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Parathënie 
  

 Përzgjedhja e temës dhe sfida e këtij punimi  
  
 Ndërmarrja e kësaj teme ka qenë një pikësynim vetjak, sigurisht i mbështetur edhe 
prej Departamentit të Letërsisë. Rrjedhat narrative më kanë intriguar që herët, jo vetëm në 
prozën e shkrimtarit Ismail Kadare, por edhe në krijimtarinë e shkrimtarëve të tjerë, të huaj 
(Jan Pol Sart, James Joyce, William Folkner, Virginia Wolf, Oscar Wilde etj.) dhe shqiptarë 
(Mitrush Kuteli, Ernest Koliqi, Fatos Kongoli etj.).  
 Deri më sot, nuk rezulton se është hartuar ndonjë punim, disertacion ose monografi, 
që të analizojë e të studiojnë, në kompleksitetin e saj, të gjithë prozën kadareane nga 
këndvështrimi narrativ. Ekzistojnë libra studimorë, që marrin në shqyrtim aspekte të veçanta 
narrative të prozës së shkrimtarit Ismail Kadare, por asnjë punim nuk e analizon gjerësisht 
veprën kadareane nga pikëpamja narrative. Edhe në këtë punim, edhe pse është analizuar 
një pjesë e konsiderueshme e prozës së gjatë, është parë i pamundur analizimi tërësor i 
prozës, kryesisht i tregimeve, të cilët janë të shumtë, e mund të përbënin një fushë më vete 
studimore.  

Në këtë punim disertacioni jam përpjekur të zbuloj dukuri specifike të narracionit në 
prozën e shkrimtarit Ismail Kadare. Sigurisht, vëzhgimi i veçorive narrative në këtë punim 
bëhet në sfondin e njohjes së plotë të tipologjisë së strukturës narrative të prozës së I. 
Kadaresë. Gjatë analizës nuk është parë e nevojshme të ndalem te të gjitha veprat (proza e 
shkurtër, përgjithësisht, nuk është objekt i studimit të këtij punimi), pasi studimi ka një 
kontekst të qartë të tipareve më të spikatura narrative, mbizotëruese në korpusin e madh 
kadarean.  
  

Ndërmarrja e kësaj teme, e mbi të gjitha për shkrimtarin më të madh shqiptar, ka 
qenë një sfidë jo e lehtë, e kjo duket konceptuar në dy këndvështrime: 
 Së pari, në volumin, kompleksitetin dhe pasurinë e pashtershme që paraqet vepra e 
shkrimtarit Ismail Kadare, në të gjithë përbërësit e saj, në tekst e në kontekst.  
 Së dyti, në shumanshmërinë e aspekteve narrative që parashtron vepra kadareane, që 
në prozat e para e deri te prozat më të fundit, për të cilët do të ndalem gjatë në këtë punim.  
  

 Në këtë punim janë analizuar disa prej romaneve të shkrimtarit Ismail Kadare, si: 
“Qyteti pa reklama”, “Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, “Kështjella”/“Kasnecet e shiut”, 
“Muzgu i perëndive të stepës”, “Përbindëshi”, “Pallati i Ëndrrave”, “Pashallëqet e 
mëdha”/ “Kamarja e turpit”, “Piramida”, “Kronikë në gur”, “Çështje të marrëzisë”, “Ura 
me tri harqe”, “Dasma”/“Lëkura e daulles”, “Dimri i vetmisë së madhe”, Koncert në fund 
të dimrit”, “Prilli i thyer”, “Aktori”/“Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut”, “Pasardhësi”, 
“Hija: shënimet e një kineasti të dështuar”, “Aksidenti”, “Mjegullat e Tiranës”, “Dosja 
H.”, “Shkaba” etj., por edhe disa prej tregimeve, si: “Ikja e shtërgut”, “Koha e shkrimeve”, 
“Koha e parasë”, “Koha e dashurisë” etj., ose dhe novelat: “Qorrfermani”, “Nata me 
hënë”, “Kush e solli Doruntinën”, “Komisioni i festës” etj. Detyra jonë është që ta rrokim 
narracionin thuajse në të gjitha shfaqjet dhe dimensionet e tij brenda veprës së Ismail 
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Kadaresë. Gjithashtu, janë shqyrtuar disa botime të së njëjtës vepër, përmendim këtu botimin 
e novelës “Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave”, botuar në përmbledhjet “Gjakftohtësia” (Naim 
Frashëri, Tiranë, 1980) dhe Emblema e dikurshme (botimi i dytë, Naim Frashëri, Tiranë, 
1981), si dhe botimin e mëvonshëm në variantin romanor “Pallati i Ëndrrave” (“Vepra: 
vëllimi i njëmbëdhjetë”, Onufri, Tiranë, 2009), duke e analizuar gjenetikisht veprën.   
 
  
 Objektiva thelelorë të punimit 
  
 Ky punim disertacioni shërben në radhë të parë si një obligim vetjak, çka synonte 
përmbushjen e disa objektivave themelorë, si: 
 

 Përcaktimi i një teme bashkëkohore dhe, gjithashtu, i një shkrimtari bashkëkohor. 
Kujtojmë se narratologjia është një disiplinë e vonë në studimet tona universitare e 
pasuniversitare; 

 

 Njohja me tërë veprimtarinë e shkrimtarit Ismail Kadare, që në shkrimet 
zanafillore e deri te vepra më e fundit (1948-2014), pavarësisht se objekt studimi në këtë 
punim shërben krijimtaria në prozë, kryesisht ajo romanore; 

 

 Mbledhja e sistemimi i materialeve që lidhen drejtpërdrejt me këtë temë, si dhe 
njohja e analizat shpeshherë gjenetike të botimeve e ribotimeve të veprave – përpunimi, 
evoluimi e përkryerja e veprave artistike nga ana e shkrimtarit; 

 

 Integrimi i mendimeve vetjake me mendimet relevante të teoricienëve dhe të 
studiuesve, që nga antikiteti (Aristoteli, Horaci etj.) e deri tek ata bashkëkohorë (Roland 
Barthes, Umberto Eco, Gérard Genette, M. M. Bakhtin, Julian Algirdas Greimas, Julia 
Kristeva, Jonathan Culler, Mieke Bal, Dorrit Cohn, Joseph Courtés, Dirk De Geest, Erika 
Gottlieb, William James, Wallace Martin, Thomas G. Pavel etj.); 

 

 Shqyrtimi i një literature të gjerë, duke përfshirë thuajse të gjithë prozën e gjatë të 
shkrimtarit, kritikën e studimet mbi veprën e tij, si edhe shqyrtimi i literaturës për 
narratologjinë, në shqip e në gjuhë të huaj; 

 

 Puna me tekstin, thellimi dhe hulumtimi në të, padyshim edhe interpretimi i tij, më 
kanë ndihmuar që të konkretizoj elementet narrative me shenja tekstore konkrete në prozat 
përkatëse; 

 

 Qasje të reja për prozën kadareane, madje të njëjtat vepra të analizuara në 
këndvështrime të ndryshme, shpesh të kundërta – pra, jo thjesht skema të formuluara tashmë, 
por pikëpamje, mbi narratologjinë, vazhdimisht në lëvizje; 

 
 

 Hartimi i qartë dhe i kuptueshëm i këtij punimi, duke përfshirë edhe procesin e 
redaktimit; 

 

 Synimi i punimit drejt botimit. 
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 Burimet e shfrytëzuara  
 
 Kërkimet hulumtuese për veprën e shkrimtarit Ismail Kadare ose dhe analizat 
kualitative të çështjeve të përcaktuara qartë në këtë punim, janë bazuar përgjithësisht në 
shfrytëzimin e disa burimeve, si:  
 - të dhënave parësore (proza e gjatë e Ismail Kadaresë); dhe  
 - të dhënave dytësore, siç janë: shfrytëzimi dhe konsultimi i literaturës së posaçme në 
bibliotekat përkatëse, qoftë edhe bibliotekën time personale, ose edhe shfrytëzimi i literaturës 
elektronike (EBook), kryesisht asaj në gjuhë të huaj. Studimi i prozës kadareane dhe qasja 
teorike vjen si nevojë e shfrytëzimit të: monografive, kritikës letrare, studimeve dhe artikujve 
studimorë, në shqip dhe në gjuhë të huaj, si edhe shqyrtimi i librave të teoricienëve 
bashkëkohorë. 
 
 Gjithashtu, edhe bashkëbisedimet me vetë shkrimtarin më kanë ndihmuar dhe më 
kanë orientuar, njëkohësisht, kah drejtimeve dhe shtigjeve të reja studimore; shumicën e tyre 
i kam shtjelluar gjerësisht në shtojcat e këtij punimi. Përmes kontaktimit me shkrimtarin, 
janë hedhur dritë në shumë vepra të tij, kryesisht në ato me karakter autobiografik.  
 
 
 

 Struktura sintetike e punimit 
 
 Punimi me titull Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë është 
strukturuar në disa krerë, duke u ndalur në prozën artistike (prozën e gjatë) të Ismail 
Kadaresë, konkretisht te: struktura e brendshme narrative e prozës kadareane; narracioni e 
narratori, funksionet dhe llojet e tyre në prozën e Kadaresë; strukturimi i rrëfimit brenda 
rrëfimit; rrëfimi si vetëzbulim i ngjarjeve; organizimi narrativ në prozën e gjatë të Kadaresë; 
objektiviteti dhe subjektiviteti në rrëfim; rrëfimi objektiv - me shtresëzime analogjike e 
simbolike; rrëfimi subjektiv - me elemente autobiografike; alternanca rrëfimore; rrëfimi 
sintezë; rrëfimi polifonik; rrëfimi paralel; format e rrëfimit: monologu e dialogu; roli i 
pikëvështrimit në rrëfim (fokalizimi), qëndrimi dhe pozicioni i autorit në perspektivën 
narrative; shtresat e rrëfimit: fjala, ngjarja dhe mendimi; konceptimi i kohë-hapësirës: 
kronotoposi kadarean; koha e ngjarjeve dhe koha e rrëfimit; koha leksikore kadareane; koha 
ciklike dhe trajtat e saj; zbërthimi i karaktereve kadareane përmes rrëfimit; ndërfutja e 
aktantëve në lojën rrëfimore; efekti i suspansës; programet narrative; zhvendosjet e skemave 
narrative; funksioni i analogjisë dhe i aluzionit (aluzioni metaforik, metonimik, sinekdokik, 
alegorik, katakretik), funksioni i distopisë; shtresëzimet simbolike-alegorike në rrëfim, si dhe 
në shumë çështje të tjera, të cilat lidhen mirëfilli me narracionin, si: dekodifikimet e tekstit 
kadarean përmes kodeve letrare (kodi hermeneutik – zbardhja e së vërtetës, kodi proaretik – 
kodi i sjelljeve dhe i mendimeve, kodi semik – ngjyresat kuptimore, kodi simbolik – strukturat 
e thella kuptimore, kodi kulturor – kodi i referencës); ndërtekstorësia dhe mbitekstorësia 
(hiperteksti dhe hipoteksti) etj.  
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 Në pjesën përmbyllëse të punimit janë përfshirë:  

- Tri shtojca: 
Në shtojcën e parë paraqiten disa të dhëna të reja në lidhje me prozën kadareane, të 

cilat nuk lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e këtij punimi, por që kanë dalë gjatë 
hulumtimit dhe studimit të veprës kadareane. Përmes këtyre të dhënave, të paevidentuara më 
parë, synojmë të ngacmojmë dhe të provokojmë studime të mëtejshme për korpusin kadarean. 
Gjatë kundërthënies vitshkrim vs. vitbotim janë evidentuar të dhëna të reja lidhur me 
kronologjinë e shkrimit e të botimit të veprave, çka mund të shërbejë si ndihmë për analiza e 
studime të tjera lidhur me veprën e tij. Këto të dhëna mundësojnë gjurmët zanafillore të 
krijimtarisë së shkrimtarit Ismail Kadare.  

Në shtojcën e dytë janë paraqitur disa të dhëna në lidhje me vendin e shkrimtarit 
Ismail Kadare në letërsinë shqipe, risitë e prozës kadareane dhe raportet me letërsinë 
evropiane.   

Në shtojcën e tretë janë paraqitur titujt me të cilët është nderuar shkrimtari Ismail 
Kadare (anëtar për jetë i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike në Francë, “Nderi i 
Kombit” prej shtetit shqiptar, urdhrat “Kryqi i Legjionit të Nderit” dhe “Oficer i Legjionit të 
Nderit” prej shtetit francez, Doktor Honoris Causa (në disa vende), Qytetar Nderi i Tiranës, 
Qytetar Nderi i Gjirokastrës, “Doktor Nderi”, “Medalja e Artë e Lidhjes së Prizrenit” etj.) 
dhe laureimet me çmime të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare për letërsinë, duke 
synuar një njohje tërësore të çmimeve letrare me të cilat është laureuar shkrimtari Kadare 
duke mundësuar kështu kontakte me letërsinë botërore (Prix mondial Cino Del Duca, Kavur, 
Bokaçio, Herder Prize, Feronia, Penda e artë, Man Booker International Prize, Kepi i 
Shpresës së Mirë - Fahredin Gunga, Flaiano, Ballkanika 2009, Rexhai Surroi, Princ i 
Asturias, Lerici Pea, La Risa de Bilbao, Ali Podrimja, Angelus, Jeronim de Rada, Jerusalem 
Prize etj.)  
  

 - Përfundimet lidhur me këtë punim shkencor;  
  

 - Literatura që është frytëzuar për hartimin e këtij punimi; bibliografia dhe artikujt 
shkencorë në shqip dhe në gjuhë të huaj.  
 
  
 Metodat e përdorura 
 
 Për realizimin e këtij punimi shkencor, më kanë ardhur në ndihmë metodologjitë e 
mëposhtme1:  
 Punimi është ndikuar gjerësisht në formën e analizës e të interpretimit në metodat 
strukturaliste e poststrukturaliste, si dhe duke pasur parasysh kornizën konceptuale të 
shenjave, përvetësuar prej semiologjisë. Zbatimi i kësaj metodologjie është bazuar, kryesisht, 
                                                
1 Për çdo pjesë të këtij punimi do të ndalem te metoda që jam mbështetur më së shumti, pa anashkaluar 
metodat e tjera, si: metoda e analizës dhe e analizës kualitative (zbërthimi i çështjeve të ndërlikuara: 
veçori, karakteristika, elemente, raporte); metodën deduktive dhe deduksionin (nga e përgjithshmja te 
konkretja, tek e veçanta), si dhe shumë metoda të tjera.  
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në zbërthimin e koncepteve të teoricienëve bashkëkohorë, si: Tzvetan Todorov, Gérard 
Genette, Roland Barthes, Julian Algirdas Greimas, Julia Kristeva etj. 
 Sipas Tzvetan Todorov-it, narracioni në prozën artistike mund të studiohet në tri 
nivele: nivelin semantik (përmbajtja – kumtet e tekstit), nivelin sintaksor (strukturat, 
marrëdhëniet dhe rregullat e kombinimit) dhe nivelin retorik (stil i të folurit, pikëvështrimi). 
Analizimi përmes këtyre tri niveleve, ka ndikuar në identifikimin dhe zbulimin e kodeve të 
fshehura të prozës së gjatë kadareane, që gjallojnë në kontekst. 
 Ndërkohë Roland Barthes-i analizon një shumëllojshmëri të strukturave narrative, 
duke i ndarë tekstet në: tekste klasike - të lexueshme (lisible) dhe tekste moderne - të 
shkrueshme (scritible). Barthes-i nuk e sheh lexuesin thjesht si “konsumator” të tekstit letrar, 
por si “prodhues” të tij. Proza kadareane (romani “Pasardhësi”), parë nën këtë 
pikëvështrim, është analizuar sipas një procesi në të cilin të kuptuarit merret si një pjesë 
thelbësore e aktivitetit të tekstit. Roland Barthes-i e lidh të shkruarin, pra tekstet moderne, 
me pesë kode kryesore, përmes të cilëve ndërtohet letërsia, e përmes tyre është interpretuar 
edhe romani “Pasardhësi”.  
 Këto analiza strukturaliste e poststrukturaliste janë përdorur gjerësisht për të dalë në 
interpretime të reja të prozës kadareane, duke krijuar skema të funksioneve dhe të 
elementeve narrative, por duhet theksuar se nuk mund të pretendohet definimi i 
karakteristikave që janë evidentuar. 
  
 Gjithashtu, në ndihmë më kanë ardhur edhe metodat të tjera, si: 
  

 Metoda deskriptive, është një metodë që të ndihmon në fazat fillestare të punës 
shkencore. Në këtë punim, metoda deskriptive më ka shërbyer si një qasje e thjeshtë e 
përshkrimit të narracionit në prozën letrare të Kadaresë, duke u njohur e duke përshkruar 
karakteristikat kryesore. Hulumtimi përshkrues zakonisht i paraprin hulumtimit shpjegues. 
Shpesh qasja më e mirë, para se të ndërmerret një hulumtim, është për të kryer një hetim e 
hulumtim kualitativ, për të bërë gjetjet e duhura, në mënyrë që të arrihet një punim sa më 
autentik. Duke u bazuar në këtë metodë, janë analizuar lidhjet e raporteve të ndryshme të 
rrëfimit, të narratorit, të autorit dhe të personazheve, lidhjet e narratorit të brendshëm me 
atë të jashtëm etj. Përshkrimi i dukurive që hulumtohen dhe trajtohen në të gjithë krerët e 
punimit, është i detajuar, i interpretuar, i analizuar dhe i shoqëruar me shembuj konkretë 
nga veprat përkatëse. 
  

 Metoda komparative (e krahasimit) është një metodë, e cila më ka shërbyer dhe 
ndihmuar njëkohësisht për të peshuar elementet krahasuese, veçoritë e përbashkëta dhe 
dallimet mes tyre, në dy këndvështrime: në identifikimin e veçorive të përbashkëta narrative 
dhe në krahasimin e tyre.  
 Përmes metodës komparative janë analizuar lidhjet ndërtekstore të tekstit të 
Kadaresë (romanit “Aksidenti”) dhe tekstit të Servantesit (romanit “Don Kishoti i Mançës”), 
të analizuar si dy ekzemplarë thuajse të njëjtë. Qëllimi përfundimtar i këtij hulumtimi është 
njohja dhe gjetja e kësaj ndërtekstorësie. Në këtë punim nuk është shfrytëzuar thjesht 
krahasimi normativ, por është bërë një krahasim përshkrues, duke mundësuar shpjegimin e 
invariancës: tekstin e mëparshëm - ngjarjet e mëparshme dhe tekstin e mëvonshëm – 
zbërthimin e ngjarjeve, lidhur me shpjegimin kontekstual. 
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 Gjithashtu, përmes kësaj metode janë analizuar lidhjet ndërtekstore të veprës së 
shkrimtarit Ismail Kadare – ndërtekstorësia dhe mbitekstorësia. Metoda krahasuese është 
përdorur shpesh për të kaluar nga fazat e hershme studimore (studimet paraprake të rastit) 
për të arritur në një nivel më të avancuar të modeleve të përgjithshme teorike. Krahasimi 
është një nga metodat më efikase për të shfrytëzuar njohuritë ose edhe për të mbajtur 
qëndrime të caktuara gjatë analizës.  
 

 Metoda e klasifikimit është e pranishme në kuptimin gjithëpërfshirës. Klasifikimi 
është ndarje sistematike dhe e plotë e kuptimeve të plota në kuptime të veçanta, është një 
metodë, e cila fikson ndarjen e veprave ose të kuptimeve, duke i vendosur në rend dhe rregull 
të dhënat e përziera. Kjo metodë është zbatuar kryesisht në shtojcat e këtij punimi. Në këtë 
punim, kjo metodë zbatohet me qëllim të trajtimit, të artikulimit të analizës dhe të sintezës, 
duke mundësuar një njohje tërësore me krijimtarinë e shkrimtarit Ismail Kadare.  
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Struktura e brendshme narrative e prozës – rasti Kadare 
 

Që në antikitet dallohet roli tepër i rëndësishëm që zinte rrëfimi në letërsi. Ai kishte 
formë të njëtrajtshme dhe ishte i ngadalësuar, e kjo teknikë quhej ritardatio2, dhe realizohej 
me synimin që lexuesi të meditonte për atë çka lexonte – pra funksioni kryesor i rrëfimit ishte 
të kuptuarit. Poemat homerike kanë trashëguar një traditë të pasur të rrëfimit epik, që u kanë 
shërbyer edhe letërsive të mëvonshme, të cilat u janë referuar së tepërmi, gjithashtu, edhe 
shkrimtari Kadare3, lidhje të cilën e ka dalluar edhe John Cary, që e cilëson shkrimtarin 
Ismail Kadare si një shkrimtar universal me një traditë narracioni që e ka zanafillën që nga 
Homeri.  

 

Është e vështirë të kërkohet zanafilla e rrëfimeve në kohë, sepse koha e ka zanafillën te 
rrëfimi. Prozatorët e sotëm mundohen t’u shmangen rrëfimit “të hershëm”, i cili ishte linear, 
madje kërkojnë t’u largohen edhe rrëfimit të ngjarjes, sepse narracioni në vetvete është një 
ligjërim, e jo një shumësi ngjarjesh.  

 

Zhanri romanor është trajtuar si një shfaqje konkrete e modelit narrativ. Sipas 
teoricienit Tzvetan Todorov4, të rrëfyerit është baras me të jetuarin, pra kjo nënkupton se 
rrëfimi e mban gjallë personin, ndërsa mungesa e tij sjell vdekjen e prozës. Henri Xhejms, në 
artikullin e tij The arts of fiction, shprehet se rrëfimi është “një përshkrim karakteresh”, ku 
sipas tij, në një rrëfim gjithçka i nënshtrohet psikologjisë së personazheve. Rrëfimi 
psikologjik e konsideron çdo veprim si një udhë për të njohur personalitetin e atij që vepron, 
si një mënyrë të të shprehurit. Veprimi në rrëfimin psikologjik është kalimtar kundrejt 
subjektit të vet, ndërsa rrëfimi apsikologjik karakterizohet nga veprimet jokalimtare.  

 

Shkurtimisht do të ndalem te përbërësit kryesorë që përbëjnë strukturën e brendshme 
të prozës narrative: karakteristikat narrative (rrëfimore) të prozës së shkrimtarit Ismail 
Kadare lidhen drejtpërdrejt me objektin e kësaj teme, si dhe janë paraqitur më poshtë në 
formën e pyetjeve, por që gjejnë përgjigje në krerët në vazhdim të këtij punimi: 

 
* Rrëfimi/narracioni (ose siç quhet ndryshe edhe tregimtaria, narracioni) – Cila është 

mënyra/teknika rrëfimore në prozën e Kadaresë? Sa llojesh është rrëfimi? Cila është lidhja 
mes narracionit dhe rrëfimtarit? Cili është misteri i rrëfimit në disa prej veprave të këtij 
autori? (Romanet Pasardhësi, Aksidenti, Shkaba, Përbindëshi, Aktori (Jeta, loja dhe vdekja e 
Lul Mazrekut), Nata me hënë, Koncert në fund të dimrit, Kush e solli Doruntinën, si dhe në 
shumë vepra të tjera.)  

 
* Rrëfimtari/narratori (ose siç quhet ndryshe edhe tregimtari, narratori5) – A është i 

paraqitur në mënyrë të drejtpërdrejtë për lexuesin; a është lehtësisht i dallueshëm; apo është 
ndërmjetësues dhe transmetues? Sa lloj narratorësh e ndërmarrin misionin e të rrëfyerit të 
ngjarjeve në prozën kadareane? Cili është dallimi ndërmjet narratorit të brendshëm dhe 
                                                
2 Ritardatio, vjen nga latinishtja, që do të thotë vonesë.  
3 Lidhje të cilën e pohon vetë shkrimtari.  
4 Todorov, Tzvetan. (2000) Poetika e prozës. Tiranë, Panteon-SHL, f. 44 
5 Të tria përdorimet janë përdorur në këtë punim. 
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narratorit të jashtëm/narratorit homodiegjetik dhe narratorit heterodiegjetik? Cili është 
dallimi ndërmjet narratorit të gjithëdijshëm dhe atij me dije të kufizuar? A përbën narratori 
në prozën e I. Kadaresë një karakter të mëvetësishëm? Cili është raporti autor – narrator; 
protagonist – narrator; personazh/e – narrator? Në cilat vepra narratori është i barabartë me 
autorin? (Përgjithësisht në veprat me karakter autobiografik.) Zgjedhja e shkrimtarit se cili do 
të ndërmarrë aktin e të rrëfyerit të ngjarjeve është vendimtare.  

 
* Autori – Cili është roli i autorit në vepër dhe në aktin rrëfimor? Në cilin karakter e 

vendos ai rrëfimin dhe sa i besueshëm është ky rrëfim? Cilat janë veprat ku autori është më i 
vetë shfaqur? Kadareja pohon se në disa prej veprave të veta është vetë protagonist, narrator 
dhe përjetues i ngjarjeve. Disa prej veprave me karakter autobiografik, janë: Kronikë në gurë, 
Çështje të marrëzisë, Qyteti pa reklama, Muzgu i perëndive të stepës, Hija, Rrëfim trikohësh, 
Mjegullat e Tiranës, Koncert në fund të dimrit, Dimri i vetmisë së madhe etj. Protagonisti i 
këtyre prozave kadareane është vetë autori. Për shembull, Skënder Bermema është një 
alterego e autorit, i cili ndërfutet brenda tablosë së ngjarjeve në romane të ndryshme (Dimri i 
vetmisë së madhe, Koncert në fund të dimrit...). Apo protagonisti te Hija, kineasti, kinse i 
dështuar, është vetë autori, janë udhëtimet e tij në Paris, në Francë, gjatë kohës së diktaturës 
komuniste.  

 
* Lexuesi – Lexuesi është analizuar nën optikën e teorive të receptimit dhe ndikimin 

që ka ai në interpretimin e veprës artistike. Cili është roli i lexuesit në prozën e Kadaresë? A 
është lexuesi një lloj pjesëmarrësi në ngjarjet që rrëfehen? Cilat janë marrëdhëniet që 
krijohen mes lexuesit, autorit personazhit dhe narratorit? Cili është roli i lexuesit në krijimin 
e kuptimit në prozën kadareane? Letërsia duhet parë si një art në të cilin çdo lexues krijon 
receptimin e vet, ndoshta edhe unik. Sipas teorive të receptimit, lexuesi përçon “ekzistencën 
reale” të veprës artistike dhe plotëson kuptimin e saj nëpërmjet interpretimit. 

 
* Karakteret (personazhet) – Kadareja përdor lloje të ndryshme të karaktereve në 

historitë e rrëfyera, të cilat përmbushin role të ndryshme në procesin narrativ. Kur karakteret 
janë dinamike, ndryshojnë gjatë rrjedhës rrëfimore si rezultat i zgjidhjes së një konflikti 
qendror ose kur përballen me ‘kriza’ të mëdha. Karakteret dinamike priren të jenë 
personazhet kryesore, ndërsa kur karakteret janë statike, nuk ndryshojnë gjatë rrjedhës 
rrëfimore, nuk evolojnë. Në prozën kadareane gjallojnë edhe karaktere me personalitet 
kompleks – gjithmonë në konflikt dhe kontradiktorë. Por, karakteret kadareane janë 
personazhe të njëmendtë apo imagjinarë? Janë karaktere që përshkohen nga të menduarit apo 
nga të folurit? Cila është lidhja dhe raporti që krijojnë personazhet mes tyre? Janë karaktere 
shumë afër karaktereve jetësore apo janë thjesht bartës të mendimeve të autorit? Janë 
karaktere që zotërojnë një tërësi tiparesh, apo janë thjesht konvencione, që nuk paraqesin 
gjendjen e tyre reale? Janë personazhe të zhytur në konflikte apo janë personazhe 
kontradiktorë? Cilat janë tiparet dominante që përbëjnë karakteret kadareane? Karakteret 
shfaqen të njëtrajtshme apo të shumëtrajtshme? Si paraqiten karakteret kadareane gjatë 
rrjedhës rrëfimore? 

 
* Ngjarja – Cilat janë ngjarjet që përbëjnë prozën e Kadaresë? A ndryshojnë ato, pra 

a ka të papritura, enigma, mistere, apo janë ngjarje të thjeshta, të cilat rrjedhin 
kronologjikisht? Janë ngjarje aktive (të cilat shprehin veprime) apo ngjarje statike, të 
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pandryshuara (të cilat shprehin gjendje ose kusht)? Si shndërrohen ngjarjet e njëmendta 
përmes trillit artistik? Pra, si rifunksionalizohen ngjarjet përmes fiction-it? 

 
* Temat – Cila është tema e madhe që përbën secilën prozë të Kadaresë? A është ajo 

një temë e përgjithshme, apo është një ide e ilustruar përmes narratives? A është ajo një temë 
aktuale apo është një temë që zbulohet përmes kontekstit? Përgjithësisht, “tema” lidhet me 
idenë qendrore të romanit, e në disa raste duket se prozës kadareane i mungon “tema e 
madhe”, pasi temat janë universale, prekin përvojat njerëzore.  

 
* Kohë-hapësira (kronotoposi) – marrëdhëniet kohore dhe hapësinore. Simbolika e 

Kadaresë nuk prek vetëm kufijtë kohorë, por edhe ata hapësinorë. Cila është lidhja mes kohës 
dhe hapësirës? Cili është përfytyrimi kohor dhe ai hapësinor në prozën kadareane? Cilat janë 
konfigurimet e kohës dhe të hapësirës? Si janë të përfaqësuara ato në diskursin kadarean? 
Cilat janë raportet dhe karakteristikat e kategorive kohore dhe hapësinore, të përfaqësuara 
përmes rrëfimit? Cila është ndërlidhja e brendshme e marrëdhënieve kohore dhe hapësinore - 
pandashmëria e hapësirës dhe e kohës? Koha në poetikën e prozës së Kadaresë, si të thuash, 
tretet, bëhet një kohë artistike, por edhe hapësira bëhet e përgjegjshme ndaj lëvizjeve të 
kohës, e kjo prerje e akseve dhe bashkimi i treguesve karakterizon kronotoposin artistik. 

Kadareja ruan një raport shumë të hapur mes kohës dhe hapësirës, të rrëfimit e të 
shkrimit, si dhe të përjetimit të ngjarjeve. Në fund të çdo vepre autori shënon kohën dhe 
vendin ku dhe kur është shkruar vepra. 

 
* Marrëdhëniet e ndërsjella (konjekturat) – Cila është marrëdhënia mes ngjarjes së 

ndodhur dhe periudhës kohore kur rrëfehet ajo? Cila është lidhja mes rendit natyror të 
ngjarjeve dhe si paraqiten e radhiten ato në rrëfim? Kemi të bëjmë me histori që u përkasin të 
shkuarës, të tashmes apo të ardhmes, apo me histori që i përmbledhin të tria së bashku? 

 
* Marrëdhëniet shkakore – A ka marrëdhënie shkak-pasojë në rrëfimet e Kadaresë? 

Proza e Kadaresë është e zhveshur prej marrëdhënieve shkakore. A janë ngjarje apo rrëfime 
aksidentale, të rastësishme, që stisen prej natyrës së letërsisë apo janë ngjarje që bazohen ose 
rrjedhin prej historive të jetuara apo të përjetuara prej personazhesh të njëmendtë?  

Të gjithë përbërësit e sipërpërmendur janë trajtuar në krerët përkatës të këtij punimi.  
 

Kufizimet dhe vështirësitë e punimit në aspektin narrativ: Normalisht që objekti i 
temës së përzgjedhur, narracioni në prozën e shkrimtarit Ismail Kadare, nuk është 
interpretuar, analizuar dhe paraqitur në mënyrë shteruese, kjo është parë si e pamundur për sa 
i përket prozës kadareane.  

Nuk mund të pretendohet se është realizuar një punim ku është analizuar gjithçka, por 
një punim ku mund të ketë vend për përmirësime, sugjerime ose edhe për ide të reja në të 
ardhmen. Kritika tradicionale e narracionit fokusohet kryesisht në rrafshin narrativ dhe, nuk 
merr përsipër t’i trajtojnë dukuritë artistike në sfondin socio-kulturor, ekonomik ose politik, 
mbi të gjitha, këto nuk janë synimi i analizës së këtij punimi. Përveç kësaj, punimi fokusohet 
në narracion, për të gjeneruar kështu edhe analizën në përbërësit kryesorë të tij, përmes 
metodave strukturaliste e poststrukturaliste.  
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Duhet theksuar se në këtë punim shpesh është theksuar se gjatë analizës dhe 
interpretimit kemi mbërritur edhe në aspekte të tjera studimore, por për arsye të mosdaljes 
prej objektit kryesor të studimit, e kemi lënë të hapur fushën për studime të mëvonshme. 
Vepra kadareane, përgjithësisht, ngacmon e provokon varg çështjesh të reja, qoftë edhe të 
patrajtuara më parë, por që shpresojmë të jenë indicie për studime të mëtejshme.  
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KREU I 

NARRACIONI DHE FUNKSIONI I TIJ NË PROZËN KADAREANE 
 
 

I.1. Narracioni në prozën e Kadaresë, si pjesë e risisë 
 
 

Në prozën e shkrimtarit Ismail Kadare, ashtu sikurse edhe në prozën artistike, narratori 
merr përsipër misionin e të rrëfyerit të ngjarjeve. Termi rrëfim ose tregim na kujton një 
periudhë kohore, një zhvillim e komunikim midis asaj që ndodh dhe aktantit narrativ që e 
përcjell atë te lexuesi. Koncepti tregimtarí rrjedh nga latinishtja, narrar, që do të thotë me 
tregu; pra tregimtaria ka të bëjë me mënyrën sesi paraqiten ngjarjet, qofshin ato të njëmendta 
ose të trilluara6.  
 Që me botimin e romaneve të para të shkrimtarit I. Kadare, letërsia shqipe përftoi një 
përmasë/pamje të re nga ajo e mëparshmja. Vepra e Kadaresë është një univers letrar prej së 
cilës mund të veçosh çdo element dhe ta bësh objekt studimi. Problematika më e madhe që 
haset në prozën e këtij shkrimtari, është ‘fshirja’ e kufijve narrativë, por kjo nuk do të thotë se 
rrëfimit të prozës kadareane i mungon organizimi, pasi ai shtrihet në nivelin e mendimit, e jo të 
ngjarjes.  
 Logjika e rrëfimit në prozën kadareane rrjedh nga një realitet jashtë vetvetes. Elementet 
narrative përfshihen në strukturën e brendshme të prozës, duke ndërthurur linjat narrative 
brenda së njëjtës vepër. Elementet narrative në prozën kadareane marrin funksione nga më të 
larmishmet. Aspektet narrative, në të cilat jemi ndalur, mund të na çojnë në përgjithësime, 
duke përcaktuar në vija të përgjithshme tiparet narrative të krijimtarisë së këtij shkrimtari.   
 Krijimtaria e shkrimtarit I. Kadare ka strukturë të larmishme: me aspekte të ndryshme 
narrative; me mori personazhesh, disa prej të cilëve gjallojnë dhe rimerren nga vepra në vepër, 
duke krijuar koherencë tekstore brenda korpusit kadarean; me shumë shtresëzime e zëra 
narrativë. Në korpusin kadarean, përmes ligjërimit mirëfilli artistik, poetikës së hapur të 
prozës, shtresëzimeve simbolike-alegorike, temave, motiveve e personazheve që ndërthuren e 
qarkullojnë nga njëra vepër në tjetrën, letërsia shqipe fiton përmasën e saj universale, njohjen e 
saj në arenën ndërkombëtare, duke përfaqësuar veprën më të përkthyer (në mbi 45 gjuhë të 
huaja deri në vitin 2015).   
 Në prozën e Ismail Kadaresë, figura e narratorit, si element i rëndësishëm 
kompozicional, merr funksione të ndryshme. Kadareja harmonizon artistikisht rrëfimin me 
përshkrimin, që ka të bëjë me nxjerrjen në pah të karakteristikave thelbësore si të personazheve 

                                                
6 Asllani, Persida. Narratologji – Kurs leksionesh/2008 
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ashtu edhe të rrethanave në të cilat ato gjallojnë e vendosen. Zgjedhja e formave të rrëfimit në 
veprën kadareane është e larmishme.  
 Lënda gjuhësore në prozën kadareane mbart vlera konotative, madje rifunksionalizohet 
edhe me ngjyrime të reja semantike, kjo bën që shqipja në veprat e tij të fitojë ngjyresa të reja 
semantike. Elementi gjuhësor te Kadareja përbën fushë të veçantë studimore, si në rrafshin 
gramatikor e leksikor ashtu edhe në rrafshin semantik. Idiolekti i këtij shkrimtari, nuk mbetet 
vetëm brenda kufijve të veprës së tij, por i shërben shqipes standarde, studiuesve, përkthyesve, 
madje edhe në veprat e shkrimtarëve të tjerë gjejnë vend shumë përdorime të fjalëve 
kadareane, shpeshherë të cilësuar si ‘gjuhë kadareane’ ose ‘stil kadarean’.  

  Në sistemin letrar të I. Kadaresë, romani është, mbi të gjitha, rrëfimi i historisë së 
trilluar, edhe nëse historia e rrëfyer mund të marrë shkas prej një ngjarjeje të njëmendtë. Për të 
rrëfyer një histori, kërkohet që të tregohet ajo çka ndodh, kështu narratori rrëfen ngjarjet dhe 
veprimet e personazheve që formësohen brenda strukturës së prozës artistike. Në rastet kur 
historia rrëfehet në vetë të parë, ashtu siç ndodh në disa vepra të shkrimtarit Kadare (Muzgu i 
perëndive të stepës, Hija, Qyteti pa reklama, Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, Mjegullat 
e Tiranës, triptiku Rrëfim trikohësh etj.), kjo mund të sjellë një mosdallim mes autorit dhe 
narratorit.  

Problemi qendror i metodës narrative te Kadareja ka të bëjë me qëndrimin e autorit ndaj 
veprës së vet. Ai mund ta rrëfejë një ngjarje pa u dalluar se ka qenë dëshmitar i saj, por edhe 
nëse lexuesi e identifikon këtë rrëfim si vetjak, në vetvete qëllimi i aktit rrëfimor nuk është ky. 
Gjatë rrëfimit, hasim dy mënyra kur autori e shmang veten e tij:  

 
E para, duke zmadhuar funksionin e narratorit, për shembull, në romanin Muzgu i 

perëndive të stepës kemi një narrator të paidentifikuar (anonim), i cili merr përsipër që të 
rrëfejë ngjarjet, ndërkohë që Kadareja është vetë pjesëmarrëses i ngjarjeve që shtjellohen në 
roman, duke rrëfyer impresionet e tij të kohës studentore gjatë studimeve në Institutin “Gorki” 
të Moskës. Në këtë rast, narratori barazohet me autorin, por synimi i tij nuk është që të shfaqet 
si i tillë.  

E dyta, përmes rrëfimit objektiv, me anën e të cilit autori delegon një personazh, 
kryesisht protagonistin, që të rrëfejë historinë e ndodhur. Në romanin Qyteti pa reklama kemi 
Gjonin, protagonistin, i cili ndërmerr rolin e narratorit në historinë e rrëfyer.  

Në këto dy romane, Kadareja paraqet përjetimet e tij kur ka qenë student në Moskë, por 
ato nuk shërbejnë si objekti kryesor i rrëfimit, por si plotës i tij.  

 
Çdo vepër letrare ka aspektin narrativ (tregimtar) dhe atë tematik, çështja se cili është 

më i rëndësishmi në një vepër, është thjesht çështje konceptimi. Në prozën kadareane elementi 
narrativ, e aq më shumë ai shprehës, tërhiqet para forcës sugjestive të fjalës. Nga një prozë ku 
ligjërimi rridhte në mënyrë të njëtrajtshme, e aspekti tematik mbizotëronte ndaj atij narrativ, 
Kadareja në prozën e tij përdori teknika të reja narrative, tepër komplekse, si në aspektin 
kompozicional ashtu edhe në aspektin ligjërimor. Në prozën kadareane, aspekti tematik është 
thuajse i parëndësishëm, ndërsa subjekti ndërtohet përmes linjave të ndryshme narrative. 

Të rrëfyerit e ngjarjeve lidhen me procesin e parashtrimit të një vijimësie ngjarjesh, të 
cilat rrëfehen duke realizuar kalimin nga një tregimtar te një i tregimtuar 7 . Ne mund ta 
përdorim fjalën thurje ose tregim për tërë rrjedhën e ngjarjeve, kurse lidhshmëri të rrëfimit me 
                                                
7 Asllani, Persida. Narratologji – Kurs leksionesh/2008 
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historinë që paraqet etimologjia e saj8. Krijimtaria e I. Kadaresë shpeshherë i shmanget rrëfimit 
për ngjarjen, duke krijuar përmbysje të raportit mes narracionit dhe përshkrimit. Në disa prej 
prozave, autori i jep më tepër përparësi përshkrimit se sa të rrëfyerit të ngjarjeve, si te: 
Kështjella, Pallati i Ëndrrave, Pashallarët e mëdha/Kamarja e turpit, Komisioni i festës, 
Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Aksidenti, Shkaba etj. Procede të tilla, si: analogjia, 
paralelizmat historikë, lëvizja e mendimit, asocacioni 9 , simbolika, alegoria, aluzioni, 
kundërvëniet dhe parabolat, e bëjnë strukturën e romaneve të Kadaresë shumështresore, të 
thyer dhe të gjallë.  

Përgjithësisht në prozën kadareane është autori ai që fshihet pas çdo narratori, por herë 
ai vetëshprehet, narratori-autor (Hija, Muzgu i perëndive të stepës, Kronikë në gur, Çështje të 
marrëzisë, Përbindëshi etj.), e herë ai fshihet pas një personazhi, narratori-personazh (Shkaba, 
Aksidenti, Ura me tri harqe, Qyteti pa reklama, Pallati i Ëndrrave etj.). Nisur prej 
përgjithësimeve të tilla, natyrshëm do të lindte pyetja: Cili është ‘motori’ që vë në lëvizje 
rrëfimin në prozën kadareane? E po natyrshëm, përgjigjja do të ishte: Tërë aktin, procesin e të 
rrëfyerit e zotëron vetë autori. Është ai që arrin të realizojë lojën narrative, sepse ai është 
krijuesi i veprës letrare. Pra, është autori ai që thur ose ndërthur rrëfimin/rrëfimet, të cilin mund 
ta vetërrëfejë ose të delegojë një personazh për ta rrëfyer.  

Proza rrëfimtare tradicionale e paraqiste ngjarjen në mënyrë kronologjike, ku 
personazhet zhvillohen e ndryshojnë sipas raporteve shkak-pasojë. Sipas teoricienëve, 
narrativja në prozën artistike përbëhet nga një seri ngjarjesh (fabula), të cilat tregohen gjatë 
procesit të të treguarit (ligjërimi), ndërkohë që këto ngjarje janë përzgjedhur dhe vendosur 
sipas një rendi të veçantë (subjekti). Struktura narrative tradicionalisht është quajtur subjekt. 
Në letërsi ka subjekte të thjeshta ose të përbëra. Pothuajse të gjitha subjektet kanë në thelb të 
paktën një konflikt, p.sh., individi me pushtetin, individi me shoqërinë, individi me individin 
etj. Nuk mund të themi se vepra e I. Kadaresë i thyen të gjitha ‘kanonet’, nëse do t’i quanim të 
tillë. Edhe në prozën rrëfimtare të Kadaresë, personazhet përballen me konflikte: konflikte të 
brendshme – përmendim veprat: Aksidenti, Qyteti pa reklama, Përbindëshi, Hija etj., të cilat 
në fillim jepen si parandjenjë, e më pas tensionohen ose shpërthejnë në saje të situatave ku i 
vendos autori; por, gjithashtu, këto personazhe përballen edhe me konflikte të jashtme, të cilat 
lidhen me shoqërinë ku jetojnë – përmendim veprat: Prilli i thyer, Pasardhësi, Pallati i 
Ëndrrave, Kështjella, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Nata me hënë, Nëntori i një kryeqyteti, 
Kronikë në gur,  Shkaba, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekt, Spiritus, Dosja H. etj.).  

Situatat në një rrëfim mund të jenë shprehje e gjendjes shpirtërore të personazhit, por 
mund të jenë edhe vendimtare, sidomos në rastet kur mjedisi është shkaku kryesor i grindjes së 
krijuar, përmendim: Kurtin te Pallati i Ëndrrave, Pasardhësin te Pasardhësi, Maksin te 
Shkaba, Mark Gurabardhin te Lulet e ftohta të marsit, Lindën tek E penguara: Requiem për 
Linda B., Anën te Koncert në fund në të stinës, personazhin e Përbindëshit etj. Personazhet 
thyhen si tipa dhe shfaqin thelbin e tyre dramatik ose tragjik, sipas situatave ku vendosen. Për 
shembull, te Pallati i Ëndrrave, kontrollin e shtetit mbi shtetasit, Kadareja e shtrin deri tek 
ëndrrat. Mark-Alemi mbart një dramë të vetën, ai përjeton një tension të vazhdueshëm 

                                                
8 Fraj, Northop. (1990) Anatomia e kritikës. Prishtinë, Rilindja, f. 113 
9 Asocacion quhet lidhja e brendshme midis elementeve të psikikes, si rezultat i së cilës shfaqja e një 
elementi në kushte të caktuara sjell edhe shfaqjen e një elementi tjetër me të cilin ai është i lidhur.  
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psikologjik, i cili lidhet me ndjenjën e fajësisë, që nuk është vetëm për të, por për të gjithë 
nëpunësit e atij institucioni të çuditshëm.  

Subjekti10  përgjithësisht përbëhet edhe nga struktura më të vogla narrative, të cilat 
mund të jenë: episode, ngjarje, intriga, konflikte, tensione, situata dramatike etj., thuajse të 
gjitha subjektet në krijimtarinë e Kadaresë janë të përbëra e të ndërlikuara. Edhe subjektet që 
në pamje të parë duken të thjeshta, nuk janë të tilla (romanet Gjenerali i ushtrisë së vdekur, 
Dosja H., Piramida, Nëntori i një kryeqyteti, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut). 
Në prozën kadareane, subjektet lineare, me ngjarje të cilat rrjedhin kronologjikisht e 
njëtrajtshmërisht janë të pakta (Dasma/Lëkura e daulles, Breznitë e Hankonatëve, Vajza e 
Agamemnonit etj.).  

Zhdërvjelltësia e ndërtimit të subjektit në romanet e Kadaresë, koherenca tekstore, 
përkundrejt aspekteve narrative ndërton një minibotë brenda korpusit letrar kadarean. 
Personazhet nuk janë të njëjtë, pra nuk janë ‘të strukturuar’/të kornizuar ose të përngjasuar, ata 
nuk njohin korniza brenda të cilave duhet të gjallojnë.  

Tipare të tilla e bëjnë veprën e shkrimtarit Ismail Kadare një vepër të pasur nga 
këndvështrimi narrativ dhe me domethënieve të shumta e shumështresore, vepër e cila të ofron 
mundësi të pafundme interpretimi e analize. 

 
 

I.2. Strukturimi i rrëfimit brenda rrëfimit 
 

Kadareja synon ta zbërthejë dhe ta çlirojë rrëfimin nga normat klasike të tij, duke 
përdorur përftesat bashkëkohore, përshkrimin e rrëfimin simbolizues-alegorik, thyerjet kohore, 
lidhjet asociative, analizat psikologjike të personazheve, ndërthurjet e rrëfimeve, analogjitë, 
aluzionet, rrëfimin shumështresor e me shumë zëra narrativë etj. Rrëfimi në prozën kadareane 
mund të rrjedhë kronologjikisht gjatë gjithë të historisë së rrëfyer, por mund edhe t’i 
prishë/thyejë këta kufijtë, duke shpërfillur të dhënat e parëndësishme, që lidhen me ecurinë e 
historisë së rrëfyer, e duke u përqendruar te shtresëzimet që gjallojnë në nëntekst dhe te 
ndërthurjet e alternancat rrëfimore (ndërthurja e rrëfimi në kohë njëherësh).  

Aspekti më i dukshëm në prozën e I. Kadaresë është mënyra e konceptimit dhe e 
ndërtimit të narracionit, kështu që shkrimtari, përveç rrëfimit tradicional për ngjarjen që zbulon 
personazhet, përdor edhe rrëfimin simbolizues, i cili krijon një rrafsh të dyfishtë: realist dhe 
simbolizues11. Proza e Ismail Kadaresë është e ndërtuar si një simbolikë tërësore, pjesë e së 
cilës është edhe rrëfimi. Disa prej romaneve të shkrimtarit Ismail Kadare, zakonisht marrin 
shkas nga një ndodhi e njëmendtë, historike ose jo. Përmendim romanin Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur, ngjarje e rindërtuar prej një kronike, një gjeneral i huaj kishte ardhur në Shqipëri për të 
mbledhur eshtrat e ushtarëve të vrarë; ose romani Piramida, që merr shkas nga ndërtimi i një 
piramide në qendrën e kryeqytetit shqiptar – ndërtesë kushtuar udhëheqësit politik; ose novela 
Komisioni i festës, e cila merr shkas nga ardhja e Ahmet Rashid Pashës për të shuar 
kryengritjet shqiptare dhe për të shpallur një amnisti të përgjithshme, por kjo ishte një rreng për 
të vrarë pesëqind kryengritës; ose novela Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit, e cila ka 
                                                
10 Fjala subjekt e ka prejardhjen nga latinishtja, subjectus; sub që do të thotë nën, poshtë dhe iacere do të 
thotë hedh, flak, gjuaj, i nënshtruar. 
11 Kuçuku, Bashkim. (2005) Kadare në gjuhët e botës. Tiranë, Onufri, f. 31 
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sfond e personazhe historike, paraqitet vrasja e Ali Pashë Tepelenës dhe sjellja e kokës së tij në 
Stamboll, në kryeqytetin perandorak, nga Unxh Hatai në vendin që quhet Kamarja e Turpit. 
Pra, novelat Kamarja e turpit dhe Komisioni i festës kanë si fill bashkues marrëdhëniet e 
Shqipërisë me Perandorinë Otomane. Por këto ngjarje, në dukje të thjeshta e të huazuara prej 
realitetit– me bazë historike, shndërrohen në ngjarje simbolizuese, sepse rrëfehet për dukuri 
universale, të cilat nuk lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin të cilit i referohen.  

Në romanin Piramida, nëpërmjet rrëfimit simbolizues, si lexues kuptojmë se nuk bëhet 
fjalë për ndërtimin e Piramidës së Egjiptit, pra, nuk bëhet fjalë për kohën e piramidave 
egjiptiane, por për piramidën, që ndërtohej në qendër të Tiranës (si muze për udhëheqësin E. 
Hoxha). Një paralelizëm i tillë ndërtohet mbi rrafshin e rrëfimit, si dhe mbi atë të përshkrimit. 
Ngjarja e lashtësisë nuk është objekti kryesor i rrëfimit, por shërben si referencë për 
bashkëkohësinë e autorit.  

Edhe në romanin Përbindëshi, rrëfimi na dërgon shumë larg në kohë, në lashtësinë 
greko-trojane, në pamje sipërfaqësore duket se rrëfehet për Kalin e Drunjtë, po në të vërtetë, 
përmes rreshtave dallojmë se rrëfehet për bashkëkohësinë e shkrimtarit, rrëfehet për Total 
Kalin (atë totalitar të komunizmit), i cili na shfaqet si një simbol universal i krijuar nga vetë 
autori. 

Pra, do të thoshim se si objekt i historisë së rrëfyer shërben një rrëfim, një ndodhi ose 
një histori e mëparshme, kryesisht e lashtë, por që shërben për një tjetër rrëfim, si një 
pranëvënie e arketipave rrëfimorë – si një rrëfim i përgjithshëm brenda një rrëfimi tjetër më të 
veçantë, më vjetak, e më të ngushtë, por me domethënie universale.   
 

 
 I.3. Rrëfimi si vetëzbulim i ngjarjeve  
 
 Narratori rrëfen dhe zbulon ngjarjet para lexuesve. Vetëzbulimi ka kufijtë e tij, sepse 

pozita e dyshimtë e rrëfyesit dhe e të rrëfyerit mund të krijojë tension narrativ dhe 
shumëkuptimësi. Narratori nuk përmbush thjesht misionin e të rrëfyerit të asaj çka ai di, 
sheh, kupton e dëgjon, por tenton të depërtojë në thelbin e ngjarjeve, pra t’i zbulojë ato, t’i 
bëjë të njohura për lexuesin. Narratori nuk kërkon thjesht të paraqesë një relacion të jashtëm, 
të përshkruajë një karakter, mjedis ose rrethanë të caktuar, të cilat ai i njeh mirë, por të bëjë 
më tepër se kaq, t’i shfaqë ata për së jashtmi e për së brendshmi. Ky pozicion thellon 
karakterin psikologjik të veprës duke tërhequr vëmendjen e lexuesit, për të depërtuar në 
thellësi të ngjarjeve. Në romanin Koncert në fund të dimrit, ndonëse narratori nuk bën 
analizë psikologjike të karaktereve për të cilët rrëfen, ai zbulon dhe e njeh mirë psikologjinë 
e tyre, edhe pse di më pak se personazhet. Nga njëra anë, kemi mënyrën se si autori e paraqet 
botën e brendshme të personazheve dhe, nga ana tjetër, kemi përvetësimin e asaj çka 
paraqitet, nga lexuesi: Silva ngriu një çast brenda vetes, dhembja therëse që ndjente edhe 
tani, njëmbëdhjetë vjet pas vdekjes së motrës së saj, Anës, sa herë që dikush e përmendte, e 
përshkonte mundimshëm12. 

 Në prozën kadareane krijohet një marrëdhënie e veçantë me marrësin e mesazhit. 
Lexuesi, që në fillim të romanit Koncert në fund të dimrit, njihet me gjendjen e trazuar 
shpirtërore të Silvës, shqetësimet dhe lëvizjet në botën e ndjenjave të saj. Narratori zbulon 

                                                
12 Kadare, Ismail. (1988) Koncert në fund të dimrit. Tiranë, Naim Frashëri, f. 9 
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para syve të lexuesit rrjedhat e padukshme, të cilat zhvillohen në mendjen e personazhit. Por, 
nga ana tjetër, pleksja e shumë zërave narrativë në një roman, i jep atij thellimin në të 
fshehtat, misteret dhe enigmat e personazhit, duke kërkuar vetëzbulimin e tyre. Rrëfimi në 
këtë roman ndërmerret në pozicione të ndryshme kundrimi, si proces i aktit rrëfimor, në këtë 
roman, realizohet prej disa personazheve. Zërat narrativë, edhe pse nuk u nënshtrohen njëri-
tjetrit, duke rrëfyer për Anën, vetëzbulojnë edhe unin e tyre. Përcaktimi “motrat Krasniqi”, 
tregon se disa cilësi/tipare të karakterit, që kanë lidhje me karakterin e Anës, janë të 
barasvlershme, në këtë rast, edhe për Silvën. Aktivizimi i disa zërave narrativë buron nga 
gjendjet e veçanta emocionale që përjetojmë karakteret kadareane. 

 Në romanin Koncert në fund të dimrit mbizotërojnë pikëvështrime të ndryshme gjatë 
rrjedhave rrëfimore. Kalimi nga njëri pikëvështrim në tjetrin thellon ngarkesën emocionale të 
personazheve dhe mënjanon qëndrimin e autorit (për këtë aspekt narrativ do të ndalemi 
gjerësisht në krerët në vijim). Pikëvështrimi (fokalizimi) në rrëfim – i cili nuk mund të jetë 
vetëm i narratorit po edhe i personazheve – përbën mënyrën sesi vështrohen ngjarjet, situatat 
dhe karakteret. Kjo procede narrative e prozës kadareane është tepër e rëndësishme, sepse 
përveçse jep kundrimet e narratorit ose dhe të personazhit, ndihmon lexuesin që t’i kuptojë 
ngjarjet e rrëfyera prej perspektivave të ndryshme narrative, si dhe të zbërthejë karakteret për 
të cilët rrëfehet. Kundruesi, përmes pikëvështrimit dhe reflektimit të tij, synon të ndikojë te 
lexuesi, duke i sugjeruar besnikërinë e asaj çka “sheh” dhe “dëgjon”, në lidhje me historinë e 
rrëfyer, ose dhe në lidhje me karakterin që gjallon në atë histori. 

 
 

I.4. Objektiviteti dhe subjektiviteti në rrëfimin kadarean 
 

Sipas teoricienit Wolfgang Iser13, një vepër letrare ka dy pole: polin estetik – realizimi 
i kuptimit nga lexuesi dhe polin artistik – teksti i autorit. Lexuesi gjatë ndjekjes së rrjedhës 
rrëfimore has perspektiva të ndryshme narrative, të ofruara gjatë rrjedhave rrëfimore, të cilat 
lidhen me pikëpamjet dhe modelet e ndryshme që ofrohen prej narratorit, kundruesit ose dhe 
karaktereve. Objektiviteti në veprën letrare është diskutuar dhe evidentuar që në kohën e 
Aristotelit, duke theksuar karakteristikat objektive të tekstit dhe qëllimet e qëndrimet 
autoriale. Mundësitë që ofron teksti artistik janë: objektiviteti ose subjektiviteti gjatë rrjedhës 
rrëfimore. Heidegger-i e refuzon objektivitetin e lexuesit, duke argumentuar se ne nuk mund 
të miratojmë një qëndrim të meditimit të shkëputur.  

Përgjithësisht, në prozën kadareane rrëfimi ndërtohet në dy mundësi: i objektivizuar 
ose i subjektivizuar14. Kur përshkrimi nuk mbështetet në pikëvështrimin individual, ndërsa 
rrëfimi është përgjithësisht i objektivizuar, pra ngjarjet përshkruhen në mënyrë objektive. Në 
rastet kur kemi rrëfim objektiv, pra rrëfim të jashtëm, në pamje të parë duket sikur qëndrimi i 
autorit është indiferent, sepse foljet vendosen në vetën e tretë. Ndërhyrjet vetjake (subjektive) 
të autorit anashkalohen dhe vendin e tyre e zë përgjithësimi – autori synon ta shmangë veten 
e vet. Ndërsa në rastet kur kemi rrëfim të subjektivizuar, pra rrëfim të brendshëm, foljet 
vendosen në vetën e parë, ky rrëfim kryesisht realizohet prej autorit. Por në këtë rast, 
ndërhyrjet subjektive, idetë, përjetimet dhe reflektimet e autorit janë më të shpeshta dhe më 

                                                
13 Iser, Wolfgang. (1974) The Implied Reader. John Hopkins University Press, Baltimore, p. 285 
14 Dado, Floresha. (1999) Teoria e veprës letrare: poetika. Tiranë, SHBLU, f. 214 
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të shfaqura gjatë gjithë linjave narrative. Autori është më i lidhur me rrëfimin, duke u bërë 
kështu pjesë e pandarë e tij. Në këtë lloj rrëfimi autori del më në pah, duke u shfaqur si bartës 
i mendimeve të veta ose të mbrujtura kryesisht te protagonisti.  

Në prozën e shkrimtarit Ismail Kadare, ajo që ka të bëjë me objektin e rrëfimit – 
personazhet, veprimet që ata kryejnë, ndodhitë, mënyra e jetesës, ambienti në të cilin 
gjallojnë etj. – ndërthuret me subjektin e tij, i cili nuk paraqitet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
pra në lidhje të hapur me objektin e rrëfimit, por në mënyrë të tërthortë, përmes 
botëkuptimeve dhe mendësive etj. Në pjesën më të madhe të prozave të tij, kryesisht në 
prozat e para të viteve ’60-’70, subjekti i rrëfimit paraqitet përmes një ngarkese emocionale, 
e cila synon të ndikojë edhe te lexuesi, si dhe ka më përparësi se objekti i rrëfimit. Rrëfimi në 
prozat kadareane paraqitet me një frymë novatore, duke mos i qëndruar besnik linjave 
tradicionale të rrëfimit, ndryshe nga proza e mëparshme ose edhe e njëkohshme, e cila i jepte 
rëndësi rrëfimit të ngjarjes.  

Në prozën e Kadaresë shpeshherë dallojmë një ndërthurje mes rrëfimit në vetë të tretë 
dhe atij në vetë të parë, në këtë rast rrëfimi bëhet më i zhdërvjellët, shumështresor e më 
funksional. Në prozën e tij nuk kemi ndarjen rrëfim tërësisht të objektivizuar ose rrëfim 
tërësisht të subjektivizuar, por rrëfimi rrjedh natyrshëm duke ndjekur rrjedhën logjike të 
veprës në tërësi.  

 
 
 
 

I.5. Autori, narratori dhe lexuesi 
 

Në letërsi, çdo vepër është një raport mes autorit, tekstit dhe lexuesit. Teoria letrare, në 
periudha të ndryshme, u ka dhënë prioritet të ndryshëm secilit prej tyre. Gjatë pozitivizmit, 
objekti kryesor i studimit ka qenë autori, përmendim këtu kritikën biografike, psikologjike e atë 
sociologjike. Roli i autorit shpeshherë shprehet përmes kontekstit, nëpërmjet të cilit paraqiten 
ndjenjat e autorit, përvojat njohëse, qëllimet e tij, si dhe mjedisi fizik. Për shembull, në tregimin 
Koha e shkrimeve, shkrimtari Ismail Kadare përfshin përvojat e tij të fëmijërisë, hapat e parë të 
qenies së tij si shkrimtar.  

Formalistët rusë patën një qasje të jashtme, duke i dhënë rëndësi vetë tekstit, 
përmendim këtu strukturalizmin, semiologjinë, fenomenologjinë, si dhe kritikën e re anglo-
saksone. Ndërkohë teoritë moderne letrare i kanë kushtuar vëmendje të posaçme rolit të 
lexuesit, në krijimin e kuptimit të një vepre letrare, duke e parë atë si agjent aktiv që përçon 
“ekzistencën reale” të veprës, si dhe duke kompletuar kuptimin e veprës letrare nëpërmjet 
interpretimit. Në teoritë e receptimit, lexuesi bëhet pjesëmarrës aktiv i procesit krijues. Sipas 
teoricienit H. R. Juas, në raportin: autor – tekst – lexues, ky i fundit nuk është vetëm vështrues 
pasiv ose zinxhir reagimesh të thjeshta, por edhe energjia që krijon historinë. 
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1.5.1. Autori eksplicit dhe autori implicit 
 

Autori është krijuesi i veprës letrare. Në prozën e Kadaresë shpeshherë autori merr një 
rol të ndërmjetëm ndërmjet narratorit dhe protagonistit. Autori reflekton vizionin vetjak 
krijues. Në tregimin Ikja e shtërgut, kemi autorin që rrëfen, edhe pse narracioni realizohet në 
vetën e parë.  

 
– Harrova të të them. E dëgjove? Lasgush Poradeci ka pasur këtë verë një histori 

dashurie. 
– Si?! 
– Një histori dashurie. Thonë se desh u martua. 
Aq shumë më hutoi ajo që dëgjova saqë edhe ai e vuri re. 
Të bëri përshtypje, hë? Natyrisht është për t’u habitur në moshën 

tetëdhjetëvjeçare…15 
Këtu habia e autorit përcillet edhe te lexuesi. Në procesin e tij krijues, I. Kadareja 

dallohet për një pozicionim të hapur që mban ndaj subjektit që rrëfen. 
 

Prozat kadareane, përgjithësisht, nuk kanë një temë qendrore, pra përcaktimi i topikës, i 
temës për të cilën do të rrëfehet mbetet i paqartë, çka e orienton lexuesin drejt një leximi të 
thellë, prej të cilit është “i detyruar” të shmangë ambiguitetet kuptimore, që janë produkt i 
reflektimeve të shumta. Sipas Umberto Eco-s, teksti është rezultat i strategjisë së autorit, e 
drejtuar nga lexuesi i vet, për ta bërë atë që të kryejë një sërë operacionesh njohëse, të tilla që e 
bëjnë atë të kuptojë në mënyrën më të mundshme kuptimin e vetë tekstit. 

Në rastet kur Kadareja ndërmerr aktin e të rrëfyerit, në këtë mënyrë ai identifikon 
autorin eksplicit dhe atë çka do të rrëfehet. Thënë ndryshe, në rastet kur Kadareja është narrator 
kemi të bëjmë me një autor eksplicit (i shprehur, i kuptuar), por njëkohësisht shfaqet edhe si 
autor implicit (i nënkuptuar, i pashprehur drejtpërdrejt) kundrejt shtresave të nënkuptuara në 
nëntekst. Implicitja ekziston natyrshëm në çdo prozë kadareane, e kjo rrjedh prej gjithçkaje që 
nuk vjen përmes një ligjërimi të drejtpërdrejtë, por përmes interpretimeve sistematike të çdo 
qelize të veprës letrare. Dikotomia eksplicite-implicite në prozën kadareane duket se nuk ecën 
nëpërmjet një vije paralele, por qartazi përmes këtij “mashtrimi artistik” implicitja ngre krye.  

Sipas The American Heritage Dictionary, një ide është eksplicite (e qartë) kur është 
plotësisht dhe tërësisht e shprehur, çka do të thotë se lexuesi nuk vihet shumë në procesin e të 
menduarit, pasi ai e ka fare të thjeshtë të nxjerrë kuptimet. Në prozat me karakter autobiografik, 
autori jo vetëm ndërmerr rolin e narratorit, por tek ai shfaqen edhe shenja të protagonistit. 
Kadareja duket sikur e fillon ligjërimin e tij me një sqarim për lexuesin, prej të cilit duket sikur 
ka marrë misionin e orientuesit dhe të sqaruesit drejt asaj çka pretendohet se është e njëmendtë 
dhe e përjetuar më parë. Autori e thekson dukshëm se kur ka qenë i vogël mund të jetë 
“mashtruar”, pasi logjika fëmijërore ia ka lejuar një gjë të tillë, por në çastin e rrëfimit ai 
qartëson gjithçka që e ka turbulluar në vogëli. Trajtimi paraprak i ligjërimit si manipulim ndaj 
vetes dhe ndaj lexuesit duket si i nevojshëm për shkak të referimit dhe të trajtimit të mëvonshëm 
të problematikave tepër të ndërlikuara dhe të tematikave të shumta. Përfytyrimi ka qenë, 
natyrisht i gabuar (Mosmarrëveshja...) është deklaratë eksplicite – pra gjithçka merret mirëqeni 
si e gabuar. Në të kundërt, domethënia e nënkuptuar është se gjithçka që do të trajtohet nuk 
                                                
15 Kadare, Ismail. (2003) Ikja e shtërgut. Tiranë, Onufri, f. 19 
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lidhet më me përfytyrime të gabuara, të mbrujtura prej fëmijërisë, por me racionalitetin e 
arsyetimit e të mendimit. Lexuesi në këtë rast mund të konkludojë se e kaluara, periudha e 
fëmijërisë së autorit, që përkon me Luftën e Dytë Botërore (Kronikë në gur), ose më saktë e 
tërë periudha e një sistemi të mbyllur shtetëror, i ka trajtuar njerëzit sikur të kishin logjikë 
fëmijërore.  

Në sentencat hyrëse të prozave kadareane, në të cilat autori është njëherësh narrator, 
kundrues, por edhe përjetues (protagonisti mbart gjurmë të vetë autorit, por nuk mund ta 
barazojmë me të), Kadareja në pamje të parë duket se është eksplicit, ai përcakton 
këndvështrimin me të cilin do ta shohë historinë e rrëfyer, duke e ngushtuar fokusin e tij nga e 
përgjithshmja kah e veçanta, nga përfytyrimet e gabuara tek arsyetimet racionale. Autori 
ndërthur përvojat e tij të njohjes me përvojat njohëse të lexuesit. Kadareja në këto proza letrare 
shfaqet ‘deklarativ’ dhe i hapur ndaj lexuesit, duke paraqitur të dhëna ose gjurmë të dhënash që 
kanë lidhje me jetën e tij vetjake – kryesisht me periudhën e fëmijërisë, kujtojmë romanet 
Kronikë në gur dhe Çështje të marrëzisë, tregimet Koha e shkrimeve dhe Koha e parasë, por 
edhe me periudhën e studentore, kujtojmë romanet Muzgu i perëndive të stepës, Qyteti pa 
reklama, Mjegullat e Tiranës dhe tregimin Koha e dashurisë.  

Ligjërimi i Kadaresë është i ngarkuar me implikime të ndryshme, të cilat mund ta çojnë 
lexuesin në konkluzione të shumta. Rrëfimi i tij nuk është orientues për lexuesin, edhe pse në 
pamje të parë mund të duket si i tillë. Kadareja dëshiron të lërë hapësirë për interpretime të reja. 
Në diskursin kadarean, përgjithësisht, ideja e autorit shprehet në mënyrë eksplicite, por është e 
bashkëngjitur në mënyrë implicite me nënkuptime që mund të rrjedhin prej trillit artistik. Autori 
përmes fiction-it zgjedh që në historitë e rrëfyera, lexuesi të jetë i pozicionuar dhe të nxjerrë 
përfundimet e veta, pavarësisht atyre që i sugjerohen, por duke synuar që të mos lihet hapësirë 
për interpretime të gabuara. Proza kadareane në thelb është e paqartë, pasi çdo lexues mund të 
arrijë në përfundime dhe në arsyetime të ndryshme, duke mos harruar se çdo lexues është unik 
në vetvete – ka përvojën e vet të leximit. 

A lë vend autori eksplicit për të nënkuptuar kuptimin?  
Proza kadareane me karakter autobiografik, edhe pse duket sikur të orienton drejt një 

autori eksplicit, shpeshherë lë hapësira për të nënkuptuar, në forma të ndryshme, çështje të 
caktuara, të cilat nuk përbëjnë shumësi kuptimesh, duke lejuar çdo lexues për interpretime 
individuale. Fakti që lexuesi mund të nxjerrë përfundime e kuptime të ndryshme, tregon se 
vepra kadareane është e hapur për interpretim. Megjithatë, çdo lexues mund të mbështetet në 
gjurmët në tekst. Proza letrare e Kadaresë shërben si një ‘mekanizëm’, ku interpretimet e 
shumëfishta janë të pashmangshme. Vepra e tij nuk mund të kuptohet përmes një leximi të 
thjeshtë, por përmes një leximi të kontekstit, çka nxjerr në pah edhe kompetencat e lexuesit. 
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1.5.2. Narratori - zëri që rrëfen  
 
Narratori/rrëfimtari përfaqëson zërin që tregon/rrëfen historinë. Narratori është ai që e 

parapërgatit lexuesin për ngjarjet që paraprijnë tregimin. Në romanin Përbindëshi, narratori 
është ai, i cili e përgatit lexuesin për ngjarjet që do të ndodhin, gjurmë në tekst: Disa milje 
larg qytetit, në rrethinë, në fushën e hapur, ishte një fugon i madh i braktisur… në atë fugon 
kishte mundësi të fshihen njerëz qëllimkëqij…16. Këtu narratori rrëfen në vetë të tretë dhe 
paralajmëron për një të keqe të mundshme, e cila ka shumë gjasa që të vijë nga një furgon që 
ndodhet në periferi të qytetit. Përcaktimi i njerëzve si qëllimkëqij, e vërteton të keqen që u 
kanoset qytetarëve. Në këtë situatë është narratori ai që paraprin ngjarjet që do të ndodhin. 

Pozicionimet që merr narratori gjatë lëndës narrative në prozën kadareane janë të 
ndryshme. Rasti më tipik është kur narratori merr përsipër të rrëfejë gjithçka, nga fillimi deri në 
fund, ndërsa raste të tjera kemi kur narratori ia delegon rrëfimin një personazhi tjetër. Kemi 
rrëfim shumështresor, ku ndërthuren personazhet me narratorin. Rrëfimin e rrëfen narratori, 
ndërsa të folurin e monologjizojnë personazhet dhe narratori, ndërsa dialogjizojnë vetëm 
personazhet.  

Në krijimtarinë e Kadaresë kemi edhe raste kur autori nuk shfaqet asnjëherë si narrator, 
sepse këtë rol e ndërmarrin personazhet, për shembull, në romanin Kronikë në gur, 
protagonisti-fëmijë është një personazh i krijuar nga vetë shkrimtari, ai është narratori kryesor 
në roman. Ky protagonist rrëfen për veten, për qytetin e lindjes, për botën që e rrethon, 
gjithashtu, rrëfen edhe për Luftën e Dytë Botërore, të gjitha këto duke i parë nga këndvështrimi 
i tij, pra nga këndvështrimi i një fëmije. Perspektiva e tij për ngjarjet ndodh nga pika të 
ndryshme shikimi, pra kemi “hetimin” e vazhdueshëm ku gjithçka shikohet nga këndvështrime 
të ndryshme. Por, a mund të merret si “e vërtetë” për lexuesin gjithçka e rrëfyer dhe çdo 
këndvështrim që evokohet prej fëmijës-rrëfimtar? Vështrimi i luftës dhe i ngjarjeve në 
përgjithësi, si dhe përshkrimi i vendlindjes nga sytë e fëmijës, i ka dhënë mundësi autorit që të 
distancohet dhe t’i shohë ngjarjet dhe personazhet nga ai këndshikim. Vendlindja e tij është 
Gjirokastra, e cila nuk përmendet kurrë, pra nuk shënjohet kurrë në tekst, por ka të gjitha 
gjurmët dhe elementet që të adresojnë tek ajo, si: arkitektura me rrugët prej guri, prania 
gjithkund e gurit, banesat karakteristike të ndërtuara me gurë, çatitë e banesat e ndërtuara po 
ashtu me gurë, pamja e mrekullueshme mbi fushën e Drinos etj.  

Edhe pse protagonisti-fëmijë mbart të dhëna të autorit, nuk mund ta identifikojmë ose 
barazojmë me prototipin real. Rrëfimi realizohet në vetën e parë, e në të mbizotërojnë figurat e 
hiperbolizuara, fantazia, dëshira, imagjinata krijuese, nostalgjia, të cilat u nënshtrohen logjikës 
fëmijërore. Në romanin Kronikë në gur dallojmë ndërthurjen e disa zërave rrëfimorë – 
shumëzëshmërinë/rrëfimin polifonik – ku rrëfimi vjen përmes disa linjave narrative dhe ka 
karakter shumështresor, një rrëfim i tillë realizohet në disa mënyra:  

a) nëpërmjet ndërthurjes së zërit të protagonistit-fëmijë, i cili është njëherësh: autor, 
narrator, protagonist e shpeshherë edhe kundrues. Në të gjithë rrëfimin madje, duket sikur 
gjithçka rrëfehet dhe paraqitet përmes perspektivës së protagonistit-fëmijë; 

b) nëpërmjet zërit të plakave – zëra rrëfimorë që përbëjnë rrëfimin polifonik, të 
ngjashëm me korin në letërsinë antike; si dhe 

                                                
16 Kadare, Ismail. (2005) Përbindëshi. Tiranë, Onufri, f. 11-12 
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c) nëpërmjet personazheve të romanit, të cilët janë të gjithë personazhe episodikë, 
përfshirë këtu edhe personazhet e paidentifikuar.  

Pra, te Kronikë në gur, edhe pse Kadareja ka lidhje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me 
shumicën e ndodhive që rrëfehen, shtjellohen dhe pasqyrohen në këtë roman, ai nuk merr 
përsipër rolin e narratorit, por delegon personazhet që ta kryejnë këtë mision, më së shumti, 
rrëfimtarin-fëmijë. Por, nga ana tjetër autori është narratori, i cili përpiqet të rishohë ngjarjet me 
sytë e fëmijës, të rikujtojë vitet e para të jetës së tij.  

Akti i rrëfimit në prozën kadareane ka, së paku, tre protagonistë: 
– personazhin (ai për të cilin rrëfehet/flitet ose dhe rrëfen/flet);  
– narratorin (ai që rrëfen/flet); dhe  
– lexuesin (atij të cilit i rrëfehet/i flitet). 
Në prozën letrare të Kadaresë shfaqet gjerësisht narratori i gjithëdijshëm (omnisient), 

pas të cilit fshihet autori, përmendim romanet Dosja H., Ura me tri harqe, Piramida, 
Përbindëshi, Spiritus, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur, Dimri i vetmisë së madhe, Hija, Vajza e Agamemnonit, por, nga ana tjetër, edhe 
narratori me dije të kuzifuar, në veprat Aksidenti, Pasardhësi, Shkaba, Lulet e ftohta të marsit, 
Nata me hënë, Koncert në fund të dimrit etj. Shkrimtari Kadare, sidomos në prozat ku 
mbizotëron narratori i gjithëdijshëm, bën analizë të thellë të fakteve, me një saktësi thuajse 
laboratorike. Autori shpeshherë merr trajtat e një eruditi, çka kërkon një lexues të mirinformuar 
për të interpretuar dhe analizuar simbolet dhe kumtet që shfaqen dendur në çdo sentencë të 
prozave të tij.  
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1.5.3. Lexuesi dhe kompetencat e tij 
 
Lexuesi është përjetuesi i rrëfimit. Sipas Stenly Stoun, lexuesi nuk është thjesht një 

kuptimmarrës apo një kuptimkuptues, ai sugjeron se as edhe dy lexues të vetëm nuk mund të 
nxjerrin të njëjtin kuptim e përjetim nga i njëjti tekst letrar. Në krijimtarinë e I. Kadaresë, midis 
tij dhe lexuesit ka një lidhje të veçantë e imediate, e cila sa komplekse e intuitive, aq edhe e 
nënkuptuar është. Madje edhe një lexues i vetëm nuk nxjerr të njëjtin kuptim të tekstit letrar në 
periudha të ndryshme leximi. Si shembull vetjak do të shfrytëzoja leximin e novelës Nëpunësi i 
Pallatit të Ëndrrave gjatë periudhës së shkollës së mesme. Ngjarjen e kësaj vepre e mora si 
ndodhi që kishte ndodhur në kohën e Perandorisë Osmane, ndoshta edhe për shkak të emrit të 
personazhit, Ebu Qerim. Si lexuese prisja të lexoja diçka mistike, ndikuar nga titulli, për një 
nëpunës i cili punonte në një pallat magjik, por pësova njëlloj zhgënjimi në krahasim me 
pritshmërinë ndaj asaj çka pretendoja se do të lexoja. Ndërsa sot, teksa lexoj romanin Pallati i 
Ëndrrave, përveç ndikime të analizave që i janë bërë veprës prej studiuesve të ndryshëm, por 
edhe leximit për të disatën herë, nëpërmjet aluzionit e analogjisë, si dhe fjalë-termave, përveç 
shekullit XVIII shquaj përmes rreshtave edhe totalitarizmin komunist, shekullin XX. Po t’i 
referohemi qoftë edhe vetëm një fraze, arrijmë në një përfundim të tillë: “Tabir Saraj, ose siç 
quhet në gjuhën e sotme Pallati i Ëndrrave”. Autorin nuk e shohim të identifikohet me 
narratorin, madje edhe kur ai përdor vetën e parë.    

 

Kompetencat e lexuesit lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me interpretimin e veprës 
letrare. Thënë ndryshe, interpretimi lidhet me dekodifikimin e kuptimeve të fshehura në veprën 
letrare, pra atë çka dashur autori të transmetojë, të shprehë, sidomos në nëntekst. Përmes 
interpretimit, lexuesi arrin të zbulojë kuptimet e shumëfishta të një vepre.  

Lexuesi i Kadaresë, përmes kompetencave të tij i jep prozës domethënie të reja e të 
shumëfishta. Proza kadareane duket se nuk u drejtohet ndjenjave të lexuesit, por logjikës së tij, 
duke i dhënë rëndësi përçimit të idesë autoriale te lexuesi. Lexuesi i korpusit kadarean duhet të 
jetë një lexues ‘i kualifikuar’, të cilit i duhet të njohë argumentet që shtjellohen ose nënkuptohen 
prej autorit, e për këtë, i duhet të zotërojë një sërë kompetencash, ndër të cilat: 

 
- Kompetencën historiko-kulturore, lexuesi duhet të kapë lidhjet e mundshme që 

ekzistojnë mes njësive historike ose njësive kulturore, të përcaktuara nga teksti e nënteksti, duke 
u ndihmuar kështu edhe nga shpjegimi i detajuar dhe mirinformimi i lexuesit përmes 
nënkuptimeve që fshihen në historitë e rrëfyera (Pallati i Ëndrrave, Përbindëshi, Piramida, 
Kështjella/Kasnecet e shiut, Kamarja e turpit/Pashallëqet e mëdha, Dosja H., Gjenerali i 
ushtrisë së vdekur, Komisioni i festës, Qorrfermani, Breznitë e Hankonatëve, Viti i 
mbrapshtë, Shkaba, Lulet e ftohta të marsit, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, 
Spiritus, Hija: shënimet e një kineasti të dështuar, Pasardhësi,  E penguara: Requiem për 
Linda B., Vajza e Agamemnonit etj.); 

 
- Kompetencën gjuhësore, kryesisht atë gramatikore e leksikore: Lexuesi i korpusit 

kadarean duhet të ketë së pari kompetencën e të kuptuarit përmes gjuhës së asaj çka paraqitet në 
tekst dhe nënkuptohet në nëntekst. Përgjithësisht, proza kadareane shpesh është e pakuptueshme 
nga lexuesi i thjeshtë, duke ‘kërkuar’ për një lexues ‘elitar’, thënë shkurt lexuesit kadarean i 
duhet të lexojë përmes rreshtave. Detyra kryesore e lexuesit është zbërthimi i kodit gjuhësor. 
Kompetenca gjuhësore, në këtë rast, ka të bëjë me rolin që luajnë faktorët jashtëgjuhësorë 
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(konteksti social) në përdorimin dhe në interpretimin e leksemave ose dhe të sentencave. 
Idiolekti i këtij shkrimtari nuk mbetet vetëm brenda kufijve të veprës së tij, por i shërben edhe 
shqipes standarde, madje Kadareja e vetorienton lexuesin në interpretime të reja gjuhësore 
(romanet Ura me tri harqe, Dosja H., Spiritus, sprova letrare Mosmarrëveshja... etj.). 

 
- Aftësinë për të shmangur keqinterpretimet (manipulimet artistike): Në këtë rast autori 

ndikon drejtpërdrejt në vetëndërgjegjësimin e lexuesit, i cili nga ana e vet fillon të reflektojë 
tashmë me mendjen e tij, por i ndikuar prej narratorit, duke u përqendruar në kuptime më të 
thella dhe të orientuara prej vetë narratorit (autorit). Kujtojmë këtu variantet për shkeljen e besës 
në romanin Ura me tri harqe.  

 
- Kompetenca ndërtekstore, lidhjet ndërtekstore te Kadareja duhen nënkuptuar në dy 

rrafshe: brenda veprës së vet dhe jashtë veprës së vet. 
 

- Kompetencën e interpretimit, ku lexuesit do t’i duhet të përkthejë procese komplekse të 
trajtuara në veprat letrare. Lexuesi mbështetet në strukturat sipërfaqësore për të arritur te 
strukturat e thella kuptimore. Kujtojmë interpretime të ndryshme për të njëjtën vepër nga 
studiues të ndryshëm; 

 
- Aftësinë për të kuptuar rrjedhën logjike që ndjek autori: Orientimi kah e vërteta, e jo 

kah përfytyrimit të gabuar – loja rrëfimore e stisur prej narratorit;  
 

- Aftësinë për të arritur në përfundime, shpesh proza kadareane është e hapur në rrafshin 
semantik. Shtigjet që i lë të hapura autori janë të shumta. Lexuesi, përveç kuptimeve për të cilat 
orientohet prej narratorit, mund të nxjerrë edhe kuptime e përfundime të reja lidhur me një 
vepër të caktuar.   

 
Aspektet e kompetencës së lexuesit shërbejnë për të zbuluar bashkëlidhjet kuptimore që 

ekzistojnë mes sentencave të tekstit gjatë gjithë rrjedhave narrative. Diskursi kadarean duket se 
rrjedh edhe përmes linjave paralele ose dhe ndërthurjes së tyre, çka do të thotë se brenda këtij 
korpusi dallojmë edhe elemente narrative që shfaqen njëkohësisht ose dhe përsëriten. Në këtë 
mënyrë lexuesi arrin jo vetëm të kuptojë, por edhe të pranëvë elemente të ndryshme të veprës, 
madje edhe t’i shohë në raport mes tyre. Autori dhe lexuesi, dy instanca që gjenerojnë, tekstin 
shfaqen tashmë si dy faktorë, pa të cilët teksti nuk mund të ekzistojnë, nëse nuk ekziston njëri, 
rrjedhimisht nuk ekziston as tjetri.  
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KREU II 
LLOJET E NARRACIONIT NË PROZËN KADAREANE 

 
 

II.1. Organizimi i narracionit në prozën e Kadaresë 
 

Kadareja e organizon rrëfimin në forma origjinale, duke e vendosur figurën e 
narratorit në pozicione nga më të larmishmet nga proza në prozë. Metodat dhe mjetet e të 
rrëfyerit janë të ndërlikuara dhe shumështresore, madje edhe brenda një vepre artistike. Në 
veprat e tij pasqyrohet si lashtësia ashtu edhe bashkëkohësia – kjo vërehet në shumicën e 
veprave të tij – ku herë shfaqen ngjarjet dramatike e herë shpërthejnë analizat e thella 
psikologjike.  

Sipas një analize përgjithësuese për prozën e shkrimtarit Ismail Kadare, por jo të 
ndarë në mënyrë kategorike, sepse proza e tij nuk mund të ndahet në një prozë mirëfilli me 
rrëfim objektiv dhe në një prozë mirëfilli me rrëfim subjektiv (proza kadareane nuk e njeh 
rrëfimin linear/ rrëfimin e njëtrajtshëm), por kemi të bëjmë me mbizotërim të njërit rrëfim 
ose të tjetrit, në proza të ndryshme. Prej këtej, në vija përgjithësuese, do të thoshim se 
korpusi kadarean mund të ndahet në dy grupime të mëdha, në:  

 

- rrëfim për veten – ku mbizotëron rrëfimi subjektiv: i cili realizohet në veprat ku 
autori barazohet me narratorin, ose autori merr pjesë drejtpërdrejt në ngjarje, si dhe i rrëfen 
ato përmes perspektivës së vet; vepra të tilla do të përmendnim: Muzgu i perëndive të stepës, 
Mjegullat e Tiranës, Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, Hija: shënime të një kineasti të 
dështuar, Qyteti pa reklama, novela Ditë kafenesh, triptiku Rrëfim trikohësh, romani 
Koncert në fund të dimrit etj.;  

 

- rrëfim për të tjerët – ku mbizotëron rrëfimi objektiv, i përdorur kryesisht për të 
rrëfyer për personazhet, për dukuritë, për faktet, e kundërta e të rrëfyerit për veten. Në këtë 
lloj rrëfimi, narratori është vëzhgues, por nuk mund të depërtojë në mendjen e personazheve, 
sepse është vetëm transmetuesi i historisë së rrëfyer. Ky lloj rrëfimi dallohet në veprat: 
Lëkura e daulles (Dasma), Shkaba, Aktori (Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut), Spiritus: 
roman me kaos, zbulesë dhe çmërs, Lulet e ftohta të  marsit, Darka e gabuar, Viti i 
mbrapshtë, Dimri i vetmisë së madhe, Koncert në fund të dimrit, Nëntori i një kryeqyteti, 
Breznitë e Hankonatëve: kronikë familjare, Prilli i thyer, Vajza e Agamemnonit, 
Pasardhësi, Nata me hënë, Pallati i Ëndrrave, Kamarja e turpit (Pashallëqet e mëdha), 
Komisioni i festës, Kështjella/Kasnecet e shiut, Qorrfermani, Ura me tri harqe, Kush e solli 
Doruntinën, E penguara: Requiem për Linda B., Aksidenti, Piramida etj. Ndër këto vepra 
do të veçoja romanin Lëkura e daulles (Dasma), në të cilin kemi një rrëfim mirëfilli 
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objektiv. Në këtë roman nuk kemi rrëfimin për protagonistin ose për një personazh të 
caktuar, ose për një ndodhi të rëndësishme, por kemi një rrëfim në dukje të njëtrajtshëm për 
një ceremoni të zakontë martesore – rrëfim i rëndomtë për një dasmë shqiptare, në të cilin 
mungon rrëfimi për protagonistët e saj, nusen dhe dhëndrin, të cilët shfaqen vetëm si hije, 
sepse kjo martesë realisht ishte lidhur që në djep, sipas normave kanunore. Në këtë martesë, 
të stisur së prapthi që në zanafillë, nusja dhe dhëndri kurrsesi nuk mund të ishin protagonistët 
e njëmendtë as të dasmës e as të historisë së rrëfyer, zgjedhje e përligjur prej autorit. Madje 
rrëfimi bëhet edhe më i rëndomtë kur dasmorët e pirë, montatorët – një tjetër paradoks në 
këtë rrëfim në dukje i rëndomtë – dëmtojnë linjën hekurudhore që ndodhej pranë vendit ku 
organizohej dasma. Pra, proza kadareane, edhe kur në pamje të parë të krijon idenë se kemi 
të bëjmë me një rrëfim objektiv, i cili rrjedh në mënyrë të njëtrajtshme (rrëfim linear), e 
lexuar përmes rreshtash, të ndryshon këndvështrimin për të. Kjo linjë lineare në rrëfim nuk 
lidhet drejtpërdrejt me trajtat e rrëfimit, por me mediokritetin e jetës dhe me monotoninë e 
saj, sidomos kur zgjedhjet në jetë bëhen ende sipas normave të ngurta kanunore.   

 
 

II.1.1. Rrëfimi subjektiv - me elemente autobiografike (rrëfimi 
për veten) 

 

Rrëfimi subjektiv realizohet në vetën e parë. Pra, në një kuptim kemi një 
“autobiografi” të rikrijuar e të rifunksionalizuar artistikisht, në forma të ndryshme, në vepra 
të ndryshme. Jo gjithmonë ndërmarrja e aktit të rrëfimit në vetën e parë të çon në të dhëna 
autobiografike, por kjo lidhet me lojën rrëfimore të stisur prej vetë autorit. Rrëfimin me 
karakter autobiografik e hasim në disa prej prozave të këtij shkrimtari, siç u theksuar edhe më 
lart: Muzgu i perëndive të stepës, Mjegullat e Tiranës, Kronikë në gur, Çështje të 
marrëzisë, Hija: shënime të një kineasti të dështuar, Qyteti pa reklama, novela Ditë 
kafenesh, triptiku Rrëfim trikohësh, romani Koncert në fund të dimrit etj.  

Narratori (autori) në këto vepra identifikohet me protagonistin. Kjo strukturë rrëfimi 
krijon mundësinë e një vështrimi të brendshëm, subjektiv të ngjarjeve. Narratori-autor rrëfen 
për ndodhi, karaktere, probleme, të dhëna, fakte, dukuri, të cilat i ka përjetuar, ose i shfaq si 
të tilla para lexuesit. Ndikimi i autorit në këtë lloj rrëfimi është më i dukshëm se në rrëfimin 
objektiv. Narratori pretendon se po rrëfen ‘gjithçka’ që i ka ndodhur, duke pretenduar 
besnikërinë në aktin rrëfimor. Ai bëhet dëshmitar i çdo sekuence dhe çdo situate të rrëfimit. 
Protagonisti rrëfen në vetën e parë, numri njëjës, dhe nuk prezantohet kurrë me emër, duke e 
marrë të mirëqenë faktin se është ai zëri që po rrëfen, pra protagonisti në këto raste është 
përgjithësisht i paidentifikuar.  

 
■ Në romanin Muzgu i perëndive të stepës, protagonisti, i cili është edhe narratori, 

rrëfen për kohën e tij të qëndrimit në Moskë, si student. Protagonisti studion në Institutin 
“Gorki” për shkrimtar, ashtu si dhe vetë autori. Narratori (pas të cilit fshihet krijuesi i veprës 
artistike) paraqet psikologjinë e rusëve, sidomos të atyre që ka kontaktuar drejtpërdrejt me ta. 
Vepra ka disa elemente autobiografike: përveç arsimimit të Kadaresë në Moskë, kemi edhe të 
dhëna të vendit ku është rritur: “Ngaqë isha rritur në një qytet në mes të cilit ngrihej një 
kështjellë e lartë…me mure të hirta…” etj. Narratori shpeshherë parashtron edhe sentenca, të 
cilat bartin tërë mesazhin e veprës, sidomos ato që vendosen në frazat përmbyllëse të 
romanit: Ndërsa ikja e merrja me mend se si ajo rrinte tani në këmbë… duke pritur më kot që 
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unë të kthehesha prapë andej, prej nga nuk ishte kthyer kurrë njeri17. Protagonisti në fund 
mishërohet në Kostandin, ndërsa e dashura e tij, Linda Snjegina, në një Doruntinë. Ndajfolja 
prapë, tregon se protagonisti është çuar njëherë nga ‘varri’, e mbaroi misionin e tij, fjalën e 
dhënë (ritakimin me Lindën), dhe tani po kthehet në “Shqipëri”, sepse arsyet e ndarjes janë 
thjesht politike. Në faqet e para të romanit, Linda i tregon protagonistit, se i dashuri i një 
shoqeje të saj, që ishte belg, ai u largua pa e lajmëruar vajzën. Ai i premton vajzës ruse, se 
nuk do ta katandiste kurrë veten që të largohej pa e përshëndetur. Linda mori vesh prej 
shokut se i dashuri i saj kishte vdekur – këtë e sajoi vetë heroi nga mërzitja. Në çastin kur 
protagonisti e merr në telefon Lindën, dhe i thotë se do të takohen te vendi i zakonshëm, ajo 
shprehet: “Askush gjer më sot nuk më ka telefonuar përtej varrit”. Kemi paralelizma me 
legjendën e Kostandinit dhe të Doruntinës. Protagonisti kërkon ta takojë të dashurën se i 
kishte dhënë fjalën, se nuk do të largohej kurrë pa e takuar për herë të fundit. Ajo e pyet 
vazhdimisht se përse ke dalë kaq i sëmurë dhe me temperaturë të lartë, e ai i përgjigjet: - “Të 
kam dhënë fjalën!”. Kuptojmë se protagonisti shfaqet si një njeri i ngritur nga ‘varri’, e kjo ka 
ndodhur për të çuar deri në fund misionin e tij, fjalën e dhënë: Tani nuk më mbetet gjë tjetër, 
veç të shkundja dheun nga flokët...18.  

Romani trajton edhe shtresa dhe marrëdhënie të tjera, të lidhura drejtpërdrejt me 
kohën kur u shkrua vepra, por që nuk janë objekt i temës sonë, si: marrëdhëniet mes Lindjes 
dhe Perëndimit, Moskën e fundviteve ’50, atmosferën artistike mbytëse, shpifjet kundër 
Boris Pasternakut, kritikat ndaj Bashkimit Sovjetik, censurën etj. Paradoksi i këtij romani 
është se, me anë të tonit satirik e therrës, në mënyrë të tërthortë, autori kritikon mekanizmin e 
qeverisjes në Shqipëri, duke rrëfyer për Moskën. (Moska, aluzion për Shqipërinë.)  

 
■ Për romanin Mjegullat e Tiranës, botuar në vitin 2014, autori shprehet se e ka 

shkruar në vitet 1957-1958, gjatë kohës kur ishte student në Tiranë, në degën “Gjuhë-letërsi”. 
Në roman rrëfehet për dashurinë pasiononte të dy të rinjve, të Ëmës dhe të Bardhylit, 
studentë në të njëjtin kurs. Për sa i përket historisë së rrëfyer, Kadare shprehet se: ... ai [ky 
roman] ishte pjesë e jetës sime të njeriut, por jo e asaj të shkrimtarit19. Në këtë sentencë, 
shkrimtari pohon vërtetësinë e historisë që rrëfen, duke theksuar karakterin autobiografik të 
romanit.  

Lexuesi, nga njëra anë, mund ta pretendojë si një histori të ndodhur realisht, por, nga 
ana tjetër, mund ta marrë si një ngjarje të rindërtuar ose të imagjinuar prej shkrimtarit të ri. 
Por, natyrshëm lind pyetja: A ekziston një realitetet imagjinar jashtë veprës letrare? Në 
thelb, fiction-i është në gjendje për ta rindërtuar artistikisht realitetin, por mundësitë e 
pafundme imagjinare sinjalizojnë pamundësinë e rindërtimit të realitetit në shfaqen më të 
plotë të tij. Nuk ekziston asnjë kriter ose teknikë në kritikën letrare për të matur “konstruktet” 
e realitetit, kështu që na mbetet të supozojmë se autori nuk mund të jetë shfaqur para lexuesit 
“krejtësisht imagjinar”. Në këtë rast, romani shërben si një “objekt estetik”, duke e kthyer 
raportin tekst-lexues në një raport sa konkret aq edhe të prekshëm. Ky roman, edhe pse në 
dukje i ri, për sa i përket kronologjisë së botimeve, përbën një prej krijimeve romanore më të 
hershme të shkrimtarit Ismail Kadare. Kjo vepër letrare, e destinuar për të mos i shkuar 
lexuesit për të cilin u shkrua, i imponohet një lexuesi të një kohe krejt tjetër.  
                                                
17 Kadare, Ismail. (2006) Muzgu i perëndive të stepës, Onufri, Tiranë, f. 196 
18 Po aty, f. 194 
19 Kadare, Ismail. (2014) Mjegullat e Tiranës. Tiranë, Onufri, f. 11 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 36 |  
 
 

Romani, përveçse mund të shihet si një reflektim i një historie ose përjetimi vetjak, 
vjen përpara lexuesit për të zbuluar se si e kupton dhe se si e zbërthen ai këtë dukuri. 
Lexuesi, orientohet ta pranojë veprën përmes strategjive tekstuale, shenjave të dukshme e të 
fshehta dhe aluzioneve të nënkuptuara, karakteristika të njohura në krijimtarinë kadareane. 
Kjo qasje hermeneutike lidhet me mënyrën se si pranohet një vepër letrare. Lind pyetja: A 
është gjithmonë e nevojshme të njohim kontekstin historik në të cilën u shkrua vepra, sidomos 
për atë lexues që nuk e njeh këtë kontekst? A mund të bëhet një rindërtim i veprës pa njohur 
sfondin historik në të cilin ajo u shkrua? Në teorinë e receptimit, teksti merr kuptim, “merr 
jetë”, vetëm përmes procesit të leximit, në këtë mënyrë “distanca estetike” - distanca mes 
horizontit të pritjes dhe horizontit të ndryshimit - bëhet njësi matjeje e rëndësishme e vlerës 
letrare. Sipas teoricienit Hans-Georg Gadamer, distanca kohore qëndron në themel të procesit 
të interpretimit, ku sipas tij, çdo tekst është kombinim i tekstit dhe i mendimit historik, 
kombinim ky i cili përfshin realitetin e historisë dhe realitetin e të kuptuarit historik. Të 
kuptuarit e romanit Mjegullat e Tiranës ka të bëjë me një të kuptuar ndërvetjak e 
ndërsubjektiv, si parakushte kryesore për të arritur në interpretimin e veprës letrare. 
Interpretimi duhet të zbulojë pyetjet, si përgjigje e të cilave është konceptuar vepra, për të 
arritur në idenë se si të kuptohet ose të lexohet ajo.  

Vepra vë përballë dy lloj lexuesish: lexuesin për të cilin vepra u shkrua, pra lexuesin e 
viteve ’60 të shekullit XX dhe lexuesin, i cili e pret, lexuesin aktual, të një shekulli dhe 
periudhe krejt të ndryshme nga ajo e para. Nëse romani Mjegullat e Tiranës do të ishte 
botuar në kohën kur u shkrua, receptimi i tij do të ishte krejt i ndryshëm nga ai i lexuesit të 
ditëve të sotme. Spektri që do të krijonin këta lexues të dy periudhave katërçipërisht të 
ndryshme dhe të largëta, më shumë se një gjysmë shekulli, do të ishte i ndryshëm. Përvoja 
dhe njohuritë e këtyre lexuesve do të ishin krejt të ndryshme, çka do të nënkuptonim 
“autonomi të ndryshme semantike”, dhe absolutisht që do të ndesheshim me mospërputhje 
pikëpamjesh. Sipas Gadamer-it, megjithëse varemi nga mënyra jonë e vështrimit të botës dhe 
nga “horizonti” ynë, ne mund të pranojmë “horizontin” dhe këndvështrimin e tjetrit, atëherë 
kur realizojmë historicizmin e pozicionit tonë, pra ne shkrijmë horizontin tonë me atë të së 
shkuarës, pasi të kuptuarit është gjithmonë shkrirja e horizonteve të shkuara dhe të tashme.  

Nëpërmjet interpretimit, një këndvështrim i ndryshëm nga teoritë e mëparshme 
letrare, të cilat pothuajse e injoronin rolin e lexuesit, teksti letrar merr kuptim përmes 
lexuesit, i cili është përgjegjës në kuptimin e tij. Kuptimi i veprës letrare mund të përcaktohet 
nga konteksti dhe rrethanat në të cilat është shkruar. Pra, a mund ta lexojmë këtë roman duke 
e vënë veten në rolin e lexuesit të viteve ’60? Kjo duket thuajse e pamundur, sidomos për 
lexuesin që nuk e njeh atë kohë. Por edhe lexuesi, i cili e ka jetuar atë periudhë nuk mundet 
kurrsesi që ta receptojë veprën ashtu sikurse do të mund ta receptonte në kohën kur është 
shkruar. Vallë, a do të mund ta pranonte lexuesi i saj kohe, për të mos folur për kritikën, 
titullin fillestar të romanit, Dashuria Nr. 2, ku sipas autorit binte në kundërshtim me 
dashurinë sublime. Kjo ishte nata e dytë në jetën e tij që po e gdhinte pa gjumë për shkak të 
një vajze. E para kish ndodhur në gjimnaz, në pranverë20.  

 
 
 

                                                
20 Kadare, Ismail. (2014) Mjegullat e Tiranës. Tiranë, Onufri, f. 57 
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■ Romanet Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, triptiku Rrëfim trikohësh 
Këto proza mund të quhen ndryshe edhe proza për fëmijërinë. Rrëfimi këtu 

vetëzbulohet përmes naivitetit të fëmijës-protagonist-rrëfimtar. Romanet Kronikë në gur dhe 
Çështje të marrëzisë, por edhe triptiku Rrëfim trikohësh lidhen me njëri-tjetrin përmes 
narratives, protagonistit e kundruesit të njëjtë, karaktereve, ndodhive e situatave, aventurave 
fëmijërore, shokëve të fëmijërisë, shtëpisë së fëmijërisë, familjarëve e të afërmve, hapësirave 
të njëjta në të cilat ndodhin ngjarjet, të cilat do të shtjellohen si vijon.  

Në romanet Kronikë në gur dhe Çështje të marrëzisë rrëfimi duhet se ndjek të njëjtën 
linjë, aq sa mund t’i quajmë romane paralele të fëmijërisë së autorit, edhe pse të shkruara 
shumë larg kohës së fëmijërisë. Romanin Çështje të marrëzisë mund ta konsiderojmë si 
vazhdë të romanit Kronikë në gur, e ajo çka i lidh këto romane ka të bëjë me faktin se te këto 
vepra do të hasim të njëjtat:  

 

- personazhe: protagonisti-fëmijë (vetë autori), babazoti (gjyshi nga ana e mamasë - 
figurë e cila ngrihet deri në këndvështrim mitik), gjyshja, prindërit, hallë Xhemoja 
(personazh real dhe me identitet të njëjtë), ungji i vogël, Iliri – shoku i tij i fëmijërisë 
(personazhe edhe të triptikut Rrëfim trikohësh; emri Ilir është zgjedhje artistike e autorit, jo 
identiteti i tij i vërtetë), përmendja e familjeve autoktone gjirokastrite, si: Kadarenjtë, 
Dobratët, Karagjozët, Hankonatët, Kokobobët, Shtinot; përmendja e figurave politike, si: 
Enver Hoxha, Lenini, Stalini; përmendja e personazheve episodike, si: Mero Lamçja, zoti 
Jorgaq, Makbule Shtino etj.;  

 

- hapësira – duket se rrëfimi ndodh në të njëjtat hapësira fizike (shtëpia prindërore, 
oborri i shtëpisë, burgu i shtëpisë, shtëpia e babazotit, shkolla etj.) dhe gjeografike (toponime 
të ndryshme, lagjja Palorto – lagjja në të cilën ndodhej shtëpia e autori, lagjja Hazmurat, 
varreza e Vasilikojt, rrugicat e gurta etj.) – paraqiten gjurmë të qytetit të Gjirokastrës, aty ku 
u lind e u rrit shkrimtari Ismail Kadare;  

 

- parapëlqime të protagonistit: dëshira për të shkruar; parapëlqimet e tij ndaj librave 
të Shekspirit, për Makbethin (fantazmat, magjistricat – ato çka impresionojmë më së shumti 
botën fëmijërore); 

 

- mendësi: mendimet e prapambetura të njerëzve; ideja se çdo shtëpi, përveç tymit, ka 
kuvendimin e saj, ‘armiqësitë’ ndërmjet fiseve ose ndërmjet krushqive (paqja e rreme e 
Dobratëve – fisit të nënës dhe Kadarenjve – fisit të babait);  

 

- dukuri e botëkuptime: varfëria, thashethemet e njerëzve, paragjykimet, mediokriteti i 
cilësisë së jetesës etj. 

 

Në romanin Kronikë në gur, autori e nis rrëfimin e tij me këtë sentencë: Përjashta 
nata dimërore kishte mbështjellë çdo gjë me ujëra, mjegull dhe erë.21, ndërsa te Çështje të 
marrëzisë, rrëfimi fillon në këtë mënyrë: E ndjeva të keqen sapo hyra në oborrin e jashtëm. 
Pra, në pamje të parë, filli rrëfimor duket se nis si një përshkrim i botës së jashtme, i asaj që 
narratori-fëmijë arrin të perceptojë, por kjo është thjesht dukja e jashtme, pasi narratori rrok 
më tej nga sa mund të shohë, të perceptojë, të kuptojë e të ndiejë si fëmijë. 

                                                
21 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i gjashtëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 91 
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Në romanin Çështje të marrëzisë, Kadareja shfaqet thuajse: i njëjti narrator – i njëjtë 
me narratorin e romanit Kronikë në gur (shkruar në vitin 1970), ku aktin e të rrëfyerit të 
ngjarjeve e ndërmerr vetë autori; i njëjti protagonist – tipik aventurier e i prirur për të zbuluar 
lakuriq të vërtetat e botës që e rrethojë e të vërtetat e familjes e të familjarëve të tij; i njëjti 
kundrues – perspektiva është e syrit të pafajshëm fëmijëror (të paktën, e tillë i paraqitet 
lexuesit); i njëjti autor – i cili i rikthehet fëmijërisë (kujtojmë se romani është shkruar në vitin 
2004), sepse përmes naivitetit që e karakterizon këtë fazë jetësore të njeriut, kërkon të gjejë 
‘çelësin’ për të shpjeguar botën që e rrethon. 

Në romanin Kronikë në gur, naiviteti i ngjarjeve të rrëfyera jepet përmes një ironie 
që godet dukuritë provinciale, mentalitetin e mykur të kohës, mendimet e prapambetura të 
njerëzve, paragjykimet, thashethemet e plakave, besëtytnitë, ku sfondi historik i luftës jepet si 
rastësi: bombardimet e qytetit, aeroplanët luftarakë, bateritë kundërajrore, tanket e të tjera, të 
rrëfyera përmes kureshtjes fëmijërore. Ngjarjet e rrëfyera nga pikëpamja kohore përkojnë me 
Luftën Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, por nuk përkojnë me objektin e rrëfimit të 
këtij romani, i cili kurrsesi nuk mund të cilësohet si një roman për luftën:  

 

Së pari, narratori gjatë gjithë rrëfimit kërkon t’i kundërvihet provincializmit në të 
gjitha shfaqjet e tij, që e dallon si tiparin kryesor të kësaj shoqërie. Manteli ideor që 
mbështjell romanin është mohimi i botës së vjetër e të prapambetur të të gjithë shoqërisë 
shqiptare, jo vetëm të asaj gjirokastrite; 

 

Së dyti, kjo botë, e rrëfyer në këtë trajtë, mbahet më këmbë vetëm prej naivitetit 
fëmijëror, i cili njëkohësisht rrëfen, godet, ironizon, injoron, por nuk shpërfill.  

 
Edhe triptiku Rrëfim trikohësh ka elemente të theksuara autobiografike, elemente të 

cilat hasen edhe në romanet e sipërcituara, sepse në thelb lidhen me të njëjtin protagonist – 
pra me vetë autorin. Këtë triptik mund ta cilësojmë si një rrëfim për vetveten, të ndarë në tri 
pjesë:  

I. Koha e shkrimeve – në të cilën paraqiten përsiatjet e shkrimtarit Ismail Kadare për 
të shkruar, dëshirën e tij të vogëlisë për t’u bërë shkrimtar i famshëm, edhe pse shkrimtarët 
më të famshëm botërorë kishin vdekur. Kemi egon e tij për të shkuar romane dhe njëfarë 
telepatie për famën – aq shumë të dëshiruar prej tij që në atë kohë.  

II. Koha e parasë – në të cilën paraqiten përsiatjet e shkrimtarit Ismail Kadare për t’u 
bërë ‘i pasur’. Ai, së bashku me Ilirin, në formë aventureske, kërkojë të shumëfishojnë 
monedha prej plumbi, por përfundojnë në qeli, në burgun shtetëror.  

III. Koha e dashurisë – jepet dëshira për t’u ndjerë i dashuruar dhe tronditja që i 
shkaktojnë Violës shokët e saj të lagjes.  

Në të tria pjesët e triptikut, kemi të njëjtin protagonist, i cili ndërmerr aktin e të 
rrëfyerit të ngjarjeve, të pësuara nga vetë ai, i cili është njëkohësisht është edhe kundrues. 
Historitë e rrëfyera të këtyre tregimeve pretendohen se mbështeten në ndodhi e të dhëna të 
njëmendta të një personazhi të njëmendtë, që është vetë autori; përjetime të ndodhura kohë 
më parë, por të rifunksionalizuara artistikisht prej përjetuesit. Personazhet kryesore të 
triptikut janë: protagonisti (autori) dhe Iliri, shoku i tij i fëmijërisë, ndërkohë personazhet e 
tjera shërbejnë thjesht si plotës të tablosë rrëfimore.  

 
Në romanet Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, por edhe në triptikun Rrëfim 

trikohësh kemi të bëjmë me vepra me karakter mirëfilli autobiografik, gjurmët e vërtetësinë e 
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të cilave e zbulojmë edhe në librin më të fundit të shkrimtarit Ismail Kadare, Mëngjeset në 
kafe Rostand: motive të Parisit, botuar në nëntor të vitit 2014. Në këto vepra, duket se 
shkrimtari I. Kadare ka ndërmarrë një rrëfim për veten, kryesisht për periudhën e fëmijërisë, 
por edhe të adoleshencës së hershme. Veprat janë shkuar shumë larg periudhës së fëmijërisë, 
por autori e ndërmerr rrëfimin duke u mbështetur te kujtimet, nostalgjia, ndjenjat, emocionet, 
aventurat e këndvështrimet e tij gjatë vogëlisë, te familjarët e të afërmit, por edhe te 
karakteret që ka pasur pranë, duke i risjellë e duke i rifunksionalizuar artistikisht si në kohën 
kur kanë ndodhur. 

 
 
■ Romani Hija: shënimet e një kineasti të dështuar 
Roman me elemente të theksuara autobiografike. Edhe pse është shkruar në vitet 

1984-1986, romani e pa dritën e botimit vetëm pas rënies së komunizmit. Titulli fillestar i tij 
ishte Tre K., një titull simbolizues mes treshes: Kadare, Kostandin, Kineast. Gjurmët që të 
çojnë tek autori në këtë roman janë të shumta, por si deviacionin më të dukshëm do të 
përmendnim profesionin, i cili nuk shfaqet si shkrimtar, por si kineast, por gjithsesi orvatet 
brenda artit: kujtimi i viteve të mia studenteske në Institutin e Kinemasë në Moskë22  – 
referencat dhe përngjasimet janë fare të hapura. Në këtë roman, shkrimtari I. Kadare rrëfen 
për udhëtimet e tij në Francë, në Paris, gjatë kohës së komunizmit. Protagonisti, i cili sa herë 
që avioni ngrihej nga trualli shqiptar, merrte trajtat e të vdekurit, e Kostandinit, kishte dhënë 
‘besën’ se duhej të rikthehej përsëri, por kthimi në Shqipëri i përngjason ferrit, e një udhëtim 
i ri i përngjante një ringjalljeje të re: E ndjej si hapet dera e avionit, ashtu si mbulesa e 
arkëmortit dhe, nën gjëmën e kaltërreme të kambanave, nën çarjen-krismë bubulluese antike, 
unë dal përsëri nga mosjeta. 23. Edhe në këtë roman, ashtu sikurse edhe te Pallati i Ëndrrave 
(Nëpunësi i Pallati i Ëndrrave), Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur, Rrëfim trikohësh 
rrëfehen për të ungjin e tij komunist.    

 
■ Romani Qyteti pa reklama dhe novela Ditë kafenesh 
Novela Ditë kafenesh është variant i botuar i romanit Qyteti pa reklama, por u ndalua 

menjëherë sapo u botua te gazeta e Tiranës “Zëri i rinisë”. Romani Qyteti pa reklama, edhe 
pse është botuar vonë, në vitin 199724, përbën një prej prozave më të hershme të shkrimtarit 
Ismail Kadare, shkruar në Moskë, më 22 nëntor të vitit 1959. Por, romani nuk e pa dritën e 
botimit prej vetë shkrimtarit, i cili e konsideronte si një vepër që nuk mund të botohej, sepse 
në këtë roman nuk ka pothuajse asgjë nga jeta politike, është një jetë normale që mund të 
jetohet në çdo vend të Evropës ose të botës, shprehet shkrimtari. Edhe ajo pjesë që u botua, 
pra varianti i novelës Ditë kafenesh25, u ndalua. Në këtë roman, autori paraqet impresione të 
tij, ndjenja, emocione, njohje e lidhje të reja dashurore. Edhe pse ngjarjet shfaqen se ndodhin 
në një qytet të Shqipërisë, shenjat e të cilit ngjasojnë me qytetin e Beratit, qytetin e njëmijë e 
një dritareve, në të vërtetë, për shkak të mendësive, lehtësisë në të vepruar, por edhe të 
rrethanave, duket se I. Kadareja rrëfen për impresionet e tij për kohën studentore kur ka 

                                                
22 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i trembëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 18 
23 Po aty, f. 17 
24 Kadare, Ismail. (1997) Vepra 6. Paris, Fayard   
25 Novela Ditë kafenesh u botua në dy numra të gazetës së Tiranës “Zëri i rinisë”, më 23 dhe 27 shkurt të vitit 
1963 
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jetuar në Moskë. Është një jetë moderne për kohën, madje e thënë më hapur “e shthurur”: me 
aborte, me lidhje paralele, me sëmundje veneriane, me falsifikime dokumentesh e të tjera 
ndodhi afërmendsh për kohën në të cilën është shkruar vepra, afërmendsh për të parë dritën e 
botimit në fund të viteve ‘60.  

Protagonisti, Gjoni, ka marrëdhënie me Stelën, vajzën shtatëmbëdhjetëvjeçare të 
shtëpisë ku e caktojnë për të jetuar, e cila rastis të jetë edhe nxënësja e tij, e gjithashtu kryen 
marrëdhënie edhe me Dianën, motrën e Stelës, e cila kishte ardhur për të parë familjen, sepse 
studionte jashtë shtetit. Edhe në krahasimin ndërmjet motrave, Diana paraqitet më e çlirët në 
sjellje e në veprime – pra kemi të bëjmë me personazhe të cilët janë tepër ‘të emancipuar’, të 
hapur, e avangardë për kohën. 

 
 
■ Romani Koncert në fund të dimrit 
Për romanin Koncert në fund të dimrit, shkrimtari Ismail Kadare pohon se tërë 

udhëtimet në Kinë janë të impresione të tij gjatë kohës së qëndrimit të tij si vizitor në këtë 
vend. Gjithashtu, pohon se shkrimtari Skënder Bermema (personazh që del edhe te pjesa e 
parë e diptikut, te Dimri i vetmisë së madhe) është alteregoja e tij: Po, unë jam! Pak a shumë 
po. Aq sa mund të jem unë26. 

 
* 

*  * 
 
 
Nëpërmjet rrëfimit subjektiv, lexuesi i zbulon personazhet për së brendshmi, si dhe 

futet në skutat e tij më të fshehta e të errëta, duke mundësuar njohje tërësore të këtyre 
karaktereve dhe thuajse të gjithçkaje që i rrethon ata. Personazhi është pjesëmarrës i 
drejtpërdrejtë në ngjarje dhe në veprime. Ky rrëfim krijon ngarkesa të mëdha emocionale, 
sepse zhvendoset në përjetimet dhe në botën e brendshme të personazhit, vetë autorit. 
Protagonisti vetëzbulohet dhe vendoset në raport me personazhet e tjera, kryesisht duke 
dialogjizuar.  

Rrëfimi subjektiv mbështetet në një pikëvështrim individual. Rrëfimi i I. Kadaresë 
duket sa i njëmendtë aq edhe i paprekshëm, për të krijuar më tej një tërësi kuptimore të 
strukturës së përgjithshme të veprës letrare. Ky lloj rrëfimi subjektiv sintetizon reflekse 
semantike, si në perceptimin e rrafshit të simboleve, ashtu edhe në rrafshin e shenjave 
kolektive. Në rrafshin ‘tematik’, veprat e Kadaresë janë të gjera, çka tregon se ato bartin 
tiparet themelore të universit letrar kadarean. Kadareja sjell risi, sidomos në mënyrën dhe 
organizimin e rrëfimit, në rolin e narratorit, në procedimet e ligjërimit, në pasurinë gjuhësore 
dhe për të gjitha elementet që ndërton zakonisht nëpërmjet gjuhës së simboleve.  

 
 
 
 
 

                                                
26 Gjatë bisedës me shkrimtarin, në librin Kadare: bibliografi. Tiranë, Pegi, 2014, f. 406 
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II.1.2. Rrëfimi objektiv - me shtresëzime analogjike e 
simbolike (rrëfimi për të tjerët)  

 
Rrëfimi objektiv realizohet në vetën e tretë. Në rrëfimin objektiv, narratori nuk di 

shumë për personazhet, sepse nuk mund të depërtojë në mendjen e tyre – i ngjashëm me 
njeriun në jetën e tij të përditshme, pasi edhe ne nuk mund të dimë se çfarë fshihet në 
mendjen e dikujt tjetër. Narratori në rrëfimin objektiv, edhe pse mund të jetë edhe kundrues, 
nuk mund të futet në skutat e personazhit, nuk mund a njohë botën e tij të brendshme, përveç 
në një mënyrë spekulative. Narratori në këtë rrëfim i përngjason reporterit, i cili është i prirur 
të rrëfejë e të përshkruajë atë që është e dukshme, atë që arrin të perceptojë. Përgjithësisht, në 
një rrëfim objektiv nuk mund të pretendosh të mësosh e të njohësh gjithçka, ndryshe nga 
rrëfimi subjektiv. Si vepra të I. Kadaresë ku mbizotëron rrëfimi objektiv do të përmendnim: 
Lëkura e daulles (Dasma), Lulet e ftohta të marsit, Darka e gabuar, Viti i mbrapshtë, 
Dimri i vetmisë së madhe, Viti i mbrapshtë, Nëntori i një kryeqyteti, Breznitë e 
Hankonatëve: kronikë familjare, Prilli i thyer, Vajza e Agamemnonit, Pasardhësi, Nata me 
hënë, E penguara: Requiem për Linda B. etj. 

Përmes rrëfimit objektiv, në disa prej veprave të tij, Kadareja nxjerr në plan të parë 
një ngjarje, të cilën e prezanton sikur të ketë ndodhur kohë më parë, ndërsa në nëntekst, 
nëpërmjet analogjisë e aluzionit, e risjell atë edhe në bashkëkohësinë e tij. Narratorit-autor i 
lind si detyrë të përshkruajë vendet, ngjarjet dhe personazhet, të cilat, të përmbledhura së 
bashku, zhvillojnë subjektin. Një rrëfim të tillë e hasim në veprat: Pallati i Ëndrrave, 
Kamarja e turpit (Pashallëqet e mëdha), Komisioni i festës, Kështjella, Ura me tri harqe, 
Kush e solli Doruntinën, Qorrfermani, Piramida, Përbindëshi etj.  

 
■ Në romanin Piramida, narratori e rrëfen ngjarjen, e cila do të përbëjë edhe 

bërthamën e këtij romani, që në sentencat e para të veprës – ndërtimi i një piramide për nder 
të një faraoni. Narratori (autori) është i vetëshprehur, sepse ai jo vetëm rrëfen, por ka aftësi 
për të komentuar dhe për të gjykuar atë çka rrëfen. Që në fillim, autori e përgatit lexuesin se 
do të ndërtohet një piramidë, ndërkohë vetë Faraoni Keops e ka urdhëruar një vendim të tillë. 
Ndërhyrjet e shpeshta të Kadaresë në rrëfim (jo vetëm në këtë roman), kur i drejtohet 
lexuesit, bëjnë që në prozën e tij të realizohet procesi i kalimit nga lashtësia në bashkëkohësi 
dhe, për këtë kalim, përdor si procede artistike analogjinë dhe aluzionin. Pra, proza 
kadareane synon ta fshehë (ta mistifikojë) raportin shkrimtar-lexues, në një raport tjetër më 
imediat mes narratorit dhe lexuesit.  

Si lexues, e kuptojmë se nuk bëhet fjalë për ndërtimin e Piramidës së Egjiptit, por për 
ndërtimin e asaj të Tiranës, për të cilën vetë diktatori kishte urdhëruar. Janë gjurmët që lë 
autori në nëntekst, gjurmë të cilat na çojnë në sinjalet e vërteta të dekodifikimit të tekstit 
kadarean. Në kapitullin e fundit të këtij romani, autori shprehet se tashmë piramida po i 
ngjante një qelqnaje, pasi piramida e ndodhur në qendrën e Tiranës është në formën e një 
qelqnaje. Gjithashtu, autori e përcakton piramidën që po ndërtohej si shembëlltyrë të asaj 
egjiptiane: “Piramida 4000-vjeçare, nisi të dërgonte shëmbëllimet e saj larg…27”, tregohet 
qartazi se po të flitej për Piramidën e Keopsit, nuk kishte pse të theksohej se kemi të bëjmë 
me një shëmbëllim, i cili ndodhet larg. Përmes ndërtimit të kësaj piramide, Kadareja, me anë 
të analogjisë, zbulon një sistem mizor e tiran, i cili nuk ka as kohë dhe as hapësirë të 
                                                
27 Kadare, Ismail. (1995) Piramida. Tiranë, Çabej ÇMÇ, f. 130  
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përcaktuar, duke e kthyer në një dukuri universale të sunduesve tiranikë. Shkrimtari e 
studiuesi francez Éric Faye, thekson në parathënien e romanit se: Piramida të jep të kuptosh 
se pas një verniku lashtësie flenë situatat e sotme. 

 
 

 
II.1.3. Raporti objekt—subjekt rrëfimi  

 
Në poetikën e prozës së shkrimtarit Ismail Kadare i ndeshim të ndërthurura mes tyre 

objektin dhe subjektin e rrëfimit, por qëllimi i autorit nuk është të paraqesë objektin e 
rrëfimit, por të japë në mënyrë të nënkuptuar subjektin e tij. 

 

- Objekti i rrëfimit konceptohet e paraqitet në mënyrë të drejtpërdrejtë, është i shfaqur 
në tekst, është ekzistencial dhe i dukshëm. Objekti i rrëfimit lidhet me marrëdhëniet 
sekuenciale, që ka të bëjnë me elementet e pranishme në një vepër letrare. Në romanin 
Nëntori i një kryeqyteti, si objekt rrëfimi shërben pushtimi gjerman në Shqipëri. Në  këtë  
vepër përshkruhen ditët e trazuara të nëntorit të vitit 1944 në kryeqendrën e Shqipërisë, 
Tiranën. Ajo çka paraqitet është një rrezik tepër i madh, sepse pushtuesit po i afroheshin 
qendrës së kryeqytetit, pra ndodheshin në zemër të Shqipërisë. Tirana ishte një vend ku 
vetëm gjëmonin topat, lëviznin tanket, breshëronin mitralozat, vraponin ushtarët, por 
sigurisht që synimi dhe ndërmarrja e aktit rrëfimor nuk janë as pikësynime e as perspektiva 
narrative kryesore, por shënjojnë sfondin historik në të cilin gjallojnë ngjarjet. Vendi ndodhej 
në një gjendje lufte në çdo skaj të tij.  

 

- Subjekti i rrëfimit paraqitet në mënyrë të tërthortë, gjendet në nëntekst dhe zbulohet 
me anë të lidhjeve asociative, sepse është i pranishëm në tekst, por jo i dukshëm. Këtu 
narratori krijon një lidhje të ngushtë, madje të prekshme me lexuesin. Ajo çka përbën 
subjektin e rrëfimit në romanin Nëntori i një kryeqyteti, edhe pse në pamje të parë duket si 
objekti i tij është ora, që gjendet në qendër të kryeqytetit. Ajo është një orë ogurzezë, e cila 
funksionon mes atij ferri të pashmangshëm. Ironia qëndron në fjalët e një personazhi 
episodik: “Sahati duket të punojë gjithmonë, - thoshte gjyshja e tij, - sepse secili ka kohën e 
tij për të jetuar dhe kohën për të vdekur28”. Pra, kjo lidhet me shprehjen që secili ka orën e 
tij. Sahati në qendër të Tiranës, tashmë nuk shërben si një monument kulture që ndodhet në 
sheshin e kryeqytetit, por ai qëndronte aty për të matur sekondat e jetës së njerëzve që 
gjendeshin nën trysninë e luftës, për të paralajmëruar vdekjet. Në çastin që sahati bie, 
kumbon – shënjon një orë të caktuar, shënjon fundin e dikujt – një person i rastësishëm kur 
dëgjon kambanat e orës thotë si i mpirë: “Mos po bie ora ime?29”. Në këtë rast, edhe pse ora 
duket sikur lidhet me objektin e rrëfimit, në të vërtetë, ajo ka lidhje të drejtpërdrejtë me 
subjektin e tij. Gjithçka në qytet po dëmtohej e po shkatërrohej, të vrarët e luftës ishin të 
shumtë, të vetmen gjë që nuk e prekte shkatërrimi ishte ora, e cila numëronte sekondat e 
gjithsecilit. Kumbimi i saj i ngjante goditjes së një gijotine, ku fundi i një individi ishte i 
pashmangshëm. Sa herë që ajo binte vritej dikush: “U vra Beluli”, “U vra Fredi” etj. Simboli 
universal i orës në letërsi nënkupton kohën, shpresën dhe qartësinë. Në romanin Nëntori i një 

                                                
28 Kadare, Ismail. (1983) Vepra letrare 6. Tiranë, Naim Frashëri, f. 14  
29 Po aty.  
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kryeqyteti, ora nënkupton matësen e sekondave të gjithsecilit – “vrasësen e pashpirt” – e cila 
nuk pushonte kurrë së kumbuari.  
 

 
 
II.2. Alternanca narrative  

 
Proza e Ismail Kadaresë dallohet për shkëmbimin e zërave narrativë. Pothuajse në të 

gjitha prozat e tij në aktin rrëfimor ka më shumë se një zë rrëfimor. Pra, në këtë korpus nuk 
ka proza me një zë unik rrëfimor, përgjithësisht proza kadareane dallohet për shtresëzimet 
simbolike-alegorike, aluzionin, si dhe alternimin e rrëfimeve.  

Në disa prej romaneve të Kadaresë, përmendim këtu romanin Kështjella, ligjërimi ka 
dy trajta: në vetën e parë – rrëfimi për pushtuesit turq, nga kronikani-kështjellar – dhe në 
vetën e tretë, rrëfimi për kështjellarët shqiptarë, nga autori. Në këtë vepër, ngjarjet rrëfehen 
prej zërit tregues dhe prej narratorit, të cilët këmbehen mes tyre gjatë gjithë ligjërimit. Autori 
e përdor vetën e tretë kur tregon për ngjarje të së shkuarës, por ai e ndjen të nevojshme, që të 
paraqesë edhe vetërrëfimin e kështjellarëve. Ligjërimi në vetën e tretë përcaktohet nga shumë 
faktorë, karakteristika kryesore është se ai qëndron më tepër në rolin e narratorit.  

 
Në romani, Kështjella dallojmë dy zëra narrativë: 
- Zëri i parë narrativ: është zëri i një kronikani (kështjellari), që rrëfen vetëm “Ne”, 

“Ne i shpjeguam popullit se vërtet turqit po bëhen gati të përdorin kundër nesh një top të 
madh, që nuk është përdorur në asnjë luftë…”30. Ky rrëfim vendoset para kapitujve dhe vjen 
për lexuesit në formën e një kronike.  

- Zëri i dytë narrativ, është zëri i narratorit, i cili rrëfen për atë çka ndodh në kampin 
turk “Ata”, “Ata u vërtitën shumë kohë pa qëllim midis rrëmujës…”31. ‘Zëvendësimi’ dhe 
alternanca narrative, pra kalimet nga rrëfimtari i jashtëm në atë të brendshëm, krijon një 
vizion më të gjerë për lexuesin. Lind natyrshëm pyetja: këta rrëfimtarë vendosen në të njëjtin 
rrafsh diskursiv, apo në rrafshe të ndryshme? Rrafshi diskursiv varet nga tipi i marrëdhënieve 
midis sekuencave të të njëjtit rrëfim. Këto rrëfime nuk vendosen në të njëjtin rrafsh, pasi zëri 
i narratorit qëndron më lart. Kjo ndodh, sepse ai është një rrëfimtar i gjithëdijshëm 
(omnisient), i cili njeh mirë dhe flet edhe për kronikanin: “Shkruaje në kronikën tënde këtë 
...”32. Ai është i aftë të gjykojë atë që ndodh, madje është edhe dëshmitar i ngjarjeve. Kjo 
ndodh edhe se në qendër të romanit vendoset rrethimi i një kështjelle mesjetare shqiptare nga 
turqit, romani është i pandarë nga atmosfera e viteve ‘60, koha në të cilën u shkrua.  

Qëllimi i autorit duket se nuk është trajtimi i ngjarjeve në sfondin historik, apo të 
paraqesë madhështitë e figurës së heroit tonë kombëtar, por të vendosë një paralele alegorike 
e simbolike33 mes një periudhe të shkuar historike dhe bashkëkohësisë së autorit, koha kur u 
shkruar vepra.  

Kemi një kundërvënie mes narratorit të gjithëdijshëm dhe atij me dije të kufizuar. 
Nuk kemi një rrëfim të njëtrajtshëm, por një rrëfim me thyerje kohore, kundërvënie, 

                                                
30 Kadare, Ismail. (1970) Kështjella. Tiranë, Naim Frashëri, f. 30 
31 Po aty, f. 46 
32 Po aty, f. 53 
33 Qosja, Rexhep. (1973) Panteoni i rralluar. Prishtinë, Rilindja, f. 155 
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analepsa, prolepsa, elipsa etj. Gjithashtu, edhe figura e Skënderbeut nuk paraqitet në mënyrë 
të drejtpërdrejtë, por nëpërmjet alternimit të dy rrëfimeve, rrëfimit legjendar dhe rrëfimit  
mistifikues 34 . Perspektiva për figurën e Skënderbeut jepet përmes vështrimit të Tursun 
Pashait dhe pikëvështrimit të kështjellarit. Kështjellari, edhe pse identifikohet nëpërmjet 
emrit, është i papërcaktuar në kohë, pra ai është gjithëkohor. Shqiptarët janë anonimë, madje 
edhe heroi ynë kombëtar paraqitet fare pak nëpërmjet rrëfimit legjendar, i cili realizohet nga 
kështjellarët. Figura legjendare e Skënderbeut shfaqet vetëm në çaste vendimtare, në kulmet 
dramatike, e kjo lidhet me një aludim simbolik-sugjestiv (të ngarkuar). Heroit kombëtar i 
mungojnë tiparet dhe bëmat historike, karakteristikat kryesore këto të romanit romantik. Ajo 
që e karakterizon këtë personazh si historik dhe që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
shekullin XV – kohën e Motit të Madh – është vetëm emri i tij dhe madhështia e të qenit hero 
kombëtar. Ndërsa rrëfimi mistifikues realizohet nga pushtuesit. Madhështia e Skënderbeut 
jepet në mënyrë të tërthortë e të nënkuptuar, me anën e personazheve të tjerë. Emri i tij 
përmendet shumë nga pashai turk, por ai nuk del vetë në skenë, gjurmë tekstore: 

  

- Skënderbe, - murmuriti si i dehur Tursun pashai. – Më në fund ta hëngra kokën…  
- Skënderbe, - murmuriti për të dytën herë, duke shtypur çdo germë të këtij emri nëpër 
dhëmbët dhe dhëmballët e tij”35.  
 

Kemi murmuritje të emrit, e jo shqiptim të plotë të tij, për të mos rënë në veshët e 
Skënderbeut. Figura e tij shërben si kornizë për të plotësuar sfondin historik të shekullit XV. 
Skënderbeu në këtë roman ka pak të përbashkëta me prototipin e tij historik.  

Tematika e romanit Kështjella huazohet nga një epokë e largët historike, por në të 
parashtrohen edhe ide e mendësi të bashkëkohësisë së shkrimtarit, të cilat kanë të bëjnë me 
fatin ekzistencial të njeriut, nën trysninë e pushtuesit të huaj dhe që lidhen drejtpërdrejt me 
bashkëkohësinë e tij. Epoka e Motit të Madh i shërben Kadaresë si pikënisje për të shtruar 
idetë dhe shqetësimet e bashkëkohësisë së tij. Prej këtej mund të themi se vepra është 
ndërtuar mbi bazën e aluzionit metaforik e alegorik. Nga një objekt historik, kështjella 
kthehet në një simbol, ku përmes saj jepet qëndresa dhe pathyeshmëria e një populli në çdo 
kohë.  

 
 

II.3. Rrëfimi sintezë  
 

Veprat e shkrimtarit Ismail Kadare nuk shquhen për vepra me volum të madh. Në të 
shumtën e rasteve nuk e kalojnë të treqindfaqëshin. Rrëfimi në prozën e tij është 
përgjithësisht i thukët në tekst, rrëfim sintetik, por i nënkuptuar e i ngarkuar simbolikisht e 
semantikisht në nëntekst. Si shembullin më tipik do të përmendnim romanin Piramida, ku 
rreth njëqindedyzetfaqëshit paraqiten ndodhi që nisin para 4000 viteve, e vijnë sinkronë deri 
në ditët tona. Kjo ndodh se Kadareja nuk e vë theksin te ngjarja në vetvete, por te filozofia që 
kërkon të shprehë përmes saj. Përmes narracionit ‘të kursyer’/sintetik, me funksion të 
theksuar emotiv e estetik, jepen tiparet e protagonistit, i cili në të shumtën e rasteve është 
narratori. Kemi të bëjmë me një rrëfim konciz, të thukët, pra Kadareja, nuk bën shpjegimin e 

                                                
34 Kuçuku, Bashkim. Letërsi shqipe bashkëkohore – kurs leksionesh/2007-2011 
35 Kadare, Ismail. (1970) Kështjella. Tiranë, Naim Frashëri, f. 162 
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ndodhive, por i lë ato të nënkuptohen përmes rrëfimit me karakter simbolizues. Ky lloj 
narracioni bën që vepra të ketë nëntekst të pasur dhe sugjestiv, si dhe një gjuhë të pasur 
figurative.  

Rrëfimi sintezë ‘kërkon’ përdorimin e thyerjeve kohore. Në prozën e Kadaresë hasim 
përdorimin e elipsës, e cila është heqja e një periudhe të gjatë kohore. Në romanin 
Përbindëshi, shtrirja kohore varion që para erës së re deri në bashkëkohësinë e shkrimtarit. 
Elipsa krijon iluzionin e vazhdimësisë dhe të njëkohësisë, idenë e universalizimit të dukurive. 
Duket sikur në këtë mungesë kohore, koha rrjedh e njëllojtë. Në romanin Përbindëshi 
pranëvihen dy kohë tepër të largëta me njëra-tjetrën. Në mes dy skajeve kohore mungojnë 
disa shekuj.  

Gjatë rrjedhave rrëfimore, përmes elipsës, kohët lidhen me njëra-tjetrën, duke u 
njësuar deri në atë pikë sa bëhen të padallueshme. Nëpërmjet analogjisë, aluzionit dhe elipsës 
kohore, shkrihen, bashkohen ose dhe pranëvihen dy ose më shumë kohë, e kjo përbën 
tejkohësinë në prozën kadareane. 

Në romanin Përbindëshi, nëpërmjet rrëfimit të thukët/të padetajuar, në të cilin 
përshkrimi thuajse mungon, për t’ia lënë vendin rrëfimit, autori e pasqyron vdekjen përmes 
një paralelizmi simbolik-figurativ. Maksi, i verbuar nga xhelozia dhe hakmarrja vret një 
bionde, duke e pandehur atë si Lenën, ish-të fejuarën e tij. Ai e godet fort vajzën në kraharor, 
ndërsa të fejuarin e saj në shpinë – vrasje në pabesi, ashtu siç ia rrëmbeu Gent Ruvina të 
fejuarën. Maksi vepron në emër të zemërimit e të hakmarrjes, në emër të xhelozisë e të 
tradhtisë. Në këtë incident kemi devijancë të objektit rrëfimor. Në çastin kur çifti merr vesh 
për vrasjen që kishte ndodhur, e kuptojnë se ajo ishte kryer nga Maksi, i cili e kishte 
pandehur vajzën flokëverdhë në atë gjysmëterr, për Lenën. Pra, nëpërmjet rrëfimit sintezë, 
brenda një numri të vogël faqesh, paraqiten sintetikisht ngjarje që përfshijnë kohëra tepër të 
largëta, madje disashekullore, të cilat Kadareja i ndërthur shpesh me njëra-tjetrën, në distanca 
fare të shkurtra, madje edhe brenda një fjalie, p.sh., “Piramida nuk mund të ishte veçse e tillë, 
totale36”. 

Një tjetër shembull të rrëfimit sintetik do të përbënte edhe romani Breznitë e 
Hankonatëve: kronikë familjare, i ngjashëm për nga pikëpamja tematike e ideore me sagën – 
paraqitet kronika familjare e fisit të Hankonatëve. Në këtë roman rrëfehet kronika 
treqindvjeçare e një prej familjeve gjirokastrite vetëm në rreth njëqindenjëzet faqe. Romani 
ndahet në 78 tablo të shkurtra, të numërtuar thjesht me numrat nga 1 deri në 78, e ku 
përshkruhet brez pas brezi shkëlqimi dhe rënia e një fisi. Rrëfimi brenda këtyre faqeve nis me 
vitin 1703, me shekullin XVIII dhe përfundon me ditën e parë të shekullit XX. Janë tre 
shekuj të rrëfyer sintetikisht rreth 120-faqëshit, përmes sentencave të vetme kalojnë periudha 
njëvjeçare: Në vjeshtën e dytë plasi trazira në malësinë e Pashallëkut fqinj të Vlorës; Dy 
dimra rresht erdhën të ftohtë37; ose dhe periudha disavjeçare: Një e keqe e madhe ra mbi 
Hankonatët në dhjetëvjetëshin e fundit të shekullit 38 ; Ca vite rrodhën të qeta për 
Hankonatët 39 ; Shtatë vjet rresht. 40  Te Hankonatë erdhën ca vite të pikëlluara 41 ; Vitet 
kalonin42, si dhe shembuj të tjerë të shumtë.  
                                                
36 Kadare, Ismail. Piramida. Tiranë, Onufri, f. 21 
37 Kadare, Ismail. (2000) Breznitë e Hankonatëve: kronikë familjare. Tiranë, Onufri, f. 76 
38 Po aty, f. 50 
39 Po aty, f. 87 
40 Po aty, f. 100 
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Rrëfimi në romanin Breznitë e Hankonatëve është kronologjik, kohë pas kohe 
rrëfehet mbi anëtarë të ndryshëm të fisit – thënë ndryshe një album ose edhe një pemë 
gjenealogjike e këtij fisi, si nga pikëpamja historike ashtu edhe nga pikëpamja zanafillore, 
duke përfshirë gjithçka: lindjet, vdekjet, martesat, marrëdhëniet financiare, sistemin e 
taksave, fuqizimin ose rënien ekonomike, të ardhurat e përpikta, shtëpitë e dyqanet që 
zotëronin, riparimet, gjyqet, lidhjet me shtetin, personalitetet e fisit, fatkeqësitë e dështimet, 
deri te varret. Brenda pak faqeve rrjedhin periudhat shekullore, loja rrëfimore luhet nga faqja 
në faqe.  

 
 

II.4. rrëfimi polifonik 
 

Shumëzëshmëria ose polizonizmi, është rrëfimi që nuk realizohet vetëm nga një 
narrator, por nga dy a më shumë zëra narrativë. Julia Kristeva43 ia atribuoji polifonizmin 
studiuesit rus M. Bakhtit, i cili e shihte tekstin si një mozaik me citate, ku çdo tekst është 
transformimi i një teksti tjetër. (Kristeva përdori termat intertekstualitet dhe 
intersubjektivitet, por që do të trajtohen në krerët e mëpasshëm.) Kemi ndërthurjen e zërave 
në rrëfim, si dhe pjesëmarrjen e disa zërave në një ngjarje të rrëfyer. Poetika e hapur e prozës 
së I. Kadaresë krijoi hapësirë për shprehjen e polifonizmit të ideve dhe për artikulimin e disa 
zërave narrativë brenda një ligjërimi të përzier. Në këtë mënyrë edhe fjala, shprehja 
gjuhësore, fiton shumëkuptimësi e vlera konotative të veçanta.  

Karakteret kadareane gjallojnë brenda kuadrit ku i vendos autori, i cili hulumton 
thellë në psikologjinë e tyre. Autori harmonizon disa zëra narrativë njëherësh, të cilët 
paraqiten si gjatë gjithë linjave narrative. 

Në prozën e Kadaresë dallojmë tre tipa narratorësh që formojnë polifoninë, të cilët, 
duke krijuar distancë me fjalën e autori, krijojnë zëshmërinë e shumëfishtë.  

 
                                                                                                                                                  
41 Po aty, f. 112 
42 Po aty, f. 116 
43 Kristeva, Julia. (1969) Le mot, le dialogue, le roman.Paris, Seul  

 

Breznitë e Hankonatëve 

ELIPSA KOHORE 

(koha e rrëfyer) (mungesa kohore) (koha e rrëfyer) 
↓ 

(mungojnë ngjarjet e parëndësishme) 
 

Koha që mungon është e justifikuar dhe e deklaruar në të gjitha rastet. 

(koha diegjetike) .... elipsa e shenjuar me kohë të përcaktuar .... (koha diegjetike) 

 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 47 |  
 
 

■ Narratori i parë, është ai i cili përputhet me botëkuptimin e një personazhi, 
kryesisht protagonistit (Muzgu i perëndive të stepës, Qyteti pa reklama, Hija, Mjegullat e 
Tiranës etj.). Kujtojmë këtu romanet Kronikë në gur dhe Çështje të marrëzisë, ku narratori 
përputhet me botëkuptimin fëmijëror. Në romanin Kronikë në gur rrëfimi duket se krijon 
disa linja paralele, në të cilat rrëfehet për:  

 

- kohën e fëmijërisë; 
- vendlindjen (Gjirokastrën); 
- familjarët e të afërmit; dhe  
- luftën, si sfond historik në të cilin gjallojnë ndodhitë.  
 

Protagonisti-fëmijë është një personazh i krijuar prej shkrimtarit, i cili edhe pse mbart 
shumë të dhëna të jetës së tij, nuk mund ta barazojmë me të, pasi mirëfilli kemi të bëjmë me 
një rrëfim të rifunksionalizuar, ku trilli artistik është qartësisht i evidentueshëm. Rrëfimi 
vërtet bazohet në vitet e luftës, por në roman shtrohen edhe disa probleme ekzistenciale të 
jetës provinciale. Realitetet dhe ngjarjet e kohës paraqiten nëpërmjet një analogjie të 
historisë. Autori pasqyron dramat tronditëse të personazheve, veprimet e brendshme të tyre, e 
kjo gjithmonë brenda shtresave narrative. Sjelljet e rrëfimtarit-fëmijë, të cilat në të shumtën e 
rasteve janë të ndikuara prej ngjarjeve të jashtme (sidomos prej luftës), shpesh kthehen në 
paralelizma, aludime, asociacione, që i afrohen simbolit dhe duhen parë më tepër si 
plotësuese të fantazisë së ‘shfrenuar’ fëmijërore dhe karakterin aventuror të tij.  

Rrëfimtari-fëmijë në romanin Kronikë në gur rrëfen edhe për qytetin e tij të lindjes, i 
cili i dukej një qytet i çuditshëm, madje si një qenie prehistorike, ku gjithçka në të ishte e 
vjetër dhe e gurtë, duke filluar që te rrugët e deri te çatitë e shtëpive, të mbuluara me pllaka 
guri ngjyrë gri. Pra, qytet i gurtë e i hirtë; qytet i pjerrët, që i kishte thyer të gjitha ligjet e 
arkitekturës dhe të urbanistikës. Gjithashtu, qyteti përfytyrohet e përshkruhet edhe si qenie 
antropologjike, që ndjen së bashku me banorët e tij, madje ashtu si ata. Të gjitha këto 
përshkrime të qytetit nga ana e rrëfimtarit-fëmijë sugjerojnë në mënyrë asociative idenë e një 
simboli, atë të qëndresës e të fortësisë që jepen nëpërmjet paralelizmave sugjestivë, thënë 
shkurt kronikën e tij – historinë e tij.  

 
■ Narratori i dytë, është ai që identifikohet si fenomen – të rrëfyerit për një dukuri të 

caktuar, qoftë historike ose jo. Si shembuj tipikë do të përmendnim romanet Lëkura e 
daulles (Dasma) ose dhe romanin Kështjella, ku Kadareja në rrethana të ndërlikuara 
historike, paraqet ‘fatin’ e popullit shqiptar. Në romanin Lëkura e daulles (Dasma) kemi 
rrëfimin për traditën, për një dasmë fare të zakontë, të stisur që në djep. Përshkrimi i 
zakoneve të dasmës, të mbështetura më së shumti në kanun – paraqitja e dasmës shqiptare si 
dukuri e prapambetur e popullit tonë. Ku njerëzit mblidhen për të ngrënë e për të pirë, e mbi 
të gjitha për të bërë zullume e për të përdorur si alibi të qenit ‘i pirë’.  

Në romanin Kështjella, vërtet që në dukje rrëfehet për rrethimin e një kështjelle 
mesjetare shqiptare nga turqit, por në thelb historia është thjesht një pretekst, sepse ky roman 
nuk mund të kuptohet pa kontekstin e kohës kur u shkrua, me rastin e 500-vjetorit të vdekjes 
së Skënderbeut, në vitin 1968. Sipas studiuesit Shaban Sinani44, dy ishin ngjarjet më të 
rëndësishme të asaj kohe (1968): dalja e Shqipërisë nga Traktati i Varshavës dhe pushtimi i 

                                                
44 Sinani, Shaban. (2005) Një dosje për Kadarenë. Tiranë, OMSCA-1, f. 60 
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Çekosllovakisë nga ushtria sovjetike. Po sipas tij, në atë kohë termi kështjellë kishte kuptim 
politik dhe do të thoshte Shqipëria jashtë blloqeve45. Pra, edhe në këtë roman kemi një 
narrator, i cili i përshtatet dhe barazohet me fenomenin që rrëfen.  

 
■ Narratori i tretë, është ai që krijon paqartësi në pikëpamjet botëkuptimore të 

pushtuesve. Narratori në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur na njeh me dy ngjarje: njëra 
reale (romani bazohet në një ngjarje të vërtetë), një gjeneral dhe një prift, të dy italianë, vijnë 
në Shqipëri për të kryer një mision; ndërsa ngjarja ireale (si pjesë e fiction-it) është se ata 
kërkojnë të zhvarrosin eshtrat e ushtarëve italianë të vrarë gjatë luftës. Brenda strukturave 
narrative kemi linja paralele kompozicionale, trajtohen ngjarje, drama, përshkruhen tmerre 
dhe fate njerëzore, të cilat, të mbledhura së bashku, përbëjnë strukturën  moderne të romanit. 
Në këtë roman paraqitet raporti mes jetës dhe vdekjes. Mbledhja e eshtrave nga ana e 
pushtuesit tregon simbolikisht dështimin e tyre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Sinani, Shaban. (2005) Një dosje për Kadarenë. Tiranë, OMSCA-1, f. 63 
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KREU III 
NARRATORI, FUNKSIONI DHE LLOJET E TIJ 

 
III.1. Funksioni i narratorit në prozën kadareane 

 
Rrëfimtari, ose siç quhet ndryshe edhe narrator ose tregimtar – përdorime të cilat do 

të gjejnë vend të tria në këtë punim – është zëri në historinë e rrëfyer, i cili qëndron jashtë 
tregimit, por di gjithçka rreth personazheve dhe ngjarjeve që ndërmerr të rrëfejë. 
Përgjithësisht, narratori rrëfen prej një prespektive gjithëpërfshirëse, duke përfshirë 
mendimet dhe ndjenjat e personazheve, duke mundësuar besueshmërinë, objektivitetin në 
ngjarjet e rrëfyera, pra duke ‘siguruar’ vërtetësinë e asaj çka ndërmerr të rrëfejë.  

Shkrimtari Ismail Kadare i dha një pamje të re e moderne prozës shqipe, në të gjithë 
përbërësit e vet, e sidomos në strukturimin e brendshëm narrativ. Ai theu skemat e 
strukturave të mendimit, si dhe format e ligjërimit artistik, duke i sjellë kështu prozës shqipe 
një përmasë të re, përmasën universale. Në prozën kadareane roli i narratorit nuk është 
thjesht të rrëfejë ndodhi që mund të kenë lidhje mes tyre, ku përfshihen personazhe, hapësira 
fizike e situata të caktuara. Kadareja e vendos narratorin në role nga më të larmishmet. 
Narratori në prozën e tij mund të jetë vetë ai (autori), një personazh, por edhe disa njerëz 
(duke rrëfyer me zërin përgjithësues të përemrit vetor ‘ne’). Në historitë e rrëfyera ndodh që 
autori, Kadareja të ketë qenë dëshmitar në ngjarjen që ndërmerr po vetë ta rrëfejë (Muzgu i 
perëndive të stepës, Hija, Qyteti pa reklama, Mjegullat e Tiranës, Kronikë në gur, Çështje 
të marrëzisë, triptiku Rrëfim trikohësh etj.) ose rrëfen duke u bazuar te të dhënat e 
dokumentet që ka mbledhur kryesisht prej kronikave (Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Dosja 
H., Kështjella etj.) ose legjendave (Ura me tri harqe, Kush e solli Doruntinën, Lulet e 
ftohta të marsit, Shkaba etj.). Edhe pse si pikënisje mund të ketë shërbyer një ndodhi e 
njëmendtë ajo rifunksionalizohet artistikisht prej autorit përmes fiction-it.  

Sipas teoricienit Tzvetan Todorov (Poetika e prozës) në prozën artistike ekzistojnë tre 
tipa të tregimtarëve (narratorëve), të cilët janë: 

 

1. Tregimtari di më shumë se personazhi, këndshikimi me – fokalizimi zero (Dosja 
H., Spiritus, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, Lulet e ftofta të marsit, Vajza e 
Agamemnonit, Darka e gabuar etj.). Ky tip kundruesi sipas Genette-it, quhet jo i fokalizuar 
ose me fokalizim zero. Në prozën kadareane foljet që vërtetojnë se tregimtari di më shumë se 
personazhi, janë: mendonte, kujtonte, pandehte, parandjente, merrte me mend, përfytyronte, 
imagjinonte, ëndërronte, ndjente, turbullohej, mërzitej, shqetësohej, lumturohej etj. Këto 
folje tregojnë gjendje të caktuara psikologjike, të cilat tregimtari i kupton më së miri falë 
aftësisë që ka për të kuptuar atë që ndodh në botën e brendshme të personazheve. Kadareja 
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bën analiza të thella psikologjike, duke depërtuar deri aty sa edhe vetë personazhi përjetues e 
ka të vështirë të depërtojë. 

 

2. Tregimtari di aq sa dhe personazhi, këndshikimi nga brenda – fokalizimi i 
brendshëm (Muzgu i perëndive të stepës, Hija, Qyteti pa reklama, Mjegullat e Tiranës, 
Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, Dimri i vetmisë së madhe etj.);  

 

3. Tregimtari di më pak se personazhet: këndshikimi jashtë – fokalizimi i jashtëm 
(Pasardhësi, Koncert në fund të dimrit, Aksidenti, Shkaba, E penguara: Requiem për 
Linda B. etj.). Tregimtari rrëfen për gjithçka sheh dhe dëgjon, pasi nuk është i aftë të 
depërtojë në ndërgjegjen ose mendimet e askujt. Ai nuk e ka aftësinë të hyjë në mendjen e 
personazhit, duke ruajtur kështu lirinë dhe privatësinë e tij. Kjo mënyrë e të treguarit është 
thjesht një konvencion. Një rrëfim i tillë, është deri diku i pakuptimtë, madje mbart në 
vetvete misterin e ngjarjeve, sepse ka njohuri sipërfaqësore të karaktereve. Ky lloj 
këndshikimi është në kundërshtim me tipin e narratorit, i cili di gjithçka, madje, duke prekur 
edhe privatësinë e personazhit. Ky tip tregimtari miraton këndvështrimin e një personazhi 
gjatë rrëfimit të ngjarjeve e, rrjedhimisht, këndvështrimi i tij është i kufizuar. Në këtë 
mënyrë, personazhi edhe pse nuk është tregimtar mund ta analizojë ose ta kundrojë të njëjtën 
ngjarje në aspekte të shumta, rasti më tipik në prozën kadareane është romani Koncert në 
fund të dimrit.  

Karakteristikat kryesore të këtij tregimtari janë:  
- Perspektiva (fokalizimi/kundrimi/këndvështrimi) e tij është e kufizuar; 
- Lejon perspektiva të shumta e të ndryshme të një historie, në mënyrë që të jetë i 

besueshëm po aq sa një narrator i gjithëdijshëm; 
-  Shpjegon një pjesë dhe sugjeron pjesën tjetër, ndryshe nga narratori i gjithëdijshëm, 

i cili di gjithçka rreth historisë së rrëfyer; 
- Identifikohet me një karakter, madje shpesh krijon lidhje midis 

karakterit/personazhit dhe lexuesit. 
 
 

III.2. Narratori i brendshëm dhe narratori i jashtëm 
 

Zgjedhja e shkrimtarit se cili do të ndërmarrë aktin e të rrëfyerit në prozën artistike 
është vendimtare. Narratori mund ta përshkruajë botën e personazhit së brendshmi ose së 
jashtmi, kjo zgjedhje i takon vetëm atij dhe mundësisë që ka në njohjen e historisë së rrëfyer. 
Në rastin kur narratori hyn në brendësi të situatave, në mendimet e personazheve, në botën e 
tyre ndiesore, kemi kalimin nga një vetëdije artistike në një tjetër, duke rritur besueshmërinë 
e asaj çka rrëfehet. Shpeshherë Kadareja e zhvendos rrëfimin në thellësi (së brendshmi), duke 
prishur kështu linjën e rrëfimit të jashtëm e duke operuar përmes linjës së rrëfimit të 
brendshëm. Në raste të tilla kemi të bëjmë me një rrëfim retrospektiv, ku më tepër krijohen 
situata imagjinare prej autorit. 

Gérard Genette respektivisht i referohet narratorit homodiegjetik46  dhe narratorit 
heterodiegjetik. Sipas tij, autori adreson njërin prej tyre që të rrëfejë historinë. Një narrator 

                                                
46 Homodiegjetik dhe heterodiegjetij: homo – i njëjtë; hetero – i ndryshëm dhe diegjetik (nga greqishtja 
διήγησις (diegesis) – narracion, “transmetim”).  
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homodiegjetik përshkruan përvojat e veta vetjake si një karakter në histori, pra narratori në 
këtë rast është rrëfimtar, personazh dhe përjetues i ngjarjeve. Narratori, i barabartë me 
narratorin e brendshëm, paraqet në mënyrë panoramike botën e brendshme të karaktereve, 
duke paraqitur detaje dhe përvojat e personazheve, të zbuluara në mënyrë të qartë përmes 
rrëfimit të brendshëm. Një narrator i tillë nuk mund të dijë shumë për personazhet e tjera, pra 
e ka të vështirë të zbulojë veprimet e tyre, e sidomos të futet në botën e tyre të brendshme. 
Këtë lloj të narratorit e hasim në disa proza kadareane, në të cilat mbizotëron rrëfimi i 
brendshëm, si: Hija: shënime të një kineasti të dështuar, Qyteti pa reklama, Mjegullat e 
Tiranës, Muzgu i perëndive të stepës, Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë etj. Në 
përgjithësi, ky narrator rrëfen për ndjenjat, mendimet dhe perceptimet e një karakteri të 
veçantë në një histori të rrëfyer, si dhe duke paraqitur mënyrën se si ky karakter/personazh e 
sheh botën. Synimi i këtij narratori mbetet vetëm një karakter në historinë e rrëfyer, duke e 
kufizuar interesin për karakteret e tjera. Pra, synimi i narratorit përshkrimi i botës së 
brendshme i një karakteri, ndërsa karakteret e tjera shërbejnë thjesht si plotësuese të tablosë. 

Rrëfimi në vetën e parë krijon mundësinë e një vështrimi së brendshmi. Ky lloj 
rrëfimi realizohet nga narratori i brendshëm – rrëfim subjektiv. Situatat gjatë rrjedhës 
rrëfimore tensionohen, bëhen më komplekse dhe më dramatike, personazhi karakterizohet 
prej analizës psikologjike. Zakonisht, te Kadareja alternohen të dyja rrëfimet, pasi autori e 
ndjen të nevojshëm edhe vështrimin e jashtëm, i cili realizohet përmes rrëfimit në vetën e 
tretë, e që në të shumtën e rasteve në prozën kadareane përfaqësohet nga një narrator i 
gjithëdijshëm. Shembullin tipik të alternimit të dy rrëfimeve (së jashtmi e së brendshmi) e 
hasim në romanin Kështjella. Narratori i jashtëm, përmes rrëfimit objektiv, rrëfen për ngjarje 
dhe fakte të cilat nuk varen nga narratori, ndërsa narratori i brendshëm, përmes rrëfimit 
subjektiv, mbështetet në një pikëvështrim individual të të treguarit.  

Narratori heterodiegjetik përshkruan përvojat e personazheve që shfaqen në historinë 
e rrëfyer. Në një rrëfim të tillë, ngjarjet shihen përmes pikëvështrimit të një fokalizuesi të 
jashtëm, i cili mund të jetë edhe thjesht figural. Në disa rrëfime, autori mund të jetë i 
gjithëdijshëm, duke shfrytëzuar pikëvështrime të shumta gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, duke 
i komentuar ngjarjet dhe duke paraqitur mënyrën se si ato ndodhin. Këtë lloj të narratorit e 
hasim në disa proza kadareane, si: Dosja H., Spiritus, Shkaba, Lulet e ftohta të marsit, 
Dimri i vetmisë së madhe, E penguara: Requiem për Linda B., Aktori/Jeta, loja dhe vdekja 
e Lul Mazrekut, Ura me tri harqe, Vajza e Agamemnonit, Pasardhësi etj. Ky narrator 
paraqet një pamje panoramike të botës për të cilën ndërmerr aktin e të rrëfyerit dhe të 
karaktereve që gjallojnë në të. Narratori paraqet veprimet e personazheve para lexuesve. 

Në rrëfimin objektiv ngjarjet u referohen fakteve që nuk varen nga narratori, por ai 
thjesht i rrëfen ato. Në këtë rast kemi të bëjmë me një rrëfim të jashtëm, sepse nuk aludon, 
nuk e tejkalon funksionin e të të rrëfyerit të ngjarjeve. Narratori në këtë rast thjesht rrëfen atë 
çka shikon. Ky lloj narratori shprehet me folje në vetën e tretë, e zakonisht këtë lloj rrëfimi e 
mbart vetë autori.  

Mund të ndodhë që një shkrimtar të zgjedhë disa narratorë për të rrëfyer historinë, 
madje edhe nga këndvështrime të ndryshme. Në këtë pikë, është lexuesi ai që vendos se cili 
prej narratorëve është më i besueshëm në çdo pjesë të historisë së rrëfyer. Kjo, gjithashtu, 
mund t’i referohet edhe stilit të të shkruarit të autorit, rasti më tipik lidhet me rrëfimin 
polifonik, kujtojmë shkrimtarët botërorë, si: Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Louise 
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Erdrich dhe William Faulkner, të cilët, pilifonizmin (shumëzëshmërinë) e kishin teknikë 
kryesore në prozat e tyre.  

Rrëfimi që realizon shkrimtari Ismail Kadare në veprat e tij i përfshin të gjitha 
teknikat narrative. Ai herë delegon një personazh që të rrëfejë rrëfimin për ngjarjen (për 
shembull, në romanin Përbindëshi, kemi Maksin që rrëfen: - Unë do të hakmerrem dhe 
hakmarrja ime do të jetë e larmishme… (f. 31), e herë këtë rrëfim ai e ndërmerr vetë, si te 
romani Piramida: Midis shifrave dhe formulave të tjera ishte vënë edhe një shenjëz, që 
ndoshta s’binte shumë në sy, një shkronjë /v/, që p.sh., do të thotë vdekje, e që ishte vdekja e 
tyre… (f. 98). Në prozën kadareane kemi një alternim të rrëfimtarit të jashtëm dhe të 
brendshëm, të cilët u japin mundësi njëri-tjetrit që të rrëfejnë gjithçka ndodh.  
 
 
 

III.3. Narratori i gjithëdijshëm 
 

Narratori i gjithëdijshëm (rrëfimi universal) ose siç quhet ndryshe edhe omnisient, 
përfshin zërin e brendshëm të personazheve me zërin kolektiv. Kemi narratorë të 
gjithëdijshëm kur koha është gjithëpërfshirëse, kur narratori di gjithçka, aq sa është i aftë që 
të futet deri në skutat më të errëta të personazhit. Hapësira konkrete mund të zëvendësohet 
edhe në një hapësirë imagjinare, pra edhe në këtë rast narratori është i aftë që të rrëfejë 
gjithçka. Narratori i gjithëdijshëm mbart të gjithë rrëfimin, e në këtë mënyrë krijohet distanca 
mes tij dhe autorit, mes tij dhe personazheve.  

Në romanin Muzgu i perëndive të stepës flitet në të gjitha mediat se dorëshkrimi i 
Doktor Zhivagos të Boris Pasternakut ka dëmtuar letërsinë ruse, ndërkohë që protagonisti 
është njohur me librin përpara tyre, madje e ka vlerësuar. Këtu kemi ngjashmëritë hipotetike 
të autorit me personazhin kolektiv, që paraqet fatet kolektive. Pra, kemi të bëjmë me një 
narrator të gjithëdijshëm, i cili i njeh gjërat para të tjerëve.  

Në romanin Muzgu i perëndive të stepës kemi dy izotopi: izotopia tokësore (njerëzit) 
dhe izotopia nëntokësore (të vdekurit). Nga njëra anë, bashkëprania e këtyre dy izotopive 
mundëson raportin brendatekstor në ballafaqimin e personazhit me Kostandinin, dhe 
ballafaqimin e Lindës me Doruntinën. Ndërsa, nga ana tjetër, ky raport është në marrëdhënie 
kundërshtie, mes reales dhe ireales. Realja identifikohet me njerëzit, ndërsa irealia 
identifikohet me “të vdekurit”. Protagonisti nuk mund ta kundërshtonte largimin nga Rusia, 
sepse shkaqet ishin shtetërore. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik po 
prisheshin, kemi përçarjen e kampit socialist, që te Muzgu i perëndive të stepës përjetohet si 
një ngjarje e dhimbshme midis qenieve njerëzore, e jo nga këndvështrimi politik. Prandaj 
Kadareja zgjedh si ndarje thjesht shkëputjen fizike, e jo atë shpirtërore. Autori mundohet t’i 
takojë këto dy izotopi përmes fiction-it (momentin kur protagonisti,“i ardhur nga përtejjeta,” 
bisedon me të dashurën). Katet e Institutit “Gorki” herë paraqiten si një ferr dantesk me 
rrathë, e herë ngjasojnë me katet e pensionit Voker: sa më shumë ngjitesh aq më shumë 
mëkatonin njerëzit. Në katin e parë, ishin vendosur studentët e viteve të ulëta, ata që kishin 
ende pak mëkate letrare. Në të dytin, ishin kritikët, dramaturgët, zbukuruesit e jetës… Në 
katin… (rrethin) e tretë, ishin lajkatarët, skematikët etj. Pra, në katin e tretë kemi kalimin nga 
kat në rreth, kujtojmë rrathët danteskë. Në rrethin e katërt qendrorin gratë, liberalët, të 
zhgënjyerit nga socializmi. Në rrethin e pestë kemi shpifësit, denonciatorët. Rrethi i gjashtë, 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 53 |  
 
 

të shkombëtarizuarit, ata që kishin braktisur gjuhën e tyre dhe shkruanin rusisht. Kjo 
përndarje hierarkike i përngjan ferrit dantesk.   

Në romanin Muzgu i perëndive të stepës shfaqet edhe një narrator i gjithëdijshëm, i 
cili di gjithçka edhe pse ndodhet në një vend të huaj. Një nga karakteristikat kryesore në 
prozën e Kadaresë është thellimi në botën psikologjike të personazhit, pikërisht atje ku 
formohet dashuria njerëzore dhe ku ekziston liria vetjake. Vepra e Kadaresë është e njohur 
botërisht edhe për temat e trajtuara për lirinë e individit në shoqëri (kujtojmë çmimin letrar 
Jerusalem Prize, 2015) apo edhe për mesazhet që ajo transmeton në kuadër të humanizmit 
modern (kujtojmë çmimin letrar francez Prix mondial Cino Del Duca, 1992). 

Edhe në romanin Kështjella kemi dy rrëfime: rrëfimin vetjak, që lidhet me unë, unin 
rrëfimtar dhe rrëfimi universal, i gjithëdijshëm, që lidhet me ne, kemi një rrëfim pavetor. 
Narratori i gjithëdijshëm depërton thellë në mendimet dhe karakteret e personazheve. Ai 
pretendon se di gjithçka, se çfarë mendojnë personazhet, se çfarë thonë ata me vete, madje 
dhe se ç’do të ndodhë (tha me vete dhe u përpoq të flinte...47), këtu kemi rastin kur narratori 
omnisient e di se çfarë mendon personazhi dhe ia përcjell atë lexuesit: Ai mendoi se ndoshta 
sonte vajza kish mbetur shtatzënë dhe ndoshta, pas nëntë muajsh do t’i jepte një djalë48, këtu 
kemi momentin kur narratorii i gjithëdijshëm futet në mendjen e personazhit dhe zbulon 
çfarë mendon ai, madje këtu kemi edhe parashikimin që ai bën se ç’do të ndodhë në të 
ardhmen. 

 
 
 

III.4. Narratori i paidentifikuar  
 

Narratori i paidentifikuar ose anonim lidhet në mënyrë të drejtpërdrejt me ngjarjet. 
Uni i narratorrit asnjëherë nuk del në sipërfaqe për të folur në emrin e vet, por nënkuptohet si 
i tillë përmes aktit rrëfimor të cilin e ndërmerr të gjithin mbi vete. Në teknikat narrative të 
Ismail Kadaresë, që në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur, u shfaq tipi i një arratoriri të 
paidentifikuar (anonim). Në këtë rast, rrëfimi nuk ka si qëllim që të tregojë se kush e rrëfen 
ngjarjen, por çfarë rrëfehet. Ky rrëfimtar sillte në rrëfimin e përgjithshëm të romanit një 
konceptim të ri dhe origjinal.  

Në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur dallohet edhe një tip i veçantë i rrëfimtarit, 
një rrëfim i ndërmarrë prej një personazhi të paidentifikuar. Rrëfimtari ndërpret rrëfimin 
normal të autorit mbi rrjedhën e ngjarjeve dhe ndërhyn me tregimin e tij: “Kama ime ndeshte 
nëpër gurët e vegjël dhe, duke u fërkuar me ta, lëshonte një tingull ngjethës. Unë e shqyeja 
dheun me sa fuqi që kisha, por kama ishte e përqendruar përpara tokës. Ajo shkulte me zor 
një grusht baltë dhe unë thosha me vete: Ah, sikur të kisha qenë në trupat e xhenierëve… atje 
pranë… ishte shtrirë përmbys shoku im më i ngushtë… Doja t’i bëja një gropë të thellë, sepse 
kështu kishte qenë dëshira e tij. Po të vdes, më thoshte gjithnjë, varrosmë thellë, se kam frikë 
mos më zbulojnë qentë, si atëherë në Tepelenë… Kur mbarova, e sheshova si munda tokën 
dhe sipër nuk i vura asnjë shenjë, asnjë gur, sepse ai trembej nga çdo shenjë, ngaqë i dukej 
se do ta gjenin e do ta nxirrnin prapë nga dheu…Ika nëpër natë në drejtimin e 

                                                
47 Kadare, Ismail. (1970) Kështjella. Tiranë, Naim Frashëri, f. 43 
48 Po aty, f. 43 
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kundërt…ktheva kokën nga errësira, ku lashë shokun tim dhe mendova: mos u tremb nuk do 
të të gjejnë dot”49. Narratori i paidentifikuar përcjell një kumt të caktuar: gjenerali dhe prifti 
nuk do të munden t’i marrin të gjitha eshtrat me vete (jepet disfata e tyre). Ky lloj rrëfimi 
përqendrohet në nëntekst, dhe rrëfimtari ka si qëllim të tregojë një ngjarje në dukje të 
thjeshtë, por që shtyn personazhet në veprim. Paralelja e rrëfimit të folur (e rrëfeva këtë 
histori) dhe atij të shkruar, tregon se rrëfimtari i referohet vetes në vetën e parë të nënkuptuar. 
Kjo shmangie për deklarimin e identitetit të rrëfimtarit është e ngjashme me shmangien nga 
emri i personazhit. Kemi narrator anonim kur rrëfimin e bartin zakonisht personazhet 
kryesore, në zërin e të cilëve autori fsheh narratorin anonim. Rrëfimi realizohet në vetën e 
parë dhe krijohet në të folurin monologjik, e jo në atë dialogjik, pra rrëfimi zhvillohet së 
brendshmi. Ndërhyrja e narratorit të paidentifikuar krijon një kompozicion të zhdërvjellët, 
duke afruar kohë të ndryshme dhe veprime që kanë qëllim të përbashkët. Rrëfimi i autorit 
mbi rrjedhën e ngjarjeve dhe për veprimet e personazheve ndërpritet dhe ndërfutet rrëfimi i 
një personazhi, për të cilin nuk dimë thuajse asgjë. Këtë narrator e hasim në disa proza 
kadareane (Koncert në fund të dimrit, Darka e gabuar, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Nata 
me hënë, Kush e solli Doruntinën, Aksidenti, Muzgu i perëndive të stepës, 
Kështjella/Kasnecet e shiut etj.). 

 
Në romanin Kështjella kemi ndërthurjen e dy zërave narrativë:  
- Zërin narrativ, të barazuar me autorin, që rrëfen për ngjarjet që ndodhin në të dy 

kampet; dhe  
- Zërin narrativ të narratorit anonim, të identifikuar me zërin e kështjellarit.  
Ndërsa në romanin Muzgu i perëndive të stepës kemi protagonistin, i cili rrëfen 

gjithçka, por kurrë nuk identifikohet me një emër të përveçëm. Ndërhyrja e këtij narratori 
gjatë linjave narrative krijon lidhje të ngushtë me lexuesin dhe rrit tensionin narrativ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
49 Kadare, Ismail. (2001) Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Tiranë, Onufri, f. 22-23 
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KREU IV 

FORMAT E RRËFIMIT: MONOLOGU DHE DIALOGU 
 
 
 IV.1. Monologu – forma më e fshehtë e rrëfimit  
  
 Në prozën letrare monologu 50  e zbërthen personazhin nga një këndvështrim i 

brendshëm. Monologu është forma më e fshehtë e rrëfimit, atë e rrëfen së brendshmi dhe e 
dëgjon vetëm personazhi – monologuesi, i cili shprehet vetëm brenda vetes së vet. Kemi të 
bëjmë me një marrëdhënie të fshehtë mes personazhit që monologon dhe lexuesit. 
Monologuesi i shkëput marrëdhëniet me personazhet e tjerë dhe karakterizohet nga mbyllja 
në vetvete. Duket sikur personazhi që rrëfen i ankohet lexuesit dhe ‘i lutet’ po atij për 
ruajtjen e sekretit të rrëfimit. Përmes monologut të brendshëm zbulohen mendimet më intime 
dhe më të fshehta të personazhit, i cili flet në vetë të parë. Gerar Genette mendon se termi më 
i përshtatshëm është ligjëratë e menjëhershme, sepse për të parësore është të folurit e 
menjëhershëm dhe të drejtpërdrejtë të personazheve. Është një ligjëratë, e cila nuk shqiptohet 
me zë, por monologuesi e flet me vete. Uni flet për vetveten dhe rreth vetvetes. Kjo formë 
rrëfimi shfaqet si e brendshme, e izoluar, intime dhe e fshehtë. Monologu është shprehja e 
mendimeve dhe e ndjenjave të një personazhi duke kuvenduar me vetveten ose duke iu 
drejtuar lexuesit, duke krijuar një dyshe të padukshme: monologues-lexues.  
 Në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur mungon monologu i brendshëm, por 
ekziston një lloj monologu, i cili mund të merret më tepër si rrëfim i brendshëm. 
Përgjithësisht në veprat e Ismail Kadaresë mungon monologu klasik, monologu në kuptimin 
tradicional të fjalës, madje dhe në të ashtuquajturat biografi të romancuara, por ekziston një 
monolog i cili vendoset mes fjalës së autorit ose të narratorit dhe dialogëve të personazheve 
të tjerë. Këtë monolog lexuesi e merr si gjuhë të mëvetësishme të romanit, prandaj ajo mbart 
së brendshmi fshehtësinë e shpirtit të monologuesit, e ky monolog mund të trajtohet si 
pikëvështrim i brendshëm. Kemi të folurin e personazhit me veten, e jo brenda vetes, prandaj 
monologët e plakës Nicë nuk mund t’i quajmë monologë të brendshëm.  
  
 
  
 
 

                                                
50 Etimologjikisht fjala monolog vjen nga greqishtja dhe do të thotë të folurit me vete. 
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 IV.1.1. Monologët e Nicës në romanin Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur, si rrëfim i brendshëm  
   
 Të folurit monologjik është dramatizim i shpirtit të njeriut në kohë dhe në hapësirë. Në 
romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur kemi zërin e vetmitares Nicë, e cila hakmerret ndaj 
Kolonelit Z. Zëri i brendshëm i saj shpreh shumë mllef, vuajtje, dhimbje, urrejtje dhe dramë 
njerëzore. Veprimet e saj janë të përligjura, drama e saj është simbol i fatkeqësisë së 
përgjithshme të popullit tonë nën sundimin e pushtuesit të huaj. Nica është dëshmi e një të 
vërtete rrëqethëse historike. Përmes monologut ajo shfaqet si një grua e lirë dhe e çlirë, si në 
mendime ashtu edhe në veprime. Nuk monologojnë vetëm protagonistët, por edhe 
personazhet episodike, në rastin konkret plaka Nicë, e cila luan një rol të rëndësishëm në 
kompozicionin e romanit, kulmi i së cilit përbëhet nga vrasja e Kolonelit Z. me sëpatë, nga 
duart e një plake të shushatur, siç e thekson edhe autori.  
 Romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur shquhet për nëntekstin e thellë dhe shtresat e 
shumta kuptimore brenda të cilave shtrohen dhe zbërthehen mendimet dhe idetë autoriale. 
Veprimi në roman qëndron vetëm në kuptimin konotativ, pasi si veprim i brendshëm merren 
mendimet e personazheve, monologjizmi, përjetimet dhe kujtimet e tyre. Gjenerali i ushtrisë 
së vdekur ndërkall një sërë kuptimesh asociative, të cilat nxitin mendime dhe skema paralele 
te lexuesi – konkretisht, paralelisht ecin mendimet e plakës Nicë dhe Kolonelit, atë natë me 
shi, për të hapur llogore.  
 Zëri i brendshëm i plakës Nicë shndërrohet në një zë rebelues e veprues njëkohësisht. 
Me anën e monologut51, përveçse zbulohet bota emocionale e personazheve, në çaste delikate 
të gjendjes së tyre shpirtërore, realizohet edhe një komunikim tepër i afërt e intim me 
lexuesin. 
  

“Monologu i parë” – si revoltë e brendshme 
 

Unë nuk e di i cilës ushtrie je ti, sepse asnjëherë nuk i kam njohur rrobat e ushtrisë 
dhe tani jam shumë plakë për t’i mësuar, por që ti je i huaj dhe që je i një prej atyre 
që na kanë vrarë, kjo duket që larg. Nga shenjat që mban duket që ke mjeshtërinë e 
mallkuar të zaptimit dhe je një prej atyre që më kanë bërë mua gjysmë njeriu, një 
copë plakë të shushatur që vjen në këtë dasmë të huaj dhe rri në kënd e lëviz buzët si 
e lajthitur. Asnjeri nuk e di ç’them unë, sepse të gjithë janë të gëzuar dhe unë 
gazngrata nuk dua t’ua prish zemrën të tjerëve. Ngaqë nuk dua të prish gëzimin, po 
rri këtu në skutë dhe po lëviz buzët duke të nëmur ngadalë, fare ngadalë, që të mos 
dëgjojë kush. Dua të di përse erdhe ti në këtë dasmë dhe si të bënë këmbët që erdhe. 
Je ulur në tryezë dhe po qesh, siç qeshin ata që kanë një dërrasë mangët. Përse nuk 
ngrihesh të hedhësh pallton krahëve dhe të ikësh në shi andej nga erdhe? Nuk e 
kupton që je i tepërt këtu, o i mallkuar?52 

  
 Në këtë monolog paraqet botën e brendshme të plakës Nicë brenda kontekstit narrativ. 
Kemi një vetërrëfim në vetë të parë. Gjuha e brendshme e vetmitares Nicë shquhet për 
                                                
51 Monolog - i jam referuar këtij termi, pasi autori na i paraqet si të tillë, gjithashtu, edhe në kritikën e huaj 
quhet Monologue of old woman Nica (Monologu i plakës Nicë). 
52 Kadare, Ismail. Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Tiranë, Onufri, 2001, f. 200 
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ngjyresa ligjërimore subjektive, të cilat shërbejnë për të paraqitur pjesët më të errëta të botës 
së brendshme të personazhit. Kemi një monolog me organizim gjuhor tepër logjik prej 
monologueses (edhe pse gjendja e Nicës është tepër e rënduar psikologjikisht, organizimi 
gjuhësor i saj kurrë nuk kthehet në alogjik), ku mbizotërojnë pikëpamjet e Nicës. Rrëfimi i 
saj është i ngarkuar gramatikisht me periudha të gjata bashkërenditëse dhe nënrenditëse, çka 
nënkupton se ligjërimi i saj i qëndron besnik logjikës sintaksore. Ajo është e vetëdijshme dhe 
e qartë në gjithçka thotë dhe vepron.  
 Monologu i Nicës është i pavarur nga rrëfimi i tregimtarit – vetvetja komunikon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë. Kemi një ligjëratë të zhdrejtë të lirë, sepse ligjërata e personazhit 
është e shkëputur nga ligjërimi i narratorit. Mungesa e emrit të përveçëm (atij të cilit i 
referohet Nica) është domethënëse, kjo mungesë zëvendësohet nga dietikët Unë dhe Ti 
(përemrat vetorë). Sidomos përemri Ti e përforcon edhe më tepër mendimin e monologueses, 
Ti e askush tjetër. Nica paraqet te lexuesi profilin e Gjeneralit si karakter, karakter i cili 
ndërtohet duke iu referuar ngjarjeve dhe rrëfimit të brendshëm të Nicës, rrëfim i cili nuk 
shndërrohet asnjëherë në alogjik. 
 Nica është e vetëdijshme që nuk e dëgjon askush, sepse ai është zëri i brendshëm i saj, 
atje ku askush nuk mund të depërtojë. Ajo shprehet: Asnjeri nuk e di ç’them unë, sepse të 
gjithë janë të gëzuar dhe unë gazngrata nuk dua t’ua prish zemrën të tjerëve. Ajo kërkon që 
dhembjen ta mbajë për vete, madje edhe kur vritet thellë në shpirt, nuk kërkon që dhembja e 
saj t’i prishë gëzimin të tjerëve. Ajo shfryn brenda vetes, i qan shpirti, por gjithmonë qëndron 
stoike. Kemi një kontrast mes atmosferës së krijuar në dasmë dhe gjendjes shpirtërore të 
Nicës. Ajo ndodhet në këtë ceremoni martesore, duke e ditur se nuk do të arrijë kurrë ta 
martojë të bijën, sepse trupi i saj dergjet në fund të pusit, në fund të errësirës së pafund, vend 
i cili simbolizon fshehtësinë dhe ftohtësinë. Prandaj edhe vajza zgjedh që bashkë me veten të 
mbysë edhe të vërtetën.  
 Plaka Nicë i drejtohet së brendshmi Gjeneralit me pyetje retorike: Përse erdhe në 
dasmë… Nuk e kupton që je i tepërt këtu, o i mallkuar? Dasmorët e tjerë nuk shfaqin ndonjë 
pakënaqësi për të ftuarit, ardhja e tyre vetëm Nicës i rihap plagët e pashërueshme. Ajo nuk ka 
krejtësisht një zë të brendshëm, shpesh lëviz buzët dhe belbëzon lehtë fjalët e saj, por askush 
nuk e ka mendjen te kjo plakë, prandaj nuk bie në sy, por dallohet qartë kur thotë: Po rri këtu 
në skutë dhe po lëviz buzët duke të nëmur ngadalë, fare ngadalë, që të mos dëgjojë kush. 
 Monologu i Nicës ndërtohet mbi një gjuhë psikologjike, e cila zhvillohet rreth një 
replike: ballafaqimi i plakës Nicë dhe Gjeneralit, konflikt ky, i cili merr përmasa më të 
mëdha: mes pushtuesit dhe shqiptarëve. Konflikti i individit kalon në një konflikt më të gjerë, 
i cili mishërohet në simbolikën e shiut, përmes të cilit paraqitet një atmosferë e zymtë dhe e 
rëndë e varreve që kërkohen dhe e eshtrave që mblidhen. Kemi humbjen dhe disfatën e 
pushtuesve, të cilat përfaqësohen gjithnjë e më tepër rënien e tyre në mënyrë figurative. Shiu 
është simbol i dramës kolektive të ushtrisë fashiste, me anë të tij paraqitet metaforikisht rënia 
morale dhe fizike e pushtuesit të huaj. Kjo dallohet qartë në fjalët e plakës Nicë: Përse nuk 
ngrihesh të hedhësh pallton krahëve dhe të ikësh në shi andej nga erdhe? Këtu Nica kërkon 
që Gjenerali përmes veprimit të saj të brendshëm kërkon ta shndërrojë në shtysë për veprim 
të jashtëm. Te Gjenerali veprimi i brendshëm bëhet më i tensionuar, fizik, konkret. Veprimi 
që nxit këtë lloj ‘dialogu të përfytyruar’, të ndërtuar mbi pyetje retorike, në pamundësi 
përgjigjeje, përgatit një akt, i cili pritet të ndodhë nga çasti në çast. 
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“Monologu i dytë” – perceptimi i ndjenjave 

 
Ti e kupton edhe vetë që je i tepërt këtu. Ti e ndjen që një njeri po të mallkon në këtë 
dasmë, se mallkimi i nënës nuk vete huq kurrë. Ndonëse të nderojnë, ti e kupton që 
nuk duhej të kishe ardhur këtu. Mundohesh të fshehësh atë që e kupton, por nuk e 
fsheh dot. Të dridhet dora kur ngre gotën e rakisë dhe në sy të kalojnë hije plot 
frikë53.  

 
 Këtu nuk kemi vetëm një gjendje psikologjike të rënduar të monologueses, por edhe të 
personazhit të cilit ajo i referohet. Drama merr përmasa më të mëdha. Nica e kupton që 
Gjenerali e ndjen se përveçse është i tepërt, është edhe i huaj. Kjo dallohet në duart që i 
dridhen kur ngre lart gotën e rakisë. Nëse në “monologun e parë” kishim dietikët Unë dhe Ti, 
tani kemi vetëm Ti. Duket sikur Nica tërë tronditjen dhe shqetësimin ia ka kaluar tashmë 
Gjeneralit. Në këtë monolog, përveçse plaka e di që Gjenerali është i tepërt, tashmë edhe ai 
po e kupton një fakt të tillë – vetëdijesohet, sidomos në fjalinë: Ti e kupton edhe vetë që je i 
tepërt këtu. Edhe pse kemi monolog, rrëfimi realizohet përmes një Ti-je (veta e dytë, numri 
njëjës), sepse Nica i drejtohet Gjeneralit, por subjektivisht, brenda vetes së saj.  
 Rrëfimi rrjedh së brendshmi, pra edhe pse nuk kemi një dialog të drejtpërdrejtë, ata 
komunikojnë përmes botës së brendshme (përmes një gjuhe joverbale, por që vetëm ata të dy 
arrijnë t’ia zbulojnë kumtet). Nica jo se nuk merr dot guximin që t’i flasë hapur njeriut të 
huaj (i cili i ka shkatërruar dhe sterrosur jetën), por nuk do që të prishë gëzimin e të tjerëve. 
Në qoftë se Nica do të ishte një personazh joguximtar, nuk do të ishte e aftë të kryente atë 
krim. Dihet se përveçse është një grua trimëreshë, me forcë vepruese, tregohet edhe stoicizmi 
i saj në dasmë, kemi një mashtrim nga ana e autorit. Kemi monologuesen, e cila i drejtohet 
Gjeneralit me Ti, pra uni i plakës Nicë është fshehur pas një Ti-je.  
 Në këtë rrëfim të brendshëm krijohet një alterego, uni i dytë i personazhit. Nica 
monologon, sepse të tjerët janë “të shurdhët” për ta dëgjuar. Kemi replikë dhe një veprim të 
brendshëm, edhe pse në pamje të parë duket si i jashtëm, sepse i drejtohet përmes përemrit 
vetor Ti, por në të vërtetë përbën një rrëfim subjektiv. Procesi i rrjedhës së mendimeve 
metaforizohet (të kalojnë hije plot frikë), kemi një ligjërim, i cili realizohet brenda vetëdijes 
së unit të plakës Nicë. Monologuesja flet dhe përjeton, ndërsa Gjenerali nuk flet, por përjeton 
ato që Nica belbëzon dhe përjeton së brendshmi. Ky komunikim, edhe pse nuk është verbal, 
arrihet përmes gjestikulacionit, perceptimit të syve, me anë të mimikës, të belbëzimit të 
buzëve të Nicës dhe dorës së Gjeneralit që dridhet – dy përjetimet bashkohen në një, pra 
arrijnë të përcillen. Nica futet në vetëdijen, në botën e brendshme të Gjeneralit, jo vetëm 
është e aftë që t’ia paraqesë lexuesit si karakter, por edhe ta zbërthejë figurën e tij dhe ta 
vendosë në pozitë të vështirë. Kjo dysi e brendshme arrihet vetëm nëpërmjet një veprimi të 
pavetëdijshëm, dridhjes së dorës nga ana e Gjeneralit. 
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“Monologu i tretë” – bindja e monologueses 
 

Thonë se ti mbledh të vrarët e vendit tënd. Mbase ke mbledhur shumë dhe do të 
mbledhësh shumë të tjerë, por dije mirë se njërin nuk ke për ta gjetur kurrë në jetë të 
jetëve, ashtu si në jetë të jetëve unë pragshuara nuk do t’i gjej më kurrë vajzën time dhe 
burrin tim. Sa do të doja të rrëfeja për atë që ti nuk do ta gjesh dot kurrë, por nuk e bëj, 
sepse nuk jam shlligë që të helmoj këta dasmorë e këto dasmoresha. Se ajo ishte vajza 
ime… Ashtu si unë, o i nëmur. Ç’shi që binte atë natë, ja si sonte. Ujët buiste kudo. Nuk 
ishte e mundur të hapje gropë, se gropa mbushej përgjysmë me ujë, një ujë i zi, i llumtë, 
si të buronte nga nata. Megjithatë unë e hapa gropën. Po nuk do të flas, jo54.  

  
 Nica rikujton (retrospektivë) ndodhinë e asaj nate me shi, sa të vështirë e pati ajo të 
hapte gropën e të varroste kolonelin Z., për shkak se gropa mbushej me ujët e shiut. 
Monologu ndërtohet në formë retrospektive, përmes kujtimesh të hidhura. Sekretin kërkon ta 
ndajë veç me lexuesin. Nuk kërkon të flasë shumë për atë mbrëmje, sepse nuk dëshiron të 
prishë gëzimin e askujt, qoftë edhe atë të Gjeneralit. Kjo nënkupton se dhimbja shpirtërore 
nuk ia ka errësuar gjykimin. Ajo shprehet se njërin nuk do të mundet kurrë ta gjejë, sepse 
askush nuk do të mendojë se një plakë e lodhur nga jeta dhe e përvuajtur, të ketë vrarë dhe 
varrosur një kolonel.  
 Nica është pësuese dhe vepruese, madje edhe gjatë përjetimeve emocionale dhe 
gjendjes shpirtërore tepër të rënduar. Proceset mendore të saj zbërthehen ndërmjet treguesve 
gjuhësorë, si të rrafshit morfologjik ashtu edhe të rrafshit sintaksorik. Përmes rrjedhës logjike 
të monologut kuptojmë, se për asnjë çast logjika atë nuk e ka tradhtuar, çka tregon se plaka 
Nicë është një grua e fortë dhe me arsye të shëndoshë.  
 Organizimi logjik gjuhësor (sidomos në rrafshin sintaksor) nuk tregon për një gjendje 
konfuze të monologueses për veprimin që ka kryer ose të ndiejë pendesë për veprimet e saj. 
Rrëfimi i saj është i ngarkuar emocionalisht, shprehur me fjali bashkërenditëse: dhe do të 
mbledhësh shumë..., por dije mirë se njërin nuk ke për ta gjetur..., por nuk e bëj... etj., dhe 
me fjali nënrenditëse: sepse nuk jam shlligë.., se gropa mbushej përgjysmë.., si të buronte 
nga nata etj. Gjithashtu, edhe nga pikëpamja morfologjike, foljet që përdor vetmitarja Nicë 
në ligjërimin e saj, tregojnë për veprimet që ajo ka kryer dhe do të vazhdojë t’i kryejë në të 
ardhmen, kur Nica i drejtohet Gjeneralit: do të mbledhësh (mënyra dëftore, koha e ardhme, 
veta e dytë, numri njëjës (nuk) do ta gjesh (veta e dytë, numri njëjës, ajo i premton vetes), 
(nuk) do të flas (kërkon që sekretin ta mbajë brenda shpirtit të saj), do të doja (shpreh dëshirë 
për gjërat që ende nuk i ka kryer) etj.  
 Personazhi i Nicës, edhe pse personazh episodik, është tepër aktiv; ajo ka vepruar në të 
shkuarën, vepron në të tashmen, si dhe shprehet se do të veprojë edhe në të ardhmen. Foljet 
tregojnë jo vetëm për gjendjet, por për një veprim që Gjenerali nuk e ka kryer në të tashmen, 
por që nuk do ta kryejë as në të ardhmen (nuk) do ta gjesh kurrë (përpjekja e tij për të gjetur 
eshtrat e Kolonelit Z. është e dështuar dhe do të jetë e tillë edhe në të ardhmen). Këtu kemi 
një paralelizëm, ashtu sikurse Nica nuk do t’i gjejë dot kurrë të shoqin dhe vajzën, edhe 
Gjenerali nuk do të mund ta gjej në jetë të jetëve mikun e tij, nëse Nica nuk rrëfehet 
(veprimet ose mosveprimet e Nicës dhe Gjeneralit janë paralele). Modaliteti i lidhores shpreh 
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mundësitë: të hapje, të buronte, të rrëfeja, të helmoj (koha e pakryer) etj. Me anën e këtyre 
foljeve, monologuesja e paraqet si të mundshëm kryerjen e veprimit.  
 Nica në “monologun e tretë” tregon përjetimet e saj në atë natë të zezë, ku edhe koha 
qante për të bijën e plakës së vuajtur. Shiu nuk është shoqërues vetëm i asaj nate, por gjendja 
e zymtësisë, e errësirës, e misterit dhe e shiut, bëhet atmosfera shoqëruese në tërë romanin. 
Një rol të rëndësishëm në këtë monolog ruajnë edhe ndërhyrjet retrospektive, me anën e të 
cilave, Nica rikujton ngjarjet që kanë ndodhur më parë, por të parrëfyera ndonjëherë prej saj, 
Nica nuk tradhtohet për asnjë çast prej kujtesës së saj, edhe pse me gjendje shpirtërore tepër 
të rënduar. Koha këtu është një kohë e përjetuar nga monologuesja, një temporalitet, e cila i 
përket së shkuarës, por që ka lënë gjurmë të thella dhe nuk do të fshihet kurrë nga kujtesa e 
plakës, deri sa të vdesë. Kjo e kaluar nuk është e largët, madje tepër e afërt, por që gjithsesi 
është pjesë e së shkuarës. Ndërlidhja mes rrëfimit të mendimeve në të kaluarën dhe të atyre 
në të ardhmen, dalin në funksion të ndjenjave intime, të cilat nuk do të dalin kurrë në pah, 
veçse para lexuesit. Kështu arrihet një komunikim besnik mes monologueses dhe lexuesit, të 
cilët edhe pse në shkallë të ndryshme dalin në rolin e përjetuesit subjektiv. Lexuesi njihet me 
ngjarjet në këtë çast rrëfimor.  
 
 
 

“Monologu i katërt” – dialogu imagjinar (i përfytyruar)  
brenda monologut 

 
Më thanë se sonte në klub ti pyete veçanërisht për të. Siç duket, ke kohë që e kërkon dhe 
nuk e gjen dot. Po përse ke pyetur dhe e ke kërkuar aq shumë atë kolonel të zi? Mos 
vallë e ke pasur mikun tënd. Me siguri e ke pasur mik prandaj e kërkon ashtu. Gjithë 
mbrëmjen nuk lanë njeri pa pyetur në katund, sepse të gjithë e dinë që ai dergjet nën 
dhè diku këtu rrotull, por askujt nuk ia merr mendja ku ndodhet. Do të ikësh pa e marrë 
mikun tënd, mikun tënd të zi që më sterrosi jetën. Të ikësh sa më parë, sepse dhe ti je i 
mallkuar si ai. Tani rri urtë si një qengj dhe të qesh buza tek shikon se si kërcejnë 
njerëzia, por unë e di ç’ke në mendje. Ti mendon se do të vijë dita që të ulesh në anët 
tona me ushtri dhe të na djegësh e të na pjekësh e të na vrasësh siç bënë shokët e tu. Të 
të dridheshin gjunjët kur të niseshe për këtu. Së paku për hirin tim, të mua plakës së 
shushatur, të mua gjëmëzezës. Po ç’bëhet kështu? Ti po ngrihesh në valle? Ti guxon të 
ngrihesh në valle? Po vë buzën në gaz? Po ngrihesh! Dhe njerëzit të pranojnë! 
Ndaleni! Ç’bëni kështu! Kjo është e tepërt! Është mëkatë nga Zoti!55 

  
 Krijohet një monolog i dialogizuar i personazhit me unin e tij të dytë, me anën e një 
gjuhe të përfytyruar, por të ngarkuar psikologjiksht e gramatikisht. Zëri subjektiv i plakës 
Nicë është paraqitur në formën e monologut, por brenda tij thuret një ligjërim i veçantë 
dialogjik, deri-diku i përfytyruar. Ky ‘dialog’ i gjymtuar e i parealizuar rrit ngarkesën 
emocionale dhe i jep forcë mendore monologueses që të shpërthejë në veprim. Ky veprim i 
brendshëm është më i theksuar, sidomos në çastin e fundit, kur plaka Nicë i drejtohet të 
tjerëve pa zë: - Daleni!, duke u shprehur me modalitetin e urdhërores dhe të dëshirores. Nica 
e fton Gjeneralin që të komunikojë pa komunikuar, duke mbetur kështu një alterego, e cila 
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është e pranishme në ambientin ku ndodhet e përvuajtura Nicë. Gjallojnë pyetjet retorike të 
monologueses, sepse askush nuk mund t’i përgjigjet veç vetes. Nëse më parë ajo nuk donte të 
përballej me dasmorët, tani ajo kërkon që ata të veprojnë, sepse gjithçka mund të tolerohej, 
vetëm kërcimi i tij jo.  
 Ky dialog i përfytyruar, edhe pse i shkurtër, është tepër kuptimplotë dhe realizohet 
brenda rrëfimit të brendshëm të Nicës: Po ngrihesh! Dhe njerëzit të pranojnë! Ndaleni! 
Ç’bëni kështu! Kjo është e tepërt! Është mëkatë nga Zoti!, tregon një veprim të brendshëm, i 
cili përgatit dhe nxit një veprim të jashtëm. Klith ndërgjegjja e Nicës. Skena dramatike 
shërben si shok psikologjik që vendos për veprimet e mëvonshme. Logjika e këtij dialogu të 
përfytyruar shpreh thelbin që konkretizon gjendjen shpirtërore të plakës Nicë.  
 Dialogu i përfytyruar rrjedh brenda monologut, përmes replikave të mprehta e tepër të 
ashpra. Dialogu i përfytyruar, nëse mund ta quajmë kështu, në fillim ekziston në mendime, 
më pas kërkohet që të realizohet si veprim. Jo vetëm kërkohet një reagim, por krijohet 
përshtypja se komunikimi po ndodh me të vërtetë. Dialogu i përfytyruar ndodh për të 
theksuar ironinë e brendshme e tepër therëse, e cila krijon një ngarkesë të madhe emocionale. 
Ai vendoset dhe zhvillohet brenda të njëjtit mjedis, nuk i trondit të gjithë, por vetëm njërën, 
Nicën. Jo pa qëllim Kadareja përdor epitetin plakë, për të treguar se dhembja shpirtërore e 
mund dhembjen fizike. Një gjeneral madhor erdhi për të mbledhur eshtrat e ushtarëve, por 
përfundoi duke kërkuar edhe eshtra kolonelësh, prej të cilëve nuk mbeti më asgjë, madje as 
kockat. 
 Kur Nica largohet nga dasma, asnjë nuk e dinte se aty nga mesnata ajo do të kthehej 
përsëri me një thes mbi supe – shpërthen në veprim. Ishte e përbaltur (gjithmonë vetëm 
fizikisht), sepse kishte zhvarrosur Kolonelin Z. Pushtuesit humbën në luftë, ata dështuan 
edhe në mbledhjen e kockave të ushtarëve.  
 Hasim dy gjendje të ndryshme psikologjike të Nicës, çka nënkupton se edhe veprimet i 
ka kryer pa u rrëmbyer nga dhimbja. Me stoicizmin e saj e ka mposhtur dhimbjen dhe nuk 
qan më. Tashmë plaka kërkon që pushtuesit të largohen njëherë e përgjithmonë nga vendi 
ynë. Nuk kërkon që kujtimi i tyre të mbesë në dheun shqiptar. Hakmarrjen e kreu, e vrau 
shkaktarin e vuajtjeve të saj, Kolonelin Z, madje edhe e poshtëroi atë për së gjalli dhe për së 
vdekuri. Për së gjalli, një kolonel vritet nga një plakë e lodhur dhe e përvuajtur; ndërsa për së 
vdekuri, Nica lehtësohet kur shkel me këmbë mbi varrin e tij, sa herë që kalonte mbi pragun 
e shtëpisë. Monologu duke se rrjedh në mënyrë logjike, por mëdyshja e tij mbetet pezull, 
ndërsa gramatikisht dhe sintaksorisht mbetet i mbyllur. Ky dialog i përfytyruar shkaktohet 
nga dinamizmi i brendshëm, ai shpërthen në ndjenja e mendime, por në fund edhe në 
veprime. Dialogu i përfytyruar ka si pikëreferimi Gjeneralin, duke shprehur përmes tij dy 
gjendje të kundërta: mosveprim dhe veprim. Ky dialog i përfytyruar zhvillohet vetëm në 
botën e vrullshme të emocioneve të plakës Nicë. Dialogu i përfytyruar nuk ka funksion 
primar funksionin komunikues ndërmjet personazheve, por kryen një rol të veçantë, duke u 
paraqitur si i njëmendtë para lexuesit e duke rritur tensionin narrativ.  
  

 
* 
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 Në romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur i tërë rrëfimi i brendshëm i Nicës, edhe pse 
duket si një rrëfim i fragmentarizuar, logjika e njërit rrëfim lidhet me logjikën e rrëfimit 
pasardhës. Monologët e Nicës janë të veçuar prej rrëfimit të përgjithshëm të romanit, me 
hapësira, si dhe janë vendosur me germa të pjerrëta (kursive). Në pamje të parë ky rrëfim 
ngjason me një monolog të fragmentarizuar, ku rrëfimi i rrëfimtarit ndërpritet për të filluar 
monologjizimi i Nicës. Në të vërtetë kemi të bëjmë me një monolog të vetëm, edhe pse të 
katërt këta monologë vendosen në pjesë të ndryshme të strukturës së brendshme narrative. 
Mendimet e Gjeneralit dhe mendimet e Nicës ecin paralelisht, ata komunikojnë përmes zërit 
të ndërgjegjes, zërit të shpirtit, e jo përmes komunikimit verbal. Pra, ky monolog funksionon 
si një i tërë, si strukturë ai është një, por trajtat e monologut janë të ndryshme, pasi ka 
marrëdhënie të ndryshme emocionale, nuk është i njëtrajtshëm, gjendjet emocionale 
ndryshojnë nga njëri monolog te tjetri.  
 Ndarjet e rrjedhës rrëfimore, edhe pse jepen si njësi fragmentare, janë tepër funksionale 
në këtë monolog, zbërthehen në disa trajta:  
 - plaka Nicë duket sikur fol me vete, si një njeri që vuan nga çrregullime psikike (për 
shkak të ndonjë traume që mund të ketë kaluar); 
 - duket sikur belbëzon, mërmërit, flet në mënyrë të paqartë duke shqiptuar fjalë nëpër 
dhëmbë; 
 - duket sikur “dialogon” në mënyrë të përfytyruar me Gjeneralin, gjithnjë në shtrat të 
vetëdijes; 
 - e ndërfut figurën e Gjeneralit në rrëfimin e saj si një figurë polivalente; dhe  
 - në fund plaka Nicë vepron, pra i gjithë rrëfimi i saj i brendshëm kurorëzohet nga 
veprimi i jashtëm.  
 Monologu i Nicës ka karakter të theksuar dramatik, por asnjëherë nuk merr trajtat e një 
monologu të brendshëm. Romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur, nga njëra anë, del si roman i 
veprimit dhe, nga ana tjetër, si roman i monologut, i rrëfimit së brendshmi.  
 Si përfundim, mund të themi se ky rrëfim i brendshëm i vetmitares Nicë edhe pse në 
dukje është i “parealizuar” (joverbal) është i dëshiruar, vjen si prirje e brendshme për ta 
pasur  këtë komunikim, edhe pse nuk ndodh. Në fund të romanit i gjithë akumulimi i 
brendshëm i Nicës shpërthen në veprim.  
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 IV.2. DIALOGU – FORMA E BASHKËBISEDIMIT NË RRËFIM 

(ROMANI QYTETI PA REKLAMA) 
  
 Për këtë aspekt të poetikës së romanit do të mbështetemi në romanin e Kadaresë Qyteti 
pa reklama, sepse ai është ndërtuar mbi dialogun, i cili ndërthuret edhe me rrëfimin e 
narratorit. Romani përbën një prej prozave më të hershme shkruar prej shkrimtarit Ismail 
Kadare. Studiuesi dhe shkrimtari Éric Faye, në parathënien e romanit (2001), shkruan se 
romani Qyteti pa reklama është romani i parë i shkruar nga Kadareja, e kjo bie në 
kundërshtim me ata që thonë se i pari është Gjenerali i ushtrisë së vdekur.  
 Rrëfimi në romanin Qyteti pa reklama fillon me përshkrimin e qytetit N., një qytet sa 
provincial aq edhe i çuditshëm, i zymtë, i hirtë e i pajetë. Shenjat në tekst të çojnë në qytetin 
e Beratit. Personazhi kryesor, Gjoni, ishte një mësues i ri, i emëruar në këtë qytet, por synimi 
i tij ishte metropoli dhe bën gjithfarë përpjekjesh për ta arritur atë, kujtojmë këtu falsifikimin 
e dokumenteve – mundësitë dhe detyrat që kishin ndarë mes tyre personazhet: - përcaktimi i 
përmbajtjes së një teksti fals dhe shfaqja e vjetërsisë së tij; - të rindërtohej gjuha e vjetër e 
tekstit, në bazë të ligjeve të gramatikës historike; - zgjidhja teknike e problemit, shkrimi i 
tekstit me ngjyrë të posaçme, që mbahej edhe një prej punëve më të vështira. Romani është 
regjistruar në mikrofon nga autori gjatë kohës kur ishte student në Moskë, prandaj dialogu 
është forma më e shfaqur e tij. Dialogët janë jo vetëm mes personazheve, por edhe mes 
njerëzve të thjeshtë, me biseda të jetës së përditshme.  
 Etimologjikisht fjala dialog e ka prejardhjen nga greqishtja dhe do të thotë 
bashkëbisedim mes dy a më shumë personave. Në dialogë, autori e përjashton unin e tij. 
Dialogu është gjuha e folur e personazheve, ndërsa monologu është fjala e brendshme e tyre. 
Dialogu nuk duhet të përdoret për të zëvendësuar veprimin. Shpeshherë dialogu kadarean 
bëhet tendencioz, merr nuanca të shumta kuptimore, ai mund të jetë dramatik, retorik, njohës 
ose edhe thjesht i rastësishëm. Dialogu i jep zë personazheve. Personazhet kadareane dallojnë 
nga fjala e autorit, e cila i drejtohet në mënyrë të drejtpërdrejtë lëndës që trajton romani.  
 Monologu dhe dialogu janë shtresa që lidhen me strukturën e brendshme të romanit dhe 
përbëjnë ligjërimin artistik në veprën letrare. Ajo që vihet re në prozën e Ismail Kadaresë 
janë shtresimet përmbajtjesore dhe gjuhësore, të cilat e bëjnë veprën e tij një tekst me shumë 
nëntekste, çka do të thotë se autori i lë mundësi lexuesit për të dhënë edhe interpretime 
subjektive lidhur me dukuri, fakte, personazhe ose dhe raste të caktuara.  
 Në krijimtarinë e Kadaresë paraqitet: forca e dialogut dhe e monologut, shfaqet 
mjeshtëria e përshkrimit të mjedisit ku zhvillohet veprimi (qoftë edhe përshkrim simbolik), 
krijimi i botës së jashtme dhe i botës së brendshme të personazhit, si dhe analiza psikologjike 
që i bëhet atyre. Personazhet flasin në përputhje me atë nivel të menduari që i përgjigjet 
thelbit të problematikës. Dialogu i personazheve te Qyteti pa reklama, është pjesë e rrëfimit 
të përgjithshëm në vepër, sepse ai ndërfutet në rrjedhën e ligjërimit. Roli i dialogut buron nga 
rrethanat në të cilat veprojnë personazhet, nga zbulimet që narratori u bën vazhdimisht atyre. 
Dialogu, në mënyrë harmonike, bëhet pjesë e strukturës së narracionit, edhe pse duket sikur 
do “të prishë” rrëfimin. Në rrjedhën narrative të romanit Qyteti pa reklama, mbizotërues 
bëhet dialogu. Në të vërtetë, në pamje të parë duket sikur ai “shkatërron” strukturën unike të 
narracionit, por rrëfimi bëhet dialogjik në shumë çaste të rrjedhës ligjërimore. Në këtë vepër 
dialogu është i ndërlikuar, madje shumëfunksional.  
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 Në retorikë termi dialogjizim56 nënkupton procedurën e futjes së dialogut fiktiv në një 
thënie. Ndërsa në analizën e ligjërimit, ky term sipas Mikhail Bakhtinit, përdoret për t’iu 
referuar kryesisht formës ndërvepruese të gjuhës së shkruar ose së folur. Çdo ligjërim, qoftë 
ai dialogjik i mirëfilltë, ku dallohen qartë bashkëbiseduesit, e qoftë ai i fshehur, monologjik, 
është në thelb dialogjik. Rrëfimi është dialog dhe dialogu është rrëfim57. Është një përzierje 
që e sjell situatën emocionale nëpërmjet kujtimeve të narratorit-personazh, i cili ka qenë i 
pranishëm dhe dëshmitar i ngjarjeve. Dialogu varet nga specifika e organizimit të rrëfimit. 
Në prozën karadeane dialogu është studiuar e analizuar si formë kompozicionale e 
strukturimit të ligjërimit, si një dialogjizim i brendshëm i fjalëve në aktin rrëfimor.  
 
 
 IV.2.1. Dialogu dramatik 
  
 Ky lloj dialogu përcaktohet nga veprimi i brendshëm, nga ndeshja e personazheve mes 
tyre, të cilët zbulojnë thelbin e asaj që trajtohet. Në dialogun dramatik paraqiten funksione të 
rëndësishme, të cilat karakterizojnë veprimet e personazheve dhe bëhen mjeti kryesor për të 
zbuluar dramaticitetin e tyre.  

 

– Fol Mentor, apo do të më braktisësh tani që më mori më qafë. Ah, sikur ta dija e zeza. 
Ajo pothuajse ia tha. Sa e tmerrshme! 
– Pse s’flet? Fol! 
– Ç’të them! Roza, mos u alarmo, ti mos u alarmo! 
 Ta mendojmë qetësisht. Në ka ndonjë rrugëdalje. 
– Ç’rrugëdalje? Ah, e di unë ç’ju vete në mend ju burrave. E di unë. – Ajo qau prapë.  
Ata pastaj folën në kohë të gjatë, duke ecur të përqafuar. Ajo kishte ftohtë. Ai e bindi 
më në fund, për abort. Ajo u bind më në fund. Ai shpëtoi. Ai kurrë s’do të ishte më i 
kujdesshëm. Ata biseduan prapë me zëra të zbutur nga mallëngjimi. 
– Menti, - i tha ajo.  
Sa turp më vjen. Po ti e di që do disa shpenzime…58 

  

 Kadareja e përdor dialogun dramatik për të dramatizuar ngjarjen, e cila merr përmasa të 
ndryshme, ku personazhet shfaqin individualitin e tyre. Realizohet një i folur intim mes 
Rozës dhe Mentorit, i cili zgjon dramën e fjetur. Në qendër të këtij dialogu është një konflik, 
i cili krijohet nga drama e fatit tragjik të Rozës. Paraqiten instanca të fshehta, dialogu mes dy 
të dashuruarve për shtatzëninë e Rozës nuk shfaqet drejtpërdrejt, por këtë dramë na e 
komunikon narratori, është ai që futet në skutat më të fshehta të botës së personazhit. 
Ballafaqimi i Rozës me Mentorin përcaktohet nga fjalët që shprehin tension të brendshëm. 
Roza gjatë tërë dialogut qan dhe është e tensionuar, ndien dhembje për atë që po përjeton. 
Shpirti i saj klith.  
 Ndërtimi dialog - rrëfim përcjell te lexuesi ankth, shqetësim, ngarkesë emocionale,  
keqardhje dhe tension. Kjo ndodh, për shkak se elementi rrëfimor e pranon dialogun si një 

                                                
56 Bakhtin, M. M. (1981) The dialogic imagination: four essays. University of Texas Press Austin and 
London, p.279 
57 Dado, Floresha. (1997) Proza nëpër teknikat narrative. Tiranë, Toena, f. 207 
58 Kadare, Ismail. (2001) Qyteti pa reklama. Tiranë, Onufri, f. 77-78 
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proces bashkëbisedues të vazhdueshëm, sidomos në situata të veçanta. Pasqyrimi i kësaj 
gjendjeje emocionale bën që gjatë rrjedhës së rrëfimit, në dukje, të përgatitet një zgjidhje e 
problemit. Roza i nënshtrohet qëllimit të Mentorit për të abortuar fëmijën, e kjo përbën 
dramën në dialog. Situata e krijuar dhe përjetimet e Rozës bëhen aq të ndjeshme, sa ndikojnë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe te lexuesi, i cili ndjen ashtu sikurse edhe personazhi. Fjala 
dialogjike që krijon veprimi dramatik, i jep romanit veprim e tension të brendshëm. Replikat 
nuk janë thjesht rrëfim për atë që ka ndodhur, por edhe zbulim i marrëdhënies që kanë krijuar 
dy të rinjtë. Ata nuk e marrin lindjen e fëmijës si fryt të dashurisë, por si problem për jetën e 
tyre, e mbi të gjitha si një ngjarje fare të papritur. Në këtë dialog paraqiten çaste jo të 
zakonshme të gjendjes shpirtërore të Rozës. Ajo qan vazhdimisht, i dridhet mjekra, tepër e 
shqetësuar klith vazhdimisht: – “Ku të mbytem unë!”. Roza kërkon ndihmë për të shpëtuar 
nga kjo situatë.  
 Përmes thyerjes së monotonisë së narracionit evokohet një dramë e thellë psikologjike. 
Ky tip dialogu shërben për të theksuar distancën kohore ndërmjet asaj që ka ndodhur 
(shtatzënia e papritur e Rozës) dhe asaj që duket ose mund të ndodhë (ndërprerja e jetës së 
qenies që sapo është formuar). Narratori shfaq jo vetëm fjalët e personazheve, por përshkruan 
edhe gjendjen e tyre emocionale.  
   
 
 IV.2.2. Dialogu lirik 
  
 Ky lloj dialogu mbart ngjyrime të theksuara emocionale e lirike, është emotiv dhe 
zbulon shqetësimin e brendshëm të personazhit. Në dialogun lirik kemi të folurin në vargje të 
personazhit. Nga njëra anë, kemi kalimin e rrëfimit nga autori ose narratori te personazhi, 
ndërsa nga ana tjetër jepet individualiteti i karaktereve që gjallojnë në roman. Në romanin 
Qyteti pa reklama kemi Evgjenin, i cili në gjendje të dehur i komunikon Gjonit poezinë e 
sapokrijuar, të cilën e titullon “E diel province”:  
 

 – Si ta kuptosh Kongresin e XX. 
 – Unë e kuptoj ashtu siç duhet. 
 – Ti s’e kupton ashtu siç duhet.  
 Evgjeni ishte dehur. Duke u lëkundur pak, ai nisi: 
 – Vjersha quhet: “E diel province”. 
 

Yjet duke u derdhur mizëri 
Shkëlqejnë në qiell si miliona taksi. 
 
“Ej yll-taksi!” unë thirra në terr, 
Merrmë dhe në filan ëndërr më shpjer. 
 
Ylli u ul, më mori dhe më çoi 
Në ëndërr që desha të fluturoj. 
 
Mbi qiellin e provincës mizëri 
Shkëlqejnë yjtë-taksi. 
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– Bravo! – thirri Gjoni. – E shkëlqyeshme. 
Mërkuri iu përkul në vesh Luizit.  
– Evgjeni nuk është djalë i keq, por vjersha dashur pa dashur ka dalë reaksionare. 
– Jam dakord, megjithëse krahasimi “yjet si taksitë” është i bukur, kupton, mban erë 
teknikë, diçka moderne.59 

  
 Në dialogun lirik kemi një komunikim më të afërt me lexuesin. Dialogu lirik, në këtë 
rast, shfaq origjinalitetin e të menduarit të Evgjenisë dhe shpirtin e tij kreativ/artistik. Ngjarja 
fillon me një përmbajtje poetike. Kjo ndodh sepse kalimi nga rrëfimi në dialog lirik, sjell një 
ndryshim artistik në rrjedhën e narracionit. Ky lirizëm i ngrohtë që krijohet, ngjall ndjenja 
emocionale. Dialogu është i drejtpërdrejtë dhe synon të shpalosë poezinë e krijuar nga 
personazhi, kur ai është në gjendje të dehur. Krijimi i Evgjenisë është i mbushur me një gjuhë 
simbolike dhe mbart një domethënie të caktuar. Gjykimi e pëlqimi i poezisë bëhet nga Gjoni 
dhe Luizi, personazhe me mendje të kthjellëta. Evgjenia krijon një poezi përmes një reagimi 
të vrullshëm shpirtëror. Me anë të saj, zbulojmë se ai ka një shqetësim të brendshëm, të cilin 
e nxjerr në pah në çastin kur është i dehur. Detyra e këtij dialogu nuk është që të realizohet 
një komunikim mes personazheve, por që të zbulojë gjykimet që ata kanë në lidhje me atë 
çka i shqetëson. Në këtë rast, fjala dialogjike ka nëntekst lirik. Thurja e dramatikes me liriken 
krijon funksion të dyfishtë: nga njëra anë, paraqet shqetësimet e brendshme të karaktereve 
kadareane dhe, nga ana tjetër i nxjerr ato në sipërfaqe.  
  
 
 IV.2.3. Dialogu narrativ 
  
 Dialogu dhe rrëfimi krijojnë së brendshmi një dialog artistik. Kur në rrjedhën e rrëfimit 
bëhet mbizotërues dialogu, duket sikur ky i fundit “cenon” strukturën e unifikuar narrative60. 
Rrëfimi i Mentorit dhe i Gjonit bëhet dialogjik në shumë çaste të rrjedhës ligjërimore.  
 

– Ne jemi njerëz të rritur, – foli ngadalë Mentori. 
– Duhet ta dëgjojmë njëri-tjetrin, ta kritikojmë, por kryesorja është që të mos 
rrëmbehemi nga pasionet. Pasioni është dobësi. Ti je poet, ndoshta të falet, por… 
Mendimi i Gjonit duhet të shqyrtohet me kujdes. Unë nuk them se jam plotësisht dakord 
me të, por as nuk them se s’jam dakord. Gjithë puna është që ne të kemi ndërgjegjen e 
pastër. Ja, të gjykojmë kështu me cinizëm, kush dëmtohet nga një, ta zëmë, dokument i 
bërë? Ky nuk është as falsifikim çeku, as monedhe, as llogarie. 
– Kjo është më keq. Kjo është të tallesh me historinë e vendit tënd. 
Mentori qeshi. Gjoni me shpejtësi po rendiste argumente në tru për të bindur Evgjenin. 
Ai e ndjeu përnjëherë se Mentori ishte me të. Ah, sa gabim bëri. Ç’ju desh që u përzie 
me këtë “poet” mendjefyçkë? 
– Kjo që thua ti s’është veç një paragjykim. E ç’i prishet atdheut, në qoftë se do të 
zbulohet një copë letër ku, ta zëmë, vërtetohet se ky dialekt ka qenë shkruar në filan 
shekull, apo kjo formë gjuhësore ekzistonte edhe në filan krahinë? Se mos linguistët 

                                                
59 Kadare, Ismail. (2001) Qyteti pa reklama. Tiranë, Onufri, f. 64-65 
60 Dado, Floresha. (1997) Proza nëpër teknikat narrative. Tiranë, Toena, f. 203 
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tanë janë sjellë me kaq ndërgjegje ndaj zbulimeve? Ata vetë hahen si gjelat me njëri-
tjetrin dhe, për të dalë fjalët e tyre, janë gati t’i nxjerrin sytë gjuhës shqipe.61 
  

 Kjo ndërthurje e dialogut me rrëfimin sjell njëfarë ndryshimi në strukturën narrative të 
romanit. Kadareja gjatë rrëfimit të një ngjarjeje e fton zërin e jashtëm (zërin irracional të 
personazheve), që të shpalosë idetë e tij. Ky lloj dialogu lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
fjalën e autorit. Gjuha e personazheve që rrëfejnë qëndron pranë asaj të autorit, e cila 
gjithashtu, rrëfen, prandaj dhe quhet dialog narrativ, sepse karakteristika kryesore e tij është 
rrëfimi. Nuk krijohet kurrfarë rrëfimi i pavarur ndërmjet narracionit të autorit dhe atij të 
personazhit. Ky lloj dialogu ka një tematikë të vetën, e cila përqendrohet edhe në tematikën e 
përgjithshme të romanit. Në këtë dialog kemi rastin kur brenda tij ndërfuten çaste narrative, 
të cilat janë sa shpjeguese për atë që ndodh, aq edhe përshkruese dhe argumentuese.  
 Sipas Mikhail Bakhtin-it, dialogjizmi ndahet në: dialogjizëm ndërveprues dhe në 
dialogjizëm të brendshëm. Dialogjizimi ndërveprues kërkon ndeshjen me ligjërimin e një 
karakteri tjetër, ndërsa dialogjizmi i brendshëm nuk haset me ligjërimin e askujt, veçse 
nënkupton ligjërime paraprijëse. Në dialogun narrativ hasim tipin e dialogjizmit ndërveprues, 
i cili lidhet me karakterin social të kumtimit. M. Bakhtin-i thekson se kumtimi është produkt 
i ndërveprimit të dy individëve shoqërisht të organizuar. Kumtimi ekziston, sepse i drejtohet 
një aktanti gjatë rrjedhës rrëfimore, për këtë arsye ka natyrë ndërindividuale. Dialogjizmi 
është shfaqja më e dukshme e mekanizmit kumtues kompleks. Në të mund të identifikosh 
disa zëra njëherësh, e kjo përbën një strukturë polifonike, e cila gjuhësisht realizohet me 
tregues të veçantë. Edhe në këtë dialog, mes Mentorit dhe Gjonit, ndërvendosen fjalët e 
narratorit. Evidentimi i zërave kumtues realizohet brenda strategjisë kumtuese në ndërveprim 
mes thënies dhe nënkuptimit. Rrëfimi rrjedh si dyzërash, kështu raporti që krijohet është 
njëherësh pohimi dhe mohimi. Dialogu është futur në “kurthin” e lojës rrëfimore. 
  Ndryshe ndodh në romanin Kështjella, në të cilin dallojmë një tip të veçantë 
personazhi, personazhin kolektiv – popullin. Ligjërimi dialogjik e paraqet veprimin sikur të 
ndodhë përpara syve të lexuesit, duke e bërë atë pjesë të ngjarjes, sepse edhe ai është pjesë e 
turmës. Kjo krijon situata të veçanta emocionale, të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
në interpretimin e tekstit artistik.  
 
 Ai kërkon ujët. E shikoni si kërkon ujët? 

– Ka etje. Duket që ka etje. 
– E kanë lënë disa ditë pa ujë. 
– Me siguri i kanë dhënë të hajë elb e kripë. 
– Vërtet? 
– Ja patë shkumën në gojë? 
– Thonë se do ta gjej ujësjellësin. 
– S’dihet. 
Kali qëndroi përpara gardhit dhe goditi tokën me patkonj. Tani të gjithë vunë re se në 
drejtim të lumit gardhi ishte bërë më i dendur dhe më i lartë. Kali eci me golap përbri 
gardhit duke kërkuar, siç duket, një dalje. Kur e pa që nuk kishte një dalje të tillë, ai u 
kthye përsëri dhe vrapoi nëpër zonën e shkretë. 

                                                
61 Kadare, Ismail. (2001) Qyteti pa reklama. Tiranë, Onufri, f. 99-100 
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– Ja shkuma. Shikoni si i del shkumë nga goja.  
– Shkumë vërtet. 
– I shkreti kalë! 
Kali u ndal në dy-tri vende, goditi tokën e thatë me patkonj, shkrofëtiti dhe eci përsëri 
me vrap, këtë herë në drejtim të mureve të kështjellës. 
– Shënoni çdo pikë ku ndalet – dha urdhër dikush prapa shpinës së pashait.62 

  
 Personazhi kolektiv, të cilit i drejtohet narratori (autori) gjatë gjithë rrjedhave narrative 
(ja shkuma, ja patë shkumën, shikoni...), paraqitet si një retrospektivë historike. Në 
fragmentin e përzgjedhur nga romani Kështjella, kemi një dialog mes personazhit, në këtë 
rast të paidentifikuar (pjesë e turmës) dhe popullit. Pra, te Kadareja, dialogu narrativ shfaqet 
si dialogjizm i individit me masën (popullin). Kemi fatin tragjik të kolektivitetit, pjesë e së 
cilit është edhe individi.  
 Në këtë dialog hasim dy replika, replikën që ndodh mes kampit shqiptar dhe atij turk 
(turqit i kanë prerë ujin kështjellës shqiptare). Përfshirja e elementeve dramatike në këtë 
dialog nxit tensionin e brendshëm narrativ. Replikat e tensionuara nuk janë thjesht rrëfim për 
atë që ka ndodhur, por edhe zbulim i pikëpamjeve që mban autori gjatë rrëfimit. Gjendja e 
krijuar shpërthen në një veprim të jashtëm, ku ndeshja mes dy zërave narrativë bën që të 
zbërthehet thelbi i konfliktit ndaj pushtuesit të huaj. Dialogu logjikisht mbetet i papërfunduar, 
pra problematika e tij mbetet e hapur. Fjala e dialogjizuar dallohet qartësisht nga fjala e 
narratorit. Fjala e narratorit vendoset gjatë linjave narrative. Dialogu është një bashkëbisedim 
mes personazheve, ku më interes kanë frazat dhe thëniet e izoluara, sepse ato janë sekuenca 
dhe shkëmbime të replikave brenda një sekuence. Dialogu në përgjithësi i jep një ritëm të 
përshpejtuar rrëfimit, sepse në fragmentin e përzgjedhur shkëmbimet e disa zërave narrativë 
e bëjnë të gjallë rrëfimin.  
 Dialogu realizohet nëpërmjet tri shtresave kuptimore, të cilat janë:  
 Shtresa e parë: ka të bëjë me taktikat që përdor ushtria turke kundër ushtrisë shqiptare. 
Ata kërkojnë që t’i ndërpresin ujin kështjellës. Uji është elementi kryesor i ekzistencës së 
njeriut, elementi thelbësor i jetesës në tokë.  
 Shtresa e dytë: pasqyron shkaqet sociale dhe ato kombëtare, të cilat vijnë si pasojë e 
ndërprerjes së ujit, krijohen marrëdhëniet shkak-pasojë (shenjat e para të etjes i shfaq kali). 
 Shtresa e tretë: zbulohen çaste delikate që ndodhin në kampin shqiptar.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
62 Kadare, Ismail. (1970) Kështjella. Tiranë, Naim Frashëri, f. 156 
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 IV.2.4. Dialogu si veprim 
  
 Dialogu si veprim zhvillohet në dy plane: në planin e jashtëm (kemi të bëjmë me 
dialogun e jashtëm), i cili mund të jetë i qetë ose me replika të ashpra; dhe në planin e 
brendshëm (kemi të bëjmë me dialogu të brendshëm), ku pothuajse gjithnjë është i tendosur 
dhe i tensionuar. Në dialog bashkëbiseduesi (folësi) i drejtohet dëgjuesit kryesisht për t’i 
dhënë një informacion ose shpjegim, për t’i dhënë një urdhër ose këshillë, ose për ta bindur 
për diçka që folësi dëshiron. Të gjitha këto kanë të bëjnë me veprimet që kryen 
bashkëbiseduesi e, në këtë rast dialogu mund të merret si veprim.  
   

Dialogu i jashtëm 
 

Në prozën artistike dialogu është thjesht një shkëmbim i stilizuar midis dy ose më 
shumë personazheve. Çdo dialog i jashtëm duhet se është thelbësor në histori, sepse tregon 
konflikte e tensione, duke i dhënë zë çdo karakteri. Dialogu i jashtëm mund të jetë i qetë ose 
me replika të ashpra, kjo varet nga situatat në të cilat ndodhen personazhet. Nëpërmjet 
dialogut të jashtëm mund të paraqiten lëvizjet e jashtme të personazheve, si: konfliktet, 
ndodhitë, argumentimet, sjelljet e personazheve etj. Ky lloj dialogu është i shfaqur në mënyrë 
të drejtpërdrejtë. Situata ose situatat që mund të krijohen lënë përshtypje të veçantë/a te 
lexuesi. Gjurmët në romanin Qyteti pa reklama të dialogut të jashtëm: 

 

– Ç’bëhet? – pyeti Gjoni. 
– Ç’bëhet? Hap sytë. Në ballë i ke. 
– S’marr gjë vesh. 
Gjoni pyeti një tjetër. Aha, ja si qenka puna, mendoi Gjoni.  
Këtë Spiri do të kthente në vargje gazetën “Bashkimi” për dy orë. Në N. bëheshin edhe 
gara poetike. 
Ç’mizerje, mendoi Gjoni. Qimo Papa me dy shokë zgërdhiheshin afër banakut. 
– Mizerje, - thiri Gjoni me zë të lartë. – Mizerje me bisht. 
E nxorën jashtë. Mbasi e tundën nga jaka. Po ndonjë grusht nuk hëngri. Atij Qimo 
Papës do t’ia thyente hundët ndonjë dite. Mizerje fare! O ç’mizerje! Gjonit i dhembte 
koka. Mizerje, tha prapë me zë të lartë. Mizerje me bisht. 
Duke dalë, u përplas me një të dehur. I dehuri i mërmëriti në vesh në mënyrë 
misterioze.  
– Shekulli i njëzetë është shekulli i Izraelit. 
Gjoni e vështroi disa sekonda 
– Mizerje! – thirri me zë të lartë.  
Tjetri e aprovoi duke e buzëqeshur. 
– E ke kuptuar rëndësinë, - tha dhe iku duke u lëkundur. Të shkoj në tavernën tjetër, 
mendoi Gjoni.63  

  
 Në romanin Qyteti pa reklama kemi replika të ashpra dhe gjendje shpirtërore të 
rënduara, ku ngarkesat emocionale karakterizojnë pothuajse të gjithë karakteret kadareane. 
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Njëra prej këtyre replikave realizohet mes dy bashkëbiseduesve, Gjonit dhe Spirit. Leksema 
mizerje në bashkëbisedimin mes tyre është një lloj veprimi, madje i guximshëm. Veprimi 
këtu zhvillohet në lëvizjet e jashtme të personazheve, në revoltat e tyre, në mëritë e 
hatërmbetjet që kanë e shprehin secili prej tyre, si dhe në ballafaqimet mes tyre.  
 Mes bashkëbiseduesve realizohen replika të ashpra, ku protagonisti shtyn më tej 
veprimin dhe rrjedhën e tij. Me anën e kësaj bisede zbulohen veçoritë vetjake të Gjonit, çka e 
bën atë të ndryshëm nga të tjerët. Kjo mënyrë e veçantë e të folurit paraqet mënyrën sesi 
mendon dhe sesi shprehet Gjoni. Akti i tij i të folurit është i drejtpërdrejtë dhe zbulon 
gjendjen shpirtërore të personazhit. Shprehja karakteristike e këtij bashkëbisedimi “mizerje”, 
e cila është e pranishme në gjithë dialogun, paraqet një veprim, si dhe një lëvizje të botës së 
jashtme të Gjonit. Rrëfimi këtu luan një rol të veçantë në motivimin e personazheve, në 
reagimet e protagonistit, si dhe në të folurin e tij me zë të lartë.  
 
 

Dialogu i brendshëm 
 
 Dialogu i brendshëm është i tensionuar, paraqet botën e brendshme të personazheve, si 
dhe pasqyron konflikte të brendshme, të cilat janë tepër të thella. Fjalët me ngarkesë 
emocionale vendosen në të folurit e personazheve, në dialogjizimet e tyre, e ku përmes 
bashkëbisedimit ata zbërthen si karaktere.  

– E shkreta unë! – tha prapë Roza. 
– Roza, mos qaj, çdo gjë do të rregullohet, – tha ai.  
– E shkreta unë! – tha prapë vajza. Asaj i dridheshin supet. Sa mirë që është natë, 
mendoi ai, përndryshe ai do të shihte lotët e saj. Ai s’i duronte dot lotët. Nxënësit këtë e 
dinin. Sidomos nxënëset. Ai e dinte që ata e dinin, por s’kishte ç’të bënte. Sa mirë që 
është natë, mendoi përsëri. Ajo ecte gjysmë hapi përpara tij dhe dukej se si i dridhej 
shpina. 
– Roza mjaft, s’del gjë nga lotët. 
– Ah! 
Mentorit i dridhej zemra nga frika. Ja tani ajo do t’i thotë ta marrë për grua, mendoi 
ai. O Zot, ç’bela! Si do të dalë nga kjo situatë? Po kur ta marrë vesh familja, ku të 
mbytet? Ajo tani e ka në dorë. Ajo sigurisht do t’ia thotë, sa të mbarojë së qari. Më 
mirë të qajë dhe ca, por, prapë, ajo do t’ia thotë. Njeriu nuk mund të qajë shumë kohë. 
Gjëndrat e syve pushojnë së funksionuari. Ajo së shpejti do të pushojë së qari. 
– E shkreta unë! – tha prapë vajza. – Mentori i hodhi dorën në krahë.  
– Roza, mos… 
– Ç’Roza mos. Ti e ke fajin. Ku të mbytem unë e mjera! Ti e dije. Ti s’je i vogël. Duhet 
të kishe kujdes. Ah! Ajo qau prapë dhe atij i dridhej zemra nga frika. Tani ajo do t’ia 
thotë me siguri, mendoi ai. Ajo mund të qajë akoma dhe dy minuta. 
– Pse hesht? – tha ajo. 
– Ç’të them? 
– Si ç’të thuash? Apo tani aq të bën? Ku të mbytem unë, në ç’pus të mbytem unë, fol! 64  
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 Dialogu, në rastin konkret, është një veprim i brendshëm i Rozës, i cili përgatit dhe nxit 
për një veprim të jashtëm. Ajo shfaqet tepër e tensionuar gjatë gjithë rrëfimit. Në të shumtën 
e rasteve Roza i bën pyetje vetes: – “Ku të mbytem unë”? Kemi një ndërlidhje të veprimit të 
jashtëm (bashkëbisedimi i tensionuar i Rozës me Mentorin) me veprimin e brendshëm (bota 
e brendshme/ndjenjat e personazhit të Rozës dhe drama e saj). Kjo mënyrë e thurjes së 
dialogut krijon një ritëm të veçantë në rrjedhën narrative.  
 Akti i të folurit të Rozës konkretizon dhe shpjegon gjendjen e saj shpirtërore. Në fillim 
dialogu ekziston në mendimet e saj, në të folurin me veten, më pas, gradualisht shpërthen në 
veprim. Roza rrëfen në vetën e parë, duke shprehur kështu qëndrimet e veta emocionale ndaj 
asaj që ka ndodhur, mbetja rastësisht shtatzënë. Ligjërimi i Rozës duket sikur rrjedh 
njëtrajtshmërisht me ligjërimin e Mentorit, por, në të vërtetë, mendimet e saj të brendshme 
janë më të fuqishme se zëri i saj dhe se ligjërimi i Mentorit. Kemi “prishje” të dialogut kur 
rrëfimi në vetë të parë i personazheve ndërthuret me rrëfimin në vetën e tretë të tregimtarit, i 
cili në këtë rast është autori.  
 Në romanin Qyteti pa reklama, narratori, i barazuar me protagonistin, shfaqet si 
narrator i gjithëdijshëm, duke depërtuar në botën e brendshme të personazheve dhe duke i 
paraqitur lexuesit përjetimet dhe mendimet e personazhit (Rozës) deri në atë pikë sa 
mendojmë se narratori njeh gjithçka ndodh brenda saj, madje më mirë se vetë ajo. Rrëfimi i 
narratorit shkrihet me dialogun e personazheve. Përmes dialogut, personazhet karakterizohen 
si bashkëbisedues për të gjitha situatat në të cilat i vendos autori. Narratori bëhet ndërmjetës 
për qëndrimin e autorit ndaj situatave të krijuara dhe mënyrën sesi ato paraqiten te lexuesi.  
 Kadareja parapëlqen që komunikimi dialogjik ‘t’i nënshtrohet’ rrjedhës rrëfimore. 
Mbizotëron rrëfimi, edhe pse tensioni i brendshëm krijohet nëpërmjet dialogut mes Rozës 
dhe Mentorit. Si lexues na krijohet përshtypja sikur ngjarjet zhvillohen në një shfaqje 
teatrore. Nëpërmjet këtij dialogu kuptojmë përfytyrimin mbi mentalitetin dhe botëkuptimin, 
që karakterizon personazhet bashkëbisedues. 
    

 Dialogjizimi i personazheve në romanin Qyteti pa reklama, ndërtohet kryesisht në dy 
plane:  
 1. Plani i parë nga brenda, ku secili flet me tjetrin nëpërmjet vetes; dhe  
 2. Plani i dytë nga jashtë, ku komunikimi është i drejtpërdrejtë.  

Dashuria, edhe pse duket se shfaqet si ndjenja më e pastër në këtë roman (Çdo gjë i 
dukej vogëlsirë përpara dashurisë së tij. Një raketë mund ta krijosh, po a mund të krijosh 
një zemër të dashuruar. [...] Dikur kishte dashuruar Klarën, por tani nga ajo dashuri as 
gjurma s’kishte mbetur. Stela ishte tërë jeta e tij, në djall të vente kryeqyteti dhe karriera. 

65), por në fund nuk rezulton të jetë e tillë. Personazhi zgjedh metropolin para dashurisë – 
ashtu sikurse ndodh edhe në romanin Mjegullat e Tiranës – këto proza, të konsideruara si më 
të hershmet të shkrimtarit Ismail Kadare. Edhe pse protagonisti, i cili kishte si detyrë të 
përgatiste tekstin fals, i flaku në shportën e plehrave fletët. Në çastin kur shfaqet i pirë, prej 
asaj nate nuk i afrohet më Stelës. Simbolikisht do të thoshim se gjoni zgjohet prej dehjes nga 
dashuria; pirja në këtë rast shërben si metaforë e kthjellimit. Fill pas kësaj nate, ai vendos ta 
vërë përsëri në zbatim planin e falsifikimit, prej të cilit kishte hequr dorë sapo ishte njohur 
me Stelën. Tani duhet të ngrihem se u mpiva fare, mendoi Gjoni. Ora dymbëdhjetë? Çudi, as 
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pardesynë s’e paskam hequr. Ç’konjak i ndyrë! Sa të hidhur e kam gojën. Kështu e kisha 
atëherë kur u ndava me Klarën66. Ngjarja e ndarjes prej Stelës përforcohet edhe më shumë 
prej vetë Gjonit në këtë rrëfim të tijin – si analogji me ndarjen nga Klara. Gjoni zgjohet prej 
dehjes që i kishte shkaktuar dashuria, ai ndërgjegjësohet, e ligjërimi i tij është egoist:  

 
 
 
Unë nuk u përkas këtyre njerëzve. Unë nuk mund të jem si ata për shumë kohë. Unë 

jam mizerje. Po pse jam mizerje? Unë jam karrierist. Unë dua kryeqytetin, s’heq dorë nga 
kryeqyteti. E di që kjo do të më kushtojë shtrenjtë, por nuk heq dot dorë. Unë dua veten time. 
Unë duhet të iki sa më parë nga N. Duhet të iki në çdo mënyrë. Duhet të iki sepse jam një 
mizerje. 

 
 

Finalizimi i planit u mbyll me sukses. Qëllimi i protagonistit u realizua. Ata i 
falsifikuan dokumentet, e sipas variantit zyrtar të ATSH-së:  

 
 
Në datën 17 mars në Manastirin e Shën Triadhës, një dokument me vlerë të madhe, i 

gjuhës shqipe, që i përket shekullit XIV (1387). Dokumenti i shkruar shqip, është një letër 
drejtuar njëfarë arqipeshkvi Pjetër. Ky dokument me vlerë kolosale është një thesar për 
filologjinë dhe letërsinë shqipe, që vërteton se gjuha jonë ka qenë shkruar edhe më përpara 
seç dihej sot (Formula e famshme e Pagëzimit). [...] Ai u gjet si fletë e shkëputur në një 
meshar të vjetër. Ata që e zbuluan janë arsimtarët e rinj Gjon Kurti, Mentor Rada dhe 
Evgjen Peri. Në datën 17 mars u zbulua këtu në Manastirin e Shën Triadhës vepra “Këngë 
dhe vome për luftën e madhe” e poetit të madh A.Z. Çajupi, e cila quhej gjer më sot e 
humbur...”.  

 
 
Përveç shpërblimit financiar, ata transferohen në kryeqytet. Gjoni emërohet 

bashkëpunëtor në seksionin e kërkimeve të Universitetit. 
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KREU V 

STRUKTURIMI I NARRACIONIT PËRMES FOKALIZIMIT 
  
 V.1. Fokalizimi - pikëvështrimi në rrëfim 

 
Kadareja e organizon rrëfimin në forma origjinale, duke e vendosur figurën e 

personazhit në role dhe pozicione nga më të larmishmet. Në prozën e Kadaresë, pozicioni i 
atij që rrëfen është përgjithësisht i fiksuar. Sipas Gerar Genette-it, në një tekst nuk është e 
vështirë të gjesh tregimtarin, por problemi qëndron se i kujt është këndvështrimi. 
Përgjithësisht çdo lexues e ka të lehtë të evidentojë zërin që flet, por shpeshherë është e 
vështirë të dallohet këndvështrimi prej të cilit tregohen ngjarjet e rrëfyera. Zëri i narratorit në 
roman shfaqet edhe si fokalizues67, pra si këndvështrues. Nëse për një ngjarje narratori është 
autori, kjo nuk do të thotë se edhe fokalizimi është i tij ose e anasjella. Mund të ndodhë që 
një roman të ketë një narrator, por shumë fokalizues (kundrues). Termat që përdor G. 
Genette-i për këndvështrimin janë: fokalizim, distancë dhe perspektivë. Në këtë kre do të 
përdorim termin fokalizim për këndvështrimin/kundrimin dhe lokalizues për kundruesin. 
Mënyra e vështrimit dhe e qëndrimit ndaj asaj që përshkruhet mund të jetë e ndryshme. Ajo 
mund të përqendrohet në pikëvështrimin e autorit ose të njërit prej personazheve, qofshin ata: 
protagonistë, episodikë ose dhe të paidentifikuar, njëri prej këtyre fokalizimeve është 
mbizotëruesi. Fokalizimi lidhet me pozicionin e vëzhguesit ose të dëshmitarit të ngjarjeve. 

Është prozatori ai që zgjedh zërin për rrëfimin e vet. Këndvështrimi dallohet që në 
koncept, është këndi prej të cilit vështrohen ngjarjet. Rrëfyesi e përshkruan rrëfimin si 
realitet, të cilin ia transmeton lexuesit 68 . Semioticienët Jacques Fontanille dhe Claude 
Zilberberg, në librin e tyre Tension et signification, dallojnë katër tipa të fokalizuesit:  

- fokalizuesin tërësisht të nënkuptuar; 
- spektatorin, fokalizimi i të cilit nënkuptohet prej organizimit hapësinor-kohor të 

të thënit; 
- të pranishmin, i cili nuk mund të identifikohet me asnjë prej personazheve, por 

shërben si instancë që luan haptazi rolin e kundruesit; 
- aktorin pjesëmarrës, aktori që kundron. 

 

                                                
67 Pia Pozzato, Maria. (2005) Semiotika e tekstit. Tiranë, SHBLU, f. 79 
68 Fontanille, Jacques; Zilberberg, Claude. (1998) Tension et signification. Paris, Mardaga, p. 184 
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Sipas G. Genette-it, fokalizimi nuk është domosdoshmërish mbi protagonistin, madje 
edhe në rastet kur tregimi është në formë autobiografike: fokalizimi i vetëm i mundshëm 
logjikisht në tregimin në vetën e parë, është fokalizimi ai që ka të bëjë me narratorin69.  

Në rastet kur fokalizimi nuk është i narratorit, përgjithësisht, kemi të bëjmë me rastin 
kur narratori di më pak se personazhet, kështu ai “përdor” kundrimet e personazheve. 
Narratorin me dije të kufizuar e dallojmë në romanin Koncert në fund të dimrit. Gjatë gjithë 
veprës kemi një enigmë, një mister, i cili nuk zbulohet kurrë nga asnjë prej personazheve, 
madje as nga lexuesi. Një prej personazheve, Ana, e cila luan një rol të rëndësishëm në 
kompozicionin e romanit, fsheh një sekret, që ka të bëjë me një nga lidhjet e saj në rini. Në të 
vërtetë, personazhi i Ana Krasniqit (protagoniste te Koncerti...), është vazhdë e personazhit 
episodik të Ana Kondakçiut (te Dimri i vetmisë së madhe). Kemi të bëjmë me të njëjtin 
personazh, por shkrimtari Ismail Kadare parapëlqen, që në pjesën e dytë të diptikut70 t’i 
ndryshojë identitetin. Të gjithë njerëzit që e rrethonin Anën, e kishin të paqartë atë që 
cilësohej si lidhja e saj e fshehtë, madje edhe e motra e saj, Silva, me të cilën Ana hapej më 
tepër se me këdo për problemet e veta, ishte fare e paqartë në lidhje me të: Enigmën e lidhjes 
me të, as më parë, as atë ditë dhe as më vonë Ana s’e dha që s’e dha, gjersa e mori me vete 
në varr71. Këtë mister, Ana, jo vetëm që nuk e rrëfen kurrë, por e merr me vete në varr. Një 
enigmë të tillë e hasim edhe në romanin Kush e solli Doruntinën, enigma ekziston që në 
titull, kemi të bëjmë me një përemër pyetës (kush). Me vdekjen e Zonjës Mëmë dhe të 
Doruntinës narratori shprehet: Tani enigma u bë e plotë. Nënë e bijë do ta marrin të fshehtën 
në varr72. Është pikërisht guri i varrit ai që kërkon ta mbajë të vërtetën për vete, në këtë rast 
duke ia fshehur edhe lexuesit. Ky fokalizim i jashtëm i jep mundësi lexuesit që të jetë ai që ta 
zbulojë enigmën e madhe. Këtë vepër e shoqërojnë përpjekjet që bën Stresi, pa lënë mënjanë 
dhe personazhet e tjera, për të zbërthyer enigmën rrëfimore, e cila nis që në titull dhe mbetet 
e pazgjidhur deri në fund të romanit. 

Kadareja respekton vendimet e personazheve dhe të fshehtat që ata mbartin, pra ai 
bashkë me jetën gropos edhe të vërtetën; ky mund të jetë fare mirë një sekret rrëfimi. Kur 
narratori di më pak se personazhi, kjo mënyrë krijon intimitet mes treshes73: 

 
1. Ai që flet/rrëfen, narratori me fjalë e dije të kufizuara. 
2. Ai për të cilin flitet/ndërmerret akti rrëfimor, për personazhin e Anës. 
3. Lexuesi, i cili është në pritje të zbulojë sa më parë enigmën që ngërthen rrëfimi. 
 
Ngjarja që shtjellohet është e panjohur nga kushdo, përveç Anës. Jo vetëm narratori 

nuk është i informuar për këtë ndodhi, por edhe personazhet e tjera, madje as lexuesi nuk 
mund ta marrë me mend se çfarë ka ngjarë; gjithkush mund të ngrejë hipotezat e veta, por për 
vërtetësi nuk mund të flitet. Ky lloj rrëfimi është i përhapur në prozën e Kadaresë. Në rastet 
kur autori e kupton se lirinë e veprimit të personazhit të tij nuk mund ta pengojë askush. Kur 
njësohet zëri që rrëfen, me zërin që përjeton, treguesit e tij gjuhësorë japin të dhënat për një 

                                                
69 Pia Pozzato, Maria. (2005) Semiotika e tekstit. Tiranë, SHBLU, f. 229 
70 “Koha e grindjes”, diptik: pjesa e parë Dimri i vetmisë së madhe dhe pjesa e dytë Koncert në fund të 
dimrit. 
71 Ismail, Kadare. (1988) Koncert në fund të dimrit. Tiranë, Naim Frashëri, f. 200 
72 Ismail, Kadare. (1981) Vepra letrare 8. Tiranë, Naim Frashëri, f. 39 
73 Dado, Floresha. (1997) Proza nëpër teknikat poetike. Tiranë, Toena, f. 179 
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fokalizim të jashtëm, i cili është pësues i rrëfimit dhe shpreh një veprim për të cilin nuk e ka 
parë askush. 
 

 
 
V.2. Pozicionimi dhe qëndrimi i autorit në perspektivën 
narrative  

  
 Kur pikëpamjet e fokalizuesit janë vetëm të autorit, ndërhyrja e një personazhi 
fokalizues shmanget tërësisht, tashmë perspektiva është e autorit. Pozicionimi i atij që 
kundron, përgjithësisht, është i ngulitur. Vështrimi i një narratori, sidomos kur ai rrëfen në 
vetën e tretë, është jashtë veprimeve të personazhit, pra i paraqet ato objektivisht. Nisur nga 
ky fokalizim, autori i ofron lexuesit besueshmërinë e asaj që vazhdimisht paraqitet si e 
trilluar (fiktive). Kemi fokalizim të jashtëm, autori i rrëfen ngjarjet si një narrator i 
gjithëdijshëm. Zëri i narratorit ndërthuret me pikëvështrimin e autorit. Zëri që flet dallohet 
nga zëri që përjeton, paralelizmi mes këtyre dy zërave dallohet më tepër në situatat rrëfimore. 
Këtë lloj fokalizimi e dallojmë sidomos në romanin Prilli i thyer. Autori është ai i cili 
ndërmerr përsipër të rrëfejë ngjarjen, por edhe fokalizimi, gjithashtu, është i tij. Çdo detaj që 
shtjellohet, shihet ngushtësisht i lidhur me normat e ngurta kanunore. Narratori dhe 
fokalizuesi nuk veçohen, por shkrihen në një. Në këtë rast, narratori i shmanget fokalizimit të 
brendshëm dhe vlerësimeve eksplicite. Qëndrimi i autorit ndaj rrëfimit dhe përqendrimi në 
kohën e kryer, si kohë që njëjtëson të tashmen me të shkuarën, tregohet qartë në fragmentin e 
cituar: “I vdekuri kishte rënë përmbys…Gjorgu ishte përkulur mbi të vrarin për ta kthyer 
mbarë..ashtu siç e kërkonte zakoni…74”. Në këtë rast, shfaqet një vetërefleksion ndaj procesit 
të të rrëfyerit. Si element i brendshëm tekstor i romanit, ky vetëreflektim nuk është i devijuar, 
por aluzion i thelbit të gjuhës dhe i potencialit të saj rrëfyes. Gjuha për gjuhën dhe rrëfimi për 
rrëfimin shfaqet si qëndrim autorial ndaj raportit të fiktives dhe fakticitetit75. Në fund të 
romanit shfaqet edhe një fokalizim paralel. Në rastet e dialogjizimit të personazheve, 
fokalizimi është edhe i jashtëm edhe i brendshëm. Po i referohemi dialogut të mëposhtëm të 
romanit Prilli i thyer: 
 

– Vërtet, nëpër udhë njeriu sheh gjëra të çuditshme, - tha Gjorgu. 
– Njëherë më ka qëlluar të shoh një karrocë… 
– Një karrocë e zezë me një grua të bukur brenda? - e ndërpreu tjetri.  
– Ku e di ti? - thirri Gjorgu. 
– E pashë mbrëmë në Hanin e Kryqit… 
– Sot duhet të jenë nisur… 
 

Kemi dy pikëpamje konjitive, të cilat shfaqen si një dysi gjuhësh. Zëri i Gjorgut 
shfaqet si fokolizues i brendshëm, ndërsa personazhi anonim si fokalizues i jashtëm. Gjorg 
Berisha gjatë transmetimit të përjetimeve të veta, përcjell edhe një konflikt të brendshëm të 
referuar në atë dialogizim midis dy zërave narrativë, normalisht të ndryshëm. Është një 
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ngjarje për të cilën janë të informuar të dy dialoguesit, problemi qëndron se kush di më tepër 
informacion prej saj.  

 
“…Ai dëgjoi një britmë të prerë që i erdhi anash: 
– Gjorgj, të fala Zef Krye… 
Krahu i tij me një lëvizje të beftë, deshi të hiqte pushkën nga krahu, por ngritja e 
krahut u përzie me fjalën “-qyqes”, gjysma e mbiemrit të urryer, që arriti turbull në 
ndërgjegjen e tij… ai dëgjoi ca hapa…ndjeu dy duar që diçka po bënin me trupin e 
tij. Po më kthejnë mbarë mendoi. Po në atë çast diçka e ftohtë, ndoshta tyta e 
pushkës, i preku faqen e djathtë… ato hapa iu dukën të njohur, ashtu dhe duart që e 
kthyen mbarë… janë tamam të miat, tha me vete…76”.  

  
 Zëri i brendshëm i personazhit paraqitet si fokalizim i brendshëm, ndërsa zëri që 
artikulohet si vlerësues objektiv dhe si përgjithësues, është zëri që artikulohet nga pozicioni i 
fokalizimit të jashtëm, me gjuhën e dyshimtë. Kur personazhi që rrëfen tërhiqet nga përjetimi 
i rrëfyer, narratori dhe fokalizuesi veçohen, pra narratori nuk është më fokalizues. Tashmë 
fokalizimi kalon nga narratori te Gjorgu, i cili përjeton gjithçka, në këtë rast kemi 
mbizotërimin e fokalizimit të brendshëm. 
 
 
 V.3. Fokalizime të ndryshme për personazhin e Anës në 
romanin Koncert në fund të dimrit 
 
 Në romanin Koncert në fund të dimrit, në tërësinë e tij, mbizotërojnë këndvështrime 
të ndryshme. I njëjti personazh dhe të njëjtat ngjarje jepen përmes kundrimeve të ndryshme. 
Personazhi, i cili me veprimet dhe misteret e tij tërheq vëmendjen e çdo personazhi tjetër, 
madje dhe të atij anonim, është Ana; një personazh “i ardhur” nga bota e të vdekurve me anë 
të retrospektivës. Edhe pse e vdekur, ajo përshkon thuajse tërë rrjedhn rrëfimore të romanit, 
duke mbajtur gjallë rrëfimin dhe sekretin e rrëfimit. Ana është një personazh më aktiv se të 
gjallët, si dhe protagoniste kryesore, rreth saj vërtiten edhe personazhet e tjera, të cilët bëjnë 
gjykimet e veta dhe shprehin mendimet e tyre. Vështrime të tilla bëjnë që romani të ketë një 
funksion poliedrik, çka nënkupton shumanshmëri dhe vizione të ndryshme. Distanca e atij që 
tregon mund të krijojë vizione të ndryshme. 

Fokalizimi përdoret në kuptimin e orientimit konjitiv (njohës), emotiv (shprehës) dhe 
ideologjik të narratorit. Në këtë mënyrë krijohet një rrëfim shumështresor, duke i dhënë 
romanit në fjalë karakter polifonik. Në fillim misionin e narratorit e mbart autori, papritur 
duket sikur rrëfimi i tij zhduket dhe atë e ndërmarrin disa zëra rrëfimorë. Këto kundrime në 
vështrim të jashtëm i japin rrëfimit të përgjithshëm të romanit Koncert në fund të dimrit një 
karakter të thyer, po që në të vërtetë realizojnë unitetin e brendshëm të veprës. 

Sipas akademikes Floresha Dado: “Ai që rrëfen, edhe pse fshihet pas pozicioneve të 
ndryshme, zbulon edhe diçka nga vetja, duke zgjedhur kështu një mënyrë të veçantë për të 
tërhequr lexuesin, padyshim ky është një raport që krijohet në mënyrë intuitive, por 
njëkohësisht i nënshtrohet edhe një pikëvështrimi të organizuar77”. Kundrimet në romanin 

                                                
76 Kadare, Ismail. (1981) Vepra letrare 10. Tiranë, Naim Frashëri, f. 176 
77 Dado, Floresha. (2006) Intuitë dhe vetëdije kritike. Tiranë, Onufri, f. 100 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 77 |  
 
 

Koncert…, janë të shumta, por që vërtiten rreth të njëjtit personazh, Anës dhe, së njëjtës 
ngjarje, lidhjes së saj enigmatike me Besnik Strugën. Njohje, e cila paraqitet që në pjesën e 
parë të distikut (te Dimri i vetmisë së madhe). Njohja e tyre kishte ndodhur në një ditëlindje. 
Pra, ajo që ishte një njohje nga më të zakonshmet, që në shikimin e parë, pak kureshtar, e me 
disa fjalë të kursyera, kishte bërë që Ana ta dinte se do të shkonte me atë njeri78. Pra, që në 
pjesën e parë të diptikut, Ana paraqitet prej narratorit si një femër me sjellje të çlirët, si një 
femër, e cila mund t’i jepet bujarisht edhe një të porsanjohuri.  
 Personazhi i Anës nuk fokalizohet në mënyra të ndryshme vetëm brenda së njëjtës 
vepër, në romanin Koncert në fund të dimrit, por edhe te Dimri i vetmisë së madhe. Ajo 
shfaqet si një personazh i mëvetësishëm, në thelb kemi të bëjmë me të njëjtën Anë, por të 
identifikuar ndryshe në secilën vepër (Ana Kondakçi – Ana Krasniqi). Si një prej emrave më 
të dashur, ndër personazhet e letërsisë botërore, Ana rivjen edhe në korpusin kadarean. 
Fokalizimi i autorit-narrator për Anën është i njëtrajtshëm në të dyja pjesët e diptikut. Ajo 
paraqitet si një femër e cila i jepet ndjenjës në të gjitha format e saj: jeton për veten, jeton për 
ndjenjat, për pasionet, për kënaqësinë që i fal çasti, dashurohet pas rrezikut... Ana shfaq 
veprime tepër të lirshme (ishte grua e martuar e shkelëse flagrante e kurorës martesore), e 
mbi të gjitha ka mendësi përparimtare për kohën, duke mos menduar për askënd e për asgjë, 
por vetëm për veten dhe për ndjenjat e saj. Në romanin Koncerti..., Ana paraqitet në trajtën e 
së vdekurës, por që vjen më e gjallë se të gjallët dhe mban peshë tërë lojën rrëfimore. Të 
gjitha ndodhitë lidhur me të jepen përmes retrospektivës, rrëfimi zë fill me përkujtimin e 
vdekjes së saj, nostalgjinë e Silvës për motrën e vdekur (efekti i suspansës në rrëfim), më pas 
paraqiten ndodhi të jetës së Anës.  

 
 
■ Fokalizimi i Silvës (motra e Anës) 
 
Personi që e ka ndjerë e përjetuar më tepër humbjen e Anës, është motra e saj, Silva. 

Brenga e shpirtit dhe plaga e zemrës ende nuk janë mbyllur për të. Mungesa e Anës i dukej 
monstruoze, shprehej ajo. Motra ishte e pazëvendësueshme për të. Për shumë nga të njohurit, 
ajo ishte ende njëra nga motrat Krasniqi, pra nuk mund t’i shihnin dot veçmas, por të lidhura 
për jetë, pavarësisht se vdekja i kishte ndarë. Silva shkonte shumë shpesh te varri i së motrës, 
dhe rikujtonte çdo çast që kishin përjetuar bashkë, qoftë edhe çastet e hidhura. Përqendrohej 
sidomos në çastet e fundit, të cilat kishin qenë fatale: ditët e gjata duke u endur spitaleve, 
sëmundjen e rëndë të Anës, ankthin e pritjes dhe operacionin. Më fort në mendje, Silvës i pat 
mbetur çasti kur e motra i kishte thënë se do të ndahej nga Frederiku, e do të martohej me një 
tjetër. Silva kurrë nuk e paragjykoi të motrën. Ajo ishte bashkudhëtarja e saj, e ndiqte në çdo 
hap të jetës. E tani që nuk e kishte më pranë vetes ndiehej e dërrmuar. Fokalizimi i Silvës nuk 
vendoset përmes raporteve kohore lineare, por ajo e paraqet perspektivën e saj në vijimësi, 
çka nënkupton: edhe pas vdekjes së të motës ajo ende analizon ndodhitë mes atyre të dyjave. 
Ngjarjet që shkëput ajo i përkasin tërësisht së shkuarës, por që paraqiten ngushtësisht si 
aktuale, kjo për arsye të zvogëlimit të distancës që ekziston ndërmjet kundrimit dhe 
përjetimit. Këto çaste të shkëputura ndërthuren me fokalizimiet e kundruesve të tjerë. 
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■ Fokalizimi i Frederikut/ Fredit (ish-bashkëshorti i parë i  
    Anës) 
 
Fredi mendonte se Ana e kishte tradhtuar me dhjetëra herë, duke e konsideruar kështu 

si një shkelëse flagrante të kurorës martesore. I verbuar nga xhelozia pa kufij, ai nuk kishte 
më respekt për të shoqen, madje e kishte përlur edhe para sallës së gjyqit. Sipas tij, Ana 
kishte lidhje me shkrimtarin Skënder Bermema. Si fakte kishte librat e këtij të fundit, 
sidomos proza Për të harruar një grua e dëshmonte fare qartë lidhjen e tyre. Këtë përshtypje 
kishin edhe njerëzit e tjerë. Edhe pse Ana shihej nga shumë kundrime, pothuajse të gjithë 
kishin të njëjtin opinion për të, duke përjashtuar këtu Silvën dhe shkrimtarin. Sipas 
Frederikut, ndërmjet veprës dhe lidhjes së shkrimtarit me të shoqen bëheshin aluzione. 
Fokalizimi në këtë rast mundëson dhe ndihmon në zbulimin e asaj çka ka ndodhur. 
Perspektiva narrative e Frederikut mundëson vështrimin me sens kritik të ngjarjes. Vëzhgimi 
i tij ka më tepër epërsi mbi të tjerët, sepse ai nuk lë fakt e të dhënë pa shqyrtuar dhe pa 
analizuar, deri veprat artistike të shkrimtarit, për të cilin aludon për lidhje dashurore me të 
shoqen. 

 
 
■ Fokalizimi i Besnik Strugës (ish-i bashkëshorti i dytë i Anës) 
 
Sipas Besnkut, shkak për ndarjen e Anës nga Frederiku nuk kishte qenë lidhja e saj 

me shkrimtarin, por njohja e saj me Besnikun, si dhe vendimi i tyre i furishëm për t’u 
martuar. Ndryshe nga Frederiku, ish-i shoqi i dytë i Anës ka tjetër vizion për Anën, tjetër 
ndjesi, madje gëzon respekt. Duke iu referuar faktit, se ajo kishte lënë të shoqin për 
Besnikun, ai ndihej i vlerësuar dhe krenar për këtë fakt. Fokalizimi i tij është i shpërndarë si 
copëza pasqyre të thyera në të gjithë romanin. Perspektiva e tij është në raport të 
vazhdueshëm me Anën, gjithashtu këndshikimi i tij nuk varet nga fokalizimi i askujt. Kjo 
zgjedhje aspektuale e kundruesit strukturohet nga pika e tij e kundrimit, e cila është tepër 
subjektive. Aspektualizimi ka të bëjë pikërisht me vendin që ka zënë Besniku në lidhjen me 
Anën. Fokalizimi i tij në të shumtën e rasteve është i nënkuptuar, pra ai është një fokalizues 
gjysmëpasiv, megjithëse ai është objekti i të dhënave që kërkon çdo personazh. Në të vërtetë, 
së bashku me trupin e Anës, varroset edhe e vërteta. Por kemi pikërisht anën tjetër të 
historisë, Besnikun, i cili lë të papërcaktuar gjithçka. Në rastin konkret edhe fokalizimi i tij 
nuk na ndihmon në zbardhjen e enigmës që ngërthen romanin Koncert në fund të dimrit. 
Besniku ruan sekretin e ngjarjeve, i cili njësohet me sekretin e rrëfimit. 

 
 
■ Fokalizimi i narratorit (autorit) 
 
Sipas narratorit, tani që Ana nuk jetonte më, konfliktet e tendosura, të krijuara prej 

saj, ndërmjet tri familjeve: Bermemajve, Strugajve dhe Krasniqëve, vetvetiu qenë zbutur. 
Pra, Ana, sipas këndvështrimit të autorit, nuk ishte gjë tjetër veçse një ndjellëse e 
mosmarrëveshjeve, jo vetëm mes meshkujve, por edhe ndërmjet familjeve. Fjalët që vë 
narratori në ligjërimin e Anës e ulin së tepërmi figurën e saj: “Frederiku kishte bindjen se unë 
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e kisha tradhtuar me dhjetëra herë, - tha Ana, - po ti e di se unë nuk e kam bërë kurrë një gjë 
të tillë, kurrë, - përsëriti ajo, - me përjashtim ndoshta të një here, të një rasti që unë… që ne 
të dy… e kishte fjalën me siguri për S.B., për lidhjen për të cilën flisnin të gjithë…79”. 
Nëpërmjet këtyre sekuencave, narratori kërkon, përmes perspektivës së vet, që të ndikojë te 
lexuesi, i cili e ndërton skemën që realizon Anën si personazh përmes fokalizimesh të shumta 
e të ndryshme. Narratori, përveç se është dëshmitar i ngjarjeve që transmeton, konkretizon 
një rrëfim i cili merr kuptim vetëm përmes fjalës, që me siguri, e bën edhe më të besueshëm 
rrëfimin. Narratori në këtë rast është njëherësh: thënës që tregon historinë dhe vëzhguesi që i 
ndjek ato. Kjo strukturë orientohet në barazimin e narratorit me kundruesin, pra njëherësh 
narratori edhe ndjek ndodhitë e personazheve, mban qëndrim lidhur me to, nëpërmjet kësaj 
procedeje artistike, narratori synon ‘të sigurojë’ besimin e lexuesit. 

 
 
■ Fokalizimi i shkrimtarit Skënder Bermema (ish-i dashuri i  
Anës) 
 
Skënderi lidhej drejtpërdrejt me rininë e Anës, sidomos në vitet kur ajo ishte në prag 

të ndarjes me bashkëshortin e parë. Para se Ana të njihej dhe të martohej me Besnikun, 
shoqërohej me shkrimtarin, me një miqësi, e cila edhe pas vdekjes së saj mbeti enigmë, 
madje edhe Silva nuk e mori vesh kurrë të vërtetën. Në studion e S. Bermemës ende kishin 
mbetur gjurmë prej Anës. Kjo nënkupton se ajo ishte për të një person i veçantë. Sapo hyje 
në studio, gjendej kolltuku, ku Ana ulej dhe shfletonte gazetat. Ai i kishte kushtuar asaj dhe 
dashurisë së tyre një libër. Në libër edhe pse flitej për një dhomë hoteli, ai ambient ishte 
padyshim studioja e shkrimtarit. Perspektiva e tij lidhet me problematikën që shpaloset në 
tërë romanin. Ai është një personazh i përfshirë në veprim, pra një dëshmitar, prandaj ngjarja 
kundrohet prej tij për së brendshmi. Fokalizimi i tij është i fiksuar vetëm për Anën. Rrëfimi i 
tij është i mbushur me tregues që na bëjnë të kuptojmë më shumë nga çfarë shprehet realisht. 
Ai respekton dhe kujton me mall çastet që ka përjetuar me Anën. Ky kundrim i përcillet 
lexuesit me tepër logjikë dhe i shtjelluar. Instanca efektive e thënies, në këtë rast, paraqitet në 
mënyrë të detajuar, akti narrativ është prodhuesi i këtij detaji. Edhe pse ish-bashkëshorti i 
parë i Anës e konsideron romanin e këtij shkrimtari si provën kryesore për të faktuar tradhtitë 
e së shoqes. Si lexues, na lindin disa pyetje: A është e drejtë gjithë kjo që i bëhet Anës? A 
mund të merret një roman (letërsia e trilluar) si fakti kryesor për të dëshmuar kundër 
bashkëshortes në sallën e gjyqit? Gjasat për të marrë përgjigje përmes tekstit janë thuajse të 
pamundura. Çdo veprim dhe vendim i marrë prej bashkëshortit, që pretendon shkeljen e 
kurorës martesore, merret si i përligjur.  

 
 
■ Fokalizimi i Viktorit (mik i Anës) 
 
Viktori njihte më mirë Anën, që kishte vdekur, sesa Silvën. Për të Ana ishte një grua 

e rrallë. Viktori njihej familjarisht me Anën, sepse bashkëshorti i dytë i saj ishte shoku i 
ngushtë i tij, Besnik Struga. Viktori shprehet se edhe ai ishte një djalë i mrekullueshëm, por 
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lumturia e tyre nuk zgjati shumë. Ky këndvështrim bie ndesh me shumicën e fokalizimeve që 
kishin personazhet e tjera për Anën. Ajo ishte një grua që paragjykohej së tepërmi, madje 
edhe nga personat që nuk e njihnin. Në rastin e Viktorit, Ana shikohet nga një fokalizues, i 
cili kishte lidhje familjare me të, pra e njihte fare mirë. Viktori ka një funksion të trefishtë 
kundrimi:  

Së pari, ai është vlerësues në ato çka thotë, pra opinioni i tij për Anën është pozitiv.  
Së dyti, Viktori është njohës i mirë i marrëdhënies së Anës me Besnikun, sepse duke 

qenë mik i të dyve, është më në dijeni të lidhjes tepër misterioze (për të tjerët) të dy të 
dashuruarve.  

Së treti, perceptues, që ka të bëjë me një këndshikim të afërt pamor, sepse duke qenë 
pranë tyre e ka parë më nga afër ngjarjen që përflasin shumë të tjerë. 

Theksojmë se Ana, Viktori, Besnik Struga dhe Skënder Bermema janë personazhe 
edhe të romanit Dimri i vetmisë së madhe.  
 
 

■ Fokalizimi i një të panjohuri80 
 
Gjergj Dibrës, sapo ishte fejuar me Silvën, i vjen një letër anonime. I panjohuri 

shkruante se Silvia ishte një femër me zakone të lira, e këndshme ndoshta për të bërë dashuri, 
por jo për ta pasur shoqe jete. Të dyja motrat Krasniqi, janë të tilla, mjaft të lirshme në sjellje 
(narratori thekson se fjala e lirshme ishte zëvendësuar me fjalën e shthurur, kemi eufemizëm 
prej tij), flitej shumë gjëra për to, si p.sh., që këmbenin dashnorët ose bëheshin xheloze për 
njëra-tjetrën. E vërteta është, vazhdonte i panjohuri, se njëra prej motrave, Ana, kishte pasur 
një lidhje dashurie me shkrimtarin S.B., madje prozën e tij Për të harruar një grua ia kishte 
kushtuar asaj. Kundrimi i të panjohurit është i kufizuar, i bazuar në paragjykime dhe 
thashetheme, ai përmend gjatë letrës: madje thonë apo flitej shumë; pra përshkrimet e tij nuk 
janë të mbushura me fakte të vërtetuara, e kjo të lë hapësirë për dyshime. Pra, ai është një 
person i pabesueshëm, kundrimi i tij në këtë rast është i bazuar në kundrimet e të tjerëve. Një 
gjë e tillë nuk ndodh me personin që lexon letrën anonime. Nëpërmjet pikëvështrimit të të 
panjohurit mbështetet pjesërisht edhe mendimi i Gjergjit. Personazhi anonim, që paraqitet në 
trajtën e një letre të tillë (e një paragjykuesi që më së shumti mbështetet te fjalët e të tjerëve 
(madje thonë) sesa në fakte apo fjalë të qena), percepton bashkë me Gjergjin, madje duke ia 
imponuar kundrimin këtij të fundit. 

Edhe pse një personazh i marrë nga përtejjeta, Ana është një grua që ka lënë tepër 
gjurmë në jetën e disa prej personazheve në këtë roman; edhe pse e vdekur, ajo sillet më e 
gjallë se të gjallët. Jo pa qëllim, autori thekson, në fillim të romanit, se ajo kishte 
njëmbëdhjetë vjet që kishte ndërruar jetë; ende nuk janë pakësuar kundrimet ndaj saj. 
Mbresat që ka lënë janë të pashmangshme, të paharrueshme dhe të patretshme. Ndonëse e 
vdekur, ajo rron brenda kujtimeve të Silvës dhe të Skënderit. 
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 V.4. Fokalizimi i protagonistëve, i personazheve episodikë 
ose dhe i të pranishmëve  
 
  
 ■ Fokalizimi nëpërmjet një personazhi kryesor  
(protagonisti) 
 
 Narratori e transmeton botën e brendshme të personazhit brenda ligjërimit të vet, 
duke e ndërthurur me treguesit gjuhësorë të personazhit-fokalizues. Gjuha e personazhit, kur 
i drejtohet në mënyrë të drejtpërdrejtë lexuesit, shfaqet si idiolekt. Në rrëfimin e vetës së 
parë, raporti i vetës që rrëfen ndaj asaj që përjeton, i përgjigjet raportit të narratorit në vetën e 
tretë. Fokalizimi i një personazhi udhëheq perspektivën narrative. Në rastet kur fokalizimi 
zhvendoset nga narratori te përjetuesi (në çastet e rikujtimit të një ngjarjeje që ka ndodhur 
kohë më parë), gjuha e personazhit është e ngarkuar në rrafshin sintaksor dhe rrafshin 
semantik: 

Silvës iu kujtua ajo pasdite e gëzueshme me shi, kur, ndërsa ecnin të dyja me Anën 
pranë Teatrit të Kukullave, Ana e kish shtrënguar te bërryli duke i pëshpëritur: Silva shiko 
ish-e fejuara e Besnikut… Silva shikonte dhe iu duk pak misterioze nën atë refleks të 
manushaqtë… kurse në zërin e Anës, ashtu sikurse dhe në sytë që e ndoqën një copë herë ish-
të fejuarën e burrit të saj, nuk kishte kurrfarë shenje ligësie81.  

Personazhi, nga një veprues i jashtëm, vendoset në rolin e pësuesit. Ai realizon 
mundësinë që lexuesi të shohë një ngjarje të plotë, duke qenë se personazhi është njëherësh: 
protagonist, dëshmitar i ngjarjes dhe fokalizues. Efekti letrar i gjuhës që përdoret është 
krijimi i përshtypjes së drejtpërdrejtë të përjetimit të personazheve. Silva dhe Ana bisedojnë/ 
komunikojnë mes tyre për gjëra që u ndodhin vetëm atyre të dyjave. Kombinohen dy 
pozicionime të narratorit: 

Së pari, narratori rrëfen gjithçka ndodh (kemi një narrator, por shumë kundrime).  
Së dyti, rrëfimi ndërpritet dhe shfaqet ligjërimi i personazhit. 
Kemi një lidhje mes narratorit dhe personazheve, aq sa është e vështirë të dallosh se 

kush flet. Kjo ndodh, sepse narratori i largohet ligjërimit të tij dhe synon të flasë me gjuhën e 
personazhit. Brenda këtij rrëfimi ndryshon edhe pozicionimi i autorit, ai jo vetëm flet me 
gjuhën e personazheve, por edhe fokalizimin ia beson atyre. 
 
 
 ■ Fokalizimi nëpërmjet një personazhi episodik  
 
 Nëpërmjet personazhit episodik, rrëfimi paraqet “pavërtetësinë” e ngjarjeve, sepse 
fjalët që ai shpreh, mbi të gjitha këndvështrimi i tij, nuk është në kontakt të drejtpërdrejtë me 
ngjarjet që ndodhin, siç janë protagonistët. Ky zë rrëfen për ‘diçka’ e jo për gjithçka, por 
krijon një botë, e cila nuk ekziston jashtë rrëfimit. Fokalizimi nuk është vetëm pozicion 
kundrimi, por edhe pjesë e rrëfimit dhe mënyrë e karakterizimit të personazhit. Në romanin 
Koncert në fund të dimrit, shkrimtari Skënder Bermema, edhe pse personazh episodik, merr 
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pozicionin e fokalizuesit për Saimirin, të vëllanë e Silvës dhe të Anës. Atë e arrestojnë për 
arsye politike, duke qenë se ishte ushtarak. Duke e parë sipas këndvështrimit se Saimiri ishte 
i pafajshëm, madje e ndihmon atë për të dalë nga burgu. Ai shprehet: “Vëllai yt, bashkë me 
ca oficerë të tjerë tankistë, është arrestuar se s’ka zbatuar një urdhër… Ai urdhër ishte i tillë, 
që shumica e njerëzve, futmë edhe mua po deshe në mua në ta, nuk do ta zbatonin82”. 

 
Shkrimtari Skënder Bermema, jo vetëm që beson në pafajësinë e Saimirit, por e 

kupton drejt atë, duke vendosur edhe veten e vet në pozicionin e tij. Fokalizimi dhe rrëfimi 
janë të ndarë në narracionin retrospektiv, në këtë rast ky personazh episodik është edhe 
narrator edhe fokalizues. Në këtë çast të rrjedhës rrëfimore kemi një fokalizim të brendshëm, 
sepse fokalizuesi vendos veten në rolin e përjetuesit. Rrëfimi i tij i hapur vendoset në 
rrëfimin e përgjithshëm të romanit, ajo që e bën të veçantë atë është vëzhgimi i drejtpërdrejtë.  

Fokalizimi është një aspekt narrativ shumë i rëndësishëm në poetikën e prozës së 
Kadaresë, madje është vetë shkrimtari ai që i kushton vëmendje kësaj procedeje, aq sa e 
mbrun edhe në psikologjinë e personazhit. P.sh., në romanin Kush e solli Doruntinën, pas 
shumë investigimesh të kryera nga ana e Stresit, për çështjen e ngritjes apo jo të Kostandimit 
nga varri, është pikërisht rrëfimi i rojës së varrezave që e orienton drejt së vërtetës. Kapiten 
Stresi e pranon se ka bërë një gabim tepër të rëndë që nuk ka folur me Zonjën Mëmë, sepse ai 
kishte dëgjuar vetëm Doruntinën. Emri i personazhit është simbolik, kjo është gjendja në të 
cilin ndodhet kapiteni gjatë hetimit të kësaj çështjeje. Është pikërisht një personazh episodik, 
ose më saktë perspektiva e Zonjës Mëmë, nënës së Kostandinit, që mund të zbardhte këtë 
çështje, narratori shprehet: “…ajo mund të kishte pikëshikimin e saj për ngjarjen. Ishte vërtet 
një harresë e pafalshme nga ana e tij [Stresit]83”. Duke iu referuar kësaj fraze, mund të them 
se anashkalimin e pikëvështrimit për ngjarjen të Zonjës Mëmë, Stresi e quan disa herë si një 
gabim të pafalshëm për të. Këtu dallohet fare qartë dhe hapur roli që luan kundrimi në 
rrëfimin e një ngjarjeje. Pikëvështrimi i personazhit mbart edhe diçka nga psikologjia e 
autorit, në këtë pikë kundrimet e tyre shkrihen, aq sa bëhen thuajse të padallueshme. Nga kjo 
rrjedh se ata shohin e gjykojnë nga i njëjti pozicion. Kjo mënyrë narrative i referohet 
mënyrës së të parit të gjërave nga aspekte të ndryshme, e kjo bëhet për t’i siguruar lexuesit 
besimin e ngjarjes si të mirëqenë. Në të vërtetë kemi një ngjarje: ngritjen e Kostandinit nga 
varri për të mbajtur fjalën e dhënë, se do t’ia sillte së ëmës të bijën sa herë që ajo të kishte 
nevojë. Kjo ngjarje shikohet nga pika të ndryshme, që ndihmojnë për të vërtetuar ose jo 
ngritjen e të vdekurit (Kostandinit) nga varri. Kemi një të treguar të fakteve, ku fokalizimi 
zgjidh problematikën e krijuar nga zhdërvjelltësia e ngjarjes. Kemi një bashkëlidhje 
strukturale midis ngjarjes dhe mënyrës se si ajo vështrohet nga pjesëmarrësit, në rastin 
konkret personazhet. Kjo bashkëlidhje përfshin të gjitha shtresat e rrëfimit: fjalën, ngjarjen 
dhe mendimin. Fjala që ngre të vdekurin nga varri është besa84. 
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 ■ Fokalizimi nëpërmjet të pranishmëve  
 
Fokalizimin e të pranishmëve e hasim në romanin Aksidenti. Të pranishmit nuk mund 

të identifikohen me asnjë prej personazheve, por shërbejnë si instancë që luajnë haptasi rolin 
e kundruesve/fokalizuesve. Në këtë roman, akantët kryesorë në fokalizimin e ngjarjes së 
aksidentimit të Rovena St. dhe Besfortit janë personat që janë gjendur rastësisht pranë 
taksisë. Edhe pse personat janë ndodhur njëkohësisht në ngjarje, ata kanë fokalizime të 
ndryshme për të njëjtën ndodhi. Në këtë pikë rrëfimore fokalizimi përbën një nyje tepër të 
rëndësishme në zbulimin dhe zbërthimin e ngjarjes – pavarësisht ndihmesës që mund të japë 
ai në zbardhjen e së vërtetës.  

 
 

Fokalizime të ndryshme për të njëjtën ngjarje 
 

Aksidentimi i Besfort Y. dhe Rovena St. përbën një enigmë rrëfimore, e cila nuk 
zbardhet deri në fund të rrëfimit. Por, narratori, në çastin final, rrëfen se akantët kryesorë që 
kanë kundruar ngjarjen janë personat e rastësishëm që janë gjendur pranë taksisë – 
dëshmitarë okularë të ngjarjes. Edhe pse këta persona janë ndodhur njëkohësisht në ngjarje, 
ata kanë kundrime të ndryshme për të njëjtën ndodhi. Fokalizimi, në këtë pikë rrëfimore, 
kërkon të hedhë dritë në zbulimin e së vërtetës.  

 
Fokalizimi I: Është i dyzuar, jepet nga një çift holandezësh, dëshmitarë të ngjarjes, 

makina e të cilëve ishte gjendur fill pas taksisë. Ata nuk kishin konstatuar asnjë shkak të 
dukshëm, sipas tyre taksia e kishte lënë befas rrugën dhe i kishte rënë parmakut anësor. Ata 
kishin parë fluturimin e taksisë dhe hapjen e dyerve të prapme, nga udhëtarët, një burrë e një 
grua, në mos gabonin, ishin flakur përjashta. Ky fokalizim nuk i shton asgjë të 
jashtëzakonshme kësaj ngjarjeje, duke e paraqitur si një aksident të zakonshëm, që mund të 
ndodhë në çdo rrugë. Holandezët përbëjnë pikën e parë, pikëpamjen e parë lidhur me 
aksidentimin, pra janë personat e parë që janë gjendur shumë afër ngjarjes. Në këtë pikë 
rrëfimore, narratori nuk është fokalizues, por thjesht transmetues i fokalizimit të 
personazheve. Qasja narrative, në këtë rast, ka të bëjë me distancën e tregimtarit dhe 
pozicionimin e kundruesve.  

Lexuesi përmes rrëfimit të narratorit identifikon fokalizimin e personave të parë që 
kanë qenë të pranishëm. Kundruesit janë larguar duke mos u përfshirë në historinë e rrëfyer. 
Ata shërbejnë në këtë rrjedhë rrëfimore si kalimtarë të rastit, të cilët janë ‘të detyruar’ të japin 
variantin e tyre, objektiv, pranë agjentëve të policisë. Kjo perspektivë narrative është bazuar 
në fakte dhe të dhëna të personave që janë gjendur fare rastësisht në ngjarje. 

Fokalizimi II: Një tjetër kundrim paraqet edhe shoferi i kamioni të “Euromobil”-it, i 
cili paraqiste pak a shumë të njëjtën histori. Nëse fokalizimin e parë do ta kishim quajtur 
‘fokalizim horizontal’, pasi çifti holandez gjendej në makinën pas taksisë, kundrimin e 
shoferit të kamionit do ta quanin ‘fokalizim vertikal’, prej së larti. Këtij fokalizimi i shtohet 
një element tjetër, një mjet, i cili e thellon edhe më tej enigmën rrëfimore - pësqyrëza e 
taksistit, e cila, sipas shoferit të kamionit i kishte tërhequr vëmendjen taksistit. Pasqyrëza 
është objekti që nis dhe mbyll hetimin. Pasqyra, nga njëra anë është simbol i pastërtisë fizike 
e shpirtërore e, nga ana tjetër, është simbol i egoizmit dhe i dashurisë së tepruar që njeriu ka 
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për veten, kujtojmë narcizmin. Në këtë roman pasqyra është simbol i reflektimit, simbol i së 
vërtetës, sipas autorit, e vërteta lidhet ngushtësisht me këtë simbol. Duke hartuar testamentin 
e tij, që lidhej me ngjarjen që ndodhi brenda taksisë në mëngjesin e shtatëmbëdhjetë tetorit, 
hulumtuesi shpresonte se ajo që kishte ndodhur kishte lënë gjurmë, sado të zbehta, në 
syprinën e qelqtë. Në fillim, në testament, afatin e hapjes së varrit e kishte bërë për tridhjetë 
vjet, më vonë e kishte rregulluar në njëqind vjet dhe, në fund, e kishte ndërruar në njëmijë 
vjet. Kjo na çon në idenë përfundimtareve sado kohë që të kalonte e vërteta nuk do të 
zbulohej kurrë, madje do të mbulohej edhe më shumë me pluhurin e harresës. 

 
Në fillim të hetimit dukej sikur këto dy fokalizime përputheshin mes tyre, por më pas 

u dallua se sipas çiftit holandez, trupat e viktimave në ajër, ndërsa binin, ishin ende bashkë, 
me krahët në qafën e tjetrit, si të donin të mbaheshin; ndërsa shoferi i kamionit ngulte këmbë 
se trupat, tek binin, ishin të ndarë. Kjo përligjje lidhet drejtpërdrejt me pikën e ndryshme të 
shikimit, pasi kamioni kishte gjasa të kishte ardhur një grimë kohe më vonë, ndërkohë që 
çifti holandez mund t’i kishte parë trupat të bashkuar, kamionisti mund t’i kishte parë ata të 
ndarë...  

Asnjëri prej këtyre fokalizimeve nuk na çon në definicion për vërtetësinë e 
aksidentimit. Kemi të bëjmë me fokalizime të ndryshme për të njëjtën ngjarje, edhe pse 
kundruesit (të pranishmit) janë gjendur njëkohësisht. Ata janë vëzhgues, të cilët nuk mund të 
ndikojë në historinë e rrëfyer – kundrimi i tyre, edhe pse duhet të përbënte thelbin për të 
zbardhur atë tis misteri që e kishte mbuluar atë, thjesht kishte ndikuar edhe më tej në 
shpërqendrimin e hetuesit. Në këtë perspektivë narrative, tregimtari është emocionalisht i 
largët, i besueshëm, objektiv, nuk mban qëndrim ndaj askujt, ai di më pak se personazhet, 
madje ‘kërkon’ të informohet prej tyre.  
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KREU VI 
KARAKTERET KADAREANE GJATË LINJAVE NARRATIVE  

(ROMANI AKSIDENTI) 
 
 

VI.1. Efekti i suspansës në rrëfim 
 
Romani Aksidenti do të studiohet përmes qasjes strukturaliste dhe poststrukturaliste, 

që lidhet me teknikat narrative, si: efekti i suspansës, rendi invers narrativ, raportet 
komplekse e inverse të personazheve, roli i narratorit-investigues etj., si dhe duke e studiuar 
këtë roman përmes qasjes komparativiste – nga pikëpamja e rrëfimit me nënshtresë mitike 
(lidhjet me mitin orfeik), lidhjet mes të shënjuarit (personazhit si koncept) dhe shënjuesit 
(kompleksi fonemor me të cilin emërtohet personazhi).  

Në romanin Aksidenti karakteret kadareane zbërthehen e marrin trajta të ndryshme 
gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, ku personazhi i Rovena St. trajtësohet gjatë gjithë rrëfimit, si 
nga narratori ashtu edhe nga personazhet, çka e kategorizon atë si një personazh të 
trajtësuar (të metamorfozuar), duke mos përfaqësuar një personazh të mirëfilltë (të 
njëtrajtshëm) në kuptimin tradicional të fjalës, por një personazh me shumë trajta. Liza 
Blumberg këmbëngulte se gruaja e re që kishte hipur në taksi nuk ishte Rovena, por edhe në 
ishte Rovena, në të vërtetë, s’ishte veçse trajta, shkërbimi i saj85. Trajtat që merr Rovena St. 
në roman lidhen me situatat në të cilat narratori vendos aktantin e vet narrativ. Ajo që 
vazhdimisht shfaqet në lojën narrative është përmbysja thuajse e gjithçkaje që rrëfehet: 
paraqitja e vdekjes më pas ndodhitë e jetës (suspansa), postmortem (pas vdekjes, por në 
roman përfaqëson takimin para vdekjes), devijimet e mitit orfeik (vdes Dashuria e jo 
Euridika – trajta që merr Rovena St. në fund të rrëfimit), ideja absurde e të rënit në dashuri 
(Rovena St. ishte dashuruar me Besfort Y. nga shpina, pra jo nga sytë, zëri ose ecja siç ndodh 
rëndomë).  

Zhvillimi i semantikës leksikore në këtë roman na çon në dekodifikimin e 
mekanizmave semantikë e gjuhësorë të përdorur artistikisht prej shkrimtarit Ismail Kadare. 

Qysh në frazat e para rrëfimore të Aksidentit dy të aksidentuarit nuk përbëjnë 
personazhe të vetëshfaqur, por personazhe që shfaqen në sytë e lexuesit përmes përjetimeve, 
ndjenjave, fotografive dhe letrave, të cilat shërbejnë si dëshmia e vetme faktike për të hedhur 
dritë mbi jetën dhe marrëdhënien e tyre tepër të ndërlikuar. Por, a përbëjnë vërtet këto 
dëshmi dhe të dhëna ndihmesën kryesore në hetim? Aspak! Përkundrazi, ato sjellin hutim të 
mëtejshëm dhe ndërfuten në roman në formën e mjegullnajës, duke shpërqendruar lexuesin 
gjatë ndjekjes së rrjedhës rrëfimore. Edhe pse ata kishin lënë si dëshmi mjaft fotografi dhe 
                                                
85 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 204 
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letra (letërkëmbim), që kishin të bënin drejtpërdrejt me jetën e tyre në çift, të gjitha këto ishin 
të pamjaftueshme për të hedhur dritë mbi marrëdhënien e tyre, madje kishin shërbyer si 
hutim, e më pas si çoroditje e plotë, jo vetëm për lexuesin, por edhe për hulumtuesin. 
Letërkëmbimi i të aksidentuarve nuk shërben si ndihmesë në zbardhjen e së vërtetës, 
përkundrazi, duket hera-herës i pashpjegueshëm.  

Gjatë rrjedhës rrvfimore, ngjarjet në historinë e rrëfyer paraqiten përmes një rendi 
kronologjik invers (të përmbysur), duke shfaqur në fillim ndodhinë e aksidentimit të dy 
personazheve (vdekja) dhe, më pas, jetën, marrëdhënien, dashurinë, trajtat që merr lidhja e dy 
të dashuruarve para aksidentit, e kjo lidhet me atë që në teknikat narrative quhet efekti i 
suspansës86. Ky i fundit shfaqet që në sentencat e para të romanit, pasi autori e nis fillin 
rrëfimor me një aksident të ndodhur në kilometrin e shtatëmbëdhjetë të rrugës 
automobilistike që të çonte për në aeroport. Në romanin Aksidenti, efekti i suspansës është 
një kombinim mes pritjes dhe pasigurisë, si dhe është i lidhur ngushtësisht me pritshmërinë 
narrative, me kureshtjen e lexuesit, si dhe me enigmën që mbërthen historinë e rrëfyer. Sipas 
autorit: ngjarja dukej më se e rëndomtë..., dy udhëtarë qenë vrarë në vend, kurse shoferi, i 
plagosur rëndë, ishte çuar në spital, në koma87 . Suspansa përzihet me tension, ankth, 
emocion, duke rritur dramaticitetin në historinë e rrëfyer. Ajo përbën edhe emocionin fillestar 
të situatës së krijuar, duke zhvilluar gjendje të paparashikueshme, enigmatike/misterioze, “të 
zgjatura” qëllimisht prej autorit, e të hetuara dhe të analizuara prej hetuesve, ekspertëve dhe 
narratorit investigues, duke kërkuar kështu të zbulojnë enigmën, shkaqet, zinxhirin e 
shkaqeve, që kanë çuar në aksidentimin e dy të dashuruarve, duke ngjallur dyshime te 
lexuesi. 

Romani Aksidenti mbështillet nga një tension narrativ, i cili mbetet efektiv edhe kur 
pasiguria është neutralizuar, për shkak se lexuesi nuk informohet se si kanë ndodhur ngjarjet 
në të vërtetë, të cilat mbeten pezull dhe të mistershme deri në fund të rrëfimit. Dyshimet në 
vend që të shestohen thellohen edhe më tej. Lexuesi gjatë gjithë rrëfimit ndeshet me disa 
pasiguri dhe paqartësi, të cilat lidhen me variantet e shumta që paraqet narratori për 
incidentin e ndodhur (ngjarja e shtatëmbëdhjetë tetorit). Në këtë pikë, ngjarja e ndodhur dhe 
historia e rrëfyer nuk përkojnë, pasi kjo e fundit përbën një histori të ndodhur një herë, por të 
rrëfyer n herë, madje në variante të ndryshme (në variante të ndryshme edhe nga një 
personazh):  

- Besforti vdes në aksident së bashku me Rovenën; 
- Aksidenti i Rovenës paraqitet prej Lulu Blumb si vrasje prej Besfortit (dalja në 

skenë e pianistes zvicerane, Luizë Blumberg, kishte devijuar rrjedhën hetimore, duke hedhur 
dyshimin e vrasjes);  

- Rovena shfaqet e gjallë, Rovena (Anevor) largohet për të mos u kthyer më;  
- Rovena dhe Besforti janë parë rrugëve të Tiranës. Paraqitja e motërzimeve të 

ndryshme për të njëjtën ndodhi, jo vetëm prej hulumtuesit, por edhe prej Lulusë, bën që 
lexuesi në vend që të kthjellohet konfuzohet edhe më tepër.  
                                                
86 Në teorinë e letërsisë, suspansa si koncept është përdorur që në antikitet nga Aristoteli te Poetika, ku 
sipas tij suspansa (pezullimi) përbën një hallkë të rëndësishme në ndërtimin e veprës letrare. Por, në një 
kuptim më të gjerë suspansa lidhet me një rrezik që ka ndodhur ose që i kanoset personazheve, në rastin e 
romanit Aksidenti, suspansa lidhet me paraqiten e vdekjes - aksidentimit të personazheve në fillim të 
rrëfimit - e më pas paraqitet historia dhe jeta e tyre. 
87 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 17 
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të dyzetat →
(udhëtimi në Hagë) -

"Purgator"

të shtatat → 
(Rovena e Besforti larg 

njëri-tjetrit) 

pika zero 
(çasti final –

aksidentimi/vdekja)

Edhe në rastin kur lexuesi e krijon një lloj sigurie, çastin kur Luizë Blumberg 
konfirmon se Rovena St. është gjallë, ajo zhduket si në ajër, madje mund të merret edhe si 
halucinacion i Lulusë. Tensioni narrativ mbetet efektiv, enigma mbetet e pazbuluar, pasiguria 
është pjesë e të gjithë rrëfimit.  

 

Suspansa mban gjallë leximin, emocionin, dramaticitetin, krijon karaktere komplekse 
gjatë rrjedhës rrëfimore, por mund të ndodhë që të kemi edhe variante të ndryshme për të 
njëjtën ndodhi. Këtë rend invers të ngjarjeve gjatë rrëfimit, autori e paraqet përmes rrjedhave 
kohore të përmbysura, të cilat do t’i skematizojmë si më poshtë: 

Rendi invers narrativ në roman ka të bëjë me përmbysjen e riteve jetësore (të dyzetat, 
të shtatat, pika zero), ku në jetën e njëmendtë të afërmit kujtojnë të dashurit e tyre pas 
vdekjes, ndërsa në këtë roman (por edhe te Hija), personazhi vetëkujtohet se nuk ka më kohë, 
se “vdekja” po i afron. Sipas narratorit: Kjo rrjedhë së prapthi (të dyzetat, ose të shtatat, që 
njehsoheshin përpara vdekjes dhe jo pas saj, sipas zakonit gjithënjerëzor), ka qenë shtyrë, 
sipas tij, nga dëshira për të dhënë në njëfarë mënyre, vizionin gjithsesi të përmbysur për 
kohën e dy të dashuruarve, nëse do të quheshin të tillë.88  

Kjo teknikë narrative ‘akronologjike’ ka të bëjë me bjerrjen e personazhit, me tretjen 
dhe me fundin e tij. Bjerrja e personazhit mund të shihet në disa aspekte: së pari, si rënie e 
personalitetit të karakterit (kadarean në këtë rast); dhe së dyti, si rënie në njësinë e vlerave 
njerëzore. 

Afrimi i pikës zero, çuditërisht nuk përbën aspak panik për personazhet, por për 
hetuesin, i cili pasi bën një rindërtim të historisë së jetës në çift të Besfortit dhe të Rovenës, lë 
qëllimisht jashtë kronikës së tij javën e fundit para aksidentit. Afrimi i pikës zero, sipas 
narratorit, nuk kuptohet se çfarë ishte: mbarim, fillim, të dyja bashkë ose asnjëra prej të 
dyjave.  

Pikën zero, autori e lidh me sintagmën post mortem89 (pas vdekjes), çka përbën një 
takim jo pas vdekjes, por “në jetë”, tepër abstrakt ky perceptim mendor, por i sjellë përmes 
një rrëfimi të dyzuar mes jetës e mosjetës, mes të vërtetës e misterit/enigmës, mes dashurisë e 
xhelozisë, mes dashurisë e tradhtisë. Ky rrëfim post mortem përbën një simbolikë të 

                                                
88 Kadare, Ismail. (2009)Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 184 
89 Kadareja e përdor edhe në vepra të tjera sintagmën post mortem (në romanet Pasardhësi; E penguara: 
requiem për Linda B. etj.). Kjo sintagmë, sipas shpjegimit mjekësor prej dhe nga është huazuar, ka 
kuptimin e autopsisë, të ekzaminimit mjekësor të një trupi të vdekur, ndërsa në përdorimin kadarean ka 
kuptime të ndryshme në vepra të ndryshme, por kryesisht për “ekzaminimin” dhe “autopsinë” që i bëhet 
personazhit si karakter letrar.  
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fuqishme pasi lidhet me analizimin dhe rishikimin e një ngjarjeje të përfunduar, në këtë rast 
të aksidentit, dhe shërben jo si një autopsi (ekzaminim) e trupit, por e ngjarjes, e ku përmes 
saj kërkohen të gjenden shkaqet e vdekjes. Hulumtuesi, duke mos e përjashtuar dashurinë e 
tyre nga një rrezik, e kishte ndarë atë në dy faza: të parën, të sigurtën, të mbyllurën; dhe, të 
dytën, atë kur Rovena nuk ishte më e dashura e tij, por thjesht një “call girl”. Pikërisht në 
këtë fazë të dytë ata përdornin shprehjen post mortem. E përdornin të dy, por në të vërtetë, 
post mortem ishte ajo dhe jo ai. Me ato fjalë kishte nisur vdekja e saj. Shestimi i vrasjes, 
tharmi i parë i saj ishte shpallur, qoftë edhe pavetëdijshëm në atë shprehje.90  

Në çastin kur kishte “vdekur” dashuria, e dashura ishte kthyer në një “call girl”, pra 
që nga çasti kur Rovena kishte filluar të trajtohej prej Besfort Y. si e tillë (si “punonjëse 
seksi”), në këtë çast kishte ndodhur “vdekja” e saj – vdekja e ndjenjës barazohet me vdekjen 
e personazhit (në njësinë e vlerave njerëzore).  

Si rrjedhojë, këto zhvendosje akronologjike ruajnë veprimin dramatik të personazhit. 
Në vazhdën e kësaj qasjeje, do të thoshim se Besfort Y. dhe Rovena St. ishin dy njerëz të 
dalë jashtë rendit të gjërave, hulumtuesi e emëronte këtë si mbrapshti në thelb. Sintagma post 
mortem përdoret për takimin e tyre para vdekjes, edhe pse ka kuptimin pas vdekjes. Kjo 
sintagmë analizohet prej narratorit në dy këndvështrime: nga njëra anë, si çelësin për të 
zbuluar të vërtetën; e nga ana tjetër, si çelësin që e mbyll përjetë të vërtetën. 

Narratori, për sa i përket përcaktimit post mortem, shtron pyetjet:  
- Ishin të dy në gjendje post mortem, apo vetëm njëri? Sipas tij, kur flitej për vdekje 

në dashuri nënkuptohej ftohje, por ajo nuk mund të përjetohej në mënyrë të barabartë nga të 
dy, pasi ishte gjithmonë njëri, të cilit i binte, së paku në fillim, barra e vuajtjes.  

- Çfarë i kishte bërë ata të dy të përjetonin për të natyrshme një gjendje që 
s’ngjasonte e kësaj bote? 

Ngjarja e ndodhur u ngjason shumë gjendjeve njëherësh: ankth, tension, dashuri, 
xhelozi, mister; gjendje, të cilat perceptohen dhe shikohen ndryshe nga personazhe të 
ndryshëm, përfshirë edhe pikëvështrimin e narratorit investigues dhe të hetuesit, të cilët 
hulumtojnë shkaqet e aksidentit, ose më saktë zinxhirin e shkaqeve, duke ngjallur ndër lexues 
mëdyshje, tension dhe emocion.  

Çështja e shërbimeve të fshehta, zhbirimet e hulumtuesve, analizimet e ekspertëve, 
hamendësimet e errëta të Luizë Blumberg, frazat shumëkuptimëshe, të shkruara në 
letërkëmbimet e tyre, dialogët e pazbërthyeshëm, të nxjerrë nga rikujtime të bisedave 
telefonike, në vend që të ndihmojnë në zbardhjen e misterit, i zgjojnë edhe më shumë 
dyshime lexuesit, duke vënë në pikëpyetje jo vetëm jetët e personazheve, por edhe dashurinë 
e tyre. Jo vetëm lënda gjuhësore, përdorur prej tyre, tingëllonte habitshëm, e cila dukej sikur 
kishte pësuar një mpirje të beftë, por edhe ngjarjet që ata kishin përjetuar ngjanin të 
përçudnuara, madje edhe dashuria e tyre dukej se ishte dëmtuar në thelb.  

Lidhja thanas-amor91 (vdekje-dashuri) është mbizotëruese në roman, ajo jepet përmes 
aluzionit me varrezat e Kiotos. Dashuria e tyre ishte kthyer në shkrumb... Ndihej krisja që 
kishte pësuar lidhja e tyre, aq sa në mendjen e Besfortit vinin vrullshëm fjalët që nisnin me 
“ri”, si: rinjohje, ringjallje... Ata do të vazhdonin të takoheshin, por ftohja e ndjenjës kishte 
                                                
90 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 196 
91 Lidhja thanas-amor91 është mbizotëruese në shumë vepra të shkrimtarit Kadare, si: Muzgu i perëndive të 
stepës, E penguara: Requiem për Linda B., Hija: shënime të një kineasti të dështuar, Aksidenti, Vajza e 
Agamemnonit, Prilli i thyer etj. 
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ndodhur me kohë, madje edhe shtrirja në të njëjtin shtrat u dukej e pamundur. Tashmë dhoma 
e hotelit dhe shtrati i ndarë më dysh, apo dy shtretërit, u ngjasonin dy varreve dashnorësh të 
dikurshëm, ashtu siç i kishin parë në një varrezë japoneze të Kiotos (pararendja), bashkë me 
pllakën prej mermeri, ku ishte gdhendur historia e tyre e trishtë. Varrezat simbolizojnë 
ftohjen e marrëdhënies në çift, ose më saktë paralajmërojnë vdekjen e dashurisë, ndërsa 
pllaka e mermertë, përmes ftohtësisë që e karakterizon, dëshmon gjurmët e historisë së tyre. 
E njëjta histori kundrohet disa herë, madje edhe rrëfehet n herë gjatë rrjedhës rrëfimore.  

 
 
 
VI.2. Ndërkallja e aktantëve në lojën rrëfimore 
 
Një aktant të rëndësishëm rrëfimor, por edhe një perspektivë superiore për rindërtimin 

e ngjarjeve përbën edhe ndërhyrja e Lulusë (Luizë Blumberg), e cila, përmes versionit të saj, 
kërkon të hedhë dritë mbi ngjarjen misterioze të mëngjesit të shtatëmbëdhjetë tetorit, por që 
nuk bën gjë tjetër veçse e ‘paralizon’ edhe më tej atë. Kjo ndërkallje jo vetëm që nuk shërben 
për të zbërthyer enigmën, por përkundrazi e përfshin personazhin e Rovena St. edhe më 
shumë në rrethin vicioz që ka stisur narratori, i cili në vetvete përfaqëson një lloj hulumtuesi. 
Personazhi i Lulizë Blumberg, si tepër aktive dhe me perspektivën e vet për ngjarjen, 
ndërfutet në rrëfimin e romanit me vetëdije të plotë autoriale, duke e zhdërvjelltësuar edhe 
më tej ngjarjen, madje duke rritur tensionin narrativ. Personazhi i Lulusë thyen pritshmëritë, 
ajo vdekjen e Rovena St. nuk e lidh me çastin e aksidentimit të taksisë, ku gjendeshin dy të 
dashuruarit, por e shfaq si vrasje prej Besfortit, duke e bërë edhe më enigmatike ngjarjen. 
Sipas saj, psikika e Besfort Y. prej vrasësi bënte mu që larg92. Përmes ndërfutjes së Lulusë në 
hallkën rrëfimore, bën që edhe lexuesi, për shkak të dyshimeve që i lindin, si edhe për arsye 
të zbulimit të enigmës, ndërton skemat e tij të ngjarjes.  

Ndërfutja e Lulusë në hallkën rrëfimore bën që edhe lexuesi, për shkak të dyshimeve 
që i lindin, si dhe për arsye të zbulimit të enigmës, ndërton skemat e tij të ngjarjes. Variantet 
e vdekjes që parashtrohen në këtë roman janë disa: 

 

Varianti I. Aksident automobilistik, i shkaktuar prej hutimit të taksistit, i cili pa diçka 
në pasqyrëzën e makinës së tij. Që në këtë çast, tisi i misterit hedh hapat e parë: Çfarë pa 
taksisti? Pse ai nuk flet?! Ose më saktë: Përse ka frikë të flasë?! Nga se ka frikë?! Kujt i 
ruhet?! Taksisti, i mbijetuari i vetëm i aksidentit, kalon në gjendje shoku, jo prej asaj që ka 
përjetuar, por sidomos prej asaj që duhet të fshehë.  

 

Varianti II. Luluja dëshmon dhe këmbëngul se vdekja e Rovena St. nuk ka ndodhur 
prej aksidentit, por prej Besfort Y. Ajo shprehet: atë që me duart e veta e ka mbytur.93 Por, në 
të vërtetë, Luluja e fajëson Besfortin për vrasjen e së dashurës së saj, pasi në thelb ai ishte 
shkaktari i vdekjes së Rovenës. 

 

Varianti III. Rovena St. ishte vrarë me revolver. Luluja ia dallon shenjën e revolverit 
Anevorit gjatë aktit seksual (mospërputhje shkaqesh).  

 

                                                
92 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 43 
93 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 220 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 90 |  
 
 

Varianti IV. Në fund të romanit, Rovena St. dhe Besfort Y. çuditërisht paraqiten ende 
gjallë, janë parë rrugëve të Tiranës.  

 

Varianti i lexuesit, i iniciuar prej zbërthimit të narratorit: Është dashuria ajo që vdes. 
Në fund Rovena St. merr trajtën e kukullës, sepse ashtu e trajtonte Besforti, tashmë ajo ishte 
kthyer në një qenie të pashpirt për të, por thjesht përmbushja e dëshirave të tij seksuale. Në 
fund, Rovena quhet prej Besfortit, Euridikë. Kadareja e vetëshpjegon mitin orfik sipas 
variantit të tij: zbritja e Orfeut në Hades për të nxjerrë Euridikën, sipas narratorit, duhej 
zbërthyer ndryshe: 

 

E vdekura nuk ishte Euridika, por dashuria, dhe Orfeu, në përpjekje 
për ta rikthyer, diku, me sa duket, kishte bërë një gabim, ishte ngutur, 
ndoshta dhe e kishte humbur përsëri94. [referencat me mitin orfeik] 
 

Në këtë përfundim arrijmë edhe në si lexues. Kjo është edhe arsyeja përse narratori në 
sentencat e fundit të romanit thekson se: Ashtu siç pritej [në të vërtetë veç kjo gjë nuk pritej], 
kjo shoqërohej nga murmurimat se Rovena St. (...) ishte ende gjallë. Madje, jo vetëm për të, 
por thuhej se edhe Besfort Y. e kishin parë tek shpejtonte në një udhëkryq me jakën e 
palltos të ngritur, për të mos u njohur. Madje një herë e kishin parë në Tiranë, pas një 
pasdareje, në një kanape, tek po i mbushte mendjen një gruaje të re për një udhëtim në 
Europë95. [Viktima e radhës: përsëri një grua e re...]  
 
 
 

VI.3. Zbërthimi i karaktereve kadareane gjatë rrjedhës 
rrëfimore 

 
Personazhi96 është bartësi kryesor i veprimit në një vepër letrare, duke mishëruar 

vetitë morale, ideore, ndiesore të një individi. Në letërsinë antike, personazhi është parë 
ngushtësisht i lidhur me veprimet dhe bëmat e tij, aq sa kjo letërsi ngriti në kult heroizmin e 
personazheve, kemi rrëfimin për bëmat/aventurat e personazhit.  

Në letërsinë mesjetare, të Rilindjes dhe atë klasiciste, personazhi shpeshherë ka 
shërbyer si përfaqësues (ose mbrojtës) i temave të caktuara, duke mos dalë në pah me 
veçoritë e tij individuale. Në letërsinë e Rilindjes, personazhi shikohet kryesisht në aspektin 
psikologjik individual dhe shoqëror. Në këtë periudhë, personazhi nuk shihet më si bartës i 
ndonjë veprimi të posaçëm ose si pjesëmarrës në të, por nëpërmjet tij transmetohen edhe 
pikëpamjet e autorit.  

Henry Jeams, në artikullin e tij The arts of fiction97, thekson se rrëfimi është një 
përshkrim karakteresh, ku në rrëfim gjithçka i nënshtrohet psikologjisë së personazheve. Ky 
lloj rrëfimi është psikologjik dhe e konsideron çdo veprim të kryer prej personazheve si një 

                                                
94 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 95 
95 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 221-222 
96  Fjala personazh etimologjikisht rrjedh nga latinishtja persóna, që do të thotë person, individ, 
protagonist. 
97 Published in Longman's Magazine 4 (September 1884), and reprinted in PartialPortraits (Macmillan, 
1888) 
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mundësi për të njohur më mirë personalitetin e atij që vepron. Pra, rrëfimi, veç të tjerash, 
lidhet edhe me të përshkruarit e karaktereve.   

Në letërsinë moderne dhe atë postmoderne ndryshon mënyra e konceptimit të 
personazhit, ndryshojnë raportet mes autorit, personazhit që rrëfen dhe personazheve të tjerë 
të veprës; tashmë në qendër të vëmendjes nuk janë bëmat e tij, por mendimet, bota e 
brendshme, qëndrimet që ka protagonisti me personazhet e tjerë (raportet mes personazheve), 
raportet mes personazhit e narratorit etj. Në prozën moderne, por jo vetëm, përgjithësisht, 
autori-rrëfimtar dhe personazhi janë një, ndërsa në prozën postmoderne koncepti mbi 
personazhin ndryshon krejtësisht, e kjo për shkak të ndikimit nga filozofia ekzistencialiste, 
ku shfaqja e personazhit përballë realitetit zëvendësohet me shfaqjen përballë zhdukjes98 
[mosekzistencën]. Nën këtë konceptim do të ndalemi edhe te zbërthimi i karaktereve 
kadareane përmes rrëfimit, te trajtat që merr personazhi i Rovena St. gjatë rrëfimit në 
romanin Aksidenti. Personazhi i trajtësuar ose i metamorfizuar, nuk është gjetje artistike 
autentike nga ana e Kadaresë, pasi metamorfizimin e hasim që në letërsinë antike greke, 
përmendim këtu metamorfizimet që pësonte Proteu, që në mitologjinë greke përfaqësonte 
perëndinë e detit, i cili ndryshonte formë sa herë që e shihte të nevojshme.  

Trajtat semantike që merr Rovena St. gjatë rrëfimit në romanin Aksidenti, janë: 
Rovena, Rovena St., R., Rova, “call girl” - përkundrejt lavire, Anevor, kukull/“ein 
manniquin” dhe, në fund të aktit rrëfimor, thirret prej Besfortit si Euridikë. Këto trajta lidhen 
në thelb me të njëjtin personazh, e nuk bëjnë gjë tjetër, por të çojnë në të njëjtën adresë 
rrëfimore. Në çdo akt rrëfimor Rovena St. përfaqësohet me një trajtë të re, e cila lidhet 
drejtpërdrejt me karakterin e saj dhe me rastin në të cilin e vendos autori.  

 
 
■ Rovena/Rovena St. 
 
Rovena, gruaja e re dhe e bukur, vajza 23-vjeçare, stazhiere në Institutin Arkeologjik 

të Vjenës, i fal tërë qenien e saj të dashurit, Besfortit, i cili ishte analist që bashkëpunonte me 
Këshillin e Evropës për çështjet e Ballkanit Perëndimor. Rovena ndjehej marrëzisht e 
dashuruar pas Besfort Y., siç e thekson edhe narratori “fall in love”. Ajo përshkruhet nga 
narratori si një grua e re, me trupin e bardhë, çka semantikisht lidhet me kuptimin e emrit të 
saj, i cili në kulturën kelte ka kuptimin i bardhë, i hijshëm.  

Rovena St. është trajta përfaqësuese e këtij personazhi të trajtësuar (personazhi-trajtë), 
mund të themi se kjo është edhe trajta mbizotëruese e saj; një trajtë tepër misterioze, pasi 
edhe shpjegimi i shkurtimit St., mbetet i padefinuar prej Kadaresë. Sipas autorit, shkronjat St. 
disa i merrnin për shkurtimin e fjalës “shën”. Përemri i pakufishëm disa, nënkupton se një 
numër i kufizuar mendon kështu dhe ky nuk mund të jetë shpjegimi përfaqësues, 
gjithëpërfshirës. Pra, shkurtimi St., Rovena e shenjtë, “Shën Rovena” nuk qëndron si 
hamendësim prej logjikes autoriale. Nuk ka pothuajse asgjë të shenjtë në këtë personazh, 
përveçse një personazhi sa të njëmendtë, aq edhe enigmatik e misterioz. Rovena St. ishte një 
grua e gjallë, por e robëruar prej vetes së saj, së cilës i mungonte liria, e në çastin që Besforti 
“i fal” lirinë ajo “vdes”. 

 

                                                
98 Dado, Floresha. Postmodernizëm në letërsinë shqipe: [Rexhep Qosja, “Nata është dita jonë”], “Gazeta 
Shqiptare” (“Milosao”, suplement), nr. 4559, 3 maj, 2009, f. VI-VII  
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■ “Call girl” - eufemizëm i lavire 
 
“Call girl” 99 , eufemizëm i lavire, ishte një emërtim që e shqetësonte së tepërmi 

Rovena St., madje kjo fjalë shfaqej aty-këtu edhe në letërkëmbimin e dy të dashuruarve. Në 
fazën e dytë të marrëdhënies dashurore (kështu e ndan hulumtuesi dashurinë e tyre, në dy 
faza), Besforti e trajtonte Rovenën si lavire luksi (call girl), për ta poshtëruar. Sipas Lulizë 
Blumberg, Besforti dhe Rovena St. ishin dy njerëz të rëndomtë, që hiqeshin si dashnorë, por 
në të vërtetë s’ishin gjë tjetër veçse një çift i zakonshëm vulgar, klienti me prostitutën e vet, 
që kërkonin ta fshihnin dashurinë e tyre pas dukjes lavire-pusht. Në këtë fazë kishte filluar 
edhe tjetërsimi/metamorfizimi i Rovenës, kështu kishte nisur ftohtësia e marrëdhënies së 
tyre, buzët e tyre kalonin stuhishëm pranë njëra-tjetrës, pa guxuar të shkelnin paktin e 
përjetshëm midis klientëve dhe vajzave të qejfit: mosputhjen100. Në këtë pikë, personazhet 
trajtohen prej autorit si figura të ngrira dantaske. Konfiguracione të tilla ndodhin nga 
ndryshimi që pëson marrëdhënia e tyre, ndryshim, i cili nuk ndodh vetëm në komunikim, në 
rrafshin semantik (e dashur – “call girl”), por edhe në marrëdhënien e tyre në çift (e dashur – 
lavire), për shkak të ftohjes së ndjenjave dhe kalimit të viteve (lidhja e tyre ishte disavjeçare). 
Marrëdhënia e tyre transformohet, ftohet, e së fundmi vdes.  

 
 
■ Anevor - anagramë e përmbysur e emrit rovenA 
 
Një tjetër aktant i rëndësishëm në trajtësimin e Rovenës është edhe rrëfimi i Luizë 

Blumberg. Lidhja intime e tyre dhe “dëshira” e papërmbajtur për ta fajësuar Besfortin si 
vrasësin e së dashurës, ndërlikojnë tensionin narrativ, shtojnë mëdyshjet te lexuesi dhe 
thellojnë misterin rrëfimor. Kjo “dëshirë” e Lulusë, ky qëndrim i saj, nuk jepen aspak të 
sofistikuara, por të pamenduara dhe në tentativë për t’i paraqitur si të besueshme dhe të 
vërteta prej saj. Jo vetëm personazhet paraqiten në kompleksitetin e tyre, por edhe rrëfimi 
është i zhdërvjellët, i koklavitur, aspak i përkorë, madje kalohet në një ligjërim të çlirët e 
thyerje tabush. Argumentet e parashtruara prej Luizë Blumberg nuk janë shteruese, strategjia 
që ajo ndjek është zvetënuese; karakteri i saj i dyzuar mund të na çojë në arsyetimin se ajo 
mund të vuajë nga ndonjë çrregullim mendor, aq sa trajta Anevor mund të merret edhe si 
halucinacion prej saj. Rrëfimet e ndërlikuara nga pikëpamja gjuhësore të Lulusë u paraprijnë 
proceseve të pashmangshme të ndërgjegjes së njeriut dhe ndjenjave të pavullnetshme, çka na 
çon në dy arsyetime sa të ndryshme aq edhe të njëjta në thelb, në lidhje me trajtën Anevor: 

Arsyetimi I. Narratori e quan tjetra, një femër tjetër: ishte e njëjta dashuri, veç me një 
tjetër trajtë. Pra, kemi të bëjnë me një femër tjetër, të përngjasuar me Rovenën, por e njëjta 
dashuri – çka dëshmon safizmin e Lulusë (homoseksualitetin e saj). Ajo që e bashkon këtë 
person me Rovenën ishte vetëm ndjenja e dashurisë, si rrjedhojë, kemi një anagramë të 
përmbysur të emrit Rovenë, një Anevor.  

Arsyetimi II. Kemi të njëjtën Rovenë, por tashmë të ardhur nga përtejvarri (e ndjellë 
prej muzikës së Lulusë), me një ngjyrë tjetër të flokëve (simbolikë e ardhjes prej një bote 

                                                
99“Call girl” - prostitutë e punësuar përmes telefonit, e cila nuk është e disponueshme për një publik të 
gjerë, ndërsa autori i shquan në roman si “vajza të qejfit” ose “lavire luksi”.  
100Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 133 
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tjetër). Sytë dhe të ecurën i kishte po njëlloj, veç ngjyra e flokëve binte në sy, thekson 
narratori. Gjatë aktit seksual, Luluja i dallon edhe shenjën e revolverit, çka e përforcon edhe 
më tej në psikozën e saj se Rovena është vrarë prej Besfortit, nuk ka vdekur prej aksidentit. 
Anevor largohet për të mos u kthyer më kurrë në këtë trajtë. Marrëdhëniet jetësore jepen të 
ndërlikuara, si: dashuri, tradhti, lidhje dashurore paralele, lidhje brenda së njëjtës gjini, e në 
fund pretendimi për vrasje.  

 
 

■ Kukull/“ein mannequin” – ftohja e dashurisë 
 
Sipas variantit rrëfimor të Lulu Blumb, Besforti nuk po çonte në taksi Rovenën, por 

shëmbëlltyrën e saj – një kukull. Ishte pikërisht sema “kukull” - ein mannequin, e përdorur 
prej trillanes Lulu Blumb, ajo që ndryshoi rrjedhën e hulumtimeve. Luluja po flisje për një 
zëvendësim të Rovenës me një sajesë, me një sendërgjim. Pra, ajo që kishte parë shoferi në 
pasqyrëzën e taksisë mendohej se s’ishte gjë tjetër veçse një sendërgjim, diçka e trilluar dhe e 
shpikur nga mendja e Lulusë, një sajim i saj. Pra, udhëtari, njeriu, po përpiqej të puthej me 
një trajtë. Ose trajta me njeriun101. Në momentin kur presupozohet se udhëtari po përpiqej të 
puthte kukullën, taksisti e kishte humbur toruan. Sipas hulumtuesit kjo përbënte thelbin e të 
gjithë ngjarjes finale. Rindërtimi i skemës përfundimtare prej hulumtuesit, lidhet me katër 
elemente kyçe:  

1) një çift dashnorësh;  
2) një kukull;  
3) një puthje e pamundur, dhe kryesorja;  
4) një vrasje.  
Mistere të pazbuluara deri në fund të romanit, hetues, ekspertë, investigues, pretendimi 

për vrasje janë disa elemente të zhanrit policor, të cilat nuk janë objekt i analizës sonë.  
 
 

 
■ Euridikë - mishërim i vdekjes së dashurisë  
 
Në fund të romanit, Rovena St. quhet prej Besfortit, Euridikë. Miti orfik rimishërohet 

në dashurinë tragjike të Besfort Y. dhe Rovena St. Në këtë pikë, pretendimi i Lulusë për 
vrasjen e Rovena St. prej Besfort Y. bie poshtë, përderisa kjo nuk vërtetohet kurrë në roman, 
thjesht hidhet si pretendim prej Lulusë. Rovena merr trajtën e një Euridike të kohëve 
moderne. Varianti kadarean jo vetëm që nuk hedh dritë mbi të vërtetën, por bëhet edhe më 
mistik, pasi “miti orfik” trajtohet si udhëtimi i njeriut brenda nënvetëdijes së vet, për të 
rifituar dashurinë e humbur. Sipas Kadaresë, e vdekura s’ishte Euridika, por dashuria. 
 

Shenjat e rimishërimit të mitit orfik  
Miti orfik Romani “Aksidenti” 

- Orfeu u dashurua pas gruas 
së re dhe të bukur  

- Rovena St. quhet shpesh prej narratorit 
si gruaja e re dhe e bukur (23-vjeçare) 

                                                
101 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 207 
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- E dashura e Orfeut quhej 
Euridikë  

- Besfort Y. e quan në fund të romanit 
Rovena St. me emrin Euridikë 

- Gratë hakmerren ndaj 
Orfeut, e vrasin pas katër 
vjetësh, sepse ju ikte 

- Lulizë Blumberg simbolizon 
hakmarrjen e grave, kësaj here ndaj 
Besfort Y., duke e akuzuar si vrasës. 
Hakmarrja e Lulusë ka lidhje me lejen 
3-ditore të Besfort Y., e cila mund të 
ishte marrë për martesë, ndërkohë që 
Luluja pretendonte martesë me Rovena 
St.  

- Orfeu gaboi, sepse e ktheu 
kokën pas nga malli për të 
dashurën 

- Po Luluja ku gaboi që Anevor u largua 
për të mos u kthyer më kurrë?! 

- Orfeu me anë të muzikës së 
tij (lirës) kërkon të risjellë në 
jetë Euridikën nga Hadesi 

- Rovena St. (Euridika) ndillet prej 
“Hadesit” nga Lulu Blumb me anë të 
instrumentit të pianos  

 

Devijimet dhe shtresëzimet e mitit orfik  
 

Miti i Orfeut dhe i Euridikës Romani “Aksidenti” 
- Euridika vdiq nga kafshimi i 
gjarprit kur po mblidhte lule 

- Shkaqet e vdekjes së Rovena St. 
janë të paqarta: u aksidentua, u vra, 
mund të jetë gjallë 

- Orfeu i mahnit të gjithë me 
muzikën e tij, njerëzit në tokë, 
botën e Hadesit, madje të gjithë 
kozmosin 

- (Zhvendosje gjinore e 
instrumentistit) nuk kemi të 
dashurin, Besfortin që mahnit me 
muzikën e tij, por të dashurën e 
Rovenës, Lulu Blumb, pianisten 
zvicerane 

- (Instrumenti muzikor) lira me 
shtatë tela, çka simbolizojnë shtatë 
planet 

- Pianoja (e bardha dhe e zeza si 
simbol i së mirës dhe i së keqes, i 
së vërtetës dhe i misterit) 

- Euridika kërkohet në Hades nga i 
dashuri 

- Rovena St. kërkohet nga e 
dashura 

 
Kaq të përafërta janë jetët njerëzore sa shëmbëllejnë mijëra vjet, ashtu siç shëmbëllen 

pasqyra imazhin e saj dhe duken aq të afërta sa edhe pluhuri i harresës nuk ka mundur t’i 
tjetërsojë. Universalizmi i jetëve njerëzore dhe rishfaqja e arketipave njerëzorë, nuk përbën 
një temë të re në veprën kadareane, por në këtë roman shfaqen të rimishëruara. Mos vallë 
simbolika e pasqyrëzës është mishërim i shëmbëlltyrës mitike!  
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Gjatë gjithë aktit rrëfimor, Rovena St. merr disa trajta, të cilat lidhen me lojën 
semantike që gjenerohet prej narratorit; lidhen me kuptimet thelbësore të personazhit. Çdo 
trajtë përbën në vetvete një kuptim të ri për personazhin, duke formuar kështu disa identitete, 
që lidhen me po të njëjtin personazh. Kjo strukturë e shumëfishtë semantike shërben për të 
zbërthyer personazhet, duke i karakterizuar sipas identiteteve dhe trajtave që u vishen. 
Mënyra se si gjenerojnë këta personazhe përmes kuptimeve semantike, i bën ata më 
kompleksë, çka çon në rriten e intensitetit narrativ. Kjo teknikë artistike, e përdorur 
mjeshtërisht prej Kadaresë, është mbizotëruese në roman.  

Përgjithësisht, personazhet kryesore tek Aksidenti shfaqen me më shumë se një 
identitet, çka çuditërisht bën që ata të shfaqen edhe me personalitete të ndryshme. Këto 
identitete dhe trajta i bëjnë personazhet e Aksidentit personazhe të trajtësuar, ku për çdo 
identitet shfaqin një trajtë të re. Personazhet marrin trajta të ndryshme, duke sfiduar logjikën 
rrëfimore. Në vazhdën e kësaj logjike, po paraqesim në formë tabelore trajtësimet semantike 
që pësojnë personazhet, sipas koncepteve i shënjuar – shënjues të gjuhëtarit Ferdinand de 
Saussure:  

 
 

Të shënjuarit 
përfytyrimet akustike 

(personazhi si koncept) 

Shënjuesit  
përfytyrimet psikike 

(kompleksi fonemor me të cilin emërtohet 
personazhi) 

Rovena St. Rovena, Rovena St., R., Rova, lavire, “call 
girl”, Anevor, kukull - ein mannequin, 
Euridikë 

Besfort Y. Besfort, Besfort Y., B.Y., B. 
Lulu Blumb Lulu, Lulu Blumb, Liza Blumb, Liza 

Blumberg, Luizë Blumberg 
 
Kjo qasje, këto modalitete/entitete/identitete njëherësh, që u ofrohen lexuesit, 

përbëjnë kushtet themelore të ekzistencës së shumëfishtë identitare të personazheve, që 
konsiston: 

 
- çdo identitet lidhet me një trajtë të caktuar, por që në vetvete ka të bëjë me po të 

njëjtin personazh. Personazhet nuk ndryshojnë vetëm emrat, për çdo identitet të ri 
përfaqësohen nga një karakter i ri, duke u përputhur me cilësimet që u vesh autori, përmes 
identiteteve ose epiteteve që u cakton; 

- paraqitet mundësia e evoluimit të karakterit njerëzor; 
- personazhet janë të trajtësuar, jo vetëm për identitetet e ndryshme që marrin në bazë 

të situatave ku i vendos narratori, por edhe nga karakteri; spikat aspekti psikologjik, pasi të 
gjithë personazhet janë të skicuar edhe psikologjikisht, tek ta gjen vazhdimisht tension, janë 
personazhe dinamikë; 

- të gjithë personazhet janë shembulli tipik i të pandërgjegjshmes së psikikës 
njerëzore (duhet të theksojmë se ky aspekt nuk është objekt studimi i kësaj trajtese); 
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- trajtimi i personazhit-trajtë prej Kadaresë bën që të “përmbyset” struktura e veprës 
dhe konceptimi i personazhit si i tillë. 

 
Kompleksiteti i qenies njerëzore paraqitet nga Kadareja përmes trajtësimit të 

personazheve gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, të cilët në situata të ndryshme jetësore, shfaqet 
në trajta të ndryshme. Personazhet mbeten enigmatikë në çdo metamorfizim identitar e fizik, 
e kjo për shkak të kompleksitetit të brendshëm, emocional e ndjesor, që i karakterizon 
personazhet kadareane. Edhe pse personazhet janë të trajtësuar, ata nuk shihen nga Kadareja 
si persona imagjinarë. Trajta e tyre nuk jepet vetëm përmes formës (së jashtmi), por edhe në 
gjendjet shpirtërore dhe përjetimet e personazheve (së brendshmi), të cilat u nënshtrohen 
kuptimeve të pakapshme e të pashpjegueshme të strukturës sipërfaqësore të veprës, këto 
kuptime mund të zbulohen vetëm përmes rrethanave (në kontekstet ku i vendos autori). Edhe 
pse të disatrajtshëm, çka rrjedhimisht do të shpjegonte çdo hallkë që i tjetërson këta 
personazhe, ata mbeten enigmatikë në çdo metamorfizim identitar e fizik, aq sa enigmat 
rrëfimore nuk zbulohen asnjëherë, as në çastin final të aktit rrëfimor. 
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KREU VII 
KONCEPTIMI I KOHË-HAPËSIRËS: KRONOTOPOSI KADAREAN 

  
 VII.1. Koha e ngjarjeve dhe koha e rrëfimit 

 
Proza e Kadaresë e mbart kohën në forma të ndryshme, duke e konkretizuar atë me 

mënyra të larmishme. Përdorimi më i madh subjektiv i kohës në letërsi është sidomos në 
prozë, përmes rrëfimit. Nuk ka rrëfim pa kohë. Rrëfimi lidh kohën imagjinare (kohën e 
historisë së rrëfyer) dhe kohën e rrëfimit, kur tregohet historia. Konceptimi kohor që qëndron 
në themel të ngjarjeve dhe veprimeve, të cilat ndodhin në prozën e Kadaresë, përcakton 
lëvizjen e brendshme të romanit, përmasat e shtrirjes së kohës në kufijtë e ngjarjes. Si lexues, 
gjendemi përballë një kohe romanore, e cila ndonëse krijohet në mënyrë artistike prej 
Kadaresë, rrjedh si kohë reale. Plani kohor ndërthuret me planin e rrëfimit, që është vijim i 
kohës kur është shkruar vepra, pra kur rrëfehen ngjarjet. Ligjërimi që përdor personazhi ose 
narratori janë shenja të kohës. Koha në poetikën e prozës së Kadaresë i nënshtrohet 
transformimit të saj, duke pësuar atë që quhet përthyerje kohore102 dhe, që është e lidhur 
ngushtë me rrëfimin. Koha e rrëfyer është një kohë e manipuluar me vetëdije, e nxitur nga 
“interesat” e shkrimit.  

Koha diegjetike, trajtat e larmishme që merr koha në letërsi, krijohet subjektivisht 
prej shkrimtarit, mbi shëmbëlltyrën e kohës objektive. Shkrimtari mund ta vendosë rrëfimin, 
bazuar në  trajtat e kohës gramatikore, në të shkuarën historike, në të tashmen ose në të 
ardhmen. Në romanet e Kadaresë koha diegjetike mund të përputhet ose jo me kohën 
historike. Për shembull, në romanin Përbindëshi kemi bashkëpraninë e dy kohëve: kohën e 
lashtësisë dhe kohën e bashkëkohësisë së shkrimtarit. Koha e rrëfimit është disa muaj, ndërsa 
koha diegjetike zgjat me shekuj, kemi kthim prapa të kohës – retrospektivë, sepse kalohet 
nga periudha e para erës së re në bashkëkohësinë e shkrimtarit.  
 Fabula, sipas Gérard Genette, është tërësia e ngjarjeve ose historia e të rrëfyerit, e cila 
ka dy anë: historinë që nënkupton kohën dhe historinë e rrëfyer. Historia e rrëfyer lidhet 
drejtpërdrejt me pozicionin që zë autori, i cili mund ta rrëfejë vetë ngjarjen ose të delegojë 
ndonjërin prej personazheve që të ndërmarrë këtë mision. 
 Në romanet e Ismail Kadaresë, fabula është një formë e ndërtimit dhe mënyrë e 
konkretizimit të kohës. Distanca ndërmjet kohës së ngjarjes që përshkruhet dhe kohës së 
rrëfimit të saj, mund të përfytyrohet në përmasa të ndryshme nga vepra në vepër. Koha e 
rrëfimit ka një përmasë të përcaktuar, ajo duket sikur rrjedh në mënyrë lineare, ndërsa koha e 
ngjarjes është koha artistike, e cila rrjedh përmes ligjësorive të pacaktuara, pra ka të tjera 
përmasa, ndonjëherë edhe të padalluara qartë (si në romanet Pallati i Ëndrrave, Piramida, 
                                                
102 Boçi, Luçiano. (2005) Koha në poetikën e romanit. Elbasan, Sejko, f. 58 
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Përbindëshi, Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit etj.). Në disa prej romaneve të Kadaresë 
duket se ai e prish rrjedhën kronologjike të ngjarjeve dhe në mënyrë artistike përdor thyerjet 
e ndërthurjet kohore, por ka edhe vepra në të cilat koha duket se rrjedh kronologjikisht 
(Kronikë në gur, Dimri i vetmisë së madhe, Dasma/Lëkura e daulles, Breznitë e 
Hankonatëve, Nata me hënë, Dosja H., Vajza e Agamemnonit, Muzgu i perëndive të 
stepës, Hija, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, Darka e gabuar, E penguara: 
requiem për Linda B. etj.).  
 

 
VII.2. Zhvillimi i rrëfimit në plan të trefishtë (nga pikëpamja 
kohore) 

 
I. Kur narratori flet nga pozita e kohës së vet 
Kur narratori rrëfen nga pozita e kohës së vet, përgjithësisht ngjarjet i vështron së 

jashtmi. Është autori që në nëntekst shpalos aspekte, dukuri, ndodhi e mendësi që lidhen 
drejtpërdrejt me bashkëkohësinë e shkrimtarit, e që i përcjell te lexuesi me anë të kodeve 
tekstore, duke krijuar marrëdhënie asociative, sepse raportet ndërmjet kohëve shfaqen si të 
fshehta.  

Në romanin Përbindëshi kemi: A nuk ndjen një mbyllje të rrethit nga çdo anë 
(nënkuptohet mbyllja e kufijve shtetërorë në Shqipëri, moskomunikimi me vendet e tjera të 
botës). Kjo lidhje duarsh e këmbësh, ky bllokim i përgjithshëm, pa kurrfarë rrugëdaljeje. 
Pamundësi lëvizjeje, pamundësi e plotë shprehjeje 103 . Këto shenja e lidhin rrëfimin 
drejtpërdrejt me bashkëkohësinë e autorit, me kohën kur u shkrua vepra (në trajtën e tregimit 
fillimisht), edhe pse në tekst pretendohet se rrëfehet për një tjetër kohë. 
 

II. Kur narratori shfrytëzon kohën foljore, të shkuarën; vështrimi i tij është 
përgjithësisht retrospektiv: 
Retrospektiva kthehet në analepsë. Narratori zhvendoset thellë në kohë, dhe me anë të 

përdorimit të një gjuhe alegorike e simbolike përcjell aspekte e dukuri nga lashtësia, por që 
ecin paralelisht me bashkëkohësinë: “Një ditë desha të laja këmishët e Maksit…midis 
këmishëve ishte edhe një këmishë e hekurt … një nga ato këmishët e vjetra prej hekuri që 
mbanin në lashtësi…ishte e ndryshkur nga koha”. Këtu paraqiten fare qartë shenjat që mbart 
Maksi nga Menelao, këmisha e tij shfaqet si një relikte e vjetër, e cila bashkon këto dy kohë. 
Kemi një mospërputhje mes rendit të historisë dhe atij të tregimit, kjo është një retrospektivë 
e përzier, sepse është edhe e brendshme (ka lidhje të drejtpërdrejtë me kryetregimin) edhe e 
jashtme (luan rolin e plotësorit për kryetregimin).  

 

III. Kur narratori shfrytëzon paralajmërimet për të treguar atë çka do të ndodhë më  
pas: 
Narratori shfaqet si parathënës ose parandjellës i ngjarjeve, ndryshe nga letërsia e 

mëparshme, ku si të tilla shërbenin ëndrrat, parandjenjat keqndjellëse ose fatndjellëse, 
parathënësit e fatit ose roli i Orakullit dhe paracaktimi i fatit të personazheve prej perëndive 
(në letërsinë antike). Në prozën kadareane këtë mision e kryen tregimtari. “Jashtë po fillon 

                                                
103 Kadare, Ismail. (2005) Përbindëshi. Tiranë, Onufri, f. 118 
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stuhia… Era e përplaste shiun me furi mbi dërrasat e moçme104”. Kështu përmes prolepsës 
dhe paralelizmit me dukuritë natyrore paralajmëron gjendjet e acaruara që pritej të fillonin 
nga çasti në çast. 

Koha e historisë (koha e fiction-it ose koha e rrëfyer, ose koha e paraqitjes) dhe koha 
e shkrimit (ose e rrëfimit), është koha që lidhet me procesin e të rrëfyerit. Kadareja i 
organizon marrëdhëniet e kohës në aspekte dhe mundësi nga më të ndryshmet. Një nga 
përmbysjet e logjikës narrative vjen nga mënyrat e njëjtësimit dhe të përmbajtjes. Në 
mënyrën e njëjtësimit ka një baraspeshë ndërmjet kohës së ngjarjes dhe kohës së tregimit, por 
Kadareja e prish këtë baraspeshë, sepse në prozën e tij këto dy kohë përgjithësisht nuk 
përputhen. Kjo ndodh në rastet kur një ngjarje që ndodh një herë, prozatori e tregon disa 
herë, në forma dhe mënyra të ndryshme, kjo gjë nënkupton frekuencën në rrëfim dhe 
përdorimin e marrëdhënieve repetitive (përsëritëse).  

Në prozën artistike të Kadaresë, përgjithësisht, kemi ndryshim të rendit kohor në 
rrëfimin e ngjarjeve, e kjo zhvendosje luan rolin e një ‘rregullatori’ të tensionit narrativ 
(Përbindëshi, Shkaba, Aksidenti, Viti i mbrapshtë etj.). Thyerja dhe fshirja e kufijve 
kronologjikë bën që lexuesi të ndjekë, jo vetëm rrjedhën e subjektit, por edhe rrjedhën e 
mendimeve autoriale.  

Marrëdhëniet mes kohës së veprimit dhe kohës së rrëfimit marrin pamje të veçantë në 
romanin Përbindëshi. Koha e lashtësisë greko-trojane përjetohet duke i lënë vendin kohës së 
tashme. Krijohet një raport i veçantë ndërmjet kohës reale të zhvillimit të ngjarjeve dhe 
përfytyrimit tjetër kohor që krijon lexuesi. Kadareja interesohet për kohën e brendshme në 
roman, në mënyrë që ngjarjet të nënkuptohen. Format e rrëfimit luajnë rol të drejtpërdrejtë në 
krijimin e raporteve kohore. Shumëkohësia vjen nga shfrytëzimi i kohëve të ndryshme 
gramatikore. Kategoria e kohës gramatikore shndërrohet në një kategori mirëfilli letrare. Kjo 
kohë konceptohet si mjet i poetikës së rrëfimit. Përdorimi i kohës së tashme të foljeve 
përcakton një pozitë sinkrone të autorit. Koha e së tashmes te Përbindëshi përputhet me të 
shkuarën, kemi: “Unë konstruktova diçka gjeniale, midis realitetit dhe ëndrrës, midis të 
përkohshmes dhe të përjetshmes, kali që ngrita unë ishte një makinë me këmbët në mitet e me 
kokën në kohërat moderne. Një makinë frike, që do të mund t’i përshtatej çdo epoke për të 
punuar me frikërat e çdo brezi njerëzor. Duke përbuzur ligjet e mekanikës, ai do të ngrihej e 
do të zhvendosej në çdo shekull…do të bënte hije mbi ndërgjegjen e tyre, duke ngjallur pa 
pushim dyshime, trysni dhe ankth…unë krijova një tmerr të ri, më të rrokakrejtshmin, ose më 
totalin 105 ”. Në këtë paragraf, të ngarkuar gramatikisht me përemrin vetor unë, përveç 
ndërthurjes së epokave ndërthuren edhe kohët e foljeve, që shfaqen si të ishin një e shkuar në 
të tanishmen, por pa lënë mënjanë edhe të ardhmen. Në përputhje me vetat (dietikët: unë – 
konstruktori dhe ajo – makina gjeniale), ndryshon edhe koha e foljeve, ku veta e tretë lidhet 
me të shkuarën, ndërsa veta e parë përkon me format themelore të foljes:  

 

- me të shkuarën (kali që ngrita unë ishte një makinë me këmbët në mite dhe me kokë 
në kohërat moderne). Në të vërtetë, edhe pse flitet për të shkuarën nënkuptohet edhe 
bashkëkohësia, pra kohët moderne; 

 

                                                
104 Kadare, Ismail. (1995) Piramida. Tiranë, Çabej ÇMÇ, f. 26 
105 Kadare, Ismail. (2005) Përbindëshi. Tiranë, Onufri, f. 87 
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- me të tashmen (konstruktova diçka gjeniale, krijova një terr të ri). Edhe pse flitet 
për të tashmen, kjo kohë ka lidhje edhe me të shkuarën; 

 

- ndërsa veta e tetë, përputhet me të ardhmen (do të ngrihej e do të zhvendosej në çdo 
shekull… do të bënte hije mbi ndërgjegjen e tyre; do të mund t’i përshtatej çdo epoke për të 
punuar me frikërat e çdo brezi njerëzor). Edhe pse flitet për të ardhmen, konteksti lidhet me 
të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen.  

Në prozën e Kadaresë edhe pse foljet mund të shënjojnë një kohë, mënyrë dhe vetë të 
përcaktuar, në kontekst kufijtë kohorë janë më të shtrirë, më gjithëpërfshirës, më universalë, 
nuk janë të përqendruar vetëm në kohën, mënyrën ose vetën që shënjohet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në tekst.  

Kur narracioni drejtohet nga veta e parë, ngjarjet zakonisht jepen në rrjedhën e 
pashkëputshme të tyre, ndërsa kur rrëfimi udhëhiqet nga veta e tretë kemi përqendrimin te 
ngjarjet që riprodhohen e rifunksionalizohen në mënyrë artistike, në këtë perspektivë është 
narratori, ai që sheh dhe interpreton ngjarjet, nga kundrimi i së tashmes, gjykimi i së shkuarës 
dhe në përcaktimin e së ardhmes. 
 Raportet që vendos autori ndërmjet kohës dhe ngjarjes kur ndodh ajo, përbëjnë kohën 
e rrëfimit të ngjarjes. Koha e ngjarjes së rrëfyer vendoset në lidhje të brendshme me veprën, 
ndryshe nga koha e shkrimit dhe e leximit, e cila është në relacion të jashtëm me veprën. Në 
disa prej romaneve të Kadaresë (Pallati i Ëndrrave, Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit, 
Përbindëshi, Piramida, Qorrfermani etj.), është e vështirë të përcaktosh saktësisht kohën e 
ngjarjes së rrëfyer.  
 Në romanin Piramida paraqiten ngjarje që lidhen me epokën e Egjiptit të lashtë, por 
në të vërtetë ky nuk ka qenë qëllimi i kryesor i autorit, por përmes lidhjeve asociative, 
Kadareja e drejton lexuesin kah Shqipërisë së shekullit XX, drejt bashkëkohësisë së vet. 
Përtej gjuhës alegorike e simbolike fshihet një kohë, e cila është shumë e largët nga ajo që 
realisht tregohet. Ky pozicionim i narratorit në dy skaje tepër të largëta kohore, bën që të 
kemi një kohë të ngjarjes së rrëfyer të zbehtë, deri diku të padallueshme. Është lexuesi ai që e 
humbet rrjedhën kohore gjatë aktit të ndjekjes së rrëfimit, sepse nga fundi i romanit, narratori 
shprehet: Piramida 4000-vjeçare nisi të dërgonte shëmbëllimet e saj larg (Piramida), këtu na 
jepet një e dhënë e rëndësishme, një referencë fare e qartë, e cila tregon adresë të largët 
kohore të rrëfimit e të historisë së rrëfyer. Lexuesi menjëherë i zëvendëson kohët që shkrihen 
mes tyre, elipsa që bashkon këto kohë është gjigante, 4000-vjeçare.  
 Në prozën e Kadaresë koha përthyhet me nivelet e rrëfimit. Koha e rrëfyer fillon në 
lashtësi dhe finalizohet në të tashmen, pra koha shënjon bashkëkohësinë e autorit, dhe rrjedh 
anasjellas, nga bashkëkohësia në lashtësi. Në prozën rrëfimtare të Kadaresë, përgjithësisht 
koha e rrëfimit nuk përputhet me kohën e ngjarjeve, sepse mes tyre ekziston një largësi 
relativisht e madhe.  
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 VII.3. Koha leksikore kadareane 
  

Në krijimtarinë e Kadaresë çdo periudhë kohore përfaqësohet nga leksiku i vet, që e 
dallon një periudhë nga një tjetër. Përzierja e këtij leksiku bëhet në mënyrë të qëllimshme 
nga romancieri, kjo bën që në prozën e tij të ketë edhe një kohë leksikore106. Leksemat107 që 
shenjojnë kohën bartin ngjyrime sugjestive (të ngarkuara) dhe janë pjesë e pandarë e trillimit 
artistik. Ky leksik krijon largësinë ndërmjet kohës së tregimit dhe kohës leksikore, e cila bën 
zhvendosjen nga njëra periudhë në tjetrën.  

Në romanin Piramida, koha leksikore bashkon dhe shkrin dy kohë, distanca e të cilave 
është 4000 vjet. Vepra ka dy kohë leksikore, të cilat nuk qëndrojnë veçmas, por ndërveprojnë 
mes tyre, madje shkrihen në një kohë të vetme. Rrëfimi në roman fillon me një ritëm të 
ngadaltë, për shembull: “Faraoni i ri Keops… tha se ndoshta nuk do të ngrinte një piramidë 
për veten e tij…” 108 , frekuenca e rrëfimit nuk rritet në mënyrë të menjëhershme, por 
gradualisht gjatë sentencave të romanit. Kemi zhvendosjen e rrëfimit nga një epokë në 
tjetrën, distanca kohore ndërmjet tyre është shumë e madhe, me mijëra vjet. 

  
 

Koha e parë leksikore 
 

 

Koha e dytë leksikore 
 

LASHTËSIA EGJIPTIANE 

(leksemat kohore që shenjojnë kohën e 
totalitarizmit faraonik) 

BASHKËKOHËSIA SHQIPTARE 

(leksemat kohore që shenjojnë kohën e 
totalitarizmit komunist) 

Egjipt, piramida e Keopsit, faron, 
papirus, mastabatë, dhoma e 
Sarkofagut, kryeprift, magjistar, 
astrolog, shkretëtirë, Sahara, 
Mesopotami, tempull, gurë, 
mbretëria akado-sumere, Theba 
(Teba), Memfis, qerre, pllaka 
argjile, shpikja e shkrimit, pjekja e 
pllakave, hieroglife, Giza, 
shkretëtira e Sinait, faltore, skllav, 
Perëndia Re109, mumie, stuhi rëre, 
babilonas, obeliskë, rrotë, statujë, 
Kefren, Sfinks, Oazi i Farafrasë etj. 

ministër, këshilltarë, hetim, 
dekret, sovran, arkiv, 
ambasadorë, dosje, me urdhër 
nga lart, mbikëqyrës, përfitim 
ekonomik, dhembje koke, 
pagjumësi, Policia e Fshehtë, 
shtetas, zyrtarë, përgjues, Shtëpia 
e Bardhë, ose siç quhet ndryshe 
Ngrehina e Financave, orar i 
zgjatur, letër lavdërimi, porta të 
fshehta, spiunë, doganier, 
Ministria e Jashtme, raport, 
sabotim, inspektorë, shtrimi i 
udhëve, polici, përbetim, 

                                                
106 Për këtë term i jam referuar Luçiano Boçit në librin Koha në romanin shqiptar. 
107 Leksema është njësia bazë leksikore e një gjuhe, e përbërë nga një ose disa fjalë, e përdorur me kuptim 
të caktuar. 
108 Kadare, Ismail. (2005) Piramida. Tiranë, Onufri, f. 9 
109 Re, në Egjiptin e lashtë përfaqësonte zotin e diellit.  
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arrestim, pranga, burg, kurth, 
komplot kundër shtetit, fjalim, 
dhoma e torturave, shefi i 
hetuesisë, epror, ceremoni 
dekorimi, armiqtë e shtetit, postë 
diplomatike, shërbim i fshehtë, 
qarkore, drekë zyrtare, biografi, 
punët e shtetit, dorëshkrim, 
kallëzim, kazermë, mbledhje të 
fshehta, letër anonime, bunkerë, 
bujtinë, film, internim, po 
fotografonte etj. 

 

Fjalët që bashkojnë kohët leksikore 
 

flijim, varre, arkitekt, dënim, dënim me vdekje, frikë, vendim, sheshi kryesor, 
kryeqytet (për lashtësinë përmendet Theba), panik, dhomë mortore, tmerr, 
Zyra e Përgjithshme /e Faraonit, Drejtoria /e Trapeve të Ujërave 

 
Shkrimtari Ismail Kadare nuk e përdor përftesën e kohës leksikore vetëm në romanin 

Piramida, por edhe në romane të tjera të tij, si: Përbindëshi, Pallati i Ëndrrave, Komisioni i 
festës, Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit, Qorrfermani etj. Madje te Pallati i Ëndrrave, 
Komisioni i festës dhe Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit, koha leksikore duket se 
shenjon kohën për periudhën e Perandorisë Osmane, por në të vërtetë leximi i nënrreshtave të 
çon në bashkëkohësinë e shkrimtarit. Koha leksikore si përftesë letrare realizohet nëpërmjet 
përngjasimit, duke bashkuar disa kohë njëherësh. Pështjellimi i epokave ndërthur të tashmen, 
në të cilën ndodhin ngjarjet, me të shkuarën në të cilën ato transmetohen110. Kjo bën që e 
tashmja dhe e shkuara të rrjedhin njëkohësisht dhe pandërprerë, duke dhënë përfytyrimin e 
një kohe të vetme. Dy kohët leksikore, ajo e lashtësisë dhe e bashkëkohësisë, nuk janë të 
veçuara me njëra-tjetrën, por aq pranë sa shpeshherë bie në “grackën” që thur Kadareja. Për 
shembull, kemi dy emërtime të institucioneve (Zyra e Përgjithshme / e Faraonit dhe Drejtoria 
/ e Trapeve të Ujërave), në cilat ekziston një lidhje e brendshme, ku si lexues nuk e 
përcaktojmë dot se cilës kohë i përkasin.  

Autori e shmang në mënyrë të vetëdijshme intervalin kohor mes kohës reale të 
ngjarjes dhe kohës së rrëfimit, e cila është e nënkuptuar. Në romanin Piramida, vendosja e 
qëllimshme e fjalëve: dekret, mbikëqyrje, spiunë, internim, përgjues, me urdhër nga lart, 
kallëzim, biografi, drekë zyrtare etj.; na largojnë nga Egjipti i lashtë dhe na zhvendosin 
mijëra vjet më pas, në Shqipërinë e para viteve ‘90. Koha e ngjarjes së rrëfyer, pra koha e 
shënjuar drejtpërdrejt në tekst, nuk është ajo që ka dashur të parashtrojë Kadareja, e kjo ka të 
bëjë me intrigën artistike.  
 
                                                
110 Luçiano, Boçi. (2005) Koha në poetikën e romanit. Elbasan, Sejko, f. 142 
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 VII.4. Koha ciklike dhe trajtat e saj në romanin Prilli i thyer 
 
 Forma ciklike e kohës nënkupton lëvizje që përsëritet vazhdimisht e pambarimisht. 
Në letërsi, forma ciklike e kohës ka prirje të theksuar për ta universalizuar atë, duke krijuar 
shëmbëllimin e kohës së përjetshme. Ajo çka na bën të kuptojmë se romani Prilli i thyer 
vërtitet rreth një kohe ciklike, lidhet më një sërë elementesh, por mbi të gjitha, ai që na i 
sheston dyshimet që na lindin gjatë leximit të veprës është pikërisht fundi i saj. Subjekti i 
këtij romani rrjedh brenda normave kanunore dhe kjo përbën rrethin ciklik, sepse këta 
rregulla janë zbatuar dhe ende vazhdojnë të ndiqen nga njerëzit edhe sot e kësaj dite. Janë 
zakonet ato që, jo vetëm përsëriten, por përcillen brez pas brezi. Koha e rrëfimit rrjedh 
vazhdimisht e nuk ndalet, ndërsa koha e ngjarjes dhe e pështjellimit të saj ngrin për 
njëzetekatër orë, një zë i paidentifikuara thotë: “Së paku 24 orë s’ka për t’u derdhur më 
gjak111”.  
  
 Romani Prilli i thyer hapet e mbyllet me të njëjtin/njëjtën: 
 ■ Personazh, Gjorg Berishën, i cili në fillim i ka zënë pritë Zef Kryeqyqes për ta 
vrarë, ndërsa në fund i zënë pritë atij për ta vrarë. 
  
 ■ Me të njëjtën datë. Hapet më 17 (mars) dhe përfundon më 17 (prill). Jo pa qëllim 
Kadareja ka zgjedhur stinën pranverore për të zhvilluar ngjarjet.  
  
 ■ Në të njëjtin vend, tek Udha e Madhe. Ky toponim nuk është zgjedhur fare 
rastësisht, por për të treguar se të tilla veprime të nxjerrin pikërisht në rrugë të madhe. Nuk 
tregohet asnjë shenjë qytetarie, por vetëm mentalitete të mykura, botëkuptime primitive, të 
cilat nuk e çojnë shoqërinë përpara, por e kthejë atë së prapthi.  
 
 ■ Fabula është ndërtuar mbi përsëritjen e së njëjtës ngjarje, me vrasje. Në fillim është 
Gjorgu, ai i cili i drejton tytën e pushkës Zefit. Pasi e vret përkulet për ta kthyer mbarë, ashtu 
siç e kërkonte zakoni, e pushkën ia vendosë te koka. Në fund kemi një personazh misterioz 
që vret Gjorgun. Ai ndiente dy duar që diçka bënin me trupin e tij: “Po më kthejnë mbarë, 
mendoi. Po në atë çast diçka e ftohtë, ndoshta tyta e pushkës, i preku faqen e djathtë. O Zot, 
krejt sipas rregullave… Dëgjonte akoma hapat që po largoheshin dhe dy tri herë pyeti veten: 
të kujt janë vallë? Iu dukën si hapa të njohur. Ah, po ata ishin krejt të njohur, ashtu si edhe 
duart që e kthyen mbarë…Janë tamam të miat, tha me vete…ishte ai vetë e askush tjetër, që 
po vraponte kështu, duke lënë pas, të shtrirë midis rrugës, trupin e vet që porsa e kishte 
vrarë112”. Ngjarjet përsëritin vetveten, koha përsërit vetveten, rrjedhimisht Gjorgu duke vrarë 
– vret vetveten. Duke vrarë Zefin, ai i kishte lejuar hapësira familjes së Kryeqyqëve që ta 
vrisnin duke larë gjakun e të birit, nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Kjo dallohet qartë kur 
narratori i gjithëdijshëm futet në mendimet e personazhit dhe thotë: Gjatë gjithë kohës 
Gjorgu mendonte drekën e mortit të tij. Cili prej tyre do të shkonte atje, ashtu siç kishte 
ardhur sot ai këtu, ashtu siç kishte shkuar babai i tij dhe gjyshi katragjyshi, gjatë qindra e 

                                                
111 Kadare, Ismail. Vepra letrare 10. Tiranë, Naim Frashëri, 1981, f. 13 
112 Po aty, f. 176 
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qindra vjetëve të brezave njerëzorë… 113. Ky rreth ciklik i pamëshirshëm përsëritet nga brezi 
në brez. 
 Në frazat e nënvizuara tregohet qartë se kjo gjë kishte ndodhur qindra vite më parë 
dhe ende vazhdonte të ndodhte, duke kuptuar se ky zakon ishte bërë fare i zakontë për të dyja 
familjet, çka përfaqëson një rreth ciklik që përsëritet vazhdimisht. 
 
 ■ Fabula hapet e mbyllet me të njëjtin motiv, gjakmarrjen. Arsyeja e vrasjes së Zefit 
ishte pikërisht se Gjorgu donte të merrte gjakun e të vëllait, Mhillit. Pikërisht, edhe vrasja e 
Gjorg Berishës ndodh për të njëjtën arsye, marrjen e gjakut të Zefit. Ky ishte një zakon që 
nuk kishte prekur vetëm këto dy familje, por kishte nga dyqind të tilla në fshat, vetëm njëzet 
familje nuk ishin në gjak – statistika të tmerrshme këto për shoqërinë shqiptare. Narratori na 
shpjegon se e gjithë kjo ngjarje ka ndodhur shtatëdhjetë vjet më parë. Pra, rrënjët e 
gjakmarrjes janë të thella e nuk ka gjasa të shuhen, madje zanafilla e tyre është absurde, e 
pakuptimtë. Në derën e kullës së Berishajve kishte trokitur një i panjohur. I zoti i shtëpisë, 
gjyshi i Gjorgut, e kishte pritur sipas zakonit, i kishin dhënë për të ngrënë dhe e kishin 
strehuar për të fjetur. Të nesërmen në mëngjes vëllai i vogël e kishte përcjellë të huajin, po 
sipas zakonit, deri në kufi të fshatit. Sapo ishin ndarë të panjohurin e vrasin. Sipas Kanunit, 
nëse përcjell mikun dhe ai vritet para syve të tu, gjaku bie mbi ty, në qoftë se ti ke kthyer 
shpinën, je i larë nga gjaku. Por, në rastin konkret nuk kishte dëshmitarë për ta vërtetuar 
diçka të tillë, kështu që gjaku kishte rënë automatikisht mbi familjen e Berishajve. 
 
 ■ Përsëriten të njëjtat rite, përmendim këtu njërin prej tyre. Sa herë që ndodhte një 
vrasje, njëra këmishë ulej e tjetra ngrihej. Këmisha e Mëhillit qëndronte e varur për një vit e 
gjysmë në katin e fundit të kullës (koha e moslarjes së gjakut). Natyrshëm lind pyetja: Përse 
kjo vonesë, duke pasur parasysh se Gjorgun e vranë sapo i mbaroi besa? Gjorgu e vuante 
vrasjen e gjakësit, duke qenë i vetëdijshëm se ajo ishte vrasja e vetë atij. Këtë e tregon edhe 
fakti i plagosjes së Zefit, tregohet një gjendje tepër e tensionuar e Gjorgut, të cilit i kishte 
shkarë dora kur donte të vriste pjesëtarin e familjes së Kryeqyqëve, dhe e kishte plagosur atë 
në qafë. Por, nga ana tjetër, ishin shenjat që tregonin zemërimin e Mëhillit për të larë gjakun 
e tij, që e çuan përfundimisht Gjorgun në vrasjen e Zefit. Njollat e këmishës kishin filluar të 
zverdheshin, e kjo nënkuptonte shqetësimin e Mhillit – koha që kishte kaluar pa u marrë 
gjaku i tij. Këmisha e gjakosur priste që të lahej vetëm pas marrjes së gjakut. Si një flamur i 
ri, që ngrihej pas uljes së flamurit të vjetër, në katin e sipërm të kullës së Kryeqyqëve qe 
varur këmisha e përgjakur e të porsavrarit. Edhe kjo shenjë tregon për një cikël, i cili përsërit 
vetveten. 
 
 ■ Fabula e romanit hapet dhe mbyllet me të njëjtin mjet, pushkë. E shtëna e pushkës 
ia kishte ndarë jetën Gjorgut, në dy pjesë: pjesa njëzetegjashtëvjeçare, që ai i kishte jetuar 
deri në ato çaste; dhe pjesa tjetër, tridhjetëditore, që niste më 17 mars e përfundonte më 17 
prill. Kadareja e emërton muajin prill si, prillmort, pra prilli i vdekjes.  
 

* 
*              * 
  

 

                                                
113 Po aty, f. 15 
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 Kohën ciklike mund ta paraqesim skematikisht nëpërmjet një rrethi të thjeshtë me 
shigjeta. Çdo shigjetë nënkupton një element që përsëritet në varësi të elementit tjetër. 
Gjithçka është një vazhdimësi, që e ka kuptimin brenda një konfiguracioni kohor: 

 
 Janë pikërisht ngjarjet ato që përsëriten, sepse në thelb koha reale është e 
papërsëritshme, pa kthim pas. Të gjitha elementet e mësipërme që përsëriten përbëjnë një 
shigjetë në këtë rreth. Në mënyrën sesi na i paraqet ndodhitë Kadareja, duket sikur është 
koha ajo që përsërit vetveten, e nuk e bën ngjarja një gjë të tillë, e kjo është intriga kohore që 
thur autori. Prozatori na paraqet një të shkuar, e cila duket sikur ndodh në të tashmen, si dhe 
një të ardhme që paraqitet si një e shkuar e vazhdueshme. Me të drejtë mund të themi se 
romani Prilli i thyer, nuk ka një të ardhme të përparme, sepse ajo është peng e së shkuarës, 
vetë njerëzit nuk kanë bërë përpjekje për të dalë nga ato norma të ngurta kanunore. Edhe kur 
familja e Berishajve kërkon që Kryeqyqët t’i falin gjakun, këta të fundit nuk pranojnë. Pra, 
edhe kur bëhet një përpjekje e vogël për t’iu arratisur së shkuarës, është e pamundur të 
ndodhë një gjë e tillë. Mund të them se pikënisja dhe pikëmbërritja e vazhdueshme e këtij 
rrethi është padyshim e shkuara. Në këtë vepër koha e humbet objektivitetin e vet, ajo 
shndërrohet në përjetim, pra vetëm është funksionalizuar.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mjeti
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VII.5. Rrëfimi paralel - Përfytyrimi dykohor dhe dyhapësinor  

(romani Përbindëshi) 
  
 Në poetikën e prozës së Kadaresë, koha artistike thyhet për të përfituar një përmasë të 
re, universale. Realja dhe irealja, si dhe ndërthurja e tyre, i krijojnë hapësirë të re mendimit 
autorial e shfaqjes së tij. Ligjërimi nuk është më i një rrafshi, pra ai nuk paraqitet në rrjedhën 
lineare, por thënë në gjuhë matematikore do të kishim një sistem drejtëzash, të cilat 
shpeshherë presin njëra-tjetrën. Proza kadareane dallohet për larmishmëri, nga çdo 
këndvështrim që mund ta studiosh atë. Nga njëra anë, ajo përbëhet nga vepra, në të cilat 
ngjarjet ndodhin në ‘një kohë’, madje të përcaktuar e të shënjuar në tekst, ajo është 
bashkëkohësia e shkrimtarit, përmendim këtu veprat: Qyteti pa reklama, Muzgu i perëndive 
të stepës, Dimri i vetmisë së madhe, Koncert në fund të dimrit, Kronikë në gur, Çështje të 
marrëzisë, Dasma/Lëkura e daulles, Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, Hija: 
shënimet e një kineasti të dështuar, E penguara: Requiem për Linda B., Shkaba, Lulet e 
ftohta të marsit, Aksidenti, Nata me hënë, Spiritus, Darka e gabuar, Mjegullat e Tiranës, 
novelat Tri këngë zie për Kosovën, triptiku Rrëfim trikohësh etj. Nga ana tjetër, në 
krijimtarinë e Ismail Kadaresë ka proza në të cilat paraqiten më shumë se një kohë, zakonisht 
ndërthurja e një kohe të shkuar, e cila shërben si pretekst për të rrëfyer bashkëkohësinë, 
përmendim: Piramida, Pallati i Ëndrrave, Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit, 
Përbindëshi, Komisioni i festës, Viti i mbrapshtë, Ura me tri harqe, Kush e solli 
Doruntinën etj. Këto romane nuk ndërtohen mbi një kohë të vetme, por në kohë që ecin 
paralelisht, dhe pse ndodhë që të jenë shumë larg njëra-tjetrës, si në romanet Piramida dhe 
Përbindëshi. Kur kohët paraqiten paralelisht, ngjarjet ndjekin në mënyrë analogjike njëra-
tjetrën. Përmes paralelizmit kohor ngjarja paraqitet në dy linja kohore, por nga ana tjetër 
tregimi ka kërkesat e veta. Në romanet e Ismail Kadaresë, përmes procedeve artistike, si:  
aluzioni, analogjia ose dhe aletrnanca rrëfimore, koha fiton përmasë universale. 
 Në rrëfimin kadarean shkohet thellë në shekujt e historisë, por njëkohësisht shkelen 
edhe hapësirat bashkëkohore. Ky rrëfim paralel, pra kjo prirje për të paraqitur dy përmasa 
kohore të largëta, është një prej veçorive të stilit të këtij shkrimtari. Ai përpiqet të fshihet 
artistikisht nën kornizën e së shkuarës, për të shprehur në mënyrë të tërthortë aktualitetin në 
të cilin jeton. Shtegtimi i rrëfimit në dy plane kohore të njëkohshme edhe pse të largëta, si 
dhe fshirja e kufijve kohorë dhe hapësinorë, lejon shtigje për një veprim dramatik të tendosur 
e të tensionuar, nëpërmjet fjalëve me domethënie të përcaktuar.  

 Koha në prozën e Kadaresë metaforizohet, përthyhet në mënyra të ndryshme,… 
metaforat e saj janë mjete të fuqishme sinteze, për të gjithë përbërësit e rrëfimit114. Koha e 
rrëfyer në këto romane mbart në vetvete dy kohë. Të rrëfesh do të thotë ta marrësh kohën dhe 
ta organizosh atë. Në romanin Përbindëshi rrëfehet për lashtësinë greko-trojane, por në 
mënyrë paralele rrëfehet edhe për bashkëkohësinë e shkrimtarit, pra subjekti ecën përmes dy 
linjave: në të parën rrëfehet për Kalin e Drunjtë, për Helenën, për Menelaon, për Laokoontin 
etj.; nga ana tjetër, rrëfehet për Përbindëshin, për Lenën, për Gentin dhe për Maksin, si dhe 
për Total Kalin. Ndonëse duket se veprojnë dy linja narrative e kohore, midis tyre ka një 
paralelizëm alegorik e simbolik, i cili krijon një unitet e koherencë tekstore. Në thelb të kësaj 

                                                
114 Kuçuku, Bashkim. (2005) Kadare në gjuhët e botës. Tiranë, Onufri, f. 23  
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procedeje artistike do të thoshim qëndron pranëvënia e dy kohëve, të cilat edhe pse të largëta, 
paraqiten si të ngjashme e të njëkohëshme. Si rezultat i kësaj përqasjeje, dukuritë marrin një 
ngarkesë emocionale të fuqishme aq sa universalizohen. Lexuesi del nga kufijtë e zakonshëm 
dhe lundron në kohëra dhe hapësira të tjera.  

 
Paralelizmi kohor dhe hapësinor 

 
 Paralelizmi i kohëve 
 

 Në romanin Përbindëshi kemi alternancë rrëfimore mes Luftës së Trojës dhe 
ngjarjeve të viteve ‘60-’70 të shekullit XX të vendit tonë, kohë kur u shkrua vepra. Të njëjtat 
ngjarje paraqiten paralelisht në dy kohë: rrëmbimi i Lenës (Helenës) nga Gent Ruvina 
(Paridi), arratisja e tyre (në lashtësi me anije, në bashkëkohësi me taksi), si dhe shumë ngjarje 
të tjera të cilat paraqitet paralelisht.  
 Sipas Kadaresë, te Përbindëshi gjendet ndoshta diçka nga imazhet që reflektojnë 
pasqyrat kohë pas kohe. Pra, autori është i vetëdijshëm që paralelizmat kohorë reflektojë 
kohë të ndryshme, edhe pse paraqiten në thelb si të ngjashme e të njëkohshme. Periudhat 
kohore jo vetëm vendosen pranë njëra-tjetrës, por edhe ndërthuren mes tyre, duke u bërë 
shpeshherë edhe të padallueshme dhe të pandashme nga lexuesi. Shumëkohësia vjen nga 
trajtat, që merr koha subjektive, e cila krijohet prej vetë shkrimtarit. 
  
 Paralelizmi i hapësirave 
 

 Në romanin Përbindëshi kemi zhvendosje të hapësirës: nga Troja ngjarjet 
transferohen në një qytet të Shqipërisë dhe në rrethinat e tij, nuk përmendet se për cilin qytet 
bëhet fjalë, por të gjitha gjurmët të çojnë në një qytet të vendit tonë, e konkretisht në 
kryeqytet. Kadareja ndërton një përfytyrim krejt të ri mbi kohën dhe mbi hapësirën kemi 
kronotoposin 115  kadarean, i cili përcakton lidhjet kohë-hapësirë, duke i kombinuar, 
ndërkëmbyer, shkrirë, pranëvënë dhe duke i rikrijuar artistikisht dhe estetikisht në bazë të 
raportit të kategorive kohore dhe hapësinore të përfaqësuara përmes gjuhës. Koha dhe 
hapësira janë krejtësisht të ndërvarura mes tyre, aq sa nuk mund të kuptohen si të ndara. 
 

Paralelizmi i dukurive 
 

 Ndërtimi i kësaj skene, me anën e pranëvënies së dukurive, bën që të ekzistojë një 
ngjashmëri e brendshme. Thelbi i kësaj mënyre qëndron në faktin se dukuria e pranëvënies 
përforcon mendimin e autorit dhe e bën atë më bashkëkohor dhe më aktual përmes 
paralelizmit të dukurive tregohen mundësitë dhe aftësitë shprehëse të shkrimtarit. Në 
romanin Përbindëshi, sipas studiuesit Bashkim Kuçuku, përmblidhen disa dukuri politike 
dhe shoqërore, të cilat pranëvihen, si: dredhia e madhe, mbytja e së vërtetës, tmerri politik 

                                                
115 Etimologjikisht termi kronotopos rrjedh nga greqishtja: kromos χρόνος (kohë) dhe topos τόπος 
(hapësirë), pra është një term që mund të përmblidhet në përkthimin e tij të fjalëfjalshëm si kohë-hapësirë, 
si të shkrira në një. Sipas Mikhail Bakhtin-it koha dhe hapësira janë krejtësisht të ndërvarura dhe ato duhet 
të studiohet në këtë mënyrë. Ky term është përdorur për herë të parë prej studiuesit rus, i cili e ka përdorur 
si një element qendror të teorisë së tij. 
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dhe tradhtia e fshehur. Këto dukuri pranëvihen pasi ekzistojë pothuajse në çdo kohë dhe në 
çdo vend.  
 Kadareja duket se mban anën e trojanëve, sepse ata patën qartësinë mendore për të 
kuptuar rrezikun që paraqiste Përbindëshi përpara portave të tyre. Autori mbron të vërtetën, 
të cilën nuk e beson askush – shfaqet në trajtën e Laokoontit antik. Kumti që përcjell autori 
është se në çdo kohë ka një “përbindësh”, i cili sjell dhe po në atë kohë ka një Laokoont (një 
njeri, i cili di dhe tregon të vërtetën, por që askush nuk e beson). Këtë Laokoont e ndjek fati 
tragjik, ku bashkë me të mbytet edhe e vërteta.  
  

Paralelizmi i personazheve (personazhet arketpalë) 
 

 Në këtë roman çdo personazhi të bashkëkohësisë i pranëvihet arketipi i lashtësisë: 
Lena-Helena, Maksi-Menelau, Gent Ruvina (mbart gjurmë të vetë autorit) merr dy trajta në 
fillim të romanit është një Parid, i cili i rrëmbeu të fejuarën Menelaut (Maksit), ndërsa në 
fund një Laokont: “Ai do që të hapë gojën për të treguar të vërtetën, ashtu siç ka ndodhur, 
por mermeri skulpturor nuk e lë”116. Me këtë frazë përmbyllet romani. Edhe ndërtuesi i Kalit 
të Drunjtë merr dy trajta në dy kohë të ndryshme historike, por edhe të historisë së rrëfyer: 
kur rrëfehet për Kalin e lashtësisë kemi Konstruktorin, ndërsa kur rrëfehet për Përbindëshin 
(Fugonin e Braktisur) kemi Odisenë K. (alteregoja e Kadaresë). Personazhet jetojnë dy kohë 
njëherësh, ata marrin dy, madje dhe tri trajta. Arketipi përmbledh tek ata tipin e parë – atë të 
lashtësisë dhe tipin e dytë – atë të bashkëkohësisë. I skematizojmë si më poshtë:  
 

 
Lena  

- Mishërim i Helenës së Trojës në kohët moderne (është 
bionde dhe braktis të fejuarin); 
- Thërritej nga fëmijët e lagjes “Helena e Trojës”. 

 
Gent Ruvina  

 - Mishëron Paridin, i cili i rrëmben të fejuarën Menelaos 
(Maksit); 

 - Mishërim i Laokoontit në kohët moderne (kërkon të 
tregojë të vërtetën) 

Maksi  Mishërim i Menelaut në kohët moderne, i tradhtuar nga e 
shoqja (i fejuari i Lenës, kërkon të vrasë Lenën me heshtë) 

Ndërtuesi i 
Kalit të 
Drunjtë  
(Odiseja) 

- Odiseja K. (Kadareja që konceptoi në veprën e tij artistike 
Përbindëshin) 
- Konstruktori i kalit të drunjtë  

 
 Në arketipat bashkëkohorë, për sa i përket identitetit të personazheve, vetëm Genti 
përfaqësohet me identitet shqiptar. Emër i parapëlqyer prej Kadaresë edhe për heteronimet që 
përdorte në shtypin e shkruar, kujtojmë Gent Arbana ose dhe G. Arbana.  
 Ndërthurja e dy planeve kohore vërtitet rreth vënies përballë të personazheve, të 
dukurive dhe të ngjarjeve, të cilat rrjedhin paralelisht në kohë. Kjo ndërthurje sjell në vepër 

                                                
116 Kadare, Ismail. (2005) Përbindëshi. Tiranë, Onufri, f. 173 
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dy vështrime: në të kaluarën – vështrimet e personazheve, si dhe në të tashmen – çastin kur 
rrëfehen ngjarjet, të cilat lidhen me bashkëkohësinë e autorit.  
 
 
 

VII.6. Rrëfimi paralel – përfytyrimi trekohor dhe 
trehapësinor (triptiku Rrëfim trikohësh - analizë semiotike) 

 
Rrëfim trikohësh është një triptik, në të cilin rrëfehet për tri kohë në tri hapësira të 

ndryshme, çka i lidh ngushtësisht këto konfigurime në një të vetëm dhe të pandashëm, në atë 
që quhet kronotopos. Të tria tregimet e triptikut: Koha e shkrimeve, Koha e parasë dhe Koha 
e dashurisë janë përshkruar prej autorit si konfigurime kohore dhe hapësinore, çka përbën një 
tipar kryesor të diskursit kadarean dhe një koncept të njohur tashmë në teoritë letrare. 
Strukturimi i kohës dhe i hapësirës jepen në lidhje të pandarë dhe të përbashkët, aq sa 
përshkruhen si të pandara dhe të pranëvëna reciprokisht, e kjo lidhet me atë që në teorinë e 
letërsisë dhe në filozofinë e gjuhës quhet kronotopos. Ky koncept në këtë triptik del në pah si 
një njësi e analizës gjuhësore prej raportit dhe karakteristikave të kategorive kohore e 
hapësinore, të përfaqësuara përmes gjuhës, ku kalohet nga struktura e thellë e narracionit në 
strukturën më të thellë të fjalës.  

Në veprën kadareane, por jo vetëm, konceptimi i kronotoposit vjen si një lidhje e 
brendshme e marrëdhënieve kohore dhe hapësinore, të shprehura artistikisht përmes 
diskursit. Të tria pjesët kanë lidhje me njëra-tjetrën, kanë koherencë mes syresh, aq sa mund 
të merren si një tekst i vetëm. Në këtë triptik gjejnë vend edhe elemente të shumta 
autobiografike. Personazhi kryesor është vetë autori, ai njëkohësisht merr përsipër misionin e 
rrëfimit të ngjarjeve, të pësuara nga vetë ai. Protagonisti është edhe narrator edhe pësues i 
ngjarjeve, çka e bën këtë triptik të shihet në dy aspekte: 

 

Së pari, si një histori e rrëfyer, e cila mbështetet në një ngjarje konkrete, në një 
“realitet” të ndodhur dhe nga një personazh konkret, i njëmendtë, vetë autori, i cili endet 
përmes treshes: protagonist-narrator-autor. Personazhet, vendi (hapësira) dhe koha janë 
eventualisht të identifikuara dhe të përcaktuara qartë në tekst.  

 

Së dyti, si një ligjërim (diskurs), është narratori ai që ia përcjell historinë e rrëfyer 
lexuesit. Ligjërimi i narratorit përputhet me nivelin e narratorit-fëmijë, aq sa shpeshherë 
krijohen situata të vështira për protagonistin, të cilat ai arrin t’i përballojë qetësisht, kjo 
shfaqet artistikisht përmes fillit rrëfimor: Tingulli i ziles më këputi nga kujtimet qetësuese të 
orës së zotit Jorgaq. Përse nuk ishin të gjithë mësuesit si ai? Jo mësues , po balsam117. 
Parashtrohen situata nga jeta shkollore, ka dialogë, e në përgjithësi edhe bashkëbisedim, por 
ndonjëherë nuk arrihet një komunikim i plotë, pasi situatat mbeten të pakapura nga narratori-
fëmijë, i cili është edhe narrator edhe veprues edhe pësues i ngjarjeve.  

 
Pjesa e parë, Koha e shkrimeve, karakterizohet nga nota të theksuara humori, çka 

justifikohet edhe nga mosha fare e vogël e narratorit-protagonist. Kjo pjesë dallohet për një 
rrëfim naiv, të sjellë përmes kureshtjes fëmijërore. Narratori-fëmijë e fillon rrëfimin me një 

                                                
117 Kadare, Ismail. (2009) Vepra, vëllimi 14. Tiranë, Onufri, f. 163 
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ngjarje të thjeshtë, ku zoti Nasto, mësuesi i gjeografisë, gjatë shpjegimit të mësimit thotë: “... 
në Amerikë ka stepa të gjera”. Kjo sentencë bëhet shkas për të theksuar autoritarizmin e 
mësuesve të kohës, i cili përmes cinizmit të tij thekson: - Se ku ka stepa e ku ka male, atë e di 
unë, morët vesh, majmunë118”. Ky dialog (mësues-nxënës) vjen i sertë, urdhërues, posesiv 
(natyrisht nga ana e mësuesit) dhe i ngarkuar emocionalisht, kështu në klasë krijohet një 
situatë e pakëndshme, e kjo sidomos prej fjalës stepë; konotacioni i së cilës lidhet 
ngushtësisht me kontekstin historik të kohës kur rrëfehen ngjarjet.  

Në këtë pjesë të parë kemi edhe lexuesin e parë dhe vlerësuesin e parë të shkrimtarit 
Kadare, Ilirin (një alterego sipas autorit), i cili është njëkohësisht lexuesi dhe kritiku i parë i 
tij. Vargjet tepër naive të shkruara prej narratorit-fëmijë kanë të bëjnë me ëndrrën e tij që të 
bëhet shkrimtar, madje shkrimtar i famshëm: Zemra m’u bë mal nga ngazëllimi dhe u ktheva 
prapë në shtëpi për të vazhduar atë që u quajt prej të dyve si “vjersha më e bukur119 e 
poezisë shqipe”120. Nuk kemi vlerësim, por mbivlerësim të poezisë prej Ilirit, i cili mund të 
merret edhe si adhuruesi i parë i Kadaresë.  

Në tregimin Koha e shkrimeve rrëfehen aventurat e dy djemve çapkënë, protagonistit 
dhe Ilirit, të cilët përpiqen të ndjekin, ose më saktë të gjejnë ëndrrat e tyre, por përtej bankave 
të shkollës. Ata ishin aq çapkënë sa vendosën të ndajnë edhe të pandashmen, të ndajnë 
ëndrrën përgjysmë; nisën të shkruanin një roman, ku njëri do të shkruante pjesën e parë, 
ndërsa tjetri të dytën. Njëra prej pjesëve, me shumë gjasë pjesa e Ilirit, ngjasonte me dramën 
“Vilhem Tel” të Frederik Shiler, madje përkimi ishte aq i madh sa mund të krahasohej me dy 
gjysmat e mollës së tij. Dy aventurierët jetonin veçmas për ta bërë realitet ëndrrën e tyre të 
përbashkët, e gjithçka ndodhte jashtë saj ishte e kotë, e pakuptimtë, sidomos orët e kaluara në 
bankat e shkollës s’ishin gjë tjetër veçse të mërzitshme. Dy djemtë jetonin vetëm për pasditet, 
për kohën e kaluar jashtë shkollës. Ata marrin një risk të madh mbi vete: të bëhen shkrimtarë 
në një kohë kur shkrimtarët e mëdhenj kishin vdekur. A do t’ia arrijnë vallë ta çojnë deri në 
fund “misionin” e tyre? Jo! Sepse kemi një keqkuptim, një zënkë fëmijërore, një ngrirje 
ëndrre, një aventurë të lënë në mes, një roman të ndarë më dysh, ashtu si molla e Vilhelm 
Telit. Gjithçka lidhet me fatin e romanit përbën një enigmë, sepse pjesa e shkruar prej 
protagonistit përfundon në përrua, ndërsa pjesës së shkruar prej Ilirit nuk i dihet fati 
(mungesë e objektit të rrëfimit).  

Në pjesën e parë, Koha e shkrimeve, pritshmëria është e lartë, presim të mësojnë se si 
ka qenë zanafilla e shkrimeve të autorit, por më kot, asgjë në horizont; madje kemi 
mosrealizim, romani jo vetëm që nuk del në dritë, por përfundon në përrua (shqyhet më 
dysh) dhe nuk dihet se çfarë ka bërë Iliri me pjesën e tij, që sipas narratorit-fëmijë ka marrë 
pjesën më të mirë. Lexuesi nuk arrin “të zbulojë” shkrimet e para të autorit, por përmes lojës 
rrëfimore, shkrimet e para janë në poezi, më pas në prozë, e kjo jepet përmes nënvetëdijes, ku 
në fillim kemi poezinë, aq shumë të vlerësuar prej Ilirit, por jo prej kritikës (vjen përgjigjja 
jovlerësuese prej redaksisë së Tiranës) dhe më pas përpjekjet për të shkruar prozë.  

 
 
 
                                                
118 Kadare, Ismail. (2009) Vepra, vëllimi 14. Tiranë, Onufri, f. 160 
119 E ka fjalën për vjershën e krijuar nga rrëfimtar-fëmijë: Kush punon/ Rehat shkon/ Detin e kalon/ Njeri 
s’e ndalon. Edhe pse kemi të bëjmë me vargje tepër naive, janë “filozofike” në vetvete.  
120 Kadare, Ismail. (2009) Vepra, vëllimi 14. Tiranë, Onufri, f. 167 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 111 |  
 
 

përpjekje për të shkruar, pritshmëri e lartë, por asgjë (romani përfundon në
përrua)...

mospërmbushje e dëshirës; poezia e shkruar prej narratorit-fëmijë nuk pritet mirë
në redaksi dhe romani nuk del në dritë...

shkëputje (mosshfaqje), jo pezullim (koha e idhnisë me Ilirin)...

hamendësime (ç'i ka ndodhur pjesës së romanit që ka mbajtur Iliri)...

 
VII.6.1. Programet narrative të rrëfim trikohësh 
 
Pjesët (tregimet) e triptikut Rrëfim trikohësh mund të paraqiten skematikisht përmes 

një skeme narrative triptike, ku elementet rimerren te të tria pjesët. Në të tria tregimet kemi 
tri gjendje/ndodhi të ndryshme, që duket se në thelb përsëriten e rimerren, duke mundësuar 
koherencë të triptikut. Skemat narrative janë aq të njëjta e të përsëritura sa duket se janë 
shfrytëzuar si skema ose ekzemplarë të gatshëm, por që vetëm situatat ndryshojnë, po 
struktura narrative në thelb mbetet e njëllojtë.  
 Sipas Algirdas Julien Greimas121, në gramatikën e tij narrative, programi narrativ 
(PN) i narratorit ka të bëjë me atë që ai do të rrëfejë. Greimas-i refuzon të shpjegojë 
koherencën tekstuale nga dukuritë sintaksore sipërfaqësore. Çdo element në programin 
narrativ është i lidhur ngushtësisht me vendin dhe kohën në të cilën rrëfehet ngarja. Në të tria 
pjesët e triptikut kemi program të njëjtë narrativ. Programi narrativ është një formulë 
abstrakte që përdoret për të përfaqësuar një veprim. Në thelb, programet narrative te Rrëfim 
trikohësh janë të njëjta, sepse kanë fijet lidhëse “dëshirën” dhe “kohën” në të cilën ndodh 
ngjarja. Skemat duken të njëjta, të përsëritura, vetëm situatat janë të ndryshme; struktura 
narrative është në thelb identike.  

 Sipas Greimas-it, kompetenca e subjekteve është organizuar me anë të gramatikës 
modale, e cila llogaritet me ekzistencën e dëshirës. Sipas tij, në semiotikën e veprimit, 
subjektet janë të definuara në kërkimin e objekteve, sipas një skeme kanonike narrative. Më 
poshtë po paraqesim skemat dhe programet narrative të triptikut Rrëfim trikohësh. 

 

 PN e Koha e shkrimeve (PN1 = SH) → dëshira dhe synimi i narratorit-fëmijë për t’u 
bërë shkrimtar, sidomos në kohën kur të gjithë shkrimtarët e mëdhenj kishin vdekur (dëshirë, 
të cilën ai vendos ta ndajë me shokun e tij të ngushtë, Ilirin); objekti i rrëfimit në këtë rast 
është romani, të cilit nuk i dihet sesi i shkoi fundi. 
 

 
 

                                                
121 Greimas, Julian Algirdas. (1983) Structural Semantics: An Attempt at a Method. translated by  Daniele 
McDowell, Ronald Schleifer, Alan Velie. Lincoln, Nebraska, University of Nebraska Press, p. 283 

PN1 = SH [Shkrime (Koha e shkrimeve) → dëshira për t’u bërë shkrimtar i famshëm]
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përpjekje për t'u bërë të pasur nëpërmjet shumëfishimit të monedhave të plumbit, por
përfundojnë në burg...

dështim i planit - zbulohen nga policia... 

pezullum, mosshfaqje - koha kur dy fëmijët arrestohen dhe futen në burg, përsëri nuk
dihet ç'është bërë me Ilirin)...

hamendësime lidhur me arrestimin...

 Subjekti narrativ → përpjekje, nismat e ndërmarra nga personazhet (iluzionet e tyre), 
pritshmëria e lartë, por rezultati është zhgënjimi 

Objekti narrativ → romani 
  
 Në këtë tregim, objekti i rrëfimit është diçka konkrete, është ajo çka subjekti 
(protagonisti) që përjeton kërkon të arrijë të përmbushë dëshirat e veta. Mbizotërues në këtë 
program narrativ është miratimi, ku subjektet, protagonisti dhe Iliri, ndërmarrin shkrimin e 
një romani, bindin njëri-tjetrin që të shkruajnë së bashku prozën, njëri pjesën e parë e tjetri të 
dytën, pa e ditur se çfarë do të përmbajë njëra pjesë e çfarë do të përmbajë tjetra.  

 

 
 PN e Koha e parasë (PN2 = P) → dëshira dhe synimi i narratorit-fëmijë për t’u bërë i 
pasur (dëshirë të cilën ai e ndau me shokun e tij të ngushtë), sidomos në kohën kur pothuajse 
e gjithë shoqëria vuante në varfëri; objekti i rrëfimit në këtë rast janë monedhat prej plumbi 
(të cilat, edhe ato, nuk dihet se ku kanë përfunduar); 
  

 

 

 Subjekti narrativ → pritshmëri e lartë, rezultati - zhgënjim (hezitim, në të vërtetë 
asgjë nuk ndodh), dështimi i dëshirës (iluzionet); 

Objekti narrativ → monedhat e plumbit (falsifikimi i tyre) 

Në tregimin Koha e parasë kemi shndërrim të ngjarjes: (S∩O) → (S∪O) 122 , 
rrjedhimisht edhe zhvendosje të pritshmërisë. Në vend që të përfundonte në burg teto Xhemja 
(personazh i njëmendtë edhe me identitet të vërtetë), kemi protagonistin (narratori-fëmijë) 
dhe Ilirin që futen në burg. Kemi zhvendosje të hamendësimit të lexuesit. Ky shndërrim, nga 
niveli sipërfaqësor (burgosja e një personi madhor, për arsye politike) në nivelin kuptimor 
(burgosja e dy minorenëve për arsye të rënda, që lidhen me falsifikimin e monedhave) 
çekuilibrojnë marrëdhëniet logjike drejt marrëdhënieve alogjike, të orientuara drejt një vlere 
narrative. 
                                                
122 S → subjekti; O → objekti; ∩ → shenja e ndarjes; ∪ → shenja e lidhjes, sipas gramatikës narrative të 
Greimas-it 

PN2 = P [Para (Koha e parasë) → dëshira për t’u bërë i pasur]
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përpjekje për t'u dashuruar me Violën, pritshmëri...

dështim, pasi askush nuk del i fituar nga ajo situatë... 

pezullim, mosshfaqje - koha kur nuk dihet se ç'bëhet me secilin prej tyre - secili studion 
jashtë shtetit...

hamendësime (ç'i ka ndodhur Violës? Çfarë ka menduar Viola? A e ka vuajtur edhe ajo 
atë ngjarje të shëmtuar? Përse ajo reagon aq ftohtë? A i ka falur?)... 

- (S∩O) → formimi i një gjendjeje të lidhur, të bashkuar: miqësia e protagonistit me 
Ilirin. Protagonisti nuk shfaqet asnjëherë me një identitet të vetin konkret, e kjo ndoshta 
ngaqë autori është identifikisht i dallueshëm; 

- (S∪O) → formimi i një gjendjeje të ndarë: 
i) zënka e protagonistit me Ilirin (keqkuptimi fare i pakuptimtë); 
ii) ndarja në burg, pasi ishin vendosur në qeli të ndryshme;  
iii) pas mbarimit të gjimnazit, secili shkon në drejtime dhe degë të ndryshme studimi, 

disa prej të cilëve edhe jashtë vendit; 
iv) mendimi i kundërt i Mama Belgjikës dhe i Violës, në lidhje me prishjen ose jo të 

rrugicës së qytetit të lindjes. 
 
Çastet e shndërrimit quhen performanca dhe nënkuptojnë praninë e një subjekti 

veprues: personazheve-djem, nga njëra anë, dhe antisubjekti: personazhi-vajzë, nga ana 
tjetër, janë role narrative në kontrast mes tyre.  
  

 

 
 PN e Koha e dashurisë (PN3 = D) → dëshira, nëse do ta quanim të tillë, e narratorit 
është tashmë të dashurojë (pasi provon të shkruajë, tenton të bëhet i pasur përmes 
shumëfishimit fals të monedhave prej plumbi); objekti i rrëfimit në këtë rast është rrugica, së 
cilës nuk i dihet sesi i shkoi fundi, u prish apo u ruajt. 

 
 

 

 Subjekti narrativ → e njëjta situatë, e njëjta dashuri, por vajza është e ndryshme 
(pendimi), supozime në lidhje me situatat e krijuara 

Objekti narrativ → rrugica e lagjes 
 

 Rrugica, në këtë rast objekt rrëfimi, shërben si pika fillestare e rrëfimit dhe pika 
përmbyllëse e tij. Karakteri polemik i narratives në këtë pjesë të tretë ka të bëjë me faktin se 
antisubjekti (Viola) do të ndjekë një qëllim krejt të ndryshëm nga ai i subjektit (Mama 
Belgjika). Në themel të narratives së këtij tregimi qëndron polemika. Në bazë të roleve 
narrative, personazhet mbajnë qëndrime të ndryshme, ndikuar prej gjendjeve të mëparshme.  

PN3 = D [Dashuri (Koha e dashurisë) → dëshira për të rënë në dashuri]
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Në tregimin Koha e dashurisë, skema narrative duket se nuk përputhet tërësisht me 
skemën e triptikut, ajo vjen te lexuesi në kohë dhe në hapësirë të ndryshme. Kemi një devijim 
të vetëdijshëm, një thyerje të qëllimshme prej autorit. Tashmë në këtë pjesë kemi reflektimin 
mbi situatat që i kanë rrënjët në fëmijëri, kryesisht në fazat fillestare të adoleshencës. Kemi 
atë çka mungon në të dyja pjesët e para: pendimin. Çuditërisht narratori, tashmë i rritur 
[bëhet fjalë për kohën kur ka qenë student në Moskë], përjeton të njëjtën ngjarje si në 
adoleshencë, por personazhi nuk është më Viola, por Ana. Kësaj here përjetimi është edhe 
më i fortë, sepse tashmë është shfaqur edhe ndjenja e pendimit. 

 

- Skema e ngjarjes me Violën (si incidet) 
1. gjumi i rëndë plumb, çka do të thotë se nuk kemi asnjë brejtje të ndërgjegjes 

(gjithçka justifikohet nga mosha e re e personazheve, shokëve të Violës); 
2. ndjesia lehtësuese se diçka ishte kryer më në fund, por në fakt s’ishte kryer asgjë, 

përveçse një turbullire të pakuptimtë; 
3. në shtrat, protagonisti, qëndronte i palëvizur, krejt i ngrirë; 
4. teksa tërhiqte velenxën dalloi gërvishtjen në dorën e djathtë, të cilat i hamendëson 

si thonjtë e Mama Belgjikës; 
5. mungesa e pendimit, askush prej shokëve nuk pendohet për incidentin e ndodhur 

në rrugicën e lagjes së tyre [ndjesi që nuk mungon në ngjarjen me Anën]. 
6. ngjarja kishte ndodhur sa hap e mbyll sytë, por për t’u kujtuar kishte nevojë për një 

kohë shumë të madhe.  
 

- Skema e ngjarjes me Anën (si ndodhi) 
1. gjumin e kishte bërë të rëndë si më parë; 
2. narratori shprehet se në mëngjes u zgjua me kokën plumb (shqetësim); 
3. edhe ky mëngjes e kishte gjetur krejt si të mpirë; 
4. [në këtë pjesë e vetmja gjë që mungon, në dukje, është shenja e gërvishtjes në dorë, 

në mëngjesin e zgjimit]; 
5. ndjesia e pendimit të vonuar, edhe pse kishte kaluar shumë kohë dhe ai kishte 

shpërthyer befas dhe sidomos mijëra kilometra larg, në vend të huaj; 
6. ngjarja kishte shërbyer si reflektim për ndodhinë e mëparshme.  
Narratori evidenton me gjurmë konkrete në tekst ngjashmëritë mes dy ngjarjeve, 

konkretisht:  
- ishin ngjashmëri të tjera që vërtetonin se kishte megjithatë një lidhje 

midis të dyjave ngjarjeve, po kryesorja, shkaku i vërtetë mbetej i errët. 123  
- ...fakti që në çastin e rëndë pas përcjelljes, Viola më erdhi ndërmend dhe 

jo rrëshqitazi, por rëndshëm, me këmbëngulje plagosëse... Kishte, pa 
dyshim, një lidhje midis tyre dhe, ndonëse ajo mund të ishte jashtë 
skemave të zakonshme të të menduarit [pendim, larje e fajit, një mësim 
morali], ndiej që ishte e fuqishme124.  

                                                
123 Kadare, Ismail. (2009) Vepra, vëllimi 14. Tiranë, Onufri, f. 244 
124 Po aty, f. 244 
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 Tronditja që i kishin shkaktuar asaj vajze, Violës, u ishte kthyer në tronditje të gjatë e 
të pakapërcyeshme. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në rrugicën e lagjes së tyre, kemi dy 
arsyetime të mirargumentuara prej narratorit, të cilat janë: tronditjen ia kishin shkaktuar 
Violës apo dëmin e kishin pësuar ata vetë? 
 Viola mund ta kishte vuajtur në fillim atë ndodhi të pakëndshme, madje edhe mund të 
kishte vuajtur e qarë si fillim, në kohën kur ata e bënin gjumin plumb, por ata nuk i ishin 
çliruar dot atij kujtimi të hidhur që u kishte lënë ky incident. Ngjarja kishte marrë një krismë 
të pariparueshme, aq sa turbullira e saj nervore rrezatonte aq larg, mijëra kilometra larg, në 
një vend krejt të ndryshëm nga Shqipëria dhe, mbi të gjitha, me një vajzë të një tjetër 
kombësie. 
 Ky triptik fillon me zanafillën e përpjekjeve të narratorit-fëmijë për t’u bërë 
shkrimtar, për të shkruar një roman, të cilin mendon ta ndajë përgjysmë me shokun e tij të 
ngushtë Ilirin; dhe mbaron me një brerje ndërgjegjeje për veprimet e kryera në adoleshencën 
e hershme.  
 Takimi përballës Viola – Mama Belgjika, tregon se ngjarja e rrugicës së lagjes ka 
lënë gjurmë në njëfarë mënyre te të dyja palët, përderisa shërben si shenjë hakmarrëse. 
Mama Belgjika dhe Viola bënin pjesë në një komision kombëtar për risistemimin e qytetit të 
lindjes. Debati ndahet në dy anë krejt të kundërta: nga njëra anë, kemi Mama Belgjikën, që 
dëshironte prishjen e rrugicës (objekti i rrëfimit), e cila shërben si brerje ndërgjegjeje, kështu 
ata duan që të humbin çdo gjurmë që lidhet me atë ndodhi, për ta harruar përfundimisht, 
madje për ta zhdukur një herë e mirë nga mendja dhe nga faqja e dheut dhe, nga ana tjetër, 
kemi Violën, e cila ishte për ruajtjen e saj. Ajo rrugicë, ky objekt rrëfimi, ngjarja që kishte 
ndodhur aty mbrëmjen e së premtes, pas kthimit nga kinemaja, kishte luajtur rol në jetën e 
Mama Belgjikës, ndoshta edhe ajo që pëshpëritej për moralin e tij, por edhe të shokëve të 
tjerë, lidhej pikërisht me atë rrugicë. Prishja e rrugicës shihet prej Mama Belgjikës si shpëtim 
një herë e përgjithmonë prej asaj ngjarjeje të shëmtuar në thelb.  
  
 
 
 VII.6.2.  Zhvendosjet brenda skemave narrative 

 
Skema narrative është triptike, e njëjtë dhe e thjeshtë në dukje. Personazhet, koha dhe 

hapësira janë shprehimisht të qarta me treguesit e tyre konkretë, por, nga ana tjetër, në të tria 
pjesët kemi disa zhvendosje të tyre, si:  

 

■ Zhvendosje të personazheve, pothuajse në çdo pjesë jepen 
marrëdhëniet e personazheve mes tyre, lidhjet dhe ndërvarësitë që ata kanë me njëri-tjetrin. 
Personazhet e këtij triptiku mund të ndahen në tri kategori: 

 

a) ndarja e parë ka të bëjë me atë ndjenjë që quhet eufori (kur personazhet pushtohen 
nga ndjenja të forta gëzimi, kënaqësie e lumturie), ku protagonisti së bashku me shokët e tij 
ndjenjë tërheqje të njëkohshme për shoqen e tyre, Violën, dhe thurin një plan dhe janë tepër 
euforikë për realizmin e tij; 

 

b) ndarja e dytë ka të bëjë me atë ndjenjë që quhet disfori (refuzim, largim). Viola në 
të dyja rastet (si në rastin e së premtes mbrëma, pas daljes nga kinemaja, ashtu edhe në rastin 
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e përgjigjes tepër të ftohtë për tregimin dhe çështjen e rrugicës), tregohet e tërhequr dhe i 
refuzon në njëfarë mënyrë të gjithë djemtë e grupit;  

 

c) ndarja e tretë lidhet me atë ndjenjë që quhet afori (pozicioni neutral, i 
ndërmjetëm). Ndjenja ndaj Anës. Ana është personazhi i ndërmjetëm në këtë rast, që shërben 
si kthim pas në kohë. Protagonistit, historia me Anën i kujton historinë me Violën. 

Të tria këto kategori semantike, të lidhura ngushtësisht me gjendjet emocionale që 
përjetojmë personazhet në situata të caktuara, varen drejtpërdrejt me kontekstet në të cilat ata 
vendosen. Lidhjet dhe ndërvarësitë mes personazheve po i paraqesim si më poshtë vijon: 

 

- Pjesa I: Narratori-fëmijë dhe Iliri (Mama Belgjika është si plotësues i tablosë). 
Marrëdhënia e tyre është tepër euforike në fillesat e saj, por më pas, pas një zënke të kotë dhe 
fare të pakuptimtë shndërrohet në një marrëdhënie disforike;  

 

- Pjesa II: kemi disa çifte personazhesh, si: 
a) marrëdhënia e protagonistit me Ilirin. Ata pajtohen dhe heqin dorë prej aventurës 

së romanit (për t’u bërë të famshëm) dhe nisin një aventurë të re, falsifikojnë monedha prej 
plumbi (për t’u bërë të pasur), aventurë, e cila u kushton shumë, burgimin;  

b) protagonisti dhe i burgosuri (Iliri në këtë pjesë thjesht imagjinohet, nuk shfaqet 
asnjëherë si personazh, nuk dihet asgjë rreth tij, fati i tij është i pacaktuar, thjesht cilësohet se 
ai ndodhet në qelinë përbri). Marrëdhënia e tyre në këtë rast është aforike (e neutalizuar). I 
burgosuri shërben si një kundërrealitet. Ai nuk resht së grinduri me vetveten. Fjalët 
shumëkuptimëshe që ai shkruan në murin e qelisë janë “Mehr Licht!”125, çka do të thotë se 
burgu ku janë fëmijët mund të jetë figurativ, është shoqëria ajo që ndodhej në burg, prandaj 
kërkohet “Më shumë dritë!”. I burgosuri shprehet se “në botë drita është e para gjë që tretet”.  

 

- Pjesa III: Shokët përballë Violës (del përsëri në skemë personazhi i Mama Belgjikës 
– tashmë nuk është si personazh plotësues, por luan një rol të rëndësishëm në kompozicionin 
e kësaj pjese). Nga një gjendje disforike nga ana e Violës, kjo marrëdhënie mes personazheve 
(shokët-Viola) shndërrohet në një marrëdhënie aforike, pasi Viola ka marrë një pozicion 
neutral. Askush nuk e di qëndrimin e vërtetë që ka mbajtur ajo, aq sa mund të përkthehet në 
një qëndrim të ndërmjetëm. Pozicionimi i saj mund të shikohet në dy aspekte: nga njëra anë, 
ajo mund ta ketë vuajtur ngjarjen vetëm në kohën kur ka ndodhur, sepse mund të jetë ndierë e 
zhgënjyer prej shokëve të saj, dhe nuk ka arsye përse të vuajë pasojat; nga ana tjetër, ajo ka 
hequr dorë jo vetëm prej kësaj shoqërie, por edhe prej “hakmarrjes” së saj. Domethënia se 
ajo dëshiron që rrugica e lagjes të ekzistojë, e jo të prishet, dëshmon se situata e pakëndshme 
që kishte ndodhur pas daljes nga kinemaja, thekson edhe një herë se kjo situatë nuk i rëndon 
në ndërgjegje, siç realisht i ka mbetur Mama Belgjikës dhe protagonistit.  

Në të tria pjesët, dyshja kryesore e personazheve është protagonisti dhe Iliri, të gjithë 
personazhet e tjerë shërbejnë si plotësues të tablosë narrative. Ky çift personazhesh vepron 
njëlloj, mendon njëlloj, madje edhe përjetimin e kanë të njëllojtë (ajo që ndodhte brenda 
nesh...). Personazhet veprojnë dhe përjetojnë të njëjtat gjendje emocionale: dëshirë, 
përçmim, urrejtje; madje protagonisti shpreh siguri në njohjen e botës së brendshme të shokut 
të tij, Ilirit.  
  

                                                
125 Fjalët e fundit të shkrimtarit gjerman Johann Wolfgang von Goethe teksa jepte shpirt.  
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 ■ Zhvendosje hapësinore: vendi ku ndodhin ngjarjet është lehtësisht e 
identifikuar. 

Pjesa I: Shkolla / shtëpia. Ku shkolla shihet si vend i padëshirueshëm, e të 
padurueshme e bënte autoritarizmi i pjesës më të madhe të mësuesve, të cilët kishin një 
autoritet gjithëpërfshirës:  

i) në notë (vendosje e dyshave pa u kursyer);  
ii) në ofendime (duke i quajtur nxënësit me fjalë ofenduese, si: horr, pizeveng, 

shpifës, thashethush, zorzop, mistrec etj.);  
iii) në shpjegim (atë e di unë, do t’i them tyt eti etj.); gjithashtu, edhe shtëpia nuk 

është se ishte vend i dëshirueshëm, pasi të tillë e bënin prindërit.  
Në këtë pjesë kemi zymtësi, mërzi, pakënaqësi, aventura të lëna përgjysmë, urrejtje, 

është vepër kundër autoritarizmit të mësuesve (zoti Nasto) dhe sidomos kundër autoritetit 
prindëror. Marrëdhënia e fëmijëve dhe prindërve nuk paraqitet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
por e paraqitur sidomos përmes bashkëbisedimit të protagonistit dhe Ilirit, ku përmes tyre 
kuptojmë marrëdhëniet familjare. Iliri ankohet për shtatzëninë e së ëmës. Protagonisti 
ankohet për të dy prindërit. Prindërit shahen prej fëmijëve të tyre, mes njëri-tjetrit me fjalë të 
llojllojshme, si: të poshtër; të varfër; nëna s’di të gatuaj, kursen tëlyenin, petët i dalin si 
shuall; janë përtacë, të ngadaltë, të hollë dhe fytyrat u nxinë... Të dy e ndjenin se nuk gjenin 
dot fjalët e duhura për t’i sharë/ofenduar prindërit e tyre, një temë e konsideruar tabu kjo në 
letërsinë shqipe, ku marrëdhëniet familjare (fëmijë-prindër) vendoseshin në kult. 

 

Pjesa II: Shtëpia / burgu. Prej kohësh në shtëpinë e protagonistit, dekadentizmi kishte 
bërë udhë, qysh kur hallë Xhemoja (e cila quhet prej protagonistit si “plaka e çmendur”) nuk 
e hante bukën e shtetit. Thyhen pritshmëritë, pasi aludohet për një burgim të mundshëm të 
hallë Xhemos, e jo të dy fëmijëve.  

Në këtë pjesë kemi përmbysje të ëndrrave: E kishim kërkuar famën me anë të atyre 
marrëzive që quheshin romane dhe e kishim gjetur atje ku s’e prisnim: në burg126. Burgu, 
sipas mendimit tim, është figurativ, thjesht tregohet si gjendje ku ndodhej në tërësi shoqëria 
shqiptare. 

 

Pjesa III: Rrugica e vendlindjes/ jashtë shtetit  
Pas mbarimit të gjimnazit, shoqëria e tyre u shpërnda: Violës i doli e drejta e studimit 

për arkitekturë, Iliri hyri në shkollën e Aviacionit, ndërsa protagonisti dhe Mama Belgjikës, u 
doli e drejta e studimit jashtë vendit. Rrugica e lagjes shërben si një aktant i rëndësishëm 
narrativ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
126 Kadare, Ismail. (2009) Vepra, vëllimi 14. Tiranë, Onufri, f. 217 
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■ Raportet kohore (kohë shkrimi – kohë rrëfimi) 
Një marrëdhënie tekstuale mes kohës së rrëfimit dhe kohës së shkrimit, në të tria 

pjesët, është krijuar instinktivisht prej autorit përmes një koherence tekstore që rrjedh së 
brendshmi. Koha e shkrimit nuk përputhet në asnjë pjesë me kohën e rrëfimit (me kohën e 
historisë së rrëfyer), madje janë të largëta mes tyre. Skematikisht do të kishim si vijon: 

 
 Në kolonën e parë, të tabelave të mësipërme, është paraqitur “koha e rrëfimit” (koha e 
ndodhjes së ngjarjeve), për të cilën vetëm te Koha e parasë është e përcaktuar me shenja 
tekstore (sot më 3 shkurt 1947), ndërsa te Koha e shkrimeve dhe te Koha e dashurisë merren 
si të nënkuptuara (vitet ’50 për të parën dhe vitet ’60-70 për të dytën), ndërsa në kolonën e 
dytë pasqyrohet koha në të cilën është shkruar secili tregim, i shenjuar me gjurmë tekstore, 
në fund të çdo pjese të triptikut.  

Logjika e rrëfimit në këtë triptik i ngjason modelit triadik, ku tregimi ndërtohet nga 
ndërthurja e tri pjesëve, çka përbëjnë tri tregime të mëvetësishme, të vendosur njëri pas 
tjetrit, në koherencë e në kronologji, por për sa i përket kohës së ngjarjeve dhe kohës së 
shkrimit, ka mospërputhje. Koha e shkrimit nuk përputhet me kohën e ngjarjeve. Koha e 
historisë së rrëfyer vjen natyrshëm përmes një vije të zbehtë kronologjike. 

Pjesa e dytë, Koha e parasë, fillon aty ku mbaron e para çka vë në pah koherencën e 
triptikut. Në këtë pjesë, narratori barazohet me autorin, e kjo është lehtësisht e evidentueshme 
në tekst, krijohet një treshe unike: 1. Autor, 2. Narrator, 3. Protagonist. Shenjat në tekst, ku 
autori barazohet me narratorin, janë: Shkronja “i”, më acaronte, me sa duket, ngaqë me të 

Koha e dashurisë
Koha në të cilën rrëfehen ngjarjet:

fillon në adoleshencë dhe mbaron në vitet '60-'70-të 
pas studimeve në Moskë (hark i gjatë kohor në 

krahasim me dy pjesët e tjera)

Koha kurë është shkruar tregimi:
Tiranë, qeshor 1986

edhe koha edhe hapësira e shkrimit nuk përputhen me 
historinë e rrëfyer

Koha e parasë

Koha në të cilën rrëfehen ngjarjet: 
përcaktohet nga i burgosuri që ndodhet nën  të njëjtën 

qeli me protagonistin. Ai citon: 
Sot më 3 shkurt 1947 ndaj të gdhirë më vunë hekurat.

Koha kurë është shkruar tregimi:
Tiranë-Paris, 1996-1997, koha e shkrimit është tepër 

e largët nga koha e rrëfimit 

Koha e shkrimeve

Koha në të cilën rrëfehen ngjarjet:
hamendësohet për vitet '50-të, jepet jeta  shkollore 

(autori ka lindur më '36-tën)

Koha kurë është shkruar tregimi:
Tiranë, 31 mars 1984

(janë të përcaktuara vendi dhe koha e shkrimit në të 
tria pjesët, si dhe në të gjitha veprat e Kadaresë)
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fillonte emri i urryer i Ilirit. Që emri im niste me të njëjtën prapësi, këtë përpiqesha ta nxirrja 
nga mendja. 127 

 
 

■ Zhvendosje kohore: rrëfehet për fëmijërinë, adoleshencën dhe kohën 
studentore. Në këtë triptik nuk kemi thyerje kohore, pasi ngjarjet e rrëfyera kanë një rrjedhë 
kronologjike të harmonizuar: ato fillojnë me mbresat e narratorit-fëmijë për jetën shkollore 
dhe mbarojnë për mbresat e tij për kohën studentore. Vendosja e ngjarjeve në vijimësi i 
bindet rrjedhës logjike rrëfimore. Edhe pse nuk është lehtësisht e dallueshme, kemi thyerje 
kohore, një heqje të plotë të kohës, konkretisht jeta shkollore e gjimnazit përcillet vetëm me 
një sintagmë të vetme “pas mbarimit të gjimnazit”. Kjo mosshfaqje e rrjedhës tërësore e 
historisë së rrëfyer përbën në vetvete një elipsë kohore, e cila edhe pse shfaqet si pa rëndësi, 
është e qëllimshme nga ana e autorit. Gjithashtu, edhe mbivendosja e historive, ose më saktë 
e tregimeve, përfshirja e një historie brenda një tjetre, është një tjetër akt i qëllimshëm nga 
ana e narratorit dhe konsiston në dy aspekte: 

Së pari, mbivendosja e historisë së Violës mbi atë të Anës, duke e theksuar vetë 
autori gjatë aktit rrëfimor se ekziston një lidhje midis këtyre dy historive, kemi të bëjmë me 
një dyzim dhe përngjasim të historive të rrëfyera, ku në themel të narracionit qëndron një 
strukturë narrative e njëjtë, kemi të bëjmë me një alternancë, të treguarit e dy historive 
njëkohësisht, që në këtë rast përngjasojnë mes tyre. Ky kombinim narrativ shfaqet me 
funksion të dyfishtë, ku historia e dytë shërben si plotësuese, por edhe si ndëshkuese për të 
parën. Subjekti që përjeton është i njëjtë me subjektin që pëson, thelbi i ngjarjes së rrëfyer 
është po ai, vetëm koha, hapësira dhe personazhi-femër ndryshojnë. 

Së dyti, mbivendosja e tregimit që narratori i dërgoi Violës dhe tregimi i rrëfyer nga 
kreu “1” deri në “8”, përbën njëlloj hiperteksti128 (mbivendosje të tregimeve, të cilat në thelb 
janë të njëllojtë). Letra që i kishte dërguar narratori Violës ishte pikërisht tregimi i pjesës së 
tretë. Kjo mbitekstorësi, në këtë lloj qasjeje, ka një referencë të qartë që e bën të dallueshëm 
si të tillë, si hipertekst. Dhe, pikërisht kjo referencë lidhet me sentencën e fundit të kreut “8”, 
e cila vërteton mbivendosjen narrative. Ky është detaji kryesor që e bën këtë tregim, të 
krijuar enkas për Violën, një tregim të mbistrukturuar brenda pjesës së tretë të triptikut.  

 
Marrëdhënia mbishtresore e krijuar mes dy tregimeve është e qartë:  
 

 
 

                                                
127 Kadare, Ismail. (2009) Vepra, vëllimi 14. Tiranë, Onufri, f. 187 
128 Fjala hipertekst është përdorur për herë të parë nga Ted Nelson, e ka prejardhjen nga fjala angleze 
hyper (parashtesë me origjinë greke ὑπερ, që do të thotë mbi apo përtej) dhe text - tekst. Termi përdoret në 
shumë fusha të jetës, sidomos në rrjetet elektronike, por në semiotikë, hiperteksti përfaqëson një tekst që 
rrjedh prej një teksti tjetër, pra është një tekst që aludon.  

prej tekstit A (hipoteksti) - teksti 
burimor

tregimi i dërguar Violës –
teksti i mëhershëm  

rrjedh:

teksti B (hiperteksti) - teksti që 
aludon

tregimi i botuar në pjesën III të 
triptikut – teksti i mëvonshëm
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Autori paraqitet tepër i sinqertë në marrëdhënie me lexuesin, duke i bërë të ditur edhe 
kohën se sa i është dashur për ta përfunduar këtë tregim, ai thekson “tri javë”. Gjithashtu, 
narratori paraqet edhe fjalët me të cilat ka shoqëruar tregimin kushtuar Violës, për ngjarjen e 
ndodhur në rrugicën e lagjes së tyre. Përveçse një mbivendosje historish dhe tregimesh, letra 
drejtuar Violës përbën një analeps, një kthim pas në kohë, një reflektim, kthjellim dhe 
pendesë njëherësh. Triptiku në tërësi vjen koherent, edhe pse kemi elipsë kohore, analepsë, 
alternancë e mbivendosje historish, koherenca tekstuale dallohet edhe në “rrjedhën 
kronologjike” që përshkon triptikun.  
 Aktanti kryesor i rrëfimit, vetë narratori, deklaron se do t’i dërgojë një letër Violës, 
letër, e cila mbaronte me fjalët: “Unë do t’i shkruaj një letër Violës, - i thashë, kur po 
ndaheshim, dhe, pa i lënë kohë të më kërkonte shpjegime, u ndava me të [e ka fjalën për 
Mama Belgjikën]”. Kjo sentencë e drejton arsyetimin logjik te letra që i ka dërguar narratori-
protagonist Violës, pikërisht pjesa III e triptikut, nga kreu “1” deri te “8”.  
 Letra që i dërgoi protagonisti Violës, nis pikërisht me fjalët shoqëruese (kemi 
tregimin e shoqëruar me këto fjalë sqaruese): 

 
“Viola, shoku ynë i përbashkët Mama Belgjika (emri i tij) më 

tregoi për polemikën lidhur me rrugicën në qytetin e largët, ku nuk 
banon më asnjë prej nesh, po ku një grremç i padukshëm na ka lidhur e 
na tërheq herë pas here. 

Unë nuk e di kush ka të drejtë nga ju të dy lidhur me shembjen 
ose jo të rrugicës. Në qoftë se ju mendoni se rrugica duhet të jetojë për 
të njëjtën arsye që mendoj edhe unë, po ju dërgoj këtë tregim, të cilin 
mendoj ta botoj, i bindur se kështu, edhe pas një shembjeje të 
mundshme, ajo do të mbetet e gjallë për gjithkënd, sidomos për ne.” 

  
 Tregimi i dërguar Violës dhe tregimi nga krerët “1”-“8”, del se jo vetëm kanë 
përmbajtje të lidhura, por shërbejnë si një model identik i zhvilluar brenda pjesës Koha e 
dashurisë. Tregimi 1-8 i është dërguar Violës me këtë shpjegim të thukët, i cili përmbledh 
disa ndjenja njëherësh: keqardhje, pendim, mbështetje, së fundmi edhe dashamirësi. Dhe, pas 
disa ditësh, po e thukët vjen edhe përgjigjja e shumëpritur e Violës: “Faleminderit! Viola”. 
Përgjigjja, në vend që t’i jepte fund përsiatjeve, ishte shumë e përgjithshme dhe e pamundur 
për t’i zbërthyer kuptimin e thellë që ajo mbartte. Fjalët e zakonshme, ato që shqiptohen kaq 
herë prej nesh, nga banorët e të gjithë globit, ishin më të vështirat për t’u zbërthyer, kështu e 
përmbyll narratori rrëfimin e tij.  
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KREU VIII 
FUNKSIONI I DISTOPISË DHE I ALUZIONIT NË ROMANIN 

PALLATI I ËNDRRAVE 
 

VIII.1. Vështrim i përgjithshëm për distopinë dhe romanet 
distopike 

 
VIII.1.1. Funksioni i distopisë në romanin Pallati i Ëndrrave 

 
Distopia është pak e trajtuar në kritikën letrare shqiptare. Termi u përdor për herë të 

parë në vitin 1516, nga Sir Thomas More, në librin e tij Utopia129, si antonim i utopisë. 
Koncepti distopi130 ka kuptimin e një vendi imagjinar ose të një shteti në të cilin jetesa është 
jashtëzakonisht e keqe, si nga privimi, shtypja ose edhe terrori. Etimologjikisht termi distopi 
rrjedh nga greqishtja e vjetër, nga δυσ (dys), që do të thotë i keq, i vështirë, dhe tόπος (topos), 
që do të thotë vend, peizazh; distopia mund të quhet ndryshe edhe si antiutopi ose kakotopi. 
Ndërsa utopia lidhet me një vend, shtet ose gjendje të përsosur, një idealitet do të thoshim 
ndryshe, në lidhje me politikën, ligjet, zakonet dhe kushtet e atij vendi; distopia lidhet me një 
univers imagjinuar në të cilën kontrolli shtypës shoqëror dhe iluzioni i një shoqërie të 
përsosur janë të mbikëqyrura nga sistemi qeveritar. Distopia është e kundërta e utopisë, një 
“utopi e përmbysur”. Ndërsa një shoqëri utopike është një shoqëri, kushtet e së cilës janë të 
përsosura, pra kemi të bëjmë me mishërimin e një shoqërie ideale – një shoqëri distopike 
është një shoqëri e lënë në hije, duke nxitur në të frikën dhe duke lënë pasoja të pashlyeshme, 
fizike e psikologjike. Në një shoqëri utopike presupozohet se shteti funksion në mënyrë 
ideale, të përsosur, sidomos në aspektet sociale, politike dhe morale, ndërsa distopia lidhet 
me një univers imagjinar, në të cilin kontrolli shtypës shoqëror dhe iluzioni i një shoqërie të 
përsosur janë të mbikëqyrura përmes burokracive ose sistemeve totalitare. Një nga 
pikëpamjet e fundit mbi konceptin e distopisë është dhënë nga John Joseph Adams në 
artikullin e tij Distopian Fiction: An Introduction131. Adams-i e përshkruan distopinë si një 
shoqëri të pafavorshme për të jetuar. Sipas tij, zakonisht, në një rrëfim distopik, nga njëra anë 
shoqëria është antagoniste, por, nga ana tjetër, shoqëria lufton kundër qëllimeve dhe 
dëshirave të protagonistit. Kjo trysni shpesh gjallon në sistemet totalitare ose autoritare, duke 
shkaktuar shkeljen dhe cenimin e të drejtave dhe lirive themelore të individit, duke jetuar nën 
kushtet e papajtueshme të jetesës. Njerëzit e gjejnë veten në rrethana të pafavorshme, 
shtypëse dhe shpeshherë edhe ndëshkuese, të shkaktuara nga mbikëqyrja e vazhdueshme.  
                                                
129 http://history-world.org/Utopia_T.pdf  
130 Oxford English Dictionary (3rd ed.), Oxford University Press. September 2005 
131 http://www.tor.com/blogs/2011/04/distopian-fiction-an-introduction  

http://history-world.org/Utopia_T.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://www.tor.com/blogs/2011/04/distopian-fiction-an-introduction
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Romani distopik (distopian fiction) është një lloj zhanri në të cilin pasqyrohen 
strukturat sociale dhe politike të një vendi, nën mbikëqyrjen e sistemeve totalitare, 
burokracive ose edhe kompanive të caktuara. Në letërsi, distopia është pjesë e fiction-it, ku 
gjithashtu ajo lidhet me një vend imagjinar ku jeta është jashtëzakonisht e keqe për shkak të 
privimit, shtypjes, mbikëqyrjes ose dhe terrorit. Në romanet distopike nuk përshkruhet një 
vend ku njerëzit do të donin të jetonin, përkundrazi, një vend në të cilin duhet shmangur 
jetesa. Veprat distopike theksojnë trysninë që ndodh për shkak të kushteve politike, e ku 
shoqëria është një shoqëri tipike distopike. Temat kryesore në një vepër distopike janë: 
shtypja, mbikëqyrja dhe rebelimi. Mjedisi luan një rol të rëndësishëm në pasqyrimin 
distopik. Rrëfimet distopike, zakonisht janë rrëfime për mbijetesë, e ku përgjithësisht rrëfimi 
shfaqet si imagjinar, edhe pse tematika huazohet nga realiteti. Në një vepër tipike distopike 
nuk ka asnjë grup shoqëror përveç shtetit, por edhe nëse ka, ato janë të kontrolluara prej 
shtetit.  

Mjedisi social luan një rol të rëndësishëm në pasqyrimin distopik. Në një vepër tipike 
distopike nuk ka asnjë grup shoqëror përveç shtetit, por edhe nëse ka, janë të kontrolluara 
prej tij. Romanet distopike përdorin edhe elemente të romanit fantastiko-shkencor, si: 
udhëtimin në kohë, fluturimet në hapësirë, teknologjinë e përparuar etj. 

Disa prej romaneve më të njohura distopike132, i zhvilluar si zhanër në shekullin XX, 
përmendim: 1984 i George Orwell, i cili është sinonim i qeverive tiranike dhe fashizmit. 
                                                

132 Më gjerësisht po paraqesim edhe disa prej romaneve më të njohura distopike të shekullit XX, 
sipas kronologjisë së botimeve. 

■ Thundra e hekurt, shkruar nga Jack London, më 1908-ën, është një roman distopik në të cilin 
rrëfehet për rritjen oligarkike e tiranike të korporatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë roman 
theksohen ndryshimet në shoqëri dhe në politikë, për shkak të oligarkisë së formuar prej baronëve grabitës, 
të cilët kërkojnë të falimentojnë shtresën e mesme dhe të marrin pushtetin përpara se të zbatohet “sistemi i 
kastave” të punëtorëve. 

Shkrimtari Jack London është shkrimtari më i përkthyer dhe më i njohuri ndër emrat e 
përzgjedhur të listës distopike, romani distopik Thundra e hekurt është botuar nga shtëpia botuese “Naim 
Frashëri”, në vitin 1961 dhe përkthyer për lexuesin shqiptar nga Alqi Kristo.  

■ Guximtari i Botës së Re, i papërkthyer në shqip (Brave New World), shkruar në vitin 1931, nga 
shkrimtari Aldous Hyxley, botuar më 1932-shin. Autori ofron tridhjetë e tre histori distopike, në të cilat 
paraqiten: zhvillimet në teknologjinë riprodhuese dhe manipulimi psikologjik i njerëzve. Shoqëria është e 
ndarë në pesë kasta, konkretisht në: Alphas, Betas, Gammas, Deltas dhe Epsilons. Fëmijët lindin përmes 
përzgjedhjes së fetuseve, çka do të thotë se fëmijët riprodhohen artificialisht. Për të plotësuar vendet e 
paracaktuara brenda shtresave sociale dhe ekonomike të shtetit Botë, për t’u bërë anëtarë të kastave më të 
larta – zgjidhen fetuset “Alpha” dhe “Beta”, ndërsa për t’u bërë anëtarë të kastave më të ulëta – zgjidhen 
fetuset “Gama”, “Delta” dhe “Epsilon”. Çdo “Alpha” ose “Beta” është një organizëm i zhvilluar nga një 
vezë unike (një fetusi unik), ndërsa anëtarët e kastave më të ulëta nuk janë unikë, ku prej një veze të vetme 
mund të prodhohen disa fëmijë. Njerëzit e këtyre kastave përbëjnë shumicën e shoqërisë njerëzore, dhe 
prodhimi i këtyre fëmijëve rrit efikasitetin dhe harmoninë e shoqërisë. Individët e kësaj shoqërie janë të 
kufizuar, qëllimisht në aftësitë e tyre njohëse dhe fizike, për ta pasur më të lehtë kontrollimin e tyre. Në 
shtetin Botë, njerëzit zakonisht vdesin në moshën 60-vjeçare, duke pasur një shëndet të mirë dhe freski 
gjatë gjithë jetës.  

■ Romanet: Ferma e kafshëve (Animal farm, shkruar më 1943-1944, botim i vitit 1945) dhe 1984 
(Nineteen Eighty – Four, botim i vitit 1949) shkruar nga George Orwell. Romani Ferma e Kafshëve është 
përkthyer në shqip prej Arben Kallamatës, dhe gëzon dy botime: botimi i parë me titullin Republika e 
kafshëve, i vitit 2011, i Shtëpisë Botuese të Lidhjes së Shkrimtarëve, Tiranë, dhe ribotimi nga i njëjti 
përkthyes, me titullin e origjinalit Ferma e kafshëve, i vitit 2006, prej shtëpisë botuese “Onufri”; ndërsa 
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Romani i Orwell-it tregon se si një qeveri mund të manipulojnë njerëzit duke manipuluar të 

                                                                                                                                                  
romani Një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër është përkthyer në shqip prej Çelo Hoxhës, botim i vitit 
2005, i shtëpisë botuese “Zenit”, Tiranë.  

Romani 1984 është sinonim i qeverive tiranike dhe i fashizmit. Romani i Orwell-it tregon se si një 
qeveri mund të manipulojnë njerëzit duke manipuluar të vërtetën dhe duke manipuluar lajmin. Familja 
është në shërbim të shtetit, fëmijët spiunojnë prindërit e tyre. Në romanin 1984, klasa e lartë e shoqërisë, e 
partisë në pushtet, ka një standard jetese më të ulët se klasa e ulët e shoqërisë. Ky libër është kundër një 
qeverie, e cila synon të marrë pushtetin me forcë. George Orwell me romanin 1984 përfaqëson, ndoshta, 
distopinë më të njohur të shekullit XX.  

Romani  Ferma e kafshëve është romani distopik, në të cilin shkrimtari krijon një botë, që është 
një makth i përgjithshëm për t’u jetuar. Ferma Menër, zot i së cilës ishte Xhonsi, nuk është gjë tjetër veçse 
një pjesë e realitetit të përditshëm anglez. Personazhet janë kafshët (personifikime) dhe prijësi i tyre është 
derri Major, më i vjetri ndër kafshët, i cili kërkon t’u hapë sytë kafshëve dhe ta shohin realitetin që i 
rrethon pa frikë, pasi i vetmi armik që ata kanë është njeriu. Pas vdekjes së Majorit, komandimin e marrin 
dy derra të rinj, Snouboll dhe Napoleon, pra simbolika është e fuqishme, bota komandohet prej derrave. 
Askush nuk ka pushtet përveç derrave, ndërkohë që ata përdorin kafshët e tjera për të përfituar. Orwell-i 
përshkruan një botë në të cilën vërtet nuk mund të jetohet. Personazhet-kafshë bëjnë mbledhje, kanë 
personat e posaçëm që i drejtojë (derrat), votojnë, kanë arsye të shëndoshë, madje njohin edhe parime, 
mbrojnë fort parimet e animalizmit, me pak fjalë kërkojnë të drejtat e tyre, lexojnë, shkruajnë, kanë Shtatë 
Urdhrat e veta, dosjet, raportet, shkresat, të gjithë janë kundër padronit, krijojnë një Komitet të posaçëm të 
kryesuar prej Napoleonit, bënin tubime të dielave, kanë himnin e tyre “Kafshët e Anglisë”, kanë parrullat e 
tyre: “Rroftë Ferma e Kafshëve”, “Rroftë mulliri”, “Rroftë njerëzimi”, “Vdekje Frederikut” etj., hyjnë në 
luftë (kujtojmë “Betejën e Stallave”). Me pak fjalë, pas tyre fshihen njerëzit, ashtu sikurse në një fabul. Në 
këtë roman, Napoleoni, udhëheqësi i ri i kafshëve, krijon një botë në të cilën jeta është pamundur për t’u 
jetuar, një botë e papërshtatshme edhe për kafshët.  

■ Fahrenheit 451, shkruar nga Ray Bradbury, në vitin 1953. Protagonisti, zjarrfikësi Gai Montag, 
bën thirrje për të djegur të gjithë librat që janë konsideruar si të jashtëligjshëm. Në këtë roman 
propagandohet kundër heshtjes së shoqërisë, e cila shihet si e paaftë për të luftuar për të drejtat e veta. Gai 
shkon ushtar, duke përfaqësuar kështu një mendimtar të pavarur e të lirë, çka simbolizon arratinë e tij për 
të mbijetuar ndaj shoqërisë që e rrethon.  

Shkrimtari Ray Bradbury është përkthyer në shqip prej Pirro Mishës dhe Erind Myrtajt, 
konkretisht romanet 451 Fahrenhajt: vitet e Feniksit: roman fantastik (titulli i origjinalit Fahrenhajt 451), 
përkthyer prej Pirro Mishës dhe botuar në vitin 1983 prej shtëpisë botuese “Naim Frashëri”. Gjithashtu, 
edhe përkthimet e Erind Myrtajt, përmbledhjet me tregime botuar në vitin 2003 prej shtëpisë botuese 
“Ideart”: Koha për të ikur dhe Lëkurëzeshkët me sy të florinjtë. 

■ The Chrysalids, shkruar nga John Wyndham, në vitin 1955. Një tjetër shembull i një bote 
postbërthamore, por këtë herë distopia vjen nga një “nevojë” për pastërtinë e racës njerëzore. Njerëzit kanë 
lindur si shkak i mutacioneve gjenetike dhe me deformime fizike, kështu shteti vendos që të ekzekutojë të 
gjithë ata që nuk janë “të përsosur”. Kjo përpjekje për të detyruar perfeksionin në një botë pasapokaliptike 
është tepër shqetësuese. 

Shkrimtari John Wyndham është përkthyer në shqip prej Pirro Mishës, konkretisht me romanin 
Dita e Trifidëve (Day of Triffids), botim i vitit 2012 prej shtëpisë botuese “Linus”. 

■ Rrëfimi i shërbyeses (Handmaid’s Tale), shkruar nga Margaret Atwood, më 1985-ën, është një 
roman në të cilin rrëfehet historia e Ofredës, “shërbyeses” së rendit të ri shoqëror. Ofreda është një vajzë, e 
cila jeton në një kohë kur gratë pjellore janë të detyruara të jenë si një “makinë mbarështimi”. Kjo ndodh 
për shkak se bota tashmë është një botë postbërthamore, ku shumë gra nuk mund të lindin fëmijë. Shoqëria 
e përshkruar në roman është teokratike, prandaj libri ka prirje feministe dhe antifetare. Fabula e romanit 
është një fabul e frikshme distopike, sepse logjika të çon në atë çka do të ndodhë me shoqërinë, ose më 
saktë atë çka e pret shoqërinë, shfarosja. 
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vërtetën dhe lajmin. Guximtari i Botës së Re, i shkrimtarit Aldous Hyxley. Roman në të cilin 
paraqiten zhvillimet në teknologjinë riprodhuese dhe manipulimi psikologjik i njerëzve. 
Shoqëria është e kufizuar, për sa u përket aftësive njohëse dhe fizike, duke e bërë më të lehtë 
kontrollin mbi të. Fahrenheit 451, i shkrimtarit Ray Bradbury. Protagonisti, zjarrfikësi Guy 
Montag, bën thirrje për të djegur të gjithë librat që janë konsideruar si të jashtëligjshëm. 
Ndryshe nga romanet 1984 dhe Guximtari i Botës së Re, romani 451 nuk pozicionohet 
politikisht kundër të majtëve apo të djathtëve, por është kundër heshtjes së shoqërisë dhe 
paaftësisë së saj për të luftuar për të drejtat e veta. Tri romanet në fjalë konsiderohen si 
romanet kryesore të zhanrit distopik.  

Romanet distopike trajtojnë, gjithashtu, idenë e klasës dhe të lirisë. Është gjithmonë 
shtresa elitare, kryesisht ajo në pushtet, që komandon dhe u ndalon lirinë shtetasve të vet. 
Institucioni i Pallatit të Ëndrrave ishte një prej atyre ku edhe ministrat hynin me leje të 
veçantë. Institucion zyrtar ku, portierët, kupolat e ngrehinës, një pjesë e mureve, kapakët e 
dosjeve kanë të njëjtën ngjyrë, gurkali të zbehtë. Distopia në romanin Pallati i Ëndrrave 
është e frikshme, tmerruese, e ankthshme, prandaj ndodh kontrolli deri tek ëndrrat që shohin 
njerëzit, në mënyrë që të shmangen përpjekjet prej individëve të ndryshëm për të shpëtuar 
ose, edhe më e keqja, për të shkatërruar distopinë. Në institucionin e Pallatit të Ëndrrave 
punohet fort që kjo gjë mos të ndodhë, duke parandaluar ngjarje të tilla.  

Në romanin Pallati i Ëndrrave janë analizuar disa prej karakteristikave të romanit 
distopik. Në teorinë e letërsisë, distopia lidhet me një vend imagjinar apo shtet në të cilin 
gjendja e jetës është jashtëzakonisht e keqe, si nga privimi, shtypja ose dhe terrori – nën këtë 
këndvështrim, është analizuar romani Pallati i Ëndrrave, i cili përfaqëson vendin 
“imagjinar” në të cilin ndodh procesi i përpunimit të ëndrrave, i ndarë në sektorë të posaçëm. 
Në roman jepet mbikëqyrja totale e shtetasve nga ana e qeverisë komuniste. Është arritur në 
përfundimin se këta nuk janë sektorët e përpunimit të ëndrrave, në tekst rrëfehet për të 
kaluarën, për shekullin XVIII, por janë procese të mbikëqyrjes, të hetimit dhe të vëzhgimit të 
shtetasve në bashkëkohësinë komuniste nga pushteti totalitar, pasi në nëntekst gjurmët të 
çojnë në shekullin XX. Shtetasit e këtij vendi janë të kufizuar e të kushtëzuar nga qeveria, 
dhe tek ta mbizotëron frika, ankthi, terrori, aq sa kanë frikë të shohin edhe ëndrra.  

Jo vetëm romani Pallati i Ëndrrave, por, në përgjithësi, të gjitha romanet dyspotike 
janë shkruar në përgjigje të shqetësimeve politike. Veprat distopike theksojnë trysninë që 
ndodh për shkak të kushteve politike, vepra, të cilat paraqesin jetën, jo vetëm të një individi, 
por të një shoqërie të tërë nën mbikëqyrjen ose trysninë e qeverive totalitare. Te Kadareja, 
shteti është mbikëqyrësi kryesor i jetës së shtetasve të vet, shoqëria është një shoqëri tipike 
distopike, gati një shoqëri paranojake, ku veprimet shtetërore shkelin të drejtat themelore të 
njeriut. Paraqitet mbikëqyrja totale nga ana e qeverisë, e ky është shqetësimi kryesor që 
autori parashtron në këtë roman; shqetësim, i cili lidhet me përndjekjen dhe ruajtjen e të 
dhënave vetjake të gjithsecilit prej strukturave më të larta shtetërore.  

Romani Pallati i Ëndrrave, motërzimi i novelës Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave133, 
është shfaqje e zhanrit distopik në letërsinë shqipe. Në analizën distopike të romanit Pallati i 
                                                
133 Pjesë e përmbledhjes me tregime e novela Gjakftohtësia (1980), ku janë botuar vetëm dy krerët e parë, 
plotësuar me të pestë krerët në vitin 1981 në përmbledhjen me tregime e novela Emblema e dikurshme 
(1981). Në vitin 1982, novela Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave u kritikua për nëntekste të dyshimta në 
plenumin IV të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Në vitin 1999 u botua si roman më 
vete në titullin Pallati i Ëndrrave nga shtëpia botuese “Onufri”.  
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Ëndrrave jemi bazuar, sidomos, në analizimin e madje konfrontimin me botimin e parë, 
novelën Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave. Një vepër distopike lidhet ngushtësisht me 
shoqërinë së cilës i drejtohet, kështu që varianti fillestar përbën një interes të veçantë nga ana 
studimore, për rastin distopik, sepse përfaqëson veprën e parë të botuar me porosi 
kundërtotalitare në regjimin monist. Duke konfrontuar të dyja tekstet, variantin e botuar në 
përmbledhjen me novela Gjakftohtësia dhe botimin e mëvetësishëm si roman, është vënë në 
dukje se ky ballafaqim nxjerr në pah, e mbi të gjitha dëshmon për elementet distopike të 
veprës; elemente eksplicite, të cilat gjejnë vend pothuajse në çdo faqe të novelës.   

Në romanin Pallati i Ëndrrave përshkruhet vendi ku grumbullohen ëndrrat, Tabir 
Saraji, ky vend imagjinar i krijuar prej imagjinatës autoriale dhe i shfrytëzuar prej tij për të 
denoncuar politikën totalitare të periudhës komuniste. Njerëzit gjenden në kthetrat e një 
sistemi që mund të bëjë gjithçka do dhe për këdo, dhe ajo çka është më e rëndësishmja është 
se gjendja distopike shpesh mbetet e pazgjidhur. Në veprën e Kadaresë, shteti është 
mbikëqyrësi kryesor i jetës së shtetasve të vet, ky roman, ashtu sikurse shumica e romaneve 
distopike janë shkruar në përgjigje të shqetësimeve reale politike, për shkak të të cilave 
cilësitë e jetës janë të pakëndshme, pra e kundërta e utopisë.  

Shoqëria në këtë roman është një shoqëri tipike distopike, në të cilën: mbledhja, 
përpunimi dhe interpretimi i ëndrrave përdoret për të kontrolluar individin; informacioni, 
mendimi i lirë, shprehja e tij dhe liria janë të kufizuara, madje të pakonceptuara; qytetarët 
perceptohen të jenë nën mbikëqyrje të vazhdueshme; qytetarët kanë frikë prej botës së 
jashtme dhe të brendshme, kanë frikë prej të pandërgjegjshmes së vet – ëndrrës; qytetarët 
jetojnë në një shtet ku mungojnë vlerat minimale humanitare; individualiteti, kundërshtimi 
dhe rebelimi ndaj regjimit kanë pasoja tragjike – rasti i Kurtit; shoqëria propagandon 
iluzionin e një bote të përsosur utopike, por që në të vërtetë s’është veçse një shoqëri tipike 
distopike, ku paranoja134 është tipar i qartë në mesin e qytetarëve, të cilët jetojnë në frikë, 
duke u ndierë të mbikëqyrur ose edhe të manipuluar prej sistemit politik.  

Në letërsi, një shoqëri distopike është një shoqëri që ka degraduar nga një shtet 
shtypës dhe mbikëqyrës, shpesh nën maskën e të qenit shtet utopik. Letërsia distopike 
shërben për të paralajmëruar shoqërinë se këto kushte shkaktojnë pasoja të pashlyeshme. 
Veprat disopike përshkruajnë format totalitare të qeverisë. Paranoja është një prej tipareve 
dalluese të individit në romanet Pallati i Ëndrrave të Ismail Kadaresë dhe 1984 të George 
Orwell-it; romane, të cilat përbëjnë shembujt më ekstremë të paranojës. Në romanin Pallati i 
Ëndrrave, individët janë të ndikuar, ose më saktë jetojnë me ankthin, kërcënimin dhe frikën e 
përndjekjes e të mbikëqyrjes prej institucioneve qeveritare, edhe pse nuk kanë bërë asnjë në 
kundërshtim të qeverisë. Marrja e ëndërrparësve në pyetje, akuzat e paqena, bindjet për 
komplote ndaj shtetit, kërcënimet janë tiparet kryesore që i bëjnë këta individë paranojakë. 
Në radhë të parë, paranojakë janë udhëheqësit politikë (kryeëndrra/bashëndrra kërkohet me 
porosi të sovranit), të cilët orvaten të kapin sjelljet aksidentale të shtetasve, nëse do t’i 
quanim ëndrrat e Pallatit të Ëndrrave si të tilla, dhe duke i përkthyer ato si sjellje të 
qëllimshme, madje edhe kërcënuese për shtetin. Në romanin Pallati i Ëndrrave dallojmë dy 
lloj paranojash: paranojën e udhëheqësve politikë – për të mbikëqyrur çdo “qelizë” të 

                                                
134 Fjala paranojë rrjedh nga greqishtja παράνοια (paranoia – çmenduri): παρά (para – pranë, me) dhe 
νοῦς (noos – mendje). 
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individit dhe për të pasur gjithçka nën kontroll; dhe paranojën kolektive - ankthi social, si 
sindromë kolektive; e gjithë shoqëria shfaq shenja paranojake.  

Si në romanet e George Orwell-it, ashtu edhe në romanet e Ismail Kadaresë janë 
përdorur dhe përshkruar elementet distopike në shoqëri, veçanërisht ato shqetësuese. Shoqëri 
të tilla shfaqen në shumë vepra letrare, sidomos në histori të rrëfyera me një të ardhme 
spekulative. Orwell-i në romanet e tij shfaq shqetësimin ndaj censurës së kohës gjatë 
periudhës së McCarthy në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Kadare nuk mund të dilte 
kaq hapur, por zgjedh mjetin artistik të mbivendosjes së të shkuarës në realitetin e tij 
bashkëkohor të kohës kur u shkrua vepra.  

Romani Pallati i Ëndrrave, nuk përbën romanin e vetëm distopik të shkruar prej 
shkrimtarit Ismail Kadare, por edhe romane të tjera të tij mund të klasifikohen si romane 
distopike:  

Dosja H. – Edhe pse subjekti i romanit ka të bëjë me Maks Roth-in dhe Vili Northon-
in, të huajt që kishin ardhur në vendin tonë për të zbuluar gjurmët e eposit homerik, romani 
trajton përgjimin e shtetasve prej spiunëve të paguar prej shtetit, të cilët e kishin profesion 
këtë punë;  

Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit – ku përshkruhet terrori shtetëror. Në këtë 
vepër parashtrohen pjesë prej mekanizmit të frikës e të terrorit, prej nga çdo regjim duhet të 
kishte turp.  

Spiritus – përgjimi prej Sigurimit të Shtetit i takimeve shpirtërore. Sigurimi i Shtetit 
kishte siguruar prej Republikës Popullore të Kinës aparate moderne përgjimi, duke shmangur 
përgjuesit e terrenit – ironia therëse në këtë roman.  

Aktori – shteti, për të ruajtur kufijtë, përdorte ushtrinë, mjete përgjimi, motoskafë, 
spiunë, inxhinierë, agjentë sekretë, në mënyrë që të zbulonin të arratisurit e mundshëm. Të 
arratisurit shpeshherë nuk arrinin ta përmbushnin misionin e tyre të arratisjes, por vriteshin 
nga rojat, ngecnin në telat me gjemba, shqyheshin nga qentë ose mbyteshin në det. Pra, shteti 
vret shtetasit e vet që rendnin drejt lirisë. 
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VIII.1.2. Universi imagjinar kadarean – Pallati i Ëndrrave si 
krijim autentik 
 
Romani Pallati i Ëndrrave përfaqëson intuitën krijuese, universin imagjinar ndoshta 

më të larmishëm në krijimtarinë e shkrimtarit Ismail Kadare. Këto krijime autentike, e 
përfytyrime njëkohësisht, nuk përfaqësojnë vetëm krijime të kategorive leksikore, por edhe 
krijime të kategorive konceptuale (ideore, kuptimore), duke filluar që nga institucioni i Tabir 
Sarajit/Pallatit të Ëndrrave, ëndërrparësve, ëndërrçuesve, bashëndrrës/kryeëndrrës etj., e duke 
vazhduar tek endja e ëndrrave dhe sistemi simbolik që i shoqëron e i zbërthen ato. I gjithë ky 
shestim vjen si referencë e së shkuarës përmes së tashmes. Edhe romanet distopike zakonisht 
përshkruajnë jetën në një vend imagjinar, ku çdo gjë është tërësisht e keqe, shqetësuese, 
individët ndihen gjithmonë të paqetë, ‘nuk i zë vendi vend’.  

Pallati i Ëndrrave është pjesë e një universi imagjinar kadarean, si pjesë e fiction-it 
dhe, gjithashtu, shembulli më i qartë për të treguar kontrollin që ndodh në një shoqëri 
distopike, nën trysninë e një qeverie totalitare, të drejtuar nga diktatura e sistemit komunist. 
Tabir Saraji/Pallati i Ëndrrave është krijim autentik i shkrimtarit Ismail Kadare, jo vetëm si 
krijim gjuhësor (si kategori leksikore): sintagmë emërore turko-arabe pranëvënë asaj në 
gjuhën shqipe, por edhe si krijim ideor: nuk ekziston asnjë institucion, së paku, që të merret 
me grumbullimin, seleksionimin dhe interpretimin e ëndrrave të shtetasve; hiperbolë – 
zmadhimi i dukurisë së mbikëqyrjes së ëndrrave mbi të gjithë shtetasit, për të theksuar idenë 
e mbikëqyrjes totale dhe përndjekjes së shtetasve – të gjithë janë të rrezikuar prej ëndrrave që 
mund të shohin, të gjithë ndiejnë frikë të shohin ëndrra.  

Sipas kritikëve shqiptarë e të huaj 135 , Pallati i Ëndrrave është një aluzion për 
Komitetin Qendror të Shqipërisë komuniste. Do të shtonim se për sa i përket funksionit, 
institucioni i Pallatit të Ëndrrave mbetet një krijim mirëfilli autentik, siç theksuam edhe më 
lart, një univers imagjinar kadarean, ndërsa për sa i përket strukturës, hierarkisë, pozicionimit 
gjeografik dhe, sidomos kur përshkruhet si ngrehinë arkitekturore mund të përngjasojë me 
institucionin e Komitetit Qendror të PPSH-së, gjithashtu, edhe duke e krahasuar me rolin 
suprem që ai zotëronte si organi më i lartë i PPSH-së, ashtu sikurse ishte edhe Pallati i 
Ëndrrave – institucioni më i rëndësishëm i shtetit perandorak, i krijuar me interesimin e 
drejtpërdrejtë të sulltanit sovran.  

Pallati i Ëndrrave përfaqëson institucionin më të rëndësishëm të shtetit perandorak, 
më të vjetrin e, sipas mendimit të njërit prej personazheve, Kurtit, pavarësisht emrit të bukur 
që ka, ai është institucioni më i tmerrshëm... midis gjithë mekanizmave të shtetit, Pallati i 
Ëndrrave është ai që qëndron më jashtë vullneteve njerëzore se të gjithë të tjerët... Ai është 
më impersonali i të gjithëve, më i verbri, më fatali, pra edhe më shtetërori... institucioni më 
absurd i perandorisë... – Do të ishte absurd në një botë logjike, - tha Kurti. - Kurse në botën 
tonë mua më duket më se normal136. Këto përfaqësojnë disa prej sentencave më të fuqishme 
e më eksplicite të novelës Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave, ku nëpërmjet këtij institucioni, 
pjesa më e errët e ndërgjegjes së të gjithë shtetasve krijon kontakt të drejtpërdrejtë me shtetin. 
                                                
135 Përmendim Uwe Stolzmann, Bashkim Kuçuku etj. 
136 Kadare, Ismail. (1980) Gjakftohtësia. Tiranë, Naim Frashëri, f. 529 – 533  
Për këtë referencë është përdorur botimi i vitit 1980 [Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave], në mënyrë të 
paraqitet ashtu siç I. Kadare e ka shkruar para rënies së regjimit.  
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Madje prej narratorit, Pallati i Ëndrrave konsiderohet si një kafaz tigrash që mbante një emër 
joshës137, por që në të vërtetë s’ishte gjë tjetër veçse një mekanizëm i verbër fatal dhe 
mizor138. Puna në këtë institucion misterioz krahasohej si një punë skëterre. 

Institucioni misterioz i Pallatit të Ëndrrave shtie në dorë ëndrrat e të gjithë shtetasve, 
pa përjashtim, gjithashtu, është vendi ku monitorohen, hetohen dhe gjykohen ëndërrparësit e 
bashëndrrës/kryeëndrrës. Ëndrra dhe ankthet përbëjnë botën e vetëdijes në këtë roman, 
kështu ëndërrparësit janë të vetëdijshëm se ëndrra për ta mund të jetë akt shpëtimi – ngritje 
në detyrë, shpëtimi i shtetit prej sulmeve nëpërmjet sinjaleve që kanë paralajmëruar ata me 
anë të ëndrrës së tyre; ose akt ndëshkimi – viktima të këtij mekanizmi burokratik, përmes 
përndjekjes, dënimit e madje edhe ekzekutimit. Ata nuk e dinë si mund të interpretohet ajo, 
prandaj janë të detyruar të jenë sa më transparentë, sepse mbikëqyrja është në një shkallë aq 
të lartë sa depërton deri në të padepërtueshmen, në ëndërr. 

Institucionet qeveritare, të përfaqësuara në këtë rast me më kryesorin, Tabir 
Sarajin/Pallatin e Ëndrrave, përdorin, madje mbikëqyrin një formë manipuluese të 
nënvetëdijes, ëndrrën. Pallati i Ëndrrave monitoron shtetasit e vet në çdo çast të ditës e të 
natës, madje edhe gjendjen e gjumit/ëndrrën. Rreziku që u kanoset qytetarëve nuk mund të 
imagjinohet as prej tyre e as prej zyrtarëve të këtij institucioni të trishtë. Koncepti i lirisë, në 
të gjithë kuptimet e tij, duket se mungon gjithkund. Por, nga ana tjetër, grotesku i lirisë është 
se fizikisht individët e këtij vendi janë të lirë, përveçse në rastet kur ata dënohen kryesisht për 
shkak të ëndrrës që mund të kenë parë. Ata “nuk” janë të izoluar nga bota e jashtme, vetëm 
nënvetëdija e tyre mbahet nën vëzhgim. Njerëzit trajtohen si kavie, ëndrrat e tyre vendosen 
në laborator dhe ata janë aq të nënshtruar sa presin me frikë vendimin që do të merret për ta, 
jo nga ajo që kanë vepruar me vetëdije të plotë, sepse kjo nuk mund të imagjinohet që të 
ndodhë, por për atë çka mund të zbulohet nga e nënvetëdijshmja që mund t’u jetë shfaqur në 
ëndërr. Individët e këtij shteti totalitar janë të bindur e të nënshtruar dhe presin të frustruar 
vendimin për veten e tyre. Një shoqëri e tillë nuk ka të ardhme, mbetet peng e së tashmes dhe 
e së shkuarës. Individët janë të kushtëzuar, të mjerë, të mbikëqyrur në vetëdije e nënvetëdije, 
dhe janë “të gatshëm” për të pranuar çfarëdo shteti ushtron e vendos për ta. Në këtë roman 
pasqyrohen shqetësimet në rritje të sistemit komunist. Njerëzit shfaqen të tjetërsuar, 
individualiteti dhe të drejtat e njeriut janë kufizuara nga qeveria. Tek ata mbizotëron frika, 
terrori, aq sa nuk mund të shohin dot as ëndrra, sepse edhe ëndrrat “monitorohen”.  

 
 
■ Ëndërrparja – frika ndaj të pandërgjegjshmes  
 
Ëndërrparja është puna fillestare për Pallatin e Ëndrrave, pra faza e parë e tij. Ajo 

përbën burimin e ankthit, dhunimin e individit, llahtarisjen e tij, madje mund të përbëjë edhe 
ndëshkimin fatal. Ëndërrparja është një proces aq rrëqethës dhe i ndërlikuar për njerëzit, sa 
që ata i tmerron ideja e të fjeturit gjumë, me frikën se mos shohin ndonjë ëndërr, e cila mund 
të interpretohet si kundër shtetit. Madje Shqipëria, sipas autorit, është një vend ku sundon 
stina e pagjumësisë, ndërsa shqiptarët janë një popull që kanë frikë t’i tregojnë ëndrrat e tyre 
– kanë frikë të shprehin hapur mendimin e tyre dhe të shprehen lirshëm. Ëndërrparja është 
një akt juridik, e cila shënohet në vepër me të dhëna të sakta e të detajuara, përkatësisht me: 

                                                
137 Kadare, Ismail. (1980) Gjakftohtësia. Tiranë, Naim Frashëri, f. 540 
138 Po aty. 
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datën, orën, emrin e ëndërrparësit, profesionin, prefekturën, nënprefekturën, pashallëkun, 
fshatin, qytetin.  

Ëndrrat ruheshin në dosje, e cila u përngjante dosjeve të proceseve gjyqësore. Dosjet 
mbanin përsipër vulën mbretërore. Përpunimi i ëndrrave është i ngjashëm me procesin 
hetimor, madje nga termi dosje kalohet në procesverbal.  

 
 
■ Ëndërrparësit – viktima të shtetit totalitar 
 
Ëndërrparësit janë viktima të shtetit që i mbikëqyr. Nga njëra anë, ata janë baza e 

Tabir Sarajit, sepse prej tyre vilen ëndrrat dhe, nga ana tjetër, viktima të këtij institucioni të 
tmerrshëm, viktima të shtetit totalitar. Ëndërrparësit thirren në Pallat me anën e një fletë-
thirrjeje, sikur të ishin të akuzuar për ndonjë vepër penale. Ëndërrparësit e bashëndrrës hyjnë 
me këmbët e veta në Pallat, por dalin prej tij me këmbët e të tjerëve, personave që mbajnë në 
supe arkëmortin e tyre. Ëndërrparësit mbahen në dhomat e veçimit – si të akuzuarit, sepse aty 
duhet të merren në pyetje për ëndrrën që kanë parë, dhe për të zbuluar shtysat që i kanë çuar 
për të parë një ëndërr të tillë. Ëndërrparësi nga kryeqyteti, ai që kishte dërguar ëndrrën fatale, 
mbahej në një nga dhomat e veçimit, për të bërë shpjegimet e nevojshme dhe tepër të 
hollësishme. Ndaj tij përgatitet një procesverbal, që i kishte arritur tetëqind faqe – për një 
ëndërr të vetme, i cili edhe pse kishte arritur tetëqind faqe, ende ishte larg përfundimit. Për 
perimeshitësin, ëndërrparësin nga kryeqyteti, pritej një pagjumësi e ndjeshme, pra mendohej 
se do të kishte gjumë të trazuar dhe me përqindje të lartë ankthi. Faqet e të cilit ishin 
mbushur me hollësira, deri në detajet e parëndësishme të përditshmërisë.  

 
 
■ Ëndërrçuesit – nëpunës të nënshtruar   
 
Janë personat përgjegjës të cilët i dërgonin bashëndrrën/kryeëndrrën sovranit çdo të 

ditë të premte. Shkrimtari Ismail Kadare i përshkruan ata si nëpunës me zhguna të shkurtra 
dhe të lëkurta, me çizmet gjithë baltë dhe me karrocat me rrotat e përbaltura [njollosja...]. 
Karrocat e ëndërruesve kishin emblemën e Tabir Sarajit te perpeja, si për të theksuar 
zyrtarizimin e këtij procesi.  

 
 
■ Ëndrrat – procese të mbikëqyrjes shtetërore  
 
Ëndrrat, ashtu sikurse shumë dukuri të tjera të kësaj jete, periudhat e tyre të shtimit i 

kishin nga pranvera deri për Vit të Ri, ndërsa periudhat e pakësimit – sidomos pas periudhës 
së Vitit të Ri e deri në pranverë. Pra, ky ‘ritual’ mund të pretendohet si një lloj cikli, i cili 
dukej sikur lidhej me stinët.  

Ëndrrat që klasifikoheshin si “të vlefshme”, kalonin në sektorin e interpretimit, për t’i 
zbërthyer kumtet që ato mbartin. Disa prej ëndrrave në roman dekodifikohen prej 
protagonistit, i cili është edhe narratori, i cili e kishte proces të punës së tij. Mark-Alemi, mes 
mijërave ëndrrave që vinin në Pallatin e Ëndrrave, vendos që të zbërthejë për lexuesin vetëm 
dy prej tyre; vetëm ato ëndrra që më vonë gëzuan statusin “kryeëndërr”/“bashëndërr”, një lloj 
nuhatjeje prej drejtuesi kjo, ose prej lideri do të thoshim në gjuhën e ditëve të sotme.  
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■ bashëndërra/Kryeëndërra – kotësia institucionale  
 
Bashëndrra ose siç quhej ndryshe kryeëndrra 139  ishte ëndrra e përzgjedhur mes 

mijëra ëndrrash që seleksionoheshin dhe interpretoheshin në Pallat. Nxjerrja e kryeëndrrës 
ishte detyra e bashëndërrorëve dhe përfaqësonte drejtorinë më të rëndësishme në Pallatin e 
Ëndrrave; elitën. Nëpunësit që punonin për kryeëndrrën/bashëndrrën quheshin 
bashëndërrorë/kryeëndërrorë. Shenjimi i bashëndrrës krahasohet me gjetjen e një margaritari 
në shkretëtirën me rërë. Ajo shihet si shpëtimtare për shtetin perandorak. Kryeëndrra shihet si 
shkëndijë për të parandaluar ose për të shmangur sulmet kundër shtetit, luftën ose murtajën. 
Bashëndrra/kryeëndrra përbënte ëndrrën fatale për ëndërrparësin. Ajo përzgjidhej çdo të 
premte dhe përgatitej që të dërgohej në pallatin e sovranit. Ishte kryeëndrra e parë nga 
perimeshitësi nga kryeqyteti, ajo që kishte çuar Kurtin [i cili quhet Tjetërmendës (disident)] 
në varr, ndërsa Mark-Alemin në postin më të lartë të institucionit hijerëndë të Pallatit të 
Ëndrrave.  

 
  
 
VIII.1.3. Proceset e përpunimit të ëndrrave – akte distopik 
 

Përpunimi i ëndrrave në Pallat është një proces filtrues, karakteristik për institucionet 
totalitare, dhe kalon në disa sektorë (faza). Rëndësia dhe përgjegjshmëria në të cilët rritej nga 
sektori në sektor. Në këta sektorë punojnë njerëz tepër të besueshëm e të përkushtuar ndaj 
shtetit, persona që duhet medoemos të ruajnë sekretin e institucionit.  

Sektorët e përpunimit të ëndrrave në roman janë:  
 

- kopisteria,  
- grumbullimi/mbledhja e ëndrrave,  
- përzgjedhja/seleksionimi,  
- klasifikimi/përndarja,  
- interpretimi,  
- kryeëndrra-bashëndrra. 

 

Në të vërtetë, këta sektorë nuk lidhen drejtpërdrejt me përpunimin e ëndrrave, por me 
proceset e mbikëqyrjes/survejimit total/e të shtetit ndaj shtetasve të vet, me hetimin, me 
vëzhgimin e me përndjekjen në bashkëkohësinë komuniste të autorit, në kohën kur u shkrua 
vepra. Edhe Pallati i Ëndrrave, institucioni në të cilin mblidhen ëndrrat, përbën pallatin e 
tmerrit, hetimit, dhunimit e ndëshkimit të lirisë individuale – cilësuar prej narratorit si 
institucion hijerëndë. Detyra themelore e këtij institucioni është: me anë të kumtit që përcjell 
                                                
139 Kryeëndërr/bashëndërr – fjalëformime nga emër + emër: krye- (si emër, jo si parafjalë fjalëformuese) + 
-ëndërr; bash- (si emër i gjinisë mashkullore) + -ëndërr (emër i gjinisë femërore). Në të dyja përdorimet si 
krye-, si bash-, përdoren me kuptimin e dytë që kanë në fjalor:  
I) krye-: kuptimi i dytë, secila nga pjesët kryesore, në të cilat ndahet lënda e një libri, e një teksti, e një 
rregulloreje. 
II) bash-: kuptimi i dytë, pjesa më e mirë e diçkaje, pjesa më e zgjedhur, balli, ajka.  
Kjo dyshe sinonimike del vetëm në variantin romanor, pasi te Nëpunësi... del vetëm në trajtën e vjetër 
bashëndërr. 
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ëndrra, paralajmërimi që ajo lëshon, të parandalojë fatkeqësinë e shtetit të sovranit, prandaj 
Pallati i Ëndrrave është një nga themelet e shtetit ‘perandorak’. Sektori më i rëndësishëm i tij 
është interpretimi, sepse gjithçka fillon nga ky proces, i cili merret me interpretimin politik të 
ëndrrave. Sa më me karakter kundërpushtetar të jetë një ëndërr aq më kryeëndërr bëhet. 
Karriera e vërtetë e Pallatit të Ëndrrave fillon nga sektori i interpretimit: Interpretimi është 
fshehtësi mbi fshehtësinë 140 . Një nga kërkesat themelore të Pallatit të Ëndrrave është 
fshehtësia e plotë: Përveç Tabirit të zakonshëm është edhe Tabiri i Fshehtë, që merret me 
përpunimin e ëndrrave që njerëzit nuk i bien vetë në pallat, por që shteti me anë të mjeteve 
dhe mënyrave të tij, i shtie në dorë.  

Mënyra e organizimit të punës në Pallatin e Ëndrrave ka disa kërkesa kryesore: 
përveç punës së madhe (këtu nënkuptohet puna e madhe e PPSH-së), ka një rëndësi të madhe 
mbyllja e plotë e Tabir Sarajit ndaj çdo ndikimi të jashtëm (këtu nënkuptohet armiqësia që ka 
pasur sistemi totalitar ndaj kapitalizmit, perëndimit – ndikimeve të huaja), shumë njerëz dhe 
shumë rryma kanë dashur të depërtojnë këtu, por Tabir Saraji nuk ka rënë kurrë në grackë 
(bëhet fjalë për njerëzit që nuk janë pajtuar me diktaturën dhe janë përpjekur të dalin kundër, 
tjetërmendësit, disidentët).  
 
 
 

VIII.1.4. Shtypja, mbikëqyrja dhe rebelimi – topose 
sinjifikative  të romanit distopik 
 
Në romanin Pallati i Ëndrrave veprimet shtetërore shkelin të drejtat themelore të 

njeriut, paraqitet mbikëqyrja totale nga ana e institucioneve zyrtare/qeverisë dhe ky është 
shqetësimi kryesor që autori parashtron në këtë roman; përndjekja e individëve dhe ruajtja e 
të dhënave personale në shërbim të interesave shtetërore. Pallati i Ëndrrave është shembulli 
më ekstrem i një “Big Brother”-i të kohëve moderne, i cili është një format televiziv që i 
mban banorët të mbikëqyrur (të monitoruar) për 24 orë. Edhe Pallati i Ëndrrave duket se i 
kontrollon shtetasit e vet për 24 orë, madje edhe në gjumë. Në një shoqëri të tillë, krejtësisht 
distopike, mjerimi dhe kushtet ekstremisht negative të jetesës mbizotërojnë kudo. Romanet 
distopike paraqesin një botë në të cilën ndodh kontrolli shtypës i shoqërisë dhe 
propagandohet iluzioni i një shoqërie të përkryer.  

Kontrolli burokratik i ëndërrparësve (mbikëqyrja/surjevimi i tyre) prej 
administratës/zyrtarëve të Pallatit të Ëndrrave lidhet me një sistem të pamëshirshëm – 
kujtojmë se çfarë i ndodhë perimeshitësit nga kryeqyteti. Ëndërrparësit ndihen të pafuqishëm 
për shkak të shtypjes e të mbikëqyrjes së vazhdueshme, të drejtuar nga diktatura totalitare 
dhe të organizuar nga institucioni burokratik i Pallatit të Ëndrrave. 

Temat kryesore në një vepër distopike janë kryesisht: shtypja, mbikëqyrja dhe 
rebelimi. Dy të parat, shtypja e mbikëqyrja, janë mbizotëruese edhe në romanin Pallati i 
Ëndrrave, madje në nivele të larta, ndërsa rebelimi, mbetet në tentativë, vetëm te Kurti e 
hasim njëfarë rebelimi, i cili bëhet shkaku kryesor i fundit tragjik të tij. Rrëfimet distopike, 
zakonisht janë rrëfime për mbijetesë. Shfaqja e distopisë te Pallati i Ëndrrave paraqitet në 
formë të egër. Kemi një prirje rebelimi prej Kurtit, e për shkak të kësaj prirjeje, ai quhet prej 

                                                
140 Kadare, Ismail. (1999) Pallati i Ëndrrave. Tiranë, Onufri, f. 126 
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narratorit si tjetërmendës [te Nëpunësi... nuk e kemi këtë epitet, por thuhet: gjithçka e bënte 
tjetërlloj], vetëm ai gëzonte mendime të ndryshme prej shtetasve të tjerë.  

Kurti, ungji i vogël i Mark-Alemit, shfaq mendime liberale për kohën: nuk donte të 
martohej, luante golf me të birin e konsullit austriak, flitej se këmbente letra dashurie me një 
hanëme misterioze, me pak fjalë gjithçka e bënte tjetërlloj nga sa vepronin njerëzit në 
përditshmërinë e tyre. Ai nuk ishte ngritur në asnjë post të rëndësishëm shtetëror, 
përkundrazi kishte hyrë në disa punë të parëndësishme, prej të cilave kishte hequr dorë 
shpejt, në një institucion të oqeanografisë, në arkitekturë, e kohët e fundit kishte filluar të 
merrej me muzikë. Kurti, i ndryshëm prej fisit që mund të jenë brunë, ai është biond, me sy të 
çelët, me mustaqe të kuqërremta dhe me një emër shqiptaro-gjerman, ashtu sikurse edhe 
tiparet e tij fizike.  

Përgjithësisht linja rrëfimore në romanin Pallati i Ëndrrave është imagjinare, edhe 
pse tematika huazohet nga realiteti. Nuk ekzistonte askund, as në hapësirën e Perandorisë 
Osmane e as në vendin tonë një institucion ku të mblidhen, përzgjidhen e interpretohen 
ëndrrat e shtetasve. Kjo gjendje afërmendsh është një lloj pasqyrimi distopik i gjendjes që po 
kalonte vendi ynë gjatë periudhës komuniste. Në këtë vepër tipike distopike, nuk ekziston 
asnjë person (edhe ai që pretendohet se është kundër shtetit, Kurti dënohet dhe ekzekutohet), 
grupim shoqëror përveç shtetit, gjithçka kontrollohet e mbikëqyret prej shtetit. Kurti si 
antagonist, si antihero, ai sheh se çfarë është e gabuar në këtë sistem dhe përpiqet për ta 
ndryshuar sistemin, por pa rezultat. 

Mbikëqyrja e individëve përmes survejimit të ëndrrës përbën shfaqjen më të 
përçudnuar të distopisë. Ëndrra simbolizon mbikëqyrjen e shtetasve prej institucioneve 
shtetërore. Ëndrrat e ëndërrparësve ruhen në dosje dhe kalojnë në disa procese të posaçme 
për të cilat ka drejtori të veçanta në institucionin e Tabir Sarajit/Pallatit të Ëndrrave. Ëndrra 
përfaqëson ndalimin e fjalës së lirë dhe dhunimin e lirisë individuale prej shtetit, si dhe 
cenimin e nënvetëdijes së gjithsecilit. Ëndrra, asociacioni verbal, bëhet subjekt për censurë, 
të cilin mund ta quajmë “parim të besueshmërisë”,141 domosdo të formuar prej vetëdijes së 
shkrimtarit. Ëndërrparësit janë të frikësuar të tregojnë lirisht ëndrrat e tyre.  

Ëndrrat në Tabir Saraj/Pallatin e Ëndrrave ndaheshin në gjashtë grupime, 
domosdoshmërish bëhet fjalë për ato ëndrra që lidheshin me çështjet që institucioni u 
kushtonte rëndësi. Çdo grupim vendosej në dosje të posaçme. Çështjet më të rëndësishme, të 
cilave u jepej prioritet i veçantë në Pallatin e Ëndrrave, përfaqësoheshin prej ëndrrave me 
lëndë (përmbajtje) shtetërore:  

- ëndrrat që lidheshin me sigurimin e shtetit [perandorisë te Nëpunësi...] dhe të 
sovranit (përbetimet, tradhtitë, kryengritjet);  

- ëndrrat që lidheshin me politikën e brendshme (kryesisht njëjtësia [uniteti te 
Nëpunësi...] e perandorisë); 

- ëndrrat që lidheshin me politikën e jashtme (aleancat, luftërat [abuzimet është hequr 
në variantin e romanit]);  

- ëndrrat nga jeta shoqërore [civile te Nëpunësi...] (vjedhjet e mëdha, zvetënimi);  
- kryeëndrra - shenjimi i bashëndrrës [sinjalizime për bashëndrrën te Nëpunësi...];  
- ëndrra të ndryshme (varia).  

                                                
141 Fraj, Northop. (1990) Anatomia e kritikës. Prishtinë, Rilindja, f. 369 
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Thelbi i punës në Pallatin e Ëndrrave, punë e cila i përkiste degës së Seleksionimit, 
ishte që të qërohen nga dosjet ëndrrat pa vlerë, të cilat ndaheshin në tri kategori:  

- ëndrrat me shtysë vetjake [motive private te Nëpunësi...], të cilat nuk kanë asnjë 
lidhje me shtetin;  

- ëndrrat e shkaktuara nga uria, mbingrënia, të ftohtët, të nxehtit, sëmundjet etj., pra 
ëndrra që nuk kanë lidhje me mishin e njeriut. Një kategorizim grotesk, pasi ëndrrat kanë 
lidhje drejtpërdrejt me shqetësimet njerëzore;  

- ëndrrat e rreme [ëndrrat kallpe te Nëpunësi...], të cilat nuk janë parë vërtet, por që 
janë stisur prej njerëzve për arsye karrierizmi ose të sajuara nga gënjeshtarët maniakë dhe 
provokatorët.  

Jo vetëm individët janë të mbikëqyrur, por edhe nëpunësit ndiejnë trysni dhe frikë 
gjatë klasifikimit të ëndrrave, kryesisht jo në rastet kur i klasifikonin ato në “të vlefshme”, 
por tek ato që mund të klasifikohen si “të pavlefshme”, por që në të vërtetë mund të kenë një 
lidhje të drejtpërdrejtë me shtetin, më tepër se fjalimi i porsambajtur i ndonjë anëtari të 
qeverisë142. 

  
 
VIII.1.5. Protagonistët e antagonistët  
                  (“heronjtë” e “antiheronjtë”) 
 
Protagonisti në romanet distopike, Mark-Alemi në rastin tonë, zakonisht është një 

hero i pranuar prej të gjithëve, i cili është pjesë e perceptimit utopik të distopisë. Por, në fund 
Mark-Alemi zbulon, ose më saktë kupton, se ngritja e shkallëve të tij të karrierës është bërë 
shkak për të shkatërruar ungjin e tij. Ëndrra që ai përzgjedh dhe rastësisht interpreton, bëhet 
shkak i dënimit të Kurtit dhe arsyeja kryesore e ngritjes së tij në postin më të lartë të 
institucionit të Pallatit të Ëndrrave. 

Personazhet e romanit mund t’i ndajmë në protagonistë dhe antagonistë, protagonistët 
mund t’i ndajmë në dy grupime: protagonisti, Mark-Alemi 143 , i cili ndërmerr rolin e 
narratorit, duke i parë ngjarjet dhe gjithçka që e rrethon nëpërmjet pikëvështrimit të tij. Kjo 
vepër distopike paraqitet përmes një perspektive, e cila përfaqëson perspektivën e shumicës 
së shoqërisë. Gjithashtu, nga ana tjetër, protagonistë janë të gjithë ëndërrparësit. Gjithsecili 
mund të bëhet protagonist, ëndrra e kujtdo mund të klasifikohet si kryeëndërr, prandaj edhe 
                                                
142 Kadare, Ismail. (2009) Vepra 11. Tiranë, Onufri, f. 280; dhe  
     Kadare, Ismail. (1980) Gjakftohtësia. Tiranë, Naim Frashëri, f. 505 
143 Emri Mark-Alem në romanin Pallati i Ëndrrave është varianti i ndryshuar i emrit Ebu Qerim në 
novelën Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave. Ebu Qerim nga أبو shqiptohet ebu, ka dy përdorime/kuptime: së 
pari, Abu nënkupton atin, shumica e njerëzve në vendet arabike i kanë emrat Ebu X, ashtu njihen prej 
njerëzve, jo sipas emrave zyrtarë; së dyti, Abu - do të thotë “zotëruesi i X”. Ndërsa emri Mark-Alem është 
një bashkim latino-arab, ku emri Mark është shumë i përhapur në kulturën e krishterë, ndërsa Alem nuk 
është i përdorur. Mark - emër me prejardhje latine nga Marcus, që përdorej për Marsin, perëndinë e luftës 
sipas romakëve të lashtë. Shën Marku i Ungjillit të Dytë në Dhiatën e Re dhe shenjti mbrojtës i Venedikut. 
Emri Mark është përdorur edhe nga Shekspiri (te tragjedia Jul Cezar dhe te Antoni dhe Kleopatra), për 
Mark Antonin, triumfatorin romak dhe dashnorin e Kleopatrës. Kuptimi biblik i emrit Mark është i 
hijshëm, i shndritshëm. Njerëzit me këtë emër presupozohet të kenë dëshirë të brendshme për të përdorur 
aftësitë e tyre në udhëheqje dhe të merren me çështje të mëdha. Alem është emër me prejardhje arabe dhe 
ka kuptimin njeri i mençur. 
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ankthi, frika dhe terrori është i pranishëm dhe i kudondodhur në roman. Shtetasit ndihen të 
izoluar dhe “luftojnë” për të shpëtuar, por shpëtimi i vetëm është mosparja e ëndrrave, kjo 
mund të  merret si e vetmja mundësi që  “t’i shpëtonte” njerëzit prej ndëshkimit.  

I vetmi antagonist në roman mbetet Kurti144, në vend që të ishte e gjithë shoqëria, 
është vetëm njëri prej tyre. Kemi disa lloje të ndryshme të heroit/protagonistit në romanet 
distopike. Kurti në mënyrë intuitive ndjen se diçka e gabuar po ndodh dhe dëshiron “ta 
ndryshojë” atë gjendje, ose thjesht për të shpëtuar prej saj, pasi nuk bëhet fjalë për 
përmbysje. Përmes perspektivës së vet, Kurti dëshmon kundër aspekteve negative të botës 
distopike. Ai merr dy trajta gjatë rrëfimit, si: lulja e egër e Qyprillinjve dhe tjetërmendës. 
Lule e egër, pra diçka që duhet këputur, sepse është e padobishme, madje mund “të prishë” 
edhe lulet e tjera (Mark-Alemin), ndërsa tjetërmendës në kuptimin disident145, person me 
mendime të ndryshme prej të tjerëve. Kurti quhet tjetërmendës për shkak se ka mendime të 
ndryshme prej të tjerëve. Antagonist nuk është vetëm Kurti, por të gjithë ata Qyprillinj që 
patën mendime emancipuese dhe donin ta ndryshonin këtë vend për mirë. Qyprillinjt u 
flijuan për të ndërtuar një Shqipëri të qytetëruar, kujtojmë këtu murosjen e një njeriu të gjallë 
në themelet e urës, duke bërë fli jetën për të mirë të shqiptarëve që të jenë të bashkuar mes 
tyre. Kurt Qyprilliu del viktimë e fisit, sepse ishte pikërisht ëndrra me veglën muzikore dhe 
me urën që e fundosi atë, por edhe viktimë e shtetit, raporti individ-shtet jepet si një konflikt i 
përjetshëm, kemi pafuqinë e individit përballë pushtetit. Qyprillinjt ishin një familje e madhe 
në Perandorinë Osmane, kishin origjinë shqiptare. Jo pa qëllim, Kadareja nuk përdor 
mbiemrin Urëndërtuesit (si tek Ura me tri harqe), pasi Qyprillinjt qëndrojnë si urë lidhëse 
mes shqiptarëve dhe otomanëve. Autori shpjegon se ky mbiemër lidhej me përkthimin e 
fjalës qypria që do të thotë urë: “...që vinte nga një urë e moçme triharkëshe në Shqipërinë 
Qendrore, e ngritur në kohën kur shqiptarët ishin ende të krishterë, dhe në themelet e së cilës 
ishte murosur një njeri”146. Në ndërtimin e kësaj ure kishte marrë pjesë edhe Gjoni, një 
katragjysh i familjes, prandaj edhe morën mbiemrin Ura – lidhja me legjendën.  

Fisi i Qyprillinjve ishte i vetmi fis që kishte një epos në nderim të familjes, pjesëtarët 
e së cilës mblidhnin çdo vit rapsodë sllavë që të këndonin eposin për ta. Kurti, ungji i vogël i 
Mark-Alemit, mbron pikëpamje liberale dhe krenohet për origjinën e tij shqiptare, prandaj 
fton në mbrëmjen e përvitshme rapsodë nga Shqipëria. Ky epos ishte bërë shkak i 
mosmarrëveshjeve mes sovranit dhe fisit. Ëndrra e klasifikuar nga Mark-Alemi bëhet shkak i 
ekzekutimit të ungjit të tij dhe të masakrimit të rapsodëve nga policia e sovranit: kulmi i 
distopisë, tëhuajëzimi i Kurtit dhe i rapsodëve lidhet drejtpërdrejt me partinë në pushtet, me 
rendin qeverisës.  

 
 
 
 
 

                                                
144 Emri Kurt (shkurtim i emrit Curtis, Conrad dhe Kunibert) – nuk ndryshon në variantin romanor. Emër 
i përzgjedhur prej autorit si emër shqiptaro-gjerman, ka kuptimin i hijshëm, i sjellshëm, dhe është emër i 
përdorur në botën gjermanike e anglofone. Njerëzit me këtë emër kanë dëshirë të brendshme për të 
shprehur veten e tyre, shpesh në të folurin publik [kujtojmë bisedat e Kurtit me konsullin austriak]. 
145 Bashkim Kuçuku: Kurs leksionesh/2008. 
146 Kadare, Ismail. (1999) Pallati i Ëndrrave. Tiranë, Onufri, f. 66 
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VIII.1.6. Mëdyshja e Mark-Alemit  (palë e fisit apo e shtetit – 
zgjedh karrierën) 
 
Mark-Alemi në thelb është një njeri karrierist, i cili nëpërmjet naivitetit të tij, e kjo 

është lehtësisht e dallueshme përmes diskursit kadarean, zgjedh karrierën para çdo gjëje, 
madje edhe para mbrojtjes së fisit; mendësi tipike komuniste, individi në shërbim të 
interesave kombëtare, por këto interesa nuk duket se lidhen thellësisht me interesat 
kombëtare, por më së shumti me ato vetjake, kemi përmbushjen e egos për karrierë. Nëse 
Mark-Alemi bëhej palë me fisin nuk do ta kishte gëzuar postin më të lartë të institucionit ku 
shërbente. Edhe pse me rekomandim, me urdhër nga lart, ai zgjedh të punojë fort dhe 
ndershmërisht në institucionin ku ishte rekomanduar të punonte. Për të ishte zgjedhur një 
post ku mundësitë për karrierë147 të ishin sa më të mëdha dhe mundësitë për të rënë në 
burg 148  sa më të vogla. Pra, posti që atij i ishte caktuar ishte paramenduar mirë duke 
shkoqitur mundësitë për karrierë, pasi institucioni i Pallatit të Ëndrrave i jepte mundësi të 
pakufishme njeriut për ta pasur një të tillë.  

Qysh në fillim pikaset suksesi i tij, ose ideja se ai do të ecte shumë lart në 
institucionin ku fillestarët e nisnin punën në bazë, në grumbullim, ose edhe më poshtë, në 
kopisteri, ndërsa Mark-Alemi e fillon karrierën e tij në Seleksionim, konkretisht në Sallën e 
Qiqrave, në një prej degëve më të rëndësishme të Pallatit të Ëndrrave, edhe pse sipas 
nëpunësve të tjerë dega më e rëndësishme ishte Interpretimi, për narratorin-autor, nëpërmjet 
argumentimit theksohet se karriera e vërtetë fillonte prej Seleksionimit, dhe këtë shpjegim e 
ka për protagonistin.  

Mark-Alemi thyen hierarkinë e ngurtë të këtij institucioni dhe fillon karrierën e tij në 
një prej degëve më të rëndësishme të tij, e kjo është edhe një nga arsyet përse ai shihet me 
frikë prej nëpunësve më të hershëm. Frika ndiehet që larg prej dridhjes së dorës, ese prej 
fjalëve “ti pëlqehesh prej nesh”. Tronditja që pësojnë nëpunësit e lartë që drejtojnë dhe 
udhëzojnë Mark-Alemin se ku duhet të shkonte, në bazë të letrës së rekomandimit që ai u 
kishte dhënë, krahasohet prej narratorit me lëkundjet e tokës dhe me një lloj llahtare të 
gropshme, të shoqëruar me fytyrat e tyre të vrenjtura.  

Mark-Alemi zgjedh karrierën në vend të fisit. Fisi i tij mbahej për karrierë shtetërore, 
nga kjo pikëpamje do të thoshim se karriera e Mark-Alemit gjendet në ADN-në e tij. 
Qyprillinjtë përfaqësonin fis të madh shtetdrejtues, me përfaqësues në postet më të larta të 
perandorisë, ku do të veçonim: pesë kryeministra, gjeneralë, guvernatorë, admiralë, një 
numër i pafundmë ministrash, zëvendësministrash, por edhe nëpunës të lartë etj. Një prej 
gjeneralëve të fisit Qyprilli kishte hedhur idenë e riformimit të shtetit të madh, duke e kthyer 
në SHBO (Shtetet e Bashkuara Osmane). Aktualisht, njëri prej ungjërve të Mark-Alemit 
mbante postin më të lartë shtetëror midis Qyprillinjve, postin e ministrit të jashtëm, i cili ndër 
Qyprillinjtë quhej veziri. E shkuara ka qenë më e lavdishme se e tashmja për këtë fis. Kishte 
rreth katërqind vjet me radhë që familjes së madhe të Qyprillinjve, krahas lavdisë nuk i 
ndahej as fatkeqësia; njerëz të dënuar në burgje, të humbur, me koka të prera etj. Nuk kishte 

                                                
147 Kadare, Ismail. (1980) Gjakftohtësia. Tiranë, Naim Frashëri, f. 530 
148 Po aty. 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 136 |  
 
 

rrugë të mesme për burrat e këtij fisi: ata ose ngjiteshin në poste të larta (rasti i Mark-Alemit) 
ose binin në fatkeqësi (rasti i Kurtit). 

Qysh në ditët e para të punës në degën e Seleksionimit, Mark-Alemit i lindë dëshira 
për të interpretuar ëndrra. Nga njëra anë, do të thoshim se i lind dëshira për t’u ngritur në 
detyrë në Interpretim; e nga ana tjetër, theksohet mediokriteti i këtij institucioni, ku shumica 
e ëndrrave s’ishin gjë tjetër veçse një absurditet i ndërtuar mbi themele të forta. Mark-Alemi 
kur lexon ëndrrën me macen e zezë dhe me hënën, thotë se kjo ishte një ëndërr që ia vlente të 
merreshe, madje e quan atë serioze, sidomos sepse përmban fjalën “turmë”, e do të ishte 
pikërisht ajo që do t’ia hiqte maces hënën nga goja. Dhe ashtu ndodh, Mark-Alemit i rastis të 
interpretojë, madje gjithë zell, ëndrrën që lidhej drejtpërdrejt me fisin e tij, duke pasur si 
parim thelbin e Interpretimit, i cili kishte të bënte me ndërlidhjen e simboleve, e mes gjithë 
atyre simboleve ai e vë theksin tek ura dhe te vegla muzikore. Në të gjithë këtë qerthull, 
Mark-Alemi paraqitet naiv para lexuesit, i pafajshëm dhe i përkushtuar në punët që i kanë 
caktuar, si në Seleksionim edhe në Interpretim, pra ai paraqitet i pafajshëm para çdo veprimi 
që ndërmerr. 
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VIII.2. Funksioni i aluzionit në romanin Pallati i Ëndrrave 

 
VIII.2.1. Distopia përmes aluzionit dhe funksioni i tij në 
rrafshin diskursiv 
 
Aluzioni është figurë e fjalës sipas së cilës autori i referohet një subjekti të veçantë, 

për shembull një: vendi, ngjarjeje, vepre letrare në mënyrë të tërthortë ose nëpërmjet një 
reflektimi përmes së shkuarës. Aluzioni në letërsi mundëson lidhjen mes njerëzve, objekteve, 
kohëve dhe vendeve (hapësirave), prandaj varet nga lexuesi lidhja që mund të gjendet me 
subjektin që përmendet. Aluzioni mund të përdorë figura të tjera, si: metaforën, metoniminë, 
alegorinë, simbolin, sinekdokën, katakrezën etj., gjithashtu, mund të përkufizohet edhe si 
evokim i njerëzve, i ngjarjeve historike. Pra, aluzioni është një referencë e pastër. Në letërsi, 
për shkak të vlerës së tij metaforike, aluzioni shpesh është konceptuar si kënaqësi delikate 
letrare, por nganjëherë është parë edhe si përforcuese e elokuencës letrare. Aluzioni është 
dalluar në të gjitha zhanret, si dhe është përdorur gjerësisht nga autorët antikë grekë e latinë, 
si: Virgjili, Aristofani, Marsiali etj., por edhe nga poetë e shkrimtarë të kohëve të mëvonshme 
e deri bashkëkohorë, si: Luis de Gongora, Molieri, Tomas Stërns Elioti, Xhejms Xhojsi e 
shkrimtarë të tjerë.  

Interpretimi i aluzionit në prozën letrare bëhet nëpërmjet “zhveshjes” së zbukurimit 
artistik të gjuhës. Diskursi i përdorur prej shkrimtarit është një prej gjurmëve kryesore të 
identifikimit të aluzionit nga lexuesi. Aluzioni mund të përdoret nga shkrimtari në dy 
funksione:  

Së pari, në një vepër letrare aluzioni mund të shihet si një stërhollim i referencës prej 
nga bazohet shkrimtari;  

Së dyti, aluzioni mund ta bëjë një vepër “të pabesë”/mungon besnikëria gjatë aktit 
rrëfimor – rrëfehet për atë për të cilën autori nuk e ka si pikësynim narrativ.  

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me romanin Pallati i Ëndrrave, botuar fillimisht si 
Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave, konsideruar prej interpretuesve letrarë si vepra e parë 
kundërtotalitare që është botuar në vendin tonë para viteve ’90. Aluzioni, si procede artistike, 
është përdorur prej autorit për të “fshehur” periudhën kohore së cilës ai i referohet 
(bashkëkohësisë së vet). Stisja e rrëfimit në periudhën e sundimit otoman është njëra anë e 
historisë së rrëfyer, në të cilën shekulli XVIII (ndërrimi i periudhave historike) shërben si një 
referencë e pastër për shekullin XX.  

Aluzioni kadarean është një lloj përjetimi (gjatë aktit të leximit), i fshehur dhe i 
ndërfutur në strukturën e brendshme narrative. Edhe pse shprehimisht autori ka si referencë 
periudhën e Shqipërisë nën zgjedhën otomane, përmes diskursit, lexuesi përjeton dhe lexon, 
përmes rreshtave, Shqipërinë e kohës kur u shkrua vepra. Pallati i Ëndrrave/Tabir Sariji, si 
institucioni më i rëndësishëm i shtetit perandorak, është aluzion për institucionet totalitare në 
Shqipërinë e atyre viteve.  
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ALUZIONI 
  

 

Shprehimisht paraqitet dhe 
përshkruhet A-ja  

 

(Tabir Saraji – një prej 
institucioneve më të 

rëndësishme të shtetit 
perandorak, që grumbullon 
dhe interpreton ëndrrat e 

shtetasve të tij) 
 

 

Për të nënkuptuar cilësitë e B-së 
përmes rrëfimit 

 

 (Pallati i Ëndrrave – 
nënkuptohen tiparet e 

institucioneve totalitare në 
Shqipërinë e viteve kur u shkrua 
vepra, duke mbikëqyrur shtetasit 

e tyre deri në të 
pandërgjegjshmen njerëzore) 

 

 
Aluzioni është një figurë e bazuar në të nënkuptuarin e ngjarjes, kohës, hapësirës, 

dukurisë ose personazheve, si dhe në analogjinë e diçkaje të njohur më parë. Lexuesi e dallon 
në nëntekst, por edhe përmes gjurmëve tekstore se përmes totalitarizmit otoman pasqyrohet 
totalitarizmi komunist.  

Funksioni i aluzionit në romanin Pallati i Ëndrrave është rindërtimi i kuptimit, 
ndërsa referenca historike paraqitet si referencë për bashkëkohësinë e autorit (kohën kur u 
botua vepra, fillimisht si novelë), duke njohur e zbërthyer kontekstin e veprës.  

 
 
VIII.2.2. Llojet e aluzionit në romanin Pallati i Ëndrrave 
 
Aluzioni është në ndërveprim me një figurë tjetër. Pra, siç e theksuam edhe më lart, 

aluzioni mund të përfaqësohet prej figurave të tjera, të tilla si: metafora, metonimia, alegoria, 
sinekdoka, katakreza etj. Rindërtimi i kuptimit qëndron në themel të aluzionit. Gjuhëtari dhe 
eseisti belg Bernard Dupriez, në librin e tij Gradus149, dallon pesë lloje të aluzionit, të cilët 
po i paraqesim skematikisht si vijon:  

 

 
 
Aluzioni ka të bëjë me përdorimin e fjalëve ose të shprehjeve, të cilat gëzojnë dy a 

më shumë kuptime: kuptimin e drejtpërdrejtë (aluzioni eksplicit) dhe kuptimin e fshehur, të 
nënkuptuarin (aluzioni implicit). Përgjithësisht aluzioni në veprën kadareane është bazuar në 
                                                
149  Dupriez, Bernard. Gradus: des Procédés littéraires (Dictionnaire). Paris. 10/18 (Union générale 
d'éditions), p. 13 
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një ‘lojë fjalësh’, që përbëhet prej emrave të përveçëm, emrave të përgjithshëm, fjalëve 
shumëkuptimëshe, fjalëve me vlerë konotative, shpesh ironizuese, efektet e të cilave dallohen 
sipas shkallës së identifikimit të referimit. Shembujt e aluzioneve në romanin Pallati i 
Ëndrrave janë të shumtë, po specifikojmë secilin prej tyre me gjurmë nga teksti: 

 
 
■ Aluzioni metaforik 
 
Aluzioni metaforik në romanin Pallati i Ëndrrave shfaqet si një proces i thjeshtë 

gjuhësor, por që ngrihet në një nivel të ndërlikuar artistik. Fjalët që autori paraqet në tekst në 
mënyrë të drejtpërdrejtë, përgjithësisht janë fjalët që i përkasin barbarizmave turko-arabe, të 
cilat e humbin kuptimin e tyre të zakonshëm dhe fitojnë një përdorim të ri, kryesisht ironik, 
për të injoruar mendësitë e prapambetura të shqiptarëve si pasojë e pushtimit disashekullor 
otoman. Por edhe epitetet e Kurtit, si: lulja e egër e Qyprillinjve – vjen si metaforë e diçkaje 
të keqe që duhet mbajtur larg, ose më e keqja duhet “këputur”; dhe tjetërmendës (një njeri që 
vepron tjetër lloj), për të nënkuptuar disidentët. Epitetet e përdorura për Kurtin nuk lidhen 
drejtpërdrejt me kundërshtitë ose reagimet e tij, por edhe me perspektivën e shoqërisë në 
përgjithësi. Autori, përmes këtyre epiteteve, tregon bartjen e kuptimeve nga një fjalë te tjetra 
nëpërmjet ngjashmërisë. Përmes aluzionit metaforik, institucioni i Pallatit të Ëndrrave 
ngjason me institucionet shtetërore të vendit tonë në kohën e totalitarizmit komunist, pra ky 
institucion shfaqet si një metaforë e ankthit në shtetin totalitar150.  

 
 
■ Aluzioni metonimik 
 
Dyzimet sinonimike në romanin Pallati i Ëndrrave përbëjnë një aluzion metonimik, 

si për shembull pranëvënia e fjalëve: Tabir Saraji/Pallati i Ëndrrave, mejhane/pijetore, 
vezir/burrë shteti, bashëndërr/kryeëndërr etj. Kemi ndërrimet semantike përmes rrafshit 
leksikor dhe zëvendësimet e barbarizmave turko-arabe me leksema të bashkëkohësisë së 
autorit. Zëvendësimet leksemantike bëhen për të theksuar dhe për të shenjuar totalitarizmin 
komunist, e jo atë otoman. Shqiptarët tashmë të pushtuar prej vetvetes, e jo prej pushtuesit të 
huaj.  

Përmes aluzionit metonimik, si lexues krijojmë zhvendosjen kuptimore përmes 
raporteve të varësisë që ekzistojnë mes termit të parë dhe atij të dytë, të cilat zakonisht i 
përkasin së njëjtës fushë semantike, por që, në të vërtetë, u përkasin periudhave të ndryshme 
kohore. Në diskursin kadarean përdoren edhe fjalë të cilat e kanë humbur frekuencën e 
përdorimit (në rastin kur i referohemi bashkëkohësisë së autorit – kohës B), si: mejhane, 
vezir, pashallëk, padishah, perçe etj., e kjo bëhet për të ruajtur besueshmërinë narrative për 
kohën A (kohën e totalitarizmit otoman). Vendi i letërsisë, - thotë Kadareja, - është mbi 
regjimet dhe mbi peripecitë historike, madje mbi robërinë ose lirinë, ajo është unike dhe 
universale.  

 
 

 
                                                
150 Shazim Mehmeti: “Pallati i Ëndrrave”- metaforë e ankthit në shtetin totalitar 
http://www.yllpress.com/7414/-pallati-i-endrrave-metafore-e-ankthit-ne-shtetin-totalitar.html   

http://www.yllpress.com/7414/-pallati-i-endrrave-metafore-e-ankthit-ne-shtetin-totalitar.html
http://www.yllpress.com/7414/-pallati-i-endrrave-metafore-e-ankthit-ne-shtetin-totalitar.html
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■ Aluzioni sinekdokik  
 
Aluzioni sinekdokik paraqitet si shfaqje e pjesës për të tërën, e një aluzioni 

metonimik të tejzgjatur. Në roman theksohet se ëndrrat kishin dy stinë: gjumin dhe 
pagjumësinë, e ku shtetasit ishin ndarë në dy anë: shtetasit që shtriheshin në krahun lindor të 
shtetit (aluzioni sinekdokik – e ka fjalën për vendet e bllokut komunist) shikonin pak ëndrra, 
edhe ato që shikonin i tregonin me zor; dhe shtetasit që shtriheshin në krahun perëndimor të 
shtetit (aluzioni sinekdokik – e ka fjalën për vendet kapitaliste) shikonin shumë ëndrra dhe e 
kishin të lehtë t’i tregonin ato. Shqiptarët bënin pjesë në ata popuj që i tregonin me zor 
ëndrrat e tyre, madje shteti kishte filluar të kapte shenjat e para të pagjumësisë. Kur Tabir 
Saraji kapte shenjat e para të pagjumësisë shteti merrte masa për t’i dalë përpara së keqes.  

Një prej paragrafëve me porosi kundërtotalitare botuar te Nëpunësi..., është: 
 

 
 

Ai po mendonte popujt që shtriheshin në krahun lindor të shtetit dhe ato 
të krahut perëndimor, popujt që shikonin shumë ëndrra dhe ato që 
shikonin pak, popujt që i tregonin ëndrrat e tyre dhe ato që nuk i 
tregonin, siç ishin shqiptarët (për shkak të origjinës së tij shqiptare, Ebu 
Qerimi padashur regjistronte ndërmend gjithçka që thuhej për atë vend) 
për ëndrrat e popujve që ndodheshin në robërim, të atyre mbi të cilët 
porsa ishin ushtruar masakrat e mëdha të popujve që ndodheshin në 
periudha pagjumësie. Këta të fund veçanërisht përbënin një shqetësim 
serioz për shtetin, sepse pas pagjumësisë gjithmonë pritej diçka 
befasuese. Prandaj kur Tabir Saraji sinjalizonte shenjat e para të 
pagjumësisë shteti merrte masa të ngutshme për t’i dalë së keqes 
përpara... Një popull quhet që ka rënë në pagjumësi, kur sasia e gjumit të 
tij është pakësuar në mënyrë drastike... 151  

  
 
Edhe sintagma Pallati i Ëndrrave, si instancë autoriale, veç të tjerave, mund të merret 

si një aluzion sinekdokik, e përdorur për të shprehur një ide, por edhe dukuri edhe më të gjerë 
se ajo që parashtrohet paraprakisht. Ndryshimi i kuptimit këtu ndodh si marrëdhënie 
kuantitative, pasi ky institucion dhe gjithçka ndodh në të, barazohet me rendin qeverisës që 
drejton/sundon shtetasit. Krahasimi hiperbolik i funksionit të Pallatit të Ëndrrave, i cili ishte 
zyrtarizimi i mbledhjes dhe interpretimit politik të ëndrrave, përkundrejt Orakullit të Delfit 
dhe ëndërrshpjeguesve të famshëm romakë, asirë, persë, mongolë etj., tradita e të cilëve 
kishte qenë e rëndësishme, por e zbehtë në krahasim me funksionin madhështor të Tabir 
Sarajit.   

 
 
 
 

                                                
151 Kadare, Ismail. (2009) Vepra 11. Tiranë, Onufri, f. 296; dhe  
     Kadare, Ismail. (1980) Gjakftohtësia. Tiranë, Naim Frashëri, f. 518 – citimi është bërë prej Nëpunësit... 
për të treguar forcën e fjalës.  
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■ Aluzioni alegorik 
 
Sipas autorit, alegoria e këtij romani quhet alegoria e ferrit totalitar, sepse nuk bëhet 

fjalë për Perandorinë Osmane, por për totalitarizmin komunist të vendit tonë. E kjo mund të 
vërtetohet lehtësisht përmes diskursit që ka përdorur autori: fjalët, emërtimet, mendësitë, 
ndikimet, situatat, përshkrimet, gjendjen e shtetasve, të cilat nuk i përkasin së kaluarës, por 
bashkëkohësisë së autorit.  

Romani Pallati i Ëndrrave ka një “fabul” pothuajse të pabesueshme e imagjinare, 
pasi grumbullimi, seleksionimi dhe interpretimi i ëndrrave nga një pallat i fuqishëm, 
hijerëndë, ndëshkues, mbi të gjitha zyrtar, me mbështetje të drejtpërdrejtë prej sovranit, 
përbën një alegori të fortë, përmes aluzionit alegorik nuk kuptojmë vetëm një prej 
institucioneve zyrtare në Perandorinë Osmane, por përmes paraqitjes, në mënyrë të tërthortë 
prej autorit, kuptojmë ose më saktë nënkuptohet një tjetër domethënie, më aktuale dhe më e 
afërt se ajo që paraqitet:  

 
 

Jo hyrja e ndikimeve të jashtme, por përkundrazi, mbyllja e tyre, jo 
depërtimi, por izolimi, pra jo rekomandimi, por mosrekondimi është një 
nga kriteret bazë të Tabir Sarajit. Megjithatë ti sot pranohesh prej nesh në 
Pallatin e Ëndrrave, sepse pëlqehesh prej nesh152.  

 
 

Një prej arsyeve të evidentimit të aluzionit alegorik në veprën e Kadaresë është edhe 
pamundësia për t’u shprehur hapur. Pallati i Ëndrrave, institucion karrierist për nëpunësit e 
tij: alegoria – të bësh karrierë në kurriz të të pafajshmëve, duke i mbikëqyrur dhe përndjekur 
ata.  

 
 

■ Aluzioni katakretik  
 
Aluzioni katakretik lidhet me devijimin e kuptimit të një fjale ose shprehjeje, ose ta 

zgjeruar kuptimin e tyre. Aluzioni katakretik është një lloj aluzioni metaforik i tejzgjatur, por 
në rastet kur për shprehjen ose për përdorimin e një fjale ose dukurie, autori përdor një tjetër 
fjalë, për shkak se mungon fjala emërtuese, në rastet kur gjuha nuk e ka një fjalë ose dukuri 
të tillë, për atë objekt ose dukuri.  

Keqkuptimet mes sulltanit sovran – Qyprillinjve dhe Qyprillinjve – shqiptarëve 
paraqiten përmes aluzionit katakretik, pra kemi zgjerim të mosmarrëveshjeve, por objekti i 
mosmarrëveshjeve mbetet i njëjtë: eposi. Zmadhimi i dukurisë: epos për nder të një fisi. 
Thuhej se sovrani i kishte zili Qyprillinjtë vetëm për shkak të një eposi, i cili këndohej për 
nder të lavdisë së fisit të tyre. Madje, kjo kishte qenë edhe një prej shkaqeve të “rrufeve” që 
lëshonte herë pas here ai në drejtim të Qyprillinjve, duke i goditur ata. Ky epos nuk merret 
vetëm si një armiqësi mes sovranit mbret dhe fisit të famshëm, por edhe mes tyre e 
shqiptarëve. Eposi për nder të tyre këndohej shumë larg kryeqytetit perandorak, në Bosnjë. 
Konsulli austriak kishte thërritur rapsodët sllavë në shtëpinë e Qyprillinjve, të cilëve nuk i 
                                                
152 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i njëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 271-272; dhe  
     Kadare, Ismail. (1980) Gjakftohtësia. Tiranë, Naim Frashëri, f. 497 
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shquanin dot asnjë fjalë, përveç emrit të fisit, që e shqiptonin sipas gjuhës së tyre, Cupriliq, 
ndërsa në osmanishten zyrtare do të kishim Köprülü. Sipas narratorit disa herë ishte biseduar 
ndër që ta ndërronin shkronjën “Q” në “K”, por ata kishin ruajtur të gjitha shkronjat e 
alfabetit shqip. Sipas konsullit austriak, Qyprillinjt përfaqësonin familjen e vetme aristokrate 
në Evropë, e me siguri në botë, që kishin një epos, madje ai krahasohet me eposin gjerman të 
Nibelungëve [zmadhim i dukurisë] – aluzion katakretik.  

Këto aluzione janë paraqitur mes një diskursi sintetik, e përbëjnë në vetvete një 
referencë të pastër, përmes së cilës autori na e paraqet historinë e rrëfyer, për shkak të 
censurës së kohës, si një ndodhi të një kohe të mëparshme, në kohën kur vendi ynë ishte nën 
zgjedhën otomane, por, në të vërtetë, ngjarja lidhet me bashkëkohësinë e autorit, me kohën 
kur u shkrua [1979].  

 
 

* 
 

* * * 
 

 
Mbështetur edhe në analizat e mëparshme që i janë bërë romanit Pallati i Ëndrrave, 

por edhe nënkuptimeve kontekstuale, në këtë roman pranëvihen ose bashkërrëfehet për dy 
kohë relativisht të largëta, thuajse treshekullore, e çka është më e rëndësishmja, krej të 
ndryshme mes tyre, si në kohë edhe në hapësirë.    

Në romanin Pallati i Ëndrrave, përmes gjurmëve tekstore (nivelit sipërfaqësor) 
dallojmë se rrëfehet për të kaluarën, por, në të njëjtën kohë, si pranëvënie e së shkuarës, 
paraqitet edhe bashkëkohësia e autorit, jepet mbikëqyrja e shtetasve prej organeve shtetërore 
dhe kontrolli i çdo qelize të shoqërisë gjatë kohës së totalitarizmit komunist në Shqipëri. 
Ndërthurja ose dhe përshtatja kohore në linjat narrative, thënë ndryshe adaptimi kohor, 
pranëvë dy sisteme të ndryshme, por të dyja tiranike: totalitarizmin osman dhe totalitarizmin 
komunist. Kjo bashkekzistencë e tyre dallohet nëpërmjet përftesave gjuhësore153, ku krahas 
barbarizmave turko-arabe shfaqen edhe fjalë, shprehje, pikëpamje, dukuri e mendësi të 
bashkëkohësisë së autorit, si:  

 

- Tabir Saraj: Pallati i Ëndrrave/Tabir Total/Tabiri i Fshehtë,  
- Allah:  Perëndi/Zot,  
- mejhane: pijetore/ bufe/lokal/klub,  
- vezir: kryeministër etj.  
 

Narratori gjatë rrjedhës rrëfimore thekson se koha e otomanëve është e largët dhe 
terminologjia turko-arabe është zëvendësuar me gjuhën tonë amtare, madje që në faqet e para 
të romanit ai shprehet se:  

 
 

                                                
153 Kadare, Ismail. (1999) Pallati i Ëndrrave. Tiranë, Onufri, pasthënia nga Bashkim Kuçuku, f. 208 
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Tabir Saraji, ose Pallati i Ëndrrave, siç e quajmë në gjuhën e sotme 
është një nga institucionet themelore të shtetit tonë mbretëror154. 

 

 
Si vijon po paraqesim skematikisht aluzionin eksplicit dhe aluzionin implicit për 

të dyja periudhat e ndryshme historike që shënjohen në tekst: shekullin XVIII (periudha kur 
vendi ynë ishte nën zgjedhën e Perandorisë Osmane, por rrëfimi për këtë periudhë kohore 
shërben thjesht si pretekst nga ana e autorit, si mistifikim i bashkëkohësisë) dhe shekullin XX 
(rrëfehet edhe për bashkëkohësinë e autorit – madje bashkëkohësia është referenca 
kryesore/pikësynimi i autorit). Të dhënat e të katërta skemave janë shfrytëzuar prej të dyja 
varianteve, variantit të novelës (Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave, 1980) dhe variantit romanor 
(Pallati i Ëndrrave, 2009).   

                                                
154 Kadare, Ismail. (1999) Pallati i Ëndrrave. Tiranë, Onufri, f. 16 
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ALUZIONI EKSPLICIT  
SKEMA I. Leksema, emërtime, dukuri (gjurmët tekstore që shënjojnë shekullin XVIII)  

 

SHENJA TË SHEKULLIT XVIII

drejtues/zyrtarë

emra të 
përgjithshëm 

- sulltan i madh
- sulltan
- vezir

emra të 
përveçëm 

- Jusufi
- Beç beu

- Jeniçeri Selim
- Abdyl Kadir

- Fazil Mehmet 
Pashai

- Aga Shain

institucione/ndërtesa

institucionet më të 
rëndësishme të 

shtetit perandorak

- Tabir Saraji
- Pallati i Sheh-
ul-Islamit
- zyrat e vezirit të 
madh 

institucione të 
tjera, kulte 

fetare

- shkollë 
fetare

- xhami
- xhami me 
dy minare

- vakëf

ndërtesa/ura
/sheshe

- çajhane
- mejhane
- kafeneja 

“Haxhilelekët”
- kafeneja “Netët 

e Ramazanit”
- Ura e 

Gjysmëhënës
- Sheshi i Islamit

- rrugë mbretërore 

ndarje administrativo-
territoriale

emërtime të 
përveçme 

- SHBO, për të 
kuptuar Shtetet e 

Bashkuara 
Osmane, në 
analogji me 

SHBA, Shtetet e 
Bashkuara të 

Amerikës
- Pashallëku i 
Qystendalit

emërtime të 
përgjithshme

- shtet 
perandorak
- perandori
- pashallëk



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 
 

 
 145 |  
 
 

ALUZIONI EKSPLICIT  
SKEMA II. Leksema, emërtime, dukuri (gjurmë tekstore që shënjojnë shekullin XVIII)  

SHENJA TË SHEKULLIT XVIII

zanatet/ “profesionet” dhe 
fjalë që kanë lidhje me to

- fenerndezës
- falltarë
- artizanë
- ushtri 

perandorake
- ushtarë me 

përkrenare (për 
ushtarët e 

Skënderbeut)
- kasnec

- myshteri

objekte/orendi

- fener
- fenerët e rrugëve
- fenerët e hekurt

- shufrat prej qeramike
- shandan

- llambadarë
- sixhade

- prushnajë
- prushnajë prej bakri

- prushnajat prej 
argjendi
- heshtë
- shpatë
- karrocë
- qerre 

përforimi i fjalëve turko-arabe

perëndia e 
muslimanëve

Allah

tituj fetarë

- imam
- hoxhë
- haxhi

fjalë tipike 
turko-arabe

- inshalla
- hair
- islam

- ramazan

karakteristika të kohës

- shumica nuk di shkrim 
e këndim

- zëvendësimi i shkronjës 
-k- me -q-

- dorëshkrim
- penë
- luftë

- betejat e mëdha
- shteti osman

- sundimi osman
- sundimtarë

- turq
- arapka
- hanëme

- zhvlerësimi i monedhës
- renta e çifligjeve

veshje

- xhybe
- perçe
- qyrku
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ALUZIONI IMPLICIT  
SKEMA I. Leksema, emërtime, dukuri (gjurmë tekstore që shënjojnë shekullin XX)  

* Përdoret edhe mejhane – fjalë e vjetër për pijetore. 
* Dhomë veçimi - e përdorur për qelinë e paraburgimit, del vetëm në variantin romanor. 

SHENJA TË SHEKULLIT XX

karakteristika të kohës

që lidhen me 
individin

fshehtësi, tmerrim, 
vëzhgim, cinizëm, 

kurth, ankth, 
ankim, rrëqethje në 

palcë, makth, 
makthe të mëdha, 

llahtarisje, ndjekje, 
arrestim, hulumtim, 

vullnetarisht, 
shërbim, heshtje, 
frikë, pagjumësi, 
ndëshkim, ëndërr 

fatale, kaos, skutë, 
kujtimi i radhëve

etj.

që lidhen me 
shtetin

krimet e shtetit, krim 
kundër shtetit, koka të 

prera, dënim me 
vdekje, enigma të 

vërteta, krizë, ra një orë 
nga e majta, ndikime të 
huaja, fanatizëm ndaj 
ndikimeve të huaja, 
ndikime të jashtme, 
spicat kundër fesë, 

grusht shteti, rrëzim 
qeverie, klane të 

fuqishme, 
monopol,sigurim i 

shtetit, anëtar qeverie, 
pas Vitit të Ri, loja e 

golfit etj.

institucione/organe

qeverisëse 

- Pallati i Ëndrrave 
- Tabir Total

- Ministria e Financave
- Ministria e Jashtme
- Zyra e Kadastrës

- Zyra Postare
- zyrat e Drejtorisë së 

Përgjithshme
- zyrë/at qendrore
- zyrat qeveritare 

- drejtori
- byro

- polici e brendshme
- burg

- dhomë veçimi 

të tjera

- konsullatë
- ambasadë
- akademi

- universitet
- arkiv

- bibliotekë
- fabrikë

- ndërmarrje

ndarje administrativo-
territoriale

kryeqytet
qytet

prefekturë
nënprefekturaë

shenja të 
krye/qytetit

- parku qendror
- udhëkryq

- rrugë
- trotuar

- bufe/ lokal/ klub/ pijetore –
të katërta përdorimet*

- pallat
- pallat misterioz

- institucione shtetërore
- puse të thella

- banesa 
- sallë 

- paradhomë
- dhoma e miqve
- dhoma e bukës
- dhoma e pritjes
- dhomë veçimi*
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ALUZIONI IMPLICIT 

SKEMA II. Leksema, emërtime, dukuri (gjurmë tekstore që shënjojnë shekullin XX) 
  

 
* Tjetërmendës (sipas studiuesve për disident), sipas narratori fjalë e re që po përdoret përherë e më shumë kohët e fundit.

SHENJA TË SHEKULLIT XX

drejtues/nëpunës...

- E. Haxhi - E. Hoxha
- burrë shteti
- shkëlqesi

- guvernator
- zëvendësministër

- drejtor i përgjithshëm
- shef

- nëpunës
- mbikëqyrës/ kontrollor:

të dyja përdorimet 
- korrier

- provokator
- tjetërmendës*

shkresa/akte/urdhra

- dekret
- shkresë
- dëshmi

- procesverbal
- letërnjoftim

- me udhëzim të 
drejtpërdrejtë nga lart

- urdhër i madh
- fletë rekomandimi

- leje e veçantë
- raport

- raport policie
etj.

karakteristika të kohës

fjalë që lidhem me 
administratën

- rrethe zyrtare
- zyrë

- fjalim
- emërim

- pranim në punë
- mandat

- post/poste të larta
- orar zyrtar

- pushimi i mëngjesit
- ditë pushimi
- zëvendësim

- sektor/dikaster  
- rrogë e vogël

sende/orendi

- makinë
- zile

- kasafortë
- tryezë druri
- qilim i kuq

- pranga
- doreza të 

hekurta
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Këto skematizime vendosin përballë njëra-tjetrës dy kohë, relativisht të largëta, 
pothuajse dyshekullore. Autori pranëvë dy periudha kohore të largëta, të cilat paraqiten në 
mënyrë të njëkohshme dhe ndërthuren me njëra-tjetrën, duke krijuar përfytyrimin e një kohe 
të vetme. Periudha e parë sjell të kaluarën në të tashmen, ndërsa periudha e dytë lidh të 
tashmen me të kaluarën. Leksema, dukuri dhe mendësi të tilla, të cilat lidhen drejtpërdrejt me 
mënyrën e jetesës dhe botëkuptimin e kohës kur u shkrua vepra, disa prej të cilave do të 
përmendnim: 

 
 

me udhëzim të drejtpërdrejtë nga lart,  
urdhër i madh,  
fletë rekomandimi,  
frikë ndaj denoncimit,  
krimet e shtetit,  
krim kundër shtetit,  
koka të prera,  
dënim me vdekje,  
enigma të vërteta,  
rrëqethje në palcë,  
ra një orë nga e majta,  
ndikime të huaja,  
fanatizëm ndaj ndikimeve të huaja,  
ndikime të jashtme,  
spicat kundër fesë,  
grusht shteti,  
rrëzim qeverie,  
klane të fuqishme,  
sigurimi i shtetit,  
nëpunës të disiplinuar, 

anëtar qeverie, 
kujtimi i radhëve,  
fshehtësi,  
tmerrim,  
vëzhgim,  
cinizëm,  
kurth,  
ankth,  
makth,  
makthe të mëdha,  
ankim,  
llahtarisje,  
ndjekje,  
arrestim,  
hulumtim,  
vullnetarisht,  
shërbim,  
heshtje,  
pagjumësi,  
ndëshkim etj. 

 

 

Shenjat tekstuale të rrëfimit dhe të përshkrimit të Perandorisë Osmane nuk kanë qenë 
pikësynim parësor nga ana e autorit, përkundrazi, janë përdorur prej tij për të 
mistifikuar/fshehur periudhën e sistemit diktatorial të vendit tonë. Diskursi i përdorur për të 
kaluarën lidhet me fjalë, emërtime, tituj fetarë ose zyrtarë, objekte/orendi, veshje, ndarje 
administrative, dukuri, mendësi, të cilat janë shëmbëlltyrë e së kaluarës, si:  

 
 

Allah,  
inshallah,  
sukrullah,  
renta e çifligjeve,  
shkrim e këndim,  
ushtri perandorake,  

shtet osman,  
provincë e mënjanuar aziatike,  
zona të perandorisë,  
në zonën evropiane të shtetit,  
në zonën aziatike të shtetit,  
hair,  
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ramazan,  
islam,  
imam,  
hoxhë,  
xhami,  
turq,  
arapkë,  

sundimtarë,  
falltarë,  
sulltan,  
vezir,  
padishah,  
perçe,  
xhybe etj.  

 

 

Leksiku oriental, i huazuar kryesisht nga turqishtja ose arabishtja, përdorur gjatë 
periudhës kur vendi ynë ishte nën zgjedhën otomane, është përdorur prej autorit me funksion 
të caktuar stilistikor e semantik. Jo pa qëllim, Kadareja përdor fjalën perçe, si një nga tiparet 
dalluese të femrës myslimane, duke theksuar dhe njëkohësisht injoruar mentalitetin e vjetër.  

Gjithashtu, shkrimtari thekson se shumica nuk di shkrim e këndim, duke prekur një nga 
problemet shoqërore të asaj kohe, ku pushtuesi nuk i lejonte shkollat në gjuhën amtare. Këto 
fjalë, emërtime, dukuri, mendësi, me përmbajtje fetare, nuk lejoheshin të përdoreshin në 
kohën e totalitarizmit komunist, pasi shteti ishte ateist dhe feja ishte e ndaluar me ligj që prej 
vitit 1968. Shumica e emërtimeve kanë funksione stilistike të caktuara, kryesisht ironizuese, 
një pjesë e të cilave janë krijime autentike të Kadaresë, kryesisht termat administrativo-
territorialë, si:  

 
 

Tabir Saraji/Pallati i Ëndrrave, 
kafene “Netët e Ramazanit”,  
Sheshi i Islamit, 

 pashallëku i Qystendalit, 
kafene “Haxhilelekët”, 
Ura e Gjysmëhënës etj.  

 

  

Edhe emërtimet zyrtare që përdoren prej autorit gjatë të gjithë rrjedhës rrëfimore 
lidhen drejtpërdrejt me bashkëkohësinë e tij, e jo me të kaluarën historike. Në roman 
përmenden edhe institucione, organe e zyra shtetërore, të cilat lidhen me kryeqytetin e vendit 
tonë, si:  

 
 

Policia e Brendshme,  
zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme,  
zyrat qendrore,  
zyrat qeveritare,  
Zyra e Kadastrës,  
Zyra Postare,  
Ministria e Financave,  

Ministria e Jashtme,  
Byro, 
Dikaster (te Nëpunësi...)/ 
Zyrë (te Pallati...), 
Sektor/degë (te Pallati...), 
Drejtori/Drejtori e Përgjithshme  
etj.

 

 
Si përfundim, mund të themi se shkrimtari Ismail Kadare për t’iu shmangur censurës 

ka adaptuar dy kohë njëherësh, ku e para shërben si mbrojtëse e së dytës, si një velenxë 
sipërfaqësore, e cila shpeshherë zbulon pjesë prej së vërtetës. Romanet distopike pasqyrojnë 
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gjithmonë atmosferën e kohës në të cilën janë shkruar. Kadareja, duke e pasur të pamundur, 
për shkak të censurës dhe të rrethanave të kohës, për ta paraqitur “subjektin” e këtij romanit 
në bashkëkohësi, përmes aluzioneve, i zhvendos në kohë ndodhitë e bashkëkohësisë, për ta 
bërë sa më të besueshme përmes diskursit që përdor, i cili në pamje të parë duket se shënjon të 
kaluarën, por i referohet në vazhdimësi bashkëkohësisë.  
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KREU IX 
NDËRTEKSTORËSIA DHE MBITEKSTORËSIA 

 
IX.1. Ndërtekstorësia në prozën kadareane 

 
Ndërtekstorësia155 (intertekstualiteti) si praktikë krijuese është përdorur që në letërsinë 

antike, por si term u përdor për herë të parë në gjysmën e dytë të shekullit XX, nga Julia 
Kristeva, e cila në qasjen e saj i referohej Mikhail Bakhtinit156. Për Kristevën, koncepti i 
intertekstualitetit zëvendësonte konceptin e intersubjektivitetit, duke nënkuptuar krijimin e një 
teksti të bazuar ose të ndikuar nga një tekst tjetër. Julia Kristeva157 i sheh tekstet në dy pole: 
polin horizontal – autorin dhe polin vertikal – lexuesi i tekstit, i cili e lidh tekstin me tekstet e 
tjera. Sipas saj, çdo tekst dhe çdo lexim varet nga kodet e mëparshme. Ndërsa Roland Barthes 
shkonte edhe më tej, duke theksuar se nuk ka tekst pa intertekst. Pra, ndërtekstorësia është 
parë si një ligjësori e brendshme e procesit letrar, madje si një ligjësori shpeshherë e 
pandërgjegjshme.  

Teoriciene të mëvonshme kanë nxjerrë kuptime të reja të intertekstualitetit, si: Daniela 
Caselli158, e cila e rishqyrton intertekstualitetin si një prodhim brenda teksteve, e jo si një seri 
të marrëdhënieve mes teksteve të ndryshme, ndërsa Linda Hutcheon 159 e cilëson 
intertekstualitetin si jehonë të teksteve të hershme, të njohura, brenda një teksti të ri.  

Analizat ndërtekstore kanë si synim të zbulojnë pikëtakimet e veprës me paratekstet e 
tjera, të shpjegojnë se nga janë marrë elementet, si dhe të vlerësojnë dendurinë dhe shtrirjen e 
tyre në veprën artistike. Në këtë kre, sigurisht, që nuk do të ndalemi në të gjithë 
ndërtekstorësinë e prozës kadareane, pasi nuk është objekt studimi i këtij punimi, por do të 
përqendrohemi në ndërtekstorësinë që ‘prek’ rrafshin narrativ.  

Vepra e shkrimtarit Ismail Kadare përbën një lloj të veçantë ndërtekstorësie, pasi 
lidhjet ndërtekstore në korpusin kadarean duhen nënkuptuar në dy rrafshe:  
                                                
155 Në këtë punim, në vend të fjalëve të huaja intertekstualitet dhe hipertekstualitet do të përdoren gjegjëset e 
tyre në shqip: ndërtekstorësi dhe mbitekstorësi, vetëm në rastet kur i referohemi studiuesve që janë marrë me 
analizimin e tyre, do të përdoren ashtu siç ata u janë referuar. 
156 Sipas M. Bakhtinit koncepti i intertekstit është thuajse i barasvlershëm me parimin dialogjik ose edhe 
polifonizmin.  
157 Kristeva, Julia. (1980) Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Translated by 
Thomas Gora. Columbia University Press; Fifth or Later Edition edition, p. 69 
158 Caselli, Daniela. (2006) Beckett’s Dantes: Intertextuality in the Fiction and Criticism. Manchester: 
Manchester University Press, p.34  
159  Hutcheon, Linda. (1989) “Historiographic Metafiction: Parody and the Intertextuality of 
History.” Intertextuality and Contemporary American Fiction. Ed. P. O'Donnell and Robert Con Davis. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 3-32 
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I. brenda veprës së vet – lidhjet që kanë disa prej veprave të tij, lidhje që konsistojnë 
në tematikë, në motive, në personazhe etj.; dhe  

II. jashtë veprës së vet – ndikimet që ka vepra kadareane me vepra dhe shkrimtarë të 
letërsisë botërore ose dhe ndikimet në folklor (mite, legjenda e balada). 

 

Ndikimet që ka Kadareja në veprën e tij janë: ndikime pasive, të cilat çojnë në 
rifunksionalizim të fenomenit të huazuar, e kjo ndodh sidomos te veprat me mbishtresë 
mitologjike, si: Kush e solli Doruntinën, Ura me tri harqe, Shkaba, Lulet e ftohta të marsit 
etj. Edhe pse këto vepra janë krijuar përmes ndikimit dhe kontakteve të jashtme, kemi të 
bëjmë me vepra thellësisht autoriale; dhe ndikime aktive – ndikime letrare, kryesisht ndikimet 
prej autorëve të tjerë. Shumë studiues, të huaj e shqiptarë, i kanë analizuar veprat e Kadaresë 
nën ndikimin e autorëve të huaj: të Shekspirit, Kafkas, Gogolit, Oruellit, Servantesit, Dantes 
etj., ndikime të cilat i ka pohuar edhe vetë autori, kur është pyetur lidhur me to. 

 
 
IX.1.1. ndërtekstorësi brenda veprës kadareane 

 
Siç u theksua edhe më lart, vepra kadareane përbën një lloj të veçantë të 

ndërtekstorësisë, e cila lidhet me kontaktet e brendshme që ka korpusi kadarean brenda tij. 
Përmes kësaj procedeje artistike, veprat e Kadaresë komunikojnë mes tyre së brendshmi dhe 
karakterizohen prej lidhjeve e ndërveprimeve të brendshme, të cilat ndërthuren e gjallojnë nga 
vepra në vepër. Studimi i këtyre kontakteve dhe ndërveprimeve brenda korpusit kadarean 
mund të çojë në analizime të thella të kësaj dukurie, duke vëzhguar dhe duke ndjekur 
ligjësoritë e saj. Më poshtë do të renditim dhe shqyrtojmë, në vija përgjithësuese, disa prej 
veprave të Ismail Kadaresë që kanë kontakt mes syresh: 

 

- vepra që rrjedhin prej njëra-tjetrës: Tregimi Qyteti i jugut shërben si bërthamë për 
romanin Kronikë në gur; romani Spiritus rrjedh prej romanit Koncert në fund të dimrit – 
ngjarja e këtij romani u ndërfut te Koncert në fund të dimrit, duke u trajtuar si ngjarje e 
ndodhur në Kinë gjatë Revolucionit Kulturor; romani Qyteti pa reklama mund të merret si 
variant i novelës Ditë kafenesh etj.; 

 

- vepra që kanë personazhe të njëjtë: Suzana (Vajza e Agamemnonit - Pasardhësi, 
konceptuar prej vetë shkrimtarit si diptik), Iliri, hallë Xhemoja (Kronikë në gur, Çështje të 
marrëzisë, Koha e shkrimeve, Koha e parasë), e njëjta Anë, por me identitete të ndryshme 
(Ana Kondakçi te Dimri i vetmisë së madhe dhe Ana Krasniqi te Koncert në fund të dimrit, 
konceptuar prej vetë shkrimtarit si distik nën titullin “Koha e grindjes”) – por emri Ana 
përdoret edhe në vepra të tjera, si: Koha e dashurisë, Shkaba, Emblema e dikurshme, Viti i 
mbrapshtë, Përbindëshi etj.; Besnik Struga, Ekrem Fortuzi, Hava Fortuzi, Viktori/Viktor 
Hila, Silva, Frederiku/Fredi (ish-i shoqi i Anës) (dalin si personazhe te Dimri i vetmisë së 
madhe dhe te Koncert në fund të dimrit); te Pallati i Ëndrrave, Ura me tri harqe, por edhe te 
Sjellësi i fatkeqësisë përmendet fisi i Qyprillinjve (tek Ura... quhen Urëndërtues) etj.; 

 

- vepra që trajtojnë tematikë të ngjashme ose të përafërt: veprat Kamarja e 
turpit/Pashallëqet e mëdha, Komisioni i festës dhe Pallati i Ëndrrave kanë si fill bashkues 
marrëdhëniet e Shqipërisë me Perandorinë Otomane; romanet Spiritus, Aktori/Jeta, loja dhe 
vdekja e Lul Mazrekut dhe Dosja H., trajtojnë përgjimin e shtetasve prej Sigurimit të Shtetit; 
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romanet Kronikë në gur dhe Çështje të marrëzisë mund të cilësohen edhe si vazhdim i njëri-
tjetrit, pasi janë romane për fëmijërinë etj.  

 

- vepra që kanë motive ose elemente të njëjta, që përsëriten: institucioni zyrtar i 
Pallatit të Ëndrrave përmendet për herë të parë te Breznitë e Hankonatëve, por ky institucion 
del edhe te Kamarja e turpit/Pashallëqet e mëdha, ndërkohë që te romani Pallati i Ëndrrave 
shfaqet si institucioni më i rëndësishëm i shtetit perandorak – duhet theksuar se është 
institucion i krijuar prej imagjinatës kadareane. Gjenerali dhe prifti janë personazhet kryesorë 
të Gjenerali i ushtrisë së vdekur, por dalin edhe te Muzgu i perëndive të stepës dhe te Dimri i 
vetmisë së madhe. Te Spiritus dhe tek Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut paraqiten 
disa skema gati të njëllojta, përfshirë edhe shfaqjen “Pulëbardha” të Çehovit etj. 
 
 

IX.1.2. Ndërtekstorësi jashtë veprës kadareane 
 

Kontaktet gjenetike që krijon vepra kadareane me veprën e autorëve të tjerë, kryesisht 
të shkrimtarëve më të mëdhenj të letërsisë botërore, mundëson shfaqjen e ndërtekstorësisë dhe 
ekzistencën e fenomenit të huaj letrar në veprën e tij. Këto kontakte letrare ose dhe 
jashtëletrare, sipas rastit, i shërbejnë dhe i paraprijnë marrëdhënieve artistike. Kontaktet që 
evidentohen parakuptojnë lidhjet gjenetike me origjinalin (paratekstin), duke gjalluar brenda 
korpusit kadarean shpesh edhe si ndikime të pandërgjegjshme, duke u shfaqur si cilësi 
organike e veprës letrare. Ndërtekstorësia jashtë veprës kadareane duhet parë në dy aspekte, 
si: 

- ndikim ndaj shkrimtarëve botërorë (ndërtekstorësi e brendshme – me faktorë letrarë) 
- ndikimet nga Makbethi i Shekspirit te Dimri i vetmisë së madhe, ndikimet nga Ferri 
(Komedia hyjnore) i Dantes te Muzgu i perëndive të stepës, ndikimet nga Servantesi te 
Aksidenti, ndikimet nga Oruelli te Pallati i Ëndrrave etj. Këto ndikime rrjedhin prej 
ligjësorive të brendshme të procesit letrar, kushteve të ngjashme ose të përafërta shoqërore 
(rasti me Oruellin) ose dhe si ndikime të qëllimshme (rasti i Shekspirit dhe i Servantesit);  

 

- ndikimet nga mitologjia (si ndërtekstorësi e jashtme), ndikimet nga mitet (miti i 
Orfeut, te romanet Aksidenti, E penguara: Requiem për Linda B., Hija: shënimet e një 
kineasti të dështuar etj.; miti i dhëndrit-gjarpër te Lulet e ftohta të marsit etj.), legjendat 
(legjenda e Qerosit në botën e poshtme te Shkaba dhe Vajza e Agamemnonit etj.) dhe baladat 
(balada e Kostandinit te Kush e solli Doruntinën, Muzgu i perëndive të stepës, Hija: 
shënime të një kineasti të dështuar etj.; balada e murimit tek Ura me tri harqe etj.).  

 
Vëzhgimi i lidhjeve të brendshme ndërtekstore në të gjithë prozën e shkrimtarit Ismail 

Kadare ngacmon, provokon dhe hap çështje të reja interpretimi, që mund të jenë çështje më 
vete në studime të mëtejshme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

 154 |  
 

 
 

IX.2. Mbishtresa legjendare e romanit Ura me tri harqe 
 

Aktin e rrëfimit, autori ia beson murgut Gjon Ukcama, i cili nis të shkruajë kronikën e 
tij për urën që u ndërtua mbi Ujanën e Keqe, duke theksuar, para se të thuren gojëdhëna dhe 
histori të paqena e gjithfarë dokrrash, tani që ajo mbaroi së ndërtuari, madje, që u spërkat 
edhe dy herë me gjak, në themel e në kulm, vendosa të shkruaj kronikën e saj160. Fjalët që 
murgu përdor në fillim dhe në fund të kronikës së tij ngjasojnë me ato të Mesharit, si: tue u 
kujtuom, gluhën, shkruam/ tue kujtuom, ndë, gluhën, shkruom, en së dashunës botës sanë. 
Gjithashtu, edhe emri i murgut Gjon është i njëllojtë me atë të vetë autorit të Mesharit të Gjon 
Buzukut.   

Ajo çka i lidh dy legjendat me njëra-tjetrën është referenca që vendos autori në fillim 
të romanit: 

 
Ashtu si dridhem unë në gur, 
ashtu u dridhtë dhe kjo urë. 

Balada e murimit 
 

Përderisa Kadareja e paraqet para lexuesit romanin Ura me tri harqe, si një kronikë të 
murgut Gjon, asaj nuk mund t’i mungonin datat, të cilat zënë fill në fillimin e marsit të vitit 
1377, në bregun e djathtë të Ujanës së Keqe dhe mbarojnë në ditët e para të janarit të vitit 
1379. Periudha për të cilën rrëfen murgu është një përudhë mirëfilli para 600 vjetësh në kohën 
kur është shkruar romani (Tiranë, 1976-1978). Ka gjasa që autori kur shenjon se në vend të 
vitit 1378, sipas kalendarit islam, ata kishin shkruar “hixhra 757”, e kishin çuar kohën 
gjashtëqind vjet prapa. Ky 600-vjeçar na bën të mendojmë se viti që paraqet Gjoni, 1377, 
mund të jetë viti hixhra, pasi viti i vërtetë i shkrimit është paraqitur nga Kadareja në fund të 
veprës: 1976-1978. 

I gjithë rrëfimi ndërtohet mbi përpjekjet për ndërtimin e urës, e cila dëmtohej 
vazhdimisht. Në këtë rrëfim kemi disa shtresëzime të legjendës së murimit (legjendës së 
Kalasë së Shkodrës). Referencat dhe krahasimet janë të hapura: ura ndërtohej ditën e dëmtohej 
gjatë natës, ura kërkonte një fli, ishte e qartë se balada nuk parandillte veçse gjak etj. 

Ashtu sikurse në rrëfimet mitologjike që ngjarjet paralajmërohen më së shumti përmes 
ëndrrës, edhe tek Ura me tri harqe, ngjarja e murimit të flisë në këmbët e urës paralajmërohet 
përmes ëndrrës së murgut Gjon Ukcama (prolepsë), i cili rrëfen: 

 
Ajo rëndonte mbi mua me një peshë të kobshme. Këmbët e saj të ngurta 
më shtypnin. Një hark i saj ngrihej drejt e mbi barkun tim, tjetri te gryka, 
doja t’i shmangesha, të shpëtoja prej saj, por ishte e pamundur. E vetmja 
lëvizje që munda të bëja, ishte një dridhje e lehtë, fare e lehtë... Ah, po 
kjo ishte dridhja e përjetshme, për të cilën fliste balada, mendova. (...) 
me sy të mbyllur prej tmerrit, ndjeva rrënojat e urës, që po më binin mbi 
trup. U zgjova qull në djersë... 

 

                                                
160 Kadare, Ismail. (2008) Vepra, vëllimi 10. Tiranë, Onufri, f. 12 
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Ëndërra e kronikanit shërben si prolepsë, duke paralajmëruar flijimin që do të bëhej 
për hir të urës. Sapo del, murgu merr vesh se tek ura, në harkun e parë të saj, kishin muruar 
Murrash Zenebishën. 

 
 

Devijancat nga legjenda e murimit 
 

 
Historia e rrëfyer tek 

Ura me tri harqe 
 

 

Legjenda e murimit 

 

Murimi i një burri (Murrash 
Zenebisha)  
Mur-rash 
 

 

Murimi i një gruaje (nuses së 
vogël) 

 

Gruaja e Mur-rashit ushqente me 
gji foshnjën. Në këtë legjendë 
nuk zgjidhet për t’u murosur një 
femër, por një mashkull. 
 

 

Muroset një nuse e re, e cila linte 
foshnjën e saj që duhet ta 
ushqente me gji. 

 

Murrash Zenebisha, kinse 
paskësh thënë në çastin kur po e 
muronin, si edhe lutjen e tij të 
fundit për t’i lënë sytë jashtë, që 
të shihte foshnjën motake. 

 

Nusja që po murosej, u lutej 
vrasësve (kështu i quan murgu 
Gjon Ukcama, i cili në asnjë rast 
nuk e përligj murimin e një 
njeriu), që t’i linin njërin gji 
jashtë murit, në mënyrë që edhe 
pas vdekjes të mund të mëkonte 
fëmijën. [referenca të legjendës 
në tekstin e Urës...] 
 

 

Rapsodi që kërkonte fli për urën 
këndonte me zë ngjethës: 
Ashtu si dridhem unë në gur, 
ashtu u dridhtë dhe kjo urë.  
 

 

Mallkimi që nusja e flijuar i bëri 
ngrehinës, në dy rreshtat e 
famshëm: 
Ashtu si dridhem unë në gur, 
ashtu u dridhtë dhe ky mur. 
 

 
Leksemat urë dhe mur janë të vetmet që bëjnë dallimin e legjendave, sepse në thelb 

ato janë të njëjta, vetëm objektet (ura – kështjellë) dhe subjektet (murosja e një burri – 
murosja e një gruaje) ndryshojnë. Ilustrime të tilla mund të na çojnë në paqëndrueshmërinë e 
diskurseve, e rrjedhimisht në lidhjet ndërtekstore, si bartje e strukturave tekstore e 
kontekstore, duke u ndërkallur në një tekst të ri. Karakteri polifonik, por edhe ndërligjërimor, i 
romanit Ura me tri harqe, vetëmundëson pikëtakime ndërtekstore me legjendën e murimit.    

Nga ana teknike, thotë mbledhësi i dokeve, çdo urë ka një lëkundje të vazhdueshme 
dhe murimi i një njeriu e dobëson një mur. Një trup i muruar brenda këmbëve të urës e 
dobëson ngrehinën – shpjegimi arkitekturor zhveshur nga shpjegimi legjendar.  

Në romanin Ura me tri harqe, nga pikëpamja narrative, kemi të bëjmë me alternancë, 
të treguarit e dy historive njëkohësisht. Pra, kemi të bëjmë me alternimin e dy historive të 
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ngjashme, nga njëra anë, historisë së urës me tri harqe që do të ndërtohet në Ujanën e Keqe 
dhe, nga ana tjetër, legjendës, e cila shërben si paratekst për historinë që rrëfehet në roman. 
Kjo alternancë varet prej faktorësh jashtëletrarë, por që lë gjurmë në procesin letrar. Kemi të 
bëjmë me ndikime pasive, sepse elementi dominant në historinë e rrëfyer është elementi i 
huazuar prej legjendës së murimit – ndikim jashtëletrar. Ky element është zotëruar dhe 
rifunksionalizuar prej autorit deri në atë shkallë sa mund të quhet mirëfilli i ri. Ndikimi prej 
legjendës shfaqet si cilësi e brendshme e poetikës së romanit, duke u bërë zotëruese në 
frymëzimin artistik. Ky ndikim shfaqet si procede estetike e artistike dhe ka prirjen të 
zbërthehet brenda veprës në mënyrë intuitive, duke ndikuar më tepër në përmbajtjen e romanit 
sesa në zhanrin e tij. Kontakti gjenetik mbetet brenda ndikimit vendas, legjenda është huazuar 
prej folklorit shqiptar.  

Edhe pse ky roman zhvillohet brenda një kuadri historik të përcaktuar me gjurmë 
tekstore, narratori, murgu Gjon Ukcama, nëpërmjet rrëfimit të tij vetëzbulon shtrembërimet që 
mistifikimet legjendare mund të shkaktojnë ndër shekuj. Gjatë rrjedhave rrëfimore, leksema 
besë merr trajtën baesë, duke u kthyer në lajtmotiv për të dyja legjendat: legjendës së murimit 
dhe legjendës së vëllait që ngrihet nga varri. Kuptimi i besës, sipas narratorit, kishte marrë një 
ngarkesë të rëndë; në rastin e legjendës së murimit kemi të bëjmë me flijimin njerëzor që 
kërkohej për ndërtim.  

Gojëdhëna e legjendës së Shkodrës shërben si aluzion, referencë e pastër, e ndërtimit 
të urës me tri harqe dhe të murimit të Murash (Mur-ash) Zenebishës, një prej muratorëve që 
punonte për ndërtimin e urës. Në gojëdhënën e kalasë së Shkodrës thuhej se një plak i urtë (i 
ngjashëm me Orakullin e Delfit, i predispozuar për të dhënë këshilla) urdhëroi se e vetma 
mënyrë që muret e kalasë mos të shembeshin, ishte murimi i një njeriu në themele. Tre 
vëllezërit, të cilët murosnin ditën e u shembej natën, vendosën të murosin nusen që do t’u 
sillte ushqimin ditën e nesërme. Ata i dhanë besën njëri-tjetrit se nuk do t’u tregonin nuseve 
për vendimin që kishin marrë; narratori thekson se këtu del besa, por bashkë me të edhe 
pabesia – baesa, siç parapëlqen ai ta cilësojë. Narratori, përmes analizave gjuhësore të 
gojëdhënave arrin të zbulojë thelbin e  mistifikimeve. Vëllai i madh dhe vëllai i mesëm u 
treguan nuseve, pra e çartën besën, togfjalësh që në motërzimin sllav të legjendës është vjeru 
pogazio, që do të thotë e çartën fenë, be simin, pra kuptimi i kësaj sintagme është krejt i 
ndryshëm në të dyja baladat, e kjo ka ardhur nga përkthimi i gabuar i fjalës shqipe besë në 
besim, fe. Sipas murgut Gjon, jo vetëm vëllai i madh dhe vëllai i mesëm u kanë treguar 
nuseve, por edhe i vogli i kishte treguar. Pra, besa ishte çartur edhe prej tij. Lidhur me këtë 
hipotezë, narratori i parashtron lexuesit dis a variante: 

 

- nusja e vogël dinte gjithçka para flijimit, kështu ajo e kishte zgjedhur vetë këtë flijim, 
sepse asaj i ishte bërë jeta skëterrë prej kunatave dhe prej së vjehrrës. Përmes ferrit të 
përditshëm dhe murimit, ajo zgjodhi këtë të fundit; 

 

- vëllai i vogël ishte në dijeni për vuajtjet e nuses së tij për vuajtjet e nuses nga kunatat, 
por kurrë nuk i kishte shkuar ndërmend që të ishin të asaj grade sa ta shtynin drejt atij 
vendimi; 

 

- nëse vëllai i vogël nuk ia ka treguar së shoqes të fshehtën këtë nuk e ka bërë për të 
ruajtur/mbajtur besën ndaj vëllezërve, por sepse ai nuk e donte gruan, kështu gjeti një mënyrë 
për ta hequr qafe; 
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- të tre vëllezërit ishin marrë vesh midis tyre (ndër më të rëndat) që ta vrisnin nusen e 
vogël dhe gjithë trillet se kinse muret kërkonin flijim, s’kishin veçse një mënyrë për të 
përligjur vrasjen.  

 
 
Narratori aludon për disa mënyra sesi kishin vepruar për të ndërtuar muret e kalasë, 

por kurrsesi nuk pajtohet me variantin e legjendës. Të gjitha zbërthimet e legjendës kishin 
brenda poshtërsi, kurth dhe pabesi, e ku besa, aq shumë e përfolur ndër shqiptarë, nuk del në 
asnjërin prej zbërthimeve. Gjithçka ishte hamendësuar, fara e dyshimit kishte rënë jo vetëm 
mbi të gjallët (tre vëllezërit, vjehrrën dhe dy kunatat), e cila sipas tij ishte me siguri, 
pjesëmarrëse e përbetimit, por edhe mbi vetë të vdekurën/të murosurën. Këto hamendësime, 
edhe pse në dukje të përçudnuara, të largojë prej thelbit të vërtetë të gojëdhënës, e cila kishte 
të bënte me idenë se në themel të çdo pune ose veprimi të madh, duhej flijuar diçka, dhe kjo 
ide ishte e kudogjendur në mitologjinë e shumë popujve. Ajo që ishte e re në legjendën e 
ballkanasve ishte se flijimi nuk lidhej me luftën, por me ndërtimin. Arsyetimi i narratorit 
shkon edhe më tej, duke e përligjur këtë flijim me banorët e lashtë të këtyre trojeve që ishin 
pellazgët, që, siç thuhej edhe në kronikat e moçme greke, kishin qenë muratorët e parë të 
botës.     

 
Variante të narratorit për fenomenin e murosjes në legjendat shqiptare 

 
Rapsodët këndonin në këmbët e urës: Le të vijë vetë njeriu që pranon të flijohet në 

këmbët e urës. Nisur prej kësaj, narratori jep disa variante të murosjes. 
 

- Të dyja murosjet paraqiten si vrasje. Këto dy legjenda i bashkon murimi, por, sipas 
autorit, jo për flijim, por për t’i shpëtuar jetës, e për të dyja legjendat jep variantet e tij:  

a) Në rastin e urës, autori thekson se kishim të bënin me një krim dhe asgjë tjetër. 
Murrash Zenebishën e kishin vrarë. Nëna e tij kishte qenë e para që e kishte shqiptuar: e vranë 
kot... se bënte hije mbi dhé... E kishin vdekur, pra me gjakftohtësi, pak kohë pas mesnatës dhe 
pastaj e kishin muruar.  

b) Në rastin e kalasë së Shkodrës, sipas narratorit, nusja që po murohej, u lutej 
vrasësve (përdora pikërisht këto fjalë), që t’i linin njërin gji jashtë murit, në mënyrë që edhe 
pas vdekjes të mund të mëkonte foshnjën.  

 

- Të gjitha trillimet se kinse muret kërkonin një fli/flijimin e një njeriu, s’ishin veçse 
një mënyrë për të përligjur vrasjen/t. 
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IX.3. Mbitekstorësia në prozën kadareane: hiperteksti dhe 
hipoteksti 

 
 Përmes metodës komparative do të analizojmë lidhjet ndërtekstore të tekstit të 
Kadaresë (romanit Aksidenti) dhe tekstit të Servantesit (romanit Don Kishoti i Mançës161), të 
analizuar si dy ekzemplarë thuajse të njëjtë. Qëllimi përfundimtar i këtij hulumtimi është 
gjetja e kësaj mbitekstorësie, pasi vetë autori na i ka bërë të njohur. Në këtë kre nuk është 
shfrytëzuar thjesht krahasimi normativ, por është bërë një krahasim përshkrues, duke 
mundësuar shpjegimin e invariancës: tekstii i mëparshëm - ngjarjet e mëparshme dhe teksti i 
mëvonshëm - ngjarjet e mëvonshme, lidhur me shpjegimin kontekstual. 

Mbitekstorësia (hipertekstualiteti162) i referohet çdo marrëdhënieje që lidh një tekst B 
(hiperteksti, në rastin tonë romani Aksidenti) dhe një teksti A të mëhershëm (hipoteksti, si 
hipotekt i Aksidentit shërben romani Don Kishoti i Mançës). Sipas Gerard Genette, 
hiperteksti rrjedh nga një hipotekst përmes një transformimi, ku teksti B evokon tekstin A, jo 
domosdoshmërish duke e përmendur atë, ndërsa në rastin e Kadaresë, teksti jo vetëm 
përmendet, por jepet edhe referenca e plotë: tre kapituj të Don Kishotit, Besforti i jep Rovena 
St. të lexojë Servantesin, “Novela e projonjësit të krisur”. 

Në semiotikë, hiperteksti është një tekst, i cili rrjedh nga një tekst tjetër, pra është një 
tekst që aludon. Si shembull të letërsisë botërore do të përmendnim Uliksi i James Youce, i 
cili konsiderohet si një tekst që rrjedh prej Odisesë së Homerit. Në romanin Aksidenti 
aludimet janë krejt të hapura, në pjesën e dytë: 

 

- kreu 8 “Java e dymbëdhjetë. Zona tjetër. Tre kapituj të Don Kishotit”; 
- kreu 9 “E njëjta natë. Tekst i Servantesit”; dhe  
- kreu 10 “E njëjta natë. Teksti i fshehtë”. 

Teksti B 

 

Këta krerë aludojnë hapur për tre krerët e Don Kishoti i Mançës të Miguel De 
Cervantes Saavedra, këta krerë gjenden në pjesën e parë të romanit, e i përkasin:  

 

- kreut XXXIII “Ku nis novela e provonjësit të krisur”; 
- kreut XXXIV “Ku vazhdon novela e provonjësit të krisur”; dhe  
- kreut XXXV “Që të merret me betejën e dëgjuar dhe të tmerruar që 
bëri Don Kishoti me shakujt e verës së kuqe, dhe ku mbaron novela e 
provonjësit të krisur”. 

Teksti A 

  
 

Në modelin e tij narrativ, Genette e shihte hipertekstin në katër nivele, përmes këtyre 
niveleve do të analizohen aludimet mbitekstore në këta krerë: 

 

                                                
161 Janë shfrytëzuar: 
- De Cervantes Saavedra, Miguel. (2003) Don Kishoti i Mançës. Pjesa e parë. Shqipëroi Fan Noli. Tiranë, 
Onufri  
- De Cervantes Saavedra, Miguel. (1944) Provonjësi i krisur (nga vepra Don Kishoti i Mançës). Shqipëroi 
Fan Noli. Tiranë, ARGUS  
162 Hipertekstualitet është term i përdorur prej G. Genette, për të kuptuar lidhjet mes një teksti dhe një 
parateksti (hipoteksti) - teksti në të cilin është bazuar. Genette përdorte termin transtekstualitet dhe dallonte 
pesë tipa të tij: intertekstin, paratekstin, metatekstin, hipertekstin dhe arkitekstin. 
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1. Diskursi si diskurs – diskursi është ligjërimi, prezantimi i gjuhës në tërësinë e saj. 
Krerët për të cilët Kadareja aludon për tekstin e Servantesit duken si të shkëputura nga 
struktura e përgjithshme e gjithë romanit. Ata shërbejnë si një tjetër histori brenda historisë së 
rrëfyer në romanin Aksidenti. 

 
2. Si është ruajtur ky diskurs – skemë e njëjtë e personazheve: Lothari dhe Anselmi, dy 

miqtë e ngushtë dhe Kamilla, bashkëshortja e Anselmit; 
 
3. Historia si diskurs – ngjarja e rrëfyer duket thuajse e njëllojtë, identike (kreu 9). 

Subjektet e novelave ecin paralelisht: martesa e Anselmit me Kamillën, martesë e cila u bë me 
miratimin e Lotharit. Hyrjet-daljet e dy miqve u rralluan për shkak të ruajtjes së nderit, për   
shkak të ruajtjes prej thashethemeve. Anselmi i thotë Lotharit se vë në dyshim besnikërinë e 
Kamillës dhe i bën mikut propozimin makabër: të ishte Lothari ai që ta vërtetonte një gjë të 
tillë, në mos një të huaji do t’i thoshte. Në të dyja veprat quhet provë ndaj Kamillës; Anselmi 
vëzhgon në kyçin e derës; nderi i Kamillës ngrihet lart në qiell para syve të Anselmit, por në 
të vërtetë ishte zhytur në lumë; Lothari sheh të dalë prej shtëpisë së Anselmit një të panjohur, 
që ishte dashnori i Leonellës (shërbëtores) dhe mendon se Kamilla i doli e pabesë dhe i thotë 
Anselmit se Kamilla ka filluar të lëkundet. 

 
4. Si janë ruajtur historitë e rrëfyera – linjat e mundshme të historisë së rrëfyer. 

Historia në tekstin B është ruajtur si koncentrat, fundi tragjik nuk është dhënë, madje as 
dramaciteti e as sëmundja/“krisja” e Anselmit, nuk është paraqitur në atë shkallë që paraqitet 
në tekstin A. Autori ka dhënë aq sa ka dashur, e aq sa ka dashur autori e jep në fjalët e 
Besfortit e të Rovenës: Besfort, tregohu i sinqertë, ti ma dhe ta lexoj, ngaqë mendon se ka 
diçka që ngjan me historinë tonë, desha të them me ne të dy? Diçka që ngjan? Besforti qeshi. 
Jo diçka, por gjithçka. Dhe jo vetëm me ne, me të gjithë. Ai i përkëdheli flokët, para se të 
shtrihej përbri. Me fjalë, që i gjente me vështirësi, u përpoq të shpjegonte se ajo histori ishte 
një model, njëfarë makine ferri, nëpër të cilën, me ndërgjegje ose pa, kalonin miliona çifte163.    
 

Pikëtakimet gjenetike të tekstit të Kadaresë (teksti) dhe tekstit të Servantesit 
(paratekstit) kanë në thelb kontaktet e brendshme, që vijnë prej ndikimesh letrare, të lindura 
përmes ndikimit të drejtpërdrejtë – cilësimi i autorit dhe i tekstit referues. Përmes kontaktit të 
drejtpërdrejtë pasqyrohen lidhjet dhe parakuptohet kontakti me origjinalin.   

Kufijtë e ndikimit tek Aksidenti janë fare të qartë: titujt e krerëve, përcaktimi i autorit 
dhe i veprës, personazhet identike, edhe me identitete të njëjta, konfigurimet e brendshme 
narrative, historia e rrëfyer, por edhe format autonome të krijuar prej Kadaresë. Në romanin 
Aksidenti ka një sistem të referencave të ndërtekstorësisë, duke shërbyer si nyje brenda një 
rrjeti, kemi një vetëndërgjegjësim për përdorimin e mbitekstorësisë.  

 
 

                                                
163 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 143 
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Në romanin Aksidenti, mbitekstorësia duhet parë në disa pikëvështrime: 
- Rëndësia për të kuptuar shkallën e mbitekstorësisë: sa e rëndësishme është që lexuesi 

t’i njohë kontaktet gjenetike të Kadaresë dhe të Servantesit. Këto kontakte duken si të 
rastësishme, por kur shfletohet teksti, referenca që jep vetë Kadareja, e kupton menjëherë se 
kontakti është gjenetik dhe i drejtpërdrejtë; 

- Shkalla e miratimit: shkalla e përgjithshme e aluzionit dhe krahasimet brenda 
teksteve – referencat janë fare të hapura. Gjithçka miratohet prej autorit, Kadaresë, historia e 
rrëfyer, personazhet për të cilët rrëhet, por të rindërtuara në një pikëvështrim krejt të ri, 
normalisht të panjohur në paratekst; 

- Shtesat e nënshtresat strukturore: deri në çfarë mase është paraqitur teksti si mbitekst 
(ose kuptohet si i tillë) si pjesë e një strukture më të madhe. Tre krerë (teksti B - hiperteksti) 
aludojnë për tre krerë të tjerë (teksti A - hipoteksti). Teksti aludon jo vetëm në strukturimin e 
brendshëm, por edhe në strukturat e jashtme, pra në formë e në përmbajtje.  

 

Zbërthimi i tekstit misterioz prej narratorit 

Kreu 10 i tekstit të Kadaresë “E njëjta natë. Teksti i fshehtë”, shërben si zbërthim i 
tekstit të fshehtë, i tekstit misterioz të novelës “Provonjësi i krisur”, e narratori ka gjetur 
çelësin e këtij zbërthimi: Në fillim Kamilla, nusja e re, mashtrohet prej burrit të vet, Anselmit, 
që e vë në provë. Pastaj prej mikut të shtëpisë, Lotharit, që e pranon atë lojë. Kemi zinxhirin e 
mashtrimeve e të të mashtruarve/tradhtuarve. Më pas, për herë të dytë prej Lotharit, tashmë 
dashnor i saj, që nuk i rrëfen se si ka nisur kjo histori. Viktima tjetër është Anselmi, 
provonjësi i krisur, mashtruar prej të dyve, Kamillës dhe Lotharit, që pas shpinës së tij bëhen 
dashnorë. Kur Lothari vepron ndershmërisht quhet tradhtar dhe kur bëhet i tillë lavdërohet si 
shenjt. E njëjta gjë edhe për Kamillën: dyshohet për e pabesë kur s’është e himnizohet për 
shenjtore kur s’është. I vetmi në këtë histori, që tradhton pa u tradhtuar duket Lothari. Sipas 

"AKSIDENTI"

Krerët 8, 9, 10

Rindërtim i novelës
"Provonjësi i krisur"

hiperteksti

teksti B

"DON KISHOTI I 
MANÇËS"

Krerët XXXIII, XXXIV, XXXV

Novela "Provonjësi i krisur"

hipoteksti

teksti A
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Besfortit, në novelë, pjesa më enigmatike është ajo ku përshkruhet se si një mëngjes, pa 
gdhirë mirë, Lothari vëren një të panjohur teksa del prej shtëpisë së Anselmit. Pikëpyetjet që 
ngre Lothari janë: Kamila ka një të dashur? E ka zënë vetë? Ia ka gjetur Anselmi, për të 
përsëritur provën? Nisur prej kësaj, gjithë teksti përmbyset dhe narratori i prezanton lexuesit 
një lexim të ri: Anselmi me Kamillën, pas fejesës ose martesës, zbulojnë mrekullinë e seksit. 
Merren vesh aq bukur të dy, saqë shtrati bashkëshortor, aq shumë i përfolur si hapësirë e 
mërzisë, kthehet në altar të pafund të epshit...  

Skema e rindërtuar prej narratorit: Zgjidhja e dhëndrit-viktimë prej Kamillës dhe 
Anselmit. Metimi i parë, Lothari, është tepër i afërt dhe guximtar. Kamila dhe Anlselmi 
arrijnë në përfundimin se Lothari i volit të dy. Anselmi nuk largohet nga shtëpia, por fshihet, 
me dijeninë e Kamillës dhe përgjon gjithçka: shfaqjen e dashurisë prej Lotharit, uljen e kokës 
së Kamillës, ndjek afrimin e tyre, zhveshjen... Tani ai mezi pret të ikë Lothari që t’i afrohet së 
shoqes. Kështu vazhdojnë disa javë, ndoshta disa muaj, deri në ditën e katastrofës. Lothari, në 
rolin e përgjuesit tashmë, sheh një të panjohur që del fshehuri nga shtëpia, është krejt e 
befasueshme. Ajo që nuk besohet është ngjarja siç tregohet prej Servantesit, domethënë 
historia e dashurisë së shërbëtores etj. Në të vërtetë, sipas interpretimit të narratorit, personi që 
del s’është dashnor i shërbyeses, por i Kamillës. Vazhdimi i së vërtetës, sipas zbërthimit të ri: 
Etja për të shkuar më larg, i çon Kamillën dhe Anselmin në një ngopje të shpejtë me Lotharin, 
ky i fundit diçka ka filluar të dyshojë, prandaj dhe përgjon me net të tëra dersi në çastin kur 
zbulon të vërtetën. Këtu perdja teatrore e dramës bie. Diçka e rëndë ndodh, diçka që i çon të 
tre në vdekje, por ajo, kush e di pse nuk tregohet. 

Kjo histori rindërtohet për rastin e çiftit Rovena St – Besfort Y., për të treguar se a e 
kishte tradhtuar Rovena St. Besfortin në “Lorelei”? Pas rindërtimit të kësaj historie ndodh 
edhe vdekja e Rovenës. Mos ndoshta autori e parqet novelën e “Provonjësi i krisur” për të 
dhënë vazhdimësinë e historisë së këtij çifti, për të cilin edhe autori, ashtu sikurse Servantesi 
nuk e paraqet kurrë të vërtetën?      
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KREU X 
QASJE TË NDRYSHME TË ROMANIT PASARDHËSI 

 
Gjatë interpretimit dhe analizimit të prozës kadareane nga pikëpamja narratologjike, 

romani Pasardhësi është interpretuar në dy qasje thuajse të ndryshme, që lindën rastësisht 
gjatë analizës, e cila në përfundim të saj mori dy drejtime. Këto qasje lidhen me strukturën e 
brendshme narrative të romanit Pasardhësi dhe konsistojnë:  

 

• E para, romani Pasardhësi përmes qasjes poststrukturaliste: dekodifikimi i romanit 
përmes kodeve të semiologut Roland Barthes, sipas të cilit përmes këtyre kodeve ndërtohet 
letërsia: 

- kodi hermeneutik: zbardhja e së vërtetës, kërkohet të zbulohet misteri i 
vetëvrasjes/vrasjes së Pasardhësit politik;  

- kodi proaretik: kodi i sjelljeve dhe i mendimeve të personazheve;  
- kodi semik: ngjyresat kuptimore të semave;  
- kodi simbolik: strukturat e thella kuptimore, kuptimet bëhen shumëvalente. Çdo 

simbol i dekodifikuar është një mundësi më tepër për të arritur në interpretimin e veprës 
letrare; dhe  

- kodi kulturor: kodi i referencës.  
Sipas Barthes-it e rëndësishme në një vepër letrare, nuk është natyra e kodeve, por 

mënyra sesi identifikohen ato në tekst. Në këtë roman paraqitet mënyra sesi pushteti absolut 
krijon situata të dyshimta dhe aq të fshehta, të cilat nuk zbardhen edhe pas rënies së tij. 
Evidentimi dhe ndërthurja e pesë kodeve formojnë një lloj rrjeti përmes të cilit kalon i gjithë 
teksti letrar. Realiteti bëhet një lloj teksti në vetvete, i ndërtuar nga kode.  

 

• E dyta, romani Pasardhësi nga pikëpamja zhanrore. 
Krimi/vrasja dhe zbardhja e tij/saj qëndrojnë në themel të rrëfimit të romanit 

Pasardhësi, gjithashtu, një linjë e rrëfimit është edhe misteri dhe zbulimi i tij. Përmes kësaj 
qasjeje do të analizohen: 

- hetimi e investigimi, si procede narrative të romanit policor;  
- funksioni i narratorit-investigues; 
- enigma e misteri si elemente të Mistery Fiction; 
- krimi/vrasja e Pasardhësit politik në sistemin totalitar;  
- strukturat semantike dhe shtresëzimet simbolike; 
- raportet e ndërvarësisë në rrjedhën rrëfimore; dhe  
- struktura zhanrore e romanit Pasardhësi. 
Ndodhja e krimit në një vend të mbyllur, sidomos në dhomë, është një nga elementet 

kryesore të romanit policor. 
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QASJA I. ROMANI PASARDHËSI PËRMES QASJES 

POSTSTRUKTURALISTE 
 

X.1. DEKODIFIKIMI I ROMANIT PASARDHËSI SIPAS KODEVE TË  
ROLAND BARTHES-IT  

 
Ngjarja që trajtohet në romanin Pasardhësi paraqitet si një “përrallë e keqe totalitare”, 

por që në të vërtetë lidhet me një ngjarje të ndodhur në Shqipërinë e viteve ’80, duke i ofruar 
lexuesit shtigje të reja për interpretimin e vdekjes së Pasardhësit nën kontekstin e kësaj vepre. 
Ngjarjet e romanit shfaqen si një mjegull, në të cilën ndodhej njeriu gjatë këtij regjimi: Qielli i 
dhjetorit, përmes të cilit vinin lajmet, shtrihej i paskaj me një si zemërim resh të palëvizshme 
mu në mes të tij.164 Romani Pasardhësi ndërtohet mbi të kuptuarit e ngjarjeve. Në këtë roman 
kryhet një krim dhe kërkohet: zbardhja e gjurmëve të krimit, të hidhet dritë mbi të vërtetën, të 
gjendet kush e ka kryer ose urdhëruar krimin, të gjenden motivet që kanë çuar në kryerjen e 
këtij krimi etj. 
 

X.1.1. Dikotomia Bartiane: E Lexueshmja – E Shkrueshmja  
(Lisible – Scritible) 

 
Sipas kësaj tipologjie të Barthes-it, tekstet “klasike” janë të lexueshme, ndërsa tekstet 

moderne janë të shkrueshme. Scritible është një proces në të cilin të kuptuarit merret si një 
pjesë thelbësore e aktivitetit të tekstit. Të kuptuarit është në vetvete pjesë e këtij procesi. Kjo 
dikotomi tekstuale lidhet me faktin se lexuesi nuk është thjesht një “konsumator” i tekstit 
letrar, por ai është një “prodhues” i tij165. Për të përcaktuar vlerat e veprës letrare, Barthes-i 
jep idenë se ajo mund të jetë e shkrueshme ose e lexueshme.  

Roland Barthes-i e lidh të shkruarin, pra tekstet moderne, me pesë kode kryesore 
përmes të cilëve ndërtohet letërsia:  

1. Kodi hermeneutik, nëpërmjet të cilit një enigmë paraqitet dhe zgjidhet ose jo në një 
tekst artistik. Gjatë leximit mund të ngrihen një ose disa pikëpyetje, të cilat kërkojnë 
shpjegim/e.  

2. Kodi proaretik (zëri empirik) përcakton veprimin/et dhe sjelljen/et në tekst. 
3. Kodi semik përcakton temat dhe lidhet me konotacionet që mbartin fjalët e veçanta 

që dallojmë në një tekst. 
4. Kodi simbolik është një sferë ku kuptimet bëhen shumëvalente. Çdo simbol i 

dekodifikuar është një çelës më tepër për të arritur në interpretimin e veprës letrare.  
5. Kodi kulturor siguron informacionin social dhe atë shkencor.  

 Pesë kodet formojnë një lloj rrjeti përmes të cilit kalon i gjithë teksti letrar. Realiteti 
bëhet një lloj teksti në vetvete, i ndërtuar nga kode, që lind nevoja të dekodifikohen. Sipas 
Barthes-it, këto janë kodet që endin rrëfimin. E rëndësishme në një vepër letrare, nuk është 
natyra e kodeve, por mënyra sesi identifikohen dhe dekodifikohen ato, pikërisht me këtë 
çështje do të ndalemi edhe në romanin Pasardhësi. 
 
 

                                                
164 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 17 
165 Barthes, Roland. (2002) S/Z. translated by Richard Miller. United Kingdom, Blackwell, p. 4 
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X.1.2. TEKSTI LETRAR PËRMES KODEVE TË R. BARTHES-it  

 
X.1.2.1. Kodi hermeneutik: zbardhja e së vërtetës 

 
Kodi hermeneutik u referohet elementeve narrative të pashpjeguara në tekst, pra që 

përbëjnë një enigmë/mister për lexuesin. Enigma/misteri te në romanin Pasardhësi shfaqet që 
në titull, lind pyetja: Kush është ky Pasardhës? Misteri shfaqet që në sentencën e parë të 
romanit: Pasardhësi u gjet i vrarë në dhomën e tij të gjumit, në të gdhirë të 13 dhjetorit166. 
Misteri rrëfimor vazhdon të thellohet edhe në faqet në vijim të romanit, konkretisht këtë e 
dallojmë përmes gjurmëve në tekst: Lajmet nga agjencitë e huaja vazhdonin të jepeshin në dy 
motërzime: vetëvrasje apo vrasje...167.  

Në këtë roman hasen disa pengesa, të cilat e mbajnë lexuesin pezull. Në radhë të parë 
duhet të zbulojmë nëse ka një enigmë/mister në rrëfim; nëse po, si është formuluar ai/ajo. 
Konstatojmë se në romanin e Ismail Kadaresë ka një enigmë të madhe, e cila duket se nuk 
zbulohet deri në fund të romanit, e kjo enigmë është: Kush e ka vrarë ose urdhëruar vrasjen e 
pasardhësit politik? Edhe pse Kadareja ndërton skemën e vet të ngjarjes dhe të zbardhjes së të 
vërtetës, ai i lë shteg lexuesit që të shfaqë interpretimet e veta. Autori, edhe pse na orienton se 
vdekja e Pasardhësit lidhet me një vrasje të pabesë nga pushtetarët, deri në fund ai nuk mund 
të fajësojë askënd, edhe pse dyshon se natën e 13 dhjetorit në shtëpinë e Pasardhësit ishte 
dukur si hije Ardian Hasobeu, ministri i Brendshëm, por faktet nuk mjaftojnë për ta bërë atë 
fajtorin kryesor në këtë vrasje të paramenduar.  

Lexuesi kërkon që të zbërthejë simbolet që ka teksti nëpërmjet vëzhgimit të njësive të 
leximit (lexias). Në roman paraqiten një e vërtetë (vrasja e pasardhësit politik), vrasja e 
Pasardhësit shmanget nga Partia në pushtet, në të vërtetë, e vetmja parti politike, nëpërmjet: 

 

- Kurtheve (fshehja e së vërtetës). Pushtetarët ndërtojnë kurthin për Pasardhësin, e më 
pas për të mashtruar shtetasit e paraqesin si vetëvrasje.  

 

- Ambiguitetit - të folurit me dy kuptime: Në të gjithë këtë histori kishte diçka prej 
piramide. Nga të gjitha anët ngriheshin mure që ndërpritnin çdo ecje më tej. Kthina kryesore 
e piramidës, ajo që ndrynte të fshehtën më të madhe, mbyllej nga brenda. Kishte gjasë që në 
historinë e Pasardhësit të ishte përdorur ky parim i hershëm168. Në këto sentenca paraqiten 
përmasat arketipale të krimit prej pushteteve totalitare, duke ndërtuar analogjinë me 
totalitarizmin faraonik të Egjiptit të lashtë. Kjo shpjegohet edhe me faktin se autori kishte 
menduar si titull fillestar për këtë roman, titullin Princi i piramidës, duke nënkuptuar se 
askush nuk mund të shpëtojë prej një sistemi totalitarist, madje as ata që e ndërtuan atë. 
Totalitarizmi faraonik jepet si aluzion, si referencë e drejtpërdrejtë për sistemin totalitar në 
vendin tonë, duke nënkuptuar se ashtu siç nuk janë zbuluar të fshehtat e piramidave, këtu e 
4000 mijë vjet më parë, ashtu edhe të fshehtat e sistemeve totalitare nuk do të mund të 
zbulohen ndoshta asnjëherë. Shtëpia e re e Pasardhësit përurohet para “vetëvrasjes” së tij, si 
një piramidë që ndërtohej për të varrosur faraonin, ku bashkë me trupin e tij flijoheshin edhe 
vartësit. “Vetëvrasja” e Pasardhësit ndodhi pas kremtimit të fejesës së vajzës, fejesë, e cila u 
prish menjëherë sapo u krye.  
                                                
166 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 15 
167 Po aty, f. 17 
168 Po aty, f. 37 
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- Të fshehtave/skutave (Portat ishin të mbyllura nga brenda...169; Në qilar kishte një 
kalim të nëndheshëm që nuk e dinte askush170...). Për atë kalim të nëndheshëm dinte vetëm 
Arkitekti dhe Prijsi – udhëheqësi politik. Arkitekti ishte i vetëdijshëm për një kanal të 
nëndheshëm që lidhte bodrumin me shtëpinë e Prijsit, dera e të cilit hapej vetëm nga shtëpia e 
Prijsit. Kjo derë i dukej Arkitektit si “portë e vdekjes”. Ndërtimi i shtëpisë së Pasardhësit nga 
“dora” e regjimit është një përllogaritje nga ana e Prijsit për të ditur gjithçka dhe të gjitha 
lëvizjet e bashkëpunëtorëve politikë. 

 

Roli i narratorit është tepër i rëndësishëm në roman, pasi ai nuk ka vetëm një funksion 
të tillë (të rrëfejë ngjarjen), por shfaqet me shumë funksione. Ai është në rolin e hetuesit dhe 
të dedektivit171, i cili kërkon të zbulojë krimin, duke e parë ngjarjen (vrasjen) objektivisht. Ai 
kërkon që të zbardhë krimin, duke u përqendruar te ngjarjet dhe veprimet që kanë ndodhur 
gjatë natës së 13 dhjetorit, si dhe veprimet që ndodhin pas asaj nate. Narratori bën verifikimet 
e nevojshme për të arritur tek identifikimi i krimit. 

Të gjitha gjurmët në tekst na zhvendosin nga vetëvrasja (dukja, shfaqja) te vrasja 
(thelbi). Dikotomia vetëvrasje – vrasje zbërthehet përmes një dikotomie kuptimore, e cila 
është dukja (shfaqja) - thelbi. Narratori në këtë roman (në rastin kur narratori përputhet me 
autorin) ka një mendje të mprehtë, i cili merr nismën që të hedhë dritë mbi një mister, duke 
analizuar të dhënat dhe duke pasur të qartë skemën e krimit. Narratori investigues zbërthen 
disa komponentë, të cilët janë: 

 

 
Këta komponentë na sugjerojnë tri domethënie kuptimore, të cilat janë:  
 

1. Krijimi i një gjendjeje pasigurie, e cila krijon ankth, jo vetëm te personazhet, por 
edhe te narratori dhe te lexuesi. Pasardhësi vdiq, por kemi personat që ka lënë pas, të cilët 
vuajnë pasojat e kësaj vdekjeje, shkaku i së cilës është fejesa e Suzanës. 

 

2. Çdo gjë duhet të kthehet në përfundim, një person konkret (ministri i Brendshëm) 
ose një abstraksion (një hije), konsiderohen si shkaktarët e mundshëm (të dyshuarit kryesorë).  

 

3. Dështimi për të ruajtur misterin (mbajtja peng e tij). Edhe pse në pamje të parë 
duket sikur narratori (në rolin e investiguesit) nuk e zbardh krimin deri në fund, pra nuk 
zbulon detajet lidhur me krimin, në të vërtetë zbulimi i shkaktarit (fajtori) është identifikuar. 

 

                                                
169 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 122 
170 Po aty, f. 35 
171 Fjala dedektiv e ka burimin nga latinishtja detegere që do të thotë zbuloj. 
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Në këtë roman kërkohet që të tregohet sesi pushteti absolut krijon situata të dyshimta 
dhe aq të fshehta sa nuk zbardhen edhe pas rënies së tij. Krimi dhe zbardhja e tij qëndrojnë në 
themel të rrëfimit, gjithashtu, një linjë tepër e rëndësishme e rrëfimit është edhe misteri, si dhe 
zbulimi i tij. Ndodhja e krimit në një vend të mbyllur, sidomos në dhomë është një nga tiparet 
e romanit kriminal. Në romanin Pasardhësi misteri mbyllet brenda dhomës së Pasardhësit 
natën e 13 dhjetorit.  

Gjatë dekodifikimit të kodit hermeneutik, lexuesi ndesh pengesa gjatë rrjedhës 
rrëfimore, të cilat e mbajnë aktin e leximit pezull, duke shtuar enigmën në historinë e rrëfyer. 
Ky kod është i lidhur ngushtësisht me enigmat e tekstit. Të gjitha pyetjet që na lindin gjatë 
leximit të veprës përbëjnë atë që quhet kodi hermeneutik, i cili lidhet me zërin e së vërtetës. E 
vërteta do të dilte që do të dilte një ditë... partia ... si gjithmonë... si gjithmonë... 172 Pra, a të 
çon dekodifikimi i kodit hermenuetik në zbardhjen e së vërtetës. Nëpër Tiranë, të gjithë ata që 
dyshonin se Pasardhësin e kishin vrarë, pëshpëritnin të njëjtën pyetje: Kush e ka vrarë? 
Gjithfarë dyshimesh vërtiteshin dhe askujt s’i shkonte mendja te vrasësi i vërtetë173. 

Në ndryshim nga kodi proairetik (i cili lidhet me veprimet e hollësishme), kodi 
hermeneutik përbën të gjithë rrjedhën rrëfimore.  
 
 
 

X.1.2.2. KODI PROARETIK: kodi i sjelljeve dhe i veprimeve 
 
Ky kod ndërton një tension, duke iu referuar çdo rrëfimi ose ngjarjeje që rrëfehet ose 

ndodh. Kodi hermeneutik dhe ai proairetik krijojnë tension gjatë rrëfimit, në mënyrë që ta 
mbajnë lexuesin pezull e nën tension. Ky kod e organizon narracionin në sekuenca, ku çdo 
sekuencë ka rregullsinë e vet dhe ndjek logjikën e rrëfimit, duke u përfshirë kështu në 
strukturën e përgjithshme narrative. Baza e këtij kodi është varësia e lexias (njësive të 
leximit), për të dhënë kuptimin, ku sipas Barthes-it veprimet e romanit janë krijuar nga 
lexuesi, i cili i asimilon dhe i bën pjesë të informacionit të përgjithshëm të tekstit. Lexuesi i 
grupon këto pjesë dhe i kthen këto të dhëna në ngjarje.  

Kështu, kodi proaretik zë vend në tekst si një përmasë hapësinore dhe kohore në të 
cilën lëviz lexuesi. Kodi proaretik është afërsia e arsyeshme për të përcaktuar rezultatin e një 
veprimi, të cilin e përcaktojmë si kodin e veprimeve dhe të sjelljeve. Në rrëfim, ligjërimi në 
vend të karaktereve përcakton veprimin. Me këtë kod lidhen të gjitha sjelljet e Partisë, 
ministrit të Brendshëm, sjelljet në mbledhjet e Byrosë Politike, sjelljet dhe veprimet e 
personazheve.  

I gjithë rrëfimi dhe e gjithë ngjarja ka si shkëndijë veprimin e Suzanës (personazh 
edhe te romani Vajza e Agamemnonit, pjesa e parë e diptikut “Vajza e Agamemnonit-
PAsardhësi”), lidhjen e saj të gabuar, për të dytën e herë, me një djalë me biografi jo të pastër. 
Suzana kishte bërë një fejesë politikisht të papranuar. Familja e të fejuarit të saj quhej e 
deklasuar, pasi një i afërmi i tyre ishte arratisur për në Amerikë. Këtu fillon e gjithë historia, 
ky ishte “shkaku”, sipas autorit, që nxiti zemërimin e partisë. Lidhur me romanin Pasardhësi, 
shkrimtari Ismail Kadare shprehet se: Sakrificës doja t’i jepja një konotacion “gjenetik”, 
diçka që të fliste për mundësinë e ndryshimit në thellësi të natyrës njerëzore. E duke theksuar 

                                                
172 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 45 
173 Po aty, f. 61 
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këtë anë të dashurisë: totalitarizmi e nënshtron dashurinë si gjithë pasionet, çka sjell një 
gjendje shumë të mjerueshme, primitive.174 

Kadareja merr shkas nga një ngjarje e vërtetë, vdekja e Mehmet Shehut, i cili ishte 
pasardhësi politik i udhëheqësit Enver Hoxha. Këtë ngjarje autori e paraqet përmes 
fokalizimeve (pikëvështrimeve) të ndryshme, madje duke përfshirë edhe fokalizimin e 
viktimës (i cili flet nga bota e përtejvarrit), ligjërimin e të cilit Kadareja e paraqet përmes një 
sintakse të ngarkuar, me shumë presje, çka nënkupton gjendjen e tensionuar në të cilën 
ndodhej Pasardhësi. Rrëfimi i tij nuk rrjedh, por ngec vende-vende duke u njehsuar me 
vështirësitë që ai has gjatë këtij rrëfimi. Me mendjen time, gjysmë i fjetur, isha, ndërkaq, në 
sallën e mbledhjes, në mëngjesin e nesërm, duke iu përgjigjur të njëjtave pyetjeve175. Kadareja 
jep variantin e tij: vdekja e Pasardhësit, sipas tij, nuk ishte vetëvrasje, por vrasje; kjo jepet e 
nënkuptuar në kontekst, edhe pse autori paraqet shenjat që të çojnë te vrasja, asnjëherë nuk e 
paraqet atë në mënyrë të drejtpërdrejtë.  

 
 
 
 

X.1.2.3. Kodi semik: ngjyresat kuptimore 
 
Kodi semik i referohet kuptimit shtesë, veç atij që paraqitet. Ky konotacion mund të 

dallohet përmes semave që gjenden në tekst. Sipas këtij kodi përcaktohet një lloj i veçantë i 
shënjuesit (p.sh., një person, një vend, një objekt). Sipas Barthes-it sema është njësia e 
shënjuesit. Kodi semik është ngjyresa e karakterit dhe lidhet me emrat, të cilët sugjerojnë 
kuptime të veçanta, pra konotacionet kuptimore lidhen me kuptime të veçanta. Si lexues, 
kërkojmë që të zbërthejmë kuptimet shtesë në roman, veç atyre që paraqiten. Në romanin 
Pasardhësi kemi disa sema, të cilat përmbajnë një ngjyresë të veçantë konotative.  

Personazhet kryesore të romanit, Pasardhësi dhe Prijësi, shfaqen si personazhe 
arketipale 176 , janë mishërim i karaktereve universale: Prijsi - udhëheqësi politik dhe 
Pasardhësi - trashëgimtari i postit politik. Ata nuk paraqiten në asnjë rast me emra të 
përveçëm, duke përfaqësuar çdo udhëheqës dhe çdo pasardhës të çdo sistemi totalitar. 
Interpretimi dhe ballafaqimi i elementeve tekstuale me faktorët socialë dhe politikë, 
formësojnë kornizën në të cilën lëvizin këto personazhe.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
174 http://www.zemrashqiptare.net/article/ArtKulture/3817/1/print/  
- Intervista e Kadaresë në shtypin italian me rastin e marrjes së çmimit për romanin “Vajza e 
Agamemnonit” nga Maria Serena Palieri.  
175 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 170 
176 Arketip, nga latinishtja archetypum – modeli i tipit, forma e parë, modeli i parë, karakteri i parë. Është 
modeli origjinal i një personi mbi të cilin krijohet artistikisht një person tjetër (mbi modelin, gjedhën). 
Arketipi kthehet në simbol universal. Karl Jungu sugjeroi ekzistencën e formave universale, duke rezultuar 
në modele të njohura dhe tipike të sjelljes. Northoi Fraji e përcakton arketipin si simbol, dhe theksoi se ai 
funksionon në bazë të zhanrit ku shfaqet.  

http://www.zemrashqiptare.net/article/ArtKulture/3817/1/print/
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Kuptimet semantike përmes gjurmëve tekstore 

 

 

Pasardhësi – 
mishërimi i Mehmet Shehut 

 

 

Prijsi –  
mishërim i Enver Hoxhës 

 
 

- Ndërtimi i shtëpisë para se të 
vritej, ose më saktë para se të 
fejohej e bija (në realitet i biri); 
 

- Shtëpia ndodhej në lagjen e 
mbyllur të quajtur “Bllok”; 
 

- Fejesa e njërit prej fëmijëve me 
një familje të deklasuar (Pasardhësi 
vajza, Mehmeti djali);  
 

- Prishja e fejesës për shkak të 
idealit partiak; 
 

- Anëtar i Byrosë Politike; 
 

- Vrasja në dhomën e gjumit; 
 

- Gjetja i vrarë me një plumb në 
zemër; 
 

- Të dyja variantet zyrtare (si në 
roman edhe në jenë e njëmendtë) 
paraqiten si vetëvrasje. 
 

- Zhvarrosja etj. 

 

- Udhëheqësi politik i vendit tonë; 
 

- Vrasja e bashkëpunëtorëve politikë;  
 

- Fshehja e krimeve politike; 
 

- Ruajtja e luftës së klasave; 
 

- Urdhri për prishjen e fejesës së vajzës 
(në roman të Suzanës, në realitet i biri) 
së Pasardhësit. Fejesë, të cilën e shihte si 
dobësim të luftës së klasave; 
 

- E paraqet vrasjen e Pasardhësit si 
vetëvrasje; 
 

- Pas “vetëvrasjes”, të nesërmen në 
mëngjes paraqet letrën e autokritikës; 
 

- Përdhos Pasardhësin edhe pas vdekjes, 
mungojnë të gjitha shenjat për ta shpallur 
ditën e nesërme ditë zije, mungojnë 
flamujt gjysmështizë, mungon muzika 
mortore, mungojnë marshimet, mungon 
nderimi i tij pas vdekjes etj. 

 
Si lexues, kërkojmë që të zbërthejmë në roman kuptimet shtesë, veç atyre që paraqiten, 

dhe ky zbërthim mund të realizohet përmes semave që gjenden në tekst. Semat paraqesin 
ngjyresat e karakterit. Çdo element në tekst sugjeron një ose më shumë kuptime të reja, çka do 
të thotë se konotacionet kuptimore lidhen me kuptime të veçanta, kështu përcaktohet një lloj i 
veçantë i shënjuesit. Te Pasardhësi kemi disa sema, të cilat përmbajnë ngjyresa të veçanta 
konotative. Në rastin konkret, fjala pasardhës ka domethënien e vet. Në Fjalorin e gjuhës së 
sotme shqipe, emri pasardhës ka katër kuptime, por Kadareja e përdor me ngjyrimet e 
kuptimit të dytë177. Emri pasardhës shërben si i shënjuar, pasi fjala lidhet me konceptin. Por: 
A është ky i shënjuar elementi thelbësor në tekst; a ka ai lidhje me elementët e tjerë; a krijon 
ai një karakter të mëvetësishëm, apo tëhuajëzohet prej të tjerëve?... Pasardhësi përbën nyjën 
kryesore të romanit, përbën një karakter të mëvetësishëm, por që tëhuajëzohet prej të tjerëve. 
Edhe semën Prijs, Kadareja e përdor me ngjyrimet e kuptimit të dytë178, por nga aspekti 
                                                
177 2. Ai që vijon punën e dikujt në një fushë të caktuar të veprimtarisë shoqërore; ai që ndjek rrugën a 
traditat e dikujt në një fushë, vazhdues a pasues i dikujt. 
178 2. Ai që drejton nga ana ideologjike e politike një popull, një parti, një klasë ose një lëvizje shoqërore, 
udhëheqës. 
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drejtshkrimor duhet Prij(ë)s, kemi të bëjmë me një sinkopë, me rënien e tingullit në trup të 
fjalës.  
 Përdorimi i semës hije merr shumë ngjyrime kuptimore, por Kadareja e përdor me 
ngjyrimet e kuptimit të katërt179. Hija përbën misterin e rrëfimit; mister, i cili nuk zbulohet 
deri në fund të romanit. Kadareja, edhe pse zbulon dhe shpalos të gjitha shenjat që të çojë te 
vrasja e Pasardhësit, deri në fund të romanit ngre pikëpyetje, të cilat duket sikur i drejtohen 
lexuesit: Kush e vrau? Për ç’shkak?... Këto mistere nuk arrijmë t’i zbulojmë edhe nga rrëfimi 
i Pasardhësit pas vdekjes. Si lexues, arrijmë në përfundimin se Pasardhësin e vrau një “hije”, e 
vrau dikush, i cili nuk do të mund të gjendet as në ditët e sotme, më shumë se dy dekada pas 
rënies së regjimit monist.  
 
 

X.1.2.4. Kodi simbolik: strukturat e thella kuptimore 
 

Kodi simbolik është vështirë të dallohet nga kodi semik. Nëpërmjet këtij kodi, si 
lexues dallojmë strukturat e thella kuptimore, të cilat organizohen brenda tekstit. Një antitezë 
simbolike shpesh shënon një pengesë për tekstin. Në roman ka struktura të thella kuptimore, 
të cilat zbulohen në rrafshin semantik dhe organizohen brenda tekstit si ndërhyrje simbolike. 
Një antitezë simbolike shpesh shënon një pengesë për tekstin. Ndërhyrjet simbolike në 
romanin Pasardhësi janë:  

 

- Retorike (shkelje e figurave retorike, antiteza): antitezë e plotë është fejesa e Suzanës 
me një djalë nga një familje e deklasuar. Kjo kundërvënie mund të merret edhe në funksionin 
e një simboli të fuqishëm, i cili shërben si çelës për të zbuluar instancat e tjera të tekstit.  

 

- Seksuale (shkelje të gjinisë): dimë se Mehmet Shehu nuk ka pasur vajzë, ndërkohë që 
autori e paraqet në këtë romani si babanë e një vajze dhe të një djali. Mos vallë Kadareja do të 
na largojë nga të dhëna të tilla të njëmendta, pasi ai nuk i qëndron besnik fakteve historike, 
për të na futur në botën e fiction-it? Jo rastësisht, kuptojmë se Kadareja këtu ka përdorur një 
skemë të përmbysur, skemë të cilën ia mundëson vetë natyra e letërsisë. 

 

- Politike (shkelje të besnikërisë politike): Pasardhësin e prenë në besë 
bashkëpushtetarët, ndërkohë që në rrëfimin e tij nga përtejvarri ai ende shpreh besnikëri ndaj 
partisë dhe ndaj idealeve të larta. Mallëngjimin dhe keqardhjen që ndjen ai për Prijsin, 
mënyrën sesi e kishte duruar, pra Pasardhësi bën me faj veten, nuk “ankohet” për pabesinë që 
i bënë, për vrasjen e pabesë. Por, edhe në rrëfimin e tij pas vdekjes kërkon që të bëjë 
autokritikë.  

 

- Diagnostike (shkelje të identitetit dhe të të drejtave të njeriut edhe pas vdekjes): 
Varrimi dhe zhvarrimi i Pasardhësit, hedhja e kockave të tij në breg të lumit; moslënia të qetë 
edhe pas vdekjes është një shenjë dhe një simbol i cenimit nga sistemi edhe në botën tjetër. 
Diagnoza e Pasardhësit pas vdekjes ishte shumë e rëndë: Disa javë më parë, nga varrezat e 
martirëve të kombit ishte zhvarrosur Kanozhbiva, ish-anëtar i Byrosë Politike, vetëvrarë 
shumë vite më parë. Ishte hera e tretë që po e nxirrnin nga varri. Çdo ndryshim në vijën 
politike, përpara se ta ndiente ekonomia, e ndienin eshtrat e tij. Reumatizma e tij e pas 
vdekjes rheumatisus postmortem, sëmundje ende e panjohur në këtë botë, ishte më e saktë se 
                                                
179 4. Figurë e paqartë e një njeriu ose e diçkaje tjetër në errësirë, pamje e turbullt e dikujt ose e diçkaje në 
errësirë a në mjegull. 
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parashikimet e analistëve.180 Kjo ka të bëjë me njohjen e thelbit dhe të shkaqeve të gjendjes 
shoqërore të Shqipërisë para viteve ‘90, sipas shenjave që shfaqeshin në mënyrë të 
herëpashershme prej narratorit. Gjendja e shqiptarëve ishte shumë e rënduar, ata vuajnë 
diagnoza të rënda edhe pas vdekjes, e kjo thellon karakterin tragjik e dramatik të ngjarjeve. 
Rheumatisus postmortem (reumatizëm pasvdekje, dhembja e kockave si pasojë e zhvarrosjes) 
ishte një sëmundje që u ndodhte “të vetëvrarëve” politikë, pasi ata varroseshin dhe 
zhvarroseshin, ndiqen dhe përndiqeshin edhe pas vdekjes.  

 
Ndërhyrjet simbolike në këtë roman shfaqen si një metonimi në kuadër të tekstit. Një 

metonimi e shfrenuar në afërsi të shpërndarjes së kuptimit, pasi këto shkelje janë të bazuara, 
konkretisht në zëvendësimin e kuptimit, duke çarmatosur fuqinë që ka gjuha si kod. Në këtë 
pikë, kuptimet e ndryshme bashkohen, shkrihen në të njëjtën njësi leximi (lexisa), duke 
theksuar shumëkuptimësinë e tekstit letrar. Lexias hedh bazat për të hyrë në interpretimin e 
tekstit, për të zbërthyer strukturën simbolike që mbështjell romanin.  

Në nivelin simbolik, Pasardhësi formon njësinë e parë simbolike për të çuar në 
domethënien e tekstit. Pasardhësi si simbol përforcohet edhe më tej me rrëfimin e tij nga 
përtejvarri (ashtu siç ndodhte shpesh edhe në letërsinë antike). Kurse unë gjendesha, ndërkaq, 
në morg, dhe ata hiqeshin sikur asgjë s’kishte ndodhur, atë natë të 13 dhjetorit s’kishte pasur, 
por, në vend të saj, kishte pasur një tjetër njësi kohe, njëfarë dyzimi, njëfarë ngjitjeje të 
përçudnuar të natës me ditën e nesërme, midis të cilave, koha nuk rridhte. Ose rridhte 
mbrapsht... Jeta ime nuk ishte jetë njeriu. Në kësi rastesh thuhej “jetë qeni”. Ishte më keq se 
kaq. Ajo ishte jetë pasardhësi. Unë isha ai që vinte pas. Që isha përcaktuar t’i zija vendin 
Prijsit... 181 

Prijsi simbolizon udhëheqësin partiak të Shqipërisë së viteve ‘80. Kadareja e paraqet 
Prijsin edhe në pikëvështrimin e Pasardhësit pas vdekjes, i cili edhe pse e dinte se partia kishte 
gisht në vrasjen e tij, ai shprehet: Kishte ditë që tmerrohesha nga ky mendim. Habitesha sesi 
ai duronte. Si më duronte mua, si duronte të tjerët, që e kishin pranuar këtë pakt182. Humori i 
Kadaresë është i hollë dhe tepër therës, një humor i zi, të cilin e përdorte Shekspiri në 
tragjeditë e tij. ... Kur ankthi më lironte, ia qaja hallin. Mallëngjimi për zemërgjerësinë e tij 
më mekte. Isha gati t’i bija në gjunjë e t’i lutesha: Prijs, në qofsh penduar sadopak, hiqma, 
merrma atë titull. Nganjëherë shkoja edhe më larg dhe thosha me vete: kërkomë ç’të duash, 
ne të gjithë themi se jemi gati të flijohemi për ty. Na jep rastin ta dëshmojmë se këto s’janë 
fjalë boshe. Ma jep rastin, mua të parit. Lejomë që në orën e ligë, kur mortja të afrohet, t’i bëj 
ata dy hapa fatalë, ta prish radhën e, bashkë me të, veten time, duke i dalë përpara, për t’u 
flijuar për ty.183  

Sekuenca të tilla, si rrëfimi nga përtejvarri për personin përgjegjës për vrasjen e 
Pasardhësit dhe flijimi i këtij të fundit për Prijsin, shënon pikën kulmore të rrëfimit, i cili 
bazohet në vetëflijimin për vetë vrasësin. Kadareja nuk kishte kurrsesi të mos e shprehte 
Pasardhësin si njeriun besnik të Prijsit edhe në përtejjetë. Ky ishte sistemi i asaj kohe, të cilin 
Kadareja na i paraqet si një rrjet simbolik, të cilit nuk i gjendet kurrë fundi. Në thelb të 
rrëfimit të Pasardhësit qëndron flijimi, i cili është një gjest sublim që mund të realizohet 
vetëm për çështje madhore, pra në këtë kuptim Kadareja e shpall Pasardhësin dëshmor. Sipas 

                                                
180 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 50 
181 Po aty, f. 170-171 
182 Po aty, f. 171 
183 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 71 
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Barthes-it teksti klasik tenton të zbulojë një model të veçantë të integrimit të kodeve, ndërsa 
teksti modern mundëson shumësi modelesh.  
 
 
 

X.1.2.5. Kodi kulturor: kodi i referencës 
 

Sipas Barthes-it, kodi kulturor lidhet me një element të rrëfimit që i referohet një 
“shkence ose dijeje”. Kur një tekst letrar ka aforizma184, klishe, fjalë të urta ose shprehje dhe 
thënie popullore dhe proverba, të çon në dekodifikimin e kodit kulturor. Sekuenca të tilla 
hasen edhe në romanin Pasardhësi, konkretisht: Mjaft më me përralla folklorike me shkaba e 
skifterë.; E kishte ngrënë turpin me bukë, siç thuhej, përpara një populli të tërë.; Të zeztë ne!; 
Të shkuara të harruara!; fjalë ogurzeza; Ngrihu, moj korbë! etj.  

Doke dhe zakone:  
 

- Kishte një mijë vjet që dasmat nuk prisheshin kurrë në këtë vend. Njerëzit ishin vrarë 
e ishin prerë e ditën e dasmës nuk e kishin shtyrë, pale ta zhbënin fare. Kurse ai, e kishte 
zhbërë. Kishte treguar me këtë besnikërinë ndaj Partisë dhe Prijsit, ashtu si përherë, e vinte 
mbi çdo gjë. I fortë për besë! Nuk ishte më kot Pasardhës.185  

 

- Dhe herë pas here, me një kod të vjetër dokesh, të quajtur kanon ose kanun186. 
Kadareja e quan Kanunin kod të vjetër dokesh. 

 

- ... të tërhequr pas pyetjes nëse një konkurs bukurie burrash në bjeshkët shqiptare 
ishte thjesht një kotni e radhës ose mund të merrej si një shenjë zbutjeje e Kanunit të 
tmerrshëm shqiptar ndaj homoseksualitetit187.   

 

Ky kod lidhet me tekstin të cilit i referohet, pra kemi kodin e referencës. Shumica e 
rrëfimeve të mbajnë pezull, në mënyrë që të rritin efektin e zbulesës finale, që lidhet me të 
gjitha të vërtetat diegjetike.  

Ky kod lidhet me shpjegimet për Shqipërinë dhe shqiptarët, të dhënat për sistemet e 
ndryshme që kanë sunduar në vendin tonë, marrëdhëniet ose prishjet e marrëdhënieve të 
vendit tonë me rusët dhe me kinezët:  

 

- Të dhënat për Shqipërinë ishin përgjithësisht të vjetra, disa herë me burim romantik. 
Vend i vogël, emri i të cilit do të thotë “vend i shqipeve”. Popull i lashtë ballkanik, pasardhës 
i ilirëve, sikurse edhe gjuha që përdorte. Shtet i ri, i dalë prej rrënojave të Perandorisë 
Osmane, në fillim të shekullit. Komb me tri fe, katolike, ortodokse e myslimane, i shpallur 
mbretëri, me një sovran gjerman të një besimi të katërt, këtë herë protestant. I kthyer në 
republikë më pas, me në krye një peshkop shqiptar.188  

 

                                                
184 Aforizëm: thënie a fjali të shkurta të gjetura me fuqi shprehëse, që përmban një mendim të përgjithësuar 
a një mësim të nxjerrë nga jeta. 
185 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 27 
186 Po aty, f. 20 
187 Po aty, f. 31 
188 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 19 
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- Priteshin turbullirat në Ballkan. Kryengritjet në Shqipërinë Verilindore, atë që disa e 
quanin Shqipërinë e jashtme, të tjerët Kosovë, sapo ishin shtypur189.  

 

- ... historia e trazuar e gadishullit në shekullin XX s’do të ishte gjë tjetër, veçse një 
motërzim i përrallës së njohur: “pasqyrë moj pasqyrë, më trego, a ka më të bukur se unë?”190  

 

Romani Pasardhësi, i ndarë në shtatë krerë, të titulluar: “Dhjetori i vetëvrasjes”, 
“Autopsia”, “Kujtime të ëmbla”, “Rrokullima”, “Prijsi”, “Arkitekti” dhe “Pasardhësi”, risjell 
një ndër enigmat e Shqipërisë komuniste, vdekjen misterioze të Pasardhësit (të Mehmet 
Shehut).  

 
Si përfundim, mund të themi se këto kode funksionojnë si një gërshetim i pesë zërave: 
1. Kodi hermeneutik - zëri i së vërtetës. Kodi i enigmave ose i mistereve.  
2. Kodi proaretik - zëri empirik, eksplicit. Kodi i veprimeve.  
3. Kodi semik (ose konotativ) - zëri i personit. 
4. Kodi simbolik - zëri i simbolit. Ky kod hedh bazat për një strukturë simbolike. 

Vepra e Kadaresë përbën një strukturë simbolike. 
5. Kodi kulturor (ose referencial) - zëri i njohurive. Ky kod gjen përdorim vetëm në 

interpretimin e përvojave njerëzore.  
Këto kode e lejojnë lexuesin që të mos e lexojmë tekstin letrar mbi një linjë të vetme 

narrative, por si një koleksion ose gërshetim të shumë kuptimeve dhe shumë linjave narrative. 
Leximi i këtyre shenjave (kodeve) na çon në ndërtimin e skemës sonë të ngjarjeve. Prej këtej 
themi se teksti i Kadaresë ka vlera universale, pasi kjo ngjarje që trajtohet në këtë roman nuk 
lidhet vetëm me sistemin totalitar në Shqipëri, por edhe me sisteme të tjera totalitare të 
vendeve të tjera. Teksti kadarean fiton vlera universale, pasi mund të vendoset në çdo vend 
dhe në çdo kohë, madje narratori sugjeron që në kohën e sistemit fraonik. Vrasjet e 
bashkëpunëtorëve ose bashkëpushtetarëve kanë ndodhur në çdo kohë dhe pothuajse në çdo 
vend. Pra, edhe pse romani bazohet në një ngjarje të ndodhur në të shkuarën, autori e 
rifunksionalizon artistikisht këtë ndodhi dhe e ndërton tekstin mbi enigma dhe mistere, mbi 
një gjuhë konotative dhe mbi simbole dhe referenca të qarta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
189 Po aty, f. 22 
190 Po aty, f. 31 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

 173 |  
 

 
QASJA II. ROMANI PASARDHËSI  NGA PIKËPAMJA ZHANRORE 

 
X.2. hetimi e investigimi, si procede narrative të romanit 
policor 
 
Romani Pasardhësi, i shkrimtarit Ismail Kadare191, lidhet me ngjarjen më të errët 

politike të ndodhur në vitet ’80 në Shqipëri, konkretisht me vrasjen e Mehmet Shehut, të cilin 
autori e cilëson si pasardhësin politik të udhëheqësit të asaj kohe. Ngjarja misterioze, që 
mbështjell rrëfimin në roman, merr shkas nga një ngjarje e njëmendtë politike, e cila lidhet me 
krimet komuniste, duke i ofruar lexuesit horizonte të reja për ta interpretuar vdekjen e 
Pasardhësit nën kontekstin e këtij romani. Në këtë roman paraqitet mënyra sesi pushteti 
totalitar krijon situata të dyshimta e të fshehta, të cilat nuk zbardhen edhe pas rënies së tij – 
misteri i vrasjes ka mbetur ende i pazbuluar edhe në ditët e sotme. Jeta në këtë vend, ku shteti 
vret “shërbëtorët e vet”, është jetë pajetë, ku edhe pushtetarët janë të rrezikuar prej regjimit që 
vetëngritën. 

Rrëfimi në roman zë fill përmes suspansës, çka dallohet si në kompozicionin e 
përmbysur të romanit, rendi invers i ngjarjeve, ashtu edhe në ndodhinë e krimit, duke 
paraqitur së pari të dhënat fillestare: vetëvrasjen/vrasjen, hetimin, e më pas sekuenca nga jeta 
familjare e politike e Pasardhësit, ku sfondi politik shërben vetëm si plotësues i ngjarjes 
tragjike. Krerët vendosen në rend të përmbysur: “Dhjetori i vetëvrasjes”, “Autopsia”, 
“Kujtime të ëmbla”, “Rrokullima”, “Prijsi”, “Arkitekti” dhe “Pasardhësi” (çka mund të 
kishim: “Kujtime të ëmbla” – fejesa si ‘zanafillë’ konfliktuale, “Rrokullima”, “Arkitekti”, 
“Prijsi”, “Pasardhësi, “Autopsia”, “Dhjetori i vetëvrasjes”). Efekti i suspansës, rendi invers i 
ngjarjeve (vdekja e më pas jeta) dhe pritshmëritë narrative, bëjnë që lexuesi të presë deri në 
leximin e sentencës së fundit romanore, në mënyrë që të zbardhet e vërteta dhe të gjenden 
gjurmët e krimit politik.  

Suspansa ndërthuret me misterin dhe me enigmën e krimit, elemente që mbajnë pezull 
narracionin dhe kërkojnë zgjidhjen e vet racionale. Ndërthurja e simboleve të krimit paraqitet 
që në titujt e krerëve, duke risjellë një ndër enigmat më të mëdha në historinë e Shqipërisë së 
asaj kohe: vdekjen misterioze të Mehmet Shehut, trupi i të cilit u gjend me një plumb në 
zemër natën e 18 dhjetorit të vitit 1981, në dhomën e tij të gjumit; vdekje të cilën Kadareja e 
paraqet natën e 13 dhjetorit, pa shënjuar vitin, duke e lënë të nënkuptuar. Këtë ngjarje, autori e 
paraqet përmes fokalizimeve të ndryshme, duke përfshirë edhe fokalizimin e viktimës 
(Pasardhësit).  

Filli tragjik ka si pikënisje dashurinë e Suzanës, vajzës së Pasardhësit, lidhjen e saj të 
gabuar, për të dytën herë, me një djalë nga një familje e deklasuar, sepse një i afërmi i tyre 
ishte arratisur për në Amerikë. Suzana kishte kryer një fejesë mirëfilli të papranuar politikisht, 
e ky ishte “shkaku” primar, sipas autorit-narrator, që nxiti zemërimin e Partisë kundrejt njërit 
prej përfaqësuesve të saj më të denjë, pasi për një familje të thjeshtë edhe mund “të 
anashkalohej”, por për familjen e tij kurrsesi nuk mund të tolerohej një fejesë e atillë. Dhëndri 
i ardhshëm i Pasardhësit nuk mund të ishte biri i një të deklasuari, akuzë diskredituese në 
Shqipërinë e para viteve ‘90, nga e cila ndodh edhe shkatërrimi i Pasardhësit dhe familjes së 

                                                
191 Shkruar në Tiranë-Paris, në tetor 2002 – mars 2003, botuar në shqip në vitin 2004. 
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tij. E thënë me fjalët e autorit-narrator, do të kishim: totalitarizmi e nënshtron dashurinë si 
gjithë pasionet, çka sjell një gjendje shumë të mjerueshme, primitive.192 

Përmes rrëfimit me karakter të theksuar hetimor, në romanin Pasardhësi dallojmë disa 
elemente të romanit policor, zhanër kryesisht i palivruar në letërsinë shqipe. Në të gjejnë vend 
disa përbërës të romanit policor, si: ndodhja e një krimi, pra, historia e një krimi, kërkimi i 
zbardhjes së gjurmëve të krimit, kërkohet të hidhet dritë mbi të vërtetën, kërkohet të gjendet 
autori ose bashkëpunëtorët në krim, zbulohen e hetohen disa prej motiveve të krimit, kemi një 
narrator-investigues etj. Më tej, do të vazhdonim me disa zbërthime të gjurmëve tekstuale, të 
cilat përkojnë me një ndodhi të njëmendtë: 

 

Së pari, pretendimi i vrasjes: Vdekja që ndodh nuk është për shkaqe natyrore, por 
prezumohet se kemi të bëjmë me një vrasje politike, vrasjen e Pasardhësit. 

 

Së dyti, kemi të bëjmë me një vrasje misterioze: Jepen të dhëna, të cilat synojnë që të 
çojnë në zbulimin e misterit:  

i) dokumente/fakte të rëndësishme – zbulohet letra e autokritikës së Pasardhësit pas 
“vetëvrasjes” së tij, për ta bërë edhe më të dukshme krisjen që kishte nisur mes tij dhe Partisë; 
paraqiten biseda e qëndrime të Pasardhësit në mbledhjet e Byrosë Politike; 

ii) sende vetjake të viktimës – sipas variantit zyrtar, u vetëvra me armë, e cila ishte gjendur 
në dhomën e tij të gjumit; 

iii) gjurmë të tjera që lidhen drejtpërdrejt me krimin – hija që kishte dalë nga shtëpia e 
Pasardhësit, natën kur ndodhi krimi, është një e dhënë e rëndësishme që të çon në variantin e 
vrasjes. 

 

Së treti, thurja e intrigave: Veprimet e ndërlikuara, kurthet, ngjarjet e alternuara që marrin 
kthesa të papritura, zbulojnë interesat dhe qëllimet e kundërta të personazheve dhe ndikojnë 
në rrjedhën rrëfimore të veprës. Ngjarja e vetëvrasjes/vrasjes e ka burimin tek intriga 
totalitare, te krimi i paramenduar politik dhe te vrasja e bashkëpunëtorëve politikë. 

 

Së katërti, mbivendosja e dy linjave kohore në rrëfim: rrëfimi zë fill me vrasjen e 
Pasardhësit dhe vazhdon me ditët e zbardhjes së misterit, të cilat të çojnë te krimi. Në romanin 
e I. Kadaresë, këto dy linja rrëfimore nuk kanë asgjë të përbashkët, çka do të thoshim se në 
këtë roman ekzistojnë dy histori të të rrëfyerit të ngjarjeve: historia e krimit dhe historia e 
zbardhjes së tij (hetimi prej narratorit) histori të ndodhura në kohë të ndryshme.  

 

Së pesti, investiguesi: Në roman, narratori nuk merr vetëm rolin e të rrëfyerit të ngjarjeve, 
por njëkohësisht është edhe investiguesi i saj, i cili kërkon zbulimin e rrënjëve të krimit, duke 
e parë ngjarjen (vrasjen) objektivisht. Narratori kërkon që të zbardhë krimin, duke u 
përqendruar te ngjarjet dhe veprimet që kanë ndodhur gjatë natës së 13 dhjetorit, si dhe gjatë 
veprimeve që ndodhin pas vrasjes, duke devijuar variantin zyrtar të vetëvrasjes (dukja/shfaqja) 
në vrasje (thelbi). Narratori në këtë roman, në rastin kur ai përputhet me autorin, jo në rastin 
kur barazohet me Pasardhësin, merr nismën që të hedhë dritë mbi misterin e krimit, duke 
analizuar të dhënat dhe duke e pasur të qartë skemën e krimit.  
  
 

 
 

                                                
192 http://www.zemrashqiptare.net/article/ArtKulture/3817/1/print/  

http://www.zemrashqiptare.net/article/ArtKulture/3817/1/print/
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X.2.1. Rrëfimi me karakter hetimor; rasti Kadare – narratori  
 
Rrëfimin me karakter të theksuar hetimor e hasim në dy romane të shkrimtarit Ismail 

Kadare, te Pasardhësi dhe tek Aksindeti. Narratori në këto romane, ndryshe prej romaneve të 
tjera, nuk ka vetëm rolin të rrëfejë ngjarjet, por edhe të hetojë lidhur me ato. Vdekjet ose 
“vrasjet” që ndodhin në këto romane lidhen me mistere të cilat i lindin si ‘detyrë’ narratorit që 
t’i zbardhë. Njëra vdekje paraqitet si vetëvrasje (Pasardhësi), ndërsa tjera si aksident 
(Aksindeti). Narratori gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore kërkon të hedhë dritë mbi ngjarjet që 
ndërmerr të rrëfejë, por në thelb ato mbeten të mistershme deri në sentencën e fundit 
rrëfimore. Të vdekurit duket se e marrin të vërtetën në varr – e njëjta mendësi haset edhe te 
romani Koncert në fund të dimrit, me personazhin e Ana Krasniqit. Kemi të bëjmë me një lloj 
narratori me dije të kufizuar, një narrator që di më pak se personazhet.  

Në romanin Pasardhësi, investigimi përfshin një rreth të ngushtë hetimor dhe 
ndërmerret vetëm prej narratorit, ndërsa në romanin Aksidenti spektri i hetimit përfshin një 
rreth më të gjerë, ku përveç interesit hetimor të narratorit, kryhen edhe hetime të detajuara e të 
fshehta prej ‘zbuluesve’, siç parapëlqen t’i quajë narratori. Kemi disa analistë që merren me 
aksidentin, mbajtjen e procesverbaleve të dëshmitarëve të ngjarjes, marrjen e tyre në pyetje, 
hartimin e dosjeve etj. Por mozaikut të analistëve duket se i mungon një pjesë shumë e 
rëndësishme, ajo që lidhej me brengën vetjake, e cila, sipas narratorit, do të shërbente si çelësi 
kryesor për zbërthimin e enigmës në kilometrin e shtatëmbëdhjetë, të rrugës që të çonte për në 
aeroport. Në këtë pikë rrëfimore, narratori e zhvendos tashmë rolin e investiguesit duke ia 
deleguar hetuesve, zbuluesve dhe analistëve, të cilët merren me mbledhjen e informacioneve 
të hollësishme, duke i vendosur në dosje të posaçme, çka nuk përbënin gjë tjetër veçse një 
mori dromcash për të plotësuar mozaikun.      

Në romanin Pasardhësi, autori ndërmerr rolin e narratorit të ngjarjeve, e njëkohësisht 
rolin e investiguesit. Hetimet e tij bazohen, në radhë të parë, në të raportuarin e ngjarjeve: 
vetëvrasja/vrasja, e duke përshkruar gati në detaje gjithçka “sheh” ose arrin “të shohë”, por, që 
në të vërtetë, fokalizimi i tij mbetet i jashtëm, duke mos cenuar rrjedhën e historisë së rrëfyer. 
Në këtë rast narratori di më pak se personazhet. Investigimi i tij “kompletohet” kur hetimi 
përqendrohet në të kaluarën vetjake të viktimës, në përgjegjshmërinë që ndërmerr ai për të 
zbuluar misterin e vrasjes.  

Në këtë roman, narratori, edhe në rolin e investiguesit, has pengesa, të cilat e mbajnë 
rrëfimin pezull (efekti i suspansës). Konstatohet një enigmë, e cila duket se nuk zbulohet deri 
në fund të romanit, e kjo enigmë është: Cili është përgjegjësi kryesor i vrasjes së Pasardhësit? 
Kush ka urdhëruar vrasjen e tij? Edhe pse autori ndërton skemën e vet të rrjedhës së ngjarjeve 
dhe të zbardhjes së të vërtetës, ai i lë hapësirë lexuesit që të shfaqë interpretimet e veta. 
Narratori, edhe pse na orienton se vdekja e Pasardhësit lidhet me një vrasje të paramenduar 
politike/të urdhëruar politikisht, deri në fund të rrëfimit e vërteta duket se nuk zbardhet, por 
hidhen dyshime se natën e 13 dhjetorit në shtëpinë e Pasardhësit ishte shfaqur hija e ministrit 
të Brendshëm, Ardian Hasobeu. Përmes rrëfimit me karakter hetimor, narratori zbërthen tre 
komponentë kryesorë të krimit, të cilët kanë domethëniet e tyre si vijon: 

 

1. Vrasja/vetëvrasja – janë zhdukur gjurmët e krimit (është fshehur arma e 
“vetëvrasjes”). Krijohet një gjendje pasigurie, e cila shkakton ankth e tension në fillin 
narrativ, jo vetëm te personazhet, por edhe te lexuesi.  
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2. Misteri i vrasjes/vetëvrasjes – fshehja e së vërtetës; devijanca - nga vrasje paraqitet 
si vetëvrasje. Asgjë nuk kthehet në përfundim; një person konkret (ministri i Brendshëm), që 
njëtrajtësohet me një abstraksion (një hije), konsiderohen si të dyshuarit e mundshëm të 
krimit. 

 

3. I dyshuari/dyshimet kryesore – pistat kryesore të dyshimit drejtohen te një urdhër i 
mundshëm politik; mbajta peng e së vërtetës nga klasa politike. Edhe pse në pamje të parë 
duket sikur narratori nuk e zbardh krimin, në të vërtetë, shkaktari është identifikuar/ është 
përgjithësuar: E vërteta do të dilte që do të dilte një ditë... partia ... si gjithmonë... si 
gjithmonë... 193 

Në romanin Pasardhësi misteri mbyllet brenda dhomës së viktimës, natën e 13 
dhjetorit. Nata, simbol i misterit, ka ndihmuar autorin e krimit që të zhduket në ajër. 
Shpjegimi racional për krimin e kryer ndiehet i nevojshëm prej narratorit. Është kryer një 
vepër penale, një vrasje, e cila deklarohet zyrtarisht si vetëvrasje. Theksi zhvendoset te 
faktorët socialë e politikë, të cilët të çojnë në motivet e vërteta të krimit. 
 
 

X.2.2. Enigma e misteri si elemente të Mistery Fiction  
 
Enigma e romanit Pasardhësi lidhet me fshehjen e vrasjes së një pushtetari të lartë 

shqiptar dhe paraqitjen e saj, sipas variantit zyrtar, si vetëvrasje. Enigma e misteri në këtë 
roman shfaqet që në titull (natyrshëm na lind pyetja se Kush është ky Pasardhës?), madje që 
në sentencën e parë të romanit (Pasardhësi u gjet i vrarë në dhomën e tij të gjumit, në të 
gdhirë të 13 dhjetorit194). Misteri thellohet edhe më tej gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, gjurmët 
tekstore: Lajmet nga agjencitë e huaja vazhdonin të jepeshin në dy motërzime: vetëvrasje apo 
vrasje...195.  

Që në titull fillon hapi i parë i përcaktimit të një sekuence, e cila kërkon që të hetohet 
nga lexuesi. Në këtë rast, edhe lexuesi merr rolin e një investiguesi, i cili kërkon që të 
zbërthejë kumtet e tekstit nëpërmjet vëzhgimit dhe zbërthimit të atyre që Roland Barthes-i i 
quan lexias - njësi leximi. Autori ndërton rrjetin e tij të pyetjeve: Vrasje apo vetëvrasje? E 
nëse ishte vrasje, kush e kishte kryer? Dhe kryesorja: për ç’shkak?196 Këto pyetje nuk të çojnë 
në definicion. E vetmja gjurmë për evidentimin e personit që ka ndikuar në këtë ngjarje është 
hija e zyrtarit tepër të lartë, që ishte parë tek hynte në shtëpinë e Pasardhësit natën fatale: Nga 
lagjja e mbyllur, ajo që quhej “Bllok” vinin lajme të tjera. Më e çuditshmja ishte se, aty nga 
mesnata, ndoshta pak më pas, një hije ishte parë të hynte në shtëpinë e të ndjerit. Një zyrtar i 
lartë, tepër i lartë... por për këtë s’duhej folur në asnjë rast... kurrsesi... një zyrtar, pra... tepër 
i lartë, kishte hyrë... për të dalë më pas... 197. Në roman nuk kemi të bëjmë me një narrator të 
gjithëdijshëm, por me një narrator që ngre pikëpyetje gjatë gjithë rrëfimit, pra kemi të bëjmë 
me një narrator që di më pak se personazhet.  

                                                
193 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 45 
194 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 15 
195 Po aty, f. 17 
196 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 34 
197 Po aty, f. 18 
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Mistery fiction 198 , si zhanër letrar, lidhet me misterin që mban pezull rrëfimin. 
Zakonisht, ky zhanër fokusohet në hetimin e një krimi. Në romanin Pasardhësi, kemi të 
bëjmë me një investigues amator. Akti i të rrëfyerit të ngjarjeve kryhet nga vetë autori 
(narratori), i cili ndërmerr të hetojë e të zbardhë misterin e krimit gjatë gjithë rrëfimit dhe 
‘investigimit’ të tij.  

Pasardhësi në asnjë çast të rrjedhës rrëfimore nuk paraqitet me emrin e tij të vërtetë. Si 
lexues nuk gjejnë asnjë të dhënë në tekst, që të tregojë identitetin e tij, edhe pse të gjitha 
gjurmët na çojnë tek emri i Mehmet Shehut, emri i Pasardhësit nuk përmendet kurrë. A kemi 
gjurmë në tekst që na çojmë në zbulimin e kësaj enigme? Ka tentativa nga ana e autorit që të 
na paraqesë skemën e tij të ngjarjes. A ka “mashtrim” ose anashkalim të përgjigjes së vërtetë? 
Të gjithë shqiptarët janë mashtruar, pasi atyre u është paraqitur vrasja si vetëvrasje. A kemi 
përzierje të mashtrimit me të vërtetën? Po, por vetëm nga ana e pushtetarëve, të cilët kërkojnë 
që ta interpretojnë vdekjen (vrasjen) e Pasardhësit si vetëvrasje. A ka mbetur e pazgjidhur kjo 
enigmë deri në fund të veprës? A të çon dekodifikimi i tekstit kadarean në zgjidhjen e kësaj 
enigme? Edhe pse gjatë romanit duket sikur jepen disa definicione që të çojnë në zbardhen e 
së vërtetës, në kreun e fundit, autori ende ngre pikëpyetje, duke u barazuar kështu me 
lexuesin, pra Kadareja, në këtë pikë, shkrin kufijtë mes autorit dhe lexuesit. Pyetjet që ngre 
narratori-investigator janë: Cili qe shkaku i zhbërjes së Pasardhësit? Kush shtiu? Deri në këtë 
pikë është arritur të zbardhet dikotomia vraje – vetëvrasje: tashmë është qartësuar se kemi të 
bëjmë me një vrasje për shkaqe politike. Narratori vazhdon të pyesë: A ka pasur një natë të 13 
dhjetorit? Kemi suspansën, rendin invers të ngjarjeve, pasi romani hapet me vetëvrasjen e 
Pasardhësit (kreu I) dhe mbyllet me rrëfimin e tij para natës së vrasjes (kreu VII): I shtrirë në 
shtrat, prisja të më kaplonte gjumi, ndërsa ime shoqe sillte një tjetër gotë me kamomil.199 
Kadareja pasi jep disa nga variantet e tij, kërkon që të japë edhe variantin e Pasardhësit mbi 
natën e 13 dhjetorit. Në këtë pikë rrëfimore, për herë të parë, narratori barazohet me 
Pasardhësin. 

Sipas variantit autorial, kjo ngjarje paraqitet si vrasje me prapaskenë politike, e jo si 
vetëvrasje, duke analizuar sjelljet dhe veprimet që vijnë nga partia në pushtet. Kadareja 
zbardh shenjat që hedhin poshtë variantin zyrtar – vetëvrasjen, të cilat janë: mosshpallja e zisë 
kombëtare, mungesa e flamujve gjysmështizë, mosorganizmi i marsheve “të mërzitshme”, 
mosndryshimi i programeve televizive, varrimi i thjeshtë, mosshtënia me top pas varrimit e 
shumë shenja, të cilat kishte gjasë të realizoheshin nëse do të ishte një vetëvrasje e njëmendtë.  

Ngjarja e romanit Pasardhësi është një referencë e pastër e një ngjarjeje të njohur 
politike, “vetëvrasja” e Pasardhësit është aluzion i hapur për vrasjen e Kryetarit të Këshillit të 
Ministrave200. Prijsi, Pasardhësi, hija dhe arkitekti paraqiten si personazhe arketipave. Kjo 
është edhe arsyeja përse Kadareja nuk i paraqet me emra të përveçëm, por me emra të 
përgjithshëm, për t’i lidhur ata me krime arketipale.  

                                                
198 Sintagma anglofone mistery fiction u përdor për herë të parë gjatë viteve ’30 të shekullit XX prej revistës 
“Dime Mystery”, e cila ishte një revistë e zakonshme e zhanrit letrar kriminal. Mistery fiction është 
përdorur shpesh si sinonim për romanin policor, kriminal ose me dedektivë, dhe paraqet rrugëtimin e një 
investiguesi (dedektivi/hetuesi), qoftë profesional ose amator. 
199 Po aty, f. 170 
200 Bëhet fjalë për Mehmet Shehun i cili ka qenë Kryetar i Këshillit të Ministrave nga viti 1954 deri në vitin 
1981, mandat që e kishte marrë që në moshën 27-vjeçare deri në çastin e vrasjes. 
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Personazhet kryesore të romanit, Pasardhësi dhe Prijësi, janë personazhe arketipale201 
dhe shfaqen si mishërim i personazheve të njëmendtë historikë: Prijsi - udhëheqësi politik, 
ndërsa Pasardhësi - trashëgimtari i postit politik. Këto personazhe nuk paraqiten kurrë në 
roman me emrat e tyre të përveçëm, e kjo i jep vlera universale veprës, pasi lidhen me çdo 
prijs dhe me çdo pasardhës të një sistemi totalitar. Interpretimi dhe ballafaqimi i elementeve 
tekstuale me faktorë socialë dhe politikë formojnë kornizën në të cilën lëvizin personazhet. 
Pasardhësi është mishërim i Mehmet Shehut, ndërsa Prijsi është mishërim i Enver Hoxhës, 
shëmbëllimi i tyre është i pashmangshëm dhe për këtë bazohemi në shenjat tekstuale:  
 

Pasardhësi 
(Mehmet 
Shehu) 

 

• anëtar i Byrosë Politike;  
• vrasja në dhomën e gjumit;  
• gjetja i vrarë me një plumb në zemër;  
• vdekja në dhjetor; 
• ndërtimi i shtëpisë para se të vritej, ose më saktë para se të 

fejohej e bija (në realitet i biri);  
• shtëpia ndodhej në lagjen e mbyllur të quajtur “Bllok”;  
• fejesa e njërit prej fëmijëve me një familje të deklasuar (për 

Pasardhësin vajza, për Mehmetin djali);  
• prishja e fejesës për shkak të idealit partiak;  
• të dyja variantet zyrtare (në roman edhe në realitet) paraqiten 

si vetëvrasje;  
• zhvarrosja etj. 
 

Prijsi 
(Enver 
Hoxha) 

 

 

• udhëheqësi politik i Shqipërisë;  
• vrasja e bashkëpunëtorëve politikë;  
• fshehja e krimeve politike;  
• kërkonte të ruante luftën e klasave; 
• e paraqet vrasjen e Pasardhësit si vetëvrasje; 
• pas “vetëvrasjes”, të nesërmen në mëngjes paraqitet letra e 

autokritikës;  
• përdhos Pasardhësin edhe pas vdekjes, mungojnë të gjitha 

shenjat për ta shpallur ditën e nesërme ditë zije, mungojnë 
flamujt gjysmështizë, mungon muzika mortore, mungojnë 
marshimet dhe nderimet e tij pas vdekjes etj. 

 
 

                                                
201 Arketip, nga latinishtja archetypum – modeli i tipit, forma e parë, modeli i parë, karakteri i parë. Është 
modeli origjinal i një personi mbi të cilin kopjohet një kopjohet një person tjetër (mbi modelin). Arketipi 
kthehet në simbol universal. Karl Jungu sugjeroi ekzistencën e formave universale, duke rezultuar në 
modele të njohura dhe tipike të sjelljes. Northoi Fraj e përcakton arketipin si simbol, si dhe thekson se ai 
funksionon në bazë të zhanrit ku shfaqet.  
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Këto shenja tekstuale shërbejnë si një referencë e qartë e ndodhive të njëmendta 
politike dhe lidhen drejtpërdrejt me dy nga figurat më të rëndësishme të partisë në pushtet. 

 
 
X.2.3. Strukturat semantike dhe shtresëzimet simbolike 
 
Kuptimet e thella simbolike, të zbërthyera nga nuancat dhe domethëniet që ne si 

lexues u japin nëpërmjet zbërthimit të tekstit, përvetësohen përmes mundësive të mëdha 
shprehëse që ka ligjërimi kadarean në romanin Pasardhësi. Evidentimi i simboleve tekstuale: 
dyshja simbolike Pasardhës – Prijës, tashmë shërbejnë si shenja konvencionale njohëse, duke 
kaluar nga simboli në konvencion, në përgjithësim. Në nivelin simbolik, Pasardhësi formon 
njësinë e parë simbolike për të çuar në domethënien dhe zbërthimin e tekstit. Pasardhësi si 
simbol përforcohet edhe më tej me rrëfimin e tij nga përtejvarri, ashtu siç ndodhte shpesh 
edhe në letërsinë antike: Kurse unë gjendesha, ndërkaq, në morg, dhe ata hiqeshin sikur asgjë 
s’kishte ndodhur, atë natë të 13 dhjetorit s’kishte pasur, por, në vend të saj, kishte pasur një 
tjetër njësi kohe, njëfarë dyzimi, njëfarë ngjitjeje të përçudnuar të natës me ditën e nesërme, 
midis të cilave, koha nuk rridhte. Ose rridhte mbrapsht... Jeta ime nuk ishte jetë njeriu. Në 
kësi rastesh thuhej “jetë qeni”. Ishte më keq se kaq. Ajo ishte jetë pasardhësi. Unë isha ai që 
vinte pas. Që isha përcaktuar t’i zija vendin Prijsit... 202 Ligjërimi i Pasardhësit paraqitet prej 
narratorit përmes një sintakse të ngarkuar, me shumë presje, çka nënkupton gjendjen e 
tensionuar në të cilën ai ndodhej, rrëfimi i tij nuk rrjedh, por ngec vende-vende, duke u 
njehsuar me vështirësitë e tij: Me mendjen time, gjysmë i fjetur, isha, ndërkaq, në sallën e 
mbledhjes, në mëngjesin e nesërm, duke iu përgjigjur të njëjtave pyetjeve203. Të gjitha këto 
presje zbërthehen në situata të tensionuara e të komplikuara, të cilat edhe pse të përmbledhura 
në një fjali të vetme shprehin ankthin dhe jetën e ankthme të Pasardhësit.  

Prijsi simbolizon udhëheqësin partiak të Shqipërisë komuniste. Kadareja e paraqet 
Prijsin edhe në pikëvështrimin e Pasardhësit pas vdekjes, i cili edhe pse e dinte se partia kishte 
gisht në vrasjen e tij, shprehet: Kishte ditë që tmerrohesha nga ky mendim. Habitesha sesi ai 
duronte. Si më duronte mua, si duronte të tjerët, që e kishin pranuar këtë pakt204. Humori i 
Kadaresë është therës, i zi: ... Kur ankthi më lironte, ia qaja hallin. Mallëngjimi për 
zemërgjerësinë e tij më mekte. Isha gati t’i bija në gjunjë e t’i lutesha: Prijs, në qofsh penduar 
sadopak, hiqma, merrma atë titull. Nganjëherë shkoja edhe më larg dhe thosha me vete: 
kërkomë ç’të duash, ne të gjithë themi se jemi gati të flijohemi për ty... Lejomë që në orën e 
ligë, kur mortja të afrohet, t’i bëj ata dy hapa fatalë, ta prish radhën e, bashkë me të, veten 
time, duke i dalë përpara, për t’u flijuar për ty.205 Sentenca të tilla nënkuptojnë anomali, një 
rrëfim përtejvarri, të cilin mendoj se askush nuk do ta bënte duke e ditur se personit, të cilit i 
zotohet për flijim është pikërisht personi që pretendohet se urdhëroi vrasjen e tij. Kjo është 
pika kulmore e rrëfimit, i cili bazohet në vetëflijimin për vetë vrasësin. Autori nuk kishte sesi 
të mos e shprehte Pasardhësin si njeriun më besnik të Prijsit edhe në përtejjetë. Në thelb të 
rrëfimit të Pasardhësit qëndron flijimi.  
 

 

                                                
202 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 170-171 
203 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 170 
204 Po aty, f. 171 
205 Po aty, f. 171 
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X.2.4. Raportet e ndërvarësisë në rrjedhën rrëfimore 
 
Romani Pasardhësi nuk përmban një linjë të vetme narrative, por ndërthurje të shumë 

linjave narrative. Krimi dhe zbardhja e tij qëndrojnë në krye të herës në këtë roman. 
Gjithashtu, një linjë tepër të rëndësishme të rrëfimit përbën misteri dhe zbulimi i tij. Ndodhja 
e krimit në një vend të mbyllur, sidomos në dhomë, është një nga tiparet e romanit policor. 
Dekodifikimi i këtyre shenjave lejon lexuesin që të ndërtojë skemën e vet të ngjarjeve. Prej 
këtej, themi se teksti i I. Kadaresë ka vlera universale, pasi ngjarja që trajtohet në roman nuk 
lidhet ose t’i pranëvihet vetëm sistemit totalitar komunist në Shqipëri, por ajo mund të 
vendoset edhe në sisteme dhe në vende të tjera. Autori përdor të gjitha mundësitë për të arritur 
te thelbi i fshehur, i cili është zbulimi i sekretit, por preferon që ta mbajë atë pezull deri në 
fund të romanit, madje të mos e shfaqë asnjëherë. Kadareja ruan sekretin rrëfimor, ndoshta një 
zgjidhje e tillë mund të ishte shkak “për t’u ndalur” rrëfimi. Prania e së vërtetës është e 
mundshme, por ajo është e papajtueshme me rrëfimin në këtë rast. Tisi i misterit në roman 
është thelbësor, pasi ai shërben si forcë lëvizëse për rrëfimin dhe krijon raportet e veta të 
ndërvarësisë, disa prej të cilave janë: 

 

- Raportet kohore e hapësinore (koha dhe vendi ku zhvillohen ngjarjet janë të 
njëmendta); koha e historisë së rrëfyer shënjon kohën e sistemit totalitar në vendin tonë, 
sistemin më të egër komunist, si dhe vendin ku përndiqeshin dhe vriteshin bashkëpunëtorët 
politikë. Loja rrëfimore sillet ndërmjet natë-ditës. Ngjarjet zënë fill të rrëfehen natën (misteri 
që mbart ajo – vrasja kryhet në natën e 13 dhjetorit) dhe vijojnë gjatë ditës. Edhe pse ngjarjet 
pasojnë njëra-tjetrën, duket sikur duhet kohë për t’i treguar, por në të vërtetë rrëfimi duket 
sikur ndodh brenda një natë-dite. Rrëfimi duket sikur ‘ndërpritet’, por në të vërtetë kemi 
ndërhyrjet retrospektive të rrëfimit të vajzës së Pasardhësit, Suzanës (kreu “Kujtime të 
ëmbla”). Edhe hapësirat ku zhvillohen ngjarjet janë simbolike, pasi janë të vendosura në 
mënyrë të shkallëshkallshme: në dhomën e gjumit, në shtëpinë e Pasardhësit, në lagjen e 
mbyllur të quajtur “Bllok”, në sallën ku zhvillohen mbledhjet e Byrosë Politike, për të 
vazhduar në varr e në përtejvarr.  

 

- Ndërhyrjet biblike: në roman ka disa gjurmë që të çojnë tek elementet biblike në këtë 
vepër. Që në faqet e para të romanit, autori na kujton se Shqipëria ishte një vend që e kishte 
humbur kryqin. Vetëvrasja në botën e krishterë quhej e dënueshme, po fetë në përgjithësi e 
dënojnë vetëvrasjen:  

 
Dhe nga sytë e tij e kuptova që do ta bënte. Më kupton ç’dua të them? Do të bënte të 

njëjtën gjë që kishte bërë Abrahami tre mijë vjet më parë, kur Zoti ia kishte lypur të birin.206  
 
 
Ky kujtim i erdhi ndërmend djalit të Pasardhësit, kur ai e kishte kërcënuar se nëse do 

të tradhtonte partinë, do të ishte vetë i ati ai që do t’ia kishte hedhur hekurat.  
 
 
 

                                                
206 Kadare, Ismail. Pasardhësi. Tiranë, Onufri, 2010, f. 96 
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Kjo është si në librat e shenjtë, - tha mendueshëm. - Në Bibël, në mos gaboj, disa herë 

gjërat shpjegohen kështu... I kishin bërë vetë qysh në kohën e Biblës, e pastaj thoshin se i 
shpikte ai207. Romani mbyllet me shprehjen biblike haleluja: Dhe ashtu si vrasësit përbri 
katundthit të fjetur, të ndërrojnë rrugë, dhe për të zezën tuaj, të kthehemi përsëri, me maska 
në fytyrë, me duar me gjak si dikur, pa pendim, pa ndjesë e pa haleluja208.  

 
 

Ndërhyrjet simbolike-biblike, Kadareja i vë në fjalët e personazheve: djalit të 
Pasardhësit, vetë Prijsit dhe Pasardhësit. Është afërmendsh të mendohet se këto fjalë i kanë 
thënë këta personazhe, kur dihet se shteti monist ishte vetëshpallur ateist. Pasardhësi në 
rrëfimin e tij pas vdekjes i drejtohet lexuesit në këtë mënyrë:  

 

 
Ne nuk njohëm as lutje, as ndjesë, ndaj për shpirtrat tanë mos ndizni qirinj. Lutuni më 

mirë për tjetër gjë209.  
 
 

Ky ligjërim, i pretenduar, nga ana jonë si “biblik”, përshkruan tërthorazi tërë romanin, 
pasi ato shfaqen që në faqet e para për të vazhduar deri në fund, si dhe paraqiten si vijimësi e  
ndërhyrjeve simbolike që mbështjellin romanin.  

 

- Raporti shtet totalitar komunist - religjion është një raport në kundërshti të 
përhershme dhe i shpërfillur nga ana e shtetit210. Kadareja në këtë roman ka një raport më të 
shfaqur mes religjionit (fesë së krishterë, për të theksuar gjenezën e shqiptarëve) dhe shtetit 
komunist. Në këtë roman del se shteti mbronte moralin fetar, si: dënimi i vetëvrasjes, 
përmendja e Biblës, sidomos në kreun “Prijsi”, përmbyllja e rrëfimit me “haleluja” si shpëtim 
i shpirtit njerëzor. Raportet që krijohen në këtë roman, në lidhje me religjionin, janë: raporte 
të përshkallëzuara:  

- religjion – individ (një raport i fshehtë dhe tepër shpirtëror në diktaturën komuniste); 
- religjion – shoqëri (raport i mohuar dhe i shpërfillur nga shteti); dhe  
- religjion – shtet komunist (shtet ateist). Raporti i fundit del me dy funksione:  
1. Raport real – që gjendet në konflikt të përhershëm: mohimi dhe ndalimi me dhunë i 

fesë (vitet 1967-1990); dhe  
2. Raport ireal – autori krijon një raport të çuditshëm religjionist, deri-diku të 

pabesueshëm, pasi fjalët e sferës fetare dhe fjala Bibël vendoset në bisedat familjare të 
pushtetarëve.  

Këto ndërhyrje simbolike shfaqen si një metonimi në kuadër të domethënies së tekstit. 
Në këtë pikë, kuptimet e ndryshme bashkohen e shkrihen në të njëjtën njësi leximi, duke 
theksuar ambiguitetin e tekstit letrar. Lexias hedh bazat për të hyrë në interpretimin e tekstit, 
për të zbërthyer strukturën simbolike që mbështjell romanin.  

 

                                                
207 Po aty, f. 135-136 
208 Po aty, f. 176 
209 Po aty, f. 176 
210 Në Shqipëri në vitin 1967, besimet fetare dhe institucionet e tyre e ndërprenë me dhunë veprimtarinë për 
të filluar sërish pas lëvizjeve demokratike të vitit 1990. 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

 182 |  
 

- Raportet ‘dashurore’: Ndryshe nga romanet e tjera, ku Kadareja shfaqet më i thukët 
në aspektin dashuror (për të mos thënë erotik), në këtë roman, autori paraqet, në linjën e 
dashurisë, më shumë ndjenjat e personazheve kundrejt faktorëve socialë e politikë. Jo pa 
qëllim, autori ka dhënë edhe rrëfimin e sinqertë të Suzanës për ndjenjat e saj të kristalta, 
ndjenja që ia theu regjimi totalitar. Suzana kërkon që t’i bashkojë ato kristale duke i rikujtuar 
si çastet e saj më të lumtura. Kreun “Kujtime të ëmbla” mund ta cilësojmë si kreun e Suzanës 
dhe të historisë së saj. Dhimbja e saj e dashurisë është më shumë se kaq, është një dhembje, e 
cila i kalon kufijtë shpirtërorë e ata fizikë. Rrëfimi i saj është shumë i sinqertë dhe rrëqethës, 
për shkak të ndjenjave “të gabuara”, duke ndarë me lexuesin ndodhi, të cilat nuk kishte guxuar 
t’i rrëfente kurrë, në këtë mënyrë, duke i falur lexuesit sekretin e rrëfimit: Me fjalë të 
zhveshura dhe të turpshme, ajo i kishte treguar të dashurit të saj torturën e saj trupore. Qysh 
sa ishte ndarë ... domethënë e kishin ndarë ... nga i dashuri i saj i parë, ajo kishte përjetuar 
vuajtjet e ferrit. Nuk ishte fjala për brengën e shpirtit, që nënës mund t’i dukej punë luksi, por 
për atë tjetrën, atë të cilën rrallëkush e rrëfente: kruspën e trupit.211 Linja e dashurisë në 
roman paraqitet vetëm si plotësuese e tablosë së krimit dhe e hetimit të tij, pasi në romanin 
policor ndjenjat e dashurisë nuk zënë vend, por në këtë rast ato shërbejnë si pikënisje, e mbi të 
gjitha si zanafillë e zemërimit të Partisë. 

 

Së fundmi, mund të themi se gjatë gjithë romanit tensioni narrativ mbetet pezull. 
Narracioni organizohet në sekuenca, ku secila prej tyre ka rregullsinë e vet dhe ndjek logjikën 
rrëfimore, e cila lidhet me zbulimin e së vërtetës. Sekuencat investiguese përbëjnë thelbin 
rrëfimor, duke u përfshirë në strukturën e përgjithshme narrative të të gjithë romanit.  

 
 
 

                                                
211 Kadare, Ismail. (2010) Pasardhësi. Tiranë, Onufri, f. 77 
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 Struktura zhanrore e romanit “Pasardhësi”212   
 

Përbërësit kryesorë të romanit 
Përbërës 

të romanit 
policor 

Përbërës 
të romanit 

modern 
TEMAT KRYESORE/QËLLIMET   

- Vrasja e Pasardhësit politik 
- Ndrydhja e individit, përfshirë edhe bashkëpunëtorët politikë nën një regjim totalitar  
- Paraqitet vrasja e mistershme e bashkëpunëtorëve politikë nën një regjim totalitar 

√  

  
- Krimi, zbardhja e gjurmëve të krimit, misteri i rrëfimit √  
- Mbyllja e misterit brenda dhomës ku u krye vrasja/vetëvrasja   

RRËFIMI   
Rrëfimi veta III, numri njëjës, ndërthuret me rrëfimin veta I, numri njëjës 
- veta III, njëjës, rrëfim me karakter hetimor 
- veta I, numri njëjës (rrëfimi i Pasardhësit nga përtejvarri) 

 
√ 

 

- rrëfimi për krimin e ndodhur dhe për misterin që e rrethon atë √  

- rrëfimi analogjik (analogji mes sistemit komunist dhe atij faraonik)  √ 
- rrëfimi i ngjarjeve dhe i veprimeve që lidhen me vrasjen/vetëvrasjen √  

NARRATORI   
Narratori investigon ngjarjen dhe kërkon të zbardhë gjurmët e krimit +  

PËRSHKRIMI   
- përshkrimi i rrethanave të vdekjes √  
- përshkrimi i gjendjes së krijuar pas “vetëvrasjes” (vdekjes) së Pasardhësit √  
- përshkrimi analogjik (përshkruhet ndërtimi i shtëpisë së Pasardhësit në mënyrë analogjike me 
ndërtimin e piramidave) 

 √ 

                                                
212 Duke qenë se zhanri i romanit policor është livruar rrallë në letërsinë shqipe, po paraqesim strukturën e dyzuar të romanit Pasardhësi. Duke qenë se 
për romanin policor përdoren disa emërtime, si: romani plocesk, romani kriminal, romani me dedektoivë, kam përdorur termin roman policor, referuar 
artikullit të Ismail Kadaresë “Mbi romanin e sotëm policor borgjez”, botuar në gazetën “Drita”, Tiranë, 18 shtator 1977, f. 16 
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Përbërësit themelorë të romanit 

Përbërës 
të romanit 

policor 

Përbërës 
të romanit 

modern 
- përshkrimi simbolik (ndërhyrjet simbolike)   √ 

PERSONAZHET   
Personazhet këtu janë dyfarësh:  
 

- Personazhe arketipalë, që shëmbëllejnë me figurat reale (Pasardhësi – Mehmet Shehu, Prijsi – 
Enver Hoxha, Arkitekti – arkitektët që ndërtonin për udhëheqësit). 

  
 
√ 

- Personazhe të trilluar - vajza e Pasardhësit/Suzana etj.  √ 
Pasardhësi - mishërimi i Mehmet Shehut (personazh arketip) 
Pasardhësi përbën nyjën kyçe të romanit, përbën një karakter, i cili është ngushtësisht i lidhur 
me elementët e tjerë të romanit, me familjarët, me anëtarët e Byrosë politike, me vetë Prijsin. 

 √ 

Prijsi - mishërim i udhëheqësit shqiptar (personazh arketip)  √ 
- Suzana: viktimë e politikës së kohës, ndrydh ndjenjat e saj (dhe thyhet shpirtërisht) për shkak 
të trysnisë politike 

 √ 

- Arkitekti: ndërtuesi i shtëpisë së Pasardhësit (personazh arketip), mishëron arkitektët e 
sistemeve totalitare, të cilët mbyteshin pas përfundimit të projekteve  

 √ 

- Ministri i Brendshëm (Ardian Hasobeu): i dyshuari kryesor për vrasjen √  
FABULA   

- fabul e përmbysur (hapet me “vetëvrasjen” e Pasardhësit dhe mbyllet me rrëfimin e tij para 
natës krimit) – efekti i suspansës 

√ 
 

 

- fabula ndërtohet mbi ngjarjen e vrasjes/vetëvrasjes √ 
 

 

KOMPOZICIONI   
- Kemi kompozicion të përmbysur: 
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Përbërësit themelorë të romanit 

Përbërës 
të romanit 

policor 

Përbërës 
të romanit 

modern 
- me pikënisje (fejesa e gabuar e Suzanës me një djalë nga një familje e deklasuar ishte shkaku i 
shkatërrimit të familjes së Pasardhësit, si dhe shkaku kryesor i vrasjes së tij)  

√ 
 (shkaku i 
krimit) 

 

- me zhvillim (ngjarjet që ndodhin pas “vetëvrasjes” së Pasardhësit)    
- me kulm (paraqitja e vrasjes si vetëvrasje – kemi fshehje të krimit)  √ 

 
 

- pa zbarje të së vërtetës (nuk gjenden vrasësit e vërtetë, por ka vetë të dyshuar) √ 
 

 

Përfundim: Pasardhësi ka strukturë të dyzuar, me përbërës të romanit policor dhe me përbërës të romanit modern. 
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KREU XI 

SHTRESAT E RRËFIMIT: FJALA, NGJARJA, MENDIMI 
 
 XI.1. Fjala, bartësja e virtuozitetit të gjuhës 
 
 Proza e Kadaresë luan një rol të rëndësishëm, veç të tjerash, edhe në rrafshin 
leksikor, në të cilin njësia bazë është fjala. Ajo është për prozatorin lënda me të cilën ai 
end veprën artistike. Kadareja është ndër krijuesit e trajtave dhe fjalëve të reja në gjuhën 
shqipe, duke e pasuruar, rifunksionalizuar dhe risemantizuar atë. Në sprovën letrare 
Mosmarrëveshja: Shqipëria përballë vetvetes, shprehet se gjuha shqipe është makinë 
shprehëse e klasit të parë. Me të drejtë, Kadareja mund të quhet, një ndër shkrimtarët 
shqiptarë që rigjeneron, rigjallëron dhe rifunksionalizon gjuhën shqipe. Në çdo vepër, 
madje në çdo rresht të saj, fjalët, frazat ose figurat, të përdorura mjeshtërisht prej 
shkrimtarit, me domethënie të posaçme janë ‘elemente’ që mund të bëhen pjesë e analizës 
studimore. Pasuria leksikore që i sjell vepra e Ismail Kadaresë gjuhës shqipe është e 
pashtershme. Ai përdor një repertor fjalësh dhe shprehjesh, të cilat në mënyrë të veçantë, 
përbëjnë idiolektin e këtij shkrimtari, me tipare të ndryshme dhe të larmishme. 
 Ligjërimi në prozën kadareane përbën një realitet gjuhësor, i cili i shërben çdo 
shqipfolësi. “Fjala te ky shkrimtar fiton vlera të reja semantike dhe shprehëse, ajo merr 
trajta dhe forma të reja […] gjithashtu, ajo krijon lidhje asociative me lexuesin213”. 
Kadareja e vendos fjalën jo vetëm në rrëfimin e rrëfimtarit, por edhe në ligjërimin e 
personazhit. Me anën e saj, ndodh vetëzbulimi i brendshëm i personazhit, nëpërmjet 
dialogut ose dhe monologut, shpaloset edhe botëkuptimi i tyre. Fjala bëhet kështu filli që 
end rrëfimin.   
 Si një ndër elementet më të rëndësishme të kompozicionit të veprave të Kadaresë, 
fjala, sipas rastit, është rrëfimtare, filozofike, semantike, psikologjike, karakterizuese, 
përshkruese, vlerësuese, madje edhe përcaktuese. Fjala shpesh është më tepër përshkruese 
se sa rrëfyese. Jo pa qëllim, shumë studiues e kanë analizuar veprën kadareane nga aspekti 
gjuhësor. 
 Studiuesit 214 , të cilët e kanë studiuar veprën e shkrimtarit Ismail Kadare në 
këndvështrimin (rrafshin) gjuhësor, shprehen se: 

                                                
213 Bulo, Jorgo. (1998) Magjia dhe magjistarët e fjalës. Tiranë, Dituria, f. 19 
214 Do të përmendnim:  
- Sotiri, Natasha. (2007) Fjalori i gjuhës së Ismail Kadaresë (A-J). Tiranë, Medaur  
- Çaushi, Tefik; Shkurtaj, Gjovalin. (2004) Kadareja dhe fjala shqipe. Tiranë-Tetovë-Prishtinë, Albas 
- Koiçiçi, Abedin. (2004) Gjuha e veprave në prozën e Ismail Kadaresë nga aspekti i fjalëformimit. 
Tiranë, Dita 2000 
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 - Kadare pruri një tip të ri të krijimtarisë letrare në prozën e sotme, ku elementi 
kallëzimtar a rrëfimtar dhe elementi përshkrues vihen përballë, para fuqisë së frymëzimit 
të sa e sa hollësive të fjalës e të figurave artistike e stilistike letrare215.  
 - Ismail Kadareja është një fjalëkrijues gjithmonë i veçantë i etur për rrjedha të 
reja të fjalës 216 … Kadareja në përputhje me synimet e tij… mban edhe qëndrimin 
parapëlqyes jo vetëm ndaj fjalëve e frazeologjizmave gege, por edhe ndaj formave fonetike 
të shënjuara si “jashtë normës”...217. 
 Risemantizimi i fjalëve dhe i trajtave të shqipe, është kthyer në një karakteristikë 
dhe pikësynim nga ana e autorit. Në disa prej prozave ndodh që ai të mbajë edhe qëndrim 
parapëlqyes ndaj fjalëve ose trajtave të caktuara, ose edhe ndaj formave fonetike, të cilat 
janë lënë jashtë shqipes standarde (mëkatnim, borinë etj., duke mos përdorur rotacizmin, 
siç thekson edhe gjuhëtari Gjovalin Shkurtaj). Vepra kadareane i dha shpirt standardit të 
shqipes, Kadareja ‘aktivizoi’ dialektizma, arkaizma, fjalë nga gurra popullore etj., duke 
zgjeruar spektrin sematik dhe përmasën semantike të fjalës.  
 
  
 XI.1.1. Risemantizimet kadareane (fjalori i veprës së 
Kadaresë) 
 
 Siç u theksua edhe më lart, fjala kadareane, gjatë rrjedhave rrëfimore, është më 
tepër përshkruese sesa rrëfyese. Fjala dhe trajtat e fjalëve, të përdorura në nivel artistik, në 
prozën kadareane marrin ngjyrime semantike të larmishme, por shpesh duke krijuar edhe 
trajta të cilat nuk i gjejmë në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe218.  
 
 ■ Risemantizime dhe neologjizma (pasurimi i leksikut të 
shqipes)  
 

- arkëmort (Përbindëshi, Pallati…, Piramida, Dialog…, Kështjella, Hija etj.), 
përdoret në vend të fjalëve arkivol, qivur, tabut; 
- përtejjetë (Kushëriri…), përdoret në vend të fjalës turke ahiret, që do të thotë 
bota e përtejme; 
- gërmajë e nëndheshme: metro (Kushëriri…);  
- ëngjëllzim: hyjnorizim (Kushëriri…); 
- mosjetë (Hija), përdoret në kuptimin e jetës që nuk ekziston; 
- fotoaparat: aparat fotografik (Përbindëshi, Muzgu…, Aktori);  
- foto-studio (Dimri...); 
- brerima e dimrit (Aktori); 
- rrethanikë (Dosja H.); 
- nëndhesë: bodrum (Pallati…); 

                                                
215 Koiçiçi, Abedin. (2004) Gjuha e veprave në prozën e Ismail Kadaresë nga aspekti i fjalëformimit. 
Tiranë, Dita 2000, f. 35 
216  Çaushi, Tefik; Shkurtaj, Gjovalin. (2004) Kadareja dhe fjala shqipe. Tiranë-Tetovë-Prishtinë, 
Albas, f. 7 
217 Po aty, f, 23 
218 Studiuesi Tefik Çaushi dallon 2000 fjalë dhe forma a kuptime fjalësh, shumica e të cilave nuk gjenden 
në “Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe”. (Çaushi, Tefik; Shkurtaj, Gjovalin. (2004) Kadareja dhe fjala 
shqipe. Tiranë-Tetovë-Prishtinë, Albas, f. 8) 
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- tjetërmendës: për disident (Pallati…); 
- arkeoëndrrat: për ëndrrat e vjetra (Pallati…); 
- tjetërfarësh (Dosja H.); 
- epevent (Dosja H.); 
- kahmos: për të treguar diçka që ka kohë që ka ndodhur (Piramida); 
- shitmendës (Çështje të marrëzisë); 
- tymtatore (në saje të përvojës së tij tymtatore) (Dosja H.); 
- marrok: i marrë (Ura...); 
- rruginë: rrugicë e vogël (Prilli…); 
- borinë: vend që është mbuluar me dëborë (Prilli…);  
- tregtizë: tezgë (Çështje të marrëzisë, Aksidenti); 
- gjatovinë: vajzë e gjatë (Aktori); 
- fshehtathellat (Aksidenti); 
- rrokadjall (Dosja H.); 
- fshehtane: vajzë e fshehtë (Dosja H.); 
- bokërimë (Aktori); 
- prillmort: prilli i vdekjes (Prilli…); 
- prushanë prej bakri (Çështje të marrëzisë); 
- karrocë-flutur-arkivol (Prilli…); 
- heshtim: heshtje e plotë (Aktori); 
- ndajnatë: muzg (Prilli…);  
- ndajmuzg: afër muzgut (Ura...); 
- baesa: fjalë që përmbledh besën dhe pabesinë në një leksemë të vetme (Ura...); 
- lotëri: lot pafund (Kush e solli Doruntinën);  
- mohsa (Mosmarrëveshja...); 
- strehsa (Mosmarrëveshja...); 
- Skëndërbeida (përdoret te Mosmarrëveshja... si dukuri për Skëndërbeun); 
- Haxhiqamiloida (përdoret te Mosmarrëveshja... si dukuri për Haxhi Qamilin); 
- as-as (ky as-as, as kështu as ashtu) (Mosmarrëveshja...); 
- as-po-në-as-jo-në (Aktori); 
- thashethemohet: bëhen thashetheme për (Ura...); 
- botëronte: qielli po bënte gati të botëronte (Aktori);  
- paratha (Ura...); 
- gjalmoj (Kështjella); 
- do të lamtumirohej (Qyteti...); 
- asjetëasvdekje - asditasnatë (Kushëriri…); 

 - çmos e çnuk (Dosja H.); 
- hënabrenda - hënajashtë (Pallati…); 
- jetëvdekja - vdekjejeta (Pallati…); 
- odabrenda - odajashtë (Prilli…, Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur); 
- vejevinte (shkonte dhe vinte) (Piramida) etj. 
 

 Kadareja krijon edhe fjalë me shumë rrokje, në dukje të vështira për t’u shqiptuar 
rrjedhshëm, si p.sh.:  

- letërkurthdoktoratën (Përbindëshi); 
- rrokakrejtshin (Përbindëshi); 
- i gjithëpranishëm (Kushëriri…); 
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- balljemeztop (top gjigant që përdorej nga ushtria osmane) (Kështjella); 
- vetëshkatërrohesha (Piramida); 
- piramidëmbajtës (Piramida); 
- e njëmendësueshme (Muzgu...); 
- njëmbëdhjetëmijetreqindenëntëdhjeteshtatë (Piramida), numër rreshtor, kemi:  
guri i njëmbëdhjetëmijetreqindenëntëdhjeteshtatë - përbërë prej pesëmbëdhjetë 
rrokjesh.  
 

 
■  Risemantizime të përdorura përmes kompozitave  
 
- bashëndërrorët (Pallati…), i krijuar nga pjesëza bash + (mbiemri ëndërrorë nga: 
emri ndërr + -or, -ë, -t; ëndërrorët është formuar me mbiemrin ëndërrorë + 
prapashtesën -or + -t trajtëformuese;  
- bashkëbisedonjësit (Qyteti…), trajtë e toskërishtes për bashkëbiseduesit. 
Kompozitë e formuar nga prapashtesa e toskërishtes –onjës dhe me mbaresën –it, 
mbaresë trajtëformuese;  
- brengëgërryes, i përbërë nga brengë + gërryes (Koncert...); 
- Brezftohti: emër i përveçëm, mbiemri i Gjorgut (Prilli…), kompozitë e përbërë 
nga dy fjalë: nga emri brez - rrip toke + ndajfolja ftohtë; 
- bythëshkarpë (Aktori); 
- çarjekrismë (Hija);  
- ëndërrçues: nëpunës që dërgon kryeëndrrën te sovrani (Pallati…); 
- frikëpërhapës (Kështjella); 
- katunds: për katundar (katund + -s, përdoret edhe në formën e shumësit katundsit 
– katundarët) (Ura...); 
- kinseharresa (Dosja H.); 
- kinseshtesa (Dosja H.); 
- krushkaparin (Prilli…), kompozitë këpujore e formuar nga emri krushk(a) + 
emër në rasën kallëzore, pari-n (krushku i parë);  
- kryeëndërrorët (Pallati…), i krijuar nga krye- + ëndërrorët;  
- kryeliman (Ura...) i krijuar nga krye- + liman; 
- kumtdërgues (Dosja H.); 
- kumtimshkrues (Dosja H.); 
- kumtsjellës (Dosja H.); 
- kumt-hartues (Dosja H.); 
- makthdërgues (Pallati…); 
- Zefkryeqyqe, është formuar nga tri tema: Zef (emër i përveçëm), krye (koka e 
njeriut) dhe qyqe (zog shtegtar). Kadareja formon edhe antroponime të reja, të cilat 
kanë semantikisht funksionet përkatëse; 
- zidasmë (dasmë e zezë), e përbërë nga mbiemri (i) zi + emrin dasmë 
(Përbindëshi) etj. 
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■ Risemantizime të përdorura përmes parashtesave, 
prapashtesave dhe mbaresave 
 
• Fjalëformime me parashtesën mbi-:  
- mbingopje, fjalë e formuar nga parashtesa mbi- + foljen ngop + prapashtesa -je, 
jep emrin mbingopje me kuptimin i ngopur tejmase (Pallati…); 
- mbipetku (Përbindëshi) etj.  
 

• Fjalëformime me parashtesat kundërshtuese anti-/kundër-:  
- antinjeri (Koncerti…);  
- antijetë (Koncerti…); 
- antivështrim (Spiritus); 
- antipartenon, simbol i pandershmërisë (Dialog…); 
- kundërhimn (Mosmarrëveshja...);  
- kundërkreu (Lulet e ftohta të marsit...); 
- kundërshqiptarë (Mosmarrëveshja...); 
- kundërtrajtë (Aksidenti) etj. 
 

• Fjalëformime me parashtesat kundërshtuese a-/jo-/mos-:  
- ashqiptarë (Mosmarrëveshja...); 
- mosshqiptarë (Mosmarrëveshja...) etj. 
 

• Fjalëformime me parashtesat ri-:  
- rimohues (Mosmarrëveshja...) etj. 
 

• Fjalëformime me parashtesën për-:  
- përshkënditjet: ka kuptimin e një fillimi të një lëvizjeje (Prilli…);  
- përhumbshëm (Piramida); 
- përskaj (Aktori) etj. 
 

• Fjalëformime me parashtesën ndër-:  
- ndërqytetës (Aktori) etj. 
 

• Fjalëformime me parashtesën zvogëluese mini-:  
- minieposi (Mosmarrëveshja...); 
- minibotë etj. 
 

• Fjalëformime me prapashtesën -najë, që në veprën e Kadaresë janë të shumta, e 
tepër origjinale. Formësimet e Kadaresë me këtë prapashtesë shprehin idenë e 
diçkaje të zmadhuar, e cila merr përmasa të mëdha. Sipas gjuhëtarit Aleksandër 
Xhuvani219, prapashtesa -najë ka dalë nga përzierja e prapashtesës -ajë dhe me 
mbaresën -na të shumësit. Kadareja jo vetëm krijon fjalë të reja me këtë 
prapashtesë, por u jep atyre semantikisht kuptime të reja.  
- askundnajë (Kështjella); 
- drithnajë (Prilli…); 
- flokënajë (Prilli…); 
- fushnajë (Kështjella); 
- gjithnajë (Piramida); 
- llumnajë (Aktori); 

                                                
219 Xhuvani, Aleksandër. (1963) Prapashtesat në gjuhën shqipe, Naim Frashëri, Tiranë, f. 10 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  191 |  
 

- mjegullnajë (Përbindëshi); 
- prushnajë (Pallati…);  
- qelqnajë (Piramida, Lulet e ftohta të marsit); 
- qyqnajë (Piramida); 
- tymnajë (Kushëriri…, Piramida, Aktori); 
- thashethemnajë (Piramida, Prilli…); 
- ujnajë (Prilli…);  
- xhunkthnajat (Piramida); 
- yllnajat (Piramida) etj. 
 

• Fjalëformime me prapashtesat -(ë)z për emra të gjinisë femërore dhe s- ose -th 
për emrat e gjinisë mashkullore. Këto prapashtesa i japin fjalës kuptime 
zvogëluese dhe përkëdhelëse, por në raste të veçanta edhe me kuptim përulës e 
përbuzës, si: sigurimth, vëllath, skenarth etj.  
- bisedëz (Spiritus); 
- cipëz (Spiritus);  
- flokëza (Spiritus);  
- globth (Koncerti…); 
- gurth (Spiritus);  
- gurthi (Aktori); 
- katundth (Aktori); 
- këmbanëz (Piramida);  
- kohëz (Spiritus);  
- pakëz (Spiritus);  
- pasqyrëz (Përbindëshi, Aksidenti); 
- pëllumbth (Dosja H.); 
- frymëza (Spiritus);  
- pluhurizë (Piramida);  
- qafëza (Spiritus);  
- qytetth (Prilli…, Shkaba, Aktori, Qyteti..., Dosja H., Lulet e ftohta të marsit); 
- zgjumth (Lulet e ftohta të marsit); 
- sigurimth (Spiritus);  
- skenarth (Spiritus);  
- trupth (Spiritus);  
- thashethems (Spiritus, Dosja H.); 
- vëllath (Ura...); 
- zokth (Spiritus) etj.  
 

• Fjalëformime me prapashtesat –ar/–tar(ë):  
- karvanar (Ura...); 
- trapar (Ura...); 
- dinjitar (Piramida); 
- tymtarë (Përbindëshi, Prilli…, Dosja H.); 
- perimtar për perimeshitës (Pallati…) etj.  
 

• Fjalëformime me prapashtesën -shëm:  
- thirravajtshëm (Aksidenti); 
- shungullueshëm (Aksidenti) etj. 
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- dallëndyshtëm (Aksidenti); 
 

• Fjalë me mbaresën -oj:  
- gjalmoj, sot përdoret me kuptimin paketoj (Kështjella), nga gjalmë është një fjalë 
e vjetër që kishte kuptimin e lidhëses etj.  
 

• Fjalëformime me mbaresën -im:  
- mëkatnim (Aksidenti) etj. 
 

• Fjalëformime me prapashtesa të ndryshme: 
- turpanjoze (Aktori) etj.  
 

 
 

■ Risemantizime të përdorura përmes përngjitjes  
 
 • Fjalëformime nga gjysmë- (si pjesë e parë fjalëformuese) + emër tjetër, 
fjalëformime të tilla, në aspektin semantik paraqesin një kuptim të ri, një gjendje jo të 
realizuar plotësisht, por të përgjysmuar: 

- gjysmëfluturim (Kushëriri…); 
- gjysmëkëpucë-gjysmëpapuçe (Koncerti…); 
- gjysmëvdekje (Koncerti…);  
- gjysmëshëronjës (Kështjella); 
- gjysmëshkrimtarë (Dosja H.); 
- gjysmëhistorianë (Dosja H.); 
- gjysmëmagjistar (Kështjella); 
- gjysmëqiellor (Pallati…); 
- gjysmëterr (Aktori); 
- gjysmëtallës (Përbindëshi); 
- gjysmëmalore (Gjenerali…); 
- gjysmëdhëmbë (Prilli…) etj. 

 

• Fjalëformime nga porsa- (si pjesë e parë e fjalës) + emër ose mbiemër prejpjesor: 
- të porsaujitura (Aktori); 
- të porsashpikurën (Aktori) etj. 
 

• Fjalëformime nga gjithë- (si pjesë e parë fjalëformuese) + emër tjetër: 
- gjithëgjendshëm (Dosja H.) etj. 
 

• Fjalëformime nga brenda- (si pjesë e parë fjalëformuese) + emër tjetër: 
- brendashqiptar (Mosmarrëveshja...) etj. 
 

• Fjalëformime nga fund- (si pjesë e parë fjalëformuese) + emër tjetër: 
- fundbotshmja (Piramida); 
- fundajë (Piramida);  
- fundgusht (Kështjella); 
- fundjetshëm (Kështjella) etj.  
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■ Risemantizime të fjalëve që fillojnë bashkëtingëlloret 
nistore ç-, sh-, zh-  
 
- çjetë (Pallati...); 
- çjetërzohem (Koncerti…); 
- çmitizues(it) (Mosmarrëveshja...); 
- çpres (pres me padurim) (Koncerti…); 
- çrregullsi (Dialog…); 
- çshkrimtarizues (Koncerti…); 
- çtjetërzohet (Koncerti…); 
- shkohë (Pallati...); 
- zhdrivillim (Pallati...); 
- zhvend (Pallati...) etj.  

 
  
 ■ Përdorime të arkaizmave dhe të krahinorizmave  
 
 Arkaizmat, fjalë të vjetra që kanë dalë nga përdorimi, por që gjejnë vend në disa 
vepra të shkrimtarit Ismail Kadare. Ato lidhen me kohën dhe mjedisin në të cilën ndodh 
ngjarja. Pra, paraqesin atmosferën e vendit dhe të kohës, e kryesisht janë arkaizma turke-
arabe (përdoren te: Kështjella/Kasnecet e shiut, Pallati i Ëndrrave, Qorrfermani, Qyeti 
pa reklama, Çështje të marrëzisë etj.).  
 - edepsëskë: e pacipë (Kronikë në gur); 

- flamë: lloj sëmundjeje (Kronikë në gur); 
- hapsana: burg (Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, Rrëfim trekohësh); 
- jarabi: lloj mallkimi (Kronikë në gur); 
- kasaphanë: gjakderdhje (Kronikë në gur); 
- kiamet: shkatërrim i madh (Kronikë në gur); 
- korbë: grua e shkretë a e mjerë, grua fatkeqe (Kronikë në gur); 
- kurban: bagëti që theret për Bajram (Kronikë në gur); 
- milet: popull (Kronikë në gur); 
 - qiraxheshë  (-xheshë prapashtesë turke e emrave femërorë, ajo që banon me qira) 
(Kronikë në gur); 
- sevda: dashuri (Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë); 
- shejtan: djall (Kronikë në gur); 
- shezllong: lloj minderi (Kronikë në gur); 
- xhadeja: rrugë (Qyteti pa reklama) etj. 

 

 Në romanin Kështjella gjejnë përdorim edhe arkaizmat e përbërë nga emra të 
përngjitur me tri gjymtyrë, ku në të shumtën e rasteve janë ofiqe (tituj), si:  
 - Asllanhani; 
 - Bekerhanbeu; 
 - Tokmanhan;  
 - Tahankai;  
 - eshkynqinjtë; 
 - dallkëçëve;  
 - sedergjeshtlerë; 
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 - dallkëllëç (luftëtar);  
 - akçinj(të) (gjellëbërës, kuzhinier);  
 - sanxhakbejlerë (sanxhakbej: komandant ushtarak dhe qeveritar i një sanxhaku);  
 - azap (ushtar këmbësorie);  
- gjalmoj, e cila sot përdoret me kuptimin paketoj, gjalmë është një fjalë e vjetër që kishte 
kuptimin e lidhëses  
 - etj. 
  
 Krahinorizmat, të cilat janë edhe dialektore edhe në të folmet e Gjirokastrës. Në 
romanin Kronikë në gur, sidomos kemi fjalë krahinore, sepse ky roman lidhet në mënyrë 
të drejtpërdrejtë me vendlindjen e autorit:  

- babazoti: kështu e thërrasin gjyshin nga ana e nënës gjirokastritet (Kronikë në 
gur, Çështje të marrëzisë); 

- nënëmadhe: gjyshja (Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë); 
- hajate: pjesë përpara derës së shtëpisë (Kronikë në gur);  
- hukubet (Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur); 
- ombrellë (Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur); 
- zahire: sende ushqimore që përgatiten e grumbullohen për t’u ruajtur për një kohë 

të gjatë (Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur); 
- musandër: përdoret sidomos në të folmet e Gjirokastrës, dollap që futet në mur, 

ku vendosen dyshekët dhe jorganët (Kronikë në gur); 
- sepet: arkë e vogël, e punuar dhe e zbukuruar me mjeshtëri, që përdoret për të 

mbajtur rroba ose për të shtënë pajën e nuses; sënduk i vogël (Çështje të marrëzisë, 
Kronikë në gur); 

- kubeja: mbulesë e një ndërtese ose dhome në trajtë gjysmë të rrotullua (Kronikë 
në gur); 

- sihariq: lajm i mirë dhe i gëzuar (Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur); 
- nasihate (Çështje të marrëzisë, Kronikë në gur); 
- shezlong: vend ku shtrihesh, si shtrat, por prej cope (Kronikë në gur); 
- sokak: rrugicë e vogël (Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë); 
- kurkurisesh: kur qesh me të madhe (Kronikë në gur); 

 - xarbaxule: ndyrësirë (Kronikë në gur) etj. 
  

 Përdorimet e krahinorizmave, fjalëve dialektore, i japin rrëfimit karakter 
autobiografik, duke u lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt me autorin dhe me vendin e tij të 
lindjes, vendin ku u lind dhe kaloi fëmijërinë dhe adoleshencën.  
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Përdorime të shqipes së pastër 

 
- ardhacak: i ardhur, ardhës (Shkaba, Ura...); 
- baltovinë: vend me baltë të madhe (Përbindëshi); 
- belban: njeri që i mbahet goja kur flet (Ura...);  
- borsalinë: kapelë e rrumbullakët prej plisi të fortë, me strehë të ngushtë rreth e 

rrotull dhe me një shirit për zbukurim (Çështje të marrëzisë); 
- dorëras: quheshin në kanun ata që shtinin për vrasje (këtë sqarim e jep narratori te 

Prilli…); 
 - fshesarë: fshesaxhinj (Aksidenti); 

- gurishta: vend me guriçka (Aktori); 
- gjellëbërës: kuzhinier (Dosja H.); 
- hinore: urnë për të ruajtur hirin e të vdekurve (Dosja H.); 
- i farfurinjtë (Aktori); 
- kokolëmsh: lëmsh i vogël me fije leshi, zakonisht të ngatërruara (Ura...); 
- kryemësues, për mësuesin kujdestar (Përbindëshi); 
- lojcakë: sytë e saj lojcakë (Aktori); 
- nanuris: e vë në gjumë dikë, e përkëdhel (Qyteti...); 
- nënkresë: jastëk (Aksidenti, Dosja H.); 
- nga koka e shogët e qimerënit: tullac (Aktori); 
- rrëshqanor: zvarranik (Ura...); 
- rrokaqiell: ndërtesë e lartë me shumë kate, qiellgërvishtës (Dosja H.); 
- shkarangjiteshin: ngjitem duke u kapur me duar e me këmbë (Ura...); 
- shkresurinë: shkresa të parëndësishme e të panevojshme, të hartuara prej atyre që 
duan t'i zgjidhin çështjet vetëm me anë shkresash (Dosja H.); 
- shkumëngarë: epilepsi, sëmundja e tokës (Ura...); 
- shkundadimër (Ura...);  
- tejqyrë në vend të teleskop (Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, Spiritus, Lulet 
e ftohta të marsit); Aktori, 
- zbrujtur: zbutur (Dosja H.); 
- zezonë (Ura...);  
- zjarrishte: vend ku ndizet zjarri (Përbindëshi) etj. 
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  XI.1.2. Analizat gjuhësore të narratorit  
  
 Në disa prej romaneve të shkrimtarit Ismail Kadare, si për shembull, tek Ura me tri 
harqe, Pallati i Ëndrrave, Spiritus ose edhe në sprovën letrare Mosmarrëveshja: Shqipëria 
përballë vetvetes, si dhe në shumë vepra të tjera, Kadareja, nëpërmjet narratorit, i cili në 
këtë rast është vetë autori, merr përsipër edhe rolin e ‘gjuhëtarit’, duke analizuar jo vetëm 
fjalë, por edhe toponime. Madje në vepra të tij parashtron idenë se në gjuhën e një populli 
mund të gjesh kyçet për të zbërthyer misterin e tij (Spiritus). 
   
 

 ■ Disa leksema dhe shprehje që analizohen prej narratorit: 
  

 - shprehet “dita e moskurrit” dhe “ngjarje e mosqofshme” (te Spiritus (vepra 
15), f. 23) përcaktohen prej narratorit si shprehje të papërkthyeshme, të lidhura me një 
trajtë që quhej “dëshirore”, e që qenkësh vetëm në gjuhën shqipe, e ndoshta disi në 
greqishten e vjetër. Sipas narratorit, kjo trajtë ishte vegla që gjithë foljeve të gjuhës shqipe 
mund t’u jepte kahun e mbarë ose të prapë, me fjalë të tjera, një frymë të mirë ose të keqe. 
Ajo trajtë konsiderohet si makina që prodhon të gjitha mallkimet dhe bekimet. ‘Trajta’ e 
dëshirores hyjnizohet prej narratorit kur thotë se: hyjnitë e vogla, Orët, s’bëjnë gjë tjetër, 
veçse enden e përenden gjithkund për të mbedhur e për të çuar pastaj atje ku duhet qoftë 
mallkimet qoftë bekimet që dëgjojnë andej-këndej. E kuptoni tani se ato hyjni i shërbejnë 
pikërisht kësaj makine? Dhe e kapni dot tani se, kur poetët tuaj të vjetër e quanin gjuhën 
shqipe hyjnore, këtë e bënin jo se besonin në dokrra të tilla, por thjesht ngaqë e dinin se 
tajta dëshirore e foljes, ky thesar që e dallon atë nga gjuhët e tjera të botës, ka lidhje me 
Orët?220 ; 
   

 - besë: sipas murgut Gjon Ukcama (tek Ura...221, f. 86, 89) te shqiptarët kuptimi i 
besës kishte marrë ngarkesë të rëndë. Sipas gojëdhënës, natën dy vëllezërit, i madhi dhe i 
mesmi u kishin treguar nuseve në lidhje me murimin, pra e çartën besën. Në motërzimin 
sllav, për këtë situatë kemi vjeru pogazio, që në shqip do të thotë e çartën fenë, besimin. 
Pra, fjalët besim, fe janë përkthyer gabim në besë, duke i devijuar kumtin gojëdhënës.  
 Duke dhënë variantin e tij për gojëdhënën e kështjellës së Shkodrës, murgu Gjon, 
në rolin e kronikanit, jep variantin e tij të dyzuar:  
 - së pari, të tre vëllezërit u kishin treguar grave të tyre në lidhje me murimin, dhe 
se nusja e vogël pranoi vullnetarisht të flijohej, sepse i qe bërë jeta e skëterrshme nga 
kunatat dhe vjehrra (kështu mes ferrit të përditshëm dhe murimit ajo zgjedh këtë të 
fundit);  
 - së dyti, vërtet që i shoqi, vëllai i vogël, nuk i kishte treguar gjë së shoqes për 
shkak se nuk e donte atë; 
   

 - hyjanjeri (hyj a njeri): te Dosja H., kufiri midis njeriut dhe hyjit. Në epos flitej 
për ta, madje përdorej edhe fjala e vjetër shqipe “hyjanjeri”; 
   

 - komb: te Mosmarrëveshja... (f. 242), Kadareja shprehet se shqiptarët janë të 
vetmit që kanë një fjalë të tyren për “nation”-in, pikërisht fjalën komb. Historianët e tipit 

                                                
220 Kadare, Ismail. (2009) Vepra: vëllimi pesëmbëdhjetë. Tiranë, Onufri, f. 23 (Spiritus)  
221 Është analizuar romani Ura me tri harqe nga Vepra, vëllimi 10. Tiranë, Onufri, 2008 
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Nathalie Clayer222, kanë dashur ta shpjegojnë zanafillën e fjalës komb nga arabishtja kavm 
(tribu). Ku, sipas Kadaresë, përveçse cinik, shpjegimi është grotesk, pasi për rilindësit 
tanë, të shquar si pastrues të gjuhës shqipe nga fjalët e huaja, sidomos ndaj gjuhëve turke e 
arabe, nuk do të përfytyroj kurrë se më të shenjtën fjalë për ta, kombin, ta huazonin 
pikërisht nga arabishtja. Pa folur për cilësimin përçmues tribu, i cili në këtë rast, përmes 
fjalës, i kalonte kombit shqiptar. Sipas autorit, fjala komb, me zanafillë baritore, që hynin 
zakonisht ndër më të vjetrat e gjuhës, në shqip, në kuptim të parë do të thotë nyje, thurje. 
Me sa duket, këtej e kishin nxjerrë rilindësit. Me të njëjtin kuptim baritor, faja gjendej në 
greqishten e pakultivuar (kombos), pra kurrsesi në kuptimin e kombit (ethnos). Nga 
përkimi me fjalën latine combinatio (nyjëtim, ndërthurje, kombinim) ka gjasë që fjala të 
ketë zanafillë të largët indoevropiane, për të tria gjuhët që u përmendën. Për një kundërshti 
të madhe, combinatio ka kaluar drejtpërdrejt nga latinishtja në botën sovjetiko-komuniste, 
në trajtën kombinat, i përdorshëm gjerësisht për industrinë sovjetike, për të kaluar pastaj 
në të gjitha vendet ish-komuniste, duke përfshirë edhe Shqipërinë;  
 

 - mohsa/strehsa: te Mosmarrëveshja... (f. 259), Kadareja shprehet se 
kombëtaristët, do të cilësoheshin pikërisht si ata që kishin gjetur vend në strehën e fundit 
të horrave, thënë më shkurt “të strehuarit”, ose edhe më shkurt, sipas zhargonit 
kryeqytetas: strehsat. Ndërkohë që rimohuesit, më saktë, mohuesit, sipas të njëjtit zhargon 
do të përfundonin në mohsa; 
   

 - prapashtesa –llëk: tek Ura... (f. 73), Kadareja shprehet se kjo parashtesë është 
huazuar në shqipe prej osmanishtes, quhet prej murgut Gjon si një tokmak i tmerrshëm. 
... Dhe gjuhën tonë madhështore, të ndjekur nga ai “llëk” i tmerrshëm, si bishti i një 
rrëshqanori, duke kërkuar strehim në male, midis rrufeve e bishave, që do ta egërsonin (f. 
153);  
   

 - prapashtesa –beg: te Mosmarrëveshja... (f. 228), Kadareja shprehet se në disa 
gjuhë, e sidomos në ato veriore, prapashtesa “beg”, që ishte trajtë e shqipes e “bej” për 
jugorët dhe “beg” për veriorët, kthehej në shtojcën familjare “berg” (mal), dhe ata kështu e 
njihnin: Skanderbeg. Njëfarë Skëndermali ose Skënderbregu.  
   
 
 ■ Disa toponime që analizohen prej narratorit: 
   

 - Orikum / Pasha-Liman (tek Ura..., f. 137-138). Gjatë rrëfimit të kronikës së tij, 
murgu Gjon thekson se sipas një dekreti perandorak turk, ishte bërë ndërrimi i emrit të 
vjetër Orikum në Pasha-Liman, kuptimi i të cilit në gjuhën turke ishte: liman mbi limane 
kryeliman ose pasha i limaneve. Ky vend shërbente si porta e madhe që osmanët hapën në 
brinjë të Evropës; 
   

 - “Bujtina e dy Robertëve” (tek Ura..., f. 40) [Bujtina e dy Robertëve është një 
toponim që përdoret në disa prej prozave të Kadaresë, si edhe te Dosja H., Spiritus etj.] 
Sipas rrëfimit të Gjonit, ura ishte e vjetër, qysh para treqind vjetësh e këndej, nëpër të 
kishin kaluar të gjitha kryqëzatat e shenjta. Thuhej se dy nga udhëheqësit e Kryqëzatës së 

                                                
222 Kadareja i referohet historianes Nathalie Clayer, por pa e cituar librin Aux origines du nationalisme 
albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe (Në fillimet e 
nacionalizmit shqiptar: lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë). 
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Parë, Robert Guiskardi, konti i Normandisë, dhe Roberti tjetër, konti i Finlandës, kishin 
fjetur një natë në bujtinën, që ishte një mijë hapa larg që këtej dhe se qysh atëherë ajo nisi 
të quhej “Bujtina e dy Robertëve”; 
    

 - Via Egnatia (tek Ura..., f. 39), tani i thonë Udha e Ballkanit, sipas emrit që turqit 
kanë pagëzuar kohët e fundit krejt gadishullin e që vjen pas fjalës bjeshkë; 
   

 - (tek Ura..., f. 69-70) sllavët i thonë mysafirit gost dhe ata e kanë sajuar këtë fjalë 
nga fjala anglishte ghost, që do të thotë fantazmë, shpirt, hije; 
   

 - rreth prejardhjes së shqiptarëve (tek Ura..., f. 71-71). Gjatë bisedën me 
Brokhardin, murgu Gjon i shpjegon se ne jemi pasardhës të ilirëve (pra, është mbrojtës i 
tezës ilire) dhe se latinët e quajnë vendin tonë Arbanum ose Albanum apo Regnum 
Albanie, kurse vendasit arbanensen ose albanensen, që sipas murgut janë e njëjta gjë. Por 
vendasin, s’ka shumë vite që përdorin një emër të ri, Shqipëri, që vjen nga fjala shqiponjë. 
“Pra, Arbri ynë quhet kohët e fundit edhe Shqipëri, që do të thotë një tufë, një bashkësi, 
një shoqëri shqipesh, kurse vendasit quhen shqiptarë, që vjen nga e njëjta fjalë... 
Vazhdova t’i shpjegoja për një listë serbe të vjetër kombesh, me shenja totemizmi, që ma 
kishte treguar një murg slloven, ku shqiptari shënohet si shqipe (daban), hunavi si lepur, 
serbi si ujk, kroati si kukuvajkë, maxhari si rrëqebull dhe rumuni si mace ... ne shqiptarët, 
jemi, bashkë me grekët e vjetër, popujt më të moçëm të Gadishullit Ballkanik... Sllavët, që 
kohët e fundit janë acaruar fort, siç ndodh shpesh me ardhacakët, nuk kanë veçse tre-katër 
shekuj [kronika e Gjonit fillon në shekullin XIV, 1377] që kanë mbërritur në stepat e 
Lindjes. E dija se duhej t’ia vërtetoja njëfarësoj këtë gjë dhe i fola për gjuhën shqipe. I 
thashë se ajo, siç thoshin disa nga murgjit tanë, është bashkëmoshatare, në mos më e 
vjetër se greqishtja dhe kjo, gjithmonë sipas murgjve, vërtetohej nga fjalët që greqishtja 
kishte marrë prej gjuhës sonë... emra perëndish... Zeus, Dhemetra, Tetis, Odhise, Kaos, 
gjithmonë sipas murgjve tanë, rrjedhin prej fjalëve shqipe zë, dhé, det, udhë dhe haes, dhe 
ai e lëshoi lugën fare.”223 
 Ky rrëfim tepër i fortë dhe kombëtarist jepet përmes murgut Gjon, i cili mbron fort 
tezën ilire, prejardhjen e shqiptarëve prej ilirëve, ardhjen vonë të sllavëve në Ballkan, si 
dhe vjetërsinë e gjuhës shqipe. Teza tepër të fuqishme këto të mbrojtura prej murgut Gjon, 
i cili vazhdimisht thekson se u referohet murgjve të tjerë.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
223 Kadare, Ismail. (2008) Vepra 10. Tiranë, Onufri, f. 71-72 (Ura me tri harqe)  
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XI.1.3. Ribotimet e veprës kadareane dhe ndryshimet në 
rrafshin gjuhësor  

  
 Është e njohur tashmë se vepra e shkrimtarit Ismail Kadare përbën veprën më të 
ribotuar e të ripunuar në letërsinë shqipe. Më poshtë është bërë një ‘provë’ me novelën 
Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave, mbështetur në botimin e parë (përmbledhja me novela 
Gjakftohtësia, Tiranë, “Naim Frashëri”, 1980) dhe botimin më të fundit të romanit Pallati i 
Ëndrrave përfshirë në veprën e plotë (Vepra: vëllimi i njëmbëdhjetë, Tiranë, “Onufri”, 
2009). Përmes analizimit gjenetik të veprave dhe konfrontimit të tyre janë hasur ndryshimet 
e mëposhtme, për sa i përket rrafshit leksikor e atij gramatikor. Duhet theksuar se emrave 
nuk u janë ndryshuar trajtat, por janë lënë si në rastet përkatëse në secilën vepër. 
 Konfrontimi i këtyre veprave, botimit të parë – i vitit 1980 (variantit të novelës) dhe 
botimit të fundit – i vitit 2009 (variantit të romanit) është bërë duke krahasuar linjat 
narrative të këtyre botimeve. Ndryshimi i fjalëve ose dhe i grupeve të fjalëve, nuk përbën 
thjesht ndryshim të rrafshit leksikor (si ndryshime të aspektit redaktorial), por këto 
ndryshime, së pari, mund të interpretohen edhe si ndryshime të rrafshit semantik, të cilat 
në variantin e novelës do të lidheshin drejtpërdrejt me periudhën kur u shkrua dhe u botua 
vepra. Këto fjalë e kanë humbur frekuencën e përdorimit në kohën kur vepra u botua si 
roman (fundshekulli XX). Fjalët që janë ndryshuar, i kanë humbur nuancat kuptimore në 
variantin e romanit, por që kanë pasur vlera semantike të caktuara në variantin e novelës 
(të lidhura ngushtësisht me kontekstin social), fjalë të tilla janë: dikaster/e për zyrë/a, 
xhybe për petku, vestull për hyrje, sekret për e fshehtë, sinjal për shenjë, sehirxhinj për 
soditës, hallexhinj për nevojtarë/skamorë, të privilegjuar për të zgjedhur, bakall për 
perimtar, mysafir/ë për mik/miq/darkëtarë, sektor për degë/drejtori, komplot për përbetim, 
mangall për prushnajë etj.       
 
 

Nëpunësi i Pallatit të 
Ëndrrave 

Pallati i Ëndrrave 

Ebu Qerim Mark-Alem 

kanate flegra 

portale flegra 

kanatet e portës fletët e portës 

ishin qenë 

që ishin vendosur të vendosura  

merakosej shqetësohej 

dalluar shquar 

mendoi me alarm  mendoi me frikë 
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ndaloi u ndal 

bllokonte mbyllte 

zë të druajtur  zë të ndrojtur  

dikastere qendrore zyra qendrore 

dikaster zyrë 

xhyben e lerosur petkun e lerosur  

jakë qafëz 

akoma ende 

gjoja kinse 

kupolat e zbehta kulmoret e zbehta 

korridor mesore 

korridor të gjatë galeri të gjata 

vestullin e shkretë hyrjen e shkretë 

dhoma ishte bosh dhoma ishte e zbrazët 

tavani sipërfundi 

xhamllëku qelqnaje 

material  lëndë 

uniforma petka 

njerëzit me uniformë njerëzit me veshje të kaltër 

bisedë kuvendim 

“mirëmëngjes” “mirëmëngjesi” 

krismë kuisje 

stola të gjatë fronte të gjata 

në xhepin e brendshëm të 
palltos 

brenda setrës 

në dhomën e madhe me oxhak në dhomën e madhe të miqve 

sqotë borinë 
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llahtare të shkurtër llahtare e gropshme 

kokë krye 

lexoi dy-tre sekonda lexoi një grimë 

më tepër se një minutë një grimë kohe 

çerek ore  një kohë e gjatë 

padyshim pa dyshim 

një lloj njëfarë  

tërmeteve  lëkundjeve të tokës  

Tabir Total-in Tabir Totalin 

qyshse qysh se 

gjysmë luksoze gjysmëluksoze 

sekret  e fshehtë 

lëkundje vithisje 

mangall prushnajë 

zot Zot 

sinjal shenjë 

sinjale hyjnore kumte hyjnore 

reale e njëmendtë 

sehirxhinj  soditës 

hallexhinj nevojtarë 

hallexhinj skamorë 

të paditur humbamenë 

të privilegjuara  të zgjedhura  

shanse gjasa 

bakall perimtar 

verifikim rishikim 

recepsion  kopisteri 
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recepsion  grumbullim 

siluetë piskamë 

sektor drejtori 

asyrë asirë 

kapakët e dosjeve mbulesat e dosjeve  

mbi dosje të hapura mbi dosje  

komplot përbetim 

pa asnjë fokus pa përqendrim 

perde vel 

karrige bosh ndenjëse e zbrazët 

sektor/ë degë 

uniteti  njëjtësia 

refleks  përndritje 

motive private  shtysë vetjake  

të komplikuar  të ndërlikuar  

hallet mërzitë 

dajë ungj 

mysafirë miq 

mysafirë darkëtarë 

ëndrra kallpe  ëndrrat e rreme 

kallpe  e rreme 

teveqelë trutharë 

kategori [për ëndrrat] lloje [për ëndrrat] 

kontingjent ëndrrash  sasi ëndrrash  

frenim vetëpërmbajtje  

rivalitet shemëri 

bashëndrrorë/t bashëndërrorë/t 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  203 |  
 

 

  
 Synimi i këtij nënkreu nuk është studimi i gjenezës letrare të novelës Nëpunësi i 
Pallatit të Ëndrrave, ballafaqimi i këtyre të dhënave synon të nxjerrë në pah procesin e 
krijimit të tekstit artistik gjatë linjave narrative, duke mos e parë tekstin si të mbyllur në 
vetvete. Nëpunësi... përbën shembullin e atyre veprave që ripunohen e rimerren prej 
autorit. ‘Rishkrimi’ i tij në variantin Pallati i Ëndrrave vjen i ndryshuar për lexuesin, jo 
nga pikëpamja botëkuptimore dhe tematike, por sidomos nga pikëpamja gjuhësore, si 
‘përkryerje’ artistike, edhe pse në të ekzistojë pasazhe të tëra të pandryshuara. Ndryshimet 
e rrafshit gjuhësor, edhe pse janë të shumta, nuk e kanë tjetërsuar veprën në zanafillë të 
saj.  
 Hetimi i procesit të krijimit dhe të rikrijimit të tekstit kadarean, nuk është objekt 
studimi i këtij punimi. Ribotimet e Nëpunësit... dhe të Pallatit... përbëjnë fushë më vete 
studimore, si pjesë e variantistikës, dhe janë pikësynime për studime të tjera të 
mëvonshme.  
  
 
 
 
 
 
 

Sektori i Bash-Ëndrrës Dega e Bashëndrrës ose Kryeëndrrës 

dhimbjet e reumatizmit  dhimbjet e përdhesit 

mejhane pijetore 

mejhane mejhane 

bodrum qilar 

dhoma e mysafirëve dhoma e miqve 

filxhanë kupëza 

shkrues kopist [kopisteri] (ai që kopjon ëndrrat 
me dorë) 

kafaz tigrash thurinë tigrash 

kangjella thurina 

banal i zakonshëm 

banakët e gjatë bufetë e gjata 

[Tabiri] mekanizëm gjigant i merimangashëm 

inspektor  mbikëqyrës 
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 XI.2. Ngjarja – si objekt rrëfimor 
 
 Në prozën e I. Kadaresë rrëfimi i ngjarjeve nuk është një tregim i thjeshtë, por një 
qëndrim i autorit ndaj dukurive që ai rikrijon artistikisht. Rrëfimi përbëhet nga narracioni 
(rrëfimi në kuptimin tradicional të tij) dhe nga deskripsioni (përshkrimi). Narracioni lidhet 
me ngjarje, që jepen në lëvizje kohore, ndërsa përshkrimi i trillimit me ngjarje ose 
personazhe, duke u ndalur në rrjedhën e kohës. Vepra e Kadaresë rikrijon kohë dhe 
hapësira të reja, madje rizbulon edhe ato të lashtat. Ai rrëfen për ngjarje që ndodhin në 
intervale të largëta kohore dhe në shtrirje hapësinore të gjera. Në prozën kadareane, 
rrjedha e ngjarjeve kalon në plan të dytë, sepse përparësi i jepet idesë, mendimit, veprimit 
të brendshëm; në këtë rast, ngjarja zhvendoset në botën e brendshme të personazhit. Kemi 
edhe rastet kur ngjarja nuk njihet nga personazhet, por ato dinë vetëm jehonën e saj. Në 
këtë marrëdhënie të brendshme, që krijohet në vepër, është personazhi ai që e ndërton vetë 
skenën e ngjarjes. Përmendim këtu romanin Kush e solli Doruntinën, në të cilin kapiten 
Stresi, sipas narratorit e plotësoi vetë tablonë e ngjarjes (narratori në këtë rast di më pak se 
personazhi, se Stresi): “… pra e gjithë kjo s’paskësh qenë gjë tjetër veçse një aventurë 
dashurie. Ky ishte thelbi i ngjarjes. Të tjerat s’ishin veçse gjëra të dorës së dytë. Kishte 
pasur të drejtë gruaja e tij, e cila që në fillim e kishte parë ngjarjen si të tillë… 
dalëngadalë Stresi po e plotësonte tablonë e ngjarjes. Pak kohë pas martesës Doruntina e 
kupton se nuk e do më të shoqin. Është mërzitur, është penduar për martesën…askush nuk 
po i vjen nga vëllezërit, madje as Kostandini që i kishte dhënë fjalën… Të iki, ta braktis, 
po ku? Është fare e vetme në mes të një kontinenti të huaj… Në këto rrethana kuptohet që i 
vetmi ngushëllim është ndonjë histori dashurie…224”.  
 Kjo ishte ngjarja paraprake që i kishte ndodhur Doruntinës, supozuar prej Stresit. 
Lind pyetja: A shërben skema e rekomanduar prej Stresit si rindërtim i ngjarjes së ngritjes 
së Kostandinit prej varrit? Apo mbetet thjesht një supozim i tij? Kjo nuk është e vetmja 
skemë që ndërton Stresi, edhe pse arsyetimet e tij, në të shumtën e rasteve, janë të drejta, 
ngjarja i rikthehet përsëri argumentimit të parë: Kostandini është ai që e shoqëroi 
Doruntinën në udhëtim.  
 Në prozën e Kadaresë, jo vetëm koha merr trajtën ciklike, por edhe ngjarjet duket 
se përsëriten gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore. Në sentencat e fundit të romanit kemi: “…një 
vajzë nga katundi e nisën nuse larg. Të gjithë mbetën gojëhapur kur dëgjuan për këtë 
Doruntinë të re, tamam në kohën kur besohej se ideja e martesave larg kishte marrë 
goditjen fatale… shumë njerëz mendonin se ç’fantazmë do ta sillte vallë ndonjë natë të 
errët gjer te pragu i shtëpisë…225”.  
 Në këtë roman, ngjarja qëndron sidomos në kuptimin konotativ, pasi si veprime të 
brendshme merren mendimet e personazheve, dialogët mes tyre, gjendjet psikologjike, 
kujtimet dhe supozimet e Doruntinës për ngritjen e Kostandit nga varri. Ngjarja dhe 
mendimi janë të shkrira, sa shpeshherë duket si të pandara. Personazhi është tepër i lidhur 
me veprimin, aq sa nuk mund të ekzistojë dot pa të p.sh., nuk do të ekzistonte legjenda e 
Doruntinës po të mos ishte udhëtimi misterioz i saj. Ngjarja në këtë rast përbën historinë, 
ndërsa historia nuk është gjë tjetër veçse një veprim. Aristoteli i ndante veprimet në të 

                                                
224 Kadare, Ismail. (1981) Vepra letrare 8. Tiranë, Naim Frashëri, f. 68-69 
225 Po aty, f. 123 
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thjeshta dhe të ndërlikuara 226 . Në prozën e Kadaresë veprimet e thjeshta zënë vend 
sipërfaqësor, qëndrojnë si plotësues të veprimeve të ndërlikuara, të cilat përbëjnë thelbin e 
krijimtarisë së kadareane.  
 
 
 XI.3. Mendimi – mënyra si realizohet rrëfimi 
 
 Arsyetimet dhe gjykimet, të mbrujtura në mendjen e narratorit ose të personazhit, 
gjenden thuajse në çdo prozë kadareane, pothuajse në çdo frazë, në çdo ligjërim, kushdo 
që e mbart atë. Ato bëhen të domosdoshme në pika të caktuara të rrjedhës rrëfimore, 
sidomos kur vetërrëfimi dhe vetekspozimi i ngjarjeve nga personazhet kërkon ndërhyrjen 
e autorit. Do të shqyrtojmë për këtë aspekt romanin.  
 Mendimi, si mënyrë e realizmit të rrëfimit, në romanin Hija: shënime të një 
kineasti të dështuar parashtrohet në shumë forma: 

- Është autori ai që e mbart gjykimin mbi vete, në rolin e narratorit. Gjykimet dhe 
mendimet e tij kanë karakter filozofik: Ishte e natyrshme që të gjithë ne, djemtë shqiptarë 
të asaj kohe që studionim jashtë të ndjenim një farë afërsie me Kostandinin e legjendës. 
Vendi ynë sa vente ndahej nga bota dhe ne po e ndjenim veten si të përjashtuar nga kjo 
jetë. Ktheheshim njëri pas tjetrit për t’u mbyllur si të thuash, në varr227. Ajo çka i lidh 
studentët me legjendën e moçme është izolimi dhe ndalimi i individit në hapësira të 
konsideruara të pamundura.  

- Dalja nga hapësirat e izoluara krahasohet me ngritjen/daljen e Konstandinit nga 
varri. Më çastin kur jepej urdhri për të shkruar jashtë vendit dukej sikur dilnin nga varri, 
ndërsa në çastin dhe kur shkelej dhèu i huaj, rrasa prej mermeri mbyllej përgjithmonë. 
Legjenda e Kostandinit është thjesht një paralelizëm në rrafshin semantik: nëse te 
Kostandini rrasa e varrit i bëhet kalë për të udhëtuar, protagonistit, si gurë varri i shërbente 
avioni/dera e avionit.  

- Simboli i varrit përputhet me realitetin empirik, i cili prek kufijtë hapësinorë dhe 
ata kohorë. Lidhja mes trupit dhe dëshirave të shpirtit, e lidh këtë rrëfim edhe me 
filozofinë orfeike, sipas së cilës trupi është burg për shpirtin. Kur protagonisti ndodhej në 
avion, dëgjonte stjuardesat: Zonja dhe zotërinj. Pas disa minutash avioni Air France” do 
të ulet në aeroportin “Orly” të Parisit. Ju lutemi udhëtarëve të përgatiten…228 pas këtyre 
fjalëve ato vazhdojnë ligjërimin e tyre: Orfeu po ngjitet nga ferri229. Kjo dallohet edhe 
kur protagonisti udhëton për në Shqipëri, stjuardesat thonë: U lutemi udhëtarëve të lidhen 
me rripat e shpëtimit… Orfeu po zbret në ferr230.  

Përfshira e mitit orfeik, në këtë rrëfim, duket se mbart dy ‘parime’ që i 
kundërvihen njëri-tjetrit: trupi dhe shpirti. Sipas Orfeut trupi është burgu i shpirtit, që në 
rastin tonë është një filozofi domethënëse në lidhje me kontekstin social. Narratori i 
vendos këto klishe në komunikimet që u bëjnë stjuardesat (si aktante të jashtme narrative) 
udhëtarëve në çdo udhëtim. Protagonistit i jepet mundësia që të kalojë “ferrin”/Shqipërinë 

                                                
226 Aristoteli. (1961) Poetika. Tiranë, Naim Frashëri, f. 49 
227 Kadare, Ismail. (2003) Hija: shënime të një kineasti të dështuar. Tiranë, Onufri, f. 47 
228 Po aty, f. 13 
229 Po aty, f. 14 
230 Po aty, f. 67 
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dhe të përballet me botën e lirë. Janë pikërisht marrëdhëniet kontekstuale, të cilat përcillen 
nëpërmjet mendimeve. 
  
 Simbolika e Kadaresë nuk prek vetëm kufijtë hapësinorë, por edhe ata kohorë, 
p.sh., Mendimi më shkonte në gjëra të shkëputura, por krejt qetësisht. Mendoja padyshim 
afatin prej dyzet orësh që më mbetej ende për të qëndruar në Francë (orët do të binin 
njëra pas tjetrës, tridhjetetre, njëzet, njëmbëdhjetë, tre, dy, një, gjersa rrotat e avionin do 
të prekin aeroportin e Tiranës, aty ku gjithçka kthehej në zero dhe kur niste një tjetër 
kohë…)231. Krijohet një marrëdhënie imediate me lexuesin, sepse askush nuk e di se çfarë 
mendon protagonisti, mendimet e tij ai ia “beson” vetëm lexuesit. Koha në Shqipëri 
kthehej në zero, në krahasimin me kohën në Paris, ku njerëzit ishin të lirë në mendime e 
në veprime. Koha tjetër që fillon në vendin lindor është një kohë vdekjeje, në çastin kur 
protagonisti zbriste në Tiranë për të fillonte mesjeta: Pas disa minutash do të ulemi në 
aeroportin Orly. U lutemi udhëtarëve… Përsëri në Paris. I vetëm dhe i lirë si dikur232. 
Dëshira e madhe për të shkuar në Francë nuk ishte Silvena, madamë V. Ose dikush tjetër  
apo ndonjë person tjetër, e vetmja arsye ishte se atje trupi nuk ishte burg për shpirtin, ishte 
një vend ku ai ndjehej i lirë. 
 

Në këtë roman duket sikur ndërmjet autorit, narratorit dhe protagonistit, i cili është 
i paidentifikuar, nuk ka dallim. Është përsëri autori ai që arsyeton sipas logjikës së 
personazhit. Mënyrat se si e shpreh subjekti mendimin, që është formësuar në mendjen e 
tij, janë nga më të ndryshmet dhe tregojnë gjendje emocionale të ndryshme: - Ashtu 
kujtoja, por tani s’ka kurrfarë shprese. I tregova për dënimin e tij, si dhe për acarimin e ri 
të shtetit kundër intelektualëve. Ishte hera e parë që po flisja pothuajse haptas kundër 
regjimit me një të huaj233”. Në këtë çast të rrjedhës rrëfimore kemi mendimet e autorit 
protagonistit), të cilat marrin trajtën e fjalëve, pra gjejnë shprehje te to. 
 

Në romanin Hija, protagonisti krijon një marrëdhënie të ngushtë me lexuesin: E 
ndjeja se e kisha kapërcyer çdo kufi, por mendimi se po bëja diçka krejt të padrejtë, jo 
vetëm s’më frenonte, por më jepte kënaqësi234. Ndër liritë e vetme që gëzon protagonisti 
është liria e mendimit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
231 Po aty, f. 193 
232 Kadare, Ismail. (2003) Hija: shënime të një kineasti të dështuar. Tiranë, Onufri, f. 121 
233 Po aty, f. 82 
234 Po aty, f. 201 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  207 |  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

pjesa përmbyllëse 
 (shtojca, përfundime dhe literatura) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  208 |  
 

 
SHTOJCË I 

 
vitshkrimi235 vs. Vitbotimi 

(kronologjia e botimeve vs. kronologjia e shkrimeve) 
 

Vepra e shkrimtarit Ismail Kadare përbën korpusin më të madh të një vepre 
artistike në letërsinë shqipe, si për veprën e shkruar në gjuhën shqipe ashtu edhe për 
numrin e madh të gjuhëve në të cilat ajo është përkthyer. Deri më sot, vepra e shkrimtarit 
tonë të madh Ismail Kadare rezulton e përkthyer në dyzet e pesë gjuhë të huaja. Por, jo e 
gjithë vepra e tij ka pasur ‘fatin’ që të botohet në kohën kur u shkrua. Për këtë arsye, po 
paraqesim kronologjikisht vitbotimet – mbështetur në të dhënat e grumbulluara jo vetëm 
në veprën e botuar nga shtëpitë botuese, por edhe duke u bazuar në krijimtarinë e botuar 
në shtypin periodik (fejtonet) e përbri tyre edhe vitshkrimet – mbështetur në të dhënat që 
na paraqet autori në faqen e fundit të çdo proze. Kemi të bëjmë me një klasifikim selektiv, 
pasi nuk përfshihet krijimtaria poetike, po vetëm ajo prozaike. Edhe krijimtaria në prozë 
përfaqësohet me pjesët më të mira të saj, gjithashtu duhet theksuar se nuk është përfshirë 
ajo pjesë e krijimtarisë në të cilën shkrimtari ka zgjedhur të mos e japë si të dhënë 
vitshkrimin, por kjo pjesë është e paktë, për të mos thënë e papërfillshme. Ky tregues i 
veprës, i cili mund t’i hapë rrugë edhe studimeve ose fushave të tjera kërkimore, synon të 
evidentojë veprimtarinë e shkrimtarit Ismail Kadare, të botuar ose edhe të shkruar. Këto të 
dhëna mundësojnë gjurmët zanafillore të krijimtarisë së shkrimtarit Ismail Kadare, i cili 
përfaqëson veprën më komplekse e më të larmishme në letërsinë shqipe.  

Vepra e Kadaresë është botuar e ribotuar disa herë, si para ashtu edhe pas viteve 
’90, duke mundësuar përkryerjen e saj, kryesisht në aspektin gjuhësor, estetik dhe artistik. 
Romanet e tij më të ribotuara e të përkthyera janë Gjenerali i ushtrisë së vdekur dhe 
Kronikë në gur.  

 E përkthyer në dyzet e pesë gjuhë të huaja (anglisht, arabisht, baskisht, 
boshnjakisht, bullgarisht, çekisht, danisht, esperanto, estonisht, finlandisht, flamandisht, 
frëngjisht, greqisht, gjermanisht, hebraisht, holandisht, hungarisht, indonezisht, italisht, 
japonisht, katalanisht, kinezisht, koreanisht, kroatisht, letonisht, malajlamisht, 
maqedonisht, norvegjisht, bokmal, persisht, polonisht, portugalisht, rumanisht, rusisht, 
serbisht, sllovakisht, sllovenisht, spanjisht, suedisht, turqisht, vietnamisht, në gjuhën 
arumune, malazeze, singaleze dhe në një prej gjuhëve zyrtare afrikane), vepra kadareane 
përfaqëson letërsinë shqipe në letërsinë botërore, sidomos në vendet ku letërsia shqipe nuk 
është përkthyer më parë.  

Nga pikëpamja zhanrore, vepra e I. Kadaresë ka evoluar e është zhvilluar 
vazhdimisht e në çdo kohë. Kujtojmë këtu, romanin Gjenerali i ushtrisë së vdekur, botuar 
fillimisht si tregim ose romanin Kronikë në gur, bërthamë e të cilit shërben tregimi Qyteti i 
jugut, si shembujt të tjerë do të përmendnim romanin Dosja H., i botuar fillimisht si 
novelë, Një dosje për Homerin (1982), më pas si tregim, Dosja H. (1990) e si roman Dosja 
H. (1990); apo romanin Pallati i Ëndrrave, botuar fillimisht si novelë etj. Deviacione 
zhanrore te Kadareja ka pafund, kujtojmë se shumica e romaneve rrjedh prej novelave ose 
                                                
235 Bazuar nga të dhënat e autorit, shkruar në fund të çdo botimi.  



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  209 |  
 

tregimeve, si: Kush e solli Doruntinën (novelë, roman), Viti i mbrapshtë (novelë, roman), 
Muzgu i perëndive të stepës (novelë, roman), Përbindëshi (tregim, roman), Lëkura e 
daulles (novelë, roman), Nëntori i një kryeqyteti (novelë, roman), Ura me tri harqe 
(fillimisht titulli i një triptiku, më pas titulli i një përmbledhjeje (Prishtinë, “Rilindja”, 
1980) - novelë, roman), Dosja H. (tregim, novelë, roman), Qorrfermani (novelë, roman), 
Piramida (novelë, roman), Shkaba (fillimisht botuar si tregim në frëngjisht: L’aigle: récit, 
e më pas, brenda vitit, botuar si roman, në frëngjisht e në shqip) etj.  

Një tjetër evoluim, por edhe interes studimor, do të përbënin edhe titujt e veprave, 
të cilët, në të shumtën e rasteve, në ribotime ose plotësime, kanë ndryshuar katërçipërisht, 
përmendim këtu romanin Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, të cilin autori në veprën e 
tij të plotë e titullon Aktori ose novelën Pashallëqet e mëdha, në Kamarja e turpit; Dasma 
në Lëkura e daulles, apo zinxhirin e titujve të romanit Kështjella në Rrethimi, Kasnecet e 
shiut dhe Daullet e shiut; apo Ndërtimi i Piramidës së Keopsit në Piramida, botimi i parë i 
romanit Dimri i vetmisë së madhe në botimin e dytë, atë të censuruarin, Dimri i madh, ose 
edhe ndryshime të vogla në titull, si: Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave në Pallati i Ëndrrave; 
Koncert në fund të dimrit në Koncert në fund të stinës; Sezoni dimëror i kafe “Rivierës” 
në Stina dimërore e kafe “Rivierës” e shembujt të tjerë.  

   Një tjetër të dhënë të rëndësishme do të përbënte edhe vepra e botuar fillimisht në 
gjuhë të huaj, e më pas, ndoshta edhe vite më vonë, në gjuhën shqipe. Titulli Daullet e 
shiut për romanin Kështjella është përdorur fillimisht në përkthimin në frëngjisht Les 
tambours de la pluie, të vitit 1979, ndërsa në botimin në shqip, në vitin 2003. Gjithashtu, 
edhe titulli i romanit Piramida ka dalë prej përkthimit në frëngjisht (La pyramide. Paris, 
“Fayard”, 1992). Romani Dosja H. është botuar fillimisht në frëngjisht Le dossier H. 
(Paris, “Fayard”, 1989) e më pas në shqip, në vitin 1990, nga “Naim Frashëri” në Tiranë 
dhe nga “Rilindja” në Prishtinë. Eseja Legjenda e legjendave është botuar fillimisht në 
frëngjisht La légende des legends: essai, në Paris, nga shtëpia botuese “Flammarion”, në 
vitin 1995, ndërsa në shqip është botuar në vitin 1996, nga “Dukagjini”, Pejë dhe te gazeta 
“Albania”, në Tiranë, në disa numra të saj. Romani Hija: shënime të një kineasti të 
dështuar fillimisht është botuar në gjuhë të huaj, në frëngjisht L’ombre: roman (Paris, “Le 
Grand livre du mois”, 1994), në greqisht Η σκιά [I skia] (Athinë, “Patakis”, 1995), ndërsa në 
shqip është botuar vite më vonë, te revista letrare “Mehr Licht!” (nr. 10, 1999) dhe si libër 
në vitin 2001, përfshihet te Vepra: vëllimi i dhjetë. Paris, “Fayard”; libri Nga një dhjetor 
në tjetrin: kronikë, këmbim letrash, përsiatje është botuar fillimisht në vitin 1991 në disa 
gjuhë: në frëngjisht (Le Printemps albanais: chronique, lettres, réflexions. Paris, 
“Fayard”), në holandisht (Albanese lente: het afscheid van een dictatuur. Amsterdam, 
“Van Gennep”), në gjermanisht (Albanischer Frühling: berichte, briefe, betrachtungen. 
Kiel, “Neuer Malik-Verlag”), në norvegjisht (Albansk vår: krønike, brev, refleksjoner. 
Oslo, “Cappelen”), në shqip (Paris, “Fayard”); novela Qorrfermani është botuar fillimisht 
në frëngjisht së bashku me Muri i madh dhe Vjedhja e gjumit mbretëror (Le firman 
aveugle suivi de La grande muraille et de Le vol du sommeil royal. Paris, “Stock”, 1987), 
ndërsa në shqip botohet në vitin shqip 1991 te gazeta e Tiranës “Zëri i rinisë”, në disa numra 
të saj (23 mars, 30 mars, 6 prill, 13 prill) dhe tek Ëndërr mashtruese: tregime e novela 
(“Naim Frashëri”, Tiranë); sprova Eskili, ky humbës i madh është botuar fillimisht në 
gjuhë të huaj: në greqisht (Αισχύλος, Και, καλέστε μας Αιωνια [Aischylos, ē, O aiōnia 
chamenos] Athinë, “Ekdóseis tou Eikostoú Prótou”, 1988), në frëngjisht (Eschyle ou 
l’éternel perdant: esssai. Paris, “Fayard”, 1988), ndërsa në shqip, është botuar dy vjet më 
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vonë (“8 Nëntori”, Tiranë, 1990); novelat Tri këngë zie për Kosovën janë botuar fillimisht 
në vitin 1998: në shqip (Tiranë, “Onufri”), në frëngjisht (Trois chants funèbres pour le 
Kosovo: récits. Paris, “Fayard”) dhe në turqisht (Kosova’ya üc ̧ ag̃ıt. Ístanbul, “Dogan 
Kitap.”); romani Shkaba është botuar fillimisht në frëngjisht (L’aigle. Paris, “Fayard”, 
1995 dhe 1996), më pas në vitin 1996 në shqip (te Suplementi AKS dhe nga shtëpia botuese 
“Çabej MÇM” dhe “Dukagjini”, Pejë) dhe në holandisht (De adelaar Amsterdam, “Van 
Gennep”); drama Stinë e mërzitshme në Olimp: tragjedia e Prometheut dhe e një grupi 
hyjnish me 14 dukje është botuar fillimisht në frëngjisht (Mauvaise saison sur l’Olympe: 
tragédie de Prométhée et d’un groupe de divinités en quatorze tableaux. [Stinë e keqe në 
Olimp...] Paris, “Fayard”, 1998), e më vonë në shqip (“Onufri”, Tiranë, 2002); intervistat 
Dialog me Alain Bosquet (Dialogue avec Alain Bosquet. Paris, “Fayard”, 1995) është 
botuar fillimisht në frëngjisht e më pas është përkthyer në shqip (Elbasan, “Onufri”, 
1996); romani Aksidenti është botuar fillimisht në frëngjisht (L’accident. 
Paris, “Fayard”, 2008), ndërsa në shqip në vitin 2009 (përfshirë te Vepra: vëllimi i 
shtatëmbëdhjetë. Tiranë, “Onufri”), por edhe në gjuhë të tjera: në spanjisht (El accidente. 
Madrid, “Alianza Editorial Sa”), në turqisht (Kaza. İstanbul, “Profil”), në katalanisht 
(L’accident. Barcelona, “Edicions 62”); romani Vajza e Agamemnonit është botuar 
fillimisht në vitin 2003 në disa gjuhë: në frëngjisht (Fille d’Agamemnon: roman. Paris, 
“Fayard”), në maqedonisht (Ḱerkata na Agamemnon : roman. Shkup, “Tabernakul”), në 
shqip (Tiranë, “55”); romani Pasardhësi është botuar fillimisht në vitin 2003 në disa 
gjuhë: në frëngjisht (Le Successeur. Paris, “Fayard”), në anglisht (The successor. Toronto, 
“Bond Street Books”), në maqedonisht (Naslednikot: roman. Shkup “Tabernakul”) dhe në 
shqip (Tiranë, “55”) etj. 

  Në tjetër dukuri në veprën e shkrimtarit Ismail Kadare do të përbënte edhe vepra e 
botuar fillimisht në variantin dygjuhësh, në shqip dhe në frëngjisht nga shtëpia botuese 
“Fayard”, përmendim si shembuj të tillë: tregimi Heqja e mjeshtërisë së munxadhënësve 
(L’abolition du métier d’imprécateur) është botuar në Vepra 3 - Œuvres: tome troisiéme 
(“Fayard”, Paris, 1995); tregimi Shënime nga kapitaneria e portit (Notes de la capitainerie 
du port) është botuar në Vepra 2 - Œuvres: tome deuxième (“Fayard”, Paris, 1994); Pesha 
e kryqit botohet fillimisht në vitin 1990, në shqip te gazeta “Drita”, Tiranë (6, 13, 20 tetor 
1991) dhe në frëngjisht së bashku me Invitation à l’atelier de l’écrivain suivi de Le poids 
de la croix (Paris, “Fayard”); tregimi Koha e parasë (Le temps de l’argent) përfshirë 
fillimisht te Vepra 5 - Œuvres: tome cinquiéme (Paris, “Fayard”, 1997); eseja Arti si mëkat 
(L’art comme pèche) përfshirë fillimisht te Vepra 11 - Œuvres: tome onzième (“Fayardit”, 
Paris, 2002); romani Lulet e ftohta të marsit (Froides fleurs d’avril) botuar në vitin 2000: 
në shqip (Tiranë, “Onufri”) dhe në frëngjisht (Paris, “Fayard”); romanet e shkurtra 
Kalorësi me skifter (Le chevalier au faucon) dhe Historia e Lidhjes së Shkrimtarëve 
Shqiptarë përballë pasqyrës së një gruaje (Histoire de l’Union des écrivains albanais 
telle, que reflétée dans le miroir d’une femme) janë botuar njëkohësisht në shqip e në 
frëngjisht në vitin 2001 (Tiranë, “Onufri” dhe Paris, “Fayard”) etj. 
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Në formë tabelore po paraqesim krijimtarinë e shkrimtarit Ismail Kadare, si 
pranëvënie ndërmjet kohës kur është shkruar e kohës kur pa ditën e botimit.  

 
 

 
Botimi/publikimi i parë 

 

 
Koha kur u shkrua 

 
 
• Përbindëshi (tregim) 
 Botuar fillimisht te revista “Nëndori”. 
Tiranë. - Nr. 12, 1965 
 
• Perandori (tregim)  
Botuar fillimisht te gazeta “Zëri i rinisë”. 
Tiranë. 4 dhjetor 1962 
 
• Nudo (tregim)  
Botuar fillimisht te gazeta “Drita”. 
Tiranë. 30 dhjetor 1962 
 
• Gjenerali i ushtrisë së vdekur (tregim, 
roman) 
Romani është botuar fillimisht si tregim te 
revista “Nëndori”. Tiranë. - Nr. 5, 1962; 
dhe te gazeta “Zëri i rinisë”. Tiranë. 23 
qershor 1962; 30 qershor 1962, ndërsa si 
roman në vitin 1963, nga “Naim Frashëri”, 
Tiranë 
 
• Ditë kafenesh (novelë)  
Botuar fillimisht te gazeta “Zëri i rinisë”. 
Tiranë. 23 shkurt 1963 
 
• Prometeu, revolucionarëve të vërtetë 
të botës (tregim) 
 
• I vetmuari (tregim)  
Përfshihet fillimisht te Qyteti i jugut: 
tregime dhe reportazhe. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1967 
 

 
• Në dheun e panjohur (tregim) [8 tetor 
1953]236 

 
• Mjegullat e Tiranës (roman) [pranverë, 
Tiranë, 1958] 
 
• Qyteti pa reklama (roman) [Moskë, 22 
nëntor 1959]  
 
• Në periferi pranë aeroportit (tregim) 
[Moskë-Tiranë, 1960-1961] 
 
• Perandori (tregim) [Tiranë, 1961] 
 
• Nudo (tregim) [Tiranë, 1961]  
 
• Ditë kafenesh (novelë) [1962]  
 
• Gjenerali i ushtrisë së vdekur (tregim, 
roman) [Tiranë, 1962-1963] 
 
• Muzgu i perëndive të stepës (novelë, 
roman) [Tiranë, 1962-1976] 
 
• Provokacioni (tregim) [1962-1972] 
 
• Treni dimëror i linjës së largët (tregim) 
[Tiranë, 1964]  
 
• Përbindëshi (tregim, roman) [Tiranë, 
1965-1990] 
 
• Kënga (tregim) [1967]  

                                                
236 Në parathënien e përmbledhjes me tregime e novela, Bisedë për brilantet në pasditen e dhjetorit. 
Tiranë, “Onufri”, 2013, f. 18, prof. dr. Persida Asllani e cilëson këtë novelë si shkrimin e parë në prozë 
të shkrimtarit Ismail Kadare [shkrimi i parë mirëfilli artistik].  
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• Qyteti i jugut (tregim)  
Përfshihet fillimisht te Qyteti i jugut: 
tregime dhe reportazhe. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1967 
 
• Stina dimërore e kafe 
“Rivierës”/Sezoni dimëror i kafe 
“Rivierës” (tregim) 
Botohet fillimisht te revista “Nëndori”. 
Tiranë. - Nr. 4, 1969. Tiranë. - Nr. 4, 1969 
 
• Kështjella (roman)/ Rrethimi/ Kasnecet e 
shiut/ Daullet e shiut 
- Kështjella botohet fillimisht si fragment 
te gazeta “Drita”. Tiranë. 31 gusht 1969 
- Rrethimi përdoret fillimisht te Vepra: 
vëllimi i tretë. Tiranë, “Onufri”, 2008 dhe 
po në të njëjtin vit te përkthimi në anglisht 
The siege. New York dhe Edinburgh 
“Canongate”; Toronto, “Bond Street 
Books” 
- Kasnecet e shiut përdoret fillimisht te 
Vepra 2. Paris, “Fayard”, 1994  
- Daullet e shiut fillimisht përdoret në 
përkthimin në frëngjisht Les tambours 
de la pluie. Paris, “Gallimard”, 1979; 
ndërsa në shqip në vitin 2003, së bashku 
me titullin fillestar Kështjella [Daullet e 
shiut]: roman. Tiranë, “Onufri”, 2003 
 
• Kronikë në gur (roman) 
 Tiranë, “Naim Frashëri”, 1971 
 
• Dasma/Lëkura e daulles 
- Dasma: (fragment nga romani me të 
njëjtin titull), gazeta “Drita”. Tiranë. 30 
korrik 1967; Dasma: roman. (Variant i 
shkurtuar), revista “Nëndori”. Tiranë. - Nr. 
8, 1967; Dasma: roman. Prishtinë, 
“Rilindja”, 1967 
- Lëkura e daulles (novelë, roman), 
botuar fillimisht në përmbledhjen 
Gjakftohtësia: novela. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1980 
 

 
• Prometeu, revolucionarëve të vërtetë të 
botës (tregim) [1967]  
 
• I vetmuari (tregim) [1967]  
 
• Prometeu (triologji) [Tiranë, 1967 – 
mars 1990] 
 
• Fatkeqësi nga Suzana (tregim) [Tiranë, 
1968]  
 
• Stina dimërore e kafe 
“Rivierës”/Sezoni dimëror i kafe 
“Rivierës” (tregim) [1968]  
 
• Që të mbetet diçka nga Ana (tregim) 
[Tiranë, 1969]  
 
• Kështjella/Rrethimi/Kasnecet e 
shiut/Daullet e shiut (roman) [Tiranë 
1969-1970]  
 
• Kronikë në gur (roman) [Tiranë 1970]  
 
• Dasma/Lëkura e daulles (novelë, 
roman) [Berat, 1967]  
 
• Dimri i vetmisë së madhe/Dimri i madh 
(roman) [Tiranë, 1971]  
 
• Kamarja e turpit/ Pashallëqet e mëdha 
 (novelë) [Tiranë, 1974-1976] 
 
• Nëntori i një kryeqyteti (novelë, roman) 
[Tiranë, 1975-1989] 
 
• Ura me tri harqe (triptik, novelë, 
roman) [Tiranë 1976-1978] 
 
• Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave/ Pallati 
i Ëndrrave (novelë, roman) [Tiranë, 
1976-1981] 
 
• Komisioni i festës (novelë) [Tiranë, 
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• Provokacioni (tregim) 
Botuar fillimisht te revista “Nëndori”. 
Tiranë. - Nr. 12, 1972 
 
• Fatkeqësi nga Suzana (tregim) 
Botuar fillimisht te revista “Nëndori”. 
Tiranë. - Nr. 12, 1972 
 
• Dimri i vetmisë së madhe 
(roman)/Dimri i madh 
- Dimri i vetmisë së madhe është botuar 
fillimisht si fragment te revista 
“Shqiptarja e re”. Tiranë. - Nr. 5, 1973 
dhe si roman po në vitin 1973 nga “Naim 
Frashëri”, Tiranë  
- Dimri i madh (“Naim Frashëri”, Tiranë, 
1977) botimi II, varianti i censuruar i 
romanit Dimri i vetmisë së madhe 
 
• Nëntori i një kryeqyteti (roman) 
Botuar fillimisht në fragmente:  
- Radiostacioni (fragment) te revista 
“Shqipëria e re”. Tiranë, gusht 1974 
- Ju flet Tirana (fragment) te revista 
“Shqipëria e re”. Tiranë. - Nr. 2, 1975 
- Nëntori i një kryeqyteti (fragment), te 
gazeta “Bashkimi”. Tiranë. 14, 15, 16 
shkurt 1975 
 
Dhe si botim, nga “Naim Frashëri”, 
Tiranë, 1975 
 
• Komisioni i festës (novelë) 
Botuar fillimisht tek Emblema e 
dikurshme: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1977 
 
• Treni dimëror i linjës së largët 
(tregim) 
Botuar fillimisht tek Emblema e 
dikurshme: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1977 
 
• Kënga (tregim) 

1977] 
 
• Breznitë e Hankonatëve: kronikë 
familjare (novelë, roman) [Tiranë, 1977] 
 
• Prilli i thyer (novelë, roman) [Tiranë, 
1978] 
 
• Koncert në fund të dimrit/ Koncert në 
fund të stinës (roman) [Tiranë, 1979-
1981]  
 
• Kush e solli Doruntinën (novelë, 
roman) [Tiranë, tetor 1979] 
 
• Dosja H. (tregim, novelë, roman) 
[Tiranë, dhjetor 1981] 
 
• Për të harruar një grua (tregim) [1981] 
 
• Krushqit janë të ngrirë (novelë) 
[Tiranë, 1981-1983] 
 
• Heqja e mjeshtërisë së munxadhënësve 
(tregim) [Tiranë, 29 maj 1983]  
 
• Sjellësi i fatkeqësisë (tregim) [Tiranë, 
1983]  
 
• Qorrfermani (novelë, roman) [Tiranë, 
tetor 1984] 

 
• Baladë për vdekjen e J. G./ Baladë për 
vdekjen e Jusuf Gëvallës (tregim) 
[Tiranë, 1984] 
 
• Përçmimi (tregim) [shkurt, 1984] 
 
• Koha e shkrimeve (tregim) [Tiranë, 31 
mars 1984] 
 
• Hija: shënime të një kineasti të 
dështuar (roman) [Tiranë, shtator 1984 – 
dhjetor 1986] 
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Botuar fillimisht tek Emblema e 
dikurshme : tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1977 
 
• Muzgu i perëndive të stepës (novelë, 
roman) 
Botuar fillimisht tek Ura me tri harqe: 
triptik me një intermexo. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1978 
 
• Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit 
- Pashallëqet e mëdha 
Botuar fillimisht tek Ura me tri harqe: 
triptik me një intermexo. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1978 
- Kamarja e turpit 
Përfshirë te botimi dygjuhësh Vepra: 
vëllimi i dytë. Paris, “Fayard”, 1994 dhe 
në Œuvres: tome deuxième. Paris, 
“Fayard”, 1994 
 
• Ura me tri harqe (triptik, novelë, 
roman) 
- titulli i triptikut: Ura me tri harqe: triptik 
me një  intermexo, Tiranë, “Naim Frashëri”, 
1978 
- fillimisht është botuar si novelë tek Ura 
me tri harqe: triptik me një intermexo, 
Tiranë, “Naim Frashëri”, 1978 
 
• Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave 
(novelë)/ Pallati i Ëndrrave (roman) 
- Nëpunësi i Pallatit të Ëndrrave, botuar 
fillimisht te përmbledhja me novela 
Gjakftohtësia. Tiranë, “Naim Frashëri”, 
1980; si roman Pallati i Ëndrrave në 
vitin 1999, nga “Onufri”, Tiranë 
 
• Kush e solli Doruntinën (novelë, 
roman) 
Botuar fillimisht te përmbledhja me 
novela Gjakftohtësia. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1980 
 

• Nata me hënë (novelë, roman) [Tiranë, 
1984-1985] 
 
• Viti i mbrapshtë (novelë, roman) 
[Tiranë, nëntor 1985] 
 
• Vajza e Agamemnonit (roman) [Tiranë, 
1985] 
 
• Një pasdite në Paris (tregim) [shkurt, 
1985] 
 
• Vdekja e gruas ruse (tregim) [dhjetor, 
1985] 
 
• Ëndrra mashtruese (tregim) [dhjetor, 
1985] 
 
• Eskili, ky humbës i madh (sprovë) 
[Tiranë, janar, 1985, Paris, 2000) 
 
• Nata e Sfinksit (tregim) [6 shkurt 1986] 
 
• Shënime nga kapitaneria e portit 
(tregim) [janar 1986]  
 
• Ur-Libri (tregim) [Tiranë, 11 korrik 
1986]  
 
• Koha e dashurisë (tregim) [Tiranë, 
qershor 1986) 
 
• Lamtumira e së keqes (novelë) [Tiranë, 
13 tetor 1987] 
 
• E krehura (tregim) [19 qershor 1988]  
 
• Ikja e shtërgut (tregim, novelë) [Tiranë, 
prill-qershor 1986 – Paris, maj 1998] 
 
• Migjeni ose uragani i ndërprerë/ 
Ardhja e Migjenit në letërsinë shqipe 
[1988-1989] 
 
• Ndërtimi i Piramidës së Keopsit/ 
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• Prilli i thyer (novelë, roman)  
Botuar fillimisht si fragment romani 
Hija e gjakut te gazeta “Zëri i rinisë”. 
Prishtinë. - Nr. 38, 1980 dhe si roman më 
vete në Prishtinë, “Rilindja”, 1980 
 
• Breznitë e Hankonatëve: kronikë 
familjare (novelë, roman)  
Botuar fillimisht tek Emblema e 
dikurshme: tregime e novela. Bot. II. 
Tiranë, “Naim Frashëri”, 1981 
 
• Që të mbetet diçka nga Ana (tregim) 
Përfshirë fillimisht te Vepra letrare 11: 
tregime dhe novela. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1981 
 
• Dosja H. (tregim, novelë, roman) 
- Një dosje për Homerin (novelë)  
Revista “Nëntori”. Tiranë. 1982 
 - Botuar si roman fillimisht në 
frëngjisht Le dossier H.: roman. Paris, 
“Fayard”, 1989 
 - Dosja H. (tregim), revista “Bota e re”. 
Tiranë. 1 shtator 1990 
- Dosja H.: botuar si roman në gjuhën 
shqipe në vitin 1990 nga “Naim 
Frashëri”, Tiranë dhe “Rilindja”, 
Prishtinë 

 
• Përçmimi (tregim)  
Botuar fillimisht te revista “Në shërbim 

të popullit”. Tiranë. 1984. - Nr. 4-6 
 
• Sjellësi i Fatkeqësisë (Islamo nox). 

(Tregim)  
Botuar fillimisht te revista “Nëntori”. 

Tiranë. 1984. - Nr. 4, 
 
• Nata me hënë (novelë, roman) 
Botuar fillimisht te revista “Nëntori”. 

Tiranë. 1985. - Nr. 1 
 
• Viti i mbrapshtë (novelë, roman) 
 Përfshirë fillimisht te Koha e 

Piramida (novelë, roman) [Tiranë-Paris 
1988-1992] 
 
• Kalimet e nëndheshme (tregim) 
[Tiranë, shkurt 1990]  
 
• Përpara banjës (tregim) [Tiranë, 23 
shkurt 1990]  
 
• Ftesë në studio [Tiranë, pranverë, 
1990] 
 
• Nga një dhjetor në tjetrin: kronikë, 
këmbim letrash, përsiatje [Francë, 
dhjetor 1990 – janar 1991] 
 
• Pesha e kryqit [Paris, qershor, 1991] 
 
• Kushëriri i engjëjve (ese) [Spanjë, 
Marbella, verë 1991] 
 
• Ra ky mort e u pamë: ditar për 
Kosovën [i juaji, Ismail Kadare, Paris, 14 
shtator, 1991] 
 
• Muri i madh (novelë) [Paris, dimër 
1993] 
 
• Kisha e Shën Sofisë: murale (novelë) 
[Tiranë, prill, 1994) 
 
• Legjenda e legjendave [Korsikë-
Francë, 1994] 
 
• Dialog me Alain Bosquet (intervista) 
[Paris-Tiranë 1994-1995] 
 
• Vjedhja e gjumit mbretëror (tregim) 
[Tiranë, maj 1995]  
 
• Shkaba (roman) [Deauville-Paris, verë 
1995) 
 
• Spiritus: roman me kaos, zbulesë dhe 
çmërs (roman) [Tiranë-Paris, 1995-
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shkrimeve: tregime, novela, përshkrime. 
Tiranë, “Naim Frashëri”, 1986 

 
• Koha e shkrimeve (tregim) 
Përfshirë fillimisht te Koha e shkrimeve: 

tregime, novela, përshkrime. Tiranë : 
Naim Frashëri, 1986 

 
• Krushqit janë të ngrirë (novelë) 
Përfshirë fillimisht te Koha e shkrimeve: 

tregime, novela, përshkrime. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1986 

 
• Muri i madh (tregim, novelë) 
- Si zanafillë mund të marrim edhe 

shënimet e udhëtimit Tek muri i madh, 
botuar te gazeta “Drita”. Tiranë. 10 dhjetor 
1967 

- Muri i madh është botuar fillimisht në 
frëngjisht në përmbledhjen me novela Le 
firman aveugle suivi de La grande 
muraille et de Le vol du sommeil royal. 
Paris, “Stock”, 1987 

- Muri kinez (tregim) 
Përfshirë tek Ëndërr mashtruese: 

tregime e novela. Tiranë, “Naim 
Frashëri”, 1991 

- Muri i madh si tregim 
Përfshirë te Vepra 1. Paris, “Fayard”, 

1993 
 
• Vjedhja e gjumit mbretëror (tregim) 
- Botuar fillimisht në frëngjisht, në 

përmbledhjen Le firman aveugle suivi de 
La grande muraille et de Le vol du 
sommeil royal. Paris, “Stock”, 1987 

- Në shqip është përfshirë te Vepra 3. 
Paris, “Fayard”, 1995 
 

• Koncert në fund të dimrit: roman 
Tiranë, “Naim Frashëri”, 1988 
 
• Eskili, ky humbës i madh (sprovë) 
Është botuar fillimisht në gjuhë të huaj: 

1996]  
 
• Konkurs bukurie për burrat në Bjeshkët 
e Namuna (novelë) [Tiranë, maj, 1996] 
 
• Stinë e mërzitshme në Olimp: tragjedia 
e Prometheut dhe e një grupi hyjnish me 
14 dukje (dramë) [Paris-Tiranë, 
pranverë, 1996] 
 
• Koha e parasë (tregim) [Tiranë-Paris 
1996-1997] 
 
• Tri këngë zie për Kosovën (novela) 
[Tiranë-Paris, mars 1997 – mars 1998] 
 
• Lulet e ftohta të marsit (roman) 
[Tiranë-Paris, 1998-2000] 
 
• Arti si mëkat [Antibes, shtator, 1999] 
 
• Kalorësi me skifter (novelë) [Paris, 
verë, 2000] 
 
• Historia e Lidhjes së Shkrimtarëve 
Shqiptarë, përballë pasqyrës së një 
gruaje (novelë) [Paris, shtator 2000] 
 
• Jeta, loja, vdekja e Lul Mazrekut/ 
Aktori [Tiranë-Paris, 2001-2002] 
 
• Pasardhësi (roman) [Tiranë-Paris, tetor 
2002 – mars 2003] 
 
• Aksidenti (roman) [Tiranë, Mali i 
Robit, Paris, dimër 2003-2004] 
 
• Çështje të marrëzisë (roman) 
[Ananndale on Hudson, New York, 
nëntor-dhjetor, 2004] 
 
• Leximi i Hamletit (tregim) [Paris, 
qershor, 2004]  
 
• Don Kishoti në Ballkan (sprovë) [Paris, 
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- (në greqisht) Αισχύλος, Και, καλέστε 
μας Αιωνια [Aischylos, e ̄, O aio ̄nia 
chamenos] në Athinë, nga “Ekdóseis tou 
Eikostoú Prótou”, 1988  

- (në frëngjisht) Eschyle ou l’éternel 
perdant: esssai. Paris, “Fayard”, 1988 

- në shqip, është botuar dy vjet më vonë, 
në vitin 1990, nga “8 Nëntori”, Tiranë  

 
• E krehura (tregim)  
Botuar fillimisht te gazeta “Zëri i 

popullit”. Tiranë. 1988, 19 qershor dhe 
revista “Shqipëria e re”. Tiranë. 1988. - 
Nr. 4 

 
• Migjeni ose uragani i ndërprerë - 

Ardhja e Migjenit në letërsinë shqipe  
- Migjeni ose uragani i ndërprerë. 

Prishtinë, Pena; Rilindja, 1990 
- Ardhja e Migjenit në letërsinë shqipe. 

Tiranë, “8 Nëntori”, 1991 
 
• Qorrfermani (novelë)  
Fillimisht është botuar në frëngjisht së 

bashku me: Le firman aveugle suivi de La 
grande muraille et de Le vol du sommeil 
royal. Paris, “Stock”, 1987 (Qorrfermani; 
Muri i madh; Vjedhja e gjumit mbretëror) 

Dhe me kryetitullin: “Novela 
Qorrfermani është shkruar në vitin 1984, 
redaksia po nis botimin e saj në disa 
numra”, botohet në shqip te gazeta “Zëri i 
rinisë”. Tiranë, 23 mars 1991; 30 mars 
1991; 6 prill 1991; 13 prill 1991 dhe tek 
Ëndërr mashtruese: tregime e novela. 
Tiranë, “Naim Frashëri”, 1991 

 
• Pesha e kryqit 
Botohet fillimisht në vitin 1991: 
- (në shqip) te gazeta “Drita”. Tiranë. 6, 

13, 20 tetor 1991 
- (në frëngjisht) së bashku me Invitation 

à l’atelier de l’écrivain suivi de Le poids 
de la croix [Ftesë në studio dhe Pesha e 

7 mars 2005, botuar në librin Don 
Quijote alrededor del mundo, Madrid, 
2005] 
 
• Dantja i pashmangshëm ose Një histori 
e shkurtër e Shqipërisë me Dante 
Alighierin (sprovë) [Pranverë – Paris; 
verë – Mali i Robit (Durrës) 2005] 
 
• Hamleti, princi i vështirë (sprovë) 
[Paris, Mali i Robit (Durrës) 2005-2006] 
 
- Identiteti europian i shqiptarëve 
(sprovë) [mars, 2006] 
 
• Sorkadhet e trembura: Synops për një 
tjetër art [Mali i Robit, gusht, 2007] 
 
• Darka e gabuar (roman) (Mali i Robit 
(Durrës), Lugano, Paris, verë-dimër 
2007-2008] 
 
• Raporti i fshehtë (tregim) [Mali i Robit, 
korrik-gusht 2008]  
 
• Bisedë për brilantet në pasditen e 
dhjetorit (tregim) [Mali i Robit, gusht 
2008] 
 
• E penguara: Requiem për Linda B. 
(roman) [Mali i Robit - Paris, verë dhe 
dimër 2008-2009] 
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kryqit]. Paris, “Fayard”, 1991 
 
• Baladë për vdekjen e J. G. [Jusuf 

Gërvallës] (tregim) 
Botuar fillimisht te revista “Në shërbim 

të popullit”. Tiranë. 1990. - Nr. 4 
 
• Ftesë në studio 
Botuar fillimisht në vitin 1990 nga 

“Naim Frashëri”, Tiranë, si dhe nga 
“Rilindja”, Prishtinë 

 
• Nga një dhjetor në tjetrin: kronikë, 

këmbim letrash, përsiatje 
Botuar fillimisht në vitin 1991 në disa 

gjuhë: 
- (në shqip), Paris, “Fayard”, 1991 
- (në holandisht) Albanese lente: het 

afscheid van een dictatuur. Amsterdam, 
“Van Gennep”, 1991 

- (në gjermanisht) Albanischer Frühling: 
berichte, briefe, betrachtungen. Kiel, 
“Neuer Malik-Verlag”, 1991 

- (në norvegjisht) lbansk vår: krønike, 
brev, refleksjoner. Oslo, “Cappelen”, 
1991 

- (në frëngjisht) Le Printemps albanais: 
chronique, lettres, réflexions. Paris, 
“Fayard”, 1991 

 
• Ur-Libri (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Lamtumira e së keqes (novelë)  
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Ëndrra mashtruese (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  219 |  
 

• Nata e Sfinksit (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Koha e dashurisë (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Përpara banjës (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Prometeu (triologji) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Ndërtimi i Piramidës së Keopsit/ 

Piramida  
- Romani Piramida është botuar 

fillimisht nën titullin Ndërtimi i 
Piramidës së Keopsit, në gazetën 
“Rilindja demokratike”. Tiranë. 9, 12, 16, 
19, 23, 26 janar 1991 dhe me të njëjtin 
titull është përfshirë tek Ëndërr 
mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

- Piramida: botuar si roman me këtë 
titull në frëngjisht, La pyramide: roman. 
Paris, “Fayard”, 1992, ndërsa në shqip te 
Vepra 1. Paris, “Fayard”, 1993  

 
• Në periferi pranë aeroportit (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 

 
• Kalimet e nëndheshme (tregim) 
Përfshirë fillimisht tek Ëndërr 

mashtruese: tregime e novela. Tiranë, 
“Naim Frashëri”, 1991 
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• Hija: shënime të një kineasti të 
dështuar (roman) 

Fillimisht është botuar në gjuhë të huaj, 
ndërsa në shqip është botuar vite më 
vonë:  

- (në frëngjisht) L’ombre: roman. Paris, 
“Le Grand livre du mois”, 1994  

- (në greqisht) Η σκιά [I skia]. 
Athinë, “Patakis”, 1995  

- Në shqip është botuar fillimit një 
fragment i romanit te revista letrare 
“Mehr Licht!” Tiranë. - Nr. 10, 1999, 
ndërsa në vitin 2001 është përfshirë te 
Vepra: vëllimi i dhjetë. Paris, “Fayard” 

 
• Kisha e Shën Sofisë: murale (tregim) 
Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 

dytë. Paris, “Fayard”, 1994 
 
• Shënime nga kapitaneria e portit 

(tregim) 
Përfshirë fillimisht te Vepra 2. Paris, 

Fayard, 1994 dhe në Œuvres: tome 
deuxième. Paris, Fayard, 1994 

 
• Legjenda e legjendave: ese 
- botuar fillimisht në frëngjisht La 

légende des legends: essai. Paris, 
“Flammarion”, 1995 

- në shqip është botuar në vitin 1996 nga 
“Dukagjini”, Pejë dhe te gazeta 
“Albania”. Tiranë. - Nr. 16, 21 janar 1996; 
- Nr. 17, 23 janar 1996; - Nr. 18, 24 janar 
1996; - Nr. 19, 25 janar 1996; - Nr. 20, 27 
janar 1996; - Nr. 21, 27 janar 1996, f. 5; - 
Nr. 22, 28 janar 1996; - Nr. 23, 30 janar 
1996; - Nr. 24, 31 janar 1996; - Nr. 25-43; 
- Nr. 45-48, 1-4, 6-11, 13-18, 20-22, 25-29 
shkurt 1996; - Nr. 49, 1 mars 1996; - Nr. 
50, 2 mars 1996; nr. 52, 5 mars 1996 

 
• Heqja e mjeshtërisë së munxadhënësve 

(tregim)  
Përfshirë fillimisht në botimin 

dygjuhësh te Vepra 3. Paris, “Fayard”, 
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1995 dhe në Œuvres: tome troisiéme. 
Paris, Fayard, 1995 

 
• Konkurs bukurie për burrat në 

Bjeshkët e Namuna (novelë) 
Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 

katërt. Paris, “Fayard”, 1996 
 
• Dialog me Alain Bosquet (intervista) 
- (në frëngjisht) Dialogue avec Alain 

Bosquet. [entretien: Ismail Kadare avec 
Alain Bosquet). Paris, “Fayard”, 1995 

- (në shqip) Dialog me Alain Bosquet. 
(Intervistë e Ismail Kadaresë me Alain 
Bosque). Elbasan, “Onufri”, 1996 

 
• Shkaba (roman) 
- fillimisht botuar si tregim në frëngjisht 

L’aigle: récit [Shkaba: tregim]. Paris, 
“Fayard”, 1995 

- (në frëngjisht) L’aigle. Paris, “Fayard”, 
1996 

- (në shqip) Shkaba (fragment romani) te 
Suplementi AKS (i gazetës “Koha jonë”). 
Tiranë. - Nr. 9, 2-3 mars 1996/ Shkaba 
(roman), në Tiranë, “Çabej MÇM”, 1996 
dhe Pejë, “Dukagjini”, 1996 

- (në holandisht) De adelaar. 
Amsterdam, “Van Gennep”, 1996 

 
• Spiritus: roman me kaos, zbulesë dhe 

çmërs 
Botuar fillimisht në Elbasan, “Onufri”, 

1996 
 
• Koha e parasë (tregim) 
Përfshirë fillimisht te: 
- (në shqip) Vepra 5. Paris, “Fayard”, 

1997 
- (në frëngjisht) Le temps de l’argent te 

Œuvres: tome cinquiéme. Paris, “Fayard”, 
1997  

 
• Kushëriri i engjëjve (esse)  
Tiranë, “Onufri”, 1997 
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• Qyteti pa reklama (roman) 
Përfshirë fillimisht te Vepra 6. Paris, 

“Fayard”, 1997 
 
• Stinë e mërzitshme në Olimp: tragjedia 

e Prometheut dhe e një grupi hyjnish me 
14 dukje (dramë) 

- Është botuar fillimisht në frëngjisht 
Mauvaise saison sur l’Olympe: tragédie 
de Prométhée et d’un groupe de divinités 
en quatorze tableaux. [Stinë e keqe në 
Olimp...] Paris, “Fayard”, 1998; në shqip 
nga “Onufri”, Tiranë, 2002 

 
• Tri këngë zie për Kosovën (novela) 
Botuar fillimisht në vitin 1998: 
- (në shqip) Tiranë, “Onufri” 
- (në frëngjisht) Trois chants funèbres 

pour le Kosovo: récits. Paris, “Fayard” 
- (në turqisht) Kosova’ya u ̈ç ag̃ıt. 

Ístanbul, “Dogan Kitap.” 
 
• Ra ky mort e u pamë: ditar për 

Kosovën, artikuj, letra 
Tiranë, “Onufri”, 1999 
 
• Ikja e shtërgut (tregim) 
Tiranë, “Onufri”, 1999 
 
• Vdekja e gruas ruse (tregim) 
Përfshirë fillimisht te Vjedhja e gjumit 

mbretëror: tregime. Tiranë, “Onufri”, 
1999 

 
• Don Kishoti në Ballkan (ese) 
- Don Kishoti në Ballkan. [Mbajtur në 

Bibliotekën Kombëtare të Spanjës], botuar 
te revista “Klan”. Tiranë. - Nr. 198, 4 mars 
2001 

- Don Kishoti në Ballkan (ese)  
Gazeta “Albania”. Tiranë. - Nr. 146, 24 

qershor 2003; - Nr. 147, 25 qershor 2003 
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• Arti si mëkat (ese) 
Përfshirë fillimisht te botimi dygjuhësh i 

“Fayardit” në Paris (2002): 
- (në shqip) te Vepra: vëllimi i 

njëmbëdhjetë; 
- (në frëngjisht) L’art comme pèche 

(essai) te Œuvres: tome onzième 
 
• Lulet e ftohta të marsit (roman)  
Botuar fillimisht në vitin 2003: 

- (në shqip) në Tiranë, “Onufri”, 2000 
- (në frëngjisht) Froides fleurs d’avril: 
roman. Paris, “Fayard”, 2000 

 
• Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut/ Aktori 
(roman)  
Romani ekziston me dy tituj: 
- Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut: roman 
Tiranë, “Onufri”, 2002 
- Aktori te Vepra: vëllimi i 
gjashtëmbëdhjetë. Tiranë, “Onufri”, 2009 

 
• Pasardhësi (roman) 
Botuar fillimisht në vitin 2003 në disa 

gjuhë: 
- (në shqip) Tiranë, “55” 
- (në maqedonisht) Naslednikot: roman. 
Shkup “Tabernakul” 
- (në frëngjisht) Le Successeur: roman. 
Paris, “Fayard” 
- (në anglisht) The successor: a novel. 
Toronto, “Bond Street Books” 

 
• Vajza e Agamemnonit (roman) 
Botuar fillimisht në vitin 2003 në disa 

gjuhë: 
- (në shqip) Tiranë, “55” 
- (në frëngjisht) Fille d’Agamemnon: 

roman. Paris, “Fayard” 
- (në maqedonisht) Ḱerkata na 

Agamemnon: roman. Shkup, 
“Tabernakul” 

 
• Historia e Lidhjes së Shkrimtarëve 
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Shqiptarë përballë pasqyrës së një gruaje 
- Përfshirë për herë të parë: 
- (në shqip) te Përballë pasqyrës së një 

gruaje: tre romane të shkurtër. Tiranë, 
“Onufri”, 2001 

- (në frëngjisht) Histoire de l’Union des 
écrivains albanais telle, que reflétée dans 
le miroir d’une femme - përfshirë te 
përmbledhja L’envol du migrateur: trois 
microromans. Paris, “Fayard”, 2001 

 
• Kalorësi me skifter (roman i shkurtër) 
- Përfshirë për herë të parë: 
- (në shqip) te Përballë pasqyrës së një 

gruaje: tre romane të shkurtër. Tiranë, 
“Onufri”, 2001 

- (në frëngjisht) Le chevalier au faucon - 
përfshirë te përmbledhja L’envol du 
migrateur: trois microromans. Paris, 
“Fayard”, 2001 

 
• Çështje të marrëzisë (roman) 
Botuar fillimisht në Tiranë, “Onufri”, 

2005 
 
• Dantja i pashmangshëm ose Një 

histori e shkurtër e Shqipërisë me Dante 
Alighierin (sprovë) 

Botuar fillimisht në Tiranë, “Onufri”, 
2005 

 
• Hamleti, princi i vështirë (sprovë) 
Botuar fillimisht në Tiranë, “Onufri”, 

2006 
 
• Identiteti europian i shqiptarëve 

(sprovë) 
Botuar për herë të parë në vitin 2006 
- Te gazeta “Albania”. Tiranë. - Nr. 74, 

30 mars 2006 dhe 
- në Tiranë, “Onufri”, 2006 
 
• Një pasdite në Paris (tregim) 
Përfshirë për herë të parë te Vepra: vëllimi 
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i nëntë. Tiranë, “Onufri”, 2008 
 
• Aksidenti (roman) 
Botuar fillimisht në frëngjisht (2008), e 

në shqip në vitin 2009, por edhe në gjuhë 
të tjera po më 2009-n 

- (në frëngjisht) L’accident: roman. 
Paris, “Fayard”, 2008 

- (në spanjisht) El accidente. 
Madrid, “Alianza Editorial Sa”, 2009 

- (në turqisht) Kaza. İstanbul, “Profil”, 
2009 

- (në katalanisht) L’accident. Barcelona, 
“Edicions 62”, 2009 

- në shqip është përfshirë fillimisht te 
Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. Tiranë, 
“Onufri”, 2009 

 
• Leximi i Hamletit (tregim) 

Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 
nëntë. Tiranë, “Onufri”, 2008 

 
• Për të harruar një grua (tregim) 

Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 
nëntë. Tiranë, “Onufri”, 2008 

 
• Raporti i fshehtë (tregim) 
Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 

nëntë. Tiranë, “Onufri”, 2008 
 
• Sorkadhet e trembura: Synops për një 

tjetër art 
Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 

njëzetë. Tiranë, “Onufri”, 2009 
 
• Bisedë për brilantet në pasditen e 

dhjetorit (tregim)  
Përfshirë fillimisht te Vepra: vëllimi i 

nëntë. Tiranë, “Onufri”, 2008 
 
• Darka e gabuar: roman 
Tiranë, “Onufri”, 2008 
 
• E penguara: Requiem për Linda B. 
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(roman) 
Botuar për herë të parë në 2009, si roman 

më vete te “Onufri”, Tiranë, 2009 dhe si 
pjesë e Vepra: vëllimi i shtatëmbëdhjetë. 
Tiranë, “Onufri”, 2009 

 
• Në dheun e panjohur (novelë)  
Përfshirë te Bisedë për brilantet në 

pasditen e dhjetorit. Tiranë, “Onufri”, 
2013 

 
• Mjegullat e Tiranës (roman) 
Tiranë, “Onufri”, 2014 
 
• Mëngjeset e kafe Rostand: motive të 

Parisit  
 Tiranë, “Onufri”, 2014 

- La poupée [Kukulla] – shkëputur nga 
Mëngjeset e kafe Rostand  
           Paris, “Fayard”, 2015 
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SHTOJCË II 
 

Vendi i Ismail Kadaresë në letërsinë shqipe  
dhe raportet me letërsinë evropiane  

 
 Shkrimtari Ismail Kadare shpeshherë është cilësuar si ambasadori i kulturës dhe i 

letërsisë shqipe në arenën ndërkombëtare. Vepra e tij shquhet për vlerat universale, duke u 
bërë përfaqësuese e denjë e letërsisë shqipe në botë. Si shkrimtari Ismail Kadare, ashtu 
edhe vepra e tij, kanë njohur vlerësime, nderime e çmime kombëtare e ndërkombëtare.  

 Vepra e shkrimtarit Ismail Kadare, që në fillesat e saj, ka luajtur rol të rëndësishëm 
në letërsinë shqipe, ky kontribut konsiston në disa aspekte: 

- Vepra e Kadaresë ndikoi në formësimin e plotë të letërsisë moderne shqiptare, 
sidomos me prozën romanore të viteve ’60-’70, duke i dhënë asaj një përmasë krejt të re. 

 

- Me atë të veprës së Kadaresë, letërsia shqipe kaloi nga një letërsi marrëse në një 
letërsi dhënëse237, pra proza e tij shërbeu si urë lidhëse mes letërsisë kombëtare dhe asaj 
botërore. Gjithashtu, Kadareja ka ndikuar, nëpërmjet veprës së tij, në njohjen e vendit tonë 
në arenën ndërkombëtare. 

 

- Shkrimtari Ismail Kadare është anëtar i denjë i familjes së letërsisë botërore. Ai 
përfaqëson letërsinë shqipe në shumë areale gjuhësore, duke rezultuar shkrimtari shqiptar 
më i përkthyer në botë, në dyzet e pesë gjuhë të huaja, nga të dhënat dhe hulumtimet 
mbi veprën e tij të përkthyer deri në vitin 2014. Vepra e Kadaresë është përkthyer edhe në 
gjuhë të veçanta, duke u bërë e njohur e duke qarkulluar në shumë vende të botës. Vepra e 
tij më e përkthyer mbetet romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur, përkthyer për herë parë në 
bullgarisht, në vitin 1966, nga Marina Marinova. 

Vepra e shkrimtarit Ismail Kadare, përveç gjuhëve evropiane ose edhe gjuhëve të 
tjera të njohura, rezulton e përkthyer edhe në gjuhë të veçanta (baskisht, esperanto, 
flamandisht, indonezisht, katalanisht, malajlamisht, në gjuhën arumune, singaleze dhe në 
një prej gjuhëve zyrtare afrikane), duke e bërë të njohur letërsinë shqipe në të gjitha 
kontinentet.  

 

- Në vitet ’70, me përkthimin e veprës së shkrimtarit Ismail Kadare në frëngjisht, 
letërsia shqipe, u bë e njohur në Perëndim, me përkthimin në gjuhën frënge, vepra e tij u 
bë pjesë e letërsisë evropiane. Romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur u përkthye brenda 
vitit thuajse në të gjithë Evropën Perëndimore. Një sukses i bujshëm për kohën, por ‘i 
bezdisshëm’ për Shqipërinë komuniste. Pra, në moshën tridhjetetrevjeçare, përmes 
përkthimit të veprës së tij, shkrimtari Ismail Kadare u bë shkrimtar me përmasa botërore. 
Ai gëzonte një status të dyzuar, duke qenë shkrimtar shqiptar dhe shkrimtar evropian. 

 

                                                
237 Kuçuku, Bashkim. Kurs leksionesh, 2007-2011 



Narratori dhe narracioni në prozën e Ismail Kadaresë 

  228 |  
 

- Është autori që ka provuar dy epoka historike, politike e letrare, duke i dhënë 
kontribut të çmuar letërsisë shqipe në të dyja periudhat dhe duke sjellë risi të shumta. 
Krijimtaria e shkrimtarit Ismail Kadare është shkruar gjysma në komunizëm e gjysma 
tjetër pas rënies së tij, por vepra e tij nuk mund të periodizohet politikisht, e kjo është 
meritë e padiskutueshme e këtij shkrimtari. Vepra e tij nuk i ndien ndryshimet politike që 
ka pësuar vendi ynë, shembulli më tipik është romani Piramida, i shkruar gjysma në 
Shqipërinë komuniste, në Tiranë, ndërsa gjysma tjetër pas rënies së komunizmit, në 
kapitalizëm (në Perëndim), në Paris. Koherenca e romanit bën që të mos dallohet se është 
shkruar në dy vende dhe në dy regjime krejt të ndryshme.  

 

- Vepra e shkrimtarit Ismail Kadare dallohet për një gjuhë artistike të nivelit të 
lartë, duke treguar interes të veçantë në livrimin e shqipes së kulluar dhe duke e pasuruar 
atë, si në rrafshin leksikor ashtu edhe në rrafshin gramatikor. 

 

- Është ndër të vetmit shkrimtarë shqiptarë, vepra e të cilit është ekranizuar edhe në 
vende të huaja. Disa prej ekranizimeve të veprës së shkrimtarit Ismail Kadare, do të 
përmendnim: Radiostacioni (1979, bazuar në romanin Nëntori i një kryeqyteti); Ballë për 
ballë (1979, bazuar në romanin Dimri i madh); Il generale dell'armata morta (1983, 
italisht), The General of the Dead Army (anglisht), El general del ejército muerto  (1986, 
spanjisht), Kthimi i ushtrisë së vdekur (1989) (bazuar në romanin Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur); Të paftuarit (1985), Behind the Sun (2001, anglisht), Avril brisè (2001, 
frëngjisht), Abril Despedaçado (2001, portugalisht), W cieniu słońca (2002, polonisht), 太
陽背後 [Tai yang bei hou] (2002, kinezisht), Bag solen (2003, norvegjisht) (bazuar në 
romanin Prilli i thyer); Time of the Comet (2008, bazuar në romanin Viti i mbrapshtë); 
Cendres et sang (2009, frëngjisht), Ashes and Blood (2009, anglisht) etj. 

 

Ismail Kadareja ndryshoi konceptin e dukurisë kulturore shqiptare, në saje të 
tematikave të larmishme që rroku në krijimtarinë e tij.  
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SHTOJCË III 

 
çmime kombëtare e ndërkombëtare për  

Ismail Kadarenë238 
 

Ismail Kadare përfaqëson shkrimtarin shqiptar më të njohur në letërsinë botërore, 
jo vetëm për titujt e shumtë të botuar e ribotuar ose dhe për gjuhët e shumta në të cilat 
është përkthyer vepra e tij, por edhe për laureimet e nderimet që i janë bërë atij si 
shkrimtar në arenën ndërkombëtare.  

Në vitin 1996, Ismail Kadare u bë anëtar për jetë i Akademisë së Shkencave 
Morale dhe Politike në Francë, e në të njëjtin vit, dekorohet nga institucioni i Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë me urdhrin “Nderi i Kombit”, gjithashtu, është dekoruar edhe 
nga shteti francez me urdhrat “Kryqi i Legjionit të Nderit” dhe “Oficer i Legjionit të 
Nderit”, akorduar nga presidenti i Republikës Franceze (Zhak Shirak). 

 
 

Tituj e nderime 
 

- Doktor Honoris Causa nga Universiteti “Stendal” i Grenoblit, në Francë (1992);  
- në përvjetorin e tij të gjashtëdhjetë shpallet në Shqipëri Doktor Honoris Causa 

(1996);  
- Doctor Honoris Causa nga Universiteti “Jean Monet” i Sant Etienne, në Francë 

(1997);  
- dekorohet me medalje të artë në Athinë (1998);  
- Qytetar Nderi i Tiranës (1999); 
- Qytetar Nderi i Gjirokastrës (2000);  
- merr titullin “Doktor Nderi” nga Universiteti i Prishtinës (2003);  
- Doktor Honoris Causa nga Universiteti i Palermos (2009);  
- nderohet me “Medalja e Artë e Lidhjes së Prizrenit”, dekoratë shtetërore e Kosovës 

etj.  

 
Çmime kombëtare e ndërkombëtare 

 
Shkrimtari Ismail Kadare është laureuar me disa çmime letrare kombëtare e 

ndërkombëtare: 
- çmimi “Të drejtat e reja të njeriut” në Holandë (1991);  
- Koncert në fund të dimrit, libri më i mirë i vitit në Francë (1990); 
- çmim letrar në Francë për romanin Pallati i Ëndrrave (1992);  
- çmimi letrar “Kavur”, në Itali (1992);  

                                                
238 Duhet theksuar se të dhënat e shtojcës nuk janë shteruese.  
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- çmimi letrar “Prix mondial Cino Del Duca”, në Francë (1992);  
- çmim nderi për letrat shqipe (1997);  
- çmimi letrar italian i përvitshëm “Bokaçio” për romanin Piramida (1997);  
- çmimi gjerman “Herder” (1998);  
- çmimi italian për letërsinë e huaj “Feronia” (1998);  
- “Penda e artë”, në Shqipëri (2000);  
- çmimi letrar britanik “Man Booker International Prize” (2005);  
- çmimi letrar në Mitrovicë “Kepi i Shpresës së Mirë - Fahredin Gunga” (2006);  
- çmimi për letërsinë në Festivalin e Dytë Internacional (2007);  
- çmimi italian “Flaiano” (2009);  
- çmimi “Ballkanika 2009” për romanin E penguara...;  
- çmimi “Rexhai Surroi” në Kosovë, për romanin Darka e gabuar (2009);  
- çmimi spanjoll “Prini i Asturias”, për artet (2009);  
- çmimi italian “Lerici Pea” (2010);  
- çmimi “La Risa de Bilbao” në festivalin Ndërkombëtar të Letërsisë dhe Artit 

Humoristik (2012);  
- çmimi “Ali Podrimja” nga Universiteti “AAB”, në Prishtinë (2013);  
- çmimet “Angelus”, në finale me romanin Aksidenti (2014);  
- çmimi “Jeronim de Rada” në Panairin e 17-të të Librit në Tiranë (2014), me 

motivacionin “Pasues i denjë i veprës emancipuese dhe evropianizuese të nisur nga De 
Rada, para 200 vjetësh” etj.  

 
 
 

Çmime të rëndësishme ndërkombëtare për letërsinë 
 

Shkrimtari Ismail Kadare është laureuar me shumë çmimeve letrare kombëtare dhe 
ndërkombëtare. Ai është nominuar disa herë për çmimin “Nobel”, madje ka qenë edhe 
shumë pranë rrëmbimit të këtij trofeu, por ende nuk e ka fituar këtë çmim. Ndër çmimet 
më të rëndësishme letrare, të arenës ndërkombëtare, që është laureuar shkrimtari Ismail 
Kadare, do të përmendnim:  

(1992) Prix mondial Cino Del Duca: çmim letrar në Francë që u jepet autorëve, 
veprat e të cilëve kanë shpërblyer si mesazh në kuadër të humanizmit modern. Ky çmim 
është dhënë për herë të parë në vitin 1969 nga Simone Del Duca, për të vazhduar punën e 
të shoqit, botuesit Cino Del Duca. Ndër shkrimtarët që janë laureuar me këtë çmim do të 
përmendim: Jorge Luis Borges, Ernst Jünger, Yaşar Kemal, Jacques Ruffié, Thierry 
Maulnier, William Styron, Jorge Amado, Robert Mallet, Václav Havel, François 
Nourissier, Simon Leys, Milan Kundera, Mario Vargas Llosa, Patrick Modiano, Andreï 
Makine etj. 

 
(1998) Herder Prize: çmim i themeluar në vitin 1963, emrin e mori për nder të 

Johann Gotttfried von Herder. Është çmim prestigjioz ndërkombëtar dedikuar shkencës, 
artit dhe letërsisë, i cili jepet për nder të shkencëtarëve ose të artistëve të Evropës 
Qendrore dhe Evropës Juglindore, jeta ose vepra e të cilëve ka ndikuar në kulturën, paqen 
dhe marrëdhëniet e ndërsjella mes popujve. Ismail Kadare është laureuara me këtë çmim 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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në vitin 1998. Ndër shkrimtarë të tjerë që janë laureuar me çmimin “Herder” do të 
përmendnim: Tudor Argherzi, Laszlo Nemeth, Zaharia Stancu, Jaan Kross, Imre Kertesz, 
Milan Kundera, Yuri Andrukhovych, Hanna Kall, Ene Mihkelson etj.  

 
(2005) Man Booker International Prize: shkrimtari Ismail Kadare hapi siparin 

e këtij çmimi, ku mposhti edhe katër fitues të çmimit “Nobel”. Ky çmim britanik, për 
letërsinë, jepet çdo dy vjet për veprat e shkruara ose të përkthyera në gjuhën angleze, për 
shkrimtarët që janë gjallë. Shkrimtarët më të rëndësishëm të nominuar ishin: Margaret 
Atwood, Gabriel García Márquez, Milan Kundera, Doris Lessing, Ian McEwan, Tomas 
Eloy Martinez, Philip Roth, Muriel Spark etj. Shkrimtarë që janë laureuar me këtë çmim, 
do të përmendnim: Philip Roth, Chinua Achebe, Alice Munro, Lydia Davis. Në këtë 
çmim, duke qenë se anglishtja nuk ishte gjuha burimore e shkrimtarit Ismail Kadare, u 
shqua edhe kontributi i përkthyesit David Bellos, i cili e ka bërë të njohur veprën e 
Kadaresë në arealin anglofon.  

  
(2009) Princ i Asturias: çmim prestigjioz i Spanjës për artet - një ndër çmimet 

letrare më prestigjioze në botë. Kadareja doli fitues mes tridhjetë e një kandidatëve, të cilët 
merrnin pjesë nga njëzet e pesë vende të ndryshme të botës, përmes të cilëve edhe Milan 
Kundera, Antonio Cabucchi etj. Çmimi është themeluar më 24 shtator të vitit 1980 dhe 
jepet në kuadër të personaliteteve që kanë kontribuar në inkurajimin dhe promovimin e 
vlerave shkencore, kulturore dhe humaniste, që formojnë pjesë të trashëgimisë universale 
të njerëzimit. Ndër shkrimtarët që janë laureuar me këtë çmim, do të përmendnim: José 
Hierro, Mario Vargas Llosa dhe Rafael Lapesa, Francisco Nieva, Claudio Rodríguez, 
Carlos Fuentes, Doris Lessing, Günter Grass, Arthur Miller, Paul Auster, Amos Oz, 
Margaret Atwood, Amin Maalouf, Leonard Cohen, Philip Roth, Antonio Muñoz Molina, 
John Banville etj. 

 
(2010) Lerici Pea: Ismail Kadare nderohet në Itali me çmimin Lerici Pea, çmim, i 

cili jepet që prej vitit 1954 dhe e kanë fituar shkrimtarë, si: Giovanni Titta Rosa, Massimo 
Grillandi, Rudi Pallabazzer, Carlo Betocchi, Walter Bonta, Roberto Pazzi, Paolo 
Bertolani, Francesco Brusco, Fernando Bandini, Giovanni Giudici, Hans Magnus 
Enzensberger, Juan Gelman, Seamus Heaney etj. Çmimi i jepet Kadaresë për rolin e 
poezisë dhe letërsisë si instrument lirie, duke u bërë mbështetje për të gjithë njerëzit e 
botës, të cilëve iu mohohen liritë themelore. Qëllimi i çmimit është promovimi i poezisë, 
në veçanti i poetëve të rinj, eksperimentimi i gjuhëve të reja poetike dhe njohja e poetëve 
të mëdhenj. 

 
(2012) La Risa de Bilbao: çmim që jepet në Festivalin Ndërkombëtar të 

Letërsisë dhe Artit Humoristik, edicioni i tretë. Tema e këtij edicioni ishte humori si armë 
kundër barbarisë, në cilëndo formë që shfaqet. Ismail Kadare e ka fituar këtë çmim për 
sensin e humorit të zi dhe të ironisë që përdor në veprat e veta, përmes të cilave ka 
denoncuar barbarinë në Shqipëri. 

(2015) Jerusalem Prize: është një çmim letrar kushtuar shkrimtarëve, veprat e të 
cilëve kanë trajtuar tema të lirisë së individit në shoqëri, jepet çdo dy vjet në Izrael, në 
kuadër të Panairit Ndërkombëtar të Librit (në Jerusalem), që prej vitit 1963. Këtë çmim 
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për herë të parë e fitoi britaniku Bertrand Russell, i cili kishte fituar Çmimin Nobel në 
vitin 1950. Emra të tjerë të letërsisë botërore, që janë laureuar me këtë çmim, do të 
përmendnim: Max Frisch, André Schwarz-Bart, Ignazio Silone, Jorge Luis Borges, 
Octavio Paz, Graham Greene, Milan Kundera, Ernesto Sabato, Zbigniew Herbert, Mario 
Vargas Llosa, Arthur Miller, Leszek Kołakowski, Haruki Murakami, Ian McEwan, 
Antonio Muñoz Molina etj., e së fundmi, në shkurt të vitit 2015, edhe Ismail Kadare.  
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PËRFUNDIME  
 

■ Në prozën e Ismail Kadaresë, figura e narratorrit, si element i rëndësishëm 
kompozicional, ka funksione të larmishme. Kadareja harmonizon artistikisht rrëfimin me 
përshkrimin, që ka të bëjë me nxjerrjen në pah të karakteristikave thelbësore të 
personazheve. Zgjedhja e teknikave narrative në prozën kadareane është e larmishme.  

 
■ Në prozën kadareane dallojmë romane kur aktit i të rrëfyerit ndërmerret vetëm 

nga një aktant rrëfimor, si në romanet: Aksidenti, Pasardhësi, Nata me hënë, Pallati i 
Ëndrrave, Breznitë e Hasnkonatëve, Darka e gabuar etj., por edhe ndërthurjen e disa 
zërave narrativë gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, si në romanet: Kronikë në gur, 
Kështjella/Kasnecet e shiut, Koncert në fund të dimrit, Gjenerali i ushtrisë së vdekur etj. 

 
■ Kadareja synon ta çlirojë rrëfimin nga normat klasike të tij, duke përdorur disa 

teknika narrative, të cilat janë të larmishme: dialogu, monologu, përshkrimi, thyerjet 
kohore, analogjinë, aluzionin, alegorinë, analizat psikologjike e personazheve, alternimet e 
rrëfimeve, ligjërata e zhdrejtë e lirë etj. 

 
■ Në korpusin kadarean, përmes ligjërimit mirëfilli artistik, poetikës së hapur të 

prozës, shtresëzimeve simbolike-alegorike, subjekteve, temave, motiveve e personazheve 
që ndërthuren e lundrojnë nga njëra vepër te tjetra, letërsia shqipe fiton përmasën e saj 
universale. 

 
■ Në sistemin letrar të I. Kadaresë, romani është, mbi të gjitha, rrëfimi i historisë së 

trilluar, edhe nëse ajo mund të marrë shkas prej një ngjarjeje të njëmendtë. Në rastet kur 
historia rrëfehet në vetë të parë, ashtu siç ndodh në disa vepra të shkrimtarit Kadare (Muzgu 
i perëndive të stepës, Hija, Qyteti pa reklama, Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, 
Mjegullat e Tiranës, triptiku Rrëfim trikohësh etj.), mund të sjellë në mosdallimin e autorit 
dhe narratorit.  

 
■ ‘Problemi qendror’ i metodës narrative në prozën kadareane ka të bëjë me 

qëndrimin e autorit ndaj veprës së vet. Autori mund të rrëfejjë një ngjarje pa u dalluar se ka 
qenë dëshmitar i saj, por edhe nëse lexuesi e identifikon këtë rrëfim si vetjak, në vetvete 
qëllimi i aktit rrëfimor nuk është ky. Gjatë rrëfimit, hasim dy mënyra kur shkrimtari Ismail 
Kadare e shmang veten e tij:  

E para, duke zmadhuar funksionin e narratorit (si në romanin Muzgu i perëndive të 
stepës); dhe  
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E dyta, përmes metodës objektive, me anën e së cilës autori delegon një personazh 
që të rrëfejë historinë e ndodhur (si në romanin Qyteti pa reklama).  

 

■ Elementi narrativ në prozën kadareane, e aq më shumë ai shprehës, tërhiqet para 
forcës sugjestive të fjalës. Përgjithësisht rrëfimi në prozën kadareane nuk rrjedh në mënyrë 
të njëtrajtshme e kronologjike, por kryesisht realizohet përmes thyerjeve kohore dhe 
zhdërvjelltësisë së subjektit.  

 
■ Krijimtaria e I. Kadaresë i shmanget rrëfimit për ngjarjen, duke krijuar një 

ndryshim të raportit mes narracionit dhe përshkrimit. Në disa vepra, autori i jep ndoshta 
pak më përparësi përshkrimit se sa të treguarit të ngjarjeve, si te: Kështjella, Pallati i 
Ëndrrave, Kamarja e turpit, Komisioni i festës, Gjenerali i ushtrisë së vdekur etj. Lëvizja e 
mendimit, analogjitë, paralelizmat historike, asociacioni, simbolika, alegoria, kundërvëniet 
dhe parabolat, e bëjnë strukturën e romaneve të Kadaresë shumështresore, të thyer e tepër 
të gjallë, të ndryshme nga proza e mëparshme në letërsinë shqipe, e cila karakterizohej nga 
subjekti linear, në bazën e të cilit zakonisht qëndronte rrëfimi epik për ngjarjet.  

 
■ Përgjithësisht në prozën kadareane është autori ai që fshihet pas çdo narratori, por 

herë ai vetëshprehet, narratori-autor (Hija, Muzgu i perëndive të stepës, Kronikë në gur, 
Çështje të marrëzisë, Mjegullat e Tiranës etj.), e herë ai fshihet pas një personazhi, 
narratori-personazh (Shkaba, Aksidenti, Ura me tri harqe, Qyteti pa reklama, Pallati i 
Ëndrrave etj.).  

 
■ Aktin dhe procesin e të rrëfyerit e zotëron autori. Është ai që arrin të realizojë 

lojën narrative, sepse ai është krijuesi i veprës letrare. Është autori ai që thur ose ndërthur 
rrëfimin, të cilin mund ta vetërrëfejë ose të delegojë një personazh për ta rrëfyer.  

 
■ Zhdërvjelltësia e ndërtimit të subjektit në romanet e Kadaresë, koherenca tekstore 

dhe larmia e teknikave narrative ndërton një minibotë brenda tërë korpusit letrar kadarean. 
Kjo zhdërvjelltësi dallohet nga proza në prozë. Personazhet nuk janë të njëjtë, pra nuk janë 
të strukturuar, të kornizuar apo të përngjasuar. Tipare të tilla e bëjnë veprën e shkrimtarit 
Ismail Kadare një vepër të pasur nga këndvështrimi narrativ, por jo vetëm, vepra e tij është 
vepra e domethënieve të shumta, vepër shumështresore, e cila të ofron mundësi të 
pafundme interpretimi e analize. 
 

■ Kadareja synon ta zbërthejë dhe ta çlirojë rrëfimin nga normat klasike të tij, duke 
përdorur përftesat bashkëkohore, përshkrimin e rrëfimin simbolizues-alegorik, thyerjet 
kohore, lidhjet asociative, analizat psikologjike të personazheve, ndërthurjet e rrëfimeve, 
analogjitë, aluzionet, rrëfimin shumështresor e me shumë zëra etj. Pothuajse në të gjitha 
veprat e tij, normat tradicionale të ndërtimit të një vepre letrare thyhen.  
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■ Aspekti më i dukshëm në prozën e I. Kadaresë është mënyra e konceptimit dhe e 
ndërtimit të narracionit.  

 
■ Proza e Ismail Kadaresë është e ndërtuar si një simbolikë tërësore, pjesë e së cilës 

është edhe rrëfimi. Rrëfimi te Karadeja ka dy funksione në krijimtarinë e tij, të cilat janë: 
shënjon kohën dhe tregon ngjarjen, si në çdo prozë letrare, si dhe rrëfimi simbolizues.  
 

■ Përgjithësisht, Kadareja e ndërton rrëfimin në dy mundësi: të objektivizuar ose të 
subjektivizuar. Kur përshkrimi nuk mbështetet në pikëvështrimin individual, rrëfimi është i 
objektivizuar, pra ngjarjet përshkruhen në mënyrë objektive. Në rastet kur kemi rrëfim 
objektiv, pra rrëfim të jashtëm, në pamje të parë duket sikur qëndrimi i autorit është 
indiferent, sepse foljet vendosen në vetën e tretë. Ndërhyrjet vetjake (subjektive) të autorit 
anashkalohen dhe vendin e tyre e zë përgjithësimi. Ndërsa në rastet kur kemi rrëfim të 
subjektivizuar, pra rrëfim të brendshëm. Autori është më i lidhur me rrëfimin, duke u bërë 
kështu pjesë e pandarë e tij. 

 
■ Në prozën e shkrimtarit Ismail Kadare, ajo që ka të bëjë me objektin e rrëfimit – 

personazhet, veprimet që ata kryejnë, ndodhitë, mënyra e jetesës, ambienti në të cilin 
gjallojnë etj. – ndërthuret me subjektin e tij, i cili nuk paraqitet në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
pra në lidhje të hapur me objektin e rrëfimit, por në mënyrë të tërthortë, kemi botëkuptimet, 
mendësitë etj. Në të shumtën e rasteve, në prozën e tij, subjekti rrëfimtar mbart ngarkesë 
emocionale, si dhe ka më përparësi. 

 
■ Në prozën e Kadaresë shpeshherë dallojmë një ndërthurje mes rrëfimit në vetë të 

tretë dhe atij në vetë të parë, në këtë rast rrëfimi bëhet më i zhdërvjellët, shumështresor e 
më funksional. Në prozën e tij nuk kemi ndarjen rrëfim tërësisht të objektivizuar ose rrëfim 
tërësisht të subjektivizuar, por rrëfimi rrjedh natyrshëm duke ndjekur rrjedhën logjike të 
veprës në tërësi. 

 
■ Në prozën kadareane shpeshherë autori merr një rol të ndërmjetëm ndërmjet 

narratorit dhe protagonistit. Autori reflekton vizionin vetjak krijues, e kjo dallohet në disa 
proza të tij.  
 

■ Prozat kadareane përgjithësisht nuk kanë një temë qendrore, pra përcaktimi i 
topikës, i temës për të cilën do të rrëfehet mbetet i paqartë, çka e orienton lexuesin drejt një 
leximi të thellë, prej të cilit është “i detyruar” të shmangë ambiguitetet kuptimore, të cilat 
janë produkt i reflektimeve të shumta.  

 
■ Kur autori ndërmerr aktin e të rrëfyerit, në këtë mënyrë ai identifikon autorin 

eksplicit dhe atë çka do të rrëfehet. Thënë ndryshe, në rastet kur autori ndërmerr aktin e të 
rrëfyerit të ngjarjeve kemi të bëjmë me një autor eksplicit (i shprehur, i kuptuar), por 
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njëkohësisht shfaqet edhe si autor implicit (i nënkuptuar, i pashprehur drejtpërdrejt) 
kundrejt shtresave të nënkuptuara të nëntekstit. Implicitja ekziston natyrshëm në çdo prozë 
kadareane, e kjo rrjedh prej gjithçkaje që nuk vjen përmes një ligjërimi të drejtpërdrejtë, 
por përmes interpretimeve sistematike të çdo qelize të veprës letrare.  

 
■ Autori përmes trillimit artistik zgjedh që në historitë e rrëfyera, lexuesi të jetë i 

pozicionuar dhe të nxjerrë përfundimet e veta, pavarësisht atyre që i sugjerohen. Proza 
kadareane në thelb është e paqartë, pasi çdo lexues mund të arrijë në përfundime dhe në 
arsyetime të ndryshme, pasi çdo lexues është unik në vetvete. 

 

■ Në krijimtarinë e I. Kadaresë, midis tij dhe lexuesit ka një lidhje të veçantë e 
imediate, e cila sa komplekse e intuitive, aq edhe e nënkuptuar është.  

 
■ Elementi gjuhësor tek I. Kadareja përbën fushë të veçantë studimore, si në rrafshin 

gramatikor e leksikor ashtu edhe në rrafshin semantik. Idiolekti i këtij shkrimtari, nuk 
mbetet vetëm brenda kufijve të veprës së tij, por i shërben shqipes standarde, studiuesve, 
përkthyesve, madje edhe në veprat e shkrimtarëve të tjerë gjejnë vend shumë përdorime të 
fjalëve kadareane, shpeshherë të cilësuar si ‘gjuhë kadareane’ ose ‘stil kadarean’.  

 
■ Pozicionimet që merr narratori në prozën kadareane janë të ndryshme. Rasti më 

tipik është kur tregimtari merr përsipër të rrëfejë gjithçka, nga fillimi deri në fund, ndërsa 
raste të tjera kemi kur narratori ia dorëzon rrëfimin një personazhi tjetër. Kemi rrëfim 
shumështresor, ku ndërthuren personazhet me narratorin. Rrëfimin e rrëfen tregimtari, 
ndërsa të folurin e monologjizojnë personazhet dhe narratori, ndërsa dialogjizojnë vetëm 
personazhet.  

 
■ Në krijimtarinë e Kadaresë kemi edhe raste kur autori nuk shfaqet si narrator, 

sepse këtë rol e marrin mbi vete personazhet, për shembull, te Kronikë në gur, protagonisti-
fëmijë është një personazh i krijuar nga vetë shkrimtari, ai është narratori kryesor në 
roman. Ai rrëfen për veten, për qytetin e lindjes, për botën që e rrethon, gjithashtu, rrëfen 
edhe për Luftën e Dytë Botërore, të gjitha këto duke i parë nga këndvështrimi i tij, pra nga 
këndvështrimi i një fëmije, ai rrëfen përmes perspektivës së vet narrative.  

 
■ Kadareja e organizon rrëfimin në forma origjinale, duke e vendosur figurën e 

narratorit në pozicione nga më të larmishmet. Metodat dhe mjetet e të rrëfyerit janë të 
ndërlikuara dhe shumështresore, madje edhe brenda një vepre artistike. Në veprat e tij 
pasqyrohet si lashtësia ashtu edhe bashkëkohësia (kjo vërehet në shumicën e veprave të tij), 
ku herë shfaqen ngjarjet dramatike e herë shpërthejnë analizat e thella psikologjike. Sipas 
një analize përgjithësuese të prozës kadareane, por jo të ndarë në mënyrë kategorike, sepse 
mund të ketë edhe përjashtime (Koncert në fund të dimrit, Dimri i vetmisë së madhe, 
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Pallati i Ëndrrave etj.) na rezulton se ky korpus i madh mund të ndahet në dy grupime të 
mëdha, në:  

- rrëfim për veten – ku mbizotëron rrëfimi subjektiv: realizohet në ato vepra ku 
autori barazohet me narratorin, ose autori merr pjesë drejtpërdrejt në ngjarje. Vepra të tilla 
do të përmendnim: Muzgu i perëndive të stepës, Mjegullat e Tiranës, Kronikë në gur, 
Çështje të marrëzisë, Hija: shënime të një kineasti të dështuar, Qyteti pa reklama, novela 
Ditë kafenesh, triptiku Rrëfim trikohësh, romani Koncert në fund të dimrit etj.;  

- rrëfim për të tjerët – ku mbizotëron rrëfimi objektiv, në veprat: Lëkura e daulles 
(Dasma), Shkaba, Aksidenti, Aktori (Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut), Spiritus: roman 
me kaos, zbulesë dhe çmërs, Lulet e ftohta të  marsit, Darka e gabuar, Viti i mbrapshtë, 
Dimri i vetmisë së madhe, Nëntori i një kryeqyteti, Breznitë e Hankonatëve: kronikë 
familjare, Prilli i thyer, Vajza e Agamemnonit, Pasardhësi, Nata me hënë, Pallati i 
Ëndrrave, Kamarja e turpit (Pashallëqet e mëdha), Komisioni i festës, Kështjella, Ura me 
tri harqe, Kush e solli Doruntinën, E penguara: Requiem për Linda B. Qorrfermani, 
Krushqit janë ngrirë, Piramida etj. 
 

■ Rrëfimi subjektiv realizohet në vetën e parë. Në veprën kadareane në prozat ku 
mbizotëron rrëfimi subjektiv përgjithësisht kemi një “autobiografi” të rikrijuar e të 
rifunksionalizuar artistikisht, në formë të ndryshme, në vepra të ndryshme. Këtë lloj rrëfimi 
me karakter autobiografik e hasim në disa prej prozat e këtij shkrimtari, si: Muzgu i 
perëndive të stepës, Mjegullat e Tiranës, Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë, Hija: 
shënime të një kineasti të dështuar, Qyteti pa reklama, novela Ditë kafenesh, triptiku 
Rrëfim trikohësh, romani Koncert në fund të dimrit etj. Autori në këto vepra identifikohet 
me protagonistin. Kjo strukturë rrëfimi krijon mundësinë e një vështrimi të brendshëm, 
subjektiv të ngjarjeve. Narratori-autor rrëfen për ndodhi, karaktere, probleme, të dhëna, 
fakte, dukuri, të cilat i ka përjetuar, ose i shfaq si të tilla para lexuesit. Ndikimi i autorit në 
këtë lloj rrëfimi është më i dukshëm se në rrëfimin objektiv. Narratori pretendon se po 
rrëfen ‘gjithçka’ që i ka ndodhur, duke pretenduar besnikërinë në aktin rrëfimor.  
 

■ Proza letrare e Kadaresë shërben si një mekanizëm, ku interpretimet e 
shumëfishta janë të pashmangshme. Vepra e tij nuk mund të kuptohet përmes një leximi të 
thjeshtë, por përmes një leximi të kontekstit, çka nxjerr në pah kompetencat e lexuesit. 

 
■ Rrëfimi subjektiv i prozës kadareane sintetizon reflekse semantike. Në rrafshin 

tematik, veprat e Kadaresë janë të gjera, çka tregon se ato bartin tiparet themelore të 
universit letrar në letërsinë bashkëkohore shqipe.  

 
■ Kadareja sjell risi, sidomos në mënyrën dhe organizimin e rrëfimit, në rolin e 

narratorit, në procedimet e ligjërimit, në pasurinë gjuhësore dhe për të gjitha elementet që 
ndërtohen zakonisht mbi gjuhën e simboleve.  
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■ Rrëfimi objektiv: realizohet në vetën e tretë. Një narrator objektiv nuk di shumë 

për personazhet, sepse nuk mund të hyjë në mendjen e tyre. Përgjithësisht, në një rrëfim 
objektiv nuk mund të pretendosh të mësosh gjithçka, ndryshe nga rrëfimi subjektiv. Te 
Kadareja, vepra me narrator objektiv do të përmendnim: Lëkura e daulles (Dasma), 
Shkaba, Aksidenti, Aktori, Spiritus: roman me kaos, zbulesë dhe smërç, Lulet e ftohta të 
marsit, Darka e gabuar, Viti i mbrapshtë, Dimri i vetmisë së madhe, Viti i mbrapshtë, 
Nëntori i një kryeqyteti, Breznitë e Hankonatëve: kronikë familjare, Prilli i thyer, Vajza e 
Agamemnonit, Pasardhësi, Nata me hënë, E penguara: Requiem për Linda B. etj. 
 

■ Përmes rrëfimit objektiv, në disa vepra të Kadaresë, autori nxjerr në plan të parë 
një ngjarje, të cilën e prezanton sikur ka ndodhur kohë më parë, ndërsa në nëntekst, me 
anën e analogjisë, e risjell atë edhe në bashkëkohësinë e tij. Narratori përshkruan vendet, 
ngjarjet dhe personazhet, të cilat, të përmbledhura së bashku, zhvillojnë subjektin. Një 
rrëfim të tillë e hasim te veprat: Pallati i Ëndrrave, Kamarja e turpit (Pashallëqet e 
mëdha), Komisioni i festës, Kështjella, Ura me tri harqe, Kush e solli Doruntinën, 
Qorrfermani, Krushqit janë ngrirë, Piramida etj.  

 
■ Në poetikën e prozës së I. Kadaresë i ndeshim të ndërthurura mes tyre objektin 

dhe subjektin e rrëfimit, por qëllimi i autorit nuk është të paraqesë objektin e rrëfimit, por 
të japë në mënyrë të nënkuptuar subjektin e tij. 

 
■ Objekti i rrëfimit konceptohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, është i shfaqur në 

tekst. Ky objekt lidhet me marrëdhëniet sekuenciale, që ka të bëjnë me elementet e 
pranishme në një tekst letrar.  

 
■ Subjekti i rrëfimit paraqitet në mënyrë të tërthortë, gjendet në nëntekst dhe 

zbulohet me anë të lidhjeve asociative, sepse është i pranishëm në tekst, por jo i dukshëm. 
Narratori krijon një lidhje të ngushtë, madje të prekshme me lexuesin.  

 
■ Proza e Ismail Kadaresë dallohet për shkëmbimin e zërave narrativë. Pothuajse në 

të gjitha prozat e tij në aktin rrëfimor ka më shumë se një zë rrëfimor. Proza kadareane 
dallohet për shtresëzimet simbolike-alegorike, aluzionin, si dhe alternimin e rrëfimeve.  

 
■  Rrëfimi i thukët: Veprat e I. Kadaresë nuk shquhen për volum të madh, ato në të 

shumtën e rasteve nuk e kalojnë të treqindfaqëshin. Rrëfimi në prozën e tij është 
përgjithësisht i thukët në tekst, rrëfim sintetik, por i nënkuptuar e i ngarkuar simbolikisht e 
semantikisht në nëntekst. 

 
■ Rrëfimi polifonik është rrëfimi që nuk realizohet vetëm nga një narrator, por nga 

dy e më shumë zëra rrëfimorë. Kemi ndërthurjen e zërave narrativë në rrëfim, si dhe 
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pjesëmarrjen e disa tregimtarëve në një ngjarje të rrëfyer. Poetika e hapur e prozës së I. 
Kadaresë krijoi hapësirë për shprehjen e polifonizmit të ideve dhe për artikulimin e disa 
zërave narrativë brenda një tipi ligjërimor të përzier.  

 
■ Në prozën kadareane dallojmë tre tipa narratorësh që formojnë polifoninë 

rrëfimore, të cilët, duke krijuar distancë me fjalën e shkrimtarit, krijojnë zëshmërinë e 
shumëfishtë:  

Narratori i parë, është ai i cili përputhet me botëkuptimin e një personazhi, 
kryesisht protagonistit. Kujtojmë këtu romanet Kronikë në gur dhe Çështje të marrëzisë, ku 
narratori përputhet me botëkuptimin fëmijëror.  

Narratori i dytë, është ai që identifikohet si fenomen – të rrëfyerit për një dukuri të 
caktuar, qoftë historike ose jo, si në romanin Lëkura e daulles (Dasma) ose dhe romanin 
Kështjella.  

Narratori i tretë, është ai që krijon interferenca në pikëpamjet botëkuptimore të 
pushtuesve. Narratori te romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur na njeh me dy ngjarje: njëra 
reale, një gjeneral dhe një prift, të dy italianë, vijnë në Shqipëri për të kryer një mision; 
ndërsa ngjarja ireale është se ata kërkojnë të zhvarrosin eshtrat e ushtarëve italianë të vrarë 
gjatë luftës.  

 
■ Brenda strukturave narrative shfaqen disa linja paralele kompozicionale, trajtohen 

ngjarje, drama, detaje, të cilat, të mbledhura së bashku, përbëjnë subjektin modern të 
romanit.  
 

■ Shkrimtari Ismail Kadare i dha letërsisë shqipe pamje të re, në të gjithë përbërësit 
e vet, e sidomos në strukturimin e brendshëm narrativ. Ai theu skemat e strukturave të 
mendimit, si dhe format e ligjërimit artistik, duke i sjellë kështu prozës shqiptare një 
përmasë të re, përmasën universale.  

 
■ Në prozën e Kadaresë funksioni i narratorit nuk është thjesht të rrëfejë ndodhi që 

mund të kenë lidhje mes tyre, ku përfshihen personazhe, hapësira fizike e situata të 
caktuara. Kadareja e vendos narratorin në role nga më të larmishmet; narratori në prozën e 
tij mund të jetë vetë ai, një personazh, por edhe një tërësi (duke rrëfyer me zërin 
përgjithësues të përemrit vetor ‘ne’). Në historitë e rrëfyera ndodh që autori, Kadareja të 
ketë qenë dëshmitar në ngjarjen që ndërmerr po vetë ta rrëfejë (Muzgu i perëndive të 
stepës, Qyteti pa reklama, Mjegullat e Tiranës, Kronikë në gur, Çështje të marrëzisë etj.) 
ose rrëfen duke u bazuar te të dhënat e dokumentet që ka mbledhur kryesisht prej kronikave 
(Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Dosja H., Kështjella etj.) ose legjendave (Ura me tri harqe, 
Kush e solli Doruntinën, Lulet e ftohta të marsit, Shkaba etj.). Edhe pse si pikënisje mund 
të ketë shërbyer një ndodhi e njëmendtë ajo rifunksionalizohet prej autorit duke u paraqitur 
përmes trillit artistik.  
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■ Në prozën kadareane gjallojn tre tipa tregimtari: 
1. Tregimtari di më shumë se personazhi (Dosja H., Spiritus, Aktori/Jeta, loja dhe 

vdekja e Lul Mazrekut etj.): këndshikimi me – fokalizimi zero. Në prozën kadareane foljet 
që vërtetojnë se narratori di më shumë se personazhi, janë: mendonte, kujtonte, pandehte, 
parandjente, merrte me mend, përfytyronte, imagjinonte, ëndërronte, ndjente, turbullohej, 
mërzitej, shqetësohej, lumturohej etj.  

2. Tregimtari di aq sa dhe personazhi: këndshikimi nga brenda – fokalizimi i 
brendshëm (Muzgu i perëndive të stepës, Qyteti pa reklama, Mjegullat e Tiranës, Kronikë 
në gur, Çështje të marrëzisë etj.);  

3. Tregimtari di më pak se personazhet: këndshikimi jashtë – fokalizimi i jashtëm 
(Pasardhësi, Koncert në fund të dimrit, Aksidenti, Shkaba etj.). Narratori rrëfen vetëm për 
gjithçka sheh dhe dëgjon, pasi nuk është i aftë të depërtojë në ndërgjegjen ose mendimet e 
askujt. Ky tip tregimtari miraton këndvështrimin e një personazhi gjatë rrëfimit të 
ngjarjeve, e rrjedhimisht këndvështrimi i tij është i kufizuar. Në këtë mënyrë, personazhi 
edhe pse nuk është tregimtar mund ta analizojnë të njëjtën ngjarje në anë të shumta, rasti 
më tipik në prozën kadareane është romani Koncert në fund të dimrit.  
 

■ Narratori i brendshëm përshkruan përvojat e veta vetjake si një karakter në 
histori. Narratori paraqet një pamje të brendshme të botës dhe të karaktereve, duke 
paraqitur detaje dhe përvojat e personazheve, të zbuluara në mënyrë të qartë përmes 
rrëfimit. Një narrator i tillë nuk mund të dijë shumë për personazhet e tjera. Këtë lloj të 
narratorit e hasim në disa proza kadareane, si: Hija: shënime të një kineasti të dështuar, 
Qyteti pa reklama, Mjegullat e Tiranës, Muzgu i perëndive të stepës, Kronikë në gur, 
Çështje të marrëzisë etj. Në përgjithësi, ky narrator rrëfen për ndjenjat, mendimet dhe 
perceptimet e një karakteri të veçantë në një histori të rrëfyer, dhe mënyrën se si ky 
personazh e sheh botën.  

 
■ Narratori i jashtëm, përshkruan përvojat e personazheve që shfaqen në historinë e 

rrëfyer. Në një rrëfim të tillë, ngjarjet shihen përmes pikëvështrimit të një fokalizuesi të 
brendshëm. Në disa rrëfime, autori mund të jetë i gjithëdijshëm, duke shfrytëzuar 
pikëvështrime të shumta gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, duke i komentuar ngjarjet dhe duke 
paraqitur mënyrën se si ato ndodhin. Këtë lloj të narratorit e hasim në disa proza kadareane, 
si: Dosja H., Spiritus, Shkaba, Dimri i vetmisë së madhe, E penguara: Requiem për Linda 
B., Aktori/Jeta, loja dhe vdekja e Lul Mazrekut, Ura me tri harqe etj. Ky narrator paraqet 
një pamje panoramike të botës për të cilën ndërmerr aktin e të rrëfyerit dhe të karaktereve 
që gjallojnë në të.  

 
■ Narratori mund ta përshkruajë botën e personazhit së brendshmi ose së jashtmi. Në 

rastin kur hyn në brendësi të situatave, në mendimet e personazheve, në botën e tyre 
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ndiesore, kemi kalimin nga një vetëdije në një tjetër. Shpeshherë Kadareja e zhvendos 
rrëfimin në thellësi (së brendshmi), duke prishur kështu linjën e rrëfimit të jashtëm dhe 
operon përmes linjës së rrëfimit të brendshëm.  

 
■ Rrëfimi që realizon I. Kadareja në veprat e tij i përfshin të gjitha mënyrat dhe 

teknikat narrative. Ai herë delegon një personazh, që të rrëfejë rrëfimin për ngjarjen. Pra, 
në prozën e tij kemi alternim të rrëfimit të rrëfimtarit të jashtëm dhe rrëfimtarit të 
brendshëm, të cilët u japin mundësi njëri-tjetrit që të rrëfejnë gjithçka ndodh. Zakonisht, te 
Kadareja alternohen të dy rrëfimet, pasi autori e ndjen të nevojshëm edhe vështrimin e 
jashtëm, i cili realizohet përmes rrëfimit në vetën e tretë, e që në të shumtën e rasteve 
përfaqësohet nga një narrator i gjithëdijshëm.  
 

■ Narratori i gjithëdijshëm (rrëfimi universal) ose siç quhet ndryshe edhe omnisient, 
përfshin zërin e brendshëm të personazheve me zërin kolektiv. Kemi narrator të 
gjithëdijshëm kur ai di gjithçka, aq sa është i aftë që të futet deri në skutat më të errëta të 
personazhit.  

 
■ Në prozën e Kadaresë hasim edhe narratorin e paidentifikuar (anonim), ndërhyrja e 

këtij narratori krijon një kompozicion më të zhdërvjellët, si dhe ofron mentalitete të 
ndryshme. Uni i narratorit asnjëherë nuk del në sipërfaqe për të folur në emrin e vet. Në 
këtë rast, rrëfimi nuk ka si qëllim që të tregojë se cili rrëfen ngjarjen, por çfarë rrëfehet. 

 
■ Në veprat e Ismail Kadaresë mungon monologu klasik, madje dhe në të 

ashtuquajturat biografi të romancuara. Monologu në prozën e tij shfaqet si rrëfim i 
brendshëm (Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Aksidenti etj.) 

 
■ Në prozën e Kadaresë veprimi qëndron vetëm në kuptimin konativ, si veprim i 

brendshëm merren mendimet e personazheve, monologjizmi dhe kujtimet e tyre.  
 
■ Personazhet flasin në përputhje me atë nivel të menduari që i përgjigjet thelbit të 

problematikës. Roli i dialogut buron nga rrethanat, në të cilat veprojnë personazhet, nga 
zbulimet që narracioni bën vazhdimisht për ta. Dialogu bëhet pjesë vepruese e strukturës së 
narracionit, edhe pse duket sikur do të “prishë” rrëfimin. 

 
■ Ndërtimi dialog-rrëfim përcjell te lexuesi ankth, shqetësim, keqardhje, tension. Kjo 

ndodh sepse elementi narrativ e pranon dialogun si bashkëbisedim mes personazheve. 
Ndërthurja e dialogut me rrëfimin sjell njëfarë ndryshimi në strukturën narrative të romanit. 
Kadareja gjatë rrëfimit të një ngjarjeje e fton zërin e jashtëm (zërin iracional të 
personazheve), që të shpalosë idetë e tij. Ky lloj dialogu lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë 
me ligjërimin e autorit. 
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■ Kadareja parapëlqen që komunikimi dialogjik t’i nënshtrohet rrjedhave narrative. 

Mbizotëron rrëfimi, edhe pse tensioni i brendshëm krijohet nga dialogu. Autori bën analiza 
të thella psikologjike të karaktereve. 

 
■ Fokalizimi (pikëvështrimi në rrëfim, kundrimi, perspektiva narrative) është një aspekt 

narrativ shumë i rëndësishëm në poetikën e prozës kadareane, madje është vetë autori ai që 
i kushton vëmendje kësaj procedoje artistika, sa shpesh e mbrun edhe në psikologjinë e 
personazhit. Pikëvështrimi i personazhit bart edhe diçka nga psikologjia e autorit, në këtë 
pikë kundrimet e tyre shkrihen, aq sa bëhen të padallueshme, ata duket se shohin e gjykojnë 
nga i njëjti pozicion. 

 
■  Narratori nuk përmbush thjesht qëllimin e të treguarit të asaj çka ai di, sheh, kupton e 

dëgjon, por tenton të depërtojë në thelbin e ngjarjeve, pra t’i zbulojë ato, dhe ka aftësi për të 
ndërmarrë një mision të tillë. Narratori nuk kërkon thjesht të paraqesë një relacion të 
jashtëm, të përshkruajë një personazh, ambient ose rrethanë të caktuar, por t’i shfaqë ata 
për së brendshmi. 

 
■ Narratori zbulon para lexuesit rrjedhat e padukshme, të cilat zhvillohen në mendjen e 

personazhit. Ky element i poetikës narratologjike në prozën e Kadaresë është tepër i 
rëndësishëm, sepse përveçse jep fokalizimet e narratorit dhe të personazhit, ndihmon edhe 
lexuesin që t’i vështrojë më gjerësisht ngjarjet. 

 
■ Konceptimi kohor qëndron në themel të ngjarjeve dhe veprimeve, të cilat ndodhin në 

prozën e Kadaresë, përcakton lëvizjen e brendshme të romanit, përmasat e shtrirjes së 
kohës. Kadareja e prish rrjedhën natyrore të ngjarjeve dhe në mënyrë artistike përdor 
thyerjet kohore. Kur narracioni drejtohet nga veta e parë, ngjarjet zakonisht jepen në 
rrjedhën e pashkëputshme të tyre, ndërsa kur rrëfimi udhëhiqet nga veta e tretë, kemi 
fokusimin te ngjarjet që riprodhohen në mënyrë artistike, në këtë perspektivë është 
narratori, ai që sheh dhe interpreton ngjarjet: nga kundrimi i së tashmes, gjykimi i së 
shkuarës dhe në përcaktimin e së ardhmes. 

 
■ Shtegtimi i rrëfimit në dy plane kohore njëkohësisht, si dhe fshirja e kufijve kohorë 

dhe hapësinorë, krijon mundësi për një veprim dramatik të tendosur. 
 
■  Romani Pallati i Ëndrrave përfaqëson intuitën krijuese, universin imagjinar ndoshta 

më të larmishëm në krijimtarinë e shkrimtarit Ismail Kadare. Këto krijime autentike, e 
përfytyrime njëkohësisht, nuk përfaqësojnë vetëm krijime të kategorive leksikore, por edhe 
krijime të kategorive konceptuale (ideore, kuptimore), duke filluar që nga institucioni i 
Tabir Sarajit/Pallatit të Ëndrrave, ëndërrparësve, ëndërrçuesve, bashëndrrës/kryeëndrrës 
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etj., e duke vazhduar tek endja e ëndrrave dhe sistemi simbolik që i shoqëron e i zbërthen 
ato. 

 
■  Pallati i Ëndrrave është pjesë e një universi imagjinar kadarean, si pjesë e fiction-it 

dhe, gjithashtu, shembulli i kontrollit që ndodh në një shoqëri distopike, nën trysninë e një 
qeverie totalitare, të drejtuar nga diktatura e sistemit komunist. Pallati i Ëndrrave është 
vendi “imagjinar” në të cilin ndodh procesi i përpunimit të ëndrrave, e kjo nënkupton 
mbikëqyren totale të shtetasve nga ana e qeverisë totalitare. 

 
■    Romani Pallati i Ëndrrave, nuk është romani i vetëm distopik i shkruar prej 

shkrimtarit Ismail Kadare, por edhe romane të tjera të tij mund të klasifikohen si romane 
distopike, si: Dosja H., Pashallëqet e mëdha/Kamarja e turpit, Spiritus, Aktori etj. 

 
■ Suspansa në prozën kadareane mban gjallë leximin, tensionin narrativ, 

dramaticitetin, krijon karaktere komplekse dhe variante të ndryshme për të njëjtën ndodhi. 
Efekti i suspansës në rrëfim (përmendim romanet Aksidenti, Pasardhësi etj.) është një 
kombinim mes pritjes dhe pasigurisë, si dhe është i lidhur ngushtësisht me pritshmërinë 
narrative, me kureshtjen e lexuesit, si dhe me enigmën që mbërthen historinë e rrëfyer. 

 
■ Tisi i misterit në rrjedhën rrëfimore (Aksidenti, Pasardhësi, Kush e solli Doruntinën, 

Koncert në fund të dimrit etj.) bën që lexuesi, përmes njësive të leximit (lexias), të 
zbërthejë simbolet e shumëkuptimësinë tekstore. Suspansa ndërthuret me misterin dhe me 
enigmën e vdekjeve, elemente që mbajnë pezull narracionin dhe kërkojnë zgjidhjen e vet 
racionale. 

 
■ Rrëfimin me karakter të theksuar investigativ e hasim kryesisht në dy romane të 

shkrimtarit Ismail Kadare, te Pasardhësi dhe tek Aksindeti. Narratori në këto romane, 
ndryshe prej romaneve të tjera, nuk ka vetëm rolin të rrëfejë ngjarjet, por edhe t’i 
investigojë ato. Vdekjet ose “vrasjet” që ndodhin në këto romane lidhen me mistere të 
cilat i lindin si ‘detyrë’ narratorit që t’i zbardhë. Në romanin Pasardhësi, investigimi 
përfshin një rreth të ngushtë hetimi, ai ndërmerret vetëm prej narratorit, ndërsa tek 
Aksidenti spektri i hetimit përfshin një rreth më të gjerë, ku përveç interesit investigues të 
narratorit, kryhen edhe hetime të detajuara e të fshehta prej ‘zbuluesve’. 

 
■ Kompleksiteti i qenies njerëzore paraqitet nga Kadareja përmes trajtësimit të 

personazheve gjatë gjithë rrjedhës rrëfimore, të cilët në situata të ndryshme jetësore, 
shfaqet në trajta të ndryshme (Aksindeti). Personazhet mbeten enigmatikë në çdo 
metamorfizim identitar e fizik, e kjo për shkak të kompleksitetit të brendshëm, emocional 
e ndjesor.  
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■ Vepra e Kadaresë përbën një lloj të veçantë ndërtekstorësie (intertekstualiteti), 
pasi lidhjet ndërtekstore në korpusin kadarean duhen nënkuptuar në dy rrafshe: brenda 
veprës së vet – lidhjet që kanë disa prej veprave të tij, lidhje që konsistojnë në tematikë, 
motive, personazhe etj.; dhe jashtë veprës së vet – ndikimet që ka vepra kadareane me 
vepra dhe shkrimtarë të letërsisë botërore ose dhe ndikimet në folklorin shqiptar (mite, 
legjenda e balada). 

 
■ Ndikimet që ka Kadareja në veprën e tij janë: ndikime pasive, të cilat çojnë në 

rifunksionalizim të fenomenit të huazuar, e kjo ndodh sidomos te veprat me nënshtresë 
mitologjike, si: Kush e solli Doruntinën, Ura me tri harqe, Shkaba, Lulet e ftohta të marsit 
etj. Edhe pse këto vepra janë krijuar përmes ndikimit dhe kontakteve të jashtme; dhe 
ndikime aktive – ndikime letrare, prej autorëve të tjerë (Shekspiri, Kafka, Gogoli, Oruelli, 
Servantesi, Dantja etj.). 
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ABSTRAKT 
 
Objekti i studimit të këtij punimi shkencor, me titull Narratori dhe narracioni në prozën e 
Ismail Kadaresë, është proza e shkrimtarit tonë të madh në këndvështrimin narrativ. 
Qëllimi i këtij punimi është të zbulohen dukuri specifike të narracionit në prozën e këtij 
shkrimtari. Vëzhgimi i veçorive narrative bëhet në sfondin e njohjes së plotë të tipologjisë 
së strukturës narrative të prozës së Kadaresë, pavarësisht se gjatë analizës nuk është parë e 
nevojshme të ndalemi te të gjitha prozat – proza tregimtare nuk është objekt i studimit të 
këtij punimi – pasi studimi ka një kontekst të qartë të tipareve më të spikatura narrative 
mbizotëruese në këtë korpus të madh kadarean. Metodat dhe mjetet e të rrëfyerit në prozën 
kadareane janë të ndërlikuara dhe shumëplanëshe, madje edhe brenda së njëjtës vepër. 
Kadareja e organizon rrëfimin në forma origjinale, duke e vendosur figurën e narratorit në 
role dhe pozicione nga më të ndryshmet. Punimi synon të tërheqë vëmendjen e studiuesve 
në mundësitë e ndërtimit të rrëfimit prej autorit, përmes teknikave sa origjinale. Studimi 
mbështet në metodat strukturaliste e poststrukturaliste, çka ka krijuar mundësinë për të 
depërtuar në strukturën e brendshme kuptimore të të gjithë korpusit të romanit kadarean. 
Gjithashtu, këto metoda janë ndërthurur me metodat komparative, induktive, të 
klasifikimit, të intervistimit etj., çka dëshmon ekzistencën e elementeve narrative 
moderne, të cilat e bëjnë prozën e Ismail Kadaresë një prozë me poetikë të hapur, duke 
krijuar hapësirë për shprehjen e polifonizmit të ideve dhe për artikulimin e disa zërave 
narrativë brenda një tipi ligjërimor të përzier. Ky punim shkencor është strukturuar në disa 
krerë, në të cilët janë analizuar përbërësit narrativë (rrëfimorë) të prozës së Kadaresë, si: 
narracioni e narratori, roli dhe llojet e tyre, monologu e dialogu, roli i fokalizimit në 
rrëfim, shtresat e rrëfimit, përmasat e kohës e të hapësirës, efekti i suspansës, 
ndërtekstorësia, mbitekstorësia, alternimet e rrëfimeve, funksioni i analogjisë, i aluzionit, i 
distopisë dhe i shtresëzimeve simbolike-alegorike në rrëfim, si dhe në shumë çështje të 
tjera, të cilat lidhen mirëfilli me narracionin, pra bazuar në përbërësit narrativë që e 
karakterizojnë prozën e gjatë kadareane.  
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ABSTRACT IN ENGLISH 
 
The object of study of this research paper, entitled Narrator and narrative in the prose of 
Ismail Kadare, is the prose of our greatest writer in the narrative point of view. The 
purpose of this paper is to detect specific phenomena of this narrative in the prose of this 
writer. The observation of narrative features is made through the full recognition of the 
typology of narrative structure of Kadare’s long prose, although during the analysis is not 
found necessary to stop at all proses – short prose is not the subject of this study – because 
the study has a clear context of the most salient narrative features dominant in this huge 
kadarean corpus. Methods and means of telling in Kadare’s prose are complex and 
multifaceted, even within the same work. Kadare organizes the narrative in the original 
forms by placing the figure of the narrator in various roles and positions. The paper aims 
to draw the attention of researchers in the possibilities of the architectonics of the narrative 
by the author, through interesting as well as original techniques. The study is based on 
structuralism and poststructuralism methods, which has created the opportunity to 
penetrate in the internal semantic structure of all kadarean novels. Also, these methods are 
combined with comparative, inductive, classification, interview etc. methods, which prove 
the existence of modern narrative elements, and make the prose of Ismail Kadare an open 
poetic prose, creating space for the expression of pholyphonysm of ideas and for the 
articulation of certain narrative voices within an assorted discourse. This disertacion is 
structured in many heads, in which are analyzed narrative elements of Kadare's fiction, 
like: the narrative and the narrator, their role and types, monologue and dialogue, the role 
of focalism in the narrative, parts of narration, dimensions of time and space, the effect of 
suspension, intertextuality, hipertextualitety, alternations of stories, function of analogy, of 
allusion, and simbolic-allegorical superpositions in narration, as in many other issues 
which authentically relate with the narration, it is based on the narrative elements that 
characterize long prose of this author. 
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