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PARATHËNIE 

________________________________________________________________________ 

 

 

    Të shtjellosh një problem të caktuar nuk do të thotë    

ta zgjidhësh atë: kjo mund  të thotë vetëm  të sqarosh  

kushtet, në mënyrë që të mundësosh  një diskutim  

të thelluar. 

Umberto Eko 

 

Ky kërkim ka si objekt analizën e ligjërimit narrativ në romanin bashkëkohor 

shqiptar, duke u përqendruar tek dy romancierët më të spikatur të letërsisë sonë, 

vështruar në kontekstin e përgjithshëm të teknikave narrative të përdorura, me synim 

identifikimin e tipologjinë strukturore të ligjërimit narrativ. Punimi vjen si nevojë për një 

njohje më të thelluar të procedeve  narrative mbi të cilat ndërtohet diskursi në letërsinë e 

sotme dhe njëkohësisht të spektrit të funksioneve që e realizojnë atë. Ai prek aspekte të 

rëndësishme të studimit të narratologjisë së romanit të pas viteve ’90-të me qëllimin që, 

përmes evidentimit të procedeve të përdorura në romanin modern shqiptar, të hidhet 

dritë mbi evoluimin e tij. Diskursi narrativ është një nga çështjet më të diskutuara në 

fushën e narratologjisë dhe sigurisht njeh emra të shquar që kanë kontribuar në çuarjen 

përpara të problematikave që lidhen me të.  

Ndërtimi i strukturës ligjërimore – që përbën dhe thelbin e vëzhgimeve tona – 

përcakton vlerat artistike të veprave, të cilat realizohen sipas ligjeve të brendshme 

organizuese të formave dhe për këtë arsye ato janë “autonome”. Përshkrimi i strukturave 

mbi të cilat organizohet ligjërimi në romanet bashkëkohore dhe efekteve të tyre të 

mundshme ndërtojnë vlerat e mundshme të këtyre veprave  letrare. Dhe, ajo që vlen të 

theksojmë,  ka të bëjë me faktin se, nëse përgjatë përshkrimit të formave të reja që 

prodhon  romani bashkëkohor del në pah tendenca që kanë stukturat ligjërimore për të 

prishur kufijtë midis epistemologjikes dhe ontologjikes, kjo jo domosdoshmërisht është 

negative. Përkundrazi, këto mënyra të reja të organizimit të ligjërimit sjellin vlera në 

letërsinë tonë në përgjithësi dhe romanin në veçanti. 

Punimi  është  një përpjekje për  të pasuruar arritjet e deritanishme  në këtë fushë, 

duke synuar të sjellë një këndvështrim vetjak dhe modest në disa aspekte të ndërtimit të 

ligjërimit romanesk, të cilat deri më sot nuk e kanë pasur sa duhet vëmendjen e 

studiuesve. Duhet të  theksojmë se teknikat e reja mbi të cilat ndërtohet ligjërimi narrativ 

akoma  nuk janë hulumtuar plotësisht dhe kjo jo për faj të studiuesve.  Hapësirat boshe 

që mbeten në këtë fushë lidhen me  kërkesën e e vazhdueshme të shkrimtarëve për 

origjinalitet, e cila e gjen shprehjen e saj më  të plotë në mënyrën  se si ata organiziojnë 

ligjërimin në veprat e tyre letrare, përmes përdorimit të mjeteve të reja.  
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Në brendësi të debateve rreth trillimit artistik, finksionalitetit, studiuesit kanë 

diskutuar shpesh në lidhje me problemet që shfaq analiza e diskursit narrativ. Sigurisht 

kontradiktat janë nga më të shumtat dhe nxjerrin në pah problemet e organizimit të 

ligjërimit narrativ, të cilat lidhen me jo vetëm me zërin e me burimin e tij, jo vetëm me 

ontologjinë e vetë veprës letrare, por dhe me një sërë procedesh të tjera letrare. Të gjitha 

këto debate kanë rezultuar të frytshme, jo thjesht se kanë zgjeruar mundësitë e studimeve, 

por dhe sepse kanë bërë të mundur të arrihet në përgjithësime mbi letërsinë 

bashkëkohore shqiptare. Risitë që hasen në diskursin narrativ të romanit tonë lidhen 

ngushtësisht dhe me kushtet e reja në të cilat zhvillohet ligjërimi në përgjithësi.  

Mendojmë se këta shkrimtarë janë ndër më novatorët në letërsinë tonë dhe, 

megjithëse është shkruar shumë  për ta, përsëri ofrojnë mundësinë e studimeve nga 

këndvështrime të reja, kjo falë novatorizmit të vazhdueshëm që sjellin përmes veprave të 

tyre. Mund të thuhet se ata ndërtojnë jo thjesht forma të reja ligjërimore, por i japin një 

funksion të ri ligjërimit. Diskursi në veprat e tyre nuk organizohet thjesht duke pasur në 

qendër rrëfimin, që shkon drejt një përfundimi, por duke e thyer tërësinë narrative dhe 

duke e shpërbërë rrëfimtarinë.  

Njohja e zhvillimit të letërsisë sonë bashkëkohore na jep mundësinë të pohojmë se, 

veçanërisht romani në letërsinë shqiptare, shfaq tashmë prej kohësh prirjet për të qenë në 

rrjedhat e poetikave të reja të organizimit të ligjërimit narrativ. Këto shfaqen jo si 

organizime që marrin parasysh atë që është evidente apo reale, por si organizime që 

shfaqin një endje të vazhdueshme, me qëllim kënaqësinë e të lexuarit. Shenjat e qarta të 

prirjeve të reja që shfaqen në krijimtarinë e shkrimtarëve tanë pas viteve ’90-të, gjejnë 

shprehjen e tyre më të plotë, sipas mendimit tonë, në krijimtarinë e Ismail Kadaresë dhe 

Fatos Kongolit, kjo dhe për faktin se janë shkrimtarët më prodhimtarë në këto 25 vite. Në 

larminë e krijimtarisë së tyre këta dy shkrimtarë, kanë mundur të përpunojnë dhe 

përsosim ligjërimin në veprat ë tyre.  

Në vëzhgimet tona në lidhje me romanet e botuara pas viteve ’90-të rezulton se në 

romanin bashkëkohor nuk shfaqet thjesht tendenca për të përpunuar teknikat e 

rrëfimtarisë (të qëndrosh në lojë pa qenë brenda saj), por për të përsosur ligjërimin 

narrativ, si një proces që thyen unifikimin e të rrëfyerit. Në shkrimtarët to tente marrë në 

shqyrtim nuk rrëfehen faktet direkte, por rrëfehet fjala apo ligjërimi i dikujt tjetër, i cili 

nga ana e vet përsëri nuk rrëfen faktet, por një tjetër fjalë. Veprat e marra në shqyrtim na 

kanë mundësuar të konstatojmë se organizimet ligjërimore  tentojnë të thyejnë unifikimin 

e diskursit përmes risjelljes, në ligjërimin e  zërit që rrëfen, të ligjërimeve të tjera që 

risjellin njëri-tjetrin.  

Hulumtimi i studimeve të deritanishme në fushën e narratologjisë na ka ndihmuar në 

analizën dhe interpretimin e teknikave narrative të qëmtutara në tekstet e analizuara. 

Veçanërisht janë përzgjedhur studiues si Genette, Cohn, Benveniste, Chatman, Shkolla e 

Hamburgut, etj., për arsye se studimet e tyre përbëjnë një kontribut të rëndësishëm në 
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fushën e narratologjisë dhe të ligjërimit narrativ. Këta studiues sjellin një këndvështrim 

të ri mbi organizimet ligjërimore në veprat narrative, duke përfshirë mekanizma që 

shndërrojnë aspektet e ndryshme gjuhësore në mjete të fuqishme letrare. Shkolla e 

Hamburgut në mënyrë të veçantë ripërpunon konceptet bazë të diskursit narrativ të 

përcaktuara më parë nga Genette, siç është për shembull instanca e zërit apo procede si 

ajo e silepsës narrative, e cila vetëm sa përmendet nga genette ne studimet e tij. Veprat e 

këtyre studiuesve na kanë ndihmuar në interpretimin dhe shqyrtimin e modeleve 

ndërtimore të ligjërimit  në veprat e marra në shqyrtim. 

  Ky punim modestisht synon të analizojë forma të rrëfimtarisë në të cilat ajo 

organizohet përmes lojës së marrëdhënieve që vendosen midis ligjërimit të rrëfimtarit 

dhe ligjërimit të të tjerëve. Interesi i punimit përqendrohet në mënyrën se si risillet 

ligjërimi i të tjerëve në zërin e rrëfimtarit, edhe duke u shkrirë me të, si në rastet e 

romaneve të Kadaresë. Përdorimet e ligjëratës së drejtë dhe të zhdrejtë, sigurisht, janë 

format tipike të risjelljes së diskursit të tjetrit, por në romanin bashkëkohor ato vijnë me 

një funksion të ri. Për rrjedhojë, rrëfimtaria organizohet duke ripërsëritur teknikat në një 

kombinim të ri tashmë,  për më tepër që dimensioni metatekstor synon të zhvillohet si një 

rritje e vetëdijes dhe e vetëreflektivitetit. Në studimin tonë do të synojmë të argumentojmë 

se organizimet e reja ligjërimore arrihen nëpërmjet zhvendosjes së materialit në më 

shumë nivele, me në qendër tëhuajsimin ironik, si në rastin e personazheve të Kongolit, 

ku vetëdija e duket se është e huaj për mënyrën sesi vepron qenia vepruese dhe mban një 

qëndrim ironik ndaj saj. Por, gjithashtu, në qendër të procedeve letrare është  dhe 

zhvendosja diferencializuese, pra ndarja e qenies në dy pjesë, të cilat mund të dallohen 

mirë nga njëra-tjetra, përsa kohë që i drejtohen me ti njëra-tjetrës.  

Romani është shpjeguar në shumë mënyra, por përsëri i mbetemi borxhlinj studimit të 

tij në gjithë gjerësinë dhe larmishmërinë që ka, sepse mbeten gjithmonë gjëra për të 

thënë, referuar përdorimeve  të reja që shkrimtarët i bëjnë teknikave tradicionale dhe 

funksioneve të reja që marrin këto teknika në romanet e këtyre shkrimtarëve në veçanti 

dhe prozën bashkëkohore në përgjithësi. Për këtë arsye synojmë që përmes kësaj teze të 

tentohet të kuptohet krijimi, format dhe ligjërimet romaneske në të gjithë gjerësine e tyre. 

Fillimisht do të përqendrohemi tek identifikimi i ligjërimeve romaneske të “rishkruara”, 

pra konjetivisht “novatorë”, të paevitueshëm, që vihen gjithnjë në dukje në sajë të stileve, 

të formave dhe mesazheve të tyre. Synohet gjithashtu që përmes kërkimit intensiv të 

arrihet të përfshihen këto forma të reja të organizimit të ligjërimit në vargun e teknikave  

tashmë të njohura dhe nga kjo të tentohet të kuptuarit e dinamikave evolutive të romanit.  

Për të realizuar synimet tona teza ndërtohet në këtë mënyrë: në kapitullin e parë do të 

trajtohen çështje të përgjithshme të rrëfimtarisë dhe formave organizative të saj. Qëllimi 

është të ndërtohet një imazh i përgjithshëm në lidhje me disa nga kushtet dhe rrrethanat 

mbi bazën e të cilave ndërtohet rrëfimtaria në romanin bashkëkohor. Kapitulli i dytë do 

t’i dedikohet organizimit të sistemit narrativ dhe formave organizative të tij. 
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Fragmantarizmi dhe polivalenca e tij, organizimet e niveleve narrativë, kombinimet e 

zërit me pikëvështrimin, rrëfimi personal dhe a-personal, etj. janë disa nga teknikat e 

marra përmes të cilave janë analizuar strukturat ligjërimore të grupit të veprave të 

përzgjedhura nga dy shkrimtarët e marrë në shqyrtim. Kapitulli i tretë në mënyrë 

specifike merr në shqyrtim dy nga veprat më të fundit të Ismail Kadaresë, specifikisht 

“Darka e gabuar” dhe “E penguara”. Përzgjedhja e tyre është e qëllimshme duke qenë 

se, sipas mendimit tonë, në këto vepra Kadare arrin  të fshijë kufijtë që ndajnë autorin, 

rrëfimtarin dhe personazhin/et përmes organizimit specifik të ligjërimit narrativ. Ndërsa 

kapitulli i katërt përqendrohet në analizën e strukturave ligjërimore tek Kongoli, të cilat 

dominohet nga subjektiviteti si dhe nga forma e re që merr ligjërimi dialogjik në veprën e 

tij.  

Pavarsisht përzgjedhjes së një grupi veprash, më përfaqësueset sipas mendimit tonë, 

të I. Kadaresë dhe F. Kongolit vëmendjes sonë nuk i ka shpëtur korpusi i gjëre i veprave 

të tyre. Vëzhgimet e hollësishme të bëra në romanet e këtyre shkrimtarëve na japin 

mundësinë të pohojmë që, edhe pse këta dy shkrimtarë paraqesin instanca poetike të 

ndryshme, ata ravijëzojnë parabolën e ecurisë së zhvillimit të strukturës ligjërimore në 

romanin tonë bashkëkohor. Analiza ndonjëherë mund të shfaqet shumë e detajuar 

(analizohen një sërë kontekstesh, shembujsh për të evidentuar karakteristikat e veçanta 

gjuhësore dhe stilistikore), por në mbështetje të kësaj mund të sjellim thënien e historianit 

të filozofisë Giovanni  Reale-s, i cili pohon: “Sinteza e vërtetë nënkupton në pjesën më të 

madhe analiza të kujdesshme. Saktësia e saj varet gjithmonë nga saktësia me të cilën janë 

bërë paraprakisht.”1 Analizat tona modestisht i afrohen saktësisë që Reale përmend, por 

ato janë të nevojshme për të arritur në disa përfundime në lidhje me evoluimin e 

strukturave ligjërimore në romanin bashkëkohor, të cilave i kushtohet ky punim. 

Në fund, nga e gjithë kjo, synohet të argumentohet dhe të kuptohet veçantia e mbi të 

ciën ndërtohet romani bashkëkohor.  Ajo që është e fuqishme në tekstualitetet romaneske, 

që shumohen, ka domethënien e vet në lidhje me formën dhe mënyrën e saj të të thënit. 

Ideja e domethënies nuk mund të ketë kuptim nëse nuk e vendosim në marrëdhënie me 

idenë e intensitetit dhe të tensionit, që nuk kanë të bëjnë vetëm me temën, por me 

trajtimin letrar të kësaj teme, pra me mënyrën e organizimit të ligjërimit, pa të cilin 

rrëfimtaria nuk do të ishte në nivelet ku e gjejmë sot atë. 
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1 Reale, G., Storia della filosofia geca e romana,  Bompiani, Milano, 2004: vëll. I, fq. 13 
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KAPITULLI I: Rrëfimtaria dhe format organizative të saj 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

1.1 Për  një lexim të formave ligjërimore 

  
 Dihet prej kohësh, tashmë, se arti ndërtohet mbi solidaritetin e një universi 

mendor dhe një ndërtimi të ndjeshëm, pra të një vizioni dhe një forme. Studimi i formave 

ligjërimore në roman, në këtë këndvështrim, nuk ka qëllim tjetër përveçse t’i afrohet 

domethënies përmes formave ligjërimore. Kjo, sigurisht, bëhet e mundshme kur ne 

evidentojmë disa dispozita dhe prezantime që janë zbuluese të teknikave të përdoruara; 

apo arrihet kur zbulojmë, në gërshetimet strukturore letrare, nyjet, organizimin dhe 

aspektet e pazakonta, të cilat dëshmojnë mënyrën se si procedohet në organizimin e 

strukturës ligjërimore në romane. 

Megjithatë gjërat nuk janë kaq të thjeshta në lidhje me natyrën e ligjërimit narrativ 

dhe mënyrën e të kuptuarit të tij; mbi marrëdhëniet midis krijimtarisë dhe realitetit; midis 

artistit dhe ngjarjes; midis ndjeshmërisë dhe gjuhës së përdorur. Ajo që na ndihmon për të 

kuptuar më mirë mënyrën si funksionon një roman është studimi i strukturës ligjërimore 

në tekstet konkrete.  

Të hysh në një vepër letrare do të thotë të ndryshosh univers dhe të hapesh ndaj 

horizonteve te reja. Një vepër e vërtetë qaset, në të njëjtën kohë, si zbulim i një pragu të 

pakapërcyeshëm, por dhe si një urë mbi këtë prag të pakapërcyeshëm. Bashkëkohore apo 

tradicionale qoftë, vepra letrare imponon një rend, i cili tenton të thyejë rendin ekzistues, 

duke afirmuar rregullat e veta të reja2 

Në këtë kuadër, romani i nënshtrohet një konteksti kritik vazhdimisht të rinovueshëm. 

Shumë nga teoritë e shohin rrëfimin romanesk të orientuar fortësisht, në mos 

                                                 
2 Kayser. W, Die Wahrheit der Dichter, Hamburg, 1939, fq. 23 
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ekskluzivisht, nga dialogjizmi, si një mënyrë për  shumëfishimin e mesazheve 

karakteristikë të personazheve të ndryshëm. Kështu përmes dialogut rrëfimi vjen si një 

“shumësi zërash”  dhe në këtë aspekt mund t’i referohemi M. Bachtin-it3, i cili e paraqet 

dialogun si një nga parimet kyçe të ndërtimit të romanit modern. Por ndoshta në romanin 

e sotëm autori dialogjik shndërrohet në rrëfimtar semiologjik ose autor - ndërtues – 

ideator konjitiv të universeve të veta të vlerave dhe të rrëfimeve. Ky shndërrim i 

rrëfimtarit, kjo shumëformësi dhe ndryshueshmëria e tij, janë shenja të dukshme të faktit 

se shkrimtarët janë gjithmonë në kërkim të formave të reja për të ndërtuar ligjërimin 

narrativ në romane, si një arkitekturë funksionale, në shërbim të formave shprehëse dhe 

të mesazheve komplekse. Lukács pohon: “Romani është forma që merr aventura e vlerës 

thelbësore të së brendshmes; përmbajtja e tij është historia e shpirtit që lëviz në kërkim të 

njohjes së vetvetes, që përballon një sërë aventurash për t’u shqyrtuar nën dritën e tyre, 

për të zbuluar, duke dhënë provën e vetvetes, esencën e vet”4 

Romani ka qenë gjithnjë një katalizator konjitiv i ndërgjegjes moderne. Por, romani 

bashkëkohor prishi rregullin klasik të romanit dhe u imponua si unazë dialektike e 

ligjërmit romanesk, për t’u shfaqur njëkohësisht, kritik dhe i qartë, shpërbërës dhe 

themelues i një vetëdijeje të re kolektive. Vlen të përmendim këtu mendimin e Milan 

Kunderës5, i cili pohon se: “njohja është morali i vetëm i romanit.”,  por në lidhje me  

këtë Kundera na nxit të pranojmë se në roman, identitetet ligjërimore ndryshojnë. Njohja, 

në kuptimin që Kundera i jep asaj, nuk është kurrë karakteristike në çdo roman, edhe në 

rastet kur në të gjejmë dukshëm të dhëna të një realiteti të caktuar historiko-shoqëror. Por 

nuk mund të mohojmë se në periudha të caktuara, njohja, ka karakterizuar, pa më të 

voglin dyshim, një numër romanesh që janë ndërtuar si mjete narrative dhe ligjërime të 

njohjeve të ndryshme.  

Ato që ndryshojnë në disa romane bashkëkohorë janë parametrat e kuptimit, 

parametrat e njësive minimale të kuptimit, që vijnë përmes ligjërimit. Në romanin 

tradicional këto njësi kishin një peshë narrative konkrete: sintagmat narrative, rrëfimi i 

kornizuar, veprimet e personazheve, ndërtimi homofonik i hapësirës narrative. Në 

romanet bashkëkohorë theksi semiotik spostohet mbi fjalën, mbi gjuhën dhe mbi 

ligjërimin. Në këtë kuadër duhet të mundohemi të përcaktojmë në ç’mënyrë teknikat 

molekulare arrijnë të ndryshojnë format e romanit, në ç’mënyrë e shtyjnë të shkruarin 

romanesk drejt veprimeve që e bëjnë ligjëratën më të gjatë dhe për rrjedhojë tendenca në 

rrëfimtari është që të shkojë drejt çnarrativizimit. Pra në romanin bashkëkohor zbehen 

elementët veprim/funksion, që janë karakteristikë për rrëfimin tradicional, të mbështetur 

kryesisht në përqendrimin te ngjarja (veprimi) dhe funksionin që luajnë këto ngjarje në 

                                                 
3 Për më tepër shih Bachtin. M, Dostojevskij Poetica e stilistica, Torino, Einaudi, 1968 
4 G. Lukács, La teoria del romanzo, Milano, 1999, fq. 99 
5 M. Kundera, L’arte del romanzo,  ADELPHI, Milano, fq.105 
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çuarjen përpara të veprimit. Gjithashtu duhet të mundohemi dhe të përcaktojmë si 

pozicionohen lojërat e prospektivës, pikëvështrimi nga i cili rrëfehen ngjarjet. 

Lojën e prospektivave mund ta konsiderojmë një tjetër dinamikë që fiton romani 

bashkëkohor, që luan rolin e një udhëzuesi topologjik në roman, por edhe të një 

udhëzuesi ligjërimor, që e bën interpretimin e kuptimit më kompleks. Loja e 

prospektivave është një tërësi pikëvështrimesh që në mënyrë të vullnetshme e bën të 

dykuptimtë procesin semiotik të romanit, domethënë kuptimin e shenjave të veta, të 

pozicionuara në udhëzuesin topologjik dhe ligjërimor. 

Qëllimet dhe funksionet specifike të mjeteve në dispozicion të rrëfimtarisë kanë bërë 

të mundur që lexuesit sot, romanin të mos e shohin vetëm si rrëfim, por kryesisht si 

rrëfimtari. Evoluimi i ligjërimit romanesk, në përgjithsi, gjithnjë e më shumë po i 

redukton përqendrimin tek ngjarja e rrëfyer duke e spostuar vëmendjen tek rrëfimtaria. 

Diskursi abstrakt romani bashkëkohor, në veçanti, ndërton është i çliruar nga pikat e 

vjetra të referimit. A na flet ky roman për një botë të mundshme, që akoma duhet të vijë 

apo thjesht reflekton përshtatjen e botës së vjetër nën një veshje të re - kjo duhet parë me 

kujdes. Sigurisht strukturat ligjërimore reflektojnë mënyrën si individi vihet në 

marrëdhënie me botën, por ato njëkohësisht reflektojnë edhe ambiguitetin e botës që na 

rrëthon. Midis këtyre dy tipareve të ligjërimit në përgjithësi ndërtohen strukturat 

ligjërimore si të Ismail Kadaresë ashtu dhe të Fatos Kongolit. Duhet të pranojmë se “Në 

çdo periudhë ka një formë të përgjithshme të formave të mendimit: është si ajri që 

thithim, një formë e tillë është kaq e qartë, kaq e dukshme, dhe kaq e nevojshme, sa 

vetëm me një sforcim të jashtëzakonshëm arrijmë të bëhemi të vetëdijshëm.”6 

Shkrimtarët, Kadare dhe Kongoli në këtë rast, janë të parët që e bëjnë këtë sforcim të 

jashtëzakonshëm duke përpunuar një “mënyrë të formuari” të ligjërimit që përfshin të 

gjithë elementet e qytetërimit dhe të kulturës sonë. Veprat e tyre bëhen qëllime të qarta 

poetike, duke tentuar t’i japin të parët zgjidhje krizës së individit dhe të shoqërisë 

përmes të vetmes rrugë, që është ajo imagjinative e që letërsia ofron. Romanet e tyre 

mund të shihen edhe si metafora epistemologjike në lidhje me mënyrat e reja se si 

individi, që është objekt dhe subjekt i ligjërimit narrativ, duhet të ndërtojë marrëdhëniet 

me botën që e rrethon. Këtyre qëllimeve u nënshtrohen funksionet specifike të mjeteve 

të përdorura nga rrëfimtaria.  
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1.2   Natyra e ligjërimit narrativ. 
 

Nga studimet e bëra prej studiuesve të shumtë gjeneza e narrativës lidhet me 

traditën gojore, prej së cilës ruan gjurmët, sidomos në formën e saj primare, epika, 

domethënë rrëfimi i një ngjarjeje jo domosdoshmërisht e lidhur me “të vërtetën” e 

fakteve, por e rikrijuar nga narratori rreth një bërthame të pazgjidhshme  të përbërë nga 

miti, realiteti dhe fantazia . 

  Megjithëse është shumë komplekse dhe përgjithësuese kjo lloj gjinie, sipas 

Scholes dhe Kellog7,  është e prirur të realizohet në forma narrative më karakterizuese 

dhe në veçanti në dy drejtimet  bazë të rrjedhës empirike dhe të asaj fantastike : e para e 

orientuar drejt faktivitetit të reales dhe e dyta e interesuar për trillin aventuroz. Narrativa 

empirike degëzohet, nga ana e saj, në dy nënlloje kryesore, historia dhe mimetika, e 

lidhur me paraqitjen e ambienteve mundësisht bashkëkohorë , me nënvizime ndonjëherë 

parodike të disa aspekteve të zakoneve dhe karaktereve. 

Mënyra fantastike e rrëfimit zëvendëson besnikërinë ndaj mitosit me tërheqjen 

drejt ideales . Njëri nga degëzimet e mënyrës fantastike të të rrëfyerit është ai romantik 

(në kuptimin historik-letrar të fjalës), ndërsa degëzimi tjetër është ai didaktik  (marrim 

për shembull përrallat, satirat, rrëfimet alegorike). Narrativa romantike  paraqitet me një 

qëllim estetik, kënaqësia për të treguar, ndërsa ajo didaktike kërkon mbi të gjitha të ofrojë 

të vërteta ose të edukojë lexuesin. Shkrimtari i narrativës fantastike është i lirë nga lidhjet 

e traditës dhe nga ato të empirizmit. Vështrimi i tij nuk është i fiksuar thjesht mbi botën e 

jashtme, por mbi publikun që ai shpreson të kënaqë ose të mësojë, duke  i ofruar lexuesve 

të tij atë që ata kërkojnë ose atë për të cilën ai mendon se ata kanë nevojë. Ndërsa 

narrativa empirike synon një lloj tjetër të së vërtetës, narrativa e fantazisë synon drejt 

bukurisë ose mirësisë. Bota  e romancës është bota ideale, ku fiton drejtësia poetike dhe 

ku të gjitha artet dhe zbukurimet e gjuhës përdoren për të zbukuruar rrëfimin.”8 Ky 

dallim kuptohet më mirë nëse i referohemi esesë së Klara Reeve ( 1785 ) ku për herë të 

parë teorizohet dallimi midis dy tipeve thelbësorë të narrativës: “Romancë” dhe 

“Novelë”: “Romancë është një përrallë erotike, që flet për njerëz dhe gjëra përrallore; 

Novel është një paraqitje e jetës dhe zakoneve reale, në kohën e shkrimtarit. Romanca 

përshkruan, me një gjuhë të ngritur dhe fisnike atë që nuk ka ndodhur kurrë, dhe që 

mundësisht mund të mos ndodhë kurrë; Novela (Romani) paraqet, në një gjuhë familjare 

                                                                                                                                                 
6 Eco. U., “Opera aperta”  Bompiani, Milano , 1962, fq. 10 
7 Scholes, R ., dhe Kellogg, R.,  “ La natura della narrativa” Il Moulino,  Bologna,  1970,  fq 14 

  
8 Scholes, R.,  dhe Kellog, R.,  “ La natura della narrativa”, Il Moulino, Bologna,  1970,  fq 16 
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një përmbledhje (renditje) të gjërave që ndodhin çdo ditë para syve tanë, gjëra që mund 

t’i ndodhin një mikut tonë ose vetë neve, dhe përsosmëria e saj konsiston në paraqitjen e 

çdo skene në një mënyrë kaq të thjeshtë e natyrale, dhe në faktin që e bën të duket kaq e 

mundshme sa të na fusë në persuazionin    ( të paktën për sa kohë lexojmë ) se gjithçka që 

ndodh është reale, aq sa jemi të prekur nga gëzimet dhe fatkeqësitë e personazheve si të 

ishin tonat.”9  

Ndërsa romani është një mënyrë rrëfimi e zhvilluar nga forma mimetike 

thelbësore si biografia, letra, kronika apo historia, romanca vazhdon epikën dhe romanin 

mesjetar, duke lënë pas dore ngjashmërinë për një paraqitje sa më të ngritur të realitetit. 

Sipas Hauthorne , “kur një shkrimtar quan romancë veprën e tij, është gati e kotë të 

vëzhgosh që ai merr një farë lirie qoftë në lidhje me stilin e tij, qoftë dhe me materialin”; 

nëse vendoset në një epokë të shkuar, rrëfimi nuk pretendon të jetë një përshkrim ekzakt 

i asaj kohe, por të realizojë “një lloj  province poetike , ku të dhënat reale nuk duhet të 

dalin në plan të parë”10  

Vëmendje të veçantë romanit i ka kushtuar Northrop Frye, në kuadrin e vizionit të 

tij kompleks simboliko – arketip të letërsisë.  Sipas studiuesit kanadez romancë rrjedh 

drejtpërsëdrejti nga rrëfimi popullor, duke e përqendruar interesin e tij mbi jetën si 

kërkesë dhe realizim i ëndrrave dhe i dëshirave. “Në çdo epokë klasa sociale ose 

intelektuale dominuese synon të projektojë idealet e saj në ndonjë formë të romancës, në 

të cilën heronjtë virtuozë dhe heroinat e bukura përfaqësojnë idealet dhe të këqinjtë 

kërcënimin që pengon futjen e të parëve në shoqëri. Kjo është karakteristika e 

përgjithshme e romancës kavalereske të Mesjetës, e romancës aristokratike të rilindjes 

dhe të romancës borgjeze nga shekulli i XVIII e më tutje ...” 11.  

Aventura – kërkim, që është filli drejtues i dramës, kalon zakonisht nëpërmjet tri 

etapave: 1) konflikti;  2) patosi ose lufta mortale midis heroit dhe antagonistit; 3) zbulimi 

ose njohja e papritur e heroit ( që zbulohet megjithëse ai vdes ) 

Aventura si kërkim, finalizohet nga heroi me realizimin e identitetit të tij material dhe 

shpirtëror; që këtu rrjedh   rëndësia e dashurisë në romancë, duke nisur që nga versioni i 

parë helenistik. Si normë, në këto raste, gjendja e ekuilibrit fillestar prishet nga ndonjë 

ngjarje turbulluese që sjell ndarjen e dy protagonistëve dhe një seri të dhimbshme 

peripecish. Të tillë e shohim aventurën në romanet e Kongolit. Heronjtë e tij janë në 

kërkim të vazhdueshëm të identitetit të tyre, qoftë ky material, shpesh u lind pyetja 

ç’vend zenë në shoqëri ( e shohim t’ia drejtojnë vetes këtë pyetje Kristi Tarapi, Bledi 

Terziu, Platon Guri, etj), por këta heronj janë në kërkim dhe të identitetit të tyre 

                                                 
9 Po aty fq. 8 
10 Woren, O., e Wollek, R., “Teoria e letërsisë”, Tiranë, 2007 fq.43 
11 Frye, N., “L’anatomia della critica”  Torino, Einaudi, 1969, fq. 56.  
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shpirtëror. Ata janë në një dilemë të pafundme, që nuk gjen zgjidhje deri në fund, e që ka 

të bëjë me faktin sa të rëndësishëm janë për personat e afërm. 

 Brenda normës së romaneve që e ndërtojnë tërësinë e tyre mbi bazën e aventurës 

si kërkim mund të shohim dhe romanet e këtyre shkrimtarëve. Për shembull, ekuilibri 

fillestar prishet në secilin prej romaneve. Në “Lëkura e qenit” ekuilibri prishet nga 

vdekja e Margës, bashkëshortes së heroit; në “Jetë në një kuti shkrepësesh” ekuilibri 

prishet nga vrasja e vajzës rome dhe ndarja e Bledit nga e fejuara; në “Te porta e shën 

Pjetrit”, ekuilibri prishet nga atentati që pëson Platon Guri apo nga ngujimi i Erald 

Perjakut; te “Shkaba” prishja e ekuilibrit vjen si rrjedhojë e “rënies” së Maksit. Të gjithë 

heronjtë  vihen përballë peripecish të ndryshme në kërkim të vetvetes dhe të daljes nga 

kjo situatë. 

 Por, nëse do t’i shohim këto romane dhe në aspektin e dramave12 që ato trajtojnë, 

mund të themi se brenda natyrës së tyre moderne, në kuptimin e rishkrimit të moduleve 

tardicionale të dramës, ato shfaqen si një kombinim i dramave të ndryshme. Kështu 

romanet  “Te porta e shën Pjetrit” dhe “Jetë në një kuti shkrepësesh” gërshetojnë dramën 

e aksionit, domethënë rrëfimi ndërtohet rreth një problemi dhe zgjidhjes së tij, kërkimi 

dhe kapja e atentatorëve ndaj Platon Gurit dhe e vrasësve të Altin ...., apo gjetja e Erald 

Perjakut nga ana e ispektorit Kurti, te “Te porta e shën Pjetrit”, ose gjetja e vrasësit të 

Izabela Demirit nga ana e ispektorit te “Jetë në një kuti shkrepësesh”, me dramen e 

pjekurisë së personazheve. Heronjtë, përmes një sërë ngjarjesh që ndodhin, arrijnë 

pjekurinë e tyre.  

 Të njëjtin gërshetim gjejmë dhe në romanin e Kadaresë “Shkaba”, që ndërtohet 

nga ndërthurja e dramës së veprimit, rrëfimi përqendrohet rreth zgjidhjes së problemit që 

ka heroi, ( pas “rënies” Maksit i duhet të gjejë mënyrën se si të “ngjitet” përsëri lart ) me 

dramën e provës, domethënë heroi vihet përballë provash në rrethna të vështira që kanë 

një zgjidhje problematike dhe mund të shtojmë këtu dhe darmën e zhgënjimit, sepse në 

fund heroi duket se humbet idealet e tij dhe vdes i dëshpëruar, për më tepër në mënyrë 

tragjike.  

Studimi i këtyre aspekteve të natyrës së narrativës ka rëndësi, sepse, nëse në 

romanet modernë shqiptarë, organizimin e ligjërimit narrativ e kosiderojmë si një 

rishkrim të formave tradicionale, ato mund të ndihmojnë në të kuptuarit  mënyrës se si 

funksionon ky rishkrim në ndërtimin e romaneve të shkrimtarëve të marrë në studim. Por, 

natyrën e narrativës duhet ta shohim në kuadrin e përgjithshëm të strukturave të rrëfimit, 

që do të jenë objekt i studimit në vazhdimsi. 
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1.3  Organizimet ligjërimore si forma të shkrimit të modernitetit  

 

Në fazën ku gjendet sot proza e gjatë shqiptare, do të ishte e vlefshme të shihej cilat 

janë dinamikat dhe strategjitë mbi bazën e të cilave ndërtohet struktura e ligjërimit të 

romanit bashkëkohor. Është thelbësore të identifikohen dinamikat dhe strategjitë e 

veçanta, karakteristike të romanit, në qoftë se duam të ndërtojmë në planin teorik, 

historik, ligjërimor dhe tekstual, sfondin e domosdoshëm për të kuptuar mënyrën si 

funksionojnë në planin e ndërtimit të kuptimit, organizime të caktuara ligjërimore. 

 Romani është një gjini ndërkulturore, ndërnacionale, ndërligjërimore dhe 

ndërsemiotike. Është ndërkulturor, sepse kapërcen kultura të ndryshme pa qenë e 

nevojshme që ato të kenë domosdoshmërisht pika të përbashkëta. Në zhvillimin e tij, ai 

kapërcen kufijtë kombëtarë dhe ato të gjuhëve. Romani shkruhet duke u nisur nga format 

e ligjërimit që ndajnë elementë të përbashkët: raporti midis rrëfimit dhe narratorit, shenjat 

e kohës dhe të hapësirës ose të personazheve. Lloji romanesk është gjithashtu edhe 

ndërsemiotik, në masën në të cilën mbështetet nga prania e nevojshme e sistemeve 

dytësorë të trillimit. Romani është semiotikisht i përcaktuar nga bashkekzistenca 

domethënëse e strukturave si: ideologjia, estetika, referencialiteti dhe ndërtekstualiteti, të 

cilat ndihmojnë në kuptimin e shenjave që paraqiten në roman. Ai funksionon në shkallë 

botërore, për shkak të shtrirjes dhe mbisundimit të tij në krahasim me gjinitë e tjera dhe 

për shkak se tenton të shkrijë çdo lloj kufiri ndarës që tradicionalisht e ka dalluar atë nga 

llojet e tjera letrare. Danilo Kiš i përcakton mirë këto karakteristika dhe funksione të 

romanit: 

 [...] Një gjini unike dhe globale, në njëfarë mënyre, “kryqëzimi i të gjithë gjinive”, 

ai integron të gjithë tipet e tjera të teksteve, duke prekur në mënyrë të guximshme në 

territorin e  poezisë, të dramës dhe sidomos të esesë, dhe çdo tentativë për përkufizim 

do të çonte (çon) në enumeracione të kota akademike [...] Shtimi, përhapja befasuese 

e romanit pas viteve 1900 i vë kërkuesit, edhe ata më akademikët, përballë një 

problemi të pazgjidhshëm: ose të heqin dorë nga të kërkuarit e një përkufizimi dhe të 

procedojnë gjithnjë e më tepër me ndarje, ose të mbërrijnë në nënlloje ose nënndarje 

të errëta. Për më tepër, kurrë përfundimtare ose të pakthyeshme. Në fakt, mund të 

thuhet se çdo roman i ri i rëndësishëm rivë në diskutim dhe modifikon në mënyrë 

thelbësore përkufizimin e vetë llojit.13 

 

                                                                                                                                                 
12 Friedman. N, “Forms of  Plot”, Journal of General Education 8, 1955a, 241-53 
13 Kiš , D., Homo poeticus, Fayard, Paris,1993,  fq 106 - 107  
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 Nëse romani është shndërruar në një gjini – sintezë, është paradoksale të shohësh 

se si, dinamika natyrale e kësaj gjinie gjithëpërfshirëse, i lejon gjithashtu edhe 

jetëgjatësinë si formë e hapur. Për shkak të kësaj sinteze që ai ofron, romani 

bashkëkohor transformohet dhe vendos një ekuilibër midis risive dhe traditës. Me 

fjalë të tjera, romani është gjithmonë i ri për nevojë organike, sepse koha dhe kushtet 

e kërkojnë dhe e favorizojnë këtë natyrë të tij ndërkulturore, ndërnacionale, 

ndërligjërimore e ndërsemiotike. Dinamika e tij e hapjes së shumëanëshme dhe 

potenciali i tij i përfshirjes dialektike të “trupave të huaj” në trupin e vet tekstor 

sigurojnë evoluimin e gjinisë. Forma romaneske evoluon drejt një gjendjeje të 

aspekteve të tij strukturore, të cilat në të njëjtën kohë janë kalimtare dhe të 

qëndrueshme. Domosdoshmëria për risi organizative, në nivelin e organizimit 

strukturor, kryesisht në ato të ligjërimit, nuk është gjë tjetër veçse realizimi i 

postulatit të kompetencës njohëse të romanit. Mjetet e përdorura nga shkrimtarët janë 

të ndryshme, por telos-i i tyre është, në parim, gjithnjë i njëjti, sepse ajo që ndodh 

gjithnjë është pozicionimi i ri i shenjave. Stukturat organizative të romanit 

bashkëkohor, në një farë mënyre presupozohen nga specificiteti ligjërimor i formës 

romaneske, nga shumëformshmëria e tij dhe nga disponueshmëria e tij për të 

grumbulluar pak a shumë të gjitha tipet e ligjërimit, cilido qoftë vendi i tyre 

formulues burimor. Romani, në mënyrë të qëllimshme, “vë në provë” ligjërimet që 

përfshin brenda tij për të praktikuar një lloj eksperimentimi shkencor. Në një kuptim 

të tillë, është tepër e lehtë për romanin që të shfaqet në formën e tij moderne. Kjo, për 

shkak se forma e tij, në përkufizim, është e papërmbushur, eksperimentale, në një 

proces të përhershëm ndreqjesh dhe ripërkufizimesh në marrëdhënie me 

kompleksitetin e reales.  

Në këtë kuadër mund të themi se, megjithëse veprat e Kadaresë dhe Kongolit 

ruajnë një endje narrative që rregullon ndërveprimin e personazheve sipas skemës 

“kur”, “para se”, “pas”, përsëri veprimi i paraqitur në romane bëhet gjithnjë e më 

shumë ai i një mënyre të vepruari ligjërimor. Ai manifestohet në dialogët, në 

reflektimet që i mvishen ose jo një personazhi, në citimet dhe në aludimet e këtij të 

fundit. Të gjitha këto përplotësojnë dhe bashkëkonkurojnë njëra-tjetrën duke bërë të 

mundur shpjegimin e botës dhe të njeriut, ashtu siç ndodh dhe në strukturimin e 

funksionimin e shoqërisë. Pikërisht, në këtë mënyrë, të vepruarit romanesk nuk është 

më një veprim mimetik, që synon të paraqesë botën, shoqërinë, jetën, sesa është një 

vënie në provë e ligjërimeve nga më të ndryshmet. 

 

 Modelet ligjërimore të këyre shkrimtarëve fitojnë një vend të konsiderueshëm në 

romanin shqiptar, meqenëse fuqizon hapjen, funksionimin e një sistemi ironik dhe 

dialektikën tematiko–formale të gjinisë, për të cilat romani ka gjithnjë e më tepër 

nevojë për t’iu përgjigjur sfidave imediate të sociales, politikes e reales. Romani 
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bëhet kështu gjithnjë e më tepër eksperimental dhe i hapur, ligjërim i të mundshmes, 

pa kufij të përcaktuar. Është e qartë se shkrimtarët , secili sipas mënyrës së tij, rrëzon 

dhe rivë në vend romanin, duke perfeksionuar të shkruarit. Sipas Bachtin , romani 

është i përshtatshëm për të pranuar sfidën e provës njohëse që i bën realja, duke qenë 

se ai është forma më e afërt me imediaten dhe të tashmen. Një formë e tillë vë në 

veprim një kombinim të problematikave të cilave u referohet dhe që ia nënshtron një 

trajtimi narrativ dhe ligjërimor, me qëllim që t’i përgjigjet problemeve që i ngre realja 

dhe shoqërorja. 

 Strukturat ligjërimore mbi të cilat ndërtohet rrëfimaria në romanin bashkëkohor 

qëndrojnë midis modernes dhe postmodernes. J.- F.Lyotard, në “Të rishkruash 

modernitetin”14, pohon se moderniteti është një proces i pandërprerë, që rishkruhet në 

mënyrë të pandërprerë. Duke pohuar se modernia rinovohet me postmodernen, ai i 

cakton postmodernizmit një rend të ri ligjërimor. Për këtë arsye, në vrullin e tij 

krijues, romani realizohet nëpërmjet të rishkruarit të disa elementeve tematike e 

formale me qëllim që ta bëjë të vërtetë postulatin e lidhjes, kompetencës, njohëse. Të 

rishkruarit e modernitetit të romanit është pra një e rishkruar dielektikisht e orientuar 

e gjuhës dhe e traditës ashtu si vetë materialet.  

Risia që sjell romani ynë bashkëkohor është një fakt i shumëanshëm që 

përmbushet në shkallën e të gjithë gjinisë dhe të çdo vepre të veçantë. Është një fakt i 

shumëanshëm në masën në të cilën realizohet nëpërmjet vënies në lojë dialektike të 

disa elementeve mbizotërues, dhe jo si një “modernizim” masiv i formës romaneske, 

që do të mund të gjendej në çdo roman të identifikuar si “modern”. Mundemi 

ndërkohë të nxjerrim në pah elementët e mëposhtëm:  

1) tiparet e reja të romanit tonë zhvillohen në një hark të gjatë kohor, duke qenë 

një proces i vazhdueshëm dhe i shenjuar nën një aspekt dialektik;  

2) mjetet narrative ( subjektiviteti, fragmentarizimi, mungesa e vazhdimsisë, 

ironia, vetërefleksviteti) veprojnë si filtra ligjërimorë që ngulisin në formën 

romaneske një ose më shumë specificitete të “modernes”;  

3) romani është një gjini tepër ndërligjërimore dhe ndërtekstore, kështu që 

modelet e tij burimorë komunikojnë me njëri-tjetrin;  

4) romani është, midis të gjitha gjinive letrare, më i afërti me të tashmen dhe nga 

kjo merr një potencial shumë të madh përshtatjeje tematike dhe formale ndaj reales 

dhe sociales. 

Veçantia e formës romaneske, e parë në aspektin e lakueshmërisë së saj, 

disponibiliteti dhe hapja e saj, i lejon ligjërimit romanesk cilësinë e një mjeti njohës. 

Format ligjërimore të romanit janë të lidhura me realizimin e kompetencës njohëse 

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

2001, fq. 55          
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më të përshtatshme në kontekstet formalë e tematikë në të cilët krijohet një roman i 

caktuar. Brian McHale do të shprehet : “Do ta formuloj si një tezë të përgjithshme 

mbi narrativën moderne: dominantja e narrativës moderne është epistemologjike. 

Domethënë se narrativa moderne rradhit, bën të njohur, strategjitë që ndërlikojnë 

dhe vënë në plan të parë elemente pyetës të tipit : “si mund të interpretoj këtë botë, 

pjesë e së cilës unë jam? Dhe ç’jam unë në të?” . 

Është e dukshme që narracioni, në format e reja që ai shfaq, mundet gjithashtu të 

përmbajë pyetje të tipit ontologjik: “Ç’botë është kjo” Ç’duhet bërë në brendësi të 

saj? Cila prej anëve të vetvetes sime duhet ta bëjë?”, pyetje, që përgjithësisht, sipas 

mendimit të kritikëve, i përkasin më tepër narracionit postmodern. Të tilla pyetje ne 

mund t’i gjejmë në romanet e F.Kongolit apo të I. Kadaresë. Personazhet e veprave: 

Faraoni Keops në “Piramida”, Maksi në “Shkaba”,Kris Tarapi në “Lëkura e qenit”, 

Plaon Guri e Erald Perjaku në “Te porta e Shëm Pjetrit”  janë vazhdimisht në kërkim 

të vetvetes dhe të vendit që zenë ata në këtë botë, duke nisur nga personat më të afërt, 

familjarët, bashkëshortet, të dashurat, vëllezërit, shoqëria dhe mjedisi shoqëror në të 

cilin jetojnë e deri te vartësit e tyre si në rastin e Keopsit.  

“Keopsi gjithashtu hetonte fytyrat e tyre. Nga sytë nuk i ikte një ndriçim tallës, 

dhe sa më shumë që thellohej heshtja, vështrimi i tij dukej sikur thoshte: kaq shumë u 

Trishtuat? Thua se s’është fjalë për piramidën time, por për tuajën. Perëndi, qysh 

tani ata janë shfytyruar nga përulja. Si do të bëhen vallë kur të jem më plak dhe më i 

egër?15 

[...] “Perëndi mendoi. E përfytyroi veten në sarkofag, në dhomën mortore, vetëm. 

Emri i të atit po i dukej tani si i tij. Ditë e Keopsit. Natë e Keopsit. Trishtimi nuk e 

linte të zemërohej. Kjo do të ishte biografia e tij pas vdekjes?16 

“Gati njëzet vjet më parë, një zë i brendshëm i kishte thënë të mos e ngrint 

piramidën. Por ata e kishin bindur për të kundërtën. Tani edhe të donte s’ndahej dot 

prej saj.  

E bëra për ju, gati sa nuk kishte klithur. Për ju u flijova. Tani që e kishin lënë 

ballë për ballë saj, kurse vetë vraponin nëpër gostira. Ishte i vetëm krej përballë 

varrit të tij, që fryhej, gëmushej e rrihte të pushtonte tërë qiellin. 

Një kohë të gjatë u përpoq të mos mendonte asgjë. Pastaj vetvetiu hapat e çuan 

prapë te dosjet. Donte të harrohej me atë të kaltërtën, qiellor, por tërheqja e tjetrës 

ishte e papërballueshme. E dinte ç’kishte atje. Megjithatë, rrëmbimthi ia ngriti 

mbulesën prej lëkure, si njeriu që shryen portën pas së cilës janë strukur ata që e 

shajnë.” 17 

 

                                                 
15Kadare, I.,  Piramida, Çabej, Tiranë, 1995, fq.9 
16 Po aty fq.61 
17 Po aty fq 63-64 
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[...] “ Më quajnë Kris Tarapi. Emri im u kujtonte njerëzve Krishtin dhe siç dihet, 

dikur, jo shumë larg, te ne Krishti ka qenë një personazh i shapllur armik. Shënoj se 

megjithë shpalljen armik të Krishtit, emri nuk më kishte hapur telashe. Ishte vetëm një 

emër dhe unë, në sjalljet dhe veprimet e mia nuk kam pasur asgjë prej krisht, pra nuk 

mendoj se paraqisja ndonjë rrezik. Përkundrazi, sado e çuditshme të duket, 

problematik për mua  ka qenë mbiemri. Jam përpjekur shpesh t’igjej një domethënie, 

por askush nuk ishte në gjendje të ma shpjegonte. Domethënien në një farë mënyre e 

gjenin dashakeqësit e mi. Ata kishin prirje për ta thjeshtuar mbiemrin tim dhe nga 

Tarapi e kthenin në Trapi...”18 

 

ose 

[...] “ E di, mora zemër, ti po më dëgjon. S’ka rëndësi kush je. As dua ta mësoj. 

Tani mbi kalendar njëshit të pasuar nga tri nënta, së shpejti do t’i zërë vendin dyshi i 

pasuar nga tri zero. Duhet të jetë i llahtarshëm çasti ipërmbysjes së katër shifrave 

dhe zëvendësimi i tyre i rrufeshëm me katër shifra të tjera. Ose i mrekullishëm. Në 

këtë prag unë nuk përjetoj ndonjë mrekulli. Në këtë prag po më përpin një hon i errët, 

goja e hapur që gëlltit lumin e kohës. Lundroj i rrëmbyer nga vorbullat e tij për t’u 

zhdukur, pa e ditur ç’më pret: në çastin e kryqëzimit të mijëvjeçarëve do tëmbetem në 

hullinë e të vjetrit apo hullia e re do të më marrë dhe mua. Pa Margën. ...”19 

 Duke pranuar se format e reja të romanit zhvillohen në një skene planetare, veprat 

e kësaj gjinie në letërsinë shqiptare të pas ’90-ës ilustrojnë kahun e progresionit të 

romanit dhe të përfshirjes së tij në procesin njohës. Në këto vepra, të shkruarit 

saktëson natyrën e problemeve, të pjesëve dhe të strategjive të quajtura “moderne”. 

Pikërisht në këtë mënyrë strukturat ramaneske shfaqen nëpërmjet një mozaiku 

shenjash që tregojnë ose ngjyrosin, nga njëra anë, ndryshueshmërinë dhe 

lakueshmërinë e temave e të formave dhe, nga ana tjetër , kompetencën njohëse të 

strukturave ligjërimore të përfshira në procesin e komunikimit. 

 Vëzhgimet e realizuara nga Pierre Fougeyrollas mund të aplikohen shumë mirë 

për të kuptuar shndërrimet dhe pikën e mbërritjes së romanit. Ai arrin në 

konkluzionin se: “Tërësia, nën çdo lloj forme që ajo mund të konceptohet, është një 

pohim i absolutes si një mohim i relatives dhe i së pjesshmes. Prandaj, tërësia shfaqet 

si manifestim i negativitetit.”20 Romani është një formë simbolike dhe dialektike në 

masën në të cilën udhëhiqet nga raporte të shumëfishta me relativen, të pjesshmen 

dhe absoluten. Dialektalisht, synimet e tërësisë në fushën e relatives dhe të së 

pjesshmes përbëjnë një formë romaneske në një negativitet dhe lejojnë të nisë procesi 

                                                 
18 F.Kongoli, “Lëkura e qenit”, Tiranë, Toena, 2003 fq. 6 
19 Po aty fq.26 
20 Fougeyrollas,  P., “Contradiction et totalité. Surgissement et deployment de la dialectique”, Paris, Minuit, 

1964, fq 16  
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i kundërshtive të ligjërimeve, zhvillimi i të cilave sjell një “manifestim të 

negativitetit”.21   

Veprat e romancierëve, të marrë në studim, karakterizohen nga revolucionarizimi 

i gjuhës romaneske, nga ripërcaktimi i parametrave të rinj ligjërimorë karakteristikë të 

romanit. Gjithashtu ato karakterizohen dhe nga ndërtimi i një hapësire romaneske 

autonome. Në këto vepra tërësia shfaqet si një veprues boshtor i ligjërimit romanesk. 

Qëllimi i shkrimtarëve është të ndërtojë tërësinë e veprës jo si bashkim i ngjarjeve që 

rrjedhin njëra pas tjetrs, por si unitet i njësive më të vogala, të fragmentarizuara nga 

ligjërimet e copëtuara të personazheve, që herë narrativizojnë veprimet e brendshme e 

herë ato të jashtme. Fatos Kongoli në romanin “Te portat e Shën Pjetrit” 

problematizon në mënyrë kompetente të lexuarit e veprës. Duke kujtuar që 

“kategoritë kantiane” (hapësirë, kohë, shkakësi, parim identiteti, mungesë 

kontradiksioni), rivihen në diskutim në këtë roman, autori ndërton labirintin e 

strukturës së veprës. “Te portat e Shën Pjetrit” ndërton një realitet koordinatat 

strukturale të  të cilit janë ambigue, jo të përcaktuara, të dyshimta, të lëkundshme. 

Romani gërsheton ligjërimin subjektiv me atë objektiv, elementët narracionalë të tij 

lëvizin nga ligjërimi  romanit policesk, në përshkrimet e detajuara të inspektorëve, 

deri në format tipike të romanit subjektiv. Vetë koha e leximit është e tronditur nga ky 

mekanizëm që prish struktururat tradicionale të ndërtimit të romanit. Lexuesit i 

imponohet zëvendësimi i të lexuarit tradicional, të shpejtë, linear, pa problem, me një 

të lexuar labirintik, angështues, problematik, ose më mirë, më një të lexuar të lirë, pa 

një parim udhëheqës, krejtësisht autonom dhe krijues të hapësirës tekstore. Një 

përmbysje e tillë e kohës tek “Te portat e Shën Pjetrit” është në të njëjtën kohë dhe  

projektimi i një vizioni të botës, parimet strukturuese të së cilës kundërshtohen në 

mënyrë rrënjësore. Këtu është e rëndësishme të theksojmë se ky vizion i botës, që na 

vjen nëpërmjet zërave rrëfimtarë, shprehet përmes prishjes së realitetit romanesk në 

elementet e tij ndërtimorë bazë. Vepra të tilla janë të karakterizuara nga një 

shumëgjuhësi, nga hibritizimi i ligjërimeve, nga poetikja, nga sensi i metatekstit si 

dhe nga vënia në akt e elementit ironik. Ato mobilizojnë pjesëmarrjen aktive të 

lexuesit si krijues i botës së romanit, siç ndodh në veprën e sipërpërmendur të 

Kongolit. Veprat e Kongolit ritheksojnë subjektiven. Në to rikthehen pulsionet dhe 

monologët e brendshëm. Bëhet fjalë për tekstualitet pulsional të shenjuar gjithashtu 

dhe nga mosvazhdimsia. Ligjërimi pulsional sigurisht fiton të drejtën e procedesë 

letrare duke e parë atë përgjatë gjithë shtrirjes në vepër dhe jo vetëm në një fragment 

                                                 
21 Cituar Nicolas Roza. Po aty fq 179 
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të shkurtër. Shembulli i mëposhtëm e dëshmon këtë logjikë pulsionale të ligjërimit të 

personazhit kryesor Platon Guri-t22:  

[...] Çifti tjetër u shfaq në hyrje të barit kur unë, pasi e kisha çuar shumë shpejt nga fundi 

konjakun, po matesha t’i bëja Roksanës deklaratën time kapitale: ndihesha marrëzisht i 

dashuruar. Roksana, duket nuk ishte ddhe aq e interesuar për ndonjë deklatarë, aq më pak 

dashurie. [...] Por që zonjusha ia ka marrë shpirtin, kjo është e sigurt. Angjelini ka pamjen e 

atij dhëndrit të barcaletës që, pas natës së parë me nusen, të nesërmen në mëngjes, tek rri në 

oborr, gjeli i shtëpisë ia çukit qurrat në hundë dhe ai s’ka fuqi ta përzërë. Roksana lëshoi një 

të qeshur shpërthyese. 

E kam të qartë, këto të ngjallin neveri. Ky lloj humori për ty është vulgar, i shkallës së 

ulët. Dhe ndoshta të vjen keq për mua. Madje je gati të më falësh po qe se të bëj një pohim: 

nuk ia vlente të dashuroja një femër si Roksana. Ajo nuk kishte klas. Tipi i saj nuk mund t’i 

shkonte një tipi si unë. Gabohesh, e dashur. Gjithçka varet nga koncepti që kemi për 

klasin.[...] 

Je çmendur, do të klithësh, ke shkalluar nga trutë e kokës. Kjo e fundit ka pak të ngjarë. 

Aktualisht unë nuk kam as tru, as  kokë. Jam vetëm një fetus gjenetikisht i modifikuar, që 

kërkon të bëjë pak shaka me ty. Nëse je lënduar, të kërkoj të falur. Sa për dijeni: asgjë nga 

këto nuk është e vërtetë. Dua të them konsideratat e Roksanës [...] Në një roman, që ti e solle 

pas një udhëtimi në Francë, të një autori amerikan, me sa është regjistruar në kujtesën time 

parahistorike, protagonistja, një aktore kinemaje, i pohon të dashurit më të fundit, nje 

regjizori filmash, se ai është mashkulli i saj i katërqind e njëzet e shtatë. Pra, edhe po të 

pranojmë se unë për shembull, kam qenë mashkulli i dymbëdhjetë për Roksanën, nuk ka asgjë 

për t’u habitur. Siç nuk do të habitesha po të më pohoje dikur, në përvojën tonë të parë te 

hoteli “Apollonia”, se unë isha mashkulli yt numër njëzet e katër, numër që ndërkaq duhet të 

jetë rritur ndjeshëm. 

Dakort, kam shkalluar. Për rrjehojë mund të konsiderohem i papërgjegjshëm dhe thëniet 

e mia të mos merren për bazë. E kam fjalën prej teje, ato të drejtohen ty. Nëse ti vazhdon të 

më dëgjosh, me një shami apo kushedi se çfarë përpara gojës. Në një pikë të galaktikës, 

koordinatat e së cilës i kam harruar dhe kjo është e shpjegueshme, s’kam as tru, as kokë, nuk 

më duhet as truri, as koka, s’më shërbejnë, s’më kanë shërbyer kurrë.   

               F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 86-89         

  

Duket qartë nga fragmenti i mësipërm se të gjitha “kategoritë kantiane” që 

përmendëm më lart janë thyer, përmes një ligjërimi narrativ që synon t’i shkrijë 

kategoritë tradicionale. Hapësira dhe koha thyhen duke kaluar në mënyrë të 

menjëhershme, brenda të njëjtës fjali, nga toka në qiell  [...] Lart, një qiell i thellë blu. 

Poshtë, përtej shpateve me ullinj, një det i thellë blu, deri tutje, në vijën e horizontit. 

Për ta plotësuar imazhin parajsor, ca dengje të bardha vareshin midis qiellit dhe 

                                                 
22 Është e nevojshme të theksojmë se shpesh citimet nga veprat, që sillen si shembuj të përdorimit të 

procedeve të ndryshme letrare të marra në shqyrtim gjatë punimit, janë të gjata. Por shkurtimi i tyre do të 

cungonte plotësinë e përdorimit të teknikës narrative dhe për rrjedhojë zbehjen e funksionit që ato kryejnë. 
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detit. [...]; nga mendimet tek veprimet, nga e tashmja në të shkuarën [...]  Në një 

roman, që ti e solle pas një udhëtimi në Francë, të një autori amerikan, me sa është 

regjistruar në kujtesën time parahistorike, protagonistja, një aktore kinemaje, i pohon 

të dashurit më të fundit, nje regjizori filmash, se ai është mashkulli i saj i katërqind e 

njëzet e shtatë. Pra, edhe po të pranojmë se unë për shembull, kam qenë mashkulli i 

dymbëdhjetë për Roksanën, nuk ka asgjë për t’u habitur. Siç nuk do të habitesha po të 

më pohoje dikur, në përvojën tonë të parë te hoteli “Apollonia”, se unë isha 

mashkulli yt numër njëzet e katër, numër që ndërkaq duhet të jetë rritur 

ndjeshëm.[...]. Brenda të njëjtës fjali ngjarjet e rrëfyera nuk lidhen për arsye 

shkakësie, siç nuk e kanë këtë lidhje në fragmentin e mësipërm historia e Roksanës 

dhe e asaj të aktores amerikane, protagoniste e një libri të rrëfyer. etj. 

ose  

[...] Burri nuk e dëgjoi. Ai nuk ndjeu gjë edhe kur gruaja ia mori dorën, ia mbajti 

midis duarve të saj me shpresë se kështu do të mund të komunikonte. Ndodhi vetëm 

diçka, të cilën gruaja nuk mund ta përfytyronte. Në çastin që ajo e zuri për dore, ai 

vendosi të kapte telefonin. Nga ana tjetër i erdhi një zë femëror, i mbytur. Zëri e 

falënderoi që më në fund kishte vendosur ta ngrinte telefonin. Ai nuk po i binte në të 

ku ndodhej: në dhomën e tij të gjumit, në banjë, në katedër apo në ndonjë dhomë 

hoteli. Dhe i lindi një dyshim. Tërë kohën, - prej kohësh parahistorike, do të thoshte, - 

kishte pasur vazhdimisht përshtypjense dikush e kërkonte nëpërmjet telefonit celular. 

Vetëm celulari i tij çlironte motivin e Fatit, ndërsa tani e shihte veten me dorezën e 

një telefoni të zakonshëm, i sigurt se veprimin e ngritjes së dorezës ia kishte diktuar 

motivi i Simfonisë së pestë të Beethoven-it, i celularit të tij apo i një telefoni të 

zakonshëm, diku në një pikë të galaktikës. [...] 

        F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 68  

 

ose  

 [...] Është diçka më e ndërlikuar. Më duket sikur ta kam thënë një herë, së paku 

jam orvatur të ta shpjegoj, por nuk e marr vesh ç’ka ndodhur, nuk e di përse kam 

përshtypjen sikur në një shekull apo një mijëvjeçar tjetër, kemi lënë pezull një bisedë. 

[...]  

Urra, e gjeta! Ti më ke marrë në telefon që të çojmë deri në fund një bisedë të 

lënë pezull midis nesh. Në një tjetër shekull. Apo në një tjetër mijëvjeçar. Ishte fjala 

për tradhëtinë time të parë dhe të vetme bashkëshortore. Po të mos përmend se një 

herë, nëse nuk do të isha treguar serioz, - debil, siç thuhet zakonisht, - do ta kisha 

kryer aktin me një studenten time. [...]  

              F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 69-71 
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 Tek vepra e Kadaresë “Piramida” rigjejmë kontaktin me historinë, me 

hibritizimin, me politiken dhe tërësoren. Kjo ndodh për faktin se mënyra si autori 

organizon forma të reja të ligjërimit të rrëfimtarit na jep mundësinë të ndërtojmë 

ndërlidhjen alegorike midis kohëve dhe vendeve, diametralisht të largëta me njëra-

tjetrën. Shenjuesit kohorë si: “gjashtëqind vjet më pas” apo “ku banonin tani 

pasardhësit ...” kundërshtojnë pozitën e rrëfimtarit të gjithëdijshëm, jashtëdiegjetik, 

duke u fokusuar në një pozicion që e lejon të shohë ngjarjen si diçka që ndodh më 

pas: 

[...] Atëherë u kuptua sa kishte humbur piramida nënë, ajo e Keopsit, nga 

moszhbërja e saj. 

Ajo vetë, nën diellin zhuritës e duronte sendërgjimin, por pjellat i bënte të 

padukshme. Ato shfaqeshin në të tjera vende dhe kohëra, mënyra qeverisjeje e 

ngrehina hierarkike, të cilat ishte vështirë të besohej se e kishin zanafillën në 

shkretëtirën e Saharës. Ishin përherë të mbrojtura nga mosdukja dhe vetëm në dy 

raste, njëlloj si atij që e heq ose rastësisht i bie maska tmerruese, ato gabuan 

shfaqjen. ... shfaqja e dytë ndodhi gjashtëqind vjet më pas, në dheun e vjetër të ilirëve 

ku banonin tani pasardhësit e tyre me emrin shqiptarë. Si në një koitus kozmik, ashtu 

siçpërfytyroheshin prej të vjetërve koituset prej të cilëve, nga derdhje e shkujdesur e 

spermës ose e vezëve, lindnin mizëri qeniesh a trupa qiellorë, piramida plakë lëshoi 

jo mijëra por qindra mijëra pjella të saj. Ato quheshin bunkerë dhe secili, sado i 

vockël të ishte në krahasim me nënën, e bartte tërë tmerrin dhe marrëzinë e saj. telat 

e hekurt ishin gjithashtu brenda betonit, ashtu siç qenë projektuar dikur prej Kara 

Ulegusë, dhe fjala “unitet”  e shkruar shpesh në shpinë të tyre, dëshmonte se 

bunkerët, veç piraminës nënë, jepnin e merrnin edhe me pirgjet e kokave dhe se 

ëndrra e vjetër që krejt trutë e njerëzve t’i lidhte një ide e vetme s’mund të 

njëmendësohej veçse duke i shpuar kafkat me hekur.” [...] 

           I. Kadare “Piramida” fq 137-138 

 

 Edhe Kadare në këtë vepër thyen “kategoritë kantiane”. Koha dhe hapësira 

përmbysen nga paragrafi në paragraf, madje dhe brenda të njëjtës fjali:  

[...] Ai vështroi në drejtimin nga duhej të ndodhej Egjipti dhe tundi kokën 

ngadalë. Prit dhe pak, i tha vetes. Do të marshonte ndonjë ditë për ta fshirë nga faqja 

e dheut atë shtet bashkë me guranat e tij. Ta zhbënte sidomos atë më të lartën, të 

Keopsit, dhe në vend të asaj gunge gallofe të ngrinte brenda disa ditëve pirgun e tij të 

kokave. Për t’i treguar gjithë botës se cila ishte piramida e vërtetë dhe cila s’qe veç 

një dekor teatri. 

Por tani për tani s’mund të nisej. Përpara kishte fushatën e Kinës dhe dimri po 

ia behte herët atë vit. ishte viti i Qenit, që ai s’e kishte dashur kurrë. Sir Darja kishte 

ngrirë përgjysmë dhe ai s’ndihej mirë. Mendja i shkonte në gjëra të pamundura, 
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ashtu si vite më parë, gjatë fushatës së Siberisë, kur mbrëmjet, me gjithë lutjet plot 

tmerr të magjistarëve, s’binin që s’binin dot, ngaqë kishin nisur ato që quheshin 

agimet boreale. [...] 

                 I. Kadare “Piramida” fq. 135 

 

[...] Biseda kthehej te guroret e jugut, te fjalimi i fundit të Vezirit të Thesarit, ku 

katër herë ishin përmendur fjalët “flijim” dhe “shtrëngesë ekonomike”, pastaj 

kthehej prapë te kohëzgjatja e ndërtimit.[...] 

         I. Kadare “Piramida” fq 33 

 

 Në këtë mënyrë, shkrimi i romanit bashkëkohor, siç duket dhe nga shembujt e 

sjellë nga dy shkrimtarët e marrë në shqyrtim, presupozon ngritjen në fuqi të një tërësie 

ligjërimore të kuptuar si “veprime komunikuese”, të cilat  brendashkruhen në continuum 

historik të gjinisë. Ato karakterizojnë evolucionin e romanit shqiptar që nga viti 1990-të . 

Mendoj se janë të bazuara motivet për të konsideruar si “veprime komunikative”, në 

kuptimin që Jürgen Habermas u jep këtij nocioni, në rastin kur në teorinë e tij të reagimit 

komunikativ, nënvizon se veprimet sociale dhe politike duhet të jenë të menduara dhe të 

përmbushura në mënyrë ndërsubjektore.23   

 Në zhvillimin e tij historik dhe duke realizuar postulatin e modernes, siç e kanë 

konceptuar Bodler24 dhe Rembo ( “Il faut être absolument moderne”), romani 

brendashkruhet për  strategjitë e tij ligjërimore në një kërkim njohës të “komunitetit ideal 

të fjalës”. Ai flet dhe vepron kundër “heshtjes që është tragjedia e fundit politike e 

gjuhës”25 e përfshirë në procesin dialektik të tensionit midis traditës dhe risisë. 

 Përvijimet e evolucionit të  romanit bashkëkohor shqiptar konfirmojnë 

funksionueshmërinë e teorisë bahtiniane të romanit “dialogjik” dhe “polifonik”, Kadare 

tek “Piramida” e shfrytëzon dialogun duke e gëshetuar me rrëfimin e narratorit të jashtëm 

të gjithëdijshëm. Ruhet kështu funksioni njohës i dialogjizmit, në të cilin na jepet 

informacioni i nevojshëm për të mësusr ecjen përpara të ngjarjeve, domethënë pikën ku 

kanë mbërriur ndërtimet e piramidës. Njëkohësisht dialogu shoqërohet dhe me paraninë e 

narratorit, i cili ndërhyn për të shpjeguar gjendjen shpirtërore të secilit prej personazheve. 

[...] Të nesërmen kërkuan takim me faraonin. Ai i dëgjoi i ngrysur. 

- Ju tani do të jeni këtu madhëri,- tha Rehotepi, duke treguar në maket lartësinë 

ku do të ishte dhoma e vdekjes. 

                                                 
23 Forester, J., Introduction: “The Applied Turn in Contemporary Critical Theory” në “Critical Theory and 

Public Life” Cambridge. The MIT Press, 1987, fq. XI. 
24 Është marrë si referim komenti i H.J.Jauss : “eksperienca estetike dhe eksperienca historike e 

modernitetit ndahet vazhdimisht nga vetvetja në procesin e eksperiencës historike.” (“Il faut être 

absolument moderne” fq.79) 
25 O’Neill, J., Decolonization and the Ideal Speech Community: Some Issues in the Theory and Practice of 

Communicative Competence, në Critical Theory and Public Life  MIT Press, 1985, fq 57.  
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Keopsi, kundër zakonit të tij, mori frymë thellë. 

- Më lart, - tha me zë të mbytur. – Jam ende tepër poshtë. 

- Ju kuptoj, madhëri, - u përgjigj kryearkitekti. 

- Unë dua në qendër, - tha Keopsi. 

- Ju kuptoj, madhëri. 

Sytë e faraonit ishin si të plasaritur nga lodhja. 

           I. Kadare “Piramida” fq.56 

ose  

           [...] Keopsi deshi t’i kujtonte fjalët e tyre të hershme, njëzet vjet më parë, se 

piramida ishte shtylla e shtetit, drita e dendësuar në gur etj. etj., por aty për aty iu 

kujtua se gjithë të pranishmit e asaj mbledhjeje të parë treteshin tani nën dhe. Zot, 

sa shpejt ikën koha, tha me vete. 

- Pra, ç’do bëhet kur t vijë ajo... domethënë... koha paspiramidale? 

- Hm... Më lejoni t’ju kundërshtoj, madhëri... S’ka kohë paspiramidale, 

përderisa piramida do të jetë aty. 

Keopsi u kthye vrulltazi. 

- Gjedi, mos dredho, - tha me zë të ulët, por që në veshët e 

kryemagjistarit ishte më e keqe se ulërima. – Ti e di kuptimin e vërtetë 

të fjalës po aq mirë sa unë, po aq mirë sa ata që e përdorin tavernave. 

Ti e di se gjithë kjo shkrehje, kjo squllje e Egjiptit vjen ngaqë piramida 

po mbaron. 

- Piramida nuk mbaron kurrë, madhëri, - u përgjigj kryemagjistari. 

- Çfarë? – Këtë herë Keopsi ulëriti vërtet. – Mos duhet të nis një tjetër, 

si im atë? Apo të prish gjysmën e kësaj, për ta ribërë? A? 

- Jo madhëri. Kur thashë se piramida nuk mbaron kurrë, kisha parasysh 

piramidën tuaj dhe asnjë tjetër. Ajo s’ka nevojë për shemër. Dhe as 

për ribërje. 

- Megjithatë ajo po mbaron, - tha Keopsi. 

- [...] 

- Dyqind e ca gurë, - tha keopsi. – Po ajo gati paska mbaruar. 

      Ajo që duhet të ishte thirrje gëzimi, s’ishte veçse një klithmë frike. Ai u përpoq 

të buzëqeshte, ndonëse buza e poshme nuk iu bind. Dyqind e ca gurë, përsëriti me 

vete. Ç’llahtar! 

   Në qiell shtëllunga e pluhurit sa vnte kreshpërohej më fort. 

         -  Po nis shtrëngata e rërës, - tha Keopsi. Vërshëllima e erës dëgjohëj më e dobët 

brenda. Por ashtu e mbytur, ajo ngjante më fort me një rënkim dhe thashethemnajë 

njerëzore. Nëqoftëse s’do të ishte kujtuar kush t’i hiqte dosjet në tremen e pallatit, 

papiruset do të kishin fluturuar tani larg. Në djall të venin, mendoi.       

       I. Kadare “Piramida” fq. 67-69 
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  Në fragmentin e mësipërm diskursi i rrëfimtarit të jashtëm ndërfutet midis 

ligjërimit të personazhit të Keopsit, duke fshirë dallimet formale midis zërit të 

personazheve dhe atij të rrëfimtarit. Por romanet e këtyre shkrimtarëve, që përfaqësojnë 

edhe romanin bashkëkohor shqiptar, tregojnë gjithashtu edhe se ligjërimi ndërtohet jo 

vetëm përmes zëravë monologjikë, por dhe përmes organizimeve të caktuara dialogjike. 

Ky dialogjizëm qëndron në faktin se, shpesh, personazhet bartin në ligjërimet e tyre edhe 

mendimet e të tjerëve, si një mënyrë për të ndërtuar komunikimin. Në veprat e Kongolit 

ngjarjet i mësojmë nga vetërrëfimi i personazheve. Nuk bëhet fjalë që të mohohet 

funksioni njohës i dialogjizmit dhe i dialogut si struktura epistemologjike vepruese të 

ligjërimit romanesk. Është e dukshme që në kuadër të një vale unike të vëtëdijes që ecën 

përpara dhe ngrihet vazhdimisht, dialogjizmi e koncepton historinë e rrëfyer si i një 

konflikt të vazhdueshëm midis monologut dhe dialogut, me mundësinë, gjithnjë të 

pranishme, të përmbysjeve. Romani është teksti karakteristik i një stadi të veçantë në 

historinë e vetëdijes, jo sepse shenjon zbulimin e un-it nga ana e vetvetes, por, sepse 

shfaq zbulimin e tjetrit nga ana e un-it.  

 Kjo ndodh në romanin e Kongolit “Te porta e shën Pjetrit”, në të cilin 

personazhin e Ledios e njohim vetëm përmes zbulimit të Eraldit, në momentet e tij të 

vetërrëfimit: 

[...] Ti nuk dëshiron të më flasësh për Sabinën, e shoh. veç 

mos u shtir. tani po mendon gjëra që po i mendoj dhe unë. Sepse 

midis nesh ka mbetur pezull diçka që duhej ta kisha rregulluar prej 

kohësh. Të shkuara të harruara, ta thashë. 

Më ke zhgënjyer shumë atëherë. Ti shkëlqeje në mësime dhe 

kushdo që shkëlqente, për mua merrte vlerat e një ylli polar. Ke qenë 

për mua një yll polar. Mbete i tillë edhe pas atij incidenti midis nesh, të 

kujtohet? [...] Nga fundi i viti të dytë ti e gjykove të nevojshme të vije 

pikat mbi “ i”. [...] Unë pranova dhe ti më the atë që pak a shumë e 

prisja. Më kërkove ta lija të qetë sabinën, ndryshe do të të mbetej hatri. 

Ngrefosja jote nuk më pëlqeu. Ti u orvate të më fusje frikën dhe, 

me dashje ose jo, po më bëje një fyerje të rëndë. Më të rëndë se epitetet 

që ti dhe miqtë e tu nuk munguat të m’i përplasni në fytyrë më vonë.[...] 

         F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 216 – 217 

Organizimi ligjërimor i diskursit të personazhit reflekton natyrën e luhatshme dhe ciklike 

të qenies njerëzore dhe të dukurive shoqërore. Njeriu dhe shoqëria në të njëjtën kohë janë 

sa të mbyllura si një cikël rrëthor (prokurori i shtetit largohet dhe rikthehet në zyrën e tij 

pas një metamorfoze) aq dhe të hapura për shkak se mund të përsëriten. Ja si e gjejmë 

këtë ide në romanet e Kongolit: 
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[...] Në retrospektivë, ky episod kulmor në vargun e minidramave 

tona të vockla familjare të asaj epoke, më ngjall një kënaqësi estetike. 

Përfytyroni një prokuror të shtetit që, papritur, pajiset me parashtesën 

ish. Im kunat, si gjithë “ish”-at, - kujtoj se edhe im atë, duke u futur në 

kategorinë e ish-pronarëve, në njëfarë mënyreu pajis me parashtesën 

“ish” – im kunat, pra, shndërrohet në ish-prokuror. Më pas, nga ish-

prokuror  në bojaxhi. E kështu me rradhë. Mirëpo prokurori që u 

shndërrua në ish-prokuror, më pas në bojaxhi e kështu me rradhë, 

aktualisht është përsëri prokuror. Në të njëjtën zyrë prej nga e përzunë 

vite të shkuara. Një metamorfozë që më jep të drejtën të bëj 

hamendësimin si vijon: Në mos sot, nesër, ka të ngjarë që prokurori i 

dikurshëm i shtetit, i kthyer në ish-prokuror, më pas në bojaxhi e kështu 

me rradhë, që është përsëri prokuror i shtetit, madje në të njëjtën zyrë, 

të futet në spiralen e vjetër dhe gjithçka të nisë nga e para. [...] 

        F.Kongoli “Jeta në një kuti shkrepësesh” fq. 179 

ose  

      [...] Gjëja e parë që më ra në sy ishte një send që ajo e mbante 

nën sqetull, të mbështjellë me gazetë. Më ra në sy gjithashtu se kishte 

pirë. Kur u përkul të më puthte, ndjeva erë alkooli. Nëna pinte në shtëpi, 

nuk kishte qëlluar kurrë të kthehej nga stallat me erë alkooli. Në stalla 

ajo vishej me çizme e kominoshe. Këto i linte atje, megjithatë rrobat e saj 

sillnin në shtëpi erën e stallave. Ajo më kot ndërrohej përsëri, në dhomën 

tonë do të gjendej gjithmonë diçka që të çlironte erën e stallave. Vetë 

trupi i saj tashmë vinte erë stallash. E ndoshta kjo ka qenë arsyeja që 

nëna, më në fund, vendosi të gjente një rrugë për të shpëtuar nga era e 

stallave. [...] 

             F. Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 151-152  

 

 

Me dialogjizëm Bachtin ka parasysh faktin se gjithmonë në ndërtimin e romanit 

funksionon dialogu, qoftë ky i realizuar midis personazheve, qoftë si një dialogim midis 

un-it dhe të tjerëvë, un-it dhe qenies, un-it dhe lexuesit. Në të tilla forma e gjejmë në 

romanet e Kongolit, ku ngjarjet dhe rrjedhën e tyre nuk i mësojmë nga narratori i 

gjithëdijshëm, por nga rrëfimi i personazheve. Edhe në rastin më tipik të kërkesës për 

objektivitet, domethënë në raportet e inspektorëve të hetuesisë, në romanin “Te porta e 

shën Pjetrit”, rrëfimi bëhet nga pikëvështrimi i individit më shumë se i inspektorit të 

hetuesisë. Për më tepër raportet ndërtohen në formën e një dialogu me kryeinspektorin, z. 

Kurti: 
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 [...]”Më lejoni, zoti shef, të shkel sot për herë të parë çdo rregull të 

punës, duke e nisur me një rrëfim vetiak: misioni që më ngarkuat para dy 

ditësh lidhur me përgjimin e zonjës A. Gj. ishte për mua një barrë e rëndë, 

për të mos thënë e dhimbshme. Nëse iu futa dhe u përpoqa ta kryeja, këtë e 

bëra nga respekti ndaj personit tuaj. Sedra ime profesionale më nxiti më 

se një herë të vija te ju, t’ju lutesha të më shkarkonit nga kjo barrë e të 

caktonit një tjetër në vendin tim, për një arsye që s’më lejohet ta fsheh: 

zonjën A.Gj. unë e adhuroj prej kohësh, në heshtje. [...] 

 Zonja A. Gj. U shfaq plot tre çerek ore pas mbërritjes së avionit. 

Ishte e zbehtë. Pata një ngasje të sulesha, t’i merrja nga dora një valixhe të 

madhësisë mesatare me rrota, që po e tërhiqte, e t’i thoja se vihesha në 

shërbim të saj. Në ato çaste kuptova mirëfilli se sa i dhimbshëm do të ishte 

për mua ky mision përgjimi.[...] Shënoj se midis zonjës A.Gj. dhe zotit A.K. 

ekziston një marrëdhënie e vjetër simpatie. Nisur nga dukja e jashtme e 

kësaj marrëdhënie, jo rrallë është folur dhe flitet për një flirt midis tyre. 

Sidoqoftë, kam pasur rastin të konstatoj se këto gjepura nuk kanë kaluar pa 

lënë gjurmë te bashkëshortii saj fatkeq. Ky njeri i sjellshëm, shembullor në 

marrëdhëniet me të tjerët, ka një të metë të pandreqshme: vuan nga një 

xhelozi e sëmurë ndaj të shoqes. Një Zot e di se me çfarë çmimi e paguan ai 

ruajtjen e miqësisë me arkitektin. Tani thonë, me çmmin e jetës. Atentatin 

ia ka organizuar e shoqja, në bashkëpunim me arkitektin, për ta hequr 

qafe. Çfarë s’të dëgjojnë veshët, shef! Këtë version e kam lexuar, sigurisht 

jo të shprehur kaq tarshë, në një gazetë. Megjithatë dua të jem i paanshëm. 

Ju keni informacion më të gjerë, pra ju takon juve të vendosni nëse edhe 

kjo është një pistë e mundshme. [...] Ata të dy zbritën dhe u futën brenda. 

Unë qëndrova në makinë. Për gati një orë, aq sa ata qënduan brenda, 

trurin tim e përshkuan lloj – lloj mendimesh. [...] 

           F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq.101 – 103 

Ligjërimi i mësipërm i inspektorit të policisë shfaq luhatje të regjistrave. Nis si një dialog, 

pa praninë e marrësit, sigurisht, por që është e kuptueshme se është kryeinspektori Kurti 

dhe që ndërtohet nga regjistri i ligjërimit të zakonshëm. Më pas, pa ndryshuar zëri 

ligjërues, vetëm përmes ndryshimit të regjistrit ligjërimor (kalohet në regjistër 

administrativ tashmë për shkak të profesionit) lexuesi vihet në kontakt me pjesën tjetër të 

inspektorit, atë profesionale, por vetëm për pak kohë, vetëm fjalia e parë, sepse përsëri 

ligjërimi rikthehet në nivelin bisedor. I gjithë fragmenti luhatet midis ligjërimit bisedor 

dhe atij administrativ, të cilët këmbejnë vendet me njëri-tjetrin, sikur të zhvillonin një 

dialog. 

 Shqyrtimi i veprave të këtyre dy shkrimtarëve dëshmon se organizimet 

ligjërimore në romanin bashkëkohor po mundohen të ndërtojnë një mënyrë të re të të 
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shikuarit të botës, të të ndjerit, të të kuptuarit dhe të të pranuarit të botës, në të cilën 

format tradicionale janë copëzuar dhe nga këto copa mund të ndërtohet një formë e re 

diskursive. 

 

 

   

 

 

 

1.4 Kushtet në të cilat realizohen praktikat e romanit bashkëkohor. 
 

 

Motivimet e çdo vepre letrare janë gati gjithmonë të 

shumëfishta, ashtu siç janë të shumëfishtë dhe mesazhet që 

ajo transmeton. Midis këtyre mund të mungojë qëllimi i 

hapur për të  prodhuar një vepër arti. Megjithatë, rëndësia 

dhe mbijetesa e kësaj të fundit do t’i përgjigjet domethënies 

artistike me të cilën ajo është ndërtuar. Është kjo “shtesë” 

estetike në motivimet bazë të autorit, qofshin këto fetare, 

morale, politike ose thjesht konfesionale, që artikulon 

mesazhet dhe u jep atyre kuptim.  

 

 

Qëllimi ynë është të shohim dhe analizojmë disa struktura specifike të romanit 

bashkëkohor dhe për këtë bazohet në një numër të caktuar tekstesh, të cilët përbëjnë një 

lloj yjësie në modernitetin e romanit shqiptar të pas viteve ’90, e që nuk është tjetër 

përveçse një prej yjësive të ndryshme, të mundshme dhe të imagjinueshme. “Në çdo 

periudhë ka një formë të mendimeve: është si ajri që thithim, një formë e tillë është e 

tejdukshme, kaq depërtuese, e përhapur, dhe kaq dukshëm e nevojshme, saqë vetëm me 

një sforcim i madh arrijmë të bëhemi të vetëdijshëm për të”26. Kjo do të thotë se « një 

artist përpunon një “mënyrë të formuari” dhe është i vetëdijshëm vetëm për këtë, por 

nëpërmjet kësaj mënyre të formuari zbulohen (të ndërmjetësuara nga traditat formative, 

ndikimet kulturore më të hershme, tipare të shkollave të ndryshme, nevoja thelbësore të 

disa kushteve teknike) të gjithë elementet e tjera të një qytetërimi dhe të një epoke.»27    

Është e mundur të gjurmohen format organizative të ligjërimit narrativ duke u 

nisur nga disa konfiguracione tekstore shenjash që nënshkruajnë modernitetin në 

                                                 
26 Whitehead A. N., Aventure di idee, Bompiani, Milano, 1997, fq. 302 
27 Eko, U., “Opera aperta”, Bompiani, Milano, 2000, fq. 10 
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hapësirën evolutive dhe regresive të romanit. Kështu mund të themi që, nëse modernitetin 

e romanit e konsiderojmë një fakt tekstor të shumëfishtë, manifestimet e tij romaneske 

divergojnë dhe diferencohen në funksion të disa karakteristikave formale ose ligjërimore 

tipike të disa romaneve. Romanet e zgjedhur shfaqin specificitetin e hapësirës 

ligjërimore. Në romanin tradicional njësitë minimale të  kuptimit: sintagmat narrative, 

rrëfimi me korniza, veprimet e personazheve, ndërtimi homofonik i hapësirës narrative, 

kishin një peshë narrative konkrete, ndërsa në romanin modern theksi semiotik spostohet 

tek fjala, tek gjuha dhe tek ligjërimi. Si formim ligjërimor  dhe ligjërimues, ndërtekstual 

dhe ndërligjërimor, romani bashkëkohor kuptohet si një univers rrjetesh ligjërues të 

veprimeve të kuptueshme. Tekste të tillë janë par exselence kreativë dhe kritikë, që 

lidhen me individë dhe ngjarje që shprehin e problematizojnë rikthimin dhe 

ndryshueshmërinë e aktuales dhe të të qëndrueshmes.  Në romanin e tij “Piramida” 

Kadare problematizon rikthimin, në kohë dhe vende të ndryshme, të një sistemi të 

ndëruar mbi absolutizmin, duke mbajtur njëkohësisht dhe qëndrim kritik ndaj këtij 

sistemi.  

[...] Vegimet piramidale shfaqeshin në trajtë ciklike, pa u marrë vesh kurrë në 

ç’kohë lindnin vërtet, përderisa askush s’mund ta dinte kurrë nëse ajo që vinte ishte 

vërtet e ardhme, apo s’qe veç e shkuar që ecte mbrapsht si gaforrja. Më tepër besohej që 

edhe njëra edhe tjetra s’ishin ato që mendoheshin, ngaqë të dyja mund të ndërronin 

kahjet, njëlloj si trenat e merosë në një stacion fundor. [...] 

                 I. Kadare “Piramida” fq. 138 

ose 

[...] Ishte dendësia prej diamanti që e bënte aq të dukshme, si frymën, si thelbin e 

saj, saqë rapsodët, e pas tyre edhe dijetarët e Samarkandit, shpallën se piramida e parë e 

vërtetë kishte lindur në stepën e Ispahanit dhe shajnia egjiptiane s’ishte veç imitim i 

mëvonshëm, i zvetënuar i saj. Sado që në pamjen e parë mendimi dukej paksa i 

çuditshëm, po t’i dëgjoje me vëmendje baladat e shamanëve do të mësoje se përderisa 

askush nuk mund ta dinte se në ç’kahje rridhte koha, rrjedhimisht s’mund të dihej kurrë 

mosha e qenieve dhe e ngjarjeve, dhe aq më pak rradha e ardhjes së tyre në këtë botë, 

domethënë kush ishte i ati e kush i biri e kështu me radhë. [...] 

        I. Kadare “Piramida” fq. 134 

       

Organizimet ligjërimore në romanin bashkëkohor ndërtojnë një sfond të 

nevojshëm të prodhimit romanesk, në mos një mënyrë shpjeguese e evoluimeve dhe 

regreseve të romanit. Ai presupozon një kontekstualizim dialektik të universeve 

hermeneutikë ku ngrihen sisteme vlerash, transformime formash, kompleksitete 

mesazhesh, siç mund të shohet në fragmentin e mëposhtëm të shkëputur nga “Lëkura e 

qenit”: 

 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
32 

 

[...] Shkova në kuzhinë.Gjeta në bufe një shishe konjaku, mbusha 

një gotë. Kur Lori doli nga banja, unë kisha pirë dy gota dhe ndodhesha 

në dhomën e pritjes, ulur në tryezë, me shishen e konjakut përpara. Kështu 

e kisha pritur Dolorën. Pasi bënim dashuri ajo shkonte në banjë, vonohej, 

prej andej shkonte në dhomën e gjumit, përsëri vonohej dhe kur vinte tek 

unë sytë i kishte të skuqur. sa herë bënim dashuri ajo qante, e mua nuk më 

pëlqente që qante.[...] 

[...] Në gjendjen e nokdaunit ku rashë, më hipi t’i shpjegoja etjen 

time për të pirë, e kjo lidhej me gruan e medaljonit. E njihja atë grua, i 

dija emrin. E quanin Dolora. Po më dukej sikur përpara mejë kisha 

Dolorën dhe mua më pëlqente të pija konjak me Dolorën. [...] Piu edhe një 

gllënjkë tjetër, u mbush prapë  me frymë, derisa atë që kishte mbetur e 

ktheu me fund.[...] 

  Ajo u skuq dhe unë u trondita nga ndryshimi i sjelljeve të saj. U 

ndjeva fajtor, siç ndjehesha dikur ndaj Dolorës. Dolora i kthente gotat e 

konjakut me një synim të vetëm: të dehej e kështu t’i kishte më të lehta 

seancat e dashurisë me mua. [...]  

Një butësi më përshkoi të tërin. dhe m’u bë sikur mbi gjoksin tim nuk 

ishte mbështetur fytyra e saj. Ishte mbështetur fytyra e Dolorës. Fytyra e 

Lizës. ato shkriheshin brenda meje në trajtat e Lorit, metamorfoza e tyre e 

fundit. të trija ishin një: pamja e fytyrës së bukur të botës që qante.[...] 

               F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 132 - 134  

 

 Romani kështu shndërrohet në një mjet interpretativ dhe paraqitës (përshkrues) i 

universeve refleksivë, socialë, individualë, që bëhen të komplikuar nga ndryshueshmëria 

e prospektivave të tij. Sipërfaqja diferenciale e këtyre teksteve na ofron një vizion të 

hapur të romanit, meqënëse zbulon një tension të qëndrueshëm strukturor dhe strukturues 

midis narracionit, përshkrimeve dhe shprehjeve: 

[...] Ajo u skuq dhe unë u trondita nga ndryshimi i sjelljeve të saj. u 

ndjeva fajtor, siç ndjehesha dikur ndaj Dolorës. Dolora i kthente gotat e 

konjakut me një synim të vetëm: të dehej e kështu t’i kishte më të lehta 

seancat e dashurisë me mua. Prandaj kur Lori mbushi dhe piu një gotë të 

tretë, unë u bëra esëll. Avujt e alkoolit po e zhysnin në një trullosja të 

shkujdesur dhe asaj i ra një hir i papërballueshëm. Fytyra iu bë e purpurt, 

buzët iu hapën. Ajo kishte veshur një fustan të hollë, i cili megjithëse ia 

mbulonte trupin, sillte efektin e kundërt, i vinte në dukje të gjitha, pjesët e 

mbuluara dhe ato të zbuluara. Sytë e mi bridhnin në viset e atij misteri dhe 

mbeteshin diku, poshtë qafës, në liginën e gjinjëve dhe unë nuk e dija më 

nëse më tërhiqnin gjinjtë apo përtej gjinjëve kërkoja diçka tjetër.[...] 
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            F. Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 134-135 

  Një tension i tillë nuk zgjidhet përfundimisht, meqenëse gjuha e romanit dhe 

mënyra e organizimit të ligjërimit nuk synon drejt qartësisë, qëndrueshmërisë ose unitetit 

të elementeve të veta funksionale. Ai evoluon më shumë si një ndryshueshmëri 

ligjërimore dhe ndryshim i shenjave të përdorura në prodhimin ekspresiv të domethënies. 

Në një proces të tillë të prodhimit të kuptimit, ky ligjërim narrativ i hasur në këto vepra 

mund të rezultojë i paqëndrueshëm, i ndryshueshëm dhe i luhatshëm jo vetëm midis 

prozës dhe poezisë, por edhe midis rrëfimit dhe përshkrimit. Strukturat ligjërimore janë të 

tilla edhe midis fillit të rrëfimit dhe informacionit semantik shumëvalent të ofruar nga 

fraza të veçanta, specifike ose nga fragmente të ndërfutur që shërbejnë si elementë të 

ndryshueshmërisë ligjërimore. Kështu, e ndryshueshme është  gjuha e përdorur nga 

Kadare në kapitujt 4 dhe 7, te “Piramida” ku ligjërimi ndërtohet në stilin e një kronike, 

herë- herë me detaje të hollësishme e herë të tjera e zhveshur nga hollësitë. Për shembull: 

  Vendosja e gurit të njëmbëdhjetëmijë e treqind e shtatëdhjetë e 

katër u krye në hënën e dytë pas eklipsit. Koha e vendosjes ishte pak më e 

gjatë se e gurit të mëparshëm, por pati më pak vdekje se ai. Si të ngutej të 

plotësonte vdekjet që la mangut paraardhësi, guri i njëmbëdhjetëmijë e 

treqind e shtatëdhjetë e pesë bëri kërdinë të bartësit. vdiqën njëri pas tjetrit, 

pa shkak, muratorët Mumba, Ru,  Thutset dhe dy mëditës pa emër, i ra pak 

kreasit astiks, u shtypën nga një anim i papritur i gurit gjithë libianët e 

ndërtesës së dytë si dhe vëllezërit Tur-Yur, gjithsej katërmbëdhjetë vetë. Kur 

guri kishte zënë vend dhe u duk se seria e vdekjeve qe mbyllur, vdiqën 

ndihmësmjeshtri bashkë me një gdhendës nga Nybia. Kishin mbetur të 

shtrirë mbi një gur, ashtu siç bëjnë njerëzit kur duan të pushojnë pak, dhe u 

kuptua që kishin mbaruar vetëm kur u afrua mbikqyrësi me fshikull në dorë, 

me sa duket për t’i ndëshkuar për pushimin e gjatë. Guri i njëmbëdhjetëmijë 

e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë me gjithë shpresën, shpeshherë të kotë, për 

një pakësim të vdekjeve pas një ploje të poesandodhur, ishte po aq i prapë 

sa paraardhësi dhe ♪5oi në atë botë përafërsisht po aq shpirtra. Më i qetë 

qëlloi guri i njëmbëdhetëmijë e treqind e shtatëdhejëte shtatë, gjatë të cilit 

numri i vdekjeve nuk e kaloi numrin e gishtave të këmbës dhe të dorës. 

Gurët njëmbëdhjetëmijë e treqind e shtatëdhjetë e tetë, njëmbëdhjetëmijë e 

treqind e shtatëdhjetë e nëntë dhe njëmbëdhjetëmijë e tetëdhjetë mund të 

thuhet se ishin të zakonshëm për nga ngjarjet dhe vdekjet. [...] 

                  I.kadare “Piramida” fq 42-43 

E njëjta procede vihet re dhe në romanin “Jetë në kuti një shkrepësesh” të 

Kongolit, ku kalimi nga ligjërimi i rrëfimtarit të jashtëm në atë të një shkrimi që duket se 

sa i përket këtij rrëfimtari “Kjo u mësua pas një kallëzimi në komisariatin në fjalë” po aq 

dhe nuk i përket atij, për shkak të regjistrit gati administrativ të përdorur: “Sipas një 
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burimi në komisariatin numër trembëdhjetë të kryeqytetit, prej katër ditësh, duke nisur 

nga e shtuna e kaluar, datë 3 korrik 2004, është zhdukur pa lënë gjurmë qytetarja Izabela 

Demiri”. Fragmenti i mëposhtëm e konkretizon qartë këtë procede: 

[...] Jo thjesht sepse ndihej i shterur, i paaftë t’i përgjigjej 

revanshit të saj seksuak. Mirëpo Dina ishte larguar. Dhe ai i lejoi vetes ta 

kthente gotën e uiskit me fund. 

 “Sipas një burimi në komisariatin numër trembëdhjetë të kryeqytetit, prej 

katër ditësh, duke nisur nga e shtuna e kaluar, datë 3 korrik 2004, është 

zhdukur pa lënë gjurmë qytetarja Izabela demiri. Kjo u mësua pas një 

kallëzimi në komisariatin në fjalë të babait të vajzës, e cila që nga ajo ditë 

nuk është parë më dhe askush nuk është në gjendje të thotë ndonjë gjë të 

saktë. 

Mësohet se vitin e kaluar, po në muajin korrik, ka ndodhur po e 

njëjta histori, pra vajza është zhdukur pa lënë gjurmë, por vetëm dy ditë. 

Kur policia është vënë në kërkim të saj, ajo është kthyer në shtëpi, pas një 

aventure në plazh me të dashurin, banor në të njëjtën lagje. Me këtë 

shpjegohet kallëzimi i vonuar nga familjarët i kësaj zhdukjeje të dytë, duke 

shpresuar se mund të ketë qenë një trill i ri i vajzës, i ngjashëm me atë të 

vitit të kaluar. Mirëpo kësaj rradhe gjasat e një aventure në plazh janë të 

vogla. para disa ditësh, ajo është parë në shoqërinë e një djali të panjohur 

gaxho, domethënë i racës së bardhë. sipas dëshmive, kjo është bërë shkak i 

një grindjeje të ashpër me të dashurin, i cili e paskej kërcënuar. Ky i fundit, 

pohon burimi, është thirrur në polici, i ka pranuar kërcënimet ndaj vajzës, 

por vetëm për ta trembur, që ajo të heqë dorë nga i panjohuri. 

  Për të hedhur dritë rreth zhdukjes së tetëmbëdhjetëvjeçares, 

policia është vënë në kërkim të personit të panjohur, të identifikimit të tij. Si 

pistë e mundshme, pranohet ajo e trafikimit për qëllime prostitucioni. Një 

fotografi e vajzës është shpërndarë në të gjitha pikat e kalimit kufitar dhe 

hetimet vazhdojnë. R.M.” [...] 

       F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 51-52 

Kalimi nga njëri stil në tjetrin është konkretizim i faktit se si gjuha romaneske në 

veprat e shryrtuara dhe forma të caktuara të ligjërimit kanë kalur nga rrëfimi në një 

funksion të ri, atë të dhënies së informacionit semantik, për të realizuar kuptimin e 

tërësisë, pavarësisht nga paqëndrueshmëria dhe luhatjet që pëson ligjërimi. Duke u nisur 

nga fakti se dy janë prirjet e kundërta që ndajnë fushën e letërsisë ndër shekuj: njëra që 

tenton ta bëjë gjuhën një element pa peshë, që qëndron mbi gjërat si një re, ose më mirë 

një pluhurizë e lehtë, ose më mirë akoma si një fushë impulsesh magnetike; dhe tjetra që 

synon t’i komunikojë gjuhës peshën, rëndësinë, konkretësinë e gjërave, të trupave, të 
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sensacioneve, ligjërimi në romanet e të dy shkrimtarëve tenton të shkojë drejt prirjes së 

dytë.  

Mënyra si e organizojnë shkrimtarët ligjërimin narrativ shfaq tipare të dukshme të 

modernitetit, i cili është i  pandashëm nga historia e romanit. Për këtë arsye vetëm duke i 

konsideruar këto romane si të veçantë  mund të përcaktojmë kuptimin  e tyre “modern” 

dhe t’i qasemi plotësisht vizionit të shkrimtarit. Strukturat ligjërimore  duket qartë se 

shfaqin vazhdimsinë diferenciale të romanit për faktin se ato marrin kuptim për shkak të 

transformimeve të formave të mëparshme ligjërimore, të risjella në funksione të 

tjetërsuara. Këto vepra letare, nëpërmjet riorganizimeve ligjërimore shfaqen si një fakt 

tekstor i shumëanshëm. Ato janë një mozaik strukturash domethënëse, funksionet e së 

cilës mund të kuptohen në mënyrë deduktive. Ato janë demostrim i qartë i ndërtimit 

strukturor në formën e një mozaiku, ku format ligjërimore tradicionale transformohen dhe 

gërshetohen me njëra- tjetrën. Ligjërimi nuk respekton kufijtë e llojit (duke iu referuar 

klasifikimeve të ndryshme për llojet e romanit), por shfaqet i përzier. Këto romane 

gërshetojnë format e rrëfimit në vetë të tretë, nga ana e autorit të gjithëdijshëm me ato të 

rrëfimit në vetë të parë, po nuk mungojnë gjithshtu dhe format e rrëfimit të romaneve 

policeske:  

  “Variantin e parë të ekzekutimit të tij inspektori Kurti e përjetoi 

rreth orës dy të natës, duke u gdhirë e enjte, datë 16 janar 2003. Ai e parkoi 

makinën rrëzë pallatit, pranë hyrjes së shkallës, fiku dritat, doli jashtë dhe u 

gjend në një errësirë të frikshme. Për raste të tilla ai mbante gjithmonë me 

vete një elektrik dore të vogël. Inspektorit i zunë veshët hapa tek kërkonte 

nëpër xhepa elektrikun e dorës dhe nuk po e gjente. dyshimi se ndoshta i 

kishin bërë veshët u zhduk kur zhurma e hapave u përsërit jo shumë larg tij, 

në terrin e hyrjes. Vetvetiu çoi dorën te revolveri. Por edhe revolverin, ashtu 

si elektrikun e dorës, nuk e gjeti. Këllëfi prej lëkure, të cilin e mbante lidhur 

në trup, nën xhaketë, ishte bosh. e mbuluan djersë të ftohta. E pa veten në 

rrethanat e rastit më klasik të atentateve të viteve të fundit: vrasësi e piste 

viktimën në pragun e shtëpisë, fshehur në errësirë, e ekzekutonte me një 

plumb pistolete ose me breshëri atomatiku, kjo varej nga stili i tij, varej dhe 

nga dëshira e porositësit, nëse vrasësi nuk vepronte për hesap të vet. [...] 

         F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” kapitulli 5, fq 96-97 

 

 

   Të premten, më 17 janar 2003, në orën dhjetë paradite, zonja 

Adriana Gjini u gjend në sallën e reanimacionit, ulur në karrige, përballë të 

shoqit. Sipas shefit të pavijonit, me të cilin sapo ishte ndarë, gjendja e tij 

vazhdonte të mbetej tepër e rëndë. [...] 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
36 

 

  Mjeku thotë se çdo gjë varet nga ti, i foli. Nga dëshira ose 

mosdëshira jote për t’u rikthyer. Nuk po them tek unë. Po them në 

përgjithësi, nga dëshira apo mosdëshira për t’u rikthyer në këtë botë, tani 

që të jepët rasti të zgjedhësh. Në vendin tënd unë nuk do të vendosja aq 

lehtë. Megjithatë, rikthimin në këtë botë do ta pranoja me një kusht: ta 

rinisja ndryshe, mundësisht pa ty. Kjo s’do të thotë se unë nuk e dëshiroj 

rikthimin tënd. E dua me gjithë shpirt, më beso... 

  Zonja Gjini u drodh.nuk e kuptoi, po fliste me zë apo me vete dhe 

vështroi përreth. [...] Tekefundit, mendoi, nuk është ndonjë hata po të më 

dëgjojnë. Sepse, ç’do të dëgjojnë? Gjëra që dihen. Shpresoj të më dëgjosh 

ti, i tha të shoqit, flas me vete apo me zë. Të më dëgjosh tani, që ke rastin të 

zgjedhësh, ndërsa unë do të çlirohem nga ankthet. Po luaj mendsh, Toni, po 

shkalloj. [...] 

            F .Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 161-162 

          

Dy duket se janë dinamikat që udhëheqin ligjërimin narrativ tek këto romane 

bashkëkohorë. Para së gjithash dinamika subjektive, e bazuar në vullnetin individual të 

vetëpohimit ligjërimor, që merr forma të ndryshme. Dhe një dinamikë e dytë, 

metatekstore dhe metaligjërimore, që sforcohet të prezantojë romanin si një formë me 

arkitekurë komplekse dhe që përdor lojën e zërave dhe të pikëvështrimeve. Këto dy 

dinamika konfirmojnë faktin s e struktura ligjërimore organizohet si një metasistem që 

mbështetet në një depërtueshmëri  modelesh e tërësish ligjërimore, duke treguar pjesën e 

rëndësishme që i takon invarianteve tematiko-formale të modernes, që i identifikojmë dhe 

në këto romane të këtyre dy shkrimtarëve. 

Nga sa thamë, romani bashkëkohor mund të përcaktohet kështu si dinamikë, 

qëndrueshmëri  dhe transmetim i modeleve dhe të tërësive ligjërimore funksionale në 

llojin romanesk, që veprat e analizuara kanë vlerësuar dhe vlerësojnë. Cilat janë këto 

vlera të vëna  në qarkullim nga këto romane? Cilat janë këto tërësi – modele? 

  Në rradhë të parë, modeli narrativ i njëzëshëm, që vë në skenë një narrator të 

lëvizshëm, largpamës, mendjehollë, zë dhe krijues i një ligjërimi të luhatshëm, të 

paqëndrueshëm, të bazuar mbi një farë teprie, fryrjeje formuluese. Ky zë jo vetëm rrëfen 

sipas mënyrës së tij një histori, por i jep vlerë edhe pikëvështrimit të tij. E gjejmë këtë në 

raportet e Zbavitësit, inspektorit të policisë në romanin “Te porta e shën Pjetrit”: 

  [...]”Më lejoni, zoti shef, të shkel sot për herë të parë çdo rregull të 

punës, duke e nisur me një rrëfim vetiak:misioni që më ngarkuat para dy 

ditësh me përgjimin e zonjës A.Gj. ishte për mua një barrë e rëndë, për të 

mos thënë e dhimbshme. Nëse iu futa dhe u përpoqa ta kryeja, këtë e bëra 

nga respekti ndaj personit tuaj. Sedra ime profesionale më nxiti mëse një 

herë të vija te ju, t’ju lutesha të më shkarkonit nga kjo barrë e të caktonit një 
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tjetër në vendin tim, për një arsye që s’më lejohet ta fsheh: zonjën A.Gj. unë 

e adhuoj prej kohësh, në heshtje. Nuk dua të zgjatem rreth këtij fakti, por në 

këto kushte ndoshta nuk do të isha i përshtatshëm për një mision të tillë. 

S’ka nevojë të kesh shumë tru për të kuptuar se në këtë rast gjithçka lidhet 

me atentatin kundër bashkëshortit të saj, profesorit të nderuar P.G dhe një 

nga pistat e mundshme të hetimit, siç janë ngutur të vënë në dukje mediat, 

duhet të jetë e shoqja. 

Edhe pse zëri rrëfyes në këtë rast është ai i një personazhi brenda diegjetik, 

ligjërimi i tij nuk ka thjesht si qëllim dhënien e informacionit, por, ashtu siç 

do të bëntë një rrëfimtar i jashtëm i gjithëdijshëm, ai përfshin në diskursin e 

tij jo vetëm ligjërimin personal, por dhe një sërë ligjërimesh të tjera që u 

përkasin zërave anonimë apo dhe ato të një personazhi tjetër në vepër, si më 

poshtë: 

  “Sapo ma ngarkuat detyrën u ndjeva në konflikt me veten. Nuk do 

ta besoja, dhe s’do ta pranoja kurrë, që një qenie e përsosur femërore si 

zonja A.Gj. të jetë zanafillë e një krimi aq të përbindshëm. Kjo mjaftonte që 

unë të vendosja t’i qëndroja larg këtij rasti, subjektivizmi im do të ishte i 

dëmshëm për një hetim të paanshëm. Mirëpo, si u mendova, vendosa të 

kundërtën. Vendosa ta përgjoj zonjën A.Gj., lëvizjet e saj, njerëzit me të cilët 

takohet, në ç’vend dhe në ç’orë, të përgjoj meshkujt dhe femrat që i shkojnë 

në shtëpi e kështu me rradhë. Më mirë ta bëj vetë këtë punë, mendova. Më 

mirë unë se ndonjë tjetër. Jetojmë në një botë të pashpitr shef. E kam 

dëgjuar këtë edhe nga goja juaj në një nga ato rastet kur kam pasur 

kënaqësinë ta pimë kafe bashkë në klubin e DPK-së. Ndaj, pra, të njëjtin 

mendim, jetojmë në një botë të pshpirt, në kuptimin e përgjithshëm të fjalës 

dhe në kuptimin e ngushtë. Prandaj, thashë me vete, më mirë ta marr vetë 

përsipër këtë mision sesa t’i kalojë ndonjë rrufiani cmirëzi. A e keni vënë re 

se me çfarë zelli e paraqet ndonjë gazetë pistën e zonjës A.Gj. si më të 

mundshamen? Fantastike! Një shkrimtare e njohur, për më tepër një grua e 

bukur, në qendër të dyshimeve për vrasjen e bashkëshortit. Skupe të tilla, siç 

i quajnë, nuk peshkohen vetëm për të rritur tirazhin e shitjes. Sipas meje, kjo 

është njëkohësisht shprehje e ligësisë së shpirtrave, një ligësi që te ne po 

merr përmasa të frikshme. Më lejoni t’ju pohoj, më shumë për të lehtësuar 

veten, se më duket sikur jetoj skenat e një tragjedie antike. Tashmë jemi 

mësuar me këto skena, egërsia e tyre, barbaria, nuk më bëjnë përshtypje.. 

  Duke shpreuar se ky rrëfim i shkurtër imi s’ju ka bezdisur, po hyj 

në thelbin e çëhtjes. Zonja A.Gj. mbërriti [...] Zonjën A.Gj. dikush duhet ta 

priste, mshkull apo femër, person i familjes apo nga rrethi i të njohurve. 

Nuk më zunë sytë asnjë nga të familjes, fakt i çuditshëm ky. 
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  Tek rrija midis turmës, më në fund sytë më zunë tutje një fytyrë të 

njohur: një burrë i gjatë, me një palë mustaqe të zeza, i pashëm, do të thoja, 

arkitekt në kompaninë e ndërtimit “Kuartet”. Quhet A.K., është mik shumë i 

afërt i çiftit. [...] 

                F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq.99-101  

 

 Në rradhë të dytë, në organizimin strukturor të ligjërimit narrativ tek romanet e dy 

shkrimtarëve, vihet re një model panoramik dhe hibrid që lidh efektet e prospektivës me 

efektet e stilit. Stili dialogjik i ndërtimit të ligjërimit të personazhit rrëfimtar, pranon dhe 

ndërfutjen e një prespektive të marrësit të mesazhit që gjendet jashtë veprës, por mbi të 

gjitha të një lexuesi që është shumë larg kohës së ngjarjes së rrëfyer dhe kohës së 

shkrimit të veprës: 

[...] Një ditë, një veprimtar i lagjes, i njoftoi prindërit e mi se me 

rastin e 5 Majit, dikush me post të lartë, do të vinte në shtëpinë tonë për 

vizitë përkujtimore. Kurrë më parë s’kishte ndodhur diçka e tillë. Nëse 

ndonjë individ, ku ta dish, mund të mos e ketë idenë se ç’është 5 Maji, 

sqaroj: është Dita e Dëshmorëve. Për arsye atëherë të paqarta për mua, 

prindërit e mi po fluturonin. Në ekstazë ishte Anila, atë vit në prag të 

provimeve të maturës. Përgatitjet vazhduan aq sa u desh të lyhej dhoma e 

pritjes dhe korridori, të bliheshin sendet e nevojhme, ose të huazoheshin, siç 

u huazua nga fqinja në katin poshtë nesh, një takëm filxhanësh të bukur për 

të shërbyer kafetë. 

         Me rastin e kësaj ngjarjeje të jashtëzakonshme, prindërit vendosën 

në dhomën e pritjes, në një pozicion të dukshëm, kornizën me ikonën 

zyrtare. U shkoi mendja vetë, apo ua sygjeroi dikush tjetër, s’e di. Ka të 

ngjarë më shumë të jetë kjo e dyta. Sepse, përpara se personi i rëndësishëm 

të na nderonte me vizitën e tij, në shtëpinë tonë erdhi disa herë një kushëri i 

nënës. E quanin Sotir. 

  Ky ishte një burrë i shkurtër, i bëshëm, me bark të kërcyer e flokë 

të rënë. Prindërit e mi e respektonin: punonte në komitetin e partisë të 

rrethit. Me këtë shpjegohet përse fjala e tij në shtëpinë tonë peshonte. Për 

çdo gjë do të pyetej ai, madje disa vjet më vonë, kur Anila i vuri në dijeni 

prindërit se tashmë ajo e quante veten të fejuar dhe u kërkoi ta bënin fakt të 

kryer, këta, së paku formalisht, kërkuan mendimin e Sotirit, të cilit iu deshën 

vetëm pak orë për të kthyer përgjigje, siç pritej, pozitive. Kandidati për 

dhëndër, Dhimitër Mikeli, i përmbushte të gjitha kërkesat: familje e 

shëndoshë në pikëpamje politike, pa të burgosur, të internuar apo të 

arratisur në farefis, pa ndonjë të përjashtuar nga partia. Nuk ishte e rastit 

që, pas kryerjes së studimeve në fakultetin e drejtësisë, ai punonte në 
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Prokurorinë e Përgjithshme. Sa për të tjerat, - me këto Sotiri nënkuptonte 

pamjen e jashtme, natyrën e individit në fjalë, anët morale, - duhej t’i dinte 

më mirë e interesuara, domethënë ime motër. 

  E interesuara dinte ç’bënte. Por këtu nuk dua të zgjatem me 

bashkëshortin e sime motre. Kur ndodhi ngjarja e jashtëzakonshme, ai nuk 

ishte futur ende në jetën tonë. Dhe ende nuk i kishte marrë në dorë ato frena 

që, për shkak të mungesës së shpirtit luftarak të prindërve, sidomos të tim 

eti, i mbante Sotiri. [...] 

     F.Kongoli “Jeta në një kuti shkrepësesh” fq 59-61   

   

Në këtë mënyrë modeli metatekstor, që shfaqet thellon dhe komplikon ligjërimin 

vetëreflektues në të. I parë nëpërmjet moderniteteve të tij, romani “Jetë në një kuti 

shkrepësesh” reduktohet në një lloj modeli maksimal të narracionit, të përshkrimit dhe të 

veprimeve ligjërimore. Gjithçka që duket e thjeshtë bëhet  komplekse dhe e përbërë. 

Kështu, të gjitha kontradiktat vihen në lëvizje përgjatë gjithë veprës duke u shpërndarë në 

të njëjtin plan si bashkekzistues dhe të kundërt. Ligjërimi i personazheve nuk shfaq një 

vetëdije të vetme, por ndërveprimin e vetëdijeve të ndryshme. Ndërgjegjësimi i 

personazheve për veten, që është dhe veprimi kryesor në romanet e Kongolit, nuk është 

një proces që shihet si dukuri historike. Ai shihet gjithmonë në pranëvënie me ndërgjegje 

të tjera. Në këtë mënyrë ligjërimi fiton forcën e vizionit objektiv të jetës.  

 

 

 

 

 

1.5 Rrethanat në të cilat ndërtohen strukturat ligjërimore 
 

Është normale të  prekësh domethënien e një vepre letrare përmes formave në të 

cilat realizohet ajo. Është po kaq normale të evidentosh disa parashtrime dhe paraqitje të 

pranishme në vepër që na japin mundësinë të zbulojmë në subjektin e romaneve nyjet, 

figurat apo aspektet e panjohura më parë të veprës. Të gjitha këto janë shenja që 

sinjalizojnë përdorimin e njëkohëshëm të një eksperience të jetuar dhe  të vendosjes së 

kësaj eksperience në vepër.  

Megjithatë gjërat nuk janë kaq të thjeshta në lidhje me natyrën e artit dhe me 

mënyrën se si kuptohet ai. Jo vetëm kaq, por po kaq e vështirë është të kuptohet 

marrëdhënia midis realitetit dhe krijimit letrar, midis artistit dhe ngjarjes, të ndjerit dhe  

gjuhës. Të hysh në një vepër letrare do të thotë të ndryshosh univers, të hapësh një 

univers të ri. Çdo vepër letrare i ofrohet kohëve nëpër të cilat ajo kalon, si një prag i 
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pakalueshëm e njëkohësisht si një urë që hidhet në këtë prag të pakalueshëm. Teksti është 

një botë e mbyllur, por  ka gjithmonë brenda tij një derë, që është pjesë e strukturës së tij, 

e cila  krijon lidhjet e duhura. Kështu teksti është sekreti që duhet zbuluar e në të njëjtën 

kohë dhe çelësi për të zbuluar sekretin.  

Sigurisht, realiteti apo eksperienca e reales dhe veprimi i veprës mbi realen nuk 

është e huaj për artin dhe për romanin më konkretisht. Por, romani i referohet realitetit 

me qëllimin e vetëm për ta asnjanësuar atë dhe për ta zëvendësuar me një realitet të ri. Ky 

realitet i ri ndërtohet i gjithi përmes formës së veprës dhe nuk njeh e nuk pranon asgjë 

tjetër jashtë saj. Çdo artist mban në vetvete një sekret që forma e veprës së artit e zbulon. 

Kjo simbiozë, autor – vepër, është përzierje e një forme dhe një përvoje apo e një 

strukture dhe një mendimi. Dhe forma nuk është domosdoshmërisht e dukshme. Ajo 

mund të haset aty ku ne shohim një marrëveshje apo marrëdhënie, një figurë 

mbisunduese, një rrjet konvergimesh, që shfaqen si konstante formale. Ndryshe të gjitha 

këto i quajmë strukturë dhe në të gjenden të dhënat të cilat shfaqin shenjat e universit 

mendor të autorit. Nëse ka ndonjë meritë që kritiku i njeh romaneve modernë, është fakti 

se në to nuk kemi një ndërhyrje të gjykimeve të autorit. Por ajo që mund të gjurmojmë në 

këto romane më shumë se është gjykimi i autorit, janë gjurmët e pranisë së tij që marrin 

formë në vepër. 

 Letërsia është një formë komunikimi dhe për rrjedhojë në brendësi të një vepre 

ekziston një funksion i madh shkëmbimi, që realizohet midis një  dhuruesi dhe një 

përfituesi. Po në të njëjtën mënyrë, homologjikisht, romani, si objekt, është porta e këtij 

komunikimi: ka një dhurues, dhënës të rrëfimit dhe ka një të destinuar të rrëfimit. Ashtu 

si  në komunikimin gjuhësor Unë dhe Ti janë absolutisht të presupozuar njëri për tjetrin, 

në të njëjtën mënyrë, në roman, Unë dhe Ti janë të presupozuar, sepse nuk mund të ketë 

tregim pa narrator dhe pa lexues. Sigurisht roli i dërguesit është parafrazuar bollshëm, por 

kur kalohet nga autori tek lexuesi, studimet letrare janë shumë më të pakta. Në fakt 

problemi që kërkohet të zgjidhet nuk është hetimi i motivimeve të narratorit dhe as 

efektet që rrëfimi prodhon mbi lexuesin. Synimi i këtij punimi është të përshkruajë kodin 

nëpërmjet të cilit rrëfyesi dhe lexuesi shfaqen, bëhen të dukshëm, përgjatë të rrëfyerit. 

Shenjat e shfaqjes së narratorit, në pamje të parë, duken më të shumta se shenjat e 

lexuesit ( një tregim thotë më shpesh Unë se Ti ), por në të vërtetë shenjat e shfaqjes së të 

dytëve, lexuesve, janë thjesht më të fshehura se shenjat e narratorit. Kështu, sa herë që 

narratori resht së rrëfyeri, apo së “paraqituri” një ngjarje, dhe sjell fakte që ai vetë i njeh 

përsosmërisht, por që lexuesi nuk i njeh, prodhohet,  për shkak të një mangësie, varfërie 

në domethënie, një shenjë leximi, që nënkupton lexuesin, meqë nuk do të kishte kuptim 

që ky t’i  japë një informacion vetes. Ky moment leximi është shenja e lexuesit, që është 

e ngjashme me atë që Jakobson e quan funksioni konativ i komunikimit. 

Kush është dhuruesi i tregimit? Tre konceptime duket se janë thënë deri tani. E 

para mbështet  në faktin se rrëfimi jepet nga një person (në kuptimin plotësisht 
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psikologjik të termit); ky njeri ka një emër, është autori, në të cilin shkëmbehen në 

mënyrë të pandërprerë “personaliteti” dhe arti i një individi shumë mirë të 

identifikueshëm, që merr periodikisht penën për të shkruar një histori. Duket se në këtë 

mënyrë rrëfimi (veçanërisht romani) shndërrohet vetëm në shprehjen e një Uni që mbetet 

jashtë rrëfimit. Konceptimi i dytë e bën narratorin një lloj vetëdijeje totale, në dukje 

impersonale, që transmeton historinë nga një pikë shikimi superior, ajo e Zotit. Në këtë 

mënyrë narratori është në të njëjtën kohë brenda personazheve të tij ( meqënëse di 

gjithshka që ndodh në ta) dhe jashtë, (meqënëse nuk identifikohet kurrë me njërin më 

shumë se me tjetrin ). Konceptimi i tretë, më i fundit, pohon se narratori duhet të kufizojë 

rrëfimin e tij në atë që mund të dinë ose të vëzhgojnë personazhet: gjithçka zhvillohet 

sikur çdo personazh të ishte herë pas here transmetuesi i rrëfimit. Këto tri konceptime 

janë njësoj të sikletshëm në masën në të cilën duket se të gjitha  shohin tek narratori ose 

tek personazhet persona realë, “të gjallë” ( është e mirënjohur forca e përhershme e këtij 

miti letrar).  

Nga këndvështrimi ynë, narratori dhe personazhi janë ekzistencialisht “qenie 

letre”; autori (material i një tregimi ) nuk mund të ngatërrohet absolutisht me një narrator 

të këtij tregimi. Shenjat e narratorit janë të brendshme në tregim dhe për pasojë është 

shumë e lehtë të evidentohen. Por, për të vendosur nëse vetë autori  ( që shfaqet, fshihet 

ose zhduket ) disponon “shenja”,  të cilat i përhap në veprën e tij duhet supozuar, midis 

personit dhe gjuhës së tij, një raport shenjëzues që e bën autorin një subjekt të plotë dhe  

tregimin e bën shprehjen mjetësore të kësaj plotësie. Ai  që flet (në tregim ) nuk është ai 

që shkruan (në jetë) dhe ai që shkruan nuk është ai që është.  

 Niveli i ligjërimit narrativ mbushet nga shenjat e narrativitetit, që janë tërësia e 

vepruesve që riintegrojnë funksione dhe veprime në komunikimin narrativ, të artikuluar 

mbi dhënësin dhe mbi marrësin. Disa nga këto shenja janë studiuar tashmë. Kështu në 

letërsitë gojore njihen disa kode recitimi ( formula metrike , protokolle konvencionale të 

paraqitjes ) dhe është e njohur që “autori” nuk është ai që krijon historinë më të bukur, 

por ai që zotëron më mirë kodin, përdorimin e të cilit e ndan me dëgjuesit. Në këtë letërsi, 

niveli narracional është kaq i pastër, rregullat e tij kaq të pakundërshtueshme, koncize, sa 

është e vështirë të konceptosh një “rrëfim” pa shenja të kodifikuara të të rrëëfyerit ( “na 

ishte një herë” etj). Në letërsinë e shkruar në “format e ligjërimit” (që në fakt janë shenja 

të narrativitetit) do të kishim: klasifikimin e mënyrave të ndërhyrjes së autorit, e 

përmendur kjo nga Platoni, që  kodifikon fillime dhe mbyllje të tregimeve; përkufizimin e 

stileve të ndryshme të paraqitjes (ligjëratë e drejtë, ligjëratë e zhdrejtë, ligjëratë e drejtë e 

lirë); studimin e “pikëvështrimeve” etj. Të gjithë këto elemente bëjnë pjesë në nivelin 

narracional. Këtyre u duhet shtuar dhe struktura në tërësinë e saj, meqënëse roli i saj nuk 

është ai i të “transmetuarit” të tregimit, por ai i të paraqiturit, ekspozimit. Në fakt, 

pikërisht në një ekspozim të rrëfimit integrohen njësitë e niveleve inferiore: forma e 

rrëfimit që del mbi përmbajtjen dhe format  tipike narrative të rrëfimit ( veprime dhe 
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funksione). Kjo shpjegon pse kodi narracional është niveli i fundit ku analiza mund të 

arrijë . 

 Narracioni nuk mundet ta marrë kuptimin e tij përveçse nga bota që ndërton. 

Përtej nivelit narracional fillon bota, domethënë sistemet e tjera ( sociale, ekonomike, 

ideoligjike ), termat e të cilëve nuk janë më vetëm rrëfimet, por elemente të një substance 

tjetër (fakte historike, përkufizime, sjellje etj) Ashtu si gjuhësia ndalet te fraza, analiza e 

rrëfimit ndalet te ligjërimi. Gjuhësia njeh këtë lloj kufiri, që e ka postuluar – në mos 

eksploruar – nën emrin situatizim. L.J.Pietro e sheh atë si “tërësinë e fakteve të njohura 

nga marrësi në momentin e aktit të të kuptuarit dhe pavarësisht prej tij. Mund të thuhet, 

në të njëjtën mënyrë, që çdo rrëfim është haraçpagues i një “rrethane të rrëfimit”, së 

bashku me protokollet sipas të cilave rrëfimi konsumohet.28 Por situatizimin e strukturave 

ligjërimore ( në raport me frazën ) mund ta shohim si tërësinë e fakteve gjuhësore të pa 

asociuara. 

 Në këtë kuadër, edhe veprat e shkrimtarëve, që marrim në shqyrtim, kanë 

rrethanat e tyre, në të cilat ato situatizohen. Ligjërimi në këto romane ndërtohet në bazë të 

“formave të reja të ligjërimit” romanesk. Këto forma të reja ligjërimi lidhen me 

shmangien nga format tipike narrative, domethënë veprim/funksion, që vihet re në 

romanin tradicional. Rrëfimi në romanet e dy shkrimtarëve nuk lidhet vetëm me 

paraqitjen e veprimeve, që kryejnë personazhet dhe funksionin që luajnë ato në çuarjen 

përpara të konfliktit. Në rrëfimin tradicional vëmendja përqendrohej mbi ngjarjen, e cila 

kërkon domosdoshmërisht përdorimin e vetës së tretë. Ndërsa, në këto vepra, që mund t’i 

quajmë moderne, rrëfimi ndërtohet mbi bazën e ligjërimit, i cili dashje pa dashje është 

bartës i shenjave të qarta të marrëdhënies midis subjektit që e pohon dhe personit që është 

në pozitat e marrësit. Shfaqen në këto romane format e rrëfimit modern, në të cilin 

kërkohet të theksohen gjurmët e vetës së parë, ndërkohë që në format e rrëfimit 

tradicional, për shkak të përqendrimit te ngjarja, këto gjurmë zhduken, me qëllim që të 

arrihet shkalla më e lartë e objektivitetit. Gjithsesi, nuk mund të themi se të përqendruarit 

te ngjarja dhe shmangia e gjurmëve të vetës së parë realizon një objektivitet më të madh. 

Edhe në rastet e përdorimit të vetës së parë, siç do ta shohim në rastet e shqyrtuara, 

objektiviteti është i pranishëm, për sa kohë që ai që rrëfen është dëshmitar në atë që 

ndodh. Ajo që ndodh në këto romane nuk është përqendrimi te rrëfimi i ngjarjeve, por të 

treguarit e faktit që po rrëfehet. Për këtë arsye nuk mund të shihet më vetëm struktura e 

ngjarjes pa parë mënyrën sesi rrëfehet, prezantohet ngjarja. Pra, ligjërimi narrativ 

ndërtohet si shkrirje e përbërësve narrativë me ato të pohimeve individuale, në të cilët del 

në pah folësi përmes përemrave vetorë unë e ti. Për këtë arsye në këto romane 

bashkëkohorë, duhet të dallojmë rrëfimin, në kuptimin e organizimit logjik të fjalive dhe 

aktit inividual të shprehjes, si strategji subjektive e ndërsubjektive të pranisë në tekst të 

atij që e pohon, në lidhje me atë që e merr mesazhin. Nisur nga veprat e Kongolit mund të 
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themi se romanet e tij i ndërtojnë vetë marrëdhëniet midis dhënësit dhe marrësit, për 

shkak të përdorimit të vetës së parë unë dhe vetës së dytë ti brenda teksteve. 

[...] Ajo më rrëfeu se unë isha mashkulli i dymbëdhjetë në jetën e saj. Më shpjego, 

përse nuk ka klas dhe përse nuk duhej ta besoja? Ti mund ta marrësh me mend 

përkëdheljen e sedrës sime kur, midis një dyzine meshkujsh, unë dola më cilësori. [...] 

          F.Kongoli “Te  porta e shën Pjetrit” fq.87 

ose 

 Ti more përsipër të bëhesh prifti im. Kështu qoftë! Po pranoj të rrëfehem në 

shtëpinë tënde, si në një tempull. 

Rrëfimi im më shumë do të jetë një histori, nga ato që njerzit nuk kanë asnjë 

dëshirë t’i dëgjojnë, u prishin humorin. Më pyete për medalionin dhe mua më duhet të 

them se ai ka një histori. Me këtë nuk dua të të prish humorin. [...] 

        F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 137 

ose 

Sot e kam të pamundur t’ju flas për Veronikën, edhe sikur të doni. Nuk jam në 

formë. Që t’ju flas për Veronikën më duhet të jem me humor më të ngritur. Plot 

optimizëm. Ndërsa humori im është në pikën më të ulët. fajin për këtë, dua të them që 

ende nuk ju kam treguar pothuajse asgjë për Veronikën, e kemi ju. Kur jam ndier pak a 

shumë në formë, i gatshëm t’ju flas, keni kundërshtuar. [...] 

          F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 141  

 

 Romanet nuk janë më romane të specifikes, por të modeleve sinkretike. Me këtë 

duam të themi se ato ndërthurin në një tekst të vetëm mekanizma të ndryshëm, forma dhe 

modele të ndryshme. Po t’i referohemi romaneve të Fatos Kongolit: “Jeta në një kuti 

shkrepësesh” dhe “Te porta e shën Pjetrit”, mekanizmat e përdorur janë sa ato të romanit 

psikologjik, me vetëanalizën e personazhve, aq dhe ato të romaneve policeske me hetime, 

hipoteza që ngrihen dhe bien. Ligjërimi në to është në vetë të parë dhe rrëfimtari 

ngatërrohet plotësisht me protagonistin deri në pikën e errët të vetëdijes, por duke ruajtur 

në të njëjtën kohë edhe statusin e autorit të padukshëm. Duke kombinuar burimet e 

ndryshme të marrëdhënies impersonale me vetëshqyrtimin e personaheve, që realiohet 

përmes ligjëratës së zhdrejtë të të folurit me veten, autori ndërton një sintezë midis vetës 

së tretë dhe assaj të parë, midis realcionit dhe analizës. 

 Ligjërimi narrativ në romane i nënshtrohet estetikës së rastësisë dhe të 

improvizimit duke dëshmuar mosbesimin për rendin apo për gjithçka që duket se e 

prangos të tashmen tek e shkuara dhe prish lirinë e çastit. Ky ligjërim bëhet bartës i 

kombinimeve të spontanitetit, improvizimeve të personazheve dhe njëkohësisht i 

përllogaritjeve të veprimeve nga ana e tyre. Të rrëfyerit ndërtohet nga vetërrëfime 

graduale dhe të maskuara. Skena domaniante bëhet gjithmonë skena e vetërrëfimit dhe 

                                                                                                                                                 
28 L. J. Pietro, Pertinenza e pratica, Feltrinelli, Milano, 1976, fq. 63 
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rreth saj organizohet i gjithë rrëfimi. Benjamin pohon: “Vendi i lindjes së romanit është 

individi në izolimin e tij, që nuk është më në gjendje të shprehet në formë shembullore në 

lidhje me çështje që kanë rëndësi dhe që kanë të bëjnë më nga afër me të, ai vetë është pa 

këshilla dhe nuk mund t’u japë të tjerëve. Të shkruash një roman do të thotë të 

përkeqësojë të pamatshmen në paraqitjen e jetës njerëzore”29 Pra romani bashkëkohor 

ndërtohet në rrethanat e një rrëfimi që gërsheton bashkë nivelet e narracioni, të 

veprim/funksionit, të problemeve të pasionit dhe të aktit individual të ligjërimit, të 

pranisë apo mungesës së autorit, por gjithmonë duke patur si synim vetërrëfimin dhe jo 

rrëfimin: 

[...] Inspektori doli nga bar-restoranti me nerva të acaruara. 

Padyshim, do të vazhdonte të mbetej një hap përpara atyre që e kishin 

vizituar Mark Perjakun përpara tij. Ai e merrte me mend se kush e kishte 

vizituar Mark Perjakun përpara tij. I erdhi të kthehej mbrapsht, të shkonte 

tek ai njeri kokëderr, ta zinte për fyti.[...] Tek zbriste nëpër një  rrugë tërë 

baltë, në të dy anët e së cilës ndodheshin në një rrëmujë 

planimetrikeshtëpitë e fundit të lagjes së kodrës, mbi një mur rrethues lexoi: 

“Çeçenë, pirhuni andej nga keni ardhur”. [...] Çastin e fundit, i 

padepërtueshmi Mark Perjaku kishte pranuar të mbante një kartëvizitë të tij 

me numrin e telefonit të zyrës, të shtëpisë dhe të celularit. po ta shihte të 

nevojshme, ai mund ta merrte në telefon në njërin nga këto numra, në çdo 

kohë.[...] 

                  F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 113-114  

 

[...] Ai rrufiti një gllënjkë tjetër kafeje. Mua nuk më intereson se cili 

është ortaku juaj, tha duke e vendosur filxhanin mbi tryezë. As se cilët kanë 

ardhur t’ju takojnë përpara meje. Dua vetëm t’ju bëj të qartë një gjë: vëllait 

tuaj i kërcënohet një rrezik i madh. Ju bëj thirrje të mos luani të paditurin. 

në timonin e makinës ku është gjetur i vrarë Altin Kora, janë gjetur edhe 

gjurmët e gishtërinjve të vëllait tuaj. mos më thoni se nuk e njihni Altin 

Korën.[...] 

         F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 112 

 

[...] Ngrefosja jote nuk më pëlqeu. Ti u orvate të më fusje frikën dhe, 

me dashje ose jo, po më bëje një fyrje të rëndë. Më të rëndë se epitetet që ti 

dhe miqtë e tunuk munguat të m’i përplasnit në fytyrë më vonë. Megjithatë 

përçapjen tënde e mirëkuptova. Ato kohë unë, si të thuash, fluturoja nëpër 

re, isha nën pushtetin e romanit “Ivanhoe”. ato kohë ky romanishte për mua 

një libër jastëku: e lexoja dhe e rilexoja. Shpesh e shihja veten në rolin e 

                                                 
29 Benjamin, W., “Angelus novus” Einaudi, Torino, 1962, fq. 239 
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heroit të Ëalter Scot-it, me kodin e tij të nderit. Për besë, njerëzit e asaj 

epoke kishin një kod nderi. Sot, mjerisht, nuk e ndesh gjëkundi, por kjo është 

tjetër gjë, s’kemi ç’bëjmë as unë, as ti. [...] 

              F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 217-218 

  

Në këto kushte ajo që synohet të arrihet është të pohuarit se, ajo që ka rëndësi 

është subjektiviteti i pranishëm në tekst. Për të realizuar këtë shkallë të subjektivit të 

rrëfimit, autori përdor mundësi të ndryshme narrative. Herë-herë roli i personazheve të 

tjerë do të shërbejë për të lehtësuar ose për të provokuar një vetërrëfim, i cili vonon të 

vijë. Kjo mënyrë e organizimit e afron lexuesin me ndjesitë e përjetuara të personazheve 

ashtu siç ato janë jetuar prej tyre.  Ndodh që ligjërimi të dëshmojë se personazhet e 

rrëfejnë jetën e tyre teksa janë duke e jetuar, ndërsa lexuesi përfshihet në veprim në të 

njëjtën kohë kur dhe personazhi vepron. Këto dëshmojnë se tendenca e shkrimtarëve 

është të ndërtojnë një tekst, që tenton të jetë i hapur në maksimumin e mundshëm ndaj 

interpretimeve të tekstit. 
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KAPITULLI II  Teknika të ndërtimit të sistemit të rrëfimit 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

2.1  Sistemi i rrëfimit 

 
Organizimet ligjërimore në roman mund të përcaktohen nga marrëdhëniet që 

krijohen midis dy proceseve thelbësore: artikulimit ose segmentimit, që prodhon njësitë 

(është forma sipas Benvenistes) dhe integrimi, që i mbledh këto njësi në një rang më 

superior (që është kuptimi)30. Ky proces i dyfishtë që e ka fillesën në ligjërimin e folur, 

merr kuptim më të gjerë në gjuhën e veprave letrare, ku artikulimi dhe integrimi apo 

forma dhe kuptimi nuk janë thjesht koncepte. 

Forma e rrëfimit dhe organizimi i ligjërimit janë esencialisht të përcaktuar nga dy 

fuqi: ajo e shtrirjes së kuptimeve të veta përgjatë ngjarjes dhe ajo e ndërfutjes në këto 

shtrirje kuptimore, të shtrembërime e zgjerimeve të paparashikuara. Kemi parasysh në 

këtë rast romanin “Piramida”, i cili ndërtohet pikërisht nëpërmjet këtyre ndryshimeve të 

papritura, përmbysjeve që ndodhin si në fushën e ndërtimeve, ashtu dhe në atë të drejtimit 

të punimeve 

   Të dyja fuqitë vepruese në organizimin e formës së rrëfimit prezantohen si liri 

artistike. “Karakteristika e rrëfimit ka të bëjë ekzaktësisht me përfshirjen në sisemin 

ligjërimor të shmangieve të ndryshme që evidentohen përgjatë ndërthurjes së 

ndodhive.”31 Në gjuhën e rrëfimit, procesi i dytë i rëndësishëm është integrimi. Ajo që 

shkëputet në një farë niveli ( një sekuencë për shembull) shumë shpesh bashkohet në një 

nivel më superior. Me këtë fundit kemi parasysh një sekuencë të një shkalle hierarkike 

më të lartë, një domethënie totale e një shpërndarjeje të dhënash apo veprim i një klase 

personazhesh. Tërësia e rrëfimit mund të krahasohet me një organigrame, të aftë për të 

integruar në mënyrë të natyrshme kthimin pas dhe kapërcimet përpara që mund të bëjë 

rrëfimtari në lidhje me ngjarjen që rrëfen. Më ekzaktësisht, integrimi, i shfaqur në forma 

të ndryshme, lejon kompensimin e kompleksitetit, në dukje të pakontrollueshëm, të 

                                                 
30 Benveniste, E., “Problemi di linguistica generale”, Il Saggiatore, Milano, 2010, fq. 81 
31 Valery, P., “Romani i afrohet formalisht ëndrrës ; mund të përcaktohen si njëri dhe tjetra, nëpërmjet 

marrjes në konsideratë të kësaj pronësie kurioze : që të gjithë  kapërcimet i përkasin.” 
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njësive të një niveli. Është kjo gjë që, përgjatë lëvizjes së lexuesit nëpër strukturën 

ligjërimore, lejon të orientuarit e kuptimit të elementeve heterogjenë, të shpërndarë, por 

dhe të vazhdueshëm. Në fakt, ligjërimi shfaqet si një tërësi sitagmash, të cilat në vetvete 

nuk  e njohin vazhdimsinë si dimension dhe për këtë arsye ato bëhen bartëse të 

heterogjenizmit ligjërimor.  

Nëse do të përdorim emërtimin e Greimas izotopi, njësia e domethënies ( ajo që 

ngop një shenjë dhe konceptin e saj ), mund të thuhet se integrimi është një faktor 

izotopie: “Çdo nivel (integrues) i jep  izotopinë e tij njësive të një niveli më inferior dhe 

nuk lejon që kuptimi të ketë “kapërcime” – gjë që nuk do të mungonte nëse nuk 

perceptohet dallimi i niveleve.” 
32 

Integrimi narrativ nga ana tjetër nuk paraqitet në mënyrë krejtësisht të rregullt, si 

një arkitekturë që çon, nëpërmjet simetrive të kërkuara, nga një pafundësi elementesh të 

thjeshtë, në një masë komplekse. Shumë shpesh, e njëjta njësi mund të ketë dy lidhje, 

njërën  në një nivel ( funksioni i një sekuence ) tjetrin në një nivel tjetër ( e dhënë që 

shtyhet drejt një vepruesi ). Të rrëfyerit, në romanin “Piramida”, prezantohet kështu si një 

seri elementesh të tërthorta dhe të drejtpërdrejta, që kanë ngecur. Ndarja e njësive, 

orienton një të lexuar “horizontal”, kemi parasysh këtu ndarjen në kapitujt që ndjekin 

kronologjikisht ecurinë e ngjarjeve, rrëfimin mbi ndërtimin e piramidës që nga fillimi 

deri në fundin e saj. Por, ajo që bie në sy në këtë roman nuk është thjesht lëvizja lineare, 

ku sekuencat ndjekin njëra tjetrën. Integrimi, si shumëfunksionueshmëri e sekuaencave, 

mbivendos një të lexuar “vertikal”. Ligjërimi i personazheve bart fjalë që në të njëjtën 

kohë i përkasin sa ligjërimit që lidhet me ngjarjet në vepër, aq dhe me disa shprehje tipike 

të sistemit totalitar në Shqipërinë e viteve ’45 – ’90. Në këtë rast ka një lloj “çalimi” 

struktural, një lojë të pafund potencialesh, rëniet e ndryshme të së cilës i japin rrëfimit 

kadarean në këtë vepër “tonin” ose energjinë që i ka karakteristika të vetat. Çdo njësi 

perceptohet në “lulëzimin” e saj dhe në thellësinë e saj dhe është pikërisht kështu që 

“proçedon” rrëfimi, duke ndërtuar konkurimin e këtyre dy rrugëve të sipërpërmendura. 

Struktura e ligjërimit degëzohet, përhapet, zbulohet dhe rimblidhet. Kuptimi i ri që 

ndërtohet si rezultat i bashkimeve të ndryshme, është i rregullt, lexuesi përmes 

organigramës , të dhënat për plotësimin e të cilës i gjen në vepër, ndërton “Piramidën” e 

tij, atë të xhamtën me njollën e gjakut të padukshme. 

Ekziston, natyrisht, një liri në organizimin e ligjërimit ( siç ekziston një liri për 

çdo folës, në lidhje me gjuhën e tij), por kjo liri është, në kuptimin letrar, e kufizuar. 

Midis kodit të fortë të gjuhës dhe kodit të fortë të të rrëfyerit, vendoset, për të thënë 

kështu, një zbrazëtirë: fraza. Nëse kërkohet të kapim tërësinë e të rrëfyerit në formën e 

shkruar, do të shohim se ai niset nga një kodifikim më i fortë ( niveli fonematik) duke u 

zhvilluar progresivisht deri tek fraza, maja ekstreme e lirisë kombinuese. Më pas fillon të 

zgjerohet duke nisur nga grupet e vogla të frazave ( mikro- sekuenca ), akoma shumë të 
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lira, deri tek veprimet e mëdha që formojnë një kod të fortë dhe të ngushtë. 

Krijueshmëria, si tipar i të rrëfyerit ( të paktën në dukjen e saj mitike për “jetën” ), 

vendoset kështu midis dy kodeve, atij të gjuhësisë dhe të transgjuhësisë. Për këtë arsye 

studiuesit e ndryshëm pohojnë në mënyrë paradoksale që arti (në kuptimin romantik të 

fjalës) është një fakt formulimi detaji, ndërsa imagjinata është zotërimi i kodit. “Në fund 

të fundit – thotë Poe – do të shihet se njeriu prodhimtar është gjithmonë plot fantazi dhe 

se njeriu me të vërtetë imagjinar nuk është tjetër përveçse një analist ...” 33    

A duhet t’i rikthehemi mendimit të përgjithshëm në lidhje me “realizmin” e 

menjëhershëm të të treguarit? Romani, dhe strukturat ligjërimore romaneske, dallohen 

nga të gjitha format e tjera të letërsisë në prozë – përralla, legjenda, madje dhe novela – 

për shkak se nuk lindin nga një traditë gojore, ku kjo e fundit karakterizohet nga nevoja e 

“realizmit” të menjëhershëm. Ligjërimi narrativ, në rastin e romaneve tanë, lind brenda 

individit dhe nuk vjen gjithmonë si një nevojë për t’iu referuar realitetit. Në romanet e 

Kadaresë ligjërimi narrativ synon gjithmonë të transformojë format e veta duke iu larguar 

referencialitetit. Kjo është dhe arsyeja pse edhe në rastet kur duket se fraza ka lidhje me 

rrëfimin e një veprimi, qëllimi nuk është veprimi në vetvete, por efektet e tij.  Kështu, në 

momentin kur janë duke u përgatitur punimet për ndërtimin e  piramidës së Keopsit, 

gjejmë këtë frazë që më shumë se është rrëfim për veprimin e hapjes që rrugëve, është një 

përshkrim i tij :  

[...] “Hapja e udhëve nisi si përherë në vende të ndryshme, në të njëjtën kohë.” 

[...]34.  

Në tërësinë e strukturës ligjërimore të veprës duket se jo hapja e udhëve e as 

vendet ku nisin të hapen këto udhë nuk përbëjnë arsyen e vërtetë të informimit. Ky fakt i 

rastësishëm “bën” ndoshta “më të shkathët , të gjallërueshëm” rrëfimin, por informacioni 

i vërtetë, ai që do të nxjerrë sythët më vonë, është fakti se gjithçka nis në të njëjtën kohë. 

Ligjërimi kalon në një nivel alegorik, domethënë rrëfimi lidhet me faktin se të gjithë dhe 

gjithçka i nënshtrohet këtij sistemi shtypër të piramisës, e cila gradualisht, teksa merr 

formën e saj të plotë, shteron të gjitha energjitë e këtij vendi. 

 Kështu, “në çdo të treguar, imitimi mbetet i rastësishëm. Funksioni i të treguarit 

nuk është të  “përfaqësojë”, por është ai i të ndërtuarit dhe i të përbërit të një spektakli, që 

akoma  mbetet shumë enigmatik dhe nuk mund të jetë i llojit mimetik.” 35. “Realiteti” i 

një sekuence nuk qëndron në serinë “natyrale” të veprimeve që e përbëjnë, por në 

logjikën që shfaqet aty, në atë që përmbushet. Në një mënyrë tjetër mund të thuhet se 

                                                                                                                                                 
32 Greimas, A.J., “La semantica strutturale: ricerca di metodo”,  Meltemi, Roma, 2000, fq 162 
33 “Vrasja e dyfishtë e rrugës Morgue”  përkthim nga Bodler 
33I . Kadare, “Piramida” Çabej, 1995 fq. 28  

 
35 G.Genette në “Figure III” Discorso del racconto, Torino, 2006,  e redukton mimesin  në fragmente që 

lidhen me dialogun ; gjithashtu për më tepër dialogu  fsheh gjithmonë një funksion të kuptueshëm dhe jo 

mimetik.  
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origjina e sekuencave që ndërtojnë “Piramidën” nuk është vëzhgimi i realitetit, por 

nevoja për të ndryshuar dhe kapërcyer formën e parë që autori ka pasur në dispozicion, 

domethënë përsëritjen. Secila prej sekuencave shfaqet si një e tërë, në gjirin e së cilës 

asgjë nuk përsëritet. Logjika që i bashkon sekuencat ka në këtë rast një vlerë emancipimi 

– dhe bashkë me të i gjithë të rrëfyerit. Të rrëfyerit në romanin “Piramida”, përmes 

organizimeve konkrete ligjërimore, nuk na bën të shohim dhe as nuk imiton ndërtimin e 

Piramidës së Keopsit. “Ajo që ndodh” gjatë procesit të të rrëfyerit, nga këndvështrimi 

referencial (real), është asgjë, sepse ekziston në letër, kjo për arsye se “ajo që zhvillohet ” 

është vetëm gjuha dhe mënyra se si ligjërimi ecen përpara. “Vizionin” për ndërtimin e 

Piramidës ne nuk e marrim për shkak se e shohim atë (sepse ne nuk “shohim” asgjë) të 

imituar, por, sepse marrëdhëniet e krijuara në nivelin kuptimor, si rezultat i lidhjes jo 

lineare të sekuencave të ndryshme, na e krijojnë përmes fjalës këtë “vizion”. Kadare 

largohet nga format e pastra mimetike duke ndërtuar një strukturë ligjërimore që 

funksionon maksimalisht vetëm në nivelin e kuptimit.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Rrëfimi personal dhe a-personal  

 

 Në fakt ligjërimi narrativ, thënë si duhet (ose kodi i narratorit ), njeh, ashtu si dhe 

gjuha, vetëm dy sisteme shenjash: personale dhe a-personale. Këto dy sisteme nuk kanë 

domosdoshmërisht në pronësi të tyre shenja gjuhësore të lidhura me personin (unë) dhe 

me jo-personin (ai); për shembull mund të ketë rrëfime, ose të paktën episode, të shkruar 

në vetë të tretë për të cilat në fakt instanca autentike është veta e parë. Lind pyetja si ta 

vendosim këtë gjë? Mjafton ta rishkruajmë tregimin (ose pasazhin ) nga veta e tretë ai në 

vetën e parë unë: nëse ky veprim nuk na çon në një ndryshim të ligjërimit përveç 

ndyshimit të përemrave gramatikalë është e sigurt që mbetemi brenda një sistemi 

personash. Që instanca të ndryshojë duhet që të rishkruarit të bëhet e pamundur. Kështu 

fraza : [...] “ e ndoqi me sy kur vajza shkoi... pastaj kur u kthye me të njëjtën të ecur të 

lehtë e mospërfillës.[...] 36 është përsosmërisht personale pavarësisht nga përdorimi i 

përemrit në vetën e tretë Ai ( unë X ndoqa etj) , por fraza narrative : [...] “Duket kjo qe 

arsyeja që ajo më zbuloi qysh në fillim se fytyrën time e mbante mend, me një fjalë më 

                                                 
36 Kadare. I.,  “Shkaba” , Çabej, Tiranë, 1996, fq 34 
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njihte: isha kushëri i Sofit, asaj studentes së shkëlqyer [...]37 ” nuk mund të jetë personale 

për shkak të  përdorimit të foljes “duket”   që bëhet shenjë e a-personales ( dhe jo thjesht 

për përdorimin e vetës së tretë ajo). 

ose  

[...]Duket njeriu, të cilit punët i shkonin si s’ka më mirë, po sillej me një eufori pa 

vend. [...] 

            F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq144 

ose 

[...] vështrimi i tij dukej sikur thoshte: kaq shumë u trishtuat?[...] Nuk flisnin, veç 

sytë e zbrazët dukej sikur thonin: me ç’shkallë do ngjitesh drejt qielli, sovrani im? [...] 

                 I.Kadare “Piramida” fq. 9-10 

 

Është fakt se a-personalja është mënyra tradicionale e tregimit dhe është 

gjithashtu fakt se gjuha  ka përpunuar të gjithë sistemin kohor, tipik të tregimit të 

destinuar për të zhdukur  të tashmen e atij që flet. “Në tregim,- thotë Benveniste,- asnjë 

s’flet”. Por instanca personale ( nën formën pak a shumë të maskuar ) ka pushtuar pak 

nga pak tregimin dhe narracioni i referohet al hic et nunc të lokucionit ( është 

përkufizimi i sistemit personal). Sot është e mundur të shohim shumë struktura 

ligjërimore narrative, të përziejnë me një ritëm jashtëzakonisht shumë të shpejtë, shpesh 

në kufijtë e të njëjtës frazë , personalen me a-personalen ; si për shembull kjo frazë  

Sytë e tij ................................................................................................. personale 

gri në blu ................................................................................................ a-personale 

ishin të fiksuar tek ata të bashkëshortëve , që nuk dinin ç’sjellje të bënin .... personale 

sepse ky shikim i fiksuar sillte një përzierje ironie dhe vetëpërçmimi ..   a-personale  

 

ose  

 

Gjithçka tek ajo të kujtonte fokën............................................................ personale 

fytyra e dhjamosur, gusha......................................................................... a-personale 

duhet të vuajë nga tiroidet...................................................................... personale 

gjinjtë e mëdhenj të varur nën fustanin e errët,  prapanica ............... a-personale 

këmbët elefanteske, të cilat i urdhëroi vështirësisht të lëviznin ....... personale 

të lëviznin për të ngjitur tri shkallina të drunjta, në pragun e asaj që burri e kishte 

quajtur shtëpi ........................................................................................  a-personale  

      F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 121 

 

Përzierja e sistemeve perceptohet si një lehtësim . Ky lehtësim mund të arrijë deri 

në truk. Romani “Te Porta e shën Pjetrit” e ruan enigmën vetëm duke bërë hile në lidhje 

                                                 
37 F. Kongoli, “Lëkura e qenit” Toena 2003 fq 226 
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me personin e rrëfimit. Personazhi përshkruhet nga brenda, përshkruhen mendimet dhe 

ndjesitë e tij, ndërkohë që ai është në koma, midis jetës dhe vdekjes. Gjithçka  ndodh 

sikur në të njëjtin person të kishte një koshiencë prej dëshmitari, të brendshëm në ligjërim 

dhe një koshiencë prej viktime, të brendshëm në lidhje me referentin. Vetëm rotacioni 

abuziv i dy sistemeve lejon enigmën. Kuptohet pra që, në polin tjetër të letërsisë, rregulli 

i sistemit të zgjedhur bëhet një kusht i nevojshëm për veprën – por pa arritur gjithmonë ta 

nderojë deri në fund . 

 [...] Ai kishte zënë vend në kolltukun pranë oxhakut, ku gjatë vitit të fundit 

ti rrije më një libër në dorë dhe, në rastet kur unë, për një arsye a një tjetër vonohesha, të 

gjeja atje. Në këto raste, gati si një adoleshente e zënë në faj, prisja prej teje pyetjen e 

dikurshme prindërore për shkakun e vonesës, e gatshme të jepja shpjegimin tim. Vonesat 

e mia nuk të pëlqenin. Ndërsa unë ndihesha lakuriq nga pyetjet që të viinin në majë të 

gjuhës e nuk m’i bëje.[...] 

            F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 165-166 

 

 Ky rregull i organizimit të ligjërimit – i kërkuar nga Kongoli, - nuk është 

detyrimisht një imperativ estetik. Ai që quhet romani psikologjik, tipare të të cilit gjejmë 

në veprat e këtij autori, zakonisht karakterizohet nga një përzierje e dy sistemeve, duke 

mobilizuar njëra pas tjetrës shenjat e jo-personit me ato të personit. “Psikologjia”  e 

personazheve nuk mundet në fakt – paradoksalisht – të kënaqet me një sistem të pastër të 

personit, meqenëse, duke e vendosur të gjithë të treguarit vetëm në instancën e ligjërimit, 

ose nëse preferojmë në aktin e lidhjes, është vetë përmbajtja e personit që kërcënohet. 

Personi psikologjik (i rendit referencial) nuk ka asnjë marrëdhënie me personin gjuhësor, 

personazhin, i cili nuk përcaktohet kurrë nëpërmjet planit të vendosjes, ndërveprimit ose 

pjesëve, por vetëm nga vendi i tij ( i kodifikuar ) në ligjërimin konkret të veprës.  

[...] Atyre letrave u jam kthyer shpesh. I di gati përmendësh. Mund të them se 

është e njëjta letër, të njëjtat fjalë, i njëjti mendim i përsëritur për vite me rradhë dhe në 

fund vret mendjen të gjesh se cili ka qenë qëllimi i tyre, përse janë shkruar në atë mënyrë, 

me një dykuptimësi mizore, pas intervalesh të gjata heshtjeje po aq mizore. Që im atë 

duhet ta ketë dashur si i çmendur nënën time, kjo kuptohet. Megjithatë ai ka bërë çmos ta 

fshehë. Dhe nuk i shkruan asgjë për veten. Nga ato letra të shkurtëra nuk merr vesh asgjë 

për jetën e tij në burg, asnjë hollësi sado e vogël, mua nuk më zë me gojë gjëkundi, i të 

mos ekzistoja, për Vilën e Shrigave nuk bën asnjë pyetje. Përkundrazi, nëntekstet e 

hidhura janë vazhdimisht të pranishme, të thuash se ka patur vetëm një qëllim: ta bënte 

nënën të vuante. Nëse ky ka qenë vërtet qëllimi i tij, ia ka arritur. [...] 

        F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 141  

Kongoli, në veprat e tij, flet pikërisht për këtë person formal. Duket qartë se me 

këtë mënyrë konceptimi synohet të realizohet një përmbysje e rëndësishme e rendeve, 

meqënëse kërkohet të kalohet rrëfimi nga rendi thjesht konstatues ( që e zinte deri tani) 
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në rendin performues, sipas të cilit kuptimin e fjalës është vetë akti i ligjërimit që e 

shpreh dhe jo rrëfimtari.  

[...] Po aq rastësisht sa qe ulur në kolltukun tënd, ai zgjati dorën dhe mori në 

paravazin e oxhakut një libër. Një nga romanet e mi, që ti e shfletoje shpesh, me atë 

peronazhin femër të quajtur Roksana. Inspektori më kërkoi ndjesë q më parë, domethënë 

para se të ndodhte ajo që ndodhi, nuk kishte lexuarasnjë libër timin. Jo për faj të librave 

të tu, theksoi,. Këto ditë gjeta dhe lexova njërin prej tyre, pikërisht këtë që kam në dorë. 

të them të drejtën, pas leximit të atij, ardhja te ju m’u bë më e lehtë. Më duket sikur ju 

kam njohur prej kohësh, zonjë.[...] 

         F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” Fq166 

 Në këtë rast  është vetë akti i ligjërimit, i cili na bën të mundur të kuptojmë disa 

shenja në roman. Kështu pohimi i inspektorit: “Të them të drejtën, pas leximit të tij, 

ardhja te ju m’u bë më e lehtë. më duket sikur ju kam njohur prej kohësh, zonjë.” është 

një e dhënë që mund të hedhë dritë mbi marrëdhënien e Platonit me Roksanën, që duket 

sikur është kopja e zonjës A. Gj, bashkëshortes së tij 

Në letërsinë e sotme të shkruash nuk është më thjesht të “rrëfesh”, por është të 

thuash që tregohet. Kjo është dhe arsyeja pse në romanin “Te portat e Shën Pjetrit”, për 

shembull, organizimi ligjërimor nuk është më përshkrues, por transitiv dhe sforcohet të 

realizojë tek fjala një të tashme kaq të pastër sa i gjithë ligjërimi identifikohet me aktin që 

e prodhon. Është e dukshme qartë se në romanet e tij Kongoli përdor gjerësisht kohën e 

tashme.  

 

[...] “ Tradhëtia ime nuk është e rastit, një aksident në kushtet e mungesës sate. 

Madje fjalën tradhëti unë po e përdor për forcë zakoni, kështu është pranur të quhet brez 

pas brezi veprimi i kryer prej meje” [...] 

        F.Kongoli “Te portat e Shën Pjetrit” fq13 

 

ose 

   

[...] Është çasti ta ringjall atë grua. Ose ta nxjerr nga ëndrra. Në të dyja rastet 

është njëlloj si të kërkoj pjesët e vdekura të vetvetes. T’i gjej, t’i prek me dorë. T’i 

zhvarros e t’i varros përsëri dhe të bëj çmos që në këtë ceremoni zhvarrimi dhe rivarrimi 

të fëmijërisë së hershme, të sillem denjësisht. [...] 

                                  F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 46  

 

ose 

 

 [...] E kam gabim? Po ta pranoj këtë, më duhet të vë në pikëpyetje gjendjen time 

të tanishme: një fetusgjenetikisht i modifikuar, me kujtesë parahistorike. Jo ti kërkon të 
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tallesh. Kudo që të jesh, sado larg, edhe në pikën më të fshekur të galaktikës prej nga më 

telefonon, unë të ndiej pranë. Në plotësinë tënde, me aromën e trupit dhe me parfumin e 

veçantë të seancave tona të dashurisë. Ndonëse tani nuk kamasnjë dëshirë të bëj dashuri 

me ty. Jo ngaqë jam një fetus dhe nuk kam dëgjuar që një qenie në gjendje fetusi të mund 

të bëjë dashuri. Është diçka më e ndërlikuar. [...] 

          F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 69 

 

 

ose 

 [...] T’i lëmë shakatë dhe të flasim pak më seriozisht. Jam unë, Gëzim Limani. Jo 

ai, me të cilin sapo u ndave, i fejuari i zonjushës Izabela Demiri, megjithëse, nuk e 

mohoj, e kam dashur atë zonjushë dhe, sikur punët të ishin rrokullisur ndryshe, me ca më 

shumë fat, një ditë ndoshta do tëquhesha dhëndër i atyre gjynahqarëve. Ta themi e ta 

lëmë midis nesh: u talle sa deshe me ta. Më trego, pash Zotin, si e kuptove se duke e 

cilësuar Izabelën “zonjushë” do të fitoje të gjitha pikët e mundshme që do t’i jepnin një 

gaxhoi të sërës tënde vjehrri dhe vjehrra ime?[...] 

 S’është ndonjë hata. Tekefundit, unë vetë, që po flas, jam një fakt i manipuluar. 

Nga ti, o burrë i dheut, nga kush tjetër! Gëzim Lumani real, me të cilin sapou ndave, mezi 

ka arritur të kryejë dy-tri klasë shkollë, madje edhe ato i ka harruar, dhe nuk di të 

shkruajë as emrin e vet. Ndërsa unë, i manipuluari yt, jam i aftë të formuloj pak a shumë 

kuptueshëm ato mendime që ai i bluan, po nuk është në gjendje t’i shprehë, çka i jep 

fytyrës së tij reale pamjen e një debili. Rrjedhimisht, edhe fytyrës sime virtuale. 

 Nuk jam debil, të siguroj. Me mua mund të flasësh si me çdo qenie të arsyeshme. 

[...] 

          F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 128-129    

 

E gjithë ajo që thuhet transformohet – ose shtrihet – tek mënyra e të thënit. 

Tradicionalisht rrëfimi ka përdorur kohën e kryer për të ruajtur objektivitetin e tij, 

ndërkohë që në romanin bashkëkohor, si në rastin e veprave të Kongolit, nuk ngurohet të 

përdoret koha e tashme, siç shihet nga shembujt e mësipërm. Në këto raste rrëfimi bëhet 

ligjërim, sepse vëmendja nuk përqendrohen në paraqitjen e ngjarjes, por në mënyrën se si 

organizohet kodi gjuhësor. Mënyrën se si rrjedhin ngjarjet e mësojmë përmes mënyrës së 

organizimit të ligjërimit të personazheve, që zë dhe pjesën më të madhe në vepër. 

Përdorimi i kohes së tashme duket sikur vë shenjën e barazisë midis akrit të rrëfimit dhe 

atij të ligjërimit imediat të personazhit.  

Sipas studiueses amerikane Marya Schechhtman “ ... në konceptimin narrativ të 

vetes, identiteti i individit krijohet nga një konceptim i vetes që ndodh në formë 

rrëfimtare. Më përgjithësisht, kjo do të thotë se për të ndërtuar një identitet kërkohet që 

një individ ta konceptojë jetën e tij ashtu siç ndodh forma dhe logjika e një ngjarjeje, në 
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mënyrë më specifike, historia e jetës së një njeriu”38, edhe personazhet e Kongolit janë në 

kërkim të vetvetes dhe këtë e bëjnë përmes të rrëfyerit. Kjo kërkese e personazheve të tij 

për vetënjohje bën që dhe format personale dhe a-personale të rrëfimit të ndërthuren me 

njëra-tjetrën. Kjo për arsye se së jashtmi rrëfimi formalisht duhet të ruajë logjikën e të 

rrëfyerit, por në brendësi të tij ligjërimi është personal. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Organizmimi i niveleve narrative  
 

Narratologjia e konsideron të rrëfyerit si një mesazh që transmetohet nga një dhënës 

tek një marrës. Në një hipotezë të tillë, mënyra se si organizohet sistemi i ligjërimit në 

çdo roman, mund të ofrojë veçanti më të mëdha ose më të vogla, në varësi të teknikave 

që narratori përdor. Ligjërimi narrativ mund të organizohet rreth një rrëfimi, i cili mund 

të vijë në mënyrë pak a shumë direkte, domethënë në një distancë të ndryshueshme nga 

ajo që rrëfen (nga diegjeza). Por, mundet gjithashtu, që të rrëfyerit të rregullojë 

informacionin e dhënë, duke përdorur një pikëvështrim ose prospektivë, një qendër 

optike, nga e cila shtjellon ngjarjen. Genette39 mendon se distanca dhe prospektiva 

përbëjnë dy aspektet thelbësore të botës narrative, dhe janë pikërisht këto, kategoritë që 

përcaktojnë rregullimin sasior dhe cilësor të mesazhit . 

Nga ana tjetër, fakti që të rrëfyerit është një komunikim kërkon që të realizohet nga 

një dhënës ose zë, që rrëfen dhe që t’i drejtohet një marrësi. Një ndër elementët e 

komunikimit narrativ, që na intereson më shumë, është  kategoria e instancës narrative 

që udhëheq procesin e të rrëfyerit dhe është bartës i një ligjërimi që ka shenjat dalluese të 

zërit që e thotë. “Këtu, - sipas Genette-it,- duhet dalluar mënyra (kush është personazhi, 

pikëvështrimi i të cilit orienton prospektivën narrative? ose më thjeshtë , kush sheh ? ) 

nga zëri (kush është narratori? Kush flet ?), megjithëse të gjitha këto teknika të paraqitjes 

janë ngushtësish të lidhura midis tyre”40. 

Nuk është i panjohur fakti se zëri, është instanca prodhuese e ligjërimit narrativ. 

Kjo sigurisht është e mirë dallueshme nga instanca e atij që shkruan, sepse është e qartë 

tashmë se narratori është i ndryshëm nga autori. Nuk është Fatos Kongoli që tregon 

dashuritë e Kristi Tarapit tek “Lëkura e qenit” dhe të Platon Gurit tek “Te porta e Shën 

                                                 
38 Schechhtman, M., The constitution of Selves, Cornel University Press, Ithaka, New York, 1996, fq. 96. 

përkth.  im 
39 Shih Genette, G., Figure III, kapitujt: “Distanza “ dhe “Prospetiva”, Einaudi, Torino, 2006 
40 Genette.G. Figure III, Einaudi, Torino, 2006, fq. 183 
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Pjetrit”, por janë vetë Kristi, Platoni, personazhe të veprave në fjalë, në një rrëfim ku 

“unë” mund të paraqesë vetëm ata dhe, ku “këtu” e “tani” lidhen me rrethanat 

hapësinore-kohore të një të rrëfyeri të tillë. Të gjithë referimet e këtyre dy personazheve 

lidhen me aktin fiktiv të rrëfimeve të tyre dhe jo me jetën reale të F.Kongolit. Në mënyrë 

më radikale, dhe narratori i “Shkabës” nuk koinçidon me Kadarenë, edhe pse aty këtu 

shpreh opinionet e këtij të fundit, meqenëse narratori – autor është dikush që “njeh” 

qytetin N41, Anën dhe personazhet e tjerë të romanit, ndërsa Kadare, nga ana e tij, 

kufizohet në imagjinimin e tyre. Në këtë kuptim, sigurisht, situata narrative e të rrëfyerit 

fiktiv nuk mundet kurrë të na çojë në një situatë konkrete në momentin e të shkruarit . 

Statusi i narratorit përcaktohet nëpërmjet nivelit të tij narrativ – lidhja e narratorit 

në marrëdhënie me ligjërimin dhe të rrëfyerit – dhe raportit të tij me ngjarjen. Në rastin e 

veprave të marra në shqyrtim do të kishim një tabelë të tillë të niveleve narrative: 

                      Niveli narrativ                    

 

Raporti me  

historinë  

JASHTËDIEGJETIK 

 

Rrëfim i shkallës së parë 

( diegjetik ) 

NDËRDIEGJETIK 

 

Rrëfim i shkallës së dytë 

( metadiegjetik ) 

HETERODIEGJETIK 

Narrator që nuk merr pjesë 

në ngjarje  

 

Kadare tek “Piramida” 

 

Inspektori Kurti 

“Te porta e Shën Pjetrit” 

HOMODIEGJETIK 

Narratori është i pranishëm 

në ngjarje 

Autodiegjetik 

Krist Tarapi; Platon Guri etj 

  

 

Dolores “Lëkura e qenit” 

Barmani “Shkaba” 

 

Nivelet narrative manifestohen kur narratori i të rrëfyerit të shkallës së parë (ose 

diegjetik) ia jep fjalën një personazhi, që shndërrohet kështu në narrator të shkallës së 

dytë (ose metadiegjetik). Narratori i të rrëfyerit të parë quhet jashtëdiegjetik (vendoset në 

të njëjtin nivel me publikun), ndërsa narratori i rrëfimit të shkallës të dytë quhet 

ndërdiegjetik dhe mundet t’i drejtohet vetëm personazheve të rrëfimit të parë , që shfaqen 

si dëgjues, është rasti i barmanit (rrëfimtari ndërdiegjetik) dhe i drejtohet Maksit, i cili 

është personazh i rrëfimit të parë.  

 

[...] “Në të vërtetë Maksi e ndjente se po mësohej me jetën e re më shpejt se ç’e 

kishte menduar. Mbasditeve shëtiste nga sheshi i Postës gjer te Hoteli turistik. Barmani i 

kishte treguar se vite më parë, kur banohej nga rrënjësit, qyteti kishte qenë i zakonshëm, 

si gjithë të tjerët, me hotelin e turizmin, në lulishten e të cilit orkestra lozte të shtunave, 

                                                 
41 Qytetin N., përveç se te “Shkaba” e gjejmë dhe në një vepër më të hershme të Kadaresë siç është “Qyteti 

pa reklama". 
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me gazetën lokale, zyrat e strehimit dhe, padyshim, me kopshtin zoologjik, krenarinë e tij 

të përhershme, përderisa në gjithë këtë zonë të vendit ishte i vetmi që kishte të tillë.42  

  

ose tek “Te porta e shën Pjetrit”: 

 

 [...] Por e kisha fjalën te inspektori. Ai ishte ulur në kolltukun tënd pranë oxhakut. 

Kjo duhet të ketë qenë rastësi.ai mund të kishte zënë vend në një kolltuk tjetër, për më 

tepër kur atë ditë unë nuk kisha ndezur zjarr. Këto ditë nuk kam ndzur, nuk më bëhet të 

ndez. Megjithatë, ai zuri vend pikërisht në kolltukun tënd, pranë oxhakut pa zjarr. Duke e 

parë të ulur atje u pështjellova. Aq shumë sa ai e vuri re, u përpoq të më qetësonte, të më 

mbushte mendjen se kjo ishte thjesht një vizitë, për të sqaruar disa gjëra, dhe nëse nuk 

ndihesha mirë ai mund të largohej, mund të vinte një ditë tjetër. Ndërsa unë pata 

përshtypjen sikur në kolltuk u shfaqe ti, në trajtat e një hetuesi.” [...]43  

Midis rrëfimit qendror (diegjetik) dhe atij metadiegjetik, në veprat e këtyre dy 

romancierëve krijohen marrëdhënie të tipit shpjegues ( një personazh shpjegon historinë e 

tij ose atë  të një tjetri, duke zgjidhur dyshimet e propozuara nga rrëfimi diegjetik, që ka 

një funksion enigmatiko-hermeneutik). I tillë është fragmenti: 

“Ti more përsipër të bëhesh prifti im. Kështu qoftë! Po pranoj të rrëfehem 

në shtëpinë tënde, si në një tempull. 

  Rëfimi im më shumë do të jetë një histori, nga ato që njerëzit nuk kanë 

asnjë dëshirë t’i dëgjojnë, u prishin humorin. Më pyete për medaljonin dhe mua më 

duhet të them se ai ka një histori. Me këtë nuk dua të të prish humorin. 

  Medaljoni i përkiste nënës sime. Ajo vetë e kishte trashëguar prej nënës së 

saj dhe sot, as njëra, as tjetra s’janë më. [...]44 

Po të tipit shpjegues janë dhe ndërhyrjet e herëpashershme të agjentit të policisë 

Zbavitësit, në romanin “Te porta e shën Pjetrit”, i cili rrëfen ngjarjet që lidhen me 

bashkëshorten e Platon Gurit, duke shpjeguar, në këtë mënyrë, disa marrëdhënie e sjellje 

të saj, të cilat nga rrëfimi i Platonit mbeten enigmatike:  

[...] “Zonja A. Gj. e la valixhen në mes të rrugës dhe e zbehtë siç ishte, u mbështet 

e tëra pas trupit të arkitektit. Kushdo aty rrotull do të ketë menduar se, në mos 

bashkëshortë,ata duhet të ishin dy njerëz të dashuruar. Shënoj se midis zonjës A. Gj. Dhe 

zotit A. K. Ekziston një marrëdhënie e vjetër simpatie. Nisur nga dukja e jashtme e kësaj 

marrëshëniej, jo rrallë është folur dhe flitet për një flirt midis tyre. Për ta mbyllur këtë 

kapitull, shënoj se këto janë gjepura. Sidoqoftë, kam pasur rastin të konstatoj se këto 

gjepura nuk kanë kaluar pa lënë gjurmë te bshkëshorti i saj fatkeq.” [...]45 

                                                 
42 Kadare, I., “Shkaba” , Çabej, Tiranë, 1996 fq. 22 
43 Kongoli,  F., “Te porta e shën Pjetrit” Toena, Tiranë, 2004, fq.166 
44 Kongoli,  F.,  “Lëkura e qenit”  Toena, Tiranë, 2003, fq 137 
45 Kongoli, F.,  “ “Te porta e shën Pjetrit” Toena, Tiranë, 2004, fq. 102 
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ose  

 [...] Po të tregoj vetëm një pyetje. Të cilën ai nuk ma bëri. Jo se harroi. Nuk ma 

bëri sepse do të ishte e pakuptimtë. Ty, përkundrazi, ajo të ka munuar gjatë. Ma do 

mendja të të mundojë edhe tani. Pra, ç’marrëdhënie kam pasur unë me shkrimtarin P.M., 

e çfarë natyre ka qenë kjo marrëdhënie. Më fal, i dashur, vuajtja jote për shkak të 

shkrimtaritdhe mikut tim P.M. ka qenë e kotë. Je viktimë e vetvetes, e kryeneçësisë sate të 

kotë. Po të hiqje dorë nga taktika jote e kryeneçësisë së heshtur e të më pyesje për zotin 

P.M., do të mësoje diçka qetësuese. Zoti P.M. nuk paraqiste kurrfarë rreziku për mua. 

Zoti P.M. nuk paraqet rezik për asnjë femër. Ai është homoseksual, është gay, siç 

pëlqehet të thuhet më shpesh.”  [...]46 

Por, nëse nuk ka asnjë marrëdhënie vazhdimsie midis diegjezës dhe 

metadiegjezës, mënyra e ndërtimit të ligjërimit në vepër vendos, midis diegjezës dhe 

metadiegjezës, një marrëdhënie të tipit tematik, në formën e kontrastit ose analogjisë. Në 

këtë mënyrë ndërtohet romani “Te porta e shën Pjetrit”. Brenda veprës kemi dy linja të 

vetërrëfimit. Nga njëra ana është vetërrëfimi i Platon Gurit dhe nga ana tjetër është ai i 

Erald Pjerakut. Megjithëse mund të thuhet se ka një lidhje indirekte të këtij të fundit me 

ngjarjen e atentatit ndaj Platonit, historitë e dy personazheve, që përbëjnë linjat narrative, 

lidhen nëpërmjet analogjisë. Të dy personazhet, jetët e të cilëvë ne i mësojmë nëpërmjet 

vetërrëfimeve të tyre, janë në kufirin midis jetës dhe vdekjes, Platoni në gjendje kome 

dhe Eraldi, i vetëdijshëm për fundin e tij, në pritje të atyre që do ta ekzekutojnë. 

Analogjia përforcohet dhe nga fundi i tyre, fund që shkon në përmbushje të titullit të 

veprës, sepse të dy personazhet gjenden para portës së shën Pjetrit.  

Analizat që studiues të ndryshëm i kanë bërë  e reagimeve të lexusit na lejon 

vlerësojmë funksionin e pjesëve përshkruese që bëjnë pjesë në tërësinë e strukturës 

ligjërimore të këtyre veprave. Mund të themi se lexuesi gjithmonë tenton t’i kapërcejë 

përshkrimet. Kuriozitei i tij në lidhje me ecurinë e ngjarjes, në romanin tradicional, 

frustrohet nga përshkrimi i detajuar. Por, tek këta dy shkrimtarë, ligjërimi  më shumë se 

përqendrohet tek rrëfimi synon lojën ligjërimore, largimi nga rrëfimi i ngjarjes nuk synon 

vetëm ndërtimin e suspancës. Këto romane nuk e organizojnë ligjërimin e tyre  për t’i 

dhënë mundësi lexuesit të  mësojë si “përfundon ngjarja”. Kombinimet e vazhdueshme të 

niveleve narrative, në romanet e marra në shqyrtim, më shumë se synojnë çuarjen përpara 

të ngjarjes, janë përshkrime të gjendjeve mendore apo shpirtërore të personazheve, për të 

hedhur dritë mbi atë që ka ndodhur para çastit të ndodhjes së ngjarjes. Për këtë arsye, 

strukturat ligjërimore e kanë të nevojshme ndërthurjen e tipeve të ndryshëm të rrëfimtarit, 

me qëllim çurjen përpara të diskursit më shumë se të rrëfimit, si tërësi e ngjarjeve të 

ndodhura.  
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2.4  Roli i pranisë së rrëfimtarit në ngjarjen e rrëfyer 
 

Përsa i takon marrëdhënies midis rrëfimtarit dhe ngjarjes, dallojmë dy tipe të 

rrëfimit: i pari (heterodiegjetik), ku narratori nuk merr pjesë në ngjarjen e rrëfyer 

(narratori “autor” si tek “Shkaba” apo “Piramida” ); i dyti (homodiegjetik ), ku narratori 

është i pranishëm si personazh në ngjarjen e rrëfyer ( rasti i “Lëkura e qenit”, “Te porta e 

Shën Pjetrit”, “Jeta në një kuti shkrepësesh”)  

Prania e rrëfimtarit ka shkallëzimet e veta, për këtë arsye homodiegjetizmi ndahet 

në dy variante, sipas rastit kur narratori është protagonist i ngjarjes, si në rastin e “Lëkura 

e qenit”, “Te porta e Shën Pjetrit”, ose thjesht ky narrator është një dëshmitar-vëzhgues. 

Po t’i referohemi Genette për tipin e parë, që është shkalla më e fortë e homodiegjetizmit, 

ky studiues përdor termin autodiegjetik, ndërsa për të dytin, që është një shkallë më e ulët 

e homodiegjetizmit, Genette propozon termin allodiegjetik 47 .  

Por, edhe në rrëfimin me protagonistin-narrator, uni-rrëfyes dhe uni-i rrëfyer janë 

të ndarë, së paku nga një diferencë moshe dhe përvoje. Le të kemi parasysh në këtë rast 

romanin e F.Kongolit “Lëkura e qenit”, ku protagonisti narrator nuk rrëfen vetëm ngjarje 

të afërta në kohë për të, por kthehet dhe pas në kohë, madje shkon deri në kujtimet e 

fëmijërisë së hershme të tij.  

[...] Atëherë ne banonim si qiraxhinjnë katin e dytë të një shtëpie private perj 

qerpiçi, në një lagje shumë afër qendërs së Tiranës.” [...]48  

Ose  

 [...] “Ato kohë kur Profesori u vendos në katin poshtë nesh, im atë kthehej në 

shtëpi gjithnjë e më shpesh i pirë. Ky është një kapitull që mua më mbush me dhimbje dhe 

nuk dua të zgjatem.” [...] 49 

 

Në kohën kur nis rrëfimi i ngjarjeve narratori është më i vjetër dhe më i ditur në 

krahasim me eksperiencat e tij. Narratori-protagonist i referon gjërat nga pikëvështrimi 

perceptiv i periudhës kur ishte fëmijë. Nga ana tjetër dhe sistemi i tij i ideve tenton të jetë 

ai i viteve të mëparëshme.  

 [...] Ajo erdhi drejt meje, por as më puthi, as më përkëdheli. Vetëm sa u përkul 

pak, zbuloi batanijen dhe unë pashë fytyrën e një qenieje të përgjumur, gati pa flokë. 

Desha të thosha se koka e saj ishte e shëmtuar, si kokë miu, ndoshat për shprehur 

pakënaqësinë që nëna asmë puthi, as më përkëdheli. Pa e vënë re pakënaqësinë time, 

                                                                                                                                                 
46 Kongoli, F., “ “Te porta e shën Pjetrit” Toena, Tiranë, 2004, fq. 168 
47 Genette, G.,  “Figure III”  Discorso del racconto, Torino, Einaudi, 2006, fq. 281 
48  Kongoli ,F., “Lëkura e qenit” Toena, Tiranë, 2003, fq.31 
49 Po aty, fq.37 
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prindërit, bashkë me qenien e përgjumur, u mbyllën në dhomë. Unë mbeta atje ku isha. 

Më pushtoi një dëshirë inatçore të bëja ndonjë marrëzi, të kryeja veprime të ndaluara, 

fjala vjen të merrja topin e llastikut e të luaja në sallon apo të zbrisja poshtë, t’i ngjitesha 

kajsisë deri në majë.” [...] 50  

Zgjedhja e kësaj prespektive të rrëfimit në romanin “Lëkura e qenit” është e 

qëllimshme nga ana e autorit. Ajo i shkon për shtat faktit se Kongoli synon të paraqesë 

aspektet ngritës të formimit etiko-intelektual të një personazhi, dhe, me të, të një brezi 

konkret. Ndërhyrja e ligjërimeve të brendshme të unit rrëfimtar, pauzat e tij reflektive, e 

çojnë të rrëfyerit drejt një ligjërimi ideologjik të një periudhe të caktuar dhe të mirë 

identifikuar të historisë sonë. Ato fshehin në thelb bindjen ideologjike të autorit jo të 

dukshëm, moralitetin e tij të përshkuar nga dyshime dhe pasiguri. Ligjërimi i unit rrëfyes 

nuk i jep lexuesit informacionin e nevojshëm për të mësuar ecurinë e ngjarjeve, por 

zbulon krizën e vlerave, zbrazëtinë morale të një Shqipërie nën diktaturë. Ai zbulon 

kontradiktat e thella midis dukjes dhe thelbit të gjërave në një vend ku krijimi i njeriut të 

ri rezultoi një dështim i vërtetë shoqëror, ku lufta e klasave nuk solli tjetër veç ndarjen 

dhe svetënimin e njerëzve, ankthin e çdo momenti, luftën e egër për ekzistencë. Rrëfimi 

fillon duke u kthyer herë pas here mbrapsht. Fillon në një periudhë të jetës së Krisit, kur  

tashmë ai është në një moshë jo më të re, kur është mbyllur një kapitull mjaft i 

rëndësishëm i jetës së tij, martesa me Margën, për shkak të vdekjes së kësaj të fundit. 

Personaliteti i personazhit tashmë është formuar dhe lexuesi, megjithë mëdyshjet 

shpirtërore të protagonistit, nuk pret ndonjë katarsis të këtij të fundit. Relativizmi kritik i 

optikës së Kongolit mohon që në nisje çdo bindje ngushëlluese për përmirësimin e 

gjendjes së mjerueshme të Kristi Tarapit. Diskursi në vepër nis me bindjen, në vetëdijen e 

personazhit, se ai është një lëkurë qeni dhe po me këtë bindje mbyllet. Madje në fund 

duket qartë se heroi e identifikon veten me këtë lëkurë qeni, nisur nga fakti se në mbyllje 

të romanit emërtimi i tij “lëkurë qeni” shkruhet me shkronjë të madhe, siç mund të 

shkruhet emri i përveçëm. 

[...] “Unë e kam ditur gjithmonë portretin që më bënin të tjerët: një aventurier me 

tru sa të peshkut. Njerëzve si unë , megjithatë, fati u jepkejverbërisht ca dhurata të 

pamerituara. Në rastin tim, për shembull, një grua të mrekullueshme. E kjo grua e 

mrekullueshme, në rastin tim, paskej vajtur dëm si gjalpi në lëkurë të qenit. Kështu 

thoshin. Unë pra isha lëkura e qenit!” [..]51  

[...] Burrat e shpurës e miratuan njëzëri. Poshtë Lëkura e Qenit, thirrën egërsisht 

dhe zunë të vinin drejt meje.” [...]52 

Kongoli propozon një personazh të paqëndrueshëm, që është gjithmonë në kërkim 

të sensit finalizues të jetës, gjithmonë në kërkim të shmangies së vdekjes, të cilën, me apo 

                                                 
50 Kongoli, F., “Lëkura e qenit” Toena, Tiranë, 2003, fq. 36 
51 Kongoli, F., “Lëkura e qenit” Toena, Tiranë, 2003, fq. 12 
52 Po aty, fq. 279 
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pa dëshirën e tij, e ka ndeshur shumë herë në jetë, po që s’mund ta shmangë dot. Fakti se 

qëllimi i personazhit është shmangia e vdekjes, që në vetvete është një veprim i 

pamundur që të shkojë drejt konkluzionit, siç do të shkonte çdo veprim tjetër njerëzor, i 

jep më shumë dorë autorit që të përqendrohet më shumë në përpunimin e teknikave 

ligjërimore, se sa në vetë rrëfimin e ngjarjeve. Me këtë personazh “të pa fytyrë” ndeshemi 

në fillim dhe në fund të veprës.  

[...] Praninë e Hadit-Hadesi i grekëve të lashtë ose Plutoni i romakëve- e vura re 

kur u sëmur Marga, gruaja ime.” [...] 53 

[...] Unë marr përsipër të garantoj se i vetmi personazh që absolutisht nuk është 

trillim i fantzisë, ku nuk ka asnjë përputhje ose ngjashmëri të rastit e që fatkeqësisht më 

del në krye të rrëfimit, megjithë dëshirën time për ta shmangur, është Hadi. [...] 54 

[...] Për besë po sillesha si i marrë. Ajo po më lutej si një perëndie, kur unë do të 

shkoja ta takoja edhe në fund të botës. Lori nuk më kërkoi të takoheshim në fund të botës. 

E lamë të shiheshim të nesërmen në orën dhjetë paradite, në barin Manhatan. Përballë 

vilës së Hadit.” 55 

   

Kapitujt 4, 6, 8, 10 etj në dukje endacakë (të papërcaktuar), në fakt vendosin bazat 

për tipin e narracionit që karakterizon romanin, të përqendruar mbi një un që ka një 

koshiencë negative për veten e tij dhe gjithçka që i ka ndodhur në jetë (me përjashtim të 

martesës së tij me Margën), por që tashmë e ka humbur përgjithmonë.  Për këtë arsye ai 

nuk mund të lëshojë vetën në krahët e një kujtese pozitive apo të  qoftë kjo dhe iluzore. 

Është një un që përshkon në mënyrë dialektike periudhën nga e tashmja në të shkuarën, 

nga aktualiteti te kujtimet, me një vetëdije preçize të tjetërsimit, që përcakton në brendësi 

të analepsës së madhe “ndjenjën e së kundërtës”, si rrjedhojë e një logjike të ankthshme 

dhe problematike që gjithmonë e shqetëson e që tronditet nga takimi me vetëveten. 

[...] Ai më urrente. Unë nuk mbaj mend në jetën time ndonjë person 

që të më urrente aq shumë. Dhe tek e dëgjoja, për një çast, nga një 

ndryshim në nuancat e zërit të tij, m’u duk sikur e njoha. Hiqe maskën, i 

thashë.[...] 

Ai ia shkrepi një të qeshure. Shikoni, more, ç’na përrallis, shikoni! 

Ky kërrmill guxon e zë me gojë Dostojevskin, tha. E ndërsa të tjerët ndoqën 

shembullin e tij u gajasën sa deshën, ai hoqi maskën. Nuk jam Vehipi, foli 

me përbuzje, as Vehapi. Gjeje vetë kush jam. 

Para meje u shfaq një fytyrë tepër familjare. E vështrova i 

përhumbur. Dhe mërmërita: o Zot, o Zot! Tiparet e tij të hequra, mjekra  

parruar, më ligështuan. Kështu kisha qenë në epokën kur dashuroja i 

                                                 
53 Po aty, fq. 5 
54 Po aty, fq. 7 
55 Po aty, fq. 287 
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përvuajtur Sytë e Gjelbër. Kur kërkoja të lartësohesha në sytë e saj. Ishte 

qenia sublime në lëkurën e të cilit më kot isha përpjekur të futesha, pa u 

lartësuar dot, pa arritur të madhërishmen që kërkonte ai. Dhe të mendosh 

se të gjitha vajzat binin në dashuri me mua e jo me ty, vazhdoi ai metë 

njëjtën përbuaje, dhe ti përfitoje, përvetësoje meritat e mia, ti, lëkura e 

qenit, që prodhove vetëm këtë shpurë mjeranësh, këto qenie të gjymtuara, që 

mblidhen rreth meje, kërkojnë shpëtim, e unë nuk i shpëtoj dot. Edhe po të 

dua t’i ndryshoj tani, t’i bëj ashtu siç duan ata, është e kotë, është e 

pamundur. Kësaj i thonë të sillesh si struci, të futësh kokën në rërë e të 

kujtosh se të tjerët nuk të shohin, kur të tjerët të shohin, sidomos ata, 

dëshmitarët e përjetshëm të dobësisë tënde.56 [...]     

 

Fakte, personazhe, mendime dhe qëllime në këtë mënyrë shpërbëhen, 

shstrukrurohen, shkëputen nga koha dhe nga hapësira e diegjezës dhe ankorohen në 

limbin e ligjërimit të rrëfimtarit, që flet, gjestualizon, projekton në forma të dukshme 

magmën që rivlon në vetëdijen e tij, e cila shërben si filtër i realitetit. Për këtë arsye 

mund të themi se roli i rrëfyesit, në rastet kur rrëfimi është në vetë të parë, siç ndosh tek 

Kongoli, më shumë se rrëfyes është interpretues, gjykues dhe vlerësues i ngjarjeve të 

jetës së tij të cilat tashmë nuk mund t’i ndryshojë më. Ngjarjet personale që rrëfejnë 

personazhet ndërtohen si rezultat i asaj që mund ta quajmë reale dhe fantazisë dhe për 

këtë arsye ligjërimi ndërtohet duke iu referuar këtyre dy pikave. Për rrjedhojë dhe 

rrëfimtari, në mënyrë të vazhdueshme është i pranishëm ose thjesht vëzhgues dhe 

përshkrues në ngjarjen që rrëfen. Për shkak se veprimet dhe ndodhitë e ngjarjeve që i 

takojnë personazheve lidhen nga një sërë përshkrimesh të mbivendosura, këto përshkrime 

shërbejnë për bërë të mundur lidhjen e tyre në një ngjarje të vetme. Pra, në veprat e 

Kongolit, roli i rrëfimtarit jo personazh është përshkrues. 

 

 

2.5  Rrëfimtari i fshehur dhe rrëfimtari i dukshëm. Roli i tyre 
 

 Romani “Piramida” apo “Shkaba”, të I. Kadaresë na ofrojnë një shembull klasik 

të narratorit të gjithëdijshëm dhe të dukshëm, që zë një vend të dallueshëm në të rrëfyer, 

nga i cili mban një qëndrim kritik në lidhje me historinë që është duke rrëfyer. Gjithëdija 

dhe gjithëprania  e narratorit mund të ketë kufinj ose të paktën një shkallëzim dhe jo 

gjithmonë  njëra kërkon dhe tjetrën.  

                                                 
56 Kongoli, F., “Lëkura e qenit” Toena, Tiranë, 2003, fq. 277-279 
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 Narratori i zbuluar, ose i dukshëm, evidenton gjithëdijen e tij në mënyra të 

ndryshme : 

 1) . Narratori përmbledh segmente pak a shumë të gjatë të historisë, si ngjarjet 

paraprirëse, të shkuarën e një personazhi, kalimet nga një skenë në tjetrën. Shembulli i 

mëposhtëm : 

 [...] “Në të vërtetë Maksi e ndjente se po mësohej me jetën e re më shpejt se ç’e 

kishte menduar. Mbasditeve shëtiste nga sheshi i Postës gjer te Hoteli turistik. Barmani i 

kishte treguar se vite më parë, kur banohej nga rrënjësit, qyteti kishte qenë i zakonshëm, 

si gjithë të tjerët, me hotelin e turizmin, në lulishten e të cilit orkestra lozte të shtunave, 

me gazetën lokale, zyrat e strehimit dhe, padyshim, me kopshtin zoologjik, krenarinë e tij 

të përhershme, përderisa në gjithë këtë zonë të vendit ishte i vetmi që kishte të tillë. 

Mirëpo qyshse qyteti ishte zgjedhur si truall zbritjeje e vendosjeje për ata që binin nga 

bota e sipërme, gjithçka kishte ndryshuar. Në krye ishte besuar se ngulimi i banorëve të 

rinj do të ndihmonte në gjallërimin e tij, por ky s’ishte veç një gënjim i hidhur. Ishin 

pikërisht ata që kishin shkaktuar, me sa dukej, heqjen e vëmëndjes nga ky qytetth. ... Vetë 

ata, pa qenë nevoja t’i porosiste kush, kishin qëndruar qysh në krye të mënjanuar. 

S’përziheshin me kurrkënd, madje edhe në kafene e në birrari rrinin veç... do të rrinte 

sekush në punë të vet, gjersa të dilte ndoshta ndonjë urdhër i ri për shpërnguljen e 

ardhacakëve. 

Kështu ishte menduar në krye, por shpejt u ndie se e gjithë kjo po krijonte një 

çrregullsi e hutim kudo.” [...]                   

I . Kadare “Shkaba” fq 22-23 

 

 Në fillim duket qartë se kemi të bëjmë me një narrator tipik të jashtëm, që e 

tregon ngjarjen nga jashtë, në vetën e tretë dhe duket se di gjithçka për jetën e 

protagonistit. Por ai zgjedh që, për të bërë përmbledhjen e të shkuarës, pikëvështrimi të 

jetë ai i barmanit, ndërsa zëri rrëfyes të jetë ai i Maksit, i cili nëpërmjet ligjërimit të 

zhdrejtë të lirë na ofron një pjesë të asaj të shkuare, që është e domosdoshme për lexuesin 

për të krijuar imazhin e plotë të ngjarjes që rrëfehet. Në aspektin kohor ngjarja e rrëfyer i 

kapërcen kufijtë duke shkuar deri në kohët e largëta të Etiopisë apo pushtimeve që erdhën 

nga lindja. 

Akoma më fuqishëm shfaqet gjithëdija e narratorit në dy kapitujt e fundit të romanit 

“Piramida” ( Kafkana dhe Epilogu prej qelqi ) ku rrëfimtari, gjithënjë i pozicionuar jashtë 

ngjarjes, mijëra vite i përmbledh në disa faqe e mijërat e kilometrave, që ndajnë hapësirat 

ku ndodhin ngjarjet, i redukton  herë-herë në pak rreshta psh: 

 [...] “Ajo vetë, nën diellin zhuritës e duronte sendërgjimin, por pjellat i bënte të 

padukshme. Ato shfaqeshin në të tjera vende e kohëra, mënyra qeverisjejee ngrehina 

hierarkike, të cilat ishte vështirë të besohej se e kishin zanafillën në shkretëtirën e 

Saharës. Ishin përherë të mbrojtura nga mosdukja dhe vetëm në dy raste, njëlloj si atij që 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
63 

 

e heq ose rastësisht i bie maska tmerruese, ato gabuan të shfaqen. Pas pirgjeve të kokave 

të Timurit të Çalë, shfaqja e dytë ndodhi gjashtëqind vjet më pas, në dheun e vjetër të 

ilirëve ku banonin tani pasardhësit e tyre me emrin shqiptarë.” [...]  

Kadare “Piramida” fq. 137 

 

2) . Narratori i gjithëdijshëm ndërhyn duke komentuar qartë diegjezën, duke 

interpretuar dhe gjykuar fakte dhe personazhe; jep komente të tipit ironik siç mund të 

shohim në këto raste , të shkëputura nga “Shkaba” : 

 ... “ S’ishte vetëm mungesa e zjarrmisë së tyre (dhe kjo merrej me mend, si 

ardhacakë që ishin rrinin krejtësisht shpërfillës për skuadrën e qytetit) , por vështrimet 

e tyre të zymta dhe heshtja si prej kukuthi nisën të ndikonin fort te lojtarët ...”   

apo  

... “ zyrat e strehimit dhe, padyshim, me kopshtin zoologjik, krenarinë e tij të 

përhershme, përderisa në gjithë këtë zonë të vendit ishte i vetmi që kishte të tillë ...”. 

 

ose  

[...] Turisti e lau filmin po të mbrëmje dhe piramida ngjante vërtet 

si një qelqnajë, veç në njërin kënd të saj, aty rreth shkallanës së nëntë të 

brinjës verilindore, kishte një si shqyerje. Ai e nxorri filmin nga tretësira, 

e zhyti rishtas... njëmijë vjet thellë, dymijë, katërmijë vjet dhe, kur e 

rinxorri, shqyerja ishte prapë aty dhe kjo nuk ishte cen i filmit, siç kishte 

menduar në fillim, por një njollë gjaku, të cilën asnjë ujë e asnjë lëng nuk 

mund ta lante kurrë.     

          I. Kadare “Piramida” f.q. 138-139 

  

[...] Disa thoshin se ishin në shkallanën e dhjetë, por të tjerë 

ngulnin këmbë se ishin prapënë të dymbëdhjetën, për të mos thënë në të 

trembëdhjetën. (Qyshse me një urdhër të ri të kryearkitektit numërimi i 

shkallanave kishte pushuar së llogarituri nga baza, domethënë nga toka, 

për t’u bërë nga maja, domethënë nga qielli, ngatërresatë tilla priteshin. E 

si mund të llogaritësh diçka duke u nisur nga asgjëja, shkrofëtinin 

shumica e ndërtuesve. Kjo është njëlloj si të hedhësh grepin në erë.” [...] 

       I. Kadare “Piramida” fq.57  

 

 [...] Ato idetë e vjetra e të reja, as më mbushin mendjen mua, kishte 

thënë mjeshtri i vjetër, henku. Kjo është njëlloj si të punoj kokëposhtë dhe 

pikë. Ai kishte thënë pastaj se s’kishin ç’të bënin, do të mësoheshin edhe 

me këtë trill, në fund të fundit pak gjëra ishin kokëposhtë në këtë vend? 

(Egjipti ynë është kthyer i gjithë koka te këmbët, dhe vetëm përmbysja e 
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mbretërisë bashkë me faraonin mund t’i rikthente gjërat mbarë. Kështu 

ishin çuar fjalët e tij në hetuesi, dhe hetuesi, duke ia tundur përpara 

hundës papirusin i ulërinte: pohoje që i ke thënë, i sheh fjalët e tua? Ja ku 

i ke. I shoh përgjigjej ai, ndonëse të dy sytë ia kishin nxjerrë që javën e 

parë.” [...] 

       I.Kadare “Piramida” fq.57-58 

 

 [...] Guri i njëqindenëntëdhjeteshtatë i gurores së Asuanit. Asgjë e 

veçantë për t’ushënuar. Kaha e ngjitjes nëpër pistë, e zakonshme. Grafitit 

e ushtarëve pa ndonjë kuptim politik.(Dy fjalë të ndyta si dhe përmendja e 

organit fmëror herë me emërtim përkëdhelës e herë tjetër me përbuzje). 

Rremba apo shenja të tjera të veçanta-jo. Guri i njëqinde 

nëntëdhjetegjashtë. I gurores së Karnakut. Vështirësi në ngjitje. V.L.V.P. 

9vula e lejes për vendosje në piramidë), e çrregullt. [...] Guri 

njëqindenëntëdhjetëe pesë. I gurores së El Bershehut. Vonesë në ngjitje 

për shkak të vetëvrasjes së mjeshtrit Hapixhefaj. E shfrytëzoi gurin për t’i 

dhënë fund jetës, duke i gabua ngjitësit. (Lëreni këtë krah, e mbaj unë sa 

të çlodheni ju pak).  

[...] Guri i njëqindenëntëdhjetekatër. I gurores së karnakut. Vulat 

në rregull. Vonesë megjithatë në vendosje për shkak të grafitive që u 

gjykuan të ndyra nga disa e politike nga të tjerët. U kopjuan sipas 

rregullave e u dërguan poshtë (domethënë lart). [...] Guri i 

njëqindenëntëdhjetetre. I gurores së Asuanit. Ndonëse pa shenja të 

ve♪anta, i vështirë në ngjitje. Shkaktoi tërthorazi dërrmimin dhe pastaj 

vdekjen e skalitësit Sheshi. (Ky,  për arsye që s’dihen, e pështyu tek 

rrëshqiste përbri shkallanës njëqind).[...] 

                I.Kadare “Piramida” fq.70-71  

 

[...] Nuk e donin Egjiptin, ëndërronin ta shihnin të dobësuar si 

shtet, megjithatë një Egjipt pa piramidë, ( Egjipt mospiramids, kështu e 

cilësonin midis tyre), u dukej gjithsesi më i rrezikshëm. [...] 

           I.Kadare “Piramida” fq.23 

 

 [...] Njerëzit e kundronin gojëhapur tymnajën, si ata që presin të 

shfaqet midis saj një vegim. Por në muzg, kur puna lihej dhe reja e 

pluhurit binte, trualli që po barazrrafshohej (trualli i shenjtë 

piramidëmbajtës, siç e quanin poetët), kishte po atë pamje si një ditë më 

parë: shesh i shkretë dhe asgjë më. [...] 

                     I. Kadare “Piramida” fq.34 
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[...] Gjithçka kishte nisur në mënyrë fare të rndomtë. Policia prej kohësh 

kishte një dosje për disa ide të reja, disi të çuditshme, të disa shkronjëve, 

që binin ndesh me mendimin zyrtar për historinë e shtetit. Ndonëse policia 

e kishte sinjalizuar pallatin, çështja,  me sa dukej, ishte quajtur jo aq e 

ngutshme, kështu që gjithçka kishte mbetur pezull. Mirëpo një letër 

anonime, ( lavdi zotit që ishte shpikur papirusi dhe mund të shkruheshin e, 

kryesorja, të dërgoheshin lehtësisht letra të tilla, ndryshe për një sumero-

babilonas kjo punë do të kërkonte së paku nja dhjetë a pesëmbëdhjetë 

pllaka, për të mos përmendur popuj të tjerë, që përdornin ende gdhendjen 

në gur, kështu që letrën anonime duhej ta çonin të tërhequr së paku nga dy 

buaj, pa llogaritur vështirësi të tjera, si zhurma e daltës, që ndërkaq do t’i 

kishte nxjerrë gjumin një javë të tërë  lagjes), një letër anonime, pra, 

kishte paralajmëruar faraonin Mikerinos për rrezikshmërinë tepër të lartë 

të grupit. [...] 

        I.Kadare “Piramida” fq. 119  

Është e dukshme se narratori i gjithëdijshëm, në fragmentin e parë, ndërhyn për të 

komentuar mbi personazhet, ndërsa në rastet e tjera ndërhyn për të komentuar mbi faktet. 

Mënyrat që zgjedh autori, për të realizuar ndërhyrjet e tij komentuese dhe interpretative, 

janë të ndryshme. Po të shihet fragmenti i parë dallojmë dy mënyra : tek njëra komentimi 

është vendosur midis kllapave, e kjo është dhe një mënyrë për të dalluar autorin nga 

narratori, i cilitdo nivel qoftë ai ( narratori vetëm bën komentimin e personazheve, ndërsa 

autori zgjedh që grafikisht këtë pjesë të ligjërimit të narratorit ta vendosë në kllapa ); 

ndërsa mënyra e dytë është ajo e ndërhyrjes në formë të maskuar si psh: ...dhe heshtja si 

prej kukuthi  apo ... me kopshtin zoologjik, krenarinë e tij të përhershme, përderisa në 

gjithë këtë zonë të vendit ishte i vetmi që kishte të tillë ...” ku komentimi nuk është i 

veçuar midis kllapave, por duket qartë se ligjërimi në këtë fjali nuk ka të bëjë me aspektin 

diegjetik, sepse rrëfimi ndalet për t’i lënë vend komentimit të diegjezës. Në këtë rast kjo 

procedurë është një element që zbulon praninë e narratorit, i cili, pikërisht sepse është 

jashtë dhe larg ngjarjes, ka dhe mundësinë që komentimit të tij t’i japë ngjyrimin 

ironizues. 

 

3) . Narratori ka aftësinë të referojë të pathënën ose të padukshmen, madje dhe në 

rastet kur as nuk është menduar nga një personazh, duke shkuar deri në kufijtë e asaj 

prospektive që e quajmë prolepsë. Një rast të tillë e gjejmë në këto fragmente: 

 [...] Keopsi gjithashtu hetonte fytyrat e tyre. Nga sytë nuk i ikte një 

ndriçim tallës, dhe sa më shumë që thellohej heshtja, vështrimi i tij dukej 

sikur thoshte: kaq shumë u trishtuat? Thua se s’është fjala për piramidën 
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time por për tuajën. Perëndi, qysh tani ata janë shfytyruar nga përulja. Si 

do të bëhet vallë kur të jem më plak dhe më i egër?[...] 

[...] Nuk flisnin, veçsytë e zbrazët dukej sikur thoshin: me ç’shkallë do ngjitesh 

drejt qiellit, sovrani im? Kur të vijë dita, si do të mbërrish mes yjeve për t’u hyllëzuar si 

gjithë faraonët? Si do të diellëzohesh? 

         I.Kadare “Shkaba”, fq.9-10 

ose 

  [...]... “ Tani gjithçka ndodh brenda dy-tri ditësh, madje më shpejt, rrufe 

në të kthjellët, si i thonë fjalës. E di, deshi ta ndërpriste Maksi, e kam provuar 

mbi lëkurën time. Kështu more djalë, vazhdoi barmani. [...] 

           I.Kadare “Shkaba” fq.21-22 

ose  

[...] “Tjetri buzëqeshi përsëri, si të thoshte: kështu është kjo botë, dhe 

këto ishin fjalët e fundit që kishin ndërruar. [...]  

I. Kadare “Shkaba” 

fq.29 

 

Me “ e kam provuar mbi lëkurën time.” dhe “ kështu është kjo botë”  narratori i 

gjithëdijshëm kthehet për të eksploruar shpirtin e këtyre personazheve duke iu referuar jo 

asaj që personazhet thonë me zë të lartë, por asaj që as nuk mendohet prej tyre. Duket  

qartë që këto dy momente dhe të tjera përgjatë romanit nuk janë pjesë e diegjezës. 

Nëpërmjet kësaj zgjidhjeje dhe gjetjeje artistike autori ndihmon lexuesin në njohjen më 

mirë të psikologjisë së personazheve. Është një gjetje origjinale e Kadaresë në ndërtimin 

e strukturës ligjërimore të romanit, nisur nga fakti se shumë mendime të personazheve, 

për vetë kushtet e veçanta, të cilat lidhen me periudhën kur janë vendosur ngjarjet, 

periudhë në të cilën gjërat më shumë mendoheshin sesa thuheshin, i shërben autorit për të 

dhënë jo në mënyrë diegjetike, por mimetikisht pikërisht këtë gjendje në të cilën kalojnë 

jo vetëm personazhet e tij, por të gjithë në ato vite. Aspekti mimetik i këtyre lloj 

ligjërimeve nuk lidhet vetëm me faktin se autori i vë personazhet të dialogojnë me njëri – 

tjetrin për të qenë sa më afër të vërtetës.  Në këtë mënyrë, mimetik bëhet të rrëfyerit për 

një periudhë të caktuar, për  një kontekst të caktuar historiko-social, qëllim ky që e ka 

autori që në momentin kur nis të shkruajë këtë roman.  

 

[...] Desha të ngrija krye. Prej disa muajsh çoja jetën e një lloj 

paraziti, dakort. Por lidhur me Veronikën dilte e nevojshme të saktësoja sa 

vijon: Veronika, ndryshe nga ç’kujtonte ajo, ndryshe nga ç’kujtonin gjithë 

të tjerët, po të vazhdoja spekulimin me fjalën “rol”,- më pëlqente kjo fjalë, 

ishte tepër kuptimplotë,- Veronika, pra, në këtë mes kishte luajtur një rol 
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që s’mund ta kuptonte askush tjetër përveç meje. Kështu më mirë që ta 

linim jashtë bisedës. 

Në vend të kryengritjes,  zgjodha kapitullimin, e lashë Anilën të zbrazej. [...] 

    F.Kongoli “Jeta në një kuti shkrepësesh” fq. 144 

Fjalia e parë e paragrafit desha të ngrija krye na paraprin faktin se ligjërimi në 

vazhdim është diçka e menduar, po e pathënë nga ana e Bledit dhe këtë e përforcon 

akoma dhe më shumë  fjalia me të cilën fillon paragrafi pasardhës : Në vend të 

kryengritjes, zgjodha kapitullimin, e lashë Anilën të fliste. Narratori në këtë rast është 

vetë Bledi, personazhi që dhe i mendon njëkohësisht. 

 4) . Narratori i gjithëdijshëm lëviz lirshëm nga njëri ambjent në tjetrin, nga një 

kohë në tjetrën. Tipike janë në këtë aspekt lëvizjet e lirshme kohore dhe hapësinore që 

realizon Kadare në romanin “Piramida” ku çdo kapitull i ri sjell kapërcime nga pallati i 

Faraonit në shkretëtirën ku ndërtohet Piramida; nga njëri gur në tjetrin p.sh. : 

  

 [...] “ Ata qëndruan një copë herë pa folur, si ithtarët e një sekti 

rrotull magjisë. Miratimi më në fund ishte dhënë. Maketi , fara e 

piramidës së ardhme, ai që gjer dje ndukej e trajtohej prej tyre aq 

brutalisht, tani ngjante i paprekshëm. Ndriçimi i tij i fortë gëlqeror dukej 

sikur i tallte jo vetëm ata, por tërë botën. [...] 

            I.Kadare “Piramida” fq. 28 

ose 

 “Hapja e udhëve nisi si përherë në vende të ndryshme në të njëjtën 

kohë. Udhët e vjetra të piramidave të mëparshme ishin zhdukur prej 

kohësh. Mezi u dukeshin gjurmët aty-këtu, si ca shenja plagësh të 

mbyllara kahmot. [...] 

            I.Kadare “Piramida” fq. 28 

ose   

[...] “ Njëqind e njëzet vjet më pas, shenja të hirta në mavi, madje 

edhe njolla të vogla në trajtë puçrrash u shfaqën në mjaft gurë të faqes 

jugore, në një renditje krejt të çrregullt, gjë që e bënte të vështirë gjendjen 

e shkakut. 

 Gërryerjet nisën të binin në sy që larg pas një mijë e pesëqind 

vjetësh. Dhe jo vetëm në faqen veriore, aty ku era i mpihte këndet si grihë, 

por edhe në anën e lindjes, madje dhe të jugut. ” [...]  

        I.Kadare “Piramida” fq. 129 

        

për të arritur deri në  një tjetër kohë, në një tjetër vend: 

 - Pjellën e saj të parë të njëmendët ajo e hodhi ashtu siç dërgohet 

një pamje me anë të pasqyrës, mijëra milje larg dhe në tjetër epokë. Në 
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thellësi të Azisë, në stepën pranë Ispahanit, sunduesi me emër Tiur i Çalë, 

kishte ngritur, njësoj si Keopsi, një piramidë. Ndonëse ishte me koka të 

prera njerëzish, ajo ngjante me piramidën e gurtë më shumë se gjithë të 

tjerat.  

[ ... ] Pas pirgjeve të kokave të Timurit të Çalë, shfaqja e dytë ndodhi 

gjashtëqind vjet më pas, në dheun e vjetër të ilirëve ku banonin tani 

pasardhësit e tyre me emrin shqiptarë. Si në një koitus kozmik, ... , 

piramida plakë lëshoi jo mijëra, por qindra mijëra pjella të saj. Ato 

quheshin bunkerë dhe secili, sado i vogël të ishte në krahasim me nënën, e 

bartte tërë tmerrin dhe marrëzinë e saj... 

          I.Kadare “Piramida” fq. 131 

 

 5) . Gjithashtu narratori i gjithëdijshëm përshkruan në mënyrë jashtëdiegjetike 

objekte, vende, personazhe duke i dhënë të gjitha informacionet që janë të domosdoshme 

për lexuesin në mënyrë që ai të kuptojë sa më mirë rrëfimin: 

 

[...] Kopshti zoologjik ishte fare i vogël, madje më fort se kopsht do 

të mund të quhej “kënd zoologjik”, megjithatë, ulërima e të vetmit ujk të 

tij në netët me hënë ishte e mjaftueshme për të shkaktuar atë përqethje që, 

në vend ta tkurrte, i jepte shije të veçantë jetës. Përveç ujkut dhe krokodilit 

që llapashitej në mbeturinën e sternës së kështjellës, kishte disa shpendë 

malorë, një shkabë, një rëqebull. Dy gjarpërinj, disa dhelpra dhe natyrisht 

një çift arinjsh. Shpenzimet për mbajtjen e tij ishin të pakëta, kështu që 

asnjëherë, madje në asnjë nga fushatat e kursimeve, kurrkush nuk ishte 

kujtuar për të.[...] 

             I. Kadare “Shkaba” fq. 26   

ose 

 [...] - Ngatërresa të një natyre tjetër, krejt të paparashikuara, 

nisën të ndodhnin aty ku s’i shkonte mendja kurrkujt, në stadium për 

shembull. Skuadra e qytetit të vogël s’kishte shkëlqyer kurrë,madje s’ishte 

futur dot as në qerthullin e katërt të skuadrave të yta, por prania e 

ardhacakëve në stadium i hoqi çdo shpresë ngritjeje. S’ishte vetëm 

mungesa e zjarrmisë së tyre (dhe kjo merrej me mend, si ardhacakëqë 

ishin rrinin krejtësisht shpërfillës për skuadrën e qytetit), por vështrimet e 

tyre të zymta dhe heshtja si prej kukuthi nisën tëndikonin aq fort te 

lojtarët, saqë këta filluan të bënin marrëziranë fushë, të tilla përpara të 

cilave autogolat dukeshin gjë e zakonshme. 

 Por të gjitha këto s’kishin qenë asgjë përpara të keqes së madhe që 

i kishte rënë qytetit më pas. Fill pas një gjallërimi të përkohshëm, 
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kryesisht shtim tregtizash për qumësht e perime dhe një fond shtesë për 

ndërtimin e disa banesave, kishte mjaftuar një letër padorase që ky kujdes 

për qytetin e vogël të shpjegohej si dashamirësi e tërthortë për të 

rrëzuarit. Ishte lidhur kjo me një përbetim të zbuluar në qendër të shtetit, 

atje ku, me sa dukej, miqtë e tyre ende në pushtet e kishin tjerrur këtë për 

t’u çuar, veç të tjerash, një kut shprese shokëve të shembur. Merrej me 

mend që kjo i kishte vënë pikë gjithçkaje.[...]   

                   I. Kadare “Shkaba” f.q. 24-25 

Faqe të tëra të romanit “Shkaba” janë të mbushura me përshkrime 

jashtëdiegjetike, të cilat autori i ofron për lexuesin në mënyrë që ky i fundit të kuptojë më 

mirë atë që ndodh jo drejt për së drejti me personazhin kryesor, Maksin, por me mjedisin 

në të cilin është vendosur ai. Siç e thamë dhe me lart përshkrimin e këtij mjedisi narratori 

e realizon herë nëpërmjet pikëvështrimit të barmanit, i cili është dëshmitar në ngjarjet që 

rrëfen, i tipit allodiegjetik  

 Ndryshe nga narratori i dukshëm, i cili e zbulon vetën e tij në mënyra të 

ndryshme, narratori i fshehur parapëlqen tërrëfyerit mimetik, me shumë detaje, skeniko-

dramatik, që duket sikur bëhet vetë. Në rastet kur kemi të bëjmë me një rrëfim të fshehur 

ndjehet një zë që flet mbi ngjarjet, personazhet dhe ambientin, por rrëfimtari mbetet në 

hije.  

 

[...] “Maksi buzëqeshi i lodhur . Barmani e pyeti a kishte zënë vend 

mirë në hotelin e vogël dhe Maksi bëri “po” me krye. Hoteli ishte fare 

pranë Arkës së Kursimit ku punonte dhe, në orën e pushimit të drekës, kur 

ndihej i kapitur, mund të pushonte pakëz.” [...] 

              I.Kadare “Shkaba”, fq.22 

    

Edhe përshkrimet, në këtë tip të narrativës janë më tepër të fokalizuara nga vetëdija e 

personazheve, pavarësisht se në një pikë të diskursit duket sikur i largohet dhe syrit 

vëzhgues të personazhit, siç duket kur fillon paragrafi i dytë në fragmentin e mëposhtëm:  

 

 [...] Ai tip vdekatar i rëndomtë, banori më i ri i shkallës sonë, u vendos në 

apartamentin e katit përdhes, krahu i djathëtë, në vitin ’85 apo ’86 të shekullit të kaluar. 

Brenda një kohe të shkurtër ia doli të grindej me shumicën e fqinjëve dhe kjo është 

arsyeja që s’mund ta shmang.[...] 

 Zotëria, - ato kohë nja dyzet vjeç, mësues i punës me dru në një shkollë 

tetëvjeçare,- quhej zyhdi Treni. Ndryshe nga kryekamarieri, që shkonte e kthehej nga 

puna me biçikletë, ai përdorte një motoçikletë. Në pamje të jashtme, motoçikleta e ti, e 

vogël, e ciflosur, e dalëboje, s’ta mbushte syrin. Megjithatë pronari i saj ishte personi i 

vetëm i motorizuar në hyrjen tonë dhe kjo i krijonte një ndjenjë epërsie mbi të tjerët. Këtë 
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e vinte në dukje sidomos kur ndodhte që me motoçikletën e tij të vogël, të ciflosur e të 

dalë boje, ai merrte prapa edhe të shoqen, një grua e shëndoshë, të cilën e mbaj mend 

vetëm  duke nderë plaçka. Dhe duke njomur barin e një kopshti të sajuar poshtë dritareve 

të apartamentit të ytre, me gjerësi nja tri metra, që ata e privatizuan shumë vjet përpara 

se të fillonin privatizimet e mirëfillta.”[...] 

               F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 156-157    

 

Kur  te “Te porta e Shën Pjetrit”  lexojmë [...] “Ai është një burrë i ri, elegant, 

kokën e mban të rruar. Atij burri të ri, elegant, me kokën të ruar, nuk po i mbushej 

mendja se atë natë dera s’do t’i hapej.” [...]57 kuptojmë menjëherë se kemi të bëjmë me 

një përshkrim subjektiv të personazhit, megjithëse përdorimi i vetës së tretë në fillim të 

fjalisë bart shenjën e rrëfimtarit të jashtëm objektiv. Çdo veçanti e personazhit është 

domethënëse, për shkak se nga dukja e jashtme arrijmë tek e brendshmja dhe nga tiparet 

fizike tek karakteret psikologjikë. Personazhit i jepet funksioni vëzhgues dhe kjo lidhet 

me fushën e dijes e jo me atë të dëshirave dhe mundësive, të cilat do të shkaktonin 

veprime. Ky është një personazh i papajisur me aftësinë për të realizuar dëshirat e tij. Ai 

është ndërmjetësi midis rrëfimtarit dhe masës së reales që duhet përshkruar. Nuk ndërhyn 

në mënyrë aktive në ambientin që e rrethon; regjistron, por nuk modifikon kushtet e tij ë 

ekzistengës. 

Mendojmë se tipologjia e personazhit-vëzhgues ushtron një ndikim të fortë në në 

tipologjinë e ligjërimit narrativ. Këtij lloj personazhi “do t’i besohet përshkrimi naiv, që 

shpesh do të përballet me aspekte të ngjarjes a veprimeve që për të janë të 

papërshkrueshëm. Si pasojë e kësaj ai do t’i referohet një ligjërimi të përafërt, të mjegullt, 

me shumë krahasime, që na çon larg përvojës së vëzhguesit”58. Gjërat më shumë se janë 

reale duket “ngjajnë pothuajse” apo “janë si” reale. Të gjitha këto forma ndihmojnë 

shkrimtarin të përpunojë maksimalisht ligjërimin narrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Kongoli, F., “Te porta e Shën Pjetrit” Toena, Tiranë, 2004 fq. 108 
58 Pellini. P, “La descrizione” Alfabeto letterario, Laterza, Romë-Bari, 1998, fq. 66 
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2.6 Kombinimet e zërit me pikëvështrimin, si një mënyrë për të 

ndërtuar ligjërimin 
 

2.6.1 Kombinimi i zërit me pikëvështrimin 
 

Duke iu referuar dallimit platonik midis diegjezës (rrëfimit të pastër, të drejtuar 

nga narratori) dhe mimesit (rrëfimit të drejtuar, udhëhequr, nga personazhet nëpërmjet 

dialogut) mund të themi se rrëfimi me më shumë detaje apo më shumë mimetik është më 

pak  i lagët se ai i rrëfyer në formën e përmbledhjes. Me fjalë të tjera, rrëfimi mimetik 

nënkupton qoftë predominimin e skenës ( rrëfimi me detaje, i organizuar (drejtuar) nga 

personazhet ), qoftë trasparencën ose mungesën e narratorit, të teorizuar nga Flobert dhe 

nga realistët. Xhejmsianët parapëlqejnë rrëfimin e fokalizuar me vizion të rrethshkruar, të 

rrëfyer nga një narrator që adopton pikëvështrimin e një personazhi. Përsa i takon 

Flobertit, është i njohur parimi i tij, sipas të cilit: “artisti duhet të jetë në veprën e tij si 

Zoti në krijimin e botës, i padukshëm dhe i gjithëpushtethëm në mënyrë që të ndjehet 

kudo, por të mos shihet” 

 Në rendin e impersonalitetit nuk mund të jetë rrëfimtari ai që drejton pjësët 

përshkruese në momentet kur rrëfimi ndalet. Për këtë arsye funksimi i vëzhguesit i 

delegohet një personazhi. Poetika e impersonalitetit synon ta reduktojë në maksimum, 

mundësisht ta eleminojë, praninë e unë-it rrëfyes, për arsye se teksti duhet të ndërtohet 

vetë.  Ndërkohë, tendenca e këtyre dy shkrimtarëve është të zgjerojnë seksionet 

përshkruese në strukturën ligjërimore të veprave të tyre. Ndikimi i ambientit mbi 

personazhet apo ndodhitë e ndryshme dëshmohet nga prania e pakët e vendeve dhe 

veçorive shoqërore. Por, në të njëjtën kohë, në romanet e Kadaresë dhe Kongolit ne vëmë 

re një reduktim drastik të ngjarjes së rrëfyer dhe kjo krijon mundësi për zgjerim të 

hapësirave përshkrimore në romane. Strukturat ligjërimore organizohen rreth të thënit 

spontan të personazheve, i përqendruar kryesisht në përshkrime dhe, këto momente nuk 

shërbejnë thjesht për të ndërtuar suspansën, por ato prodhojnë një efekt të caktuar në 

nivelin e rrëfimit. Në këtë mënyrë, edhe pse tradicionalisht përshkrimi ka shërbyer për të 

krijuar efektin e reales, veprat e marra në shqyrtim përshkrimi krijon efektin e kundërt, 

meqenëse është i pakushtëzuar dhe i pakodifikuar nga nejova për realizëm. Duke iu 

referuar, pra, potencialitetit më të madh ose më të vogël mimetik Genette-i dallon forma 

të ndryshme ligjërimi , tipike të “rrëfimit me fjalë” ( një rrëfim, pra, jo me fakte, por me 

zëra personazhesh”59  

                                                 
59 Genette. G., Figure III Discorso del racconto, Einaudi, Torino, 2006, fq. 51 

 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
72 

 

Ajo që del në pah nga studimi i teksteve konkrete është fakti se llojet e ligjërimit 

të përdorur, shërbejnë më shumë për të çuar përpara rrëfimtarinë se sa rrëfimin. Kështu,  

ligjërimi i narrativizuar ose i rrëfyer : është tipi më i largët, i drejtuar nga narratori që 

përmbledh fjalët e personazheve, që lidhen me gjendje të caktuara emotive ose përshkrim 

i situatave të caktuara; e përdorur nga Kadare në romanet “Piramida” dhe “Shkaba”  

[...] ngaqë rrëfimi i saj për atë ecje të pafund kamioni në rrugën 

automobilistike që lëshonte afsh nën zhegun e korrikut nuk humbte asgjë 

prej ndërprerjes së vëmendjes. Orenditë lëkundeshin pa pushim, dhe ora e 

murit e rënë në brinjë kishte ngelur, dhe pasqyra e dhomës së gjumit jepte 

copëra qielli të përzier me maja plepash, kurse i ati i saj mbante ende në 

duar portretin e udhëheqësit, ndonëse anë udhës nuk kishte veçse qerre të 

vetmuara fshatarësh. Nuk ishim ende të dënuar, tha ajo, as të dëbuar, 

ishim veç të emëruar në një tjetër qytet, megjitatë im atë e kishte ndjerë të 

keqen, dhe gjatë ngarkimit të plaçkave nuk i ishte ndarë asnjëherë 

portretit, në mënyrë q fqinjët që na ndiqnin me sy e sidomos spiunët, që me 

siguri gëlonin përreth, ta vinin re.[...] 

         I.Kadare “Shkaba” fq.35-36 

ose 

 [...] Ata folën gjatë dhe lodhshëm për të gjitha ato që kishin 

mësuar nga papiruset, të torturuar orë e çast nga droja se mos po flisnin 

më shumë ose më pak se ç’duhej. Përmendën piramidën e parë të ngritur 

nga faraoni Gjoser dhe që ishte vetëm njëzetepesë këmbë e lartë, pastaj 

zemërimin e faraonit Horus Sekhetem-Khet, që e rrahu me fshikull 

arkitektin e vet kur ai i paraqiti shestimin e piramidër së tij, ngaqë iu duk e 

ulët. Folën pastaj për përmirësimet në projektet e mëtejshme të kryera nga 

arkitekti Imhotep, për galeritë, dhomën e sarkofagut dhe kalimet e fshehta 

që çonin drejt saj, për tre piramidat shemra që ngriti faraoni Snefeu, njëra 

prej të cilave e kishte lartësinë treqind kambë, çka mund të quhej vërtet 

marramendëse, për portat e rreme dhe natyrisht për mbylljen e 

stërfshehtë.[...] 

I.Kadare “Piramida”, fq.12-13  

 Bëhet fjalë për një rrëfim bosh, i cili nuk i shërben ngjarjes narrative, për shkak se 

dominantja përshkruese e përdor makinën rrëfimtare sipas nevojave të saj. Në fragmentin 

e dytë, të shkëputur nga “Piramida”, personazhet dhe dramat e tyre pothuajse zhduken 

para përshkrimit të mundësive  të ndryshme për të ndërtuar piramidën e Keopsit, që me të 

drejtë vihet në plan të parë. Gjithësesi këto fragmente përshkrues janë në funksion të 

rrëfimit. Ato janë të shpërndarë në mënyrë të çrregullt përgjatë gjithë tekstit. 

Rrëfimtaria e këtyre veprave konsiston në një tërësi diskursive, ku diskursi sigurisht 

mbushet nga shenjat e qarta të marrëdhënies midis subjektit që thotë, dhe atij që e 
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percepton të thënën. Veta e tretë shihet si fshirje të gjurmëve të vetës së parë, pra të atij 

që “thotë”. Ngjarjet që rrëfehen në vepra janë një diskurs që arrihet përmes heqjes së 

shenjave të procesit të të thënit ndërsubjektiv (ndërpersonal). Pra ajo shfaqet si 

diskursivitet që shfaq forma më komplekse apo më të specifikuara. Romanet e Kadaresë 

dhe të Kongolit, në kuadrin e romanit bashkëkohor rrëfejnë aktin e të “shqiptuarit” 

domethënë aktin e të thënit të personazheve të  ndryshëm në vepër. Si rezultat nuk 

mundemi në studimin tonë të mos pohojmë se në veprat e marra në shqyrtim më shumë 

shohim mënyrën si rrëfehet ngjarja se sa ngjarjen vetë. Modelet që na ofrohen nga këta 

shkrimtarë janë modele sinkretikë, që organizohet mbi bazën e kombinime të ndryshme. 

  Ligjërimi i zhvendosur, në stil të zhdrejtë të lirë është një nga këto modele, ku zëri i 

rrëfimtarit përzihet me atë të personazhit. Mund të themi se ky model është shumë më 

mimetik se format e tjera të ligjëratës, sepse ligjërimi i rrëfimtarit imiton atë të 

personazhit ose personazhi shprehet nëpërmjet zërit të rrëfimtarit. Sinkretizmi i zërit dhe 

pikëvështrimit, që vihet re në romanet e shqyrtuar krijon vështirësi për të dalluar qartë 

fjalët e njërit apo të tjetrit dhe të themi se kemi të bëjmë me fjalë apo me mendime. 

Modele të tilla sinkretike mund të gjejmë në romanet e Fatos Kongolit, ku duket qartë se 

kemi kombinim të një zëri që rrëfen në vetën e tretë dhe pikëvështrimit të njërit prej 

personazheve të veprës: 

 

[...] Trimëri e kotë . Në një rast të tillë ajo do të shqyente sytë .Platon , 

do t’i thoshte e habitur, mos flit marrëzira , nuk më pëlqejnë as në formë 

shakaje . Dhe, po të ndodhej në një humor jo dhe aq pozitiv , reagimi i saj 

do të ishte më kategorik .Zoti Platon Guri , do t’i thoshte e zemëruar , një 

burrë mund të bëhet qesharak në një mijë mënyra . Nga këto një mijë 

mënyra , ti ke zgjedhur më të keqen , sepse atë që po më thua  nuk e beson 

as vetë . [...] 

        F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit”, fq. 10 

  

 [...] Doktori mbeti në mëdyshje. Nuk jam dhe fort i sigurt për teorinë 

tënde, tha pastaj, kur në hyrje të dhomës u shfaq Lori, me një tabaka të 

madhe mbushur me filxhanë kafeje  gota me raki. Teoria jote është shumë e 

kërkuar. Punët pa pikë dyshimi, janë më të thjeshta. Po ta vrasësh mendjen 

do ta kuptosh përse punët janë më të thjeshta. Si foli kështu qeshi me atë 

mënyrën enigmatike dhe u hoq mënjanë për t’i hapur rrugën Lorit . 

                    F.Kongoli “Lëkura e qenit”, fq. 65 

 

Le të shohim fillimin e romanit “Te porta e Shën Pjetrit”  e F. Kongolit : 

[...] “Ai sapo ishte futur në ujin e ngrohtë të vaskës , me kokën e 

rëndë , kur u çlirua sinjali i telefonit të tj celular : motivi i Sifonisë së pestë 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
74 

 

të Beethoven-it . Numrin e telefonit të tij celular e dinin shumë pak njerëz . 

Ai e kishte ndërruar përpara nja dy javësh, kësaj rradhe për të tretën herë , 

duke ruajtur sinjalin . Askush nga rrethi i tij i afërm nuk habitej më që ai 

s’duronte gjatë pa e ndërruar numrin e celularit . Që , në çdo rast , sa herë 

kryente ndërrimin ruante të njëjtin motiv për sinjalin, motivin e Fatit, e këtë 

e lidhnin me thelbin supersticioz të natyrës së tij . Ishte bërë i njohur tashmë 

nervozizmi që e pushtonte kur vinte re se numrin e celularit ia dinin edhe 

persona përtej rrethit të ngushtë familjar........ Kronika e dramës së tij të 

asaj nate përmblidhet si vijon: gjysmë i dehur , duke e dëshiruar të shoqen 

marrëzisht , ai provoi ta mbyllte festën , siç ishte e natyrshme për shkak të 

ndezjes nga alkooli , me një shkarkim seksual, çka nuk ndodhi. Me t’u futur 

në shtrat ,e shoqja e kundërshtoi vendosmërisht dhe, i lënduar rëndshëm , ai 

u detyrua të hiqte dorë. [...], iu kujtua se ky nuk ishte rasti i parë që ajo i 

shmangej. Ajo i ishte shmangur plot herë të tjera . [...] Po të ma bëjë këtë 

edhe një herë tjetër, mendoi i errur, do t’i kërkoj divorcin. 

 Trimëri e kotë . Në një rast të tillë ajo do të shqyente sytë .Platon , do t’i thoshte e 

habitur, mos flit marrëzira , nuk më pëlqejnë as në formë shakaje . Dhe, po të ndodhej në 

një humor jo dhe aq pozitiv , reagimi i saj do të ishte më kategorik .Zoti Platon Guri , do 

t’i thoshte e zemëruar , një burrë mund të bëhet qesharak në një mijë mënyra . Nga këto 

një mijë mënyra , ti ke zgjedhur më të keqen , sepse atë që po më thua  nuk e beson as 

vetë .  

 Ndoshta jo që në batutat e para, por shumë shpejt, ne vihemi në kontakt me 

personazhin nëpërmjet ligjërimit të zhdrejtë të lirë. Kështu ligjërimi kalon natyrshëm nga 

narratori te personazhi si në shembullin në vijim:  

[...]“Mirëpo atë natë sa më shumë bluante me vete i fyer sedrën e tij 

mashkullore, aq më shumë e humbiste arsyen, derisa mbërriti në përfundimin se 

marrëdhënia e tyre nuk mnd të vazhdonte kështu. Po të ma bëjë këtë edhe një herë 

tjetër, do t’i kërkoj divorcin.” .  

Fjalia e parë e këtij pasazhi tregon qartë se rrëfimi udhëdhiqet nga narratori për të 

kaluar më pas në mendimin e zhdrejtë të lirë të personazhit “Po të ma bëjë këtë edhe një 

herë tjetër, do t’i kërkoj divorcin” .   

Fjalia e parë është  ligjërim i autorit, i cili në rreshtat paraardhës me një kapërcim 

dy javor kthehet pas në kohë për të na rrëfyer në mënyrë të ngjeshur atë që tashmë në 

jetën e Platon Gurit ishte bërë një normalitet që zgjaste prej kohësh. Autori nuk ka nevojë 

të japë të dhëna të hollësishme për kohën kur apo arsyet pse personazhi ka ndërruar 

numrat e telefonit. Por ka një fakt i cili nuk duhet të anashkalohet, pranëvënia e dy 

aspekteve të kundërta (ndryshimi i numrit të celularit dhe mos ndryshimi i melodisë) që 

bëjnë të mundur që ne të njohim karakterin e heroit që në rreshtat e parë të veprës.    
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Tek “Lëkura e qenit”  që në batutat e para, falë strukturës së ligjërimit të zhdrejtë, 

distanca e rrëfimit shkurtohet dhe lexuesi vihet në kontakt me personazhin . 

Pikëvështrimi, që në faqet e para, është ai i personazhit që reflekton.  

“ Praninë e Hadit – Hadesi i grekëve të lashtë ose Plutoni i romakëve – e vura re 

kur u sëmur Marga, gruaja ime. Më saktë ish-gruaja ime sepse ajo ka vdekur,po mbush 

një vit. që ka vdekur. [...] 

Ndërkaq dëgjoj të thuhet se edhe Hadi ka vdekur. unë nuk e shoh më në vendin e 

tij të përhershëm, nuk e ndjej më vështrimin  e tij, as të qeshurën e zezë.[...] 

E shoh, po ngatërrohem. dua të rrëfej një histori dhe pa dashur po e bëj lëmsh. 

Më keq akoma, po e nxij [...] 

Më quajnë Krist Tarapi. Emri im u kujtonte njerëzve Krishtin dhe, siç dihet jo 

shumë larg, te ne Krishti ka qenë një personazh  i shpallur armik [...] 

       F. Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 5-6 

Duket qartë se në romanet e Kongolit pika optike nga e cila rrëfehet apo 

transmetohet informacioni është në pjesën më të madhe subjektive. Është thënë se 

pikëvështrimi është pika optike nisur nga e cila rrëfimi transmeton informacionin. Por, 

sipas Chatman, pikëvështrimi është vërtetë një horizont i perceptuesit (psh, një personazh 

që sheh një fakt, një peisazh), por mund edhe t’i referohet një vizioni konceptual ose 

pragmatik. Ndryshimi thelbësor midis pikëvështrimit dhe zërit rrëfimtar lidhet me faktin 

se pikëvështrimi është vendi fizik ose orientimi ideologjik ose situatizimi praktik-

ekzistencial në lidhje me të cilin vendosen në marrëdhënie ngjarje të caktuara narrative. 

Zëri, përkundrazi, i referohet ligjërimit ose mjeteve të tjera të dukshme nëpërmjet të 

cilave ngjarje dhe persona i komunikohet publikut. Pikëvështrim nuk do të thotë shprehje, 

nënkupton vetëm prespektivën sipas së cilës në rastin konkret realizohet të shprehurit. 

Pikëvështrimi dhe të shprehurit, si në rastet e mësipërme,  jo domosdoshmërisht janë të 

lidhur me të njëjtin person. Ky fakt i ka dhënë mundësi shkrimtarit të luajë me mundësitë 

e ndryshme kombinuese të tyre, duke ndërtuar një strukturë ligjërimore narrative gjithnjë 

e më  të komplikuar. Pikëvështrimin e kemi marrë në konsideratë vetëm në aspektin 

perceptiv. Ngjarje dhe persona mund të perceptohen nga narratori dhe të rrëfehen po nga 

ai në vetën e parë, kështu ndodh në “Lëkura e qenit”  ku përdorimi i vetës së parë në 

rrëfim është më i shpeshtë se ai i vetës së tretë. Por kjo nuk do të thotë se pikëvështrimi 

nga i cili rrëfehen ngjarjet nuk ndryshon. Çdo personazh – narrator sjell njëkohësisht dhe 

pikëvështrimin e tij për ngjarjen që rrëfen: 

[...] Në zanafillë, fytyra e parë e bukur e botës m’u shfaq në trajtat e 

nënës. Nëna ime ishte një grua shumë e bukur, punonte në një shkollë 

foshnjore, siç quheshin aso kohe kopshtet e fëmijëve. [...] Ajo zjarrmi, ajo 

pakënaqësi që as e merrja mundimin ta fshihja kur endeshim rastësisht në 

rrugë ose gjatë shëtitjeve ndonjë të njohur, mund të kishte vetëm një emër: 

xhelozi [...] 
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            F.Kongoli, “Lëkura e qenit” fq.30  

  [...] Ti more përsipër të bëhesh prifti im. Kështu qoftë! Po pranoj të 

rrëfehem në shtëpinë tënde, si në një tempull.[...]Diçka e turbullt më bënte 

të mendoja se gjithçka po ndodhte me mua dhe me nënën lidhej me tim atë. 

Ai ishte në burg dhe në burg mbylleshin njerëzit e këqinj, por im atë nuk 

ishte njeri i keq. [...] 

           F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq 140 

 

tek romani tjetër i Kongolit “Te porta e Shën Pjetrit” për shkak të lëvizjes së 

vazhdueshme të kameras që fokuson ngjarjet, lëviz dhe pikëvështrimi.  

Psh “Burri heshti për një çast. ... i vetëm para saj ai e humbiste .”  fq 12   

Deri në këtë moment rrëfimi udhëhiqet nga narratori i jashtëm dhe i gjithëdijshëm (që në 

këtë rast nuk është një dëshmitar i ngjarjes , por vetëm një rrëfyes i saj . Dhe menjëherë 

pas këtij momenti rrëfimi kalon në vetën e parë : “Tani që e bëra këtë pohim... ,”  fq 12   

           

Në këtë mënyrë të organizimit të ligjërimit në vepër, Kongoli ka shkurtuar 

distancën midis personazhit dhe lexuesit dhe ky i fundit vihet në kontakt të drejtpërdrejtë 

me personazhin. Po kaq i drejtpërdrejtë është dhe kontakti personazh-lexues edhe në 

rastet kur rrëfimi nuk është më i tipit autodiegjetik, por ndërtohet si rrëfim ndërdiegjetik. 

Në përforcim të kësaj lidhjeje midis personazhit narrator ndërdiegjetik dhe lexuesit shkon 

përdorimi i vetës së dytë Ti, e cila i referohet sigurisht rrëfimmarrësit. Shpesh ky 

rrëfimmarrës është vetë personazhi që luan rolin e narratorit autodiegjetik, por që për 

shkak të natyrës së copëzuar të qenies që shfaq, e ndan qartazi Unë dhe Ti.  Në këtë Ti e 

gjen veten dhe lexuesi duke krijuar lidhje të drejtëpërdrejtë personazh – lexues, lidhje që  

përforcohet edhe nga procedetë letrare që përdor Kongoli për të ndërtuar romanin e tij, që 

janë ato të të folurit me veten, monologut të brendshëm dhe fluksit të ndërgjegjjes, tek të 

cilat do të ndalemi më hollësisht në kapitullin e katërt.      

 

 

 

2.6.2 Ndërtimet ligjërimore përmes vatërzimeve  
 

Është koha ta themi: romancieri nuk është pika Zot [...]. Por mendoj se ai nuk ka 

të drejtë të sjellë në vepër gjykimin e tij absolut. Një roman është një veprim i rrëfyer nga 

pikëvështrime të ndryshme . 

                  Jean – Poul Satre , “Mauriac et la liberte” , në Situations I 1947 
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 “Kush sheh? Dhe mund të shtojmë, kush percepton? Pikëvështrimi është pika 

optike nga e cila rrëfimi transmeton informacionin dhe që nuk nënkupton në të njëjtën 

kohë edhe zërin që rrëfen. Madje, pikërisht, sepse pikëvështrimi dhe zëri që rrëfen nuk 

janë gjithmonë e njëjta gjë, mund të ndodhin kombinime të ndryshme që pasurojnë 

teknikat narrative.”60 Ngjarje dhe njerëz mund të perceptohen nga narratori dhe të 

rrëfëhen prej tij, si në fjalitë: 

 [...] Ky ngacmim më gërryente çdo ditë.[...]  dhe [...] Nëna ngriti kokën dhe unë 

pashë fytyrën e saj të tmerruar. [...] 

               F.Kongoli“Lëkura e qenit” fq. 155-156 

 Në rastin e parë narratori është protagonist, ndërsa në të dytën është dëshmitar. 

Por duke qenë se në të dy rastet rrëfimi i takon personazhit, nga i cili merr gjithashtu dhe 

pikëvështrimin, mund të themi se kemi të bëjmë me një rrëfim me vatërzim të 

brendshëm.  

Në fakt nocioni i vatërzimit nuk lidhet vetëm me problemin e vizionit. Zhurmat, 

ndjesitë janë të lidhura me një vatër që i regjistron. Edhe pse termi vatër duket më i 

përshtatshëm se ai i pikëvështrimit, nuk është pa ambiguitet. Në disa raste vatra, në 

përputhje me origjinën e saj, shenjon qendrën drejt së cilës përqendrohen shikimet, në 

raste të tjera – dhe është kuptimi narratologjik më i përgjithshëm – shërben për të 

përfaqësuar subjektin, nëpërmjet të cilit gjendet i filtruar një përshkrim, një portret ose 

një veprim. 

 “T’i largohesh (të mohosh) nocionit të pikëvështrimit, do të thotë të privohesh nga 

koncepti i vizionit, në kuptimin e gjerë të fjalës . Pikëvështrimi, pra, nuk është gjë tjetër 

përveç një teknike, që shfaq gjithashtu një pyetje etike.”61 

 Për çështje të prakticitetit të analizës, do të parapëlqenim termin dhe konceptin e 

vatërzimit, nisur nga i cili ne mund të hartojmë taksonominë e mënyrave të ligjërimit. 

Kjo mund të na çojë në ndarjen e mëposhtme, për të cilën i detyrohemi Genette62 dhe që 

ofron avantazhin, jo vetëm për një efikasitet absolut, por së paku për një thjeshtësi të 

madhe .  

- vatërzimi përcakton mënyrën e perceptimit ( kush sheh?) 

- instanca narrative i përket zërit (kush flet?) 

- aspekti nxjerr në pah  çështjen e të diturit kush mendon . 

Të gjithë romancierët pyesin veten cilën pjesë mund të autorizojnë për të shprehur 

personalitetin e tyre në dramën e veprës së tyre, në ç’masë shenjat e ligjëruesit dalin në 

sipërfaqe të ligjërimit. Kështu duket se Kongoli parapëlqen procedurën e rrëfimit në vetë 

të parë, sepse ky lloj rrëfimi eleminon, sipas tij, pikëvështrimin e autorit dhe krijon 

mundësinë e përdorimit të një vatërzimi të brendshëm të variueshëm (siç mund ta gjejmë 

                                                 
60 Genette, G., Figure III, Einaudi, Torino, 2006, fq. 168 
61 Po aty 
62 Po aty, fq. 237 - 242 
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te “Lëkura e qenit”, ku figurat vatër janë Kristi, Dolora dhe sërisht Kristi; ose te “Te porta 

e shën Pjetrit”, ku figurat vatër janë: Platoni, Adriana, Eraldi, zbavitësi etj). Megjithatë, 

edhe pse vatërzimi i brendshëm ofron mundësinë e një larmishmërie narrative, përsëri  

duhet të tregohemi të kujdesshëm në të kundërshtuarit pa tolerancë, të dogmës së një 

objektiviteti sovran, në këmbim të një subjetiviteti absolut . Kërkimet e Jean Pouillon-it 

(Temps et roman 1946) , Georges Blin-it (Stendhal et les problemes du roman, 1953 ) , 

Tzvetan Todorov-it (Poetique de la prose,1971) kanë mundësuar dallimin e disa 

ndryshimeve të lehta. Prania e narratorit midis personazheve ose mungesa e tij bën të 

lindë pyetja : “Kush flet?” dhe “Nga vjen zëri?”  (autor – dëshmitar apo instancë e 

gjithëdijshme) Nocioni “ngushtimi i fushës” (ose ndërhyrje e autorit) kanë të bëjnë me 

autorin dhe jo me pikëvështrimin. Në fakt ky i fundit varet nga pyetja: “Kush shikon?” 

dhe mbështetet në kontrastin e vetëm midis vizionit të brendshëm dhe vizionit të jashtëm. 

Rrëfimi ekziston për faktin se një zë komunikon atë që një pikëvështrimi vëzhgon. Mund 

të arrihet në një tabelë të tillë: 

 

 

                                   zëri 

pikëvështrimi 

 

zëri i narratorit 

 

zëri i personazhit 

pikëvështrimi  

i narratorit 

GJITHËDIJA 

rrëfim objektiv 

TRANSFERIM 

rrëfim i deleguar 

pikëvështrimi i personazhit VATËRZIMI 

rrëfimi subjektiv 
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[...] “Zonja A.GJ. mbërriti nga Shtutgarti në Tiranë ditën e martë, 

më 14 janar 2003, rreth orës 14 e tridhjetë minuta, me avionin e linjës 

Malev. Për shkak se në aeroport mbërritën pothuajse njëkohësisht, me një 

ndryshim prej pak minutash, edhe Alitalia ... dhe s’di kush tjetër, dalja e 

udhëtarëve u bë me vonesë e në rrëmujë.” [...] 

      

    F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 101 

 

Në këtë fragment pikëvështrimi duket se është objektiv, pra kemi një shikim 

neutral, që përqendrohet në data dhe orë, shoqëri avionësh etj. Theksimi i këtyre detajeve 

organizohet sipas një kodi kohor që duket qartë. Por meqenëse romani i Kongolit ndër 

teknikat e tjera përdor dhe atë të realizmit subjektiv në të mund të gjejmë edhe vatërzime 

subjektive. Zbavitësi (ky është pseudonimi i agjentit që është ngarkuar të përgjojë zonjën 
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A.Gj.) përveçse duhet të ruajë objektivitetin, nuk mund të mos shprehë dhe 

pikëvështrimin e tij subjektiv në momentin kur përshkruan arkitektin A.K.. 

  [...] Tek rrija midis turmës, më në fund sytë më zunë tutje një fytyrë 

të njohur: një burrë i gjatë, me një palë mustaqe të zeza, i pashëm, do të 

thoja, arkitekt...   

         F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 101 

 

ose  

[...] Të shkretët prindërit e mi, më vështruan të hutuar. Duket 

njeriu, të cilit punët i shkonin si s’ka më mirë, po sillej me një eufori pa 

vend. Kështu mendonte edhe Anila. “Mos u bëj karagjoz, më tha, nuk të 

shkon ky rol...” [...] “Qysh se je ndarë nga Veronika, je shndërruar në një 

pijanec parazit.”[...] 

           F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq 144   

ose 

[...] Kryekamarieri merrte trajtat e dacit dhe bashkë me të dashurën 

e tij, në trajtat e një maceje, i përfytyroja të dy në sheshin para  pallatit 

duke mjaullitur.{...] 

            F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 95  

ose 

[...] Prindërit, të afërmit, fqinjët, të gjithë flisnin vetëm për 

Brunildën. E të mendosh se e mjera Brunildë nuk jetoi gjatë.[...] 

            F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq.36 

ose 

  [...] Atëherë u ndie e vetmuar, ndërsa unë, në kulmin e aventurave 

mjerane, që shkonin paralel me krijesat e mia sterile, si kompensim i njëra-

tjetrës, zura të mësohesha me cilësimin “lëkurë qeni”. 

         F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 228  

ose 

[...] “Ai mbërriti në Arkën e Noes pasdreke. Belina mezi e përmbajti 

Altinin për të mos iu përgjigjur thirrjeve të tij. I mjeri Altin, nuk e kuptonte 

ç’po ndodhte, nuk e kuptonte përsë duhej të silleshim ashtu. Babi doli 

përsëri dhe Belina u orvat t’ia mbushte mendjen Altinit se ai ishte një 

egërsirë, nga ato që duhen mbyllur në kafaz, ndryshe të shqyejnë. Nisur 

nga përbuzja e saj dhe ca shprehje të mamit, kam menduar se mbase, 

përpara meje edhe Belina duhet të kishte pësuar të njëjtin fat.” [...] 

   F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 149 
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 Ajo që flet në këtë fragment është një tjetër personazh ndërdiegjetik, i veprës, 

Klodi, e cila i drejtohet Eraldit. Zëri që flet është i Eraldit, përsa kohë është ai duke bërë 

regjistrimin, ajo që sheh është Klodi, ndërkohë, në fragment kemi dhe një personazh të 

tretë, që mendon e që është Belina: “ai ishte një egërsirë, nga ato që duhen mbyllur në 

kafaz, ndryshe të shqyejnë.” Sigurisht mendimet e saj përcillen tek ne nëpërmjet 

ligjëratës së zhdrejtë nga Klodi. 

Ndryshimi i vatërzimit bëhet i prekshëm dhe nga ndryshimi i përemrave vetorë. 

Le t’i referohemi sërisht fragmentit të mësipërm: Belina u orvat t’ia mbushte mendjen 

Altinit...  Nisur nga përbuzja e saj dhe nga disa shprehje të mamit... Ndjehet përdorimi i 

vetës së tretë në momentin kur ndryshon pikëvështrimi Ndodh e njëjta gjë për dallimin e 

përemrave vetorë : duket sikur problemi është pjesërisht i rremë nëse shfaqet në formën e 

një antagonizmi parimesh midis romanit në vetën e parë dhe atij në vetën e tretë, por 

veçanërisht Kongoli e zgjidh mjeshtërisht këtë antagonizëm. Ndërsa tek Kadare, duke 

qenë se ky shkrimtar, të paktën në dukje nuk heq dorë nga rrëfimtari në vetë të tretë, ky 

lloj antagonizmi nuk shfaqet. Sigurisht, loja e vatërzimeve shfaqet edhe tek Kadare, por 

tek ky shkrimtar gjejmë ndërfurjen e asaj që personazhet kanë parë, në ligjërimin e 

rrëfimtarit në vetë të tretë.  

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Fragmentarizimi dhe polivalenca e tij 
 

  

Narratori, ai që rrëfen kujtesën kolektive, është i gjithi një 

shpërthim njerëzishth . 

             Eduardo Galeano, Libri i  përqafimeve 

 

Fragmentarizimi i ligjërimit romanesk, varet nga disa kushte paraprake 

strategjike, që mund të përcaktohen si: montazh hapësinor  materialesh e shenjash të 

formulimeve dhe thënieve. Për rrjedhojë, vihet re një lëvizshmëri e vazhdueshme 

formulimesh që lidhet me pozicionin qendror të narratorit dhe me spostimet e 

pikëvështimeve të tij. Në veprat e Kongolit duket se mund të vëzhgohen forma të 

ndryshme të fragmentarizimit, të cilat e vendosin intensitetin e ligjërimit të lëvizshëm dhe 

shumëformësh në një pozicion dialogjik:  
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[...] Mirëpo në kohët e sapunit, kishin organikën e tyre të luftës edhe 

femrat. Sepse, kur meshkujt niseshin të hidhnin valle në gojë të ujkut, femrat 

e mbetura vetëm në shtëpi s’mund të liheshin në mëshirën e fatit. Unë, bie 

fjala, kam qenë organikë lufte e bashkëshortes së një ushtaraku,[...]. Lidhur 

me pyetjen nëse kam pasur dijeni për organikën e gruas sime personale ato 

kohë, them i sigurt jo,s’kam pasur dijeni, atëherë kam qenë beqar, vazhdoj 

të jem edhe sot. Që ta dish, djalosh, nëse femrat dikur kishin organikën e 

luftës, për një periudhë që zakonisht zgjaste me ditë, tani kanë atë që quhet 

organika e emigracionit. Kjo është, ç’është! Emigracioni zgjat me vite. Pra, 

problemi i organikave ka nisur të ndërlikohet qyshse meshkujt shqiptarë, 

xhelozë nga natyra, kundër natyrës së tyre, e kanë bërë zakon t’i lënë gratë 

vetëm në shtëpi e të çajnë ferrën. Mirëpo shqiptari, sa është xheloz, është po 

aq edhe gjaknxehtë. Të heq qafe për hiçgjë, sidomos tani që armët janë 

sheshit. Besoj e kuptoni ku e kam fjalën. 

 Reagoi vetëm tetëmbëdhjetë vjeçari. Fatmirësisht, pa i drejtuar 

ndonjë pyetje tjetër. Reagoi me një të qeshur, Ledioja shfryu ultazi pitetin 

“idiot”. Më pas Idrizi i katërshes sonë tha se do të kishte dashur ta kapte 

për fyti lektorin, ta flakte jashtë makinës. Ne e mirëkuptuam dëshirën e tij, 

por zboristin e koheve të sapunit nuk e flaku jashtë askush. Makina 

vazhdoi të rokullisej përmes një peizazhi të përthyer, ku hapësira ngjeshej 

si e mbyllur në një kafaz, dhe dielli i fortë i korrikut tëlëbyrte sytë. 

Ti nuk dëshiron të më flasësh për sabinën, e shoh. Veç mos u shtir. 

Tani po mendon gjëra që po i mendoj edhe unë. Sepse midis nesh ka 

mbetur pezull diçka që duhej ta kisha rregulluar prej kohësh. Ta shkuara 

të harruara, ta thashë. 

 Më ke zhgënjuer shumë atëherë. Ti shkëlqeje në mësime dhe 

kushdo që shkëlqente, për mua merrte trajtat e një ylli polar. Ke qenë për 

mua një yll polar. Mbete i tillë edhe pas atij incidenti midis nesh, të 

kujtohet? Unë e mbaj mend si të ketë ndodhur dje.ka qenë viti i dytë dhe 

për mungesë klasash ne i bënim mësimet mbasdite.[...] 

              F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq.215-217  

 

Për më tepër fragmentarizimi, në veprat e Kongolit, mbështetet nga pjesa e jetuar, 

nga dëshira për të organizuar ngjarjen dhe Historinë. Ai mbështetet gjithashtu dhe në 

bollëkun e informacionit apo në strukturimin – montazh të materialeve narrativë dhe 

ligjërimorë. Këto qëllime ligjërimore, duket se udhëheqin strukturimin shumë të 

pavazhdueshëm dhe të fragmentarizuar të ligjërimit në romanet e këtij autori. Një 

strategji e tillë e fragmentarizimit shoqërohet me një manipulim të qartë e të qëllimshëm 

të lexuesit. 
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  [...] Sot paradite, e enjte, 15 korrik 2004, bëra një gabim, vajta tek 

inspektori. Do të vete prapë tek ai, t’i pohoj krimin tim. Dhe historia merr 

fund. 

  Mund të kishte marrë fund qysh sot sikur në zyrën e tij të mos isha 

kujtuar për thelbin e çështjes. Pra, që historia e krimit të kryer prej meje, 

nuk është historia ime. Historia ime është diçka tjetër, pa lidhje me krimin. 

Është historia ende e paçuar deri në fund e një kërmilli që ka dalë nga 

guacka, e ka humbur dhe më kot përpiqet ta rigjejë. Një histori e dyfishtë. E 

një kërmilli të mbetur pa guaskë dhe e një guaske të mbetur pa kërmill. Para 

se të shkoj të dorëzohem te zoti Kurti, duhet të përmbush detyrimin ndaj 

vetes. Të çoj deri në fund historinë e dyfishtë të kërmillit dhe të guaskës. 

Pastaj të bëjnë me mua ç’të duan. 

  Në një rrethanë të tillë kërkoj mirëkuptimin tuaj. Tani, kur ditët, në 

mos orët, janë të numëruara për mua, dhe unë nuk gjej dot kohë t’ju flas për 

veronikën. Ju siguroj. Veronika s’ka lidhje me historinë e kërmillit dhe 

guaskës. Është tjetër gjë. Pak a shumë një histori në botë VIP-ash. 

Megjithëse apartamenti ku u vendosëm në fillim nuk ngrihej në nivelin e 

VIP-ave. Ishte i të njëjtëve përmasa modeste të apartamentit të fëmijërisë, - 

ajo e hodhi poshtë propozimin tim për të qëndruar me prindërit. Nga ana 

tjetër, fakti që ne bashkëjetuam për dy vjet në një apartament, i cili nuk 

ngarihej në rangun e VIP-ave, nuk besoj të ketë pasur ndonjë ndikim në 

ftohjen graduale, deri në prishje, të marrëdhënies sonë, siç mund të ketë 

pasur diçka që jua kam thënë dhe s’po e përsëris për të mos ju ngacmuar 

nervat. [...] 

               F. Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq 188-189  

 

  Në këtë këndvështrim romani “Jeta në një kuti shkrepsesh”, por edhe “Te portat e 

Shën Pjetrit”  mund të quhen romane- shumë e fragmentarizimit. Fragmentarizimi  

kongolian rrjedh nga një dëshirë e kthjellët, vullnetarisht e ushtruar, që realizohet në vetë 

gjirin e projektit ligjërimor të “Jetë në një kuti shkrepsesh”.  Procedura e fragmentarizimit 

arrin të lëvizë dhe të spostojë kapitujt, të përmysë dhe të çekuilibrojë rendin narrativ të 

ngurtë dhe normativ, të vendosur një herë e përgjithmonë nga zhvillimi i ngjarjes që 

përshkon të gjithë kapitujt e romanit. Në të njëjtën kohë ai përcakton dhe drejtimin 

hapësinor-kohor, por dhe vetë kuptimin e të lexuarit. Në këtë mënyrë fragmentarizimi 

është vendosur në mënyrë aktive si një element i qartë i një procedimi që merr kuptim 

brenda strukturës ligjërimore. Ai paraqitet si një marrëdhënie diferenciale midis 

mosvazhdimsisë së orientuar dhe vazhdimësisë funksionale, totalizuaese, kuptimi i të 

cilës propozohet dhe sygjerohet nga autori. Në këtë marrëdhënie, fragmentarizimi është 

garancia e kontaktit midis disponibilitetit të qartë dhe konjitiv të lexuesit dhe udhëzimeve 
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të autorit, sepse, një marrëdhënie e tillë midis mungesës së vazhdimsisë dhe vazhdimsisë, 

vazhdimisht mbushet me informacion të veçantë: historik, etnologjik, antropologjik, 

politik etj. Organizimi i ligjërimit në veprat e Kongolit përputhet me shumëfishimin e 

njësive-fragment, që kanë një natyrë diverguese, sepse i përkasin llojeve të ndryshme të 

ligjërimit:  

[...] Jo thjesht sepse ndihej i shterur, i paaftë t’i përgjigjej revanshit të 

saj seksuak. Mirëpo Dina ishte larguar. Dhe ai i lejoi vetes ta kthente 

gotën e uiskit me fund. 

  “Sipas një burimi në komisariatin numër trembëdhjetë të 

kryeqytetit, prej katër ditësh, duke nisur nga e shtuna e kaluar, datë 3 korrik 

2004, është zhdukur pa lënë gjurmë qytetarja Izabela demiri. Kjo u mësua 

pas një kallëzimi në komisariatin në fjalë të babait të vajzës, e cila që nga 

ajo ditë nuk është parë më dhe askush nuk është në gjendje të thotë ndonjë 

gjë të saktë. 

  Mësohet se vitin e kaluar, po në muajin korrik, ka ndodhur po e 

njëjta histori, pra vajza është zhdukur pa lënë gjurmë, por vetëm dy ditë. 

Kur policia është vënë në kërkim të saj, ajo është kthyer në shtëpi, pas një 

aventure në plazh me të dashurin, banor në të njëjtën lagje. Me këtë 

shpjegohet kallëzimi i vonuar nga familjarët i kësaj zhdukjeje të dytë, duke 

shpresuar se mund të ketë qenë një trill i ri i vajzës, i ngjashëm me atë të 

vitit të kaluar. Mirëpo kësaj rradhe gjasat e një aventure në plazh janë të 

vogla. para disa ditësh, ajo është parë në shoqërinë e një djali të panjohur 

gaxho, domethënë i racës së bardhë. sipas dëshmive, kjo është bërë shkak i 

një grindjeje të ashpër me të dashurin, i cili e paskej kërcënuar. Ky i fundit, 

pohon burimi, është thirrur në polici, i ka pranuar kërcënimet ndaj vajzës, 

por vetëm për ta trembur, që ajo të heqë dorë nga i panjohuri.[...] 

         F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq.51-52 

 

Në këto romane të Kongolit fragmentarizimi që vihet re në ndërtimin e strukturës 

ligjërimore dhe jo vetëm, është i lidhur, më shumë se kurrë, me një mënyrë të vështrimit 

të botës, të historisë, ashtu si autori i ka organizuar, në sfondin e historisë reale dhe të 

ngjarjeve politike. Fragmenti funksionon si një element metonimik i një tërësie globale 

që paraqet një tërësi të strukturuar. Fragmentet funksionojnë si zëvendësues të njësive më 

të mëdha në botën reale, ashtu siç perzonazhi është vetëm një individ që sa përfaqëson 

vetveten, përfaqson dhe të gjithë të ngjashmit me të: 

 

   [...] Një ditë, një veprimtar i lagjes, i njoftoi prindërit e mi se me 

rastin e 5 Majit, dikush me post të lartë, do të vinte në shtëpinë tonë për 

vizitë përkujtimore. Kurrë më parë s’kishte ndodhur diçka e tillë. Nëse 
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ndonjë individ, ku ta dish, mund të mos e ketë idenë se ç’është 5 Maji, 

sqaroj: është Dita e Dëshmorëve. Për arsye atëherë të paqarta për mua, 

prindërit e mi po fluturonin. Në ekstazë ishte Anila, atë vit në prag të 

provimeve të maturës. Përgatitjet vazhduan aq sa u desh të lyhej dhoma e 

pritjes dhe korridori, të bliheshin sendet e nevojhme, ose të huazoheshin, siç 

u huazua nga fqinja në katin poshtë nesh, një takëm filxhanësh të bukur për 

të shërbyer kafetë. 

  Me rastin e kësaj ngjarjeje të jashtëzakonshme, prindërit vendosën 

në dhomën e pritjes, në një pozicion të dukshëm, kornizën me ikonën 

zyrtare. U shkoi mendja vetë, apo ua sygjeroi dikush tjetër, s’e di. Ka të 

ngjarë më shumë të jetë kjo e dyta. Sepse, përpara se personi i rëndësishëm 

të na nderonte me vizitën e tij, në shtëpinë tonë erdhi disa herë një kushëri i 

nënës. E quanin Sotir. 

  Ky ishte një burrë i shkurtër, i bëshëm, me bark të kërcyer e flokë 

të rënë. Prindërit e mi e respektonin: punonte në komitetin e partisë të 

rrethit. Me këtë shpjegohet përse fjala e tij në shtëpinë tonë peshonte. Për 

çdo gjë do të pyetej ai, madje disa vjet më vonë, kur Anila i vuri në dijeni 

prindërit se tashmë ajo e quante veten të fejuar dhe u kërkoi ta bënin fakt të 

kryer, këta, së paku formalisht, kërkuan mendimin e Sotirit, të cilit iu deshën 

vetëm pak orë për të kthyer përgjigje, siç pritej, pozitive. Kandidati për 

dhëndër, Dhimitër Mikeli, i përmbushte të gjitha kërkesat: familje e 

shëndoshë në pikëpamje politike, pa të burgosur, të internuar apo të 

arratisur në farefis, pa ndonjë të përjashtuar nga partia. Nuk ishte e rastit 

që, pas kryerjes së studimeve në fakultetin e drejtësisë, ai punonte në 

Prokurorinë e Përgjithshme. Sa për të tjerat, - me këto Sotiri nënkuptonte 

pamjen e jashtme, natyrën e individit në fjalë, anët morale, - duhej t’i dinte 

më mirë e interesuara, domethënë ime motër. 

  E interesuara dinte ç’bënte. Por këtu nuk dua të zgjatem me 

bashkëshortin e sime motre. Kur ndodhi ngjarja e jashtëzakonshme, ai nuk 

ishte futur ende në jetën tonë. Dhe ende nuk i kishte marrë në dorë ato frena 

që, për shkak të mungesës së shpirtit luftarak të prindërve, sidomos të tim 

eti, i mbante Sotiri. [...] 

         F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq 59-61     

 

Fragmenti, pra ka vlera të qarta metonimike. Ai krijon mundësinë e të kuptuarit të 

tërësisë, atë që autori e thotë që në titull të veprës, të jetuarit në hapësira të kufizuara, që 

kushtëzojnë momentin dhe ardhmërinë. Bledi dhe jeta e tij, ashtu si dhe jete e 

personazheve të tjerë në vepër, janë një fragment i jetës shoqërore. Marrëdhëniet që 

krijohen midisë fragmenteve “imitojnë” marrëdhëniet që krijohen midis njërëzve në jetën 
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shoqërore. Njësitë fragmentare janë në funksion të tërësisë dhe kjo tërësi ndërtohet vetëm 

brenda thurjes në strukturën ligjërimore të veprës. Gjithçka që na duhet për të lidhur 

fragmetet me njëri-tjetrin e gjejmë në lidhjen që krijohet midis tyre. Kombinimet e zërave 

të ndryshëm krijojnë korin e nevojshëm, hapësirën ku një fragment, siç është jeta e Bledi 

T, duhet të vendoset. Distancimi nga hapësira e jashtme e mbyll gjithnjë e më shumë atë 

në hapësirën e brendshme, mbyllje që ai e shpall fatale për jetën e tij, për shkak të 

zbulimit të pranisë më të qëndrueshme në jetën e tij, korit të krimbave, "këngën" e të cilit 

ai do ta ndjejë sa herë që diçka e trondit psikologjikisht atë. Vetë jeta e Bledit është një 

tërësi fragmentesh, të cilat nuk çohen deri në fund prej tij; fëmijëria, shkolla e lartë, 

historitë e tij të dashurisë dhe në fund vrasja e kryer, janë fragmente.  

Në këtë hapësirë të mbyllur, standarte, ku njerëzit i rrinë ngushtë njëri - tjetrit, 

kohët dhe hapësirat përzihen me njëra - tjetrën, fytyrat i zënë vendin njëra - tjetrës duke 

përsëritur në mendjen e personazhit fragmente jete të jetuara më parë. Tashmë ai nuk 

mund të jetojë jashtë këtij qarku, ku të tjerët kanë autoritetin të drejtojnë dhe të 

kontrollojnë jetën e tij. I paaftë të ndërtojë rregullat e veta që do ta drejtojnë në hapësirën 

e tij, ai përdor skemat e gatshme, që i vijnë që nga fëmijëria.  

Një tërësi e tillë shume të fragmentarizuar funksionon ndryshe në romanin e 

Kadaresë “Piramida”, ku tërësia ndërtohet nëpërmjet shtesave të pjesëzave-simbole. Në 

këtë rast fragmentarizimi mund të interpretohet, nga njëra anë, si horizontale-diakronike-

sintagmatike: ai shtrihet në hapësirë dhe në kohë përgjatë rrëfimit historik. Nga ana tjetër, 

mund të shihet si vertikal-sinkronik-paradigmatik: ai lejon të  regjistrosh në thellësinë, në 

vertikalitetin e tekstit, një sistem të tërë vlerash dhe elementesh kozmologjikë. Kështu, 

kjo polivalencë funksionale e fragmentarizimit lejon të përdoren njëkohësisht një 

mbivendosje e shenjave specifike të Shqipërisë së viteve 1945-1990 dhe një progresion i 

rrëfimit në kohë. Këto dy aspekte kreative varen në mënyrë të pakundërshtueshme nga 

projekti politik i autorit. Ajo që të bën përshtypje në romanin “Piramida” është bollëku i 

shenjave të fragmentarizimit, kalimet e shpeshta nga njëra shkallanë në tjetrën. Duhet 

shtuar gjithashtu se kjo procede prodhon, nga njëra anë, një prozodi specifike të këtij 

romani me ndërfutje të shumta informacioni dhe nga ana tjetër, bën që të ndjehet  e të 

perceptohet polivalenca e vet brenda llojit. Kjo e fundit është bartëse e efekteve të 

ndryshme: narrativë, ligjërimorë e historikë. 

Në romanin e Kadaresë interpretimi dialektik realizohet nëpërmjet progresionit të 

metaforave-tituj p.sh.: Zanafilla. Një ide e vjetër e rizbuluar me vështirësi; Përbetimi; 

Pranë majës etj . Ato shpjegojnë prospektivat metaligjërimorë të autorit, i cili përshkruan 

realitetin shqiptar si një aventurë jo unike në llojin e saj që nga koha e krijimit të 

shoqërisë njerëzore. Në këtë aventurë ndërfuten fakte të panumërta historikë-fragmentarë, 

ashtu si ndërfuten elementë të panumërt gjeografikë e kozmogonikë, të cilët ndërtojnë 

tërësinë e perceptuar nga fragmentarizimi: 
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“Vendosja e gurit të njmbëdhjetëmijë e treqind e shatëdhjetë e katër 

u krye në hënën e dytë të eklipsit” [...]  

              I. Kadare “Piramida” Çabej 1995 fq 42 

ose 

[...] Guri i njëqinde nëntëdhjetëeshtatë i gurores së Asuanit. Asgjë e 

veçantë për t’u shënuar. ...] guri i njëqindenëntëdhjetëegjashtë. I gurores së 

Karnakut. Vështirësi në ngjitje.[...] Guri i njëqindenëntëdhjetëepesë. I 

gurores së El Bershehut. Vonesë në ngjitje për shkak të vetvrasjes së 

mjeshtirt Hapixhefaj.[...] Guri njëqindenëntëdhjetëekatër. Nga gurorja e El 

Bershehut. Ka vrarë katër njerëz në shkretëtirë.[...] Guri 

njëqindenëntëdhjetëedy. I  gurores së Thebës. Me njërën ana plot njolla të 

zeza.[...] guri njëqindenëntëdhjetëedy, përsëritës. Nga gurorja e 

Illahunit.[...] Guri njëqindenëntëdhjetëenjë. I gurores së Abusirit. Asgjë e 

veçantë.[...] 

                  I.Kadare “Piramida” fq.70-71   

 

Rishkrimi i burimeve është njëkohësisht dhe afabularizimi i orientuar i autorit-

narrator. Autori është pra jo vetëm organizatori, artizani i këtij universi hapësinoro-kohor 

dhe narrativ, por dhe komentues në mënyrë konseguente.  

 

[...] Prej shumë njerëzve u kujtua vetëtima e paradokohshme, që më 

shumë se mësymje kishte qenë, ndoshta, një kumt për t’u marrë vesh. Me sa 

dukej, pas keqkuptimit të parë, qiejt e ftohtë kishin dërguar dëborën. 

Që piramida jepte e merrte me krejt botën kjo ishte fare e qartë 

tashmë. Gjersa kishte mundur të joshte viset e frikshme veriore, kjo do të 

thoshte se kishte kohë që edhe vetë shkonte gjer atje, në mendime, në ëndrra 

e në udhë të tjera, që s’mund t’i dinte kush. 

          I.Kadare “Piramida” fq.125 

 

ose 

 

[...] Nga afër, e sidomos po të ndodheshe brenda tyre brezat 

njerëzorë ngjanin plot zhurmë e të papërsëritshëm, por për syrin që i 

shikonte nga jashtë, atë sy që nuk gjendej veç në shtatore, ata nuk kishin 

nga njëri-tjetri më shumë ndryshim se valët ranore të shkretëtirës. 

Kishin ardhur e shkuar me dhjetëra me piramidat përherë sipër 

tyre.ishin gjëja kryesore që gjenin dhe kryesorja që linin pas. Ndjesitë për to 

gjithashtu përsëriteshin në mënyrë ciklike. Nga admirimi kalohej në 

shpërfillje, nga kjo të urrejtja, te shkatërrimi, për të mbërritur prapë te 
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mospërfillja, pas së cilës vinte adhurimi, e kështu me rradhë pambarimisht. 

Të ndara në dy grupe të mëdha ndjesitë ishin pro dhe kundër dhe në 

dyluftimin e tyre mijëvjeçar mund të thuhej se asnjëra as kishte fituar as 

kishte humbur. Dëshmi e kësaj ishte vetë piramida e Keopsit. [...] 

                   I. Kadare “Piramida” fq. 126  

Fragmentarizimi tek Kadare realizon kështu, një qëllim të dyfishtë. Në rradhë të 

parë ai përdor një montazh të mënyrave funksionale analoge, meqenëse elementet 

historikë hyjnë në komunikim me shenjat kozmologjike dhe shndërrohen në një paraqitje 

të eksperiencave kolektive, bartëse të vuajtjeve. Në rradhë të dytë, është një veprim 

simbolik, që ka si domethënie semiozën e të gjitha ngjarjeve që në kohë kanë bërë 

diktaturat e ndryshme: 

 

 [...] Njëqind e njëzet vjet më pas, shenja të hirta mavi, madje dhe 

njolla të vogla në trajtë puçrash u shfaqën në mjaft gurë të faqes jugore[...] 

          I.Kadare “Piramida” fq.129 

 

Nëse “Piramida” ndërtohet si një kronikë e madhe, kjo ndodh sepse Kadare 

procedon nëpërmjet fragmentarizimit, i cili lejon të punohet në të njëjtën kohë me 

grumbullimin dhe me seleksionimin. Fragmentarizimi përdor një dije që mbështetet në 

parimin e asocimit dhe të seleksionimit. Romani i Kadaresë, me strukturë të brendshme 

shumëvalente, polistrukturore dhe poligjenealogjike, ndërfutet në një frazë moderne të 

vetë masës në të cilën fragmentarizimi  vendoset funksionalisht në funksion të projektit 

që ka autori. Domethënë të paraqitjes së historisë njerëzore si një tërësi momentesh 

historike që përsëriten në kohë të ndryshme dhe ngjajnë me njëri-tjetrin, dhe, ku, gjithçka 

që ndodhi në Shqipërinë e viteve 1945-1990, gjen shpjegimin e vet. Pra, piramida është 

tërësia, historia, ndërsa çdo gur apo shkallanë është një moment i caktuar që ndërton këtë 

histori. Në mbështetje të kësaj ideje, jo më kot, vendosjen e çdo guri apo ndërtimin e çdo 

shkallane, Kadare e shoqëron dhe me historinë përkatëse, domethënë me tërësinë e 

ngjarjeve që ndodhin përgjatë rrugës që përshkon guri e deri në momentin e vendosjes së 

tij në piramidë. Madje, herë-herë autori tregohet i vëmendshëm që të japë të dhëna dhe 

për ndikimin që gurët e vendosur mund të kenë tek njëri-tjetri, në asosacion kjo me 

ndikimin që momentet dhe ngjarjet historike kanë te njëra-tjetra. Asosacioni theksohet 

akoma më tepër nëse kur në funksion të ndërtimit të projektit të tij, shkrimtari edhe 

numërimin e shkallanave të piramidës e ngjason me atë të matjes së kohës: Para Erës së 

Re dhe Erës së Re, dy fragmente të mëdha këto, që formojnë historinë njerëzore. 

Realizohet kështu asosacioni tërësor i veprës, ku e tashmja qëndron përballë të shkuarës 

në mënyrë agonistike.  
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KAPITULLI III Kadare: Ligjërrimi me kufij të fshirë   

(modeli Kadare) 

______________________________________________________ 

 

 

3.1 Format ligjërimore, si fshirje e kufijve 
 

 

3.1.1  Gjithëdija, objektiviteti dhe subjektiviteti në ligjërimin 

narrativ 

Specifika e organizimit të ligjërimit narrativ në një roman, ndikon thelbësisht në 

një sërë aspektesh të konceptimit të saj. Studimi i ligjëratës përmes së cilës ndërtohët 

rrëfimi është një proces kompleks. Ky proces ndërthur një sërë komponentësh, ndër të 

cilët zëri, nga i cili rrëfehet ngjarja dhe që sigurisht lidhet me rrëfimtarin, ka një rol të 

rëndësishëm. Por jo më pak i rëndësishëm është edhe raporti që autori ndërton me atë që 

krijon. Në veprat narrative që në fillim dallojmë dy pjesë: njëra rrëfimtare, në të cilën 

autori i paraqet faktet ashtu siç zhvillohen në realitetin e fantazisë së tij, duke ndërhyrë 

ndonjëherë personalisht me vëzhgime dhe mendime, që në mënyrë të pangatërrueshme 

mbajnë atësinë e tij dhe pjesa tjetër është thëniesore (enunciative), ku ai që flet, mendon 

dhe vëzhgon nuk është autori, por personazhi.  Procesi i depërtimit të rrëfimit në të thënët 

(atë që thuhet enunciacion) konsiston në shkrirjen e zërit të autorit me atë të personazhit, 

duke krijuar në këtë mënyrë zona të ndërmjetme të ligjërimit që bartin shenjat, si të 

autorit ashtu dhe të personazhit.  

Diskursi në romane ku rrëfimi, nga njëra anë mund të konsiderohen si autorial, 

nga ana tjetër mund të shihet si i paplotë, për shkak se informacioni që jepet nga 

rrëfimtari nuk ka vlerën e rrëfimit të gjithëdijshëm, është problematik. Mënyra si 

organizohet gërshetimi i nivelit të rrëfimit me atë të të thënit (enuncacionit) i jep 

mundësinë shkrimtarit për të krijuar shtrirje të gjera kohore dhe hapësinore. Në nivelin e 

të thënit, mund të dallojmë dy forma: ligjërimin e drejtë, me anë të të cilit traskriptohet, 

mendimi ose ligjërimi i personazhit, ashtu siç është menduar apo thënë dhe ligjërimin e 

zhdrejtë, me anë të të cilit traskriptohet vetëm përmbajtja dhe jo fjalët e mendimit ose të 

ligjërimit të personazhit. Këto që sapo përmendëm janë format tradicionale të ndërtimit të 

diskursit narrativ, material që sigurisht tek modernistët krijon pakënaqësi dhe një kërkesë 

për forma të reja të organizimit të ligjërimit që i përgjigjen kërkesës së gjallë për osmozë, 
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depërtim të vazhdueshëm të autorit në personazhin e tij. Kjo i lejon autorit të jetojë në 

mënyrë më të thellë jetën e krijesave të tij. Gërshetimi i llojeve të ndryshme të ligjërimit 

ka privilegjin se i jep larmishmëri më të madhe strukturës narrative të veprës, në varësi të 

pozicionit të ndryshëm që zë rrëfimtari. Kështu “... për një nevojë të pastër për art lindi 

diskursi i raportuar dhe në këtë mënyrë autorit iu dha mundësia të shfaqet, të ndjehet, në 

veprën e tij herë i huaj për personazhin e tij (momenti narrativ), dhe ndonjëherë afër tij 

për të mbledhur me shumëdashuri, fjalë dhe mendime (momenti thëniesor: diskurs i 

drejtë dhe i zhdrejtë), e ndonjëherë duke jetuar vetë jetën e tij (momenti thëniesor – 

narrativ: diskurs i raportuar)”63.   

Çdo formë e diskursit duhet parë në brendësi të problemit të marrëdhënieve 

rrëfimtar – personazhe, që janë dhe bartës të llojeve të ndryshme të ligjërimit në vepër. 

Kështu nëligjëratën e drejtë64 ka njëdallim të qartë midis personazheve, protagonistë të 

veprimeve, dhe autorit. Ajo qëthonë dhe mendojnë personazhet është pronësi e tyre e 

patjetërsueshme, autori është i detyruar t’i thotë besnikërisht ato(për sa mund të vlejë fjala 

besnikërisht, duke pasur parasysh studimet genettiane)65. Nëligjëratën e zhdrejtë, 

përkundrazi, thëniet dhe mendimet e protagonistëve janë material për autorin, i cili i 

referon. Në kushtet e modernitetit, ku realja nuk ka më një ekzistencë objektive, të qartë 

dhe të prerë, edhe gjithëdija e rrëfimtarit duket se është një nocion tashmë i tejkaluar. Për 

arsye të ndryshme, shkrimtarët shumëfishojnë problemet dhe komplikojnë karakteret e 

personazheve, ligjërata e zhdrejtë e lirë, që përfaqëson përzierjen e ligjëratës së drejtë me 

atë të zhdrejtë, duket se i përshtatet më mirë kësaj prirjeje. Kjo shkrirje midis e 

ligjërimeve, ligjërimit të autorit dhe ligjërimit të personazhit, krijon hapësirëpër shkrirjen 

e kufijve kohorë midis tyre dhe një mundësi më të madhe për autorin për t’u gjendur 

brenda veprës. Evoluimet e vazhdueshme që ka pësuar ndërtimi i diskursit narrativ na 

shtyn të studiojmë format e reja të organizimit të ligjërimit, i cili në roman po dëshmon 

gjithnjë e më shumë një trasgresion të kufijve midis objektivitetit dhe subjektivitetit. Si 

rezultat i këtij trasgresioni edhe nivelet narrative shfaqen të luhatshëm midis 

heterodiegjetetit dhe homodiegjetetit, duke iu larguar një lloj homogjeniteti të vlerave që 

sundonte në romanin tradicional.  

                                                 
63Vita, N., “Genesi del «discorso rivissuto» e suo uso nella narrativa italiana”; “Cultura neolatina” vëll. XV, 

1955, fq. 13-14 
64Vërëjmë se përdorimi i termit diskurs i drejtë,  i zhdrejtë apo llojeve të tjera të përmendura në punim nuk 

vijnë si ekuivalente me termin ligjëratë e drejtë, e zhdrejtë etj, duke pasur parasysh se  kjo e fundit shenjon 

vetëm aspektin gramatikor  të ndërtimit të diskursit narrativ. Tek “Diskursi i ri i rrëfimit” kapitulli titulluar 

“Rrëfimi i fjalëve” Gérard Genette duke replikuar me McHale në lidhje me skemën e tij të niveleve të 

rrëfimit, konkludon se “ligjërata e zhdrejtë e lirë, ligjërata e zhdrejtë (e nënrenditur), “parafraza e zhdrejtë e 

përmbajtjes” të propozuara prej McHale korrespondojnë me termin e përdorur prej tij “diskurs i 

zhvendosur”, ndërsa termat “ligjëratë e drejtë” dhe “ligjëratë e drejtë e lirë” korrespondojnë me termin 

genettian “diskurs i raportuar”. Gjatë punimit termat e përdorur do të respektojnë klasifikimin genettian. 
65Genette në kapitullin “Rrëfimi i fjalëve” pohon: “... epopeja, romani, tregimi, novela supozohet që shtiren 

se riprodhojnë, dhe për këtë arsye në të vërtetë prodhojnë ligjërime krejtësisht të sajuara”,Genette Gérard, 

“Diskursi i ri i rrëfimit” , fq. 37 
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Romanet e bashkëkohorë nuk ndërtohen konformë rregullave narrative të 

shndërruara pak a shumë normative, që rrëfimtarin e vendosnin në qendër të vëmendjes. 

Por, në të njëjtën kohë, edhe romani që organizohet rreth fokusimit të brendshëm duket 

sikur nuk i kënaq më shkrimtarët. Tendenca për të luajtur me nivelet narrative dhe me 

pikëvështrimet shfrytëzohet me sukses nga shkrimtarët, të cilët duke shfrytëzuar procede 

të ndryshme e organizojnë rrëfimin në forma origjinale. Vendosja e rrëfimtarit në role 

dhe pozicione nga më të ndryshmet krijon më shumë hapësirë për riorganizim të 

procedeve që duket sikur paraqesin paradoks në shkrirjen e zërit autorial me atë të 

personazheve apo përdorimet e kohëve të foljeve, deiktikët ose dhe përdorimet e 

ligjëratës së drejtë.  

E veçanta e romaneve bashkëkohorë qëndron në faktin se tentojnë të ndërtojnë një 

lloj “realizmi subjektiv”, i cili romancierin e gjithëdijshëm e zëvendëson më romancierin 

që e dëshmon praninë e tij jo vetëm përmes gjithëdijes apo gjykimit dhe vlerësimit të 

sjelljeve të personazheve, por dhe duke u shkrirë në një zë kolektiv që sa i përket 

personazheve në vepër aq i përket dhe autorit. Ky “realizëm subjektiv” është popullor sot, 

duke marrë në konsideratë se lëvizjet e vazhdueshme të pikëvështrimit i krijojnë 

mundësinë rrëfyesit të lëvizë lirshëm sa brenda edhe jashtë diegjezës. Luhatjet e 

vazhdueshme të tij, edhe pse veta rrëfyese jo gjithmonë ndryshon, ajo është veta e tretë, 

dëshmon lojën që bën shkrimtari me mënyrat e rrëfimit e sidomos të rrëfimit të fjalëve 

dhe të mendimeve, të cilatjapin më shumë liri për trasgresion. 

 

 

 

3.1.2 Silepsa narrative 

Ç’ndodh me ligjërimin në romanet bashkëkohorë? Pikërisht synimi i kësaj pjese të 

punimit është të trajtojë lojën me mënyrat si organizohet trasgresioni i niveleve narrative, 

përmes një koncepti genettian, si ai i silepsës narrative66. Kjo figurë na ndihmon të 

kuptojmë më mirë si realizohet përzierja e zërit të rrëfimtarit jashtëdiegjetik në diegjezën 

e kësaj vepre.  

Si ndërtohet silepsa narrative, si një figurë që anullon kufijtë midis niveleve 

narrative? Ajo që del në pah nga Genette-i përgjatë reflektimeve të tij në lidhje me 

                                                 
66Këtë koncept Génette-i  e përkufizon për herë të parë tek Figure III, përkufizim që shfaqet në njërin prej 

shënimeve në fund të faqes, në kapitullin që i dedikohet rendit66, kapitull në të cilin autori kryesisht 

analizon analepsën dhe prolepsën dhe ku ai përdor termin “silepsë kohore”: “Duke pagëzuar analepsë dhe 

prolepsë anakronitë për shkak të retrospektivës apo paraprirjes, mund të quajmë silepsa (faktin e të marrit 

së bashku) kohore grupimet anakronike të lidhura nga ndonjë afërsi hapësinore, tematike ose të tjetër tipi. 

...” (fq.133)  Ndërsa termin “silepsë narrative” ai do ta përdorë në vazhdim, në kapitullin kushtuar 

Frekuencës (fq. 165), ku shënon: “Në kuptimin që më parë kemi përkufizuar silepsën narrative, fq 133” (fq. 

165). Figure III, Einaudi, Torino, 2006 
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silepsën, është rëndësia që ai i jep, fillimisht, dimensionit kohor të kësaj figure. Më tutje, 

ai analizon potencialin hermeneutik të silepsës dhe nënvizon faktin se problematika e 

niveleve narrative shihet edhe në rastin e silepsës. Një depërtueshmëri e tillë midis nivelit 

të rrëfimtarisë dhe rrëfimit, megjithëse mund të duket sikur i përket më shumë 

metalepsës67, evidentohet dhe në rastin e silepsës. Silepsa shfaq një lëvizje të dyfishtë, 

ndarjeje dhe sintetizimi, të cilat hyjnë në funksion në të njëjtën kohë. Në këtë 

këndvështrim, ajo qëështë tipike për silepsën semantike, dhe që mund të shihet edhe tek 

silepsa narrative, është se ajo funksionon nëpërmjet mbivendosjes, grumbullimeve apo 

shtimeve të kuptimit68 dhe nuk ka si qëllim që të bëjë të mundur që lexuesi të zgjidhë 

ambiguitetin që krijohet përmes trasgresionit. Lidhja e silepsës me nivelet narrative dhe 

jo vetëm me dimensionin kohor të saj konstatohet edhe nga studiuesit e shkollës së 

Hamburgut69, të cilët përveç pikave të përbashkëta midis metalepsës dhe silepsës 

theksojnë se ka edhe një dallim të rëndësishëm midis tyre. Ky dallim ka të bëjë me faktin 

se: e para ështënjë procede trasgresioni, shkeljeje, e kufijve, ndërsa e dyta, silepsa,është 

një procede e anulimit të kufijve, e “nivelimit” të tyre, e cila dallohet për tendencën e saj 

sintetizuese më tepër se për karakterin trasgresiv të kufijve70. Edhe Genette-i, megjithëse 

e vinte theksin tek karakteri trasgresiv i silepsës, përsëri ishte i ndjeshëm edhe ndaj 

aftësisë së saj për të anuluar, fshirë, kufijtë, aftësi të cilën e zotëron kjo procede71 dhe e 

pranon dualitetin konstitutiv që zotëron silepsa narrative, ashtu sikurse edhe ajo stilistike, 

për të shkelur dhe anuluar kufijtë kohorë. Pra,nëse aspektin trasgresiv të silepsës do ta 

shihnim të prodhuar edhe për shkak të anulimit të kufijve, kjo procede nuk mund 

                                                 
67Po tek Figure III, Genette-i nxjerr në pah  rëndësinë që ka “...kufiri i lëvizshëm por i shenjtë midis dy 

botëve: asaj në të cilën rrëfehet dhe  asaj për të cilën rrëfehet...” (fq. 230)në rastin e metalepsës. 
68

Catherine Fromilhague në punimin e saj, Les Figures de style, Paris, Nathan université 2001 e vendos 

figurën stilistikore të silepsë në një kategori më vete, duke e quajtur “silepsë semantike” duke e përkufizuar 

si:” përdorimi i një termi të vetëm në një kuptim të dyfishtë” fq. 47 duke iu referuar një kuptimi të parë dhe 

një kuptimi të figurshëm, këto të fundit të përkufizuara më parë nga retoricienë klasikë. Ndërsa për Andreas 

Romeborn-in, në punimin La Syllepse chez Francis Ponge. L’exemple de La Cheminée d’usine, Göteborgs 

universitet, Opuscola Romanica, IV. (2009) “... silepsa gjendet në të kundërtën e situatës së komunikimit 

gojor, në të cilën dhënësi i transmeton marrësit një mesazh univok” fq. 13-14.  
69

Sabine Lang, Klaus Meyer-Minnemann dhe Sabine Schlickers, anëtarë të grupit të kërkimeve 

narratologjike të universitetit të Hamburgut, kanë  nënvizuar  pikat e përbashkëta midis metalepsës dhe 

silepsës, të cilat ata i konsiderojnë si dy nga katër procedetë narrative paradoksale, ku si paradoksale, në 

tipologjinë e grupit të Hamburgut, përcaktohen procedetë të cilat dhunojnë doxa-n e rrëfimit, shih Sabine 

Lang, « Prolegómenos para una teoría de la narración paradójica », 2006 fq. 31 dhe Nina Grabe, Sabine 

Lang dhe  Klaus Meyer-Minnemann (bot.),  La narración  paradójica ; “Normas narrativas” y  el 

principio de la “transgresión”, Madrid, Iberoamericana, 2006 fq. 21-48. 
70

Meyer-Minnemann Klaus dhe Schlickers Sabine « La mise en abyme en narratologie », tek Pier John et 

Berthelot Francis (bot.), Narratologies contemporaines : approches nouvelles pour la théorie etl’analyse 

du récit,. Paris, éd. des Archives contemporaines 2010, fq. 91-108. 
71Jo më kot Genette-i e kishte sugjeruar këtë aftësi në motivimin e zgjedhjes së tij për ta vendosur silepsën 

midis procedeve të rendit. «... Duke sintetizuar ndodhitë e “ngjashme”» shkruan ai tyre në lidhje me 

silepsën përsëritëse, «ajo shfuqizon vazhdimësinë [...] dhe në të njëjtën kohë ajo eleminon intervalet e tyre» 

Figure III, fq.163 
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tëkonsiderohet vetëm si një procede niveluese, në të cilën aspekti nivelues mund te këtë 

të njëjtën vlerësikurse tek metalepsa. Romani modern, pohon Genette-i, «ka kapërcyer 

këtë limit [midis personazheve] si shumë të tjerë, dhe nuk heziton të vendosë midis 

rrëfimtarit dhe personazhit(eve) një marrëdhënie të ndryshueshme dhe të luhatshme, 

marramendje përemërore e ofruar nga një logjikë më e lirë, dhe nga një ide më 

komplekse e “identitetit”»72. Nëfakt, si në rastin e silepsës ashtu dhe të metalepsës, ka një 

grumbullim anakronik të dy instancave kohore të ndryshme midis të cilave hiqet kufiri 

ndarës73. Në këtë mënyrë krijohet përplasje, për shkak se ngjarja e rrëfyer e drejton vetën 

e saj në mënyrë të tillë që ta vazhdojë rrjedhën paralelisht me botën e rrëfimtarit 

jashtëdiegjetik. Lidhja në këtë rast qëndron në sinkronizimin e kohësisë së rrëfyer me 

kohësinë rrëfyese, duke shkrirë kështu dy nivele të ndryshme narrative. Genette-i 

përmend marrëdhënien midis kohësisë së nivelit të diskursit, domethënë rrëfimit, me 

kohësinë e nivelit të ngjarjes, domethënë të diegjezës, si një aspekt që nuk duhet 

neglizhuar në rastin e silepsës. “Nuk mundemi pra të karakterizojmë kohën në zotërim të 

rrëfimit, - shkruan Genette-i, - përveçse duke marrë në konsideratë së bashku të gjitha 

marrëdhëniet e vendosura midis kohësisë së tij dhe asaj të ngjarjes që ai rrëfen”.74 

 Këto shkelje të kufijve, edhe vetë Genette-i i konsideron “të zakonshme dhe naive 

ashtu si dhe ato të retorikës klasike”75, pra jo aq të lidhura me narratologjinë76. Sigurisht, 

metalepsat mund të jenë “diskursive” dhe kjo të ilustrohet nga disa ndërhyrje të autorit. 

Por, për sa kohë që kohësitë e dy diegjezave të ndryshme përditësohen, aktualizohet, 

efekti që krijon ky përditësim nuk është dhe aq jocënues në lidhje me nivelet narrative. 

Vlera e këtij lloji të shkeljes së kufijve ndoshta del më shumë në pah nëse e analizojmë si 

silepsë narrative. Përpunimi i kohëve gramatikore, në rastin e përdorimit të silepsës, është 

një nga procedetë më të guximshme që mund të përdorë autori në ndërtimin e ligjërimit 

                                                 
72Genette. G., Figure III, Einaudi, Torino, 2006, fq 254 
73Shembulli që përfaqësuesja e grupit të Hamburgut sjell për të ilustruar silepsën kohore është ky 

“ndërkohë që personazhi bën këtë, unë, rrëfimtari, do t’jo shpjegoj këtë tjetën” (Shih Lang. S, « 

Prolegómenos para una teoría de la narración paradójica »,  2006, fq. 33), ndërkohë që një shembull të 

ngjashëm, të shkëputur nga «Iluzionet e hunbura», Genette-i e përdor për të ilustruar metalepsën: 

“Ndërkohë që hirësia e nderuar ngjit të tatëpjetën e Angoulemes, nuk është pa vend t’ju shpjegoj ...”  (Shih 

Genette. G. Figure III, 2006, fq. 244 ) shembull i cili shumë mirë mund të konsiderohet si silepsë, duke 

qene se shfaq atë grupim anakronik të dy instancave kohore të ndryshme. 
74Genette. G., Figure III, Einaudi, Torino, 2006, fq 178 
75Po aty, fq 244 
76

Nisur nga pohimi i Genette-it në lidhje me metalepsën si në rastin e përfaqësuar nga shembulli balzakian, 

Marie-Laure Ryan dhe Monika Fludernik përdorin termin “metalepsë retorike”, duke u bazuar në faktin se 

në këtë rast trasgresioni, shkelja, është më pak e rëndësishme (Shih Fuldernik.M «Changement de scène et 

mode métaleptique », Métalepses, entorses au pacte de la représentation, Paris, 2005, fq. 73-94 dhe Ryan 

Marie-Laure «Logique culturelle de la métalepse, ou la métalepse dans tous ces états», Métalepses, 

entorses au pacte de la représentation, Paris, 2005, fq. 201-224). Ndërsa Dorrit Cohn, i quan “metalepsa 

diskursive” duke i konsideruar si relativisht jo cënuese për arsye se ajo e sheh metalepsën si “një lloj shumë 

më të guximshëm dhe shokuese, shumë më tepër spektakolare, e cila paraqitet në nivelin e ngjarjes” (Shih  

«Métalepse et mise en abyme », Métalepses.Entorses au pacte de la représentation, EHESS. Paris, 2005, 

fq. 121-132),  
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narrativ të veprës.Kur analizojmë rolin e silepsës si procede narrative, kemi parasysh se 

ajoështë harmonizim i kuptimit përmes shkeljes së rregullave gramatikore, duke 

nënkuptuar në këtë rastedhe ato rregulla që kanë të bëjnë me përdorimin e kohës së 

foljeve, vetave apo deiktikëve, kombinimi i të cilave, në këto raste, nuk bëhet më sipas 

kategorisë gramatikore, por sipas asaj semantike.  

Pra silepsa gramatikore, ashtu sikurse dhe ajo semantike dhe narrative 

përkufizohet si një “thyerje anormale e lidhjeve sintaksore, në përdorimin e shenjave 

treguese të emrave, gjinisë, etj, duke bërë të mundur shkrirjen midis rregullit sintaksor 

dhe rregullit semantiko-logjik”.77 

 

 

 

 

3.1.3 Efektet e përdorimit të agramatizmave gjuhësorë, në 

trasgresionin e niveleve narrative 

 

 Shfrytëzimi i mundësive që ofrojnë përdorimet e agramtizmave gjuhësorë në 

ndërtimin e ligjërimit narrativ, u jep shkrimtarëve më shumë mundësi për të ndërtuar një 

organizim strukturor të tekstit, i cili e sposton vëmendjen e lexuesin drejt një leximi 

semiotik tëtektit. Në veprat e Ismail Kadaresë, loja me gjuhën dhe mundësitë që ajo 

ofron, janë nga më të larmishmet dhe origjinalet. Romani “Darka e gabuar” është një ndër 

veprat e këtij shkrimtari, ku silepsat gramatikore, sidomos ato të vetës dhe tëdeiktikëve, 

krijojnë një grumbullim kohor e hapsinor, që çon në fshirjen e kufijve diegjetikë.Raste 

“jonormale” të përdorimit të sistemit gjuhësor, të cilat lindin si silepsa gramatikore dhe 

shërbejnë më pas për të ndërtuar silepsën narrative, janë jo të pakta në këtë roman.gabuar.  

 Veta, si kategori gramatikore, ka shenjat e veta të identifikimit të saj, të cilat 

dallohen qoftë tek folja, qoftë tek përemri i përdorur.  

Tek ecte shatra-patra, për shkak të prangave, sytë i 

shkonin padashur te flamuri sipër bashkisë. Ai qenkësh 

ndryshuar pak, por jo ashtu siç ishte menduar. ( 2009, 

fq.88) 

                                                 
77Fromilhague C., Les Figures de style, Nathan université, Paris, 2001, fq. 46 
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 Vihet re se në këto dy fjali ka një përdorim jologjik, për të mos thënë 

agramatikor78, të foljeve dhe më konkretisht folja në pjesën e bashkërenditur 

kundërshtore është një folje pavetore. Koha e pakryer e fjalisë së parë, shpjegohet me 

faktin se në të përshkruhen rrethanat sipas të cilave ndodhin ngjarjet, ndërsa foljet e 

përdorura në fjalinë e dytë duket sikur lindin papritur. Sigurisht, e pakryera, është një nga 

format foljore që zotërojnë një funksion përshkrues dhe pavarësisht se kemi përdorim 

agramatikor të foljeve, paragrafi (grafikisht, megjithëse janë vetëm dy fjali, në tekst ato 

vendosen si paragraf) është përshkrues si në fjalinë e parë ku përshkruhet Gurametoja i 

madh ashtu dhe në fjalinë e dytë ku përshkruhet flamuri dhe mendimi i qytetarëve për 

flamurin. Lind pyetja: si mund të shpjegohet kalimi nga veta e tretë e përcaktuar në atë të 

pacaktuar, pavetore? Përgjigjen mund ta gjenim në dallimin që Emile Benveniste ndërton 

midis dy sistemeve të të thënit, enunciacionit, në prodhueshmërinë gjuhësore: ngjarja dhe 

diskursi. Sipas këtij modeli, ngjarja i takon fushës së diegjezës, botës së rrëfyer, ndërsa 

diskursi i takon fushës së rrëfimit, pra botës rrëfyese79. Secili prej sistemeve përputhet me 

një përdorim të caktuar të vetës së tretë, ai, e cila në këto dy fjali shfaq të gjitha rastet e 

përdorimit të tij, që i njihen sipas gramatikës. Një grumbullim i tillë i rasteve të njohura 

nga gjuhësia, mbi përdorimin e fjalës “ai”, dëshmon se ajo që i lidh këto fjali me njëra-

tjetrën, më shumë se ruajtja e koherencës së funksionit që luan veta e tretë në fjalinë e 

parë, është grumbullimi akronik i rasteve të përdorimit të vetës së tretë . “Ai”  përdoret a) 

si përemër vetor, folja ecte është në vetën e tretë njëjës; b) si përemër dëftor, Ai 

(flamuri)dhe c) si formë gramatikore e foljes pavetore, ishte menduar. Pra mund të shihet 

si element që i përket qoftë planit të diegjezës (fjalia e parë), ashtu dhe planit të diskursit, 

komentimi nga ana e rrëfimtarit në lidhje me ndryshimet që ka pësuar flamuri (fjalia e 

dytë). Në logjikën e këtij interpretimi ky ndryshim i funksioneve të vetës së tretë do të 

shpjegohej përmes kalimit nga plani i ngjarjes në atë të diskursit.  

 Në këtë këndvështrim mund të identifikojmë silepsën narrative, duke qenë se të 

dy planet duket sikur vendosen në të njëjtën diegjezë, për shkak se folja pavetore, si e 

tillë, nuk mund të funksionojë për të ndarë botën e rrëfyer nga bota që e rrëfen. Madje, 

arsyeja e përdorimit të saj është pikërisht që të bashkojë rrëfimtarin, i cili për shkak të 

përdorimit të vetës së tretë në fjalinë e parë dëshmon se është jashtë diegjezës, me 

banorët e tjerë të qytetit, që janë pjesë e diegjezës. Sipas rregullit narrativ një situatë e 

tillë nënkupton një rrëfimtar homodiegjetik, domethënë një rrëfimtar qëështë i pranishëm 

në botën që ai rrëfen. Por rrëfimtari në fjalinë e parëështë heterodiegjetik dhe rrëfimi i tij 

                                                 
78

Termi agramatikor në këtë rast ka si referencë Michael Riffaterre, sipas të cilit agramatikalizmat janë 

elemente që turbullojnë “gramatikën” e tekstit dhe nxisin një lexim  në një tjetër nivel, ose një lexim 

“semiotik”. Sigurisht, kjo gramatikë e tekstit nuk është gramatika e e gjuhës, por një sistem semantik i 

vendosur nga një grup rregullash që bëjnë të mundur që një tekst të jetë i kupteshëm dhe koherent (shih 

Riffaterre. M. « L’illusion référentielle », në Roland Barthes, Littérature et réalité, du Seuil, Paris, 1982, 

fq.  96) 
79

Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1996 
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është i mëvonshëm. Sipas Genette-it kriteri përcaktues i silepsës është “grupimi 

anakronik i dy instancave kohore të ndryshme” dhe në rastin konkret kalimi i rrëfimtarit 

nga statusi heterodiegjetik në një status homodiegjetik është një nga format e mundshme 

të silepsës narrative80. Mendojmë se të parit e një procedeje të tillë thjesht si një 

përmbysje dhe risi e gjuhës së shkruar do të ishte reduktuese në lidhje me vlerat e veprës. 

Duke u munduar të analizojmë disa nga “lojërat” kadareane si silepsa narrative do të 

studiojmë rolin e tyre në nivelin semiotik, domethënien e tyre, sipas termit të 

Riffaterre81.Do të përqendrohemi në aspektin që lidhet me nivelet narrative, të cilët janë 

veçanërisht të dukshëm në shembujt kadareanë. Ajo që na intereson në veçanti është si të 

shpjegojmë ndryshimet e statusit të rrëfimtarit në raport me ngjarjen e rrëfyer. 

 Njëra mundësi do të ishte ta konsiderojmë fjalinë e parë si produkt të një rrëfimi 

të mëvonshëm, i cili thuhet nga një rrëfimtar heterodiegjetik, i cili, më vonë, në pjesën e 

bashkërenditur të fjalisë së dytë, hyn në ngjarjen e tij duke mos ruajtur më distancat në 

raport me atë që rrëfen. Përdorimi i foljes pavetore mund të jetë një mënyrë për të krijuar 

ndjesinë e afërsisë, sa hapësinore  (që do të nënkuptonte praninë e rrëfimtarit në atë që 

rrëfen) aq dhe kohore. Pavetorësia është një mënyrë për të fshirë shenjat e vetës, të cilat 

lidhen ngushtësisht me llojin e rrëfimtarit dhe për rrjedhojë edhe me llojin e 

marrëdhënieve që ky rrëfimtar ka me ngjarjen që rrëfen. Përdorimi i foljeve pavetore 

bëhet i qëllimshëm nga autori, sidomos në rastet kur ai nuk rrëfen drejtpërdrejt në lidhje 

me ngjarjen, por plotëson sfondin e zhvillimit të saj. Kështu, fjalia e dytëështë pjesë e 

ngjarjes, por nuk fokusohet tek Gurametoja i madh dhe arrestimi i tij, por tek flamuri dhe 

ajo qëështë menduar në lidhje me të. Këtë logjikë të përdorimit të pavetorësisë, që ruan 

lidhje si me ata që marrin pjesë në ngjarje, po aq dhe me ata që drejtpërsëdrejti nuk janë 

pjesë e saj, autori e përdor dhe në vazhdim: 

... Flamuri ishte prapë me shkabë, por ajo s’ishte me tre 

krerë, siç ishte folur, por        me dy, si dikur. ... (2009, 

fq 88) 

 Vërehet një përdorim anormal në këtë fjali.Koha e foljeve të përdorura ruan 

raportin e duhur që duhet të kenë foljet në këtë rast, kur rrëfimtari është heterodiegjetik, 

por folja pavetore: ishte folur, bart shenjën e një veprimi kolektiv, nga i cili mund të mos 

përjashtohet edhe vetë Kadareja, duke qenë se qyteti ku ndodhin ngjarjet dhe koha kur 

                                                 
80

Në listën e gjatë që ofron Sabine Lang, kjo formë e silepsës vendoset në kategorinë e silepsës horizontale 

të rrëfimtarit (silepsis horizontal del narrador), dhe përcaktohet si në vijim: «kalohet në mënyrë të 

menjëhershme nga një rrëfimtar heterodiegjetik në një rrëfimtar homodiegjetik dhe anasjelltas.» Lang. S. 

«Prolegómenos para una teoría de la narración paradójica », La narración paradójica; “Normas 

narrativas” y el principiode la “transgresión”, Madrid, Iberoamericana, 2006, fq. 35. Përkthimi ynë 
81

Lidhja midis domethënies dhe nivelit semiotik të një teksti shpjegohet nga Riffaterre si në vijim: «Nga 

këndvështrimi i kuptimit [niveli mimetik], teksti është një seri njësish të informimit; nga këndvështrimi i 

domethënies [niveli semiotik], teksti është një tërësi semantike e unifikuar» (Shih Riffaterre. M. Sémiotique 

de la poésie, du Seuil, Paris, 1983, fq. 13 ) 
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ato ndodhin e përfshjnë atë drejtpërdrejt. Në këtë këndvështrim duket sikur autori 

kapërcen kufijtë kohorë midis dy botëve dhe në një farë mënyre hyn në një lloj kontakti 

fizik me ndodhitë në ngjarjen e rrëfyer. Është njësoj sikur e shkuara të dëgjohej në të 

tashmen e diskursit të rrëfimtarit, qëështë dhe e tashmja e lexuesve. Pavetorësia në këtë 

mënyrë mund të themi se afron lexuesin me skenën e përshkruar, duke i dhënë ndodhisë 

një dimension gjithëkohësie, që nënkupton dhe të tashmen e përhershme qëështë e 

tashmja e librit. Shkrirjen e së shkuarës me të tashmen e përforcon edhe përdorimi i 

ndajfoljes së kohës: dikur, e cila kuptimisht do t’i përkasë së shkuarës në raport me çdo të 

tashme. “Dikur” funksionon si e shkuar në raport me: Gurameton e madh, qëështë 

personazh në  ngjarje (madje është ai vetë që po sheh flamurin dhe po konstaton se 

flamuri është prapë me shkabë); me rrëfimtarin, që merr përsipër të na rrëfejë atë që 

personazhi vëren, por që gjithashtu edhe i kapërcen kufijtë që e ndajnë nga ngjarja; por 

edhe me lexuesin e çdo kohe. Silepsa narrative ka aftësinë të shkrijë dy kohësi, dhe është 

procedeja ideale për të sugjeruar një simbiozë midis të shkuarës dhe të tashmes, simbiozë 

që mund të pohojmë që është në synimet e autorit. E shkuara nuk është e ndarë nga e 

tashmja, si në aspektin e zhvillimeve historike ashtu dhe në atë tëzhvillimeve individuale 

e kolektive dhe tërësia shfaqet si shumësi e versioneve të veçuara. Ndërtimi në këtë 

mënyrë i ligjërimit në veprën e Kadaresë shkon në favor të një diversiteti perspektivash të 

pranishme në të njëjtën kohë, duke iu  larguar unicitetit të pikëvështrimit, megjithëse në 

pamje të parë duket sikur ngjarja rrëfehet në vetë të tretë nga një rrëfimtar jashtë ngjarjes.  

 Nga ky këndvështrim ligjërimi narrativnë roman organizohet në mënyrë të tillë që 

të mundësojë shkrirjen e niveleve narrative përmes grumbullimit, mbivendosjes 

anakronike të shenjuesve që i përkasin niveleve të ndryshëm të rrëfimit. Por loja 

ligjërimore e autorit nuk përqendrohet vetëm tek përdorimet anakronike të vetës, romani 

“Darka e gabuar” përbën një hap cilësor në organizimet ligjërimore të romanit 

bashkëkohor në tërësi. Kështu, zhvendosja deiktike është një tjetër procede narrative që 

përdoret dendur nga ky shkrimtar. Diskursi kombinon një lloj informacioni në lidhje me 

ngjarje që ipërkasin të shkuarës dhe të ardhmes. Shprehjet kohore apo vendore nuk kanë 

referenca të qarta, të cilat të na lejojnë të lokalizojmë rrëfyesin. Kjo është një arsye që të 

mund të themi se rrëfimi organizohet rreth një instance enunciative që do të përbënte 

qendrën deiktike: 

Si për të larguar përfytyrimin e padurueshëm, njerëzit u 

ktheheshin grindjeve të pakmëparshme. Ja ç’na bënë 

komunistët. Ja ç’na bëtë ju, që kujtuat se morët Kosovën e 

Çamërinë. Jo ne, ju që bënit sikur do luftonit. Jo more, ne të 

luftonim e ju të bënit sehir? Në s’thamë do luftojmë, ju 

thatë, ju gënjyet. U nise për luftë? Rri aty. Vritu, pritu, siç 

the, por mos ia mbath! (2009, fq. 21) 
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Kështu gërgateshin, por, ngaqë grindja ishte e 

lodhshme, i ktheheshin pyetjes dyshuese: kush shtiu mbi 

gjermanët? Heshtja që pasonte nuk ishte më pak e lodhshme, 

kështu që, donin s’donin, i ktheheshin prapë formës së 

ndëshkimit, hedhjes në erë. Ishte e keqe, pa dyshim, por më e 

keqe se ajo vetë ishte e keqja tjetër, ajo që s’thuhej e 

qëshkaktonte turpin. Ndëshkime qytetesh kishte pasur 

gjithkund, aq sa, po ta mendoje gjatë, dukej se bota që nga 

fillimet e saj xanxën numër një kishte pasur pikërisht këtë gjë. 

Qytetet rrethoheshin, u pritej ujët, u pritej buka, goditeshin me 

top, u shkallmoheshin portat, u binin muret, digjeshin 

shkrumb, rrafshoheshin, madje u shkonin sipër me parmenda e 

mbilleshin me kripë, për të mos mbirë më as bari.  

Kështu binin qytetet, me dëshpërim, por burrërisht, 

kurse kjo hedhje në erë ishte tjetër gjë...  

Më në fund u kuptua se nga vinte ndjesia e turpit: kjo 

gjëmë ngjante e tjetërfartë, ngaqë dukej si ndëshkimi që 

pësonte gruaja. Ndëshkim grarisht apo mëbënë veshët, pyesnin 

ata që porsa vinin rreth tryezës. Thelbi i mendimit, sa ç’ishte i 

lehtë për t’u kapur pa vënë në punë arsyen, aq  vështirë bëhej 

me të. Të hidheshe në erë, të lëkundeshe, të kërceje pupthi, të 

gjitha këto u shkonin veç grave. Shkurt, kyqytet, që aq fort 

ishte mburrur se kishte jetuar burrërisht, qenkësh thënë të 

vdiste si grua.  

Do të kënaqeshin, më në fund, rrethinat, që aq shumë i 

kishte përçmuar. Do t’u vinte, ndoshta, keq për të. Për herë të 

parë në jetë, por ç’e do, do të ishte vonë. 

Nëkëtë pikë, bashkë me shpirtrat, zërat ligështoheshin. 

Burrave s’u mbetej gjë tjetër veç të kthenin kryet mënjanë, për 

të mos ia plasur vajit bashkë me gratë, që, si gra që ishin, qanin 

ndërkaq. (2009, fq. 21-22) 

 Ajo që bie në sy në këto fragmente është përdorimi i deiktikëve, të cilët janë 

deiktikët tipikë, që tregojnë afërsinë e atij që flet me atë për të cilën është duke folur: kjo, 

këtë, ky. Por, zëri që i referon, zgjedh të ruajë vetën e tretë dhe kohën e pakryer, që duket 

sikur dëshmojnëlargësinë/afërsinë e tij nga ajo qëështë duke referuar. Pranëvënien e 

këtyre deiktikëve të afërsisë dhe foljeve në kohën e pakryer që dëshmon largësi, mund ta 

konsiderojmë agramatikore. Por sikurse e kemi thënë në rastet e përdorimeve të silepsës, 

e cila mendojmë se është procedeja letrare e përdorur nga Kadareja në këtë rast, 

shfrytëzohen thyerjet gramatikore për të kapërcyer kufijtë.  
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Le t’u referohemi fjalive: 

 “Ishte e keqe, pa dyshim, por më e keqe se ajo vetë, 

ishte e keqja tjetër, ajo që s’thuhej e që shkaktonte 

turpin”  

 

dhe  

“Kështu binin qytetet, me dëshpërim, por burrërisht, 

kurse kjo hedhje në erë ishte tjetër gjë.”  

 

Është e dukshme se deiktikët e përdorur në to dhe që i referohen të njëjtës ngjarje, 

hedhjes në erë, janë të ndryshëm. Në fjalinë: “Ishte e keqe...”, deiktiku i përdorur 

ështëajo, që dëshmon largësinë e rrëfyesit me atë për të cilën është duke rrëfyer dhe  

përforcon pozicionin heterodiegjetik të rrëfimtarit. Pozicioni i rrëfimtarit ndryshon  

nëfjalinë “Kështu binin qytetet ...”, për shkak të përdorimit të deiktikut kjo. Ky deiktik, 

kjo,është shenjë e një thënësi, rrëfimtari, i cili ka lidhje me atë për të cilën është duke 

rrëfyer, pra ngjarjen, që në rastin konkret është hedhja në erë. Siç shihet dhe nga 

fregmentet e sjella si shembull më lart, fragmenti i dytë, edhe pse ndërtohet nga një fjali e 

vetme, qëndron si një paragraf më vete, duke dëshmuar peshën që mbart si një 

ekuilibrues midis niveleve narrative, atij  heterodiegjetik dhe atij homodiegjetik. Kalimet 

në kryerradhë shpesh herë përdoren nga autori si një mënyrë për të kaluar nga njëri nivel 

diegjetik në tjerin, siç dhe del në pah më lart. Autor-narratori është i tendosur drejt së 

kaluarës, për arsye se koha e rrëfimit jashtëdiegjetik tenton të afrohet me atë 

brendadiegjetike. Mungesa e një pike fikse të rrëfimit, pra jashtë apo brenda diegjetike, 

duket sikur e bën rrëfimin të drejtpërdrejtë, pa ndërmjetësi. Bëhet e pamundur që të 

përcaktojmë një qendër deiktike, për shkak se vendi që i takon kësaj qendre diegjetike 

duket sikur mbetet bosh. Instanca enunciative, rreth së cilës duhej të oraganizohej qendra 

deiktike, është e luhatshme. Ky fakt na jep mundësinë që ligjërimin narrativ, ku ndjehet 

shumëzëshmëria në rrëfim, ta lidhim me autorin.Pikëvështrimi është i brendshëm, dhe kjo 

duket nga përdorimi i vetës së parë njëjës dhe deiktikët që dëshmojnë lidhjen e instancës 

enunciative me ngjarjen që rrëfehet: 

Më në fund u kuptua se nga vinte ndjesia e turpit: kjo 

gjëmë ngjante e tjetërfartë, ngaqë dukej si ndëshkimi që 

pësonte gruaja. Ndëshkim grarisht apo më bënë veshët, 

pyesnin ata që porsa vinin rreth tryezës. Thelbi i mendimit, sa 

ç’ishte i lehtë për t’u kapur pa vënë në punë arsyen, aq  

vështirë bëhej me të. Të hidheshe në erë, të lëkundeshe, të 

kërceje pupthi, të gjitha këto u shkonin veç grave. Shkurt, 

kyqytet, që aq fort ishte mburrur se kishte jetuar burrërisht, 

qenkësh thënë të vdiste si grua. (2009, fq. 22) 
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 Të gjithë pikëvështrimet e brendshme unifikohen në një vetë të parë njëjës “më 

bënë veshët” , por që për arsye se rrëfimtari jashtëdiegjetik, i përmbledh të gjitha në një 

të vetme: “pyesnin ata që porsa vinin”, kjo vetë e parë njëjës bëhet ekuivalente e 

shumëzëshmërisë. Qyteti, është një nga personazhet e kësaj vepre dhe rrëfimi për të vjen 

përmes shumëzëshmërisë së banorëve të tij. Në rrëfimin për qytetin arrihet unifikimi 

përgjithësues i instancave enunciative, duke i dhënë mundësi Kadaresë që të zërat e 

qyteratrëve t’i përdorë si një formë të ligjërimit të brendshëm, që vjen tek lexuesi përmes 

formave të diskursit të zhvendosur. Procesi i të menduarit të qytetarëve, të ndjenjave dhe 

veprimeve të jashtme të tyre, në këtë vështrim do të përbënin momentet e procesit të 

analizës.  

 Deiktikët “tani” dhe “atëherë” apo “këtu” dhe “atje”,që gjenden në ligjërimin e 

banorëve, nuk i përkasin të njëjtit nivel. Ajo që nxjerr në pah dallimin midis këtyre dy 

niveleve shërben në rastin e veprës “Darka e gabuar”, si mundësi për të ndërtuar objektin 

e rrëfimit, i cili është një objekt i “korrigjuar”, qëështë i hapur për interpretim në mënyrë 

të vazhdueshme. Pikërisht kjo hapje krijon mundësinë e eleminimit të dallimeve dhe e 

bën homogjen ligjërimin narrativ, në një sistem kundërvëniesh. Përdorimi i silepsës 

krijon mundësinë e ndërtimit të një hapësire që vjen si rezultat i ndërtimit të një sistemi si 

bashkim i fragmenteve që flasin për të shkuarën duke unifikuar zërat, që kurrë nuk e 

humbasin pavarësinë e tyre. Në këtë mënyrë lexuesi ndjek aty-këtu fragmentet, që pjesë – 

pjesë dalin në pah qëllimisht nga autori, duke ndërtuar një imazh familjar për të, lexuesin, 

në mënyrë qëtë identifikohet pjesa qendrore e rrëfimit. Kështu ndërtohet një strukturë e 

cila lejon të shihet e padukshmja, enigma e padepërtueshme e asaj darke që, pavarësisht 

se duket sikur daton në vjeshtën e vitit 1943, kohë në tëcilën ushtria gjermane hyn në 

territorin shqiptar, në të vërtetë ka nisur shumë kohë më parë. Ndoshta është mitologjike 

si kohë, përderisa gjyshja ia tregon si përrallë Gurametos së madh: 

“... dosja ishte plotësuar edhe me rrëfime të vajzës e, 

sidomos, të gruassë kirurgut. Kjo e fundit kishte 

dëshmuar gjëra që nuk mund t’i dinte veç ajo, siç ishin 

makthet e tij në gjumë, përrallat, ndër të cilat ajo e 

bujtësit të vdekur, të cilën gjyshja, siç ia kishte treguar ai 

vetë, e përdorte si ninullë për ta vënë në gjumë.” (2009, 

fq. 202) 

Fshirja e kufijve midis tani dhe atëherë  i jep shumë më tepër vlerëluhatjeve të 

rrëfimtarit duke i bërë të njëkohshëm ligjërimet e rrëfimtarit heterodiegjetik dhe atij 

homodiegjetik.  
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3.1.4  Loja me kohët e foljeve, si një mënyrë për të fshirë kufijtë 

diegjetikë 

 

Kadare është një njohës shumë i mirë i vlerave të së pakryesës dhe i mundësive të 

pafundme që krijon ajo në rrëfim. Ai e përdor atë jo në vlerën e saj si kohë që tregon një 

veprim që i takon së shkuarës, por për të treguar një veprim të papërcaktuar,i cili ka 

zgjatur për një kohë pak a shumë të gjatë në të shkuarën82. Në këtë mënyrë vëmendja e 

dhënësit, por dhe e marrësit, përqendrohet tek përsëritja e veprimit më shumë se tek vlera 

kohore e saj.“Kështu binin qytetet”është një nga rastet e përdorimit të së pakryerës në 

logjikën e përforcimit të mungesës së vlerës kohore të saj, që mbështetet edhe nga 

bashkëshoqërimi i saj  me foljen e dytë e cila më shumë se folje që tregon veprim, del si 

folje që ndërton përcaktorin kallëzuesor të kryefjalës: ishte tjetër gjë. Në këtë mënyrë 

theksi në fjali bie në togfjalëshin kjo hedhje në erë, e rrjedhimisht edhe tek deiktiku kjo 

duke theksuar marrëdhënien me kohën e ligjërimit, pra me rrëfimtarin. Lojën me kohën e 

foljeve,të cilat, më shumë se me vlerën e kohësisë, dalin në kuptime plotësuese e shohim 

dhe në vazhdim:  

“Do të kënaqeshin, më në fund, rrethinat, që aq 

shumë i kishte përçmuar. Do t’u vinte, ndoshta, keq për të. 

Për herë të parë në jetë, por ç’e do, do të ishte vonë.” 

(2009, fq. 22) 

Foljet këtu janë përdorur nëkohën e ardhme të së shkuarës, si në rastin kur në 

fjalinë drejtuese kallëzuesi është një folje që tregon të menduar e të pandehur83. Në këtë 

shembull, i cili qëndron gjithashtu si paragraf më vete, si në shumë raste të tjera në vepër, 

ku edhe një fjali e vetme qëndron si paragraf, mungon fjalia drejtuese. Por është 

plotësisht e nënkuptuar se kemi të bëjmë me pandehmën e qytetarëve për atë që do të 

ndodhë më vonë. Nëse do të kishim të bënim me një ndërtim tëfjalisë sipas rregullave 

sintaksore të fjalisë do të kishim të bënim me një ligjëratë të zhdrejtë: menduan se do të 

kënaqeshin ..., por në mungesë të fjalisë drejtuese dhe me vendosjen si paragraf më vete, 

kjo fjali vjen si ligjëratë e drejtë. Kjo mungesë e fjalisë drejtuese na bën të mendojmë se 

shenjuesit e së shkuarës, që i gjejmë në foljet e përdorura, më shumë se me çastin e 

ligjërimit, lidhen me çastin e ndodhjes së ngjarjes, domethënë me hedhjen në erë të 

supozuar. Pra,kuptimisht mund të funksionojë si e ardhme në lidhje me çastin e ligjërimit, 

aq më tepër kur në fjalinë e dytë: Për herë të parë në jetë, por ç’e do, do të ishte vonë., 

                                                 
82Shih “Gramatika e gjuhës shqipe 1” 7.13.3, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2002, fq.309 
83Shih “Gramatika e gjuhës shqipe 1” 7.13.4, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2002, fq.317. e ardhmja e së 

shkuarës përdoret edhe në fjali të varura, kryesisht kundrinore, kur në fjlainë drejtuese kallëzuesi është një 

folje që tregon të menduar e të pandehur: mendoj, kujtoj, pandeh, shpresoj etj, në të kryerën e thjeshtë ose 

të pakryerën.  
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gjejmë të përdorur folje nëkohën e tashme, “do”. Kemi dhe një arsye tjetër për ta 

konsideruar këtë rast si një pozicionim homodiegjetik të rrëfimtarit, e cila lidhet me 

përdorimin e pjesëzës dyshuese “ndoshta”, që shpreh dyshim. Ky dyshim, nëse rrëfimi do 

të bëhej nga pozitat heterodiegjetike, do të ishte alogjik për sa kohë që nga pozicionimi 

kohor në të cilin vendoset rrëfimtari heterodiegjetik, ngjarja ka mbaruar dhe nuk ka vend 

për dyshime. 

Funksioni gramatikor i foljes lidhet ngushtë me pozicionin e rrëfimtarit dhe 

marrëdhënia që krijohet midis kohës hapësinore të pikës së rrëfimtarit dhe pikës së 

vështrimit është shumë e luhatshme në romanet e Kadaresë. Distanca midis kohës së 

ngjarjes dhe kohës së rrëfimit të saj varet nga disa faktorë që kanë të bëjnë me mundësitë 

e pafundme gramatikore, të cilat, në këtë vepër shndërrohen në kategori specifike letrare, 

siç është silepsa narrative.Një rast tjetëri fshirjes së distancës midis pikës së rrëfimtarit 

dhe pikës së veprimit gjendet nëshembullin në vazhdimdhe që dëshmon lidhjen e 

rrëfimtarit jashtëdiegjetik me diegjezën. Në fjalinë: “Të hidheshe në erë, të lëkundeshe, 

të kërceje pupthi, të gjitha këto u shkonin veç grave.” gjejmë të përdorur vetën e dytë 

njëjës me vlerë përgjithësuese. Kjo vetë«... “personalizon” thënie pavetore me vlerë të 

përgjithshme» dhe «në këtë rast lidhja me situatën e të thënit mbetet e gjallë, 

bashkëthënësi i përfaqësuar nga “Ti përgjithësuese” jepet sikur të merrte pjesë në proces 

si viktimë, përfitues etj.»84 Pra, në njërin kuptim, Ti do të thotë bashkëbiseduesi, në tjetrin 

merr vlerën e “gjithsecilit” apo “kushdo”, ndër të cilët edhe bashkëbiseduesi.Por, nëse 

flasim për prani të bashkëbiseduesit nënkuptojmë se në lidhje të drejtpërdrejtë me të është 

biseduesi dhe kjo nënkupton pozicionim homodiegjetik të rrëfimtarit. Ky pohim 

përforcohet edhe nga përdorimi i të pakryerës habitore “qenkësh thënë” me vlerë 

mbarëkohore85, pra jo detyrimisht e largët me kohën në të cilën ndodh ligjërimi. Pra pika 

e rrëfimtarit bashkohet me pikën e veprimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Përnaska, R., Veta pergjithesuese , Gjuhësi ... Gjuhësore, Maluka, 2015 
85Shih “Gramatika e gjuhës shqipe 1” 7.14.3, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2002, fq.319. “E pakryera e 

habitores përdoret zakonisht për të shprehur habinë, dyshimet, mospajtimin etj. të folësit për një veprim të 

caktuar, që vazhdon ende në një çast të caktuar të  së shkuarës. ... Por, ashtu si koha e tashme, e pakryera e 

habitores përdoret edhe për të shprehur habinë etj. të folësit për një veprim që ka vlerë mbarëkohore.” 

 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
102 

 

3.1.5  Mungesa e homogjenitetit kohor 

Zbërthimi në detaje i ligjërimit nuk është qëllim në vetvete, por niset nga fakti se 

eleminimi i efekteve gjuhësore shërben si strehë për shkallën më të lartë të domethënies. 

Studimi i aspekteve sintaksore në kundërvënie me ato semantikeështë një mundësi për 

“inventar” jo shumë të hapur nëkrahasim me atë semantik, por, sipas mendimit tonë, bën 

të mundur që ajo që qëndron në sfond të dalë më tepër në pah: 

“Domethënia e një termi varet nga prania dhe nga mungesa e një termi të 

afërt. Nga sistemi ne arrijmë tek ideja e vlerës, jo e domethënies. Sistemi e drejton 

termin. Atëherë, do ta kuptojmë se domethënia ështëe përcaktuar nga ajo që e 

rrethon [...]. Fjala nuk ekziston pa një domethënie dhe një domethënës: por 

domethënia është vetëm sinteza e vlerës gjuhësore që nënkupton lojën e termave 

midis tyre [...]. Ajo që qëndron tek fjala nuk përcaktohet kurrë nga tjetër gjë, 

përveçse nga konkurrimi i asaj që i qëndron përqark sintagmatikisht dhe 

asociativisht.”86 

Duke zhvilluar këtë ide të R. Jakobson-it, bëhet e qartë se nëse sintaksa në 

ligjërimin e Kadaresë pëson këto thyerje, kjo bëhet me qëllim që si rezultante të kemi një 

sistem i cili përfshin njëkohësisht si domethënien dhe domethënësin, kuptimdhënësin, pra 

autorin, si pjesë e të gjithë sistemit, që ndërtohet rreth një enigme ende të pazgjidhur edhe 

në kohën kur autori e shkruan veprën. Në këtë mënyrë kemi një organizim në të cilin 

kuptimdhënësi mbetet aktiv dhe që kuptohet se ka të bëjë me fushën e përmbajtjes dhe jo 

me atë të formës së kohësisë. Sipas J-F Loytard-it: “... ky organizim ka kudo funksionin e 

rithithjes së një ndodhie kryesore duke krijuar një term të tretë dhe njëdispositiotë 

diskursit, në gjendje të thotë ngjarjen si shpengim, çlirim.”87 Midis së “shkuarës” dhe asaj 

që “ndodh” marrëdhënia nuk është diakronike, por një marrëdhënie fshirjeje e kufijve, 

për këtë arsye për më tepër kur kjo e shkuar është një enigmë, koha e ndodhjes së saj nuk 

na vjen në mënyrë homogjene. Për rrjedhojë, çdo ndërtim i diskursit i përgjigjet kësaj 

mungesë të homogjenitetit kohor, pra hapësirat boshe të mbetura mbushen nga autori, 

rrëfimtari heterodiegjetik, përmes shenjave që dëshmojnë kohësinë e tij.Prania e tyre 

krijon homogjenitetin e ngjarjes së rrëfyer dhe ndërton diskursin e veprës. Le të shohim 

edhe njëherë, duke analizuar shembujt, si ndërtohet konkretisht ky diskurs në vepër: 

Natyrisht, për të zezën e vet ishte kjo që po ndoshte. Qysh tani, me 

siguri, anekënd qytetit po përgojohej si tradhëtar. Dhe më pas, në ditët që 

do të vinin, në stinët, vitet, madje pas vdekjes, me siguri që ashtu do të 

përmendej.  (2009, fq. 50) 

Gërshetimi i së pakryerës me deiktikët “kjo”, “tani”, madje e përforcuar “qysh tani” 

dëshmojnë bashkekzistencën e dy llojeve të rrëfimtarëve. Të gjitha foljet e përdorura i 

                                                 
86Jakobson. R, cituar në Godel, Les sources manuscrites, cit., fq. 237, 240 
87Loytard J-François, Discorso, Figura. Mimesis, Milano, 2008, fq. 193  



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
103 

 

takojnë kohës së shkuar, që automatikisht nënkupton rrëfimtarin heterodiegjetik, por nëse 

do të kishim të bënim me një rrëfimtar të tillë, kjo gjë do të thotë njëkohësisht se që nga 

koha në të cilën ai pozicionohet për tërrëfyer e di shumë mirë se ndër muaj, vite apo pas 

vdekjes ai nuk është konsideruar vetëm si tradhëtar, por edhe si hero. Kjo shkrirje e së 

shkuarës me atë që do të ndodhë “dhe më pas, në ditët që do të vinin, ...” plotëson 

kuadrin e plotë të diskursit në vepër. E ardhmja e së shkuarës qëështë përdorur gjerësisht 

në këtë paragraf shkrin në një të shkuarën dhe atë që do të ndodhë, sepse: “kuptimi 

themelor i së ardhmes të së shkuarës është të tregojë një veprim që pritej të kryhej pas një 

casti të caktuar të së shkuarës. Me këtë kuptim ajo përdoret në ligjëratë të zhdrejtë në 

vend të kohës së ardhme të ligjëratës së zhdrejtë.”88 Siç shihet dhe nga shembulli i sjellë, 

në fjali mungojnë shenjat gjuhësore të cilat do të tregonin se kemi të bëjmë me një 

ligjëratë të zhdrejtë. Ajo qëështë interesante është fakti se nëse tejkalojmë formën 

gramatikore të ndërtimit të fjalive dhe ndalemi në domethënien e tyre, kuptohet se 

pohimet në dy fjalitë e fundit janë bërë nga i njëjti pozicion nga brenda ngjarjes, i cili 

hamendëson për çka po ndodhte përqark tij në të tashmen dhe njëkohësisht çka do të 

ndodhte në të ardhmen. Dhe, nëse pozicioni i rrëfimtarit do të ishte jashtë asaj qëështë 

duke rrëfyer, pra ajo që po ndodhte ishte një e shkuar për të, atëherë ai do ta dinte me 

siguri që çlirimi i pengjeve e bëri atë një hero, megjithë të përfolurat e mundshme. Kjo 

pranëvënie e së shkuarës me të tashmen nuk ndërton vetëm një silepsë kohore, porajo 

ështëgrumbullim i niveleve narrative. Ajo qëështë objektive dhe subjektive bëhen një, 

ngjarja kryesore, darka midis Gurametos së madh dhe Kolonelit Fritz, shkrihet në një me 

të gjithë sfondin që e rrethon, qytetin dhe njerëzit e tij. Lexuesi në të njëjtën kohë sheh 

brenda dhe jashtë dhomës ku ndodhen personazhet, për ta përqendruar më pas fokusimin 

vetëm në dialogun e zhvilluar midis tyre. Në këtë rast nivelet janë krejtësisht të ndarë nga 

njëri – tjetri. Rrëfimtari heterodiegjetik përdor të kryerën e thjeshtë për diskursin e tij, 

ndërsa personazhet si në çdo rast të përdorimit të ligjëratës së drejtë përdorin të tashmen 

duke u identifikuar qartë: 

Ai donte të klithte, si atëherë në shtratin studentesk, në 

gjumë, për të shpëtuar nga ky makth. E hapi, më në fund gojën, 

por në vend të klithmës nxorri vetëm dy fjalë, madje, dhe ato 

qetësisht: 

“Liroji pengjet, Fritz!” 

Në tryezë gjithçka u nguros. 

§as? 

I zoti i shtëpisë e vështroi pikëllueshëm bujtësin. 

Liroji pengjet, Fritz! Përsëriti. Libera obsides! 

 Ligjërimi ndjek në mënyrë të vazhdueshme luhatjet e veta nga rrëfimtari 

heterodiegjetik tek personazhet, duke dëshmuar kështu depërtimin e rrëfimit tek të thënit 

                                                 
88Shih Gramatika e gjuhës shqipe 1, 7.13.4, Akademia e Shkencave, Tiranë, 2002, fq, 317 
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që respektivisht i përkasin i pari rrëfimtarit dhe i dyti personazhit, me synimin për t’iu 

afruar sa më shumë gjuhës së folur edhe përmes përdorimit të diskursit të zhvendosur 

përmes formave të veta gjuhësore, ligjëratës së zhdrejtë apo të zhdrejtë të lirë. Është një 

zgjedhje stilistikore kjo që bën Kadareja, për t’iu afruar gjuhës së folur, e cilaështë një 

proces që ndodh vetëm në prani të dhënësit dhe të marrësit. Në ligjërimin e folur nuk 

mund të mos marrim parasysh edhe marrëdhëniet e atij që prodhon të thënët dhe 

ngjarjesqë përbën objektin e të thënit të tij. Variacionet ligjërimore që gjejmë në vepër 

sigurisht lidhen me faktin se gjuha letrare është njësistem dinamik stilesh gjuhësore, 

pesha dhe ndërveprimi i të cilëve janë në ndryshim tëvazhdueshëm, në varësi të lidhjeve 

që ato ndërtojnë brenda sistemit të gjuhës në veprën letrare. Në mënyrë të paevitueshme, 

kur u drejtohemi shtresëzimeve joletrare të gjuhës popullore të folur, ne u drejtohemi 

edhe llojeve të diskursit nëpërmjet të cilave realizohet ky diskurs. Në momentin kur të 

rrëfyerit shkrihet me të thënit nuk duhet të harrojmë se “të thënit përmbushet brenda 

objektit të vet (domethënë të përmbajtjes së mendimit të thënë) dhe të vetë thënësit. 

Gjuha ka nevojë vetëm për folësin dhe objektin e diskursit të tij.”89Të thënit është akti 

real i komunikimit verbal ndërkohë që diskursi ekziston vetëm si formë e proceseve të të 

thënit të folësve të veçantë apo subjekteve të veçanta të diskursit. Kufijtë e çdo procesi të 

të thënit konkret, si njësi komunikimi verbal, përcaktohen nga kombinime të caktuara të 

subjekteve të diskursit, pra të folësve. Mënyra më e thjeshtë dhe më e dukshme e këtij 

kombinimi është dialogu real.Shembulli në vijim dëshmon larushinë e diskursit të 

ndërtuar nga Kadare, që gërsheton forma të ndryshme të të thënit: 

Koloneli përsëriti pyetjen, duke shtuar fjalët: mos ka 

lidhje me një shpërfillje ndaj gjuhës gjermane? 

Gurametoja bëri “jo” me krye. 

Unë desha ta di, nguli këmbë koloneli. Oficerët e mi 

gjithashtu. 

Shpjegimi i Gurametos ishte i mjegullt. S’kishte lidhje 

me gjermanishten. Latinishten e kishte dashur dhe do ta donte 

njëlloj si mëparë. Kurse e foluara në të kishte qenë diçka e 

vetvetishme, e pamenduar. Mall për vitet studentske, ndoshta. 

Kur ata e përdornin mes veti për të thënë të fshehtat. Veç 

kësaj, një gjuhë asnjanëse ... mbi këto stuhi... mbi ne ... Gjuhë 

në të cilën prej shekujsh nuk jepeshin urdhra ... 

Koloneli qëndroi ca çaste i menduar. Pastaj piu 

shampanjë. 

Ti më kërkove të liroj pengjet, tha me zë të qetë. 

Jepmëarsye! 

Janë të pafajshëm, u përgjigj doktori. S’kam tjetër. 

                                                 
89Kadare, I., “Darka e gabuar”, Onufri, Tiranë, 2009, fq. 253 - 254 
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Ai përmendi portat mbi të cilat po trokitej tani, ndërsa 

ata hanin darkë. Si zgjidheshin ato porta? Mos vallë mbi to 

ishte shkruar faji? 

Koloneli u përgjigj se portat, si në çdo ndëshkim, 

zgjidheshin rastësisht: një në dhjetë.        (2009, fq 52) 

 Vëmendja e autorit ndaj asaj që mund ta quajmë të vërtetë “historike”, që duhet të 

përbëjë objektin e veprës letrare, nuk qëndron thjesht tek përdorimi i ligjërimit të zhdrejtë 

të lirë apo i ligjërimit të drejtë, me qëllim individualizimin e personazheve përmes gjuhës 

së tyre. Në vepër është Kadareja ai që rrëfen i shkrirë bashkë me personazhet e tij. Arritja 

e asaj që mund ta quajmë e vërteta e ngjarjes pa kaluar përmes domosdoshmërisë së 

përdorimit të impersonalizmit, por duke i krijuar mundësinë lexuesit të ketë sa më shumë 

akses në kuptueshmërinë e veprës, megjithëse ajo ndërtohet mbi një enigmë.  

 Siç shihet, më lart kemi të bëjmë me një pjesëz të dialogjeve të zhvilluar midis 

Gurametos dhe Kolonelit, qëndërtojnëkëtë rast të diskursit të raportuar. Pasazhi hapet me 

një fjali kryesore, folja e së cilës është në të kryerën e thjeshtë e që dëshmon se ligjërimi i 

takon rrëfimtarit heterodiegjetik, pra një diskurs të narrativizuar: “Koloneli përsëriti 

pyetjen”. Në këtë fjali përmblidhet akti verbal dhe jo përmbajtja e tij, e cila na jepet 

përmes ligjëratës së drejtë. Koha e tashme dhe përdorimi i pikëpyetjes në fund të pjesës 

së dytë të fjalisë dëshmojnë se kemi të bëjmë me ligjëratë të drejtë, pavarësisht se siç do 

ta kërkonte rregulli, ajo duhej të vendosej midis thonjëzave. Por, nëse në këtë rast të 

raportimit të fjalëve të personazhit, edhe pse në një ligjëratëtë drejtë nuk përdoren 

thonjëzat, në fjalinë në vazhdim autori shndërron në ligjëratë të drejtë një veprim që 

vetëm mund të rrëfehet.Vendosja në thonjëza e pjesëzës mohuese “jo” që në të vërtetë 

nuk përbën proces të thëni, por është një veprim, ruan logjikën e dialogut të zhvilluar 

midis personazheve. Kjo fjali do të ishte një pjesë e pastër diegjetike e rrëfyer nga 

rrëfimtari jashtëdiegjetik nëse veprimi nuk do të rrëfehej si një ligjërim. Autori raporton 

në ligjëratë të drejtëprocesin thëniesor të kolonelit, dhe nga ana tjetër zgjedh jo diskursin 

e raportuar, por atë të zhvendosur për të na sjellë procesin e të thënit të Gurametos, duke 

shkrirë kështu ligjërimin nga pozitat heterodiegjetike me ato homodiegjetike. Pas fjalisë 

së parë në diskurs të narrativizuar “Shpjegimi i Gurametos ishte i mjegullt”, kalojmë në 

një ligjëratë të zhdrejtë të lirë, që dëshmohet nga veta e tretë dhe nga koha e pakryerdhe 

mëse e kryer e që zgjeron informacionin e sjellë nga fjalia e parë: “S’kishte lidhje me 

gjermanishten. Latinishten e kishte dashur dhe do ta donte njëlloj si më parë. Kurse e 

folura në të kishte qenë diçka e vetvetishme, e pamenduar”. Por duam të theksojmë se 

fjalia në vazhdim përbën një ligjëratë të drejtpërdrejtë, diskurs i raportuar, ku fjalët e 

personazhit na vijnë pa asnjë shenjë ndarjeje nga fjalët e autorit. Ligjërimin e 

drejtpërdrejtë e përforcon dhe përdorimi i fjalës “ndoshta”, që shpreh mëdyshje, e cila 

është e justifikueshme vetëm nga pozitat e një rrëfimtari homodiegjetik dhe jo në ato të 

atij heterodiegjetik, që di dhe s’ka mëdyshje për asgjë. Midis ligjërimeve të 
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drejtpërdrejta: “Mall për vitet studentore ndoshta” dhe “Veç kësaj, një gjuhë asnjanëse ... 

mbi këto stuhi ... mbi ne ...” që i përkasin Gurametos, ndërfutet pa u ndjerë një fjali 

informuese si “Kur ata e përdornin mes veti për të thënë të fshehtat”, e cila, siç dëshmon 

përdorimi i vetës së tretë shumës “ata”, i takon rrëfimtarit heterodiegjetik dhe qëështë një 

moment diegjetik i ndërfutur. E kundërta e kësaj ndërfutjeje gjendet në fjalinë e 

parafundit të shembullit të sjellë, ku midis ligjërimit të rrëfimtarit heterodiegjetik 

ndërfutet një moment ligjërimi i drejtpërdrejtë i Gurametos “po trokitej tani”, që 

megjithëse ka në brendësi një fojle në kohën e tashme të caktuar, kohë qëështë “me 

aspekt gjithmonë të vazhduar. Sipas Kostaq Cipos: “pjesëza “po”,  që vihet në krye të 

prezentit e të imperfektit shërben edhe për të zgjatur veprimin e gjendjen e këtyre dy 

kohëve.”90, e cila, në shembullin e sjellë, përforcohet nga prania e deiktikut “tani”, 

dëshmon marrëdhënien e thënësit me ngjarjen. Pikëpyetjet në dy fjalitë e fundit të këtij 

paragrafi dëshmojnë se kemi të bëjmë me njëproces të të thënit të personazhit, që sillet 

përmes ligjëratës së zhdrejtë të lirë, dhe që, për shkak të paraqitjes grafike shërben për t’i 

dhënëdiskursit, së jashtmi, grafikisht, formën e dialogut. E njëjta logjikë ndiqet edhe në 

fjalinë pasardhëse, e cila mbyllet përsëri me një ligjëratë të drejtë: “një në dhjetë” që i 

takon kolonelit. Me mjete të ndryshme autori arrin të ruajë logjikën e një dialogu që 

zhvillohet midis Gurametos dhe Kolonelit, po t’u referohemi fjalive: “Si zgjidheshin ato 

porta?” dhe “një në dhjetë” i afrohemi plotësisht situatës në të cilën zhvillohet një dialog 

ku dhënësi dhe marrësi janë përballë njëri – tjetrit dhe këmbejnë pozitat e tyre. 

 

 

 

 

 

3.1.6   Romani “Darka e gabuar” si një mise en abyme e folklorit 

 

Depërtimi i diskursit të folur përmes përdorimit të formave të ndryshme të 

ligjëratës së zhdrejtë të lirëi gërshetuar me elementet e fantasikes që bart vetë ngjarja me 

misterin e saj,duket sikur e afrojnë ligjërimin narrativ të veprës me gojëtarinë popullore. 

Mund të themi që gojëtaria është një element i rëndësishëm tek “Darka e gabuar”, sepse 

një pjesë e mirë e pasazheve mund të lexohen si transkriptim i diskursit të folur, që 

mbahet nga disa prej personazheve, të cilët sjellin në këtë mënyrë kolektivitetin e 

ligjërimit.Ky traskriptim nënkupton rikuperimin e një rrëfimi gojor më të hershëm për 

faktin se pjesa më e madhe e lexuesve duket sikur e njohin rrëfimin paraprak, i cili vjen 

në vepër si mise en abyme i një përralle të hershme: “.... krejt si në folklor: motivi i 

                                                 
90Cipo K., Sintaksa, Tiranë, 1952, fq. 49 - 58 
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njohjes në gojëdhënat e moçme ...” (fq.71) apo i përrallës që vete Gurametoja i madh e 

kishte imagjinuar sikur ai ta kishte përjetuar vetë: “Kur gjyshja, për ta vënë në gjumë, i ka 

treguar përrallën e të vdekurit të ftuar gabimisht në darkë, ai, si shumë djem të vegjël, 

shumë herë e ka vënë veten në rolin e djalit që, siç tregonte gojëdhëna, babai i jep një 

ftesë për t’ia dorëzuar të parit kalimtar të rastit” (fq. 204). Kjo përrallë përsëritet në të 

gjitha fazat e jetës së tij, fëmijërisë, siç shihet nga shembulli i mësipërm, por gjithashtu 

është dhe pjesë e maktheve të tij të shumta, si i rritur tashmë: “... Tani s’është më 

Gurametoja gjashtëvjeçar, që rend me ftesën në duar, por një tjetër, i rritur, madje, i 

vdekur, që prej kohësh dergjet në varr. Kështu e ka parë veten në një nga makthet e tij. 

...” (fq. 205). 

Prania e një personazhi si Vehip Qorri, ndërtuar sipas imazhit të rapsodit antik 

Homerit, nënvizon akoma më fort aspektin gojëdhanor që mendojmë se ka mënyra e 

organizimit të diskursit në vepër. Risjellja e të folurave tëzërave të ndryshëm nëpër qytet 

nëlidhje me ndodhitë qëngjasin në të, ndërtohet sipas logjikës së motërzimeve që gjejmë 

në folklor. Hamendësimet e pafundme të qytetarëve për atë që ishte duke ndodhur brenda 

mureve të shtëpisë së Gurametos së madh, u ngjajnë motërzimeve folklorike të baladave 

dhe lexuesit i duhet të zgjedhë midis atyre që dëgjon dhe njëkohësisht të pyesë për 

domethënien e tyre. Vetë personazhi i Gurametos vjen në formatin e motërzimit, 

ekzistenca e dy Gurametove, i madh dhe i vogël, në mendësinë e qytetit si dy figura 

shemra me njëra-tjetrën, është gjithashtu përsëritje, një rimarrje nga krijimtaria gojore 

folklorike, ky dyzim: i madh – i vogël, është rikrijim i imagjinares tradicionale shqiptare:  

“Ndërkaq, dukej sikur një dorë e fshehtë i kishte sjellë 

punët nëatë farë mënyre, që ata të dy, kirurgët më të njohur të 

qytetit, edhe po të donin, nuk ndaheshin dot më” (fq. 7),  

ndërkohë qësipas hetimeve rezulton se:  

“Trupi i Gurametos së vogël, me gjithë kërkimet e 

pareshtura, nuk u gjet, gjithashtu, kurrë. E, si të mos mjaftonte 

kjo, u vu re se gjurmët e doktor Gurametos së vogël ishin kaq 

të rralla e të zbehta gjithkund, saqë pati njerëz që shfaqën 

dyshimin për qenien e tij. ... Pavarësisht se nuk e thoshin me zë 

të lartë, nuk ishin të paktë ata që besonin se doktor 

Gurametoja i vogël nuk kishte qenëveçse një dalje a një 

projektim përjashta i pjesës së panjohur të psikës së 

Gurametos së madh, projektim që njerëzit rrotull tij, për 

shkaqe të pashpjegueshme, e kishin bërë të vetën” (2009, fq. 

201) 

Pikërisht, kjo mise en abyme e folklorit, mund të konsiderohet si një formë e 

fshirjes së kufijve midis të tashmes së ngjarjes dhe gjithëkohësisë. Prania e elementeve 

folklorike që i bashkangjiten diegjezës funksionon si një mënyrë e grumbullimit të 
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materialeve që kanë përkatësi të ndyshme ontologjike. Silepsa narrative e ndërtuar në 

këtë rast i jep ligjërimit narrativ forcë më të madhe shprehëse dhe i krijon lexuesit 

mundësinë të kalojë kufijtë e diegjezës. 

 

 

 

 

 

3.1.7   Prania e autorit në zërin kolektiv 

Përsëritja, rimarrja e ndodhive sipas varianteve të ndryshme të interpretimit të 

tyre, që nuk na vjen përmes zërave të veçantë, por përmes zërave kolektivë, është një 

tjetër rast sipas mendimit tonë i ndërtimit të silepsës. Mbipopullimi i versioneve të asaj që 

ndodh, që shpesh është delirant, duket se fsheh një arsye sekrete për vetë rrëfyesin.Kjo na 

shtyn të mendojmë se pavarësisht se ashtu siç shfaqet në fund të veprës, pozitat e 

rrëfimtarit duhet të jenë heterodiegjetike, në rastet kur kemi të bëjmë me diskutimet rreth 

Gurametos apo gjykimi i situatës në qytet, nivelet narrative përzihen.Vetë koncepti i 

kohës është i shfuqizuar tek banorët e qytetit: “Traktet mbylleshin me fjalët “o sot, o 

kurrë!”, që i përdornin të dyja palët kundërshtare, madje, që përdoreshin qysh prej 

njëqind e ca vjetësh, ndaj dhe nuk ishte e lehtë të kapej se ç’ishte “sot”-i e, aq më pak, 

ç’ishte “kurrë”-a.” (fq. 74)apo “Ishim në një kohë që s’është më, më kupton? Koha ecën, 

orët, ditët, të gjitha ecin, kurse ti mbetesh në diçka që s’di si ta quash. Kohë pa kohë. Nën 

zero, më kupton? Minus ose kohë negative” (fq. 93) Në këtë kuptim dhe kufijtë narrativë 

që do të përcaktonin dhe llojin e rrëfimtarit janë të lëkundshëm, duke sugjeruar në të 

njëjtën kohë pakohësinë dhe zgjatjen e veprimit edhe në të tashmen. Përdorimi i diskursit 

të raportuar, si në shembullin e mësipërm, qëdëshmohet nga përdorimi i vetës së parë 

njëjës dhe shumës “më kupton”, “ishim në një kohë  qës’është më “ dhe i dytë njëjës, 

“kurse ti mbetesh” përveçse na ndihmon të kuptojmë logjikën si funksionon koha në 

vepër, në të njëtën kohë përfshhin në diegjezë autorin, veta e parë shumës dhe 

njëkohësisht lexuesin, veta e dytë njëjës, për shkak të kësaj mënyre akohore të 

konceptimit të kohës. Në këtë çast autori dhe lexuesi vendosen ballëpërballë njëri – 

tjetrit:  

“Nisi t’ua shpjegonte të tjerëve, madje, me aq dëshirë, saqë dy – tre 

u afruan sikur të dëgjonin një përrallë” dhe ja cila është përralla: “Rend 

tjetër, kështu ndodh kur rendi ndërron. Dita e parë, zakonisht, quhet zero. 

Pastaj nis numërimi: një, dy, katër e kështu me rradhë. Kur ne na dhanë 

narkozën, ta zëmë se ishte data kaq, ora kaq. Ne u ngrimë, dolëm jashtë 

kohe. Mirëpo kohës aq i bën, ajo s’të pret, ecen. Kështu vjen dita zero. Më 
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tutje dita një, dy. Mirëpo ne kemi mbetur pas. Ata janë në dy e ne as në 

zero. Ne jemi minus. Më kupton tani?” (2009, fq.93) 

Rrëfimi mbi të shkuarën shkrihet me të tashmen, në kapitullin “Varg ditësh e 

muajsh”, që nënvizon vazhdimësinë, ngjashmërinë dhe përsëritjen e ndodhive të këtyre 

ditëve e muajve.Me historitë e sabotimeve që rrëfehet nga sabotatorët e dënuar përzihet 

dhe historia asiro-babilonase:  

“Mos shqyeni sytë sikur paskeni zbuluar ndonjë 

enigmë, ... Kjo është histori e vjetër qysh nga koha e asiro-

babilonasve. Thuhet se që andej ka nisur tirania. Ujë që 

mungon, ujë që tepron. Shkurt ujë i duhur, ujë i gabuar” 

(2009, fq. 95)  

e pse jo, në të njëjtën logjikë, mund të themi darkë e duhur, Darkë e gabuar, 

historia përsëritet. Ashtu si përrallat, Kanuni i Lek Dukagjinit, apo Dukaxhinit siç thotë 

koloneli Fritz,, që kanë ndërtuar vetëdijen tonë kolektive, edhe historitë që përsëriten janë 

po aq pjesë e vetëdijes sonë kolektive. Ky pra,është informacioni paraprak, të cilin 

lexuesi e ka dhe që, në rastet kur ligjërimi kolektiv i qytetit na vjen përmes ligjëratës së 

zhdrejtë të lirë, merr statusin e bartësit të këtij ligjërimi. Në mënyrë analoge mund të 

themi se shkrimtari projekton vetveten nën statusin e një personazhi të pranishëm në 

tërësinëdiegjetike që ai ndërton si pjesë e zërit të qytetit të tij. Kështu fjalia: “Nuk ishte e 

vështirë të kuptohej: zonjat ishin thyer.” (fq. 113) është një ndër të shumtat raste të 

përdorimit të diskursit të zhvendosur, ndërtuar përmes ligjëratës së zhdrejtë të lirë. Pjesa 

e dytë: “zonjat ishin thyer” është pjesë e thënieve të qytetarëve të Gjirokastrës, përfshirë 

dhe autorin këtu. Ndërsa në shembullin në vazhdim, ndryshimi i rrëfimtarit nga 

heterodiegjetik në homodiegjetik, dëshmohet nga thënia e vendosur në kllapa: “Kurse për 

Gurameton e vogël shifra ishte më pak se njëmijë. (Tundimi për t’i vënë në peshoren e 

krahasimit nuk vonoi të shfaqej, por, këtë herë, më i zbehtë se kurrë.)”është e qartë se 

thënia e vendosur në kllapa mund të shihet si një rast i diskursit tënarrativizuar, në të 

cilën rrëfimtari heterodiegjetik rrëfen në mënyrë të përmbledhur atë qëështë thënë apo 

është menduar në lidhje me dy doktorët në qytet. Apo edhe në një tjetër rast të ngjashëm: 

“Nuk ishte për të qeshur, siç ishte marrë në fillim (punë ekskimezësh etj,), por as aq e 

frikshme, siç qe dukur më pas (e shurdhër, e akullt si mortja)” autori ndërhyn duke 

plotësuar ligjërimin e tij heterodiegjetik me thënie (punë eskimezësh) apo mendime e 

ndjesi (e shurdhër, e akullt si mortja) të personazheve që marrin pjesë në diegjezë.  

Kjo mënyrë e organizimit të ligjërimit na japmundësinë që edhe rastet kurtë thënit 

vjen i zhvendosur, i dëshmuar nga deiktiku i kohës, tani, tek thënësit të gjejmë të 

përfshirë edhe autorin. Kështu mund të shohim shkrirjen e kufijve narrativë: 

 “Atmosfera rozë që rrethonte dy doktorët, atë që më së 

miri e jepte një bejtee Vehip Qorrit, “Gurametot dy doktorë, të 

dy me thikë në dorë”, përsëri nuk e pengonte murmurimën se 
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darka e dikurshme vazhdonte të ishte ende nën hetim. Hetimi 

ishte përsëri i fshehtë, me të vetmin ndryshim se kryhej nga dy 

grupe të pavarura. Veçantia tjetër kishte të bënte me ngjyrimin 

gjerman të saj, i cili sa vente zbehej në dobi të tjetrit, atij të 

fantazmës. Tani, darka lidhej kryesisht me të vdekurin, i cili, 

për t’u maskuar a për ndonjë tjetër shkak, ishte veshur, me sa 

dukej, rastësisht, me pallto oficeri gjerman. Dhe ashtu i 

llangosur me baltë, kishte trokitur te porta e Gorametos.”  

Vetë e pakryera, si koha që përdoret më gjerësisht në rastet kur autori përdor 

diskursin e zhvendosur, ka si tipar thelbësor të aspektit të saj zgjatjen e veprimit, siç 

thekson Cipo: “imperfekti është koha me aspekt gjithmonë të vazhduar. ... Pjesëza po që 

vihet në krye të prezentit e të imperfektit shërben edhe për të zgjatur veprimin e gjendjen 

e këtyre dy kohëve. ... Po zgjatësia e zakonshme e imperfektit mund të shfaqet akoma më 

e theksuar me anë të lokucionit isha, ishe, ishte, ishim, ishit, ishin dhe gjerundi i foljes që 

duam të zgjedhojmë.”91. Të mos harrojmë këtu se dhe përrallat nisin me formulën e 

gatshme: “na ishte njëherë...” me një folje të kohën e pakryer. Si një njohës shumë i mirëi 

teknikave dhe i mendësisë së vetëdijes sonë kolektive, Kadare shfrytëzon të gjitha 

mundësitë që sintaksa mund t’i ofrojë rrëfimtarit për t’i ofruar lexuesit variantin e tij të së 

vërtetës së pazbuluar të asaj darke të vjeshtës së 1943-shit dhe të enigmës që endet rreth 

momenteve të fundit të jetës së Gurametos. Ja si mbyllet romani: 

“Ndaj tabloja e asaj që kishte ndodhur në të vërtetë, në 

çastin më trascedental të jetës së doktor Gurametos së madh, 

në agun e asaj dite marsi nuk u dëshmua kurrë, askund. 

Ja ajo:  

6 mars 1953. Ndaj të gdhirë. Makina lë oborrin e 

burgut për të dalë jashtë qytetit. Të burgosurit janë të heshtur, 

ndoshta pa ndjenja. Ajri i freskët e sjell në vete njërin prej 

tyre, Gurameton e madh. Pas bla – bla-së së tij të parë, për të 

thënë se e kanë pranguar me një të panjohur, ka gjasë që 

prapë i humbet ndjenjat. Vjen në vete më pas, në rrugën 

automobilistike, në kohën që makina rend përbri rrethojës së 

varrezës. Në kuqëlimin fare të zbehtë të agut e ka njohur 

Vasilikoin e famshëm. Ka qenë me dhjetëra herë atje, sidomos 

në raste varrimesh të pacientëve të njohur, që kishin mbaruar 

në duart e tij gjatë operacionit, ose më pas. Por ka një arsye 

më shumë të jetë ilidhur me atë varrezë. Kur gjyshja, për ta 

vënë në gjumë, i ka treguar përrallën e të vdekurit të ftuar 

                                                 
91Cipo, K., Sintaksa, Tiranë, 1952, fq. 49 - 58 
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gabimisht në darkë, ai, si shumë djem të vegjël, shumë herë e 

ka vënë veten në rolin e djalit që, siç tregonte gojëdhëna, 

babai i jep një ftesë për t’ia dorëzuar të parit kalimtar të rastit.  

Ngaqë e vetmja varrezë që njeh është ajo e Vasilikoit, e 

përfytyron veten duke rendur përbri, ashtu siç thuhej në 

gojëdhënë. ...  

Dyzet vjet më pas, tani që makina e burgut lëviz përbri 

varrezës, Gurametoja ka vegullinë e tij të parë. I duket se 

ftesa, e hedhur dikur dhe shkaktare e gjithçkaje, është ende 

aty. Një dëshirë e çmendur i vjen, të kthehet për ta hequr ftesën 

nga varri mbi të cilin ka rënë. Ta kthejë mbrapsht kohën dhe 

dorën e fatit, përpara se i vdekuri ta ketë marrë kumtin. ... 

Vegullinë e dytë e ka pas njëfarë kohe. Tani s’është më 

Gurametoja gjashtëvjeçar, që rend me ftesën në duar, por një 

tjetër, i rritur, madje i vdekur, që prej kohësh dergjet në varr. 

... 

I vdekuri, domethënë Gurametoja vetë, pas aq vitesh 

qetësie, tronditet. E ndien se duhet t’i bindet urdhrit. Të 

ngrihet për të shkuar atje ku e ftojnë, në darkë. Në cilën? 

S’dihet. Tek ajo grua që e njeh dhe nuk e njeh apo në Rrugën e 

Varoshit, numër 22? Në darkën e vet, ndoshta, atë që e ka 

marrë në qafë dikur? 

Ky është urdhri, por ai nuk do që t’i bindet. Më fort se 

më parë shkumëzon. Klith, rreh të shkallmojë prangat, aq sa 

hetuesit, të trembur, nxjerrin revolverët. Por ai s’resht. Ashtu 

si më parë rreh të kthehet pas, atje tek varri, për ta hequr, më 

në fund, atë ftesë e për të ndërruar fatin. Por kjo është e 

pamundur.      

(2009, fq. 203– 206) 

Zhvillimi logjik i parashtrimit të momenteve të fundit të doktor Gurametos kërkon 

një rrëfimtar heterodiegjetik, i cili në fakt paralajmërohet nga fjalia: “Ja ajo:”. Rrëfimi i 

atyre momenteve nis të jepet fillimisht në formën e një procesverbali të mbajtur nga 

hetuesit, pra rrëfimtar homodiegjetik në këtë rast:  

“Ja ajo:  

6 mars 1953. Ndaj të gdhirë. Makina lë oborrin e 

burgut për të dalë jashtë qytetit. Të burgosurit janë të heshtur, 

ndoshta pa ndjenja. Ajri i freskët e sjell në vete njërin prej 

tyre, Gurameton e madh. Pas bla – bla-së së tij të parë, për të 

thënë se e kanë pranguar me një të panjohur, ka gjasë që 
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prapë i humbet ndjenjat. Vjen në vete më pas, në rrugën 

automobilistike, në kohën që makina rend përbri rrethojës së 

varrezës....”.  

Përdorimi i kohës së tashme dëshmon pikërisht afërsinë e atij që rrëfen me atë për 

të cilën po rrëfen. Ky përdorim i së tashmes mund të konsiderohet dhe si e tashme 

historike, por priremi të besojmë se nuk mund ta analizojmë si të tillë duke qenë se 

ndërtimi formal i këtij pasazhi i ngjan më fort një copëze procesverbal, në tërësinë e 

procesverbaleve të shfletuara për hetimin e çështjes së Gurametos. Priremi ta 

konsiderojmë si të tillë këtë pasazh edhe për faktin se deri në këtë moment të rrëfimit 

kemi të bëjmë akoma me ndodhi të vërtetueshme të ngjarjes. Fjalia: “Në kuqëlimin fare të 

zbehtë të agut e ka njohur Vasilikoin e famshëm.” na jep përsëri të dhëna që kanë të bëjnë 

me veprime të jashtme, por duket qartazi që kemi një ndryshim të regjistrit të përdorur. 

Në këtë rast nuk kemi të bëjmëmë me pjesë nga një procesverbal, por diskursi i takon 

rrëfimtarit heterodiegjetik, ligjërimi i të cilit është ai që do tëna rrëfejë çastin 

transcendental të Gurametos. Ndjesitë dhe mendimet e supozuara të protagonistit na vijnë 

përmes rrëfimtarit heterodiegjetik. Paragrafi i fundit është një shembull i shkrirjes së 

kohëve: “Ky është urdhëri, por ai nuk do që t’i bindet. Më fort se më parë shkumëzon. 

Klith, rreh të shkallmojë prangat, aq sa hetuesit, të trembur, nxjerrin revolverët. Por ai 

s’resht. Ashtu si më parë rrehtë kthehet pas, atje te varri, për ta hequr, më në fund, atë 

ftesë e për të ndërruar fatin. Por kjo është e pamundur.” (fq. 206), ku përdorimi i së 

tashmes historike, e cila po t’i referohemi Cipos, ka karakter aspektif92 e vendos këtë 

moment të rrëfyer të jetës së Gurametos në një çast të caktuar të së shkuarës.  Por në 

logjikën e silepsës si figurë që ndërtohet mbi bazën e grumbullimit të fakteve që janë të 

përsëritshme, ky veprim i Gurametos i lidhur ngushtësisht me përrallën dhe simbolikën e 

saj, ruan edhe vlerë gjithëkohore, pra e tashmja në kohën që lexohet vepra.  

Kjo ndodhi e rrëfyer vendoset në një moment të caktuar të së shkuarës dhe i jep 

mundësinë autorit që të lëvizë në kohë përmes elipsës “Dyzet vjet më pas, tani që makina 

e burgut lëviz përbri varrezës, Gurametoja ka vegullinë e tij të parë”, por në pozicionin e 

një rrëfimtari homodiegjetik, që dëshmohet nga përdorimi i deiktikut “tani”. Ky fakt na 

bën të mendojmë se ligjërimi narrativ në romanin “Darka e gabuar” organizohet mbi 

bazëne e një figure si silepsa narrative, e cila i krijon autorit më shumë mundësi 

shprehëse, jo vetëm artistike, por dhe kup timore. Përdorimi i kësaj figura në roman 

nuk është një rast i izoluar, për shkak se të g jitha procedetë dhe mjetet artistike të 

përdorura nga autori ndërtojnë këtë figurë të rëndësishme. Përmes silepsës Kadare jo 

vetëm fshin kufijtë midis dy llojeve kryesore të rrëfimtarit, por dhe i jep veprës vlerën e 

gjithëkohësisë. 
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3.2 Shkrirja e subjekteve si një mënyrë për të ndërtuar 

metaligjërimin  

 

 

3.2.1  Zëri, statusi i rrëfimtarit dhe ontologjia e botës së rrëfyer. 
 

 Në diskutimet e shumta midis narratologëve, problemet që lidhen me zërin janë 

nga më të shumtat. Këto diskutime marrin shkas nga fakti se “zëri”,në vetvete,është një 

instancë shumë dimensionale. Pluridimensionaliteti i tij lidhet sa me aspekte psikologjike 

apo analitike aq dhe me aspekte narratologjike dhe letrare-ontologjike. “Kush flet”, pra 

zëri, nuk mund të shihet vetëm si një instancë narrative, e vlefshme në rastet e 

diskutimeve teorike, por dhe si një prezencë psikologjike, që perceptohet nga lexuesi jo 

vetëm si rrëfyes i ngjarjes, por edhe si interpretues i tyre. Zëri, ky element shumë i 

rëndësishëm në ndërtimin e stukturës ligjërimore të romaneve, është një element kyç, i 

cili na ndihmon të përcaktojmë më saktë mënyrën si ndërtohet një diskurs. Ai që rrëfen 

ngjarjen luan rolin e ndërmjetësit midis asaj që na jepet në vepër dhe botës jashtë veprës, 

ndërkohë që zëri është një instancë më specifike që do ta konsideronim ndërmjetës midis 

rrëfimtarit jashtëdiegjetik dhe atij brenddiegjetik. Format e ndryshme të ligjëratës janë 

dëshmi e qartë se si në strukturat ligjërimore të romaneve bashkëkohorë gjithnjë e më 

teper loja e shkrimtarëve po përqendrohet tek kombinimi e zërave, duke pasur parasysh 

këtu jo vetëm kombinimin e zërave të personazheve, të cilët e shohin ngjarjen nga 

pikëvështrime të ndryshme. Ajo ku gjithnjë e më tepër po këmbëngulin romancierët është 

shkrirja e zërave që janë bartës të ligjërimeve sa të rrëfimtarit jashtëdiegjetik aq dhe të 

atij brendadiegjetik. Bashkekzistenca e zërit të autorit të nënkuptuar, apo rrëfimtarit të 

gjithdijshëm, me atë të personazhit, në të njëjtën fjali, e bën më interesante strukturën 

ligjërimore. Por, në të njëjtën kohë, krijon mundësinë e ndërkëmbimit të roleve pa qenë e 

nevojshme që dukshëm e drejta për të rrëfyer t’i kalojë personazhit. Kështu, në romanin 

“E penguara” të Ismail Kadaresë, zëri i rrëfimtarit të gjithëdijshëm ndërkëmbehet me atë 

të personazhit. Ligjërimet e brendshme të përsonazhit, mendimet apo përjetimet e tij, që 

ndërtojnë diskursin e personazhit, depërtojnë në ligjërimin e rrëfimtarit të jashtëm. Rastet 

                                                                                                                                                 
92Cipo, K., Sintaksa,“Prezenti historik ka gjithmonë karakter aspektif. Karakteri aspektif i prezentit historik 

është të theksojë në një mënyrë të veçantë çastësin’ e aspektit të foljes.”Tiranë, 1952, fq. 49 – 58 
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e një përzierjeje të tillë të ligjërimit të rrëfimtari me atë të përsonazhit nuk janë rastësorë. 

Ato shtrihen përgjatë gjithë veprës dhe i shërbejnë qëllimit final të ekzistencës së këtij 

romani.  

Në rrëfimin artistik ajo që më shumë tërheq vëmendjen është marrëdhënia midis 

zërit, “kush flet”,  dhe rrëfimtarit, brenda ontologjisë së botës së rrëfyer. Prania e 

rrëfimtarit është një fakt qënga lexuesit pranohet a proiri si rezultat i pranisë sëzërit 

qërrëfen. Kjo ndodh për shkak se, siç thamë,zëri lidhet me aspekte psikologjike apo 

analizuese. Por dhe përfaktin se për asnjë lexues “kush flet” nuk mund të jetë 

kategorikisht i ndarë nga “kush mendon”. Ky fakt është një e dhënë e mjaftueshme që, 

këtëinstancë narrtive, pra “zërin”lexuesi ta lidhë me një imazh, mundësisht me atë të 

rëfimtarit autor apo rrëfimtarit të nënkuptuar siç e quan Genette-i.Ekzistenca e një 

diskursi narrativ e bën lexuesin të mendojë se dikush, duke luajtur rolin e subjektit 

rrëfimtar,është duke na rrëfyer jo vetëm në lidhje me ngjarjen, por në rrugë të 

ndërmjetme edhe për vetën e tij. Prania e këtij subjekti rrëfyes ndjehet në mënyra të 

ndryshme dhe për më tepër në rrugë të ndryshme. Struktura ligjërimore mbi bazën e të 

cilës ndërtohet diskursi ka në themel të vet shkrirjen e subjekteve. Te tre subjektet 

(shkrimtari, rrëfimtari, personazhi) rrëfejnë, pra ndërtojnë një diskurs i cili bart shenjat e 

secilit më vetë dhe të të treve bashkë. Ajo që i përket ligërimit të personazhit është pjesë e 

diskursit të rrëfimtarit dhe anasjelltas. Përdorimet e vazhdueshme të diskursit të raportuar 

apo të zhvendosur dëshmojnë pikërisht këtë shkrirje të strukturës ligjërimore tësubjektit 

rrëfyes me personazhin. Ndërthurja e ligjërimeve në romanin “E penguara”është i 

dukshëm dhe mjaft efikas. Rrëfimi objektiv në vetën e tretë, që i takon rrëfimtarit 

jashtëdiegjetik, ngjyroset me nuancat emocionale të Rudianit, personazhit kryesor të 

veprës. Por, gjithashtu diskursi i rrëfimtarit thuret dhe organizohet duke shfrytëzuar 

motive apo tituj të mëparshëm të shkrimtarit Kadare. 

Natyrisht, zëri,është elementi kryesor mbi bazën e të cilit ne mund të 

përcaktojmënivelin e marrëdhënieve qëka ai që rrëfen me ngjarjen qëështë duke rrëfyer. 

Zëriështë një dukuri tingullore e fonetike dhe, në një kuptim, lidhet ngushtësisht me të 

folurën. Ai është tingëllim i të folurës dhe në ligjërimin e zakonshëm gërshetohet me 

aspekte të caktuara të  intonacionit, që ndihmojnë në të kuptuarit e mesazhit. Sigurisht 

intonacioni i zërit në letërsinë e shkruar transkriptohet në shenja grafike, të cilat bëjnë të 

mundur që ne të thellojmë studimet në dallimin midis zërit dhe rrëfimtarit. Në rrëfimin 

artistik, problemet e zërit lidhen me ato të rrëfimtarit, për të cilët Genette-i ndërton 

dallimin: “kush sheh” dhe “kush flet”. Fuldernik pohon: “Në tekste të cilët nuk shfaqin 

shenjues gjuhësorë që të dëshmojnëpraninë e një folësi (unë, elemente deiktike, shenjues 

të ekspresivitetit, etj.), prania e një rrëfimtari është thjesht e nënkuptuar, “e fshehtë”93. 

Kjo nënkupton faktin se në mungesë të këtyre të dhënave, lexuesi arrin në përfundimin se 

                                                 
93

Fludernik, M. “New Wine in Old Bottles? Voice, Focalization, and New Writing.” New Literary History 

32,  2001, fq. 619–38. 
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“për shkak të pranisë së një diskursi narrativ dikush duhet ta ketë rrëfyer ngjarjen dhe për 

këtë arsye duhet të ekzistojë një rrëfimtar i fshehur (ose zë rrëfyes) në tekst”94. Sigurisht 

që, në tekste të caktuara, shenjuesit e sipërpërmendur të folësit ose të një rrëfimtari (unë, 

elemente deiktike, shenjues të ekspresivitetit, etj.) struktura ligjërimoreështë më e 

komplikuar, për arsye se te thënët e rrëfimtarit shkrin në të njëtën kohë ligjërime që vijnë 

nga burime të ndryshme. Fjalitë apo pohimet që gjenden në vepra epike nuk janë fjali të 

cilat mund të jenë të vërteta apo false në krahasim me realitetin.Ky fakt argumenton 

arsyen pse në një vepër letrare ligjërimi artistik ka lirinë të shkrijë në një zërin e 

rrëfimtarit jashtëdiegjetik me atë të personazhit, pa e tejkaluar rolin e rrëfyesit tek 

personazhi. Përmbajtja e  fjalive në veprat letrare është fiktive, pra pa pretendimin që të 

gjejmë pika lidhjeje me të zakonshmen. Ato janë fjali përmbajtja e të cilave lidhet me 

diçka, e cila ekziston vetëm për shkak të fjalisë, pra pa qenë e nevojshme të jetë 

referenciale. 

Romani “ E penguara” e Ismail Kadaresë, na dëshmon një rrëfim, i cili shfaq të dy 

tipet e rrëfimtarit, edhe atë, zëri i të cilit nënkuptohet, pra rrëfimtarin heterodiegjetik, që 

shfaq shenjuesit e vet (vetë e tretë, kohë e shkuar, mungesë të elementeve deiktikë), por 

edhe rrëfimtarin homodiegjetik, personazhet (unë, elemente deiktike, shenjues të 

ekspresivitetit). Tek ky i dyti do të ndalemi për të analizuar natyrën e të thënit në vetë të 

parë, tip ligjërimi që shfaqet në rastet e ligjërimeve të brendshme të Rudian Stefës. 

Diskutimi në lidhje me marrëdhëniet midis zërit dhe rrëfimtarit nuk mund të lërë jashtë 

dhe atë që ka të bëjë me statusin dhe ontologjinë e botës së rrëfyer. Sikurse dhe 

Hamburger pohon, nëse ka një subjekt të të thënit, atëherë ai do të rrëfejë diçka, e cila në 

trillimin artistik ekziston paraprakisht rrëfimit të tij. Nga ana tjetër, nëse nuk ka një 

subjekt të të thënit, atëherë fjalitë e trillimit artistik janë ato qëdo të prodhojnë botën që 

ato përshkruajnë. Nuk është e pazakonshme që në veprat narrative të gjejmë një listë të 

gjatë monologësh, dialogësh, përshkrimesh dhe përmbledhje të asaj që ka ndodhur më 

parë, që na vijnë qoftë na zëri i një rrëfimtari heterodietë rrëfigjetik, të 

paidentifikuseshëm, apo përmes zërit të rrëfimtarit homodiegjetik, personazhit kryesor në 

rastin konkret. Aftësia e tepërt e personazheve për të kujtuar,rikthimet e tyre të shpeshta 

në kohë apo ligjërimet e brendshme të tyre, shpesh  janë të lidhura me natyrën realiste të 

veprave dhe me situatën e veçantënarrative. Rudian Stefa, tek “E penguara” kujton 

shpesh momentin kur ia përplas kokën Migënës. Në raste të tilla duket sikur zërit rrëfyes i 

është dhënë një e drejtë që ndryshe do t’i përkiste rrëfimtarit të gjithëdijshëm, domethënë 

ky rrëfimtar ka të drejtën praktikisht të hyjë në mendimet, diskursin dhe detaje të 

mëparshme të tij. Në raste të tilla të ndërtimit të ligjërimit, është e qartë që nuk mund të 

flasim më për një model mimetik, kur hasen rastet e përdorimit të rrëfimit në vetë të parë, 

për shkak se ky lloj rrëfimtari zotëron të gjitha të drejtat e autorit të nënkuptuar në 

rrëfimin e gjithëdijshëm.  

                                                 
94Po aty 
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Është pohuar se në ndërtime të tilla të ligjërimit narrativ, “teksti lehtësisht mund të 

lexohet sikur asgjë jo e zakonshme është duke ndodhur”95dhe se pohimet që gjenden në 

fjali përputhen me atë që veta e parë rrëfyese do të ishte në gjendje të thonte, nëse Unë do 

të ishte jo një person i trilluar që i përket botës artistike. Midis pohime të cilat duket se 

nuk vijnë nga rrëfyesi në vetë të parë dhe pohimeve, gjuha e të cilave është karakterizohet 

nga idiomat dhe njohja bazë e protagonistit ka një marrëdhënie e cila nuk duhet 

nënvlerësuar dhe që mund të kuptohet nëse i referohemi ligjërimit të zhdrejë të lirë, që ka 

aftësinë të marrë formën e një zëri të dyfishtë edhe në rastet kur kemi të bëjmë me rrëfim 

në vetën e parë. Kështu, ligjërimi i Rudian Stefës dhe i rrëfimtarit të gjithëdijshëm, në 

romanin “E penguara”, hërëpashere duket sikur nuk kanë dallime midis tyre. Në këtë 

vepër, fragmentet që na paraqesin ngjarjet që zhvillohen në mendjen e personazhit 

kryesor, ndërtohen përmes një ligjërimi që shkrin në një idiomat dhe njohuritë bazë të 

protagonistit. Në këtë mënyrë, mendimet e personazhit, të cilat asnjëherë nuk shqiptohen 

prej tij, na vijnë përmes zërit të  rrëfimtarit të gjithëdijshëm, por me fjalorin e 

personazhit. Përdorimi i ligjëratës së zhdrejtë të lirëështë një mënyrë për të sintetizuar 

mendimet dhe zërin në një simbiozë të pandashme. Fizionomia e rrëfimtarit në këtë vepër 

shpreh lidhjen e krijimtarisë së autorit me botëkuptimin e personazhit. Struktura 

ligjërimore, përgjatë gjithë veprës, dëshmon karkterin intelektual të ligjërimit, i cili 

mbushet me elemente të analizës dhe përgjithësimeve filozofike në lidhje me artin dhe 

teknikat e tij dekonstruksioniste. Kalimi nga trualli konkret në atë olompik kapërcen 

kufijtë e ngjarjes konkrete, duke prekur kufijtë gjithëkohorë të krijimtarisë letrare dhe të 

pengesave që has artisti në raport me pushtetin. 

Dialogu i narrativizuar e kalon vëmendjen e lexuesit nga kuptimet konkrete të 

dialogëve të zhvilluar midis personazheve dhe na jep, përmes zërit të rrëfyesit 

jashtëdiegjetik, karakterin universal që bart në tërësi ligjërimi në vepër. Në këtë mënyrë, 

diskursi i ndërtuar mbi bazën e përgjithsimeve filozofike, i kapërcen kufijtë e subjekit të 

caktuar dhe, për këtë arsye, rrëfimi në vepër na shfaqet në një formë të palëvruar nga 

shkrimtarë të tjerë në letërsinë tonë. 

 

 

 

 

 

3.2.2  Ligjërimi i zhdrejë si përzierje e zërit të rrëfimtarit dhe 

 të personazhit 
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Tashmë është pranuar nga studiues të ndryshëm se ligjërimi i zhdrejtë i lirë 

përgjithësisht mund të shihet si përzierje e zërave të rrëfimtarit dhe të përsonazhit. 

Teoricienet Nicola Vita edhe Roy Pascal pohojnë: «Është pikërisht prej këtyre arsyeve që 

ne dëgjojmënë “ligjëratën e zhdrejtë të lirë” një zë të dyfishtë, i cili, përmes fjalorit, 

strukturës së fjalive dhe intonacionit, shkrin butësisht dy zërat, të rrëfimtarit dhe të 

personazhit.”96 Ligjërata e zhdrejtë e lirë ndoshta nuk gjen dhe aq përdorim në rrëfimin 

në vetë të parë, nga ç’mund tëpërdoret në rrëfimin në vetë të tretë, megjithatë nuk 

përjashtohet mundësia e përdorimit të tij. Në rrëfimin në vetë të tretë, ligjërata e zhdrejtë 

e lirëështë një nga format e ndrëtimit të diskursit të zhvendosur, diskurs që shkrin në një 

fjali të vetme edhe zërin e rrëfimtarit edhe atë të personazhit. Siç e thekson dhe Dorrit 

Cohn-i: “Ndonjëherë ka momente të çuditshme në romane, në të cilat rrëfimtari bën 

pohime në lidhje me ngjarje të shkuara, të cilat përgënjeshtrohen menjëherënga ajo që 

ndodh më pas, ose bën pyetje, të cilat qartazi e marrin përgjigjen në faqen në vazhdim të 

tekstit”97, kjo situatë rrëfimtare ndërthur në vetvete një paqartësi në lidhje me faktin se 

kujt i përket zëri në momentin e rrëfimit. Në romanin “E penguara”, dialogu i përfytyruar 

i Rudian Stefës me Linda B-në, që më shumë se një situatë e mendimit të brendshëm të 

protagonistit është gati – gati një ndodhi që na rrëfehet si çdo ngjarje tjetër. Diskursi i 

zhvendosur i përdorur në këtë rast nga shkrimtari për të rrëfyer çfarë ndodh në mendjen e 

Rudianit ka si synim të ruajë linjën rrëfyese dhe jo të sjellëthjesht një dialog midis 

personazhesh, i cili rapotohet tek lexuesi përmes ligjëratës së drejtë. Dialogu i imagjinuar 

në kokën e protagonistit, midis tij dhe Lindës, si në një pjesë të konsiderueshme të 

situatave të paverbalizuara konkretisht,na vjenpërmes diskursit të zhvendosur.Por, në 

brendi të këtij diskursi që autori e quan dialog, më shumë se kemi të bëjmë me 

shkëmbimet e batutave midis personazheve, siç do të ndodhte në një situatë të zakonshme 

dialogjike, kemi të bëjmë me ndërkëmbimim të vazhdueshëm të personazhit me 

rrëfimtarin. Ky ndërkëmbim vetëm sa krijon mundësinë e ndryshimt të zërit që flet, por 

pa ndryshuar pozicionin jashtëdiegjetik të rrëfimtarit. Si çdo ndodhi tjetër që merr 

përsipër ta rrëfejë rrëfimtari heterodiegjetik, edhe këtë ligjërim të brendshëm autori 

vendos ta trajtojë si të tillë. Që në fjalinë e parë ndërtimi strukturor i sajështë i tillë që na 

lë të kuptojmë se nuk bëhet fjalë për një risjellje nga ana e autorit e mendimeve që 

presupozohet se përsonazhit po  i kalojnë në mendje në atë moment, por për një 

grumbullim të të gjitha herëve që një situatë e tillëështë ndërtuar në mendjen e Rudianit: 

“Në mbrëmje të tilla, dialogu i përfytyruar me të, niste zakonisht rrotull qendrës.” 

(fq.126) Ndajfolja zakonishtështë shenjë e rrëfimtarit jashtëdiegjetik, që jo vetëm rrëfen 

mendimet e personazhit, por merr përsipër edhe t’i grumbullojë në një tëvetme tëgjitha 

herët që ky dialog ka ndodhur në mendjen e Rudianit. Prishja e kufijve midis rrëfimtarit 

                                                 
96 Phelan, J. Living to Tell about It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca, NY, Cornell  

University Press, 2005, fq. 26 
97Cohn, D. Transparent Minds. “Self-Narrated Monologue”. Princeton:Princeton Univ. Press, 1983. fq.166 
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dhe personazhit bën që përgjatëgjithë këtij dialogu të brendshëm ne të ndjejmë 

njëkohësisht të dy zërat, atë të personazhit, mendimet e brendshmë të të cilit janëdhe atë 

të rrëfimtarit që ndërhyn herëpashere për të bërë sqarimet e rastit. Madje, brenda diskursit 

të zhvendosur (zëri i personazhit nuk vjen i ndarë me shenjat përkatëse nga ai i 

rrëfimtarit) mund të themi se brenda tij gjejmënjë tjetër rast tëdiskursit të zhvendosur. 

Nëse shembullin e poshtësjellëe analizojmë si një diskurs të zhvendosur, i cili na sjell 

mendimet e pathëna të personazhit, brenda tij gjejmë edhe këtërast tjetër tëdiskursit të 

zhvendosur: “Atje ai e pyeste zakonisht, u lodhe shpirt? dhe ajo, duke ia afruar kryet te 

supi, e pranonte se, ndonëse kurrë nuk do të kishte besuar se lumturia do ta lodhte, 

ndihej e kapitur vërtetë” (fq. 127), ku pikëpyetja dëshmon qartë që kemi të bëjmë me një 

proces të të thënit nga ana e personazhit. Fjalia në vazhdim është një tjetër përmbysje, por 

këtë herë në kah të kundërt, ligjërimi i brendshëm i persoanzhit na vjen në kllapa, siç do 

të vinte çdo informacion plotësues që na jep autori në lidhje me ndodhinë: “Atij 

përkundrazi i dukej e natyrshme për një vajzë që kishte ditë(dymbëdhjetë ditë, sot e 

trembëdhjeta) që nuk kishte ecur ... Thënë ndryshe ... që kishte qenëe palëvizshme, si 

gjithë ata që janë nën dhé.”. Në strukturën kuptimore të fjalisë këto fjalë i takojnë 

personazhit, duke u nisur nga fakti se në të përdoret ndajfolja e kohës “sot”, që natyrisht 

është një“sot” që lidhet me personazhin dhe jo autorin. Në tërësi kjo vlerë e anasjelltë që 

shfaqet në shembullin, që do ta sjellim më poshtë, i jep të drejtën zërave që të shkrihen në 

një, pra autor dhe personazh janë një.  

“ Në mbrëmje të tilla, dialogu i përfytyruar me të, niste 

zakonisht rrotull qendrës. Nga Banka Kombëtare gjer te “Kafe 

Flora”, nuk ka veç pesë-gjashtë minuta rrugë në këmbë. Vërtet? E 

kujtoja diçka më lart. Mund të jetë edhe më afër, varet nga ecja. Është 

i njëjti emërtim me atë të kafenesë së famshme të Parisit, Café de 

Flore? Krejtësisht i njëjti. 

Përbri “Teatrit të kukullave” ajo jepte përshtypjen se 

trembejdhe kthente kryet për të mos e parë afishen: një kukull me 

maskë. Një çast atij i dukej se turbullt e kapte shkakun, por ai ishte 

kaq i mjegullt, saqë aty për aty e humbte. 

Për të shkuar te Klubi i Shkrimtarëve mund t’i binin nga ana e 

ish-pallatit të mbretit Zog ose drejtpërdrejt nga Sheshi i Ministrive. 

Pikërisht atje, ai tundohej t’i tregonte diçka të ndryshme për 

klubin, më saktë, për vitet gjashtëdhjetë, kur nën zë ai quhej ende 

klubi “Klubi Petöf” për shkak të sivëllait të tij të Budapestit, por çdo 

herë hiqte dorë, ngaqë ajo, përveçs që tepër e re, ishte me cen politik. 

Përbri kopshtit të Akademisë së Shkencave zakonisht nuk flisnin, gjer 

te rruga “Carnavon”, nën hijen e rëndë të Bibliotekës Kombëtare, që 

kishte qenë më parë pallati i princeshave. Atje ai e pyeste zakonisht, u 
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lodhe shpirt? dhe ajo, duke ia afruar kryet te supi, e pranonte se, 

ndonëse kurrë nuk do të kishte besuar e lumturia mund ta lodhte, 

ndihej e kapitur vërtet. Atij,përkundrazi, i dukej e natyrshme për një 

vajzë që kishte ditë(dymbëdhjetë ditë, sot e trembëdhjeta) që nuk 

kishte ecur ... Thënë ndryshe ... që kishte qenë e paòëvizshme, si gjithë 

ata që janë nën dhé. 

Ktheheshin mbrapsht, për ta shoqëruar gjer te hyrja e hotel 

“Drinit”, në lulishten e të cilit prej kohësh nuk vallëzohej më. Që 

andej, pasi e përqafonte fare lehtë. Kthehej për në banesën e tij. 

Rruga “Luigj Gurakuqi” ishte fare pranë, dhe ai, për ta zgjatur 

shëtitjen i binte rrotull Operës.” (fq. 126 – 127) 

Ky ligjërim është rast i shfaqjes së zërit të dyfishtë, ku është e vështirë të dallosh 

se kush është duke rrëfyer, për shkak se autori e ndërton diskursin në mënyrë të tillë sa 

duket sikur rrëfimi i mendimeve të personazhit ndërhyn në rrëfimin e ngjarjes. Sipas 

Banfield: “Pozicioni i zërit të dyfishtë refuzon dallimin e pohimeve, fjalive, të rrëfimit të 

pastër. [...] Por ç’dëshmi të pikëvështrimit të rrëfimtarit gjejmë? Kjoështëproblematika në 

zërin e dyfishtë. Zëri i dytë në pozicionin e zërit të dyfishtëështë gjithmonë ai i 

rrëfimtarit, dhe asnjëherë ai i një personazhi tjetër ... Por premisa që mungon s’është gjë 

tjetër veçse përfundimi: nëse nuk përfaqëson zërin e personazhit, duhet të përfaqësojë atë 

të rrëfimtarit”98. Edhe pse është e qartë se kemi të bëjmë me një moment të mendimeve të 

brendshme të personazhit, ato na vijnë përmes një forme tëdiskursit të zhvendosur, që më 

shumë se shërben për të ndarë mendimet e personazhit nga ato të rrëfimtarit, duket se  

përdoret më shumë në funksion të shkrirjes së tyre. Ndërkëmbimi i pozicioneve, si 

rezultat i përdorimit të zërit të dyfishtë, bën të mundur që, edhe kur kemi të bëjmë me 

mendimet e brendshme të personazhit, ato të shërbejnë njëkohësisht edhe si pjesë e 

rrëfimit të rrëfimtarit heterodiegjetik, i cili është duke nga rrëfyer për shëtitjen e 

personazhit, vendet në të cilat ai kalon. Ndërkohë që Rudiani dialogon me Linda B-në,në 

mendjen e tij, njëkohësisht i rrëfen edhe lexuesit, zëri bëhet impersonal duke respektuar 

prespektivën e Rudianit dhe të autorit njëkohësisht, pa shkaktuar shqetësim tek lexuesi, i 

cili ambjentohet me shkëmbimin e pozicioneve të rrëfyesve. Sikurse e sipërpërmendëm 

ka shenja që dëshmojnë se kemi të bëjmë me dy zëra që rrëfejnë në ndërkëmbim. 

Vendosja në kllapa e procesit të thënit, enuncacionit, të personazhit “(dymbëdhjetëditë, 

sot e trembëdhjeta)” ndërkohë qëzërii takon rrëfimtarit, është njëprocede e cila zakonisht 

shfrytëzohet nga autori, për të dhënë sqarime plotësuese në lidhje me ngjarjen e rrëfyer. 

Kjo strukturë ligjërimore na jep mundësinë që këtë didaskali ta lexojmë njëkohësisht në 

të dy nivelet,edhe atë jashtëdiegjetik edhe atë brendadiegjetik, duke i shkrirë në një zërat, 

ndërkohë që jemi duke lexuar.  
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3.2.3 Fusha leksikore si një formë e  shkrirjes së rrëfimtarit  

me personazhin 
 

Ajo që bie dukshëm në sy përgjatë gjithë veprës është ngjashmëria leksikologjike që 

vihet re midis rrëfimtarit dhe personazhit. Nuk është e vështirë të viret re kjo ngjashmëri, 

nëse krahasojmë këto dy fjali: “Veç këngëtimit, gojëdhëna nuk jepte ndonjë mjet tjetër që 

do ta ndihte Orfeun përvënien nën narkozë të qenit të tmerrshëm të skëterrës.. “ (2009; 

92) dhe “Ishin në të njëjtin vend ku kishin pasur acarimin e mëparshëm, aty ku biblioteka 

bënte kënd me dritaren. Ishin thënë pothuajse të njëjtat fjalë, dhe ato lotët e saj ishin po 

ata. ... me një lehtësi të papritur, dora e tij kishte bërë atë për të cilën ishte matur dy-tri 

herë në jetën e tij pa e kryer dot kurrë, kapjen për flokësh të vajzës” (2009; 10-11), ku: 

“kapja për flokësh” dhe “vënia në gjumë” kanë të njëjtën logjikë të përdorimit të emrave 

prejfoljorë. Për më tepër,çkandjehet në këto dy fragmente është fakti se ato 

karakterizohen nga i njëjti autoritet i zërit narrativ, që nuk ka mëdyshje në atë që rrëfen. 

Megjithëse presupozohet se paragrafi i parë i takon Rudianit, duke qenë se është fantazia 

e tij ajo që e prodhon një skenë të tillëdhe në të dytin është zëri jashtëdiegjetik që rrëfen, 

përsëri midis tyre nuk ka asnjë kontradiktë që të na mundësojë përcaktimin se kujt i 

përket diskursi. Kjo është arsyeja pse mendojmë se zëratpërzihen në nivele të ndryshme, 

dhe, mund të pohojmë se gjejmë në tekst një progresion të kësaj përzierjeje, aq sa të çojë 

në shkrirjen totale të dy zërave.  

Është e dukshme që në roman mungon përdorimi i një vetë të parë të përdorur nga 

personazhi kryesor, që do të ndërtonte një identitet të plotë të tij. Por dhe pse nuk 

ndeshemi me rrëfim në vetë të parë, të dhënat, në dukje marxhinare që hasim në diskurs, 

na krijojnë mundësinë të identifikojmë shkrirjen e subjekteve në një të vetëm: 

“S’e njihte ai mizorinë e shkrimtarëve. As që i shkonte mendja se, 

po të ndërroheshin rolet dhe të ishte Rudian Stefa që ta merrte në 

pyetje, jo me pekule, po me duart në pranga do ta lidhte pas 

ndenjëses, tek t’i klithte, pleh i shtetit, trego si gjatë torturës ia 

nxorre sytë at Meshkallës, ngaqë pagëzoi një foshnjë, ...”  

dhe  

“... E vetmja gjë që kamarierët dinin të kryenin shkëlqyeshëm ishte 

ndërprerja e mendimit. Ngaqë sytë i kishin mbetur te duart e tjetrit, 

e gjeti se po mendonte për prangat. Ja ashtu, me pranga në duar, 

do ta merrte në pyetje. Dhe me kafe vietnamese, që ta gëlltiste 

detyrueshëm, jo me filxhanë, por me gjyma dhe nën radion që jepte 

fjalimin gjashtë qindorësh të Fidel Kastros. Paske qenë i 
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dhembshëm, hë, paske qenë aq i brishtë, saqë lëndimthi ia kujtoje 

tjetrit një nënshkrim libri, gjithë kujdes se mos e lëndoje. E pra, 

mos prit të njëjtën gjë prej nesh.” (2009; 68-69) 

Duke analizuar fragmentet e mësipërme, mund të identifikojmë disa elamente në të 

cilët zëri narrativ është po aq i tensionuar sa dhe mendimet e Rudianit: “po me duart në 

pranga do ta lidhte pas ndenjëses, tek t’i klithte, pleh i shtetit, trego...”, madje edhe në 

vazhdim ku kemi të bëjmë me ligjërimin e brendshëm të Rudianit, tonet janë po kaq të 

tensionuara: “Dhe me kafe vietnamese, që ta gëlltiste detyrueshëm, jo me filxhanë, por me 

gjyma dhe nën radion që jepte fjalimin gjashtë qindorësh të Fidel Kastros.”. Edhe fillimi 

i paragrafit të parë: “S’e njihte ai mizorinë e shkrimtarëve.” Duket sikur nxit unifikimin e 

rrëfimtarit dhe personazhit në një subjet të vetem e për rrjedhojë dhe të zërit. Për më 

tepër, në paragrafin e dytë, aty ku qartazi duket se kemi të bëjmë me mendimet e 

Rudianit: “Dreq, mendoi. E vetmja gjë që kamarierët ...” duket sikur jemi në vazhdim të 

asaj që është thënë pak më lart: “Ngaqë sytë i kishin mbetur te duart e tjetrit, e gjeti se po 

mendonte për prangat”, fjali që na lë të kuptojmë se edhe më lart, kur përmenden 

prangat, kemi të bëjmë me mendimet e personazhit, që ndërpriten nga ndërhyrja e 

kamarierit. Edhe pse në pamje të parë duket sikur diskursi ndërtohet nga rrëfimtari, 

mjafton të kujtojmë se në të jo vetëm është përdorur veta e tretë, por kemi përdorim edhe 

të emrit të përveçëm të personazhit: “As që i shkonte mendja se, po të ndërroheshin rolet 

dhe të ishte Rudian Stefa që ta merrte në pyetje...”, pohimi se kemi rimarrje të 

mendimeve nga ana e personazhit na lë të kuptojmë se zëri është i unifikuar. Më shumë 

se kemi të bëjmë me një përdorim të diskursit të raportuar, sipas tipologjisë genettiane, 

këtu mund të themi se përdorimi i emrit të përveçëm të personazhit shërben për të 

justifikuar përdorimin e shumësit “shkrimtarët” dhe për më tepër përdorimit të përemrit 

në vetë të parë shumës “E pra, mos prit të njëjtën gjëprej nesh”. Vetë e parë që mund të 

zbërthehet në: shkrimtari autor dhe shkrimtari personazh. 

 Gjithmonë kur bëhet fjalë për Rudianin, gjithçka që lidhet me të na vjen përmes 

rrëfimit në vetë të tretë, rrëfim që ndërtohet si rezultat i përdorimit të llojeve të ndryshme 

të diskursit. Herë duke përdorur diskursin e zhvendosur e herë të tjera atë të raportuar, 

rrëfimtari jashtëdiegjetik përçon tek lexuesi veprimet dhe ndjenjat e protagonistit. Duke 

analizuar mënyrat e ndërtimit të diskursit në vepër, shpesh diskursi i raportuar nuk na 

vjen përmes formulave deklarative të qarta. Ajo që dëshmon mosshkrije të zërave, është 

fakti se ndërfutjet e zërit të personazhit në diskursin e rrëfimtarit paraqiten në formën e 

frazave të plota, shpesh me një karakter esklamativ. Koherenca sintaksore e frazave të 

rrëfimtarit nuk turbullohet, fjalët e Rudianit mund të merren si fraza më vete, por që 

bashkekzistojnë në mënyrë dialogjike me ato të rrëfimtarit: 

“Rudiani kërkoi të ndeshte prapë sytë e tjetrit, për të kuptuar nëse 

ishte vërtet një shenjë dhimbshurie ajo që kishte pikasur pak çaste 

më parë në ta, apo ashtu i qe dukur. S’kishte nevojë për 
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dhembshurinë e askujt. Dhe aq më pak të atij. Ç’përgjegjësi kishte 

ai nëse një vajzë, që s’e kishte parë kurrë, kishte mbytur veten një 

mijë kilometra larg? Le ta ruante dhembshurinë për tjetër kënd, 

nëse vërtet e njihte atë ndjenjë. Apo mos vallë kujtonte se do ta 

bënte të ndjehej fajtor se i paskësh dhënë asaj vajze një libër me 

nënshkrim? Trap i hetuesisë, kushedi ç’kujtonte, bashkë me ata 

karafilët e tjerë, se shkrimtarët ishin ca tuhafë, që një zogth të 

mbytnin, i vriste ndërgjegjja muaj me rradhë. Kaqol, vazhdoi të 

shfrynte me vete. S’e njihte ai mizorinë e shkrimtarëve. As që i 

shkonte mendja se, po të ndërroheshin rolet dhe të ishte Rudian 

Stefa që ta merrte në pyetje, jo me pekule, po me duart në pranga 

do ta lidhte pas ndenjëses, tek t’i klithte, pleh i shtetit, trego si gjatë 

torturës ia nxorre sytë at Meshkallës, ngaqë pagëzoi një foshnjë, 

dhe se si i prisje me gërshërë, mu në sytë e një piktori, pëlhurat e 

tij, ndërsa ai klithte, më prisni më mirë gishtat, por jo ato, e kështu 

me rradhë, e kështu dyzet vjet rresht.” (2009; 68-69) 

 Në mënyrë shumë të dukshme zëri i Rudianit ndërhyn në diskursin e 

rrëfimtarit.Përdorimi i pikëpyetjes në fjalitë në korsive shenjojnë faktin se 

kemi të bëjmë me të thënën e personazhit, madje dhe regjistri i fjalëve “trap” 

dhe “kaqol” lidhet me personazhin, por zëri që na i sjell ato është i rrëfimtarit. 

Në rast të kundërt, nëse nuk do të kishim këto shenjues të zërit të personazhit, 

rrëfimi do të dukej monologjik, që buron nga një zë unik i rrëfimtarit. Por, 

midis dy zërave ka pothuajse një homogjenitet të tillë sa nuk e dimë nëse 

mund të flasim për polifoni, për dialogjizëm apo nëse ështëmë tepër një 

shkrirje, një sintezë. Dy zërat, për shkak se i afrohen një shkrirjeje pothuajse 

totale në këtë rast, bëhen një, kjo sepse duket se rrëfimtari humbet 

pikëvështrimin e tij, konsistencën e vet.  

Këtë rast do ta konsideronim një citim të fjalëve të tjetrit pa formulë deklarative, pa 

një lidhje midis fjalëve të rrëfimtarit dhe dhe atyre të cituara. Kemi të drejtë që këtë të 

thënë, që bart mendimet e personazhit, t’i konsiderojmë si tëthëna nga vetë ai, megjithëse 

gjemë në to përdorimin e vetës së tretë. Nëse nuk do të kishim përdorimin e shenjave të 

pikësimit apo tonin e tensionuar të thënieve, do të gjykonim se kemi të bëjmë me rrëfim 

të mensimeve të përsonazhit nga ana e autorit. Por, fakti se dhe vetë Rudiani i drejtohet 

vetes jo në vetë të parë: “paske qenë aq i brishtë, saqë lëndimthi ia kujtoje tjetrit një 

nënshkrim libri, gjithë kujdes se mos e lëndoje.”, po me “tjetri”, siç e dëshmon shembulli, 

na shtyn të pohojmë se diskursi që duket sikur ndërtohet vetëm nga zëri i rrëfimtarit, në të 

vërtetëështë një kombinim zërash. Mënyra e ndërtimit të tij në këtë rast ështënjënga 
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mënyrat e realizimit të asaj që Genette-i e quan diskursi imediat99, në të cilin rrëfimtari 

mënjanohet dhe personazhi e zëvendëson atë.  

Fragmenti i shkëputur ngjan ambigë, përveç të tjerash edhe për faktin se ajo që 

shohim është prania e një fjalie hyrëse: “Rudiani kërkoi të ndeshte prapë sytë e tjetrit...” 

që dëshmon se zëri është i rrëfimtarit, për të forcuar këtë ide kontribuon dhe fakti se, siç e 

përmendëm, është përdorur veta e tretë gjatë gjithë diskursit. Por ndërfutja e ligjërimit të 

përsonazhit është kaq e natyrshme, sa vetëm shenjat e pikësimit, ndryshimi i tonit (fjalia e 

parë ka një ton të shtruar rrëfimtar) dhe përdorimi i foljes “vazhdoi të shfrynte” na 

krijojnë mundësinë që të identifikojmë burimin e vërtetë të këtij ligjërimi. Këto elemente 

nuk mund të injorohen, sidomos në mungesë të përdorimit të vetës së parë, e cila do ta 

identifikonte plotësisht personazhin, për ta ndarë nga autori. Inkoherenca e përdorimit të 

vetës së tretë mund të vihet në llogari të një trasgresioni jo thjesht në nivelet narrative, se 

sa nën logjikën e përzierjes së ligjërimeve të dy entiteteve që i përkasin dy botëve të 

ndryshme. 

 

 

3.2.4  Fshirja e kufirit midis autorit dhe rrëfimtarit 
  

Instanca narrative jashtëdiegjetike jo vetëm organizon rrëfimin, por ajo është në 

lidhje të ngushtë me autorin real. Kjo lidhje është pothuajse e zakonshme në veprat e 

Kadaresë, siç dëshmohet dhe në pjesën në të cilën trajtojmë silepsën, por në rastin e 

romanit “E penguara” është dhe më e dukshme për shkak se këtu personazhi kryesor 

është një shkrimtar ashtu si dhe autori, që lëviz në të njëjtat mjedise si dhe vetë autori 

real: Parku Rinia, Bulevardi i Madh, hotel “Dajti”, Klubi i Shrimtarëve, Galeria e Arteve 

janë vetëm disa nga vendet në të cilat lëviz Rudian Stefa e që sigurisht kanë qenë edhe 

vendet nëpër të cilat lëvizte dhe vetë autori real. Këto të dhëna jo vetëm janë pjesë e 

diegjezës, por dhe shërbejnë si “mise en abume”, përsëritje, e vetë jetës së autorit, e 

respektivisht përsiatjet e Rudianit për të shkruar dramën e tij në mënyrë indirekte mund 

t’i konsiderojmë si realizim i aktit të të shkruarit, duke u bazuar në sfidën metatekstuale 

të një procedeje të tillë.  D. Chansé pohon:” Problematizimi i rrëfimit nxjerr në pah, në 

roman, aktin e të rrëfyerit, dhe ajo që, zakonisht në roman, ështëtransparente, çuditërisht 

bëhet e pasigurt, “opake”, domethënë e dukshme...”100, dhe duke qenë se akti i rrëfimit 

bëhet i dukshëm kemi mundësinë që identitetin e rrëfimtarit në këtë vepër ta ndërtojmë në 

raport me autorin real. Strategjia në këtë rast do të ishte e ngjashme me një “mise en 

abyme” e figurës autoriale, përshkak se profesioni i personazhit, siç e kemi përmendur, 

                                                 
99Genette, G.,  Diskursi i ri i rrëfimit. Tiranë: Dy Lindje & Dy Perëndime. Tiranë, 2014, fq 38 
100

Chansé, D., L’auteur en souffrance, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Écritures 

      Francophones, 2000, fq. 15-16 
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është i njëjtë me atë të autorit, pra profesioni i shkrimtarit. Kjo i shërben autorit për të 

homogjenizuar nivelet narrative në vepër. Pasazhet në të cilat rrëfimtari jashtëdiegjetik 

rrëfen me hollësi reflektimet e Rudianit në lidhje me punën e tij, vënë në pah vetëaktin 

etë shkruarit, ku përmes komenteve, që përveçse tek vetë Rudiani (në rastet kur ky 

shkruan dramën e tij), i gjejmë edhe në pasazhet në të cilat rrëfimi ngjitet në Olimp. 

Përsosja e formës për të përgjumur Cerberin, është në fund të fundit synim i çdo artisti, 

dhe sigurisht që ka qenë dhe synim i vetë Kadaresë. Debatet e shkaktuara midis 

perëndive mbi arsyet pse Orfeu kërkon shtimin e telave, nga shtatë në nëntë, dhe pasojat 

që do të sillte një gjë e tillë i ngjajnë debateve tëzhvilluara në mbledhjet e Këshillit 

Artistik rreth dramës së Rudianit. Kjo është një metodë efikase për të na dhënë 

përshtypjen se ai që vihet në lojëështë autori. Ky mendim theksohet dhe më tepër në 

rastet kur ne gjejmë të përmendur në vepër në mënyrë të dukshme tituj të veprave të 

rëndësishme të Kadaresë, të cilat na paraqiten si vepra të shkruara nga Rudian Stefa: 

«Sidomos pas botimit të librit të pafat “Dimri i suferinës së madhe” (2009; 30) apo 

referenca indirekte që na vjen në rastin kur ripërsërit, po në të njëtin kuptim si në rastin e 

veprës tjetër të autorit «Pallati i ëndrave»,  “Mbretërinë e Gjumit”: «Mendja bënte 

ç’bënte kthehej te mbretëria paralele e gjumit. Helikat e makinave që do të prodhonin 

gjumë sipër Teheranit, ...» (2009; 91) ose kur «Rekuiem për një grua» shndërrohet në 

“Rekuiem për Linda B.”, siç është dhe nëntitulli i veprës. Aludimi i disa romaneve të 

mëparshëm është shenjë e kapërcimit të kufijve të diegjezës nga ana e autorit, kufij që 

vendosen për shkak të përmbylljes tekstore.  

 Edhe figura e psikologut është një zëvendësim modern i Mark-Alemit,  

interpretuesit tëëndrrave. Të dyja këto figura interpretojnë pavetëdijen dhe funksionojnë 

si mekanizma të shtetit. Leximi i raportit të psikiatrit Z në zyrën e prijësit e dëshmon këtë 

gjë:  

“Kishte më shumë se dhjetë vjet që, një herë në muaj, 

kumtesa e veçantë e psikiatrit të shquar vintedrejt për drejt në 

zyrën e tij.  

[...] Sekretari kishte bindjen se prej shqyrtimit të 

raportit, sidomos prej anktheve, që përshkruheshin në të, 

Prijësi nxirrte përfundime më të stërholluara se nga kumtesat e 

shërbimeve të fshehta.” (2009;189)  

 Autori dhe rrëfimtari, janë instanca jashtëdiegjetike, por, siç duket, nuk është 

vetëm ky fakt që i bashkon, sepse më e rëndësishme është se ata kanë të njëjtën logjikë: 

diktatura ka pretendimin absurd dhe arrogant tëkontrollit absolut mbi jetët e njerëzve. Ky 

pohim mund të bëhet jo vetëm duke u nisur nga kjo vepër, por edhe duke hulumtuar 

fenomenologjinë e veprave të Kadaresë, të cilat nën gjuhën alegorike kanë shprehur 

shqetësimin e autorit në lidhje me sistemet totalitare. Rrëfimtari në vepër herë pas here 

humbet konsistencën dhe pikëvështrimin e tij asnjanës, duke lënë herepashere hapësira në 
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diskursin e tij, përmes të cilave ne shohim autorin, pikëvështrimin e tij, jo thjesht në 

lidhje me ngjarjen e rrëfyer, por sidomos në lidhje me Historinë. 

Përveç  arsyeve të sipërpërmendura, të cilat lidhen me “trubullimet” që shkakton 

humbja konsistencës dhe pikëvështrimit të rrëfimtarit, në roman qëmtojmë dhe shumë 

procede të tjera përmes të cilave mbështesim tezën tonë në lidhje me shkrirjen në një 

instancë të vetme të subjekteve, realë dhe të trilluar, autor apo rrëfimtar a personazh,në 

romanin “E penguara”. Njëra prej tyre ështëdhe vetë drama që shkruan Rudiani. Kapitulli 

i tetë i romanit përmban të plotëskenën e fantazmës, qëështë pjesë e aktit të dytë të 

dramës për të cilën është duke punuar personazhi. Kjo skenë nënkupton njëkohëshisht 

dhe faktin se në të vërtetë ai që e shkruan dhe mendon rreth saj është autori i romanit. Kjo 

do të thotë që autori nuk na paraqitet vetëm si rrëfimtar, që na rrëfen mbi atë që po 

shkruan personazhi, por merr përsipër të njëjtëzohet, të shkrihet me personazhin e tij, të 

kryejë punën fizike të shkrimit të dramës. Edhe pse studiues si Barthes, Foucault, Deridda 

kanëkontribuar në studimet e tyre për të fshirë linjën e kufirit midis autorit dhe 

rrëfimtarit101, ashtu si Dorrit Cohn102, jemi të mendimit se vënia në diskutim e origjinës 

së vetme dhe garantuesit të diskursit tekstor si tërësi, do të thoshte të injoronim 

ambiguitetin që karakterizon origjinën e teksteve të trilluara artistikisht. Wolfgang 

Kayser pohon: “...: rrëfimtari është një personazh i krijuar në të cilin autori ka 

transformuar vetveten”103. Për këtë arsye veprat fiksionale, sikurse është dhe romani i 

marrë në shqyrtim, mbështeten në faktin se kush ndërton trillime artistike parimisht flet 

nëpërmjet zërave të të tjerëve. Çdo trillim artistik mbështetet mbi një origjinë të dyfishtë 

të zërit, që për gjuhëtarët si Searle do të thotë: “në rrëfimin normal në vetë të tretë [...] 

autori shtiret se përmbush akte gjuhësore [...] Murdoch [...] na rrëfen një ngjarje: për të 

bërë këtë, ajo shtiret se bën një sërë pohimesh në lidhje me banorët e Dublinit të 1916-

ës.”104 Skena e fantazmës është një nga këto raste në të cilën autori shtiret (sipas Searle) se 

përmbush një akt ligjërimor të ngjashëm me atë tëligjërimit dramatik. Duke qenë se kjo 

skenë nuk është pjesë e ngjarjes së rrëfyer, ajo me të drejtë në binomin ngjarje/diskurs, i 

përket diskursit. Në tërësinë e veprës ky fragment nuk përmban informacion të 

nevojshëm për ta çuar ngjarjen përpara. Sikurse shprehet Bachtin: “pas ngjarjes së 

rrëfimtarit ne lexojmë një ngjarje të dytë, ngjarjen e autorit [...]. Ndjejmë qartazi të dy 

                                                 
101

Në lidhje me këtë është interesante të vëmë re se Barthes, në artikullin e rij fondamental “Vdekja e 

autorit”, duke cituar fragmentin nga një vepër e Balzakut, të shkruar në stil të zhdrejtë të lirë, hedh tezën e 

tij, sipas së cilës “zëri [i tekstit] e humbet origjinën e tij” (Introduzione all’analisi strutturale dei racconti, 

tekL’analisi del racconto, Bompiani, Milano 1969, f.f  5-46). Këtu ai dukshëm kishte kufizuar mungesën e 

autorit në trillimin artistik, fiksion, duke e motivuar me faktin se “autori (material) [...] në asnjë mënyrë nuk 

duhet ngatërruar me rrëfimtarin” meqenëse “rrëfimtari dhe personazhet [...] janë thelbësisht “qenie letre” 

(1969: 5-46) 
102

Cohn, D. Indicazioni di finzionalità. Una prospettiva narratologica, “Allegoria60”, Palermo, 2013, fq. 

42-72. 
103

Kayser, W. Wer erzählt den Roman?, në “Die Vortragsreise. Studien zur Literatur”,Bern 1958, .fq.  91. 
104

Searle, J. The Logical Status of Fictional Discourse, në «NeW Literary History», 6, 2, 1975 ff. 327-328. 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
126 

 

nivelet në çdo moment të ngjarjes; i pari është niveli i rrëfimtarit [...], dhe tjetri është 

niveli i autorit”105. Për arsye se Rudiani, protanonisti i romanit,është shkrimtar në 

profesion, lexuesi nuk e ka të vështirë që të dy këto nivele, pra edhe atëjashtëdiegjetik 

(shkrimtari real) edhe atë brendadiegjetik (shkrimtari personazh) t’i ndjejë në të njëjtën 

kohë. Pikërisht sepse rrëfimtari është thjesh një instancë narrative e krijuar nga autori ai 

nuk ka mundësinë të traskriptojë skenën e fantazmës, proces që për mendimin tonë mund 

ta bëjë vetëm shkrimtari autor. Në fakt procesi me të cilin lidhet gjithmonë rrëfimtari 

është të folurit. Dallimet midis tij dhe autorit ndërtohen, në pjesën më të madhe të 

studimeve, mbi faktin se kujt i përket zëri që rrëfen. Sigurisht që ka një mospërputhje 

midis folësit dhe autorit, i pari është ai që formalisht flet, ndërsa i dyti është ai që 

menazhon diskursin pa u shfaqur. Edhe në kapitullin e tetë, në të cilin gjejmë skenën e 

fantazmësrrëfimtari nuk heq dorë nga të rrëfyerit, diskursi i tij flet për veprimet dhe 

mendimet e Rudianit: “Rudian Stefa i trazoi fletët e daktilografuara me nervozizëm. 

Kishte pasur bindjen se e keqja niste nga gjysma e dytë e aktit, fill pas shfaqjes së 

fantazmës, por tani dyshonte se, qysh në krye, akti dukej i kritikueshëm” (2009; 76), por 

edhe narrativizon dialogët e skenës: “ Dialogët më pas vinin të rrjedhshëm. I 

pazakonshëm si faj? Në atë kohë shihej ndryshe. Veç kësaj ai nuk vinte mend. Vazhdonte 

të tallej. Vazhdonte të tallej edhe pas dënimit? Po. tingëllon e pabesueshme. Një njeri 

dënohet me vdekje dhe vazhdon tallet. Me kë, me vdekjen? Me shokët e vet. Aha, me 

shokët e vet. Po ç’ishte ky gjyq, që nuk e trembte? A s’e dinte ai që ishte i dënuar prej tij? 

Natyrisht, e dinte. Dhe vazhdonte të tallej? Po ku, si, kush e dinte se ai tallej? A s’ishte në 

birucë, në pranga. Ta zëmë se është ashtu. Le të themi në ndonjë qilar bagëtie, lidhur me 

litar. Jo. Domethënë, ishte i lirë. Po. ndaj dhe kishte mundësi të tallej? [...] (Heshtje e të 

pandehurit) (2009;78-79). 

Diskursi i raportuar, qëështë një nga format ku zëri i rrëfimtarit risjell fjalët e 

personazhit, pa u dalluar prej tij, në këtë rast riprodhon dialogët midis personazheve të 

dramës qëështë duke shkruar personazhi. Pra, rrëfimtari jashtëdiegjetik, risjell në këtë rast 

jo fjalët e personazheve që i përkasin diegjezës, por diskursi i raportuar i sjellë si 

shembull, risjell fjalët e personazheve që i përkasin metadiegjezës. Ndërkohë që, 

didaskalia në fund të këtij diskursi të raportuar: “(Heshtje e të pandehurit)”, duket sikur 

vë një shenjë barazie midis rrëfimtarit në fillim dhe shkrimtarit në fund të fragmentit të 

sjellë më sipër. Kapitulli, për më tepër, fillon si çdo vepër e zakonshme dramatike: 

AKTI I DYTË. Breg kënete. Në të, dy hapa largujit, trupi i 

pajetë i një partizani. Nga e djathta, në paraskenë, një tryezë zyre. Dy 

njerëz, ulur në ndenjëse, me dosje përpara. Një i tretë, përballë, me 

ç’duket, merret në pyetje prej tyre.  

 Rudian Stefa i trazoi fletët ...  

                                                 
105

Bachtin, M.M. The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Austin and London, 1981, fq. 314 
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Si vallë do t’i bëhej e qartë spektatorit se në skenë ishin pamje 

të dy kohëve: njëra, viti 1943, me trupin e partizanit të vrarë te buza e 

kënetës, tjetra, pese vjet më pas, kur një Komision partie po 

shqyrtonte vrasjen prapa krahëve?Ai e pranonte vërejtjen. Madje 

bashkë me regjizorin do të përpiqeshin të gjenin një mjet sa më të 

rrokshëm: një tabelë, për shembull, ku të shkruhej, e zezë mbi të 

bardhë, “Shkurt 1948. Komisioni për hetimin e krimeve të Koçi Xoxes, 

kryer me shtysën e jugosllavëve”. E në qoftë se kjo quhej tepër e 

ftohtë, si të thuash tepër epike, alla Breht, mund të shtohej një tjetër 

tabelë, me një citim nga shefi i madh: “Partia kërkon të vërtetën për 

këto vrasje”(2009;76) 

Është e qartë se aspekti grafik në të gjithë shembujt e sjellë (shkronjat e mëdha, 

didaskalia, kalimi në kryerradhë, kur nis të rrëfehet në vetë të tretë) dëshmojnë për 

praninë e tri llojeve të rrëfimtarëve që njeh dhe Genette-i.106Diskursi i raportuar me të 

cilin nis paragrafi i tretë, pikëpyetja në fund të saj e dëshmon këtë, mbështet idenë se 

kemi të bëjmë me më shumë se një rrëfimtar. Në mënyrë dialogjike kalojmë nga diskursi 

i personazhit nëatë të rrëfimtarit, duke ndërkëmbyer zërat e tyre. Efekti i polifonisë së 

ndërtuar në këtë rast midis dy zërave resht së funksionuari në momentin kur lexuesi nis të 

lexojë skenën e fantazmës, pa ndërmjetësinë e asnjërit prej zërave të mëparshëm. 

 

 

 

 

3.2.5   Shkrirja e zërave rrëfimorë 
 

Pyetja është, kujt i përket ligjërimi që riprodhon rrëfimtari në rastin e skenës së 

fantazmës? Skena mund të konsiderohet si një detaj i panevojshëm, i cili nuk e çon 

përpara veprimin, por që në të vërtetë rrit efektin e reales, duke krijuar iluzionin mimetik. 

Në dallimin që strukturalistët bëjnë midis ngjarjes dhe diskursit, është e qartë se skena e 

fantazmës i përket diskursit, i cili, nga ana e vet, i përket rrëfimtarit. Ky i fundit, 

megjithëse është një element i dukshëm narratologjik, nuk mund të mos shihet në lidhje 

me origjinën dhe efektin jashtëtekstor.  

                                                 
106Në lidhje me diskutimet mbi rrëfimin kategorizimi që bën Genette-i si tek Figure III ashtu dhe tek 

Diskursi i ri i rrëfimit, ai e lidh atë me objektin e rrëfimit. Sipas tij nëse: “ndajmë kriteret dhe i gërshetojmë 

ato në një tabelë ... Në të do të mund të dallojmë rrëfimin e ndodhive të marrë përsipër nga diskursi i 

narratorit (rrëfim primar me narratorin jashtëdiegjetik), ose nga diskursi i personazhit (rrëfim dytësor, me 

narratorin ndërdiegjetik, ose rrëfimtarin personazh), rrëfimi i fjalëve i marrë përsipër  nga diskursi i 

narratorit (diskurs i narrativizuar ose i zhvendosur), ose nga diskursi i personazhit (diskurs i raportuar ose i 

zhvendosur). 2014; 47. 
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Në binomin diegesis/mimesis Genette-i argumenton gjatë se:“e vetmja 

barazvlefshmëri korrekte e diegesis/mimesisështërrëfim/dialog (mënyra narrative/mënyra 

dramatike) [...]107, ku sigurisht nënkuptohen situata që konsiderohen përgjithësuese dhe 

që shkrimtarët ia atribuojnë një personazhi.108 Ligjërimi tipik i rrëfimit artistikështë një 

riprodhim i fiktives. Por mendojmë se kur fiktivja riprodhon fiktiven (kemi të bëjmë me 

një metaligjërim) në këtë rast distanca midis autorit dhe rrrëfimtarit zvogëlohet. Skena e 

fantazmës është një moment i pastër të cilin lexuesi edhe pse e di qëkrijohet nga Rudiani, 

nuk e percepton atë si tëtillë. M-L. Ryan duke refuzuar ndarjen e rrëfimtarit nga autori 

pohon se. “... për të bërë një karakterizim ideologjik nuk mjafon vetëm të mbështetemi në 

prezencën e një zëri (pa u ndjerë nevoja që kjo prezencë të mbështetet mbi 

njëkarakterizim psikologjik”109. Por, edhe pse kemi në rastin tonë një prezencë jo vetëm 

të zërit, po edhe psikologjike të këtij zëri që presupozon se ka shkruar dramën, përsëri 

lexuesi të drejtën e autorsisë ia jep shkrimtarit të romanit.Rudiani, edhe pse është një 

personazh i ndërtuar plotësisht, ne njohim (për aq sa mund të na interesojë në lidhje me të 

si personazh brenda ngjarjes së ndërtuar nga autori) gjithçka në lidhje me të. Por, 

pikërisht fakti se kemi të bëjmë thjesht me një personazh të krijuar, na shtyn të mendojmë 

se kjo skenëështë dëshmi shenjuese e autorit. Është një trillim artistik brenda trillimit. 

Paraqitja grafike sipas strukturës së një vepra dramatike i jep statusin e një vepre letrare. 

Ajo s’mund të ndahet nga pjesa tjetër e asaj që ka krijuar autori, pra edhe këtë skenë e 

lexon sikur të ishte krijuar dhe shkruar nga autori i romanit. Është interesante të 

analizojmë rolin e rrëfimtarit në këtë fragment të veprës.  

Ështëe qartë se “autori, një qenie reale, nuk është dhe nuk mund të jetë pjesë e një 

situate imagjinare. Autori dhe vepra ndahen nga humnera që ndan realen nga 

imagjinarja” 110, por më shumë se për një qenie fizike, bëhet fjalë për një qenie 

psikologjike. Disa fakte që gjejmë në brendësi të skenës na bëjnë të mendojmë se është e 

vështirë t’ia atribuojmë rrëfimtarit, domethënë zërit folës në vepër. Nuk gjejmë fjali në të 

cilat të na jepet informacioni se Rudiani po shkruan. Siçe thamë dhe më lart kapitulli i 

tetë fillon menjëherë  me skenën: “AKTI I DYTË. Breg kënete. Në të, dy hapa larg ujit 

trupi pa jetë i një partizani...”Mungesa e zërit të rrëfimtarit në këtë rast krijon një lidhje 

të  dretjpërdrejtë me dramën e shkruar dhe mund ta konsideronim si një nga ato rastet ku 

gjendemi përballë një ngjarjeje që rrëfehet vetë. Forma antropomorfike, me të cilin mund 

                                                 
107Genette, G. (2014). Diskursi i ri i rrëfimit. Tiranë: Dy Lindje & Dy Perëndime.fq.31 
108“... epopeja, romani, tregemi, novela supozohet që shtiren se riprodhojnë, dhe për këtë arsye në të vërtetë 

prodhojnë ligjërime krejtësisht të sajuar. Supozohet se: të tilla janë sjelljet përgjithësuese, që jo 

domosdoshmërisht korrespondojnë mee realitetin, është e qartë. Tit Livi mund të krijojë një llogon, Proust-i 

mund t’i atribuojë njërit prej personazheve t tij ndonjë frazë efektivisht të thënë përpara (ose pas) tij nga një 

person real. Po aty fq 35 
109

Ryan, M-LThe Pragmatics of Personal and Impersonal Fiction, in «Poetics», 10, 6, 1981, f. 517-539. 
110

Martínez-Bonati, F. Fictive Discourse and the Structures of Literature: A Phenomenological Approach,      

Cornell University Press, Ithaca, 1981, fq. 85 
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ta lidhim, do të ishte personazhi, por rrëfimtarin ne e lidhim gjithmonë me një burim zëri, 

që për shkak të formës në këtë rast duket se mungon. Ne lexojmë hyrjen e aktit të dytë të 

dramës dhe nuk na rrëfehet nga rrëfimtari jashtëdiegjetik, i cili nis të rrëfejë në paragrafin 

e dytë. Po të njëjtin problem të identifikimit të zërit e kemi dhe në rastet kur pjesë e 

ligjërimit që na transmetohet janë dhe didaskalitë e përdorura në tekst. Ekzistenca e tyre 

nuk mund të justifikohet nga zëri i rrëfimtarit, për shkak se ato janë elementë grafikë, të 

cilët  nuk mund të riprodhohen siç do të riprodhohej ligjërimi i personazheve, dhe as nuk 

rrëfehen si veprime. Përdorimin e didaskalive e hasim disa here, madje edhe në rastin kur 

na rrëfehet se Rudiani e lexon me zë fragmentin: “Fillimin e tekstit e lexoi me zë, për ta 

përfytyruar më mirë përshtypjen që mund të bënte:   

ANËTARI 1 i KOMISIONIT: (I drejtohet të akuzuarit,) I pandehur, 

fajësohesh për vrasjen e partizanit Robert K. në tetor të vitit 1943, në 

vendin e quajtur Fushë e Qyqes. Shpjegohu. 

I PANDEHURI: Nuk ishte vrasje. As unë s’isha vrasës. Ishte 

vendimi i gjyqit partizan dhe unë isha përmbarues e tij. 

ANËTARI 2i KOMISIONIT: Arsyeja e dënimit? 

I PANDEHURI: (I Pasigurt) Trille, mendjemadhësi, tallje me 

shokët. 

ANËTARËT E KOMISIONIT (Pothuajse në një gojë) Pak i habitshëm 

ky motiv. 

(2009; 78) 

Skena e fantazmës, në romanin “E penguara”,për nga mënyra se si është 

organizuar struktura ligjërimore në të,  nuk na krijon mundësinë që të mund të 

identifikojmë prezencën konsistente mendore të rrëfimtarit. Kjo konsistencë do të 

nënkuptonte një qëndrueshmëri në pastërtinë e zërit që rrëfen dhe ruajtjen e 

pikëvështrimit nga pozitat e rrëfimtarit jashtëdiegjetik. Sigurisht, në të tilla raste, kur nuk 

mund të krijojmë një imazh të plotë në lidhje me figurën e rrëfimtarit, për shkak se ai 

shfaqet i luhatshëm,është më e lehtë qëdiskursin t’ia atribuojmë autorit. Kjo dhe për një 

arsye tjetër. Për sa kohë që diskutimi rrëfimtar/autor është i vlefshëm në debatet për 

veprat narrative, ky debat qëndron plotësisht edhe në rastin kur diskutojmë se cili është 

zëri nga i cili drejtohet rrëfimi, në rastin e Aktit të Dytë apo kapitullit tetë, që janë e njëjta 

gjë një roman. Riprodhimi jo vetëm ligjërimor i skenës së fantazmës, por dhe ai grafik i 

saj, na shtyn të mendojmë se mund të flasim për shkrirje të zërave të ndryshëm brenda të 

njëjtës strukturë ligjërimore. Duke qenë se rrëfimtarit i njohim vetëm të drejtën e 

riprodhimit të ligjërimeve, metamorfoza  autor - personazh nuk mund të funksionojë 

plotësisht në këtë rast. Pamundësia për të atashuar zërin e rrëfimtarit me procesin e të 

shkruarit, që më shumë mund të atashohet me shkrimtarin, mbështet mendimin tonë se 

kjo skenë, edhe pse mund të duket si ligjërim i personazhit, nuk është i tillë. Zëri që 

rrëfen ka gjithmonë një pasiguri, një pikë dyshimi në lidhje me burimin. Pasiguria në këtë 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
130 

 

rast ka të bëjë me faktin se megjithëse nga rrëfimtari në një moment të dytë në kapitull na 

thuhet: “Rudiani po mendonte motërzimin e ri.” dhe menjëherë pas këtij pohimi që 

sigurisht i takon zërit të rrëfimtarit, niset në kryerradhë: “Fantazma, e ndriçuar në vjollcë 

ose në të bardhë, afrohet” (2009;81). Koha e tashme e foljes “afroj/afrohem” bën që kjo 

fjali të duket si ato raste, në të cilat ngjarja rrëfehet vetë dhe nuk ka një rrëfimtar të 

mirëpërcaktuar për të. E gjykojmë si një gjetje artistike të Kadaresë këtë ndërmjetësim 

midis dy botëve fiktive, atë të shkallës së parë dhe atë të shkallës së dytë. Në fakt kjo 

fjali, që mund edhe të konsiderohet si një diskurs i raportuar, vlerën e saj nuk e ka aq në 

përcaktimin e zërit, se sa në krijimin e mundësisë për të kaluar në shtjellimin e skenës, e 

cila renditet menjëherë, por, grafikisht, në shkrimin e saj ka një shkëputje nga fjalia e 

mësipërme. Këto gjetje artistike, e theksojmë edhe njëherë, na shtyjnë të mendojmë se, 

edhe nëse do ta konsideronim të mundshme që skenën ta analizojmë si një diskurs të 

raportuar, distanca grafike nga pjesa tjetër e diskursit të rrëfimtarit e përgënjeshron këtë 

gjë dhe bën që kjo pjesë e veprës të ketë një lloj autonomie nga pjesa tjetër e rrëfimit në 

vepër: 

   “Rudiani po mendonte motërzimin e ri. 

  Fantazma, e ndriçuar në vjollcë ose në të bardhë, afrohet. 

 

ANËTARI 1 i KOMISIONIT. Robert K., ti u vrave me plumb pas 

koke, më 29 shtator të vitit 1943, në vendin e quajtur Fushë e Qyqes, 

në bregun e një kënetë pa emër. Cili ishte shkaku i dënimit prej gjyqit 

partizan?” (2009;81) 

Por ajo që nuk mund t’i shpëtojë vëzhgimit tonëështë fakti se ndërsa si më 

sipërpërmendur na pohohet se kemi të bëjmë me mendimet e Rudianit në lidhje me 

motërzimin e ri, në fund të skenës së fantazmës pohohet nga rrëfimtari se kjo nuk është 

thjesht një skemë e menduar, pra s’është diskurs i raportuar, por janë fletë të tëra të 

shkruara, ashtu siç i gjejmë të shkruara edhe në veprën në fjalë ( janë tetë faqe që zihen 

nga pjesa dramatike). “Kishte kohë që vështrimin e mbante mbi fletët e shkruara, gati-

gati i habitur, sikur të mos ishin të tij” (2009;89). Pasqyrimi grafik është jashtë 

kompetencës funksionale të rrëfyesit dhe rolit të tij brenda botës narrative.  

Megjithatë, ajo që bie në sy gjithashtu, janëedhe mënyrat e ndryshme që përdoren 

për të dhënë informacionin e nevojshëm që nuk e gjejmë në dialogët midis personazheve 

të dramës: 

1. “FANTAZMA: Asnjë gjyq partizan s’më ka dënuar. 

Më ka vrarë me plumb pas koke njeriu që ndodhet 

përpara jush. 

VRASËSIrri i palëvizur. Kuptohet që nuk dëgjon asgjë 

nga ato që thuhen. Sheh vetemkokat e dy anëtarëve 
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që kthehen nga hapësira e zbrazët, ku, për sytë e tij, 

nuk ka asgjë.” 

Asnjë nga fjalitë e mësipërme, në të pjerrët, nuk i takon vrasësit, personazhit të dramës 

për të justifikuar mënyrën grafike si është paraqitur më lart. Koha e tashme e përdorur në 

këtë rast dëshmon se kemi një rast diskursi të raportuar. Por ligjërimi i kujt raportohet? 

Presupozohet që ato që shkruhen pas personazhit, vrasësit, t’i përkasin atij. Në fakt këto 

janë mendimet e Rudianit (nëse mund t’i quajmë të tilla, sepse ato po shkruhen), të cilat 

vijnë atypëraty, edhe pse lexuesi është tashmë i shkëputur nga ndërmjetësimi i rrëfimtarit. 

Do ta konsideronim jo të zakonshme këtë mënyrë, për arsyen e thjeshtë që teksa shohim 

të shkruar me gërrma të mëdha “VRASËSI” presim që thëniet në vazhdim të jetë të këtij 

personazhi, si në çdo rast tjetër normal në një dramë ose minimalisht të gjenim tëpërdorur 

didaskalitë, gjë që nuk ndodh. E kundërta ndodh vetëm një faqe më parë, ku edhe pse 

kemi të bëjmë me diskurs të raportuar: “Dialogët më pas vinin të rrjedhshëm. [...] Pse, ç’i 

pengonte? Sepse ai vazhdonte si më parë. Domethënë, nuk e vrisnin dot për shkak se 

tallej?me sa dukej. Domethënë, ai mund të vritej kur të kuptonte se duhej të vritej? Thënë 

ndryshe, të pushont së talluri, për t’i hapur rrugë vrasjes së tij? (Heshtje e të pandehurit) 

(2009;79), në fund të tij, siç edhe shihet gjejmë përdorimin e didaskalisë, sikur e gjithë 

skena të ishte grafikisht e paraqitur në formën e dramës. Qëllimshmëria e këtij 

ndërkëmbimi, që çon drejt shkrirjes së subjekteve, është e dukshme. Shkelja apo 

kapërcimi i kufijve është mënyra e vetme për të hequr “pengesat” që ekzistojnë midis 

botëve. 

 

 

 3.2.6   Bashkëkohësia dhe trasgresioni si faktor i shkrirjes  

           së subjekteve 
 

I gjithë impianti i rrëfimit – qoftë ai i drejtuar nga vetë autori, rrëfimtari apo nga 

personazhi (në rastin e shkrimit të skenës së fantazmës) – orientohet në mënyrë të tillë që 

të shkojë drejt kapërcimit të kufijve dhe shkrirjes së subjekteve. Në këtë mënyrë të gjithë 

elementet e strukturës së veprës “E penguara” përcaktohen nga kërkesa për të ndërtuar 

një formë të re të ligjërimit narrativ. Nga ky këndvështrim diskursi në të mund të duket 

një konglomerat materialesh heterogjenë. Për nga parimet formale, që i karakterizojnë, 

materialet e grumbulluara mund të jenë tëpapërputhshëm me njëri-tjetrin.Vetëm të para 

nën logjikën e shkrirjes së subjekteve, përmes kapërcimit të kufijve, ky konglomerat 

materialesh heterogjene, fiton koherencë dhe integritet poetik duke marrë kuptim më të 

plotë.   

 Përdorimi i vetës së tretë krijon iluzionin e një rrëfimi dhe rrëfimtari të 

gjithëdijshëm, qënë vetvete karakterizohet nga një homogjenitet i vlerave, të cilat 
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sundojnë në shoqërinë e kohës. Kjo është arsyeja pse shpesh rrëfimet në vetë të tretë, 

edhe pse duket sikur janë të çliruar nga subjektiviteti, i heqin personazhit të drejtën të jetë 

i lirë. Por liria është e nevojshme për individin, personazhin, në mënyrë që ai të 

ndërgjegjësohet në lidhje me situatën. “E penguara” është një roman që ndërtohet mbi një 

rrëfim “në vetën e tretë”. Thënë ndryshe, ngjarja nuk rrëfehet nga një personazh i trilluar, 

por vjen nga një zë qëështë jashte veprimeve, dhe rrëfimi nuk paraqet një të vërtetë të 

gjithëdijshme. Arsyeja e kësaj qëndron në faktin se autori nuk i jep vetes të drejtën e një 

“dijeje totale”, duke përjashtuar vizionin e brendshëm të personazheve. Megjithatë, edhe 

rrëfimi nuk evokon në mënyrë të vijueshme prespektivën e një personazhi. Duke qenë një 

roman edhe me “fokusim të brendshëm” ai krijon mundësinë e një këndvështrimi më 

liberal dhe fleksibël ndaj normave111.  

Diskursi i raportuar apo i zhvendosur, qëështë mënyra kryesore e ndërtimit të 

diskursit në një pjesë të konsiderueshme të veprës, i jep personazhit kryesor një 

autonomi, e cila përbëhet nga mjete të caktuara artistike që para së gjithash është liri dhe 

autonomi në vetë strukturën e tekstit. Sigurisht kjo liri e personazhit, për t’u berë në 

mënyrë konsistente pjesë e diskursit të rrëfimtarit jashtëdiegjetik apo për t’u bërë ai vetë 

rrëfyes i ligjërimeve të përsonazheve të krijuar prej tij, nuk cënon tërësinë e ndërtimit 

strukturor të veprës. Kadare dhunon në këtë mënyrë unitetin organik të materialit sipas 

llojit letrar, romani dhe drama janë pjesë e të njëjtës vepër, duke ia nënshtruar,elementet 

diametralisht të kundërt, një kombinimi artistikisht unik, i cili na çon drejt zgjidhjes së 

enigmës (anagrama e emrit Migena, siç e thotë dhe Rudiani). Ky roman është njësfidë që 

autori (ashtu si dhe Orfeu) i bën rregullave letrare, duke u përpjekur të kapërcejë çdo 

vështirësi dhe të ndërtojë një tërësi të plotë artistike, pavarësisht materialeve të përziera. 

Fusha e materialeve të përziera është mjaft e larmishme. Gjejmë të përziera në vepër 

materiale që i përkasin veprave të mëparshme të autorit (mbretëria e gjumit, shkronja “Z” 

që të kujton kolonelin Z), bota mitike me atë reale (Olimpi dhe Tirana), dramaturgjia dhe 

rrëfimtaria, bota e përtejme dhe ajo e gjalla, shkrimtari real dhe ai fiktiv, etj.Falëkësaj 

shumësie botësh të gërshetuara, materiali mund të zhvillohet pa prishur tërësinë e vet dhe 

në mënyrë jo mekanike. Organizimi i ligjërimit narrativ në vepër nuk synon që të 

shohëplanet e ndryshme që bashkohen përgjatë fazave të tyre të zhvillimit, por  t’i shohë 

ato në bashkëkohësinë e tyre. Për këtë arsye ai bëhet bartës i ballafaqimit dhe i 

kundërvënies dramatike midis tyre dhe jo i shtrirjes së tyre drejt së ardhmes. Orientimi në 

botën fiktive të veprës nënkupton të menduarit e të gjithë këtyre përmbajtjeve, që vijnë 

nga fusha të ndryshme, si bashkëkohore dhe kapja e të gjithë këtyre marrëdhënieve 

reciproke në seksionin e një çasti të vetëm. Edhe momenti i shëtitjes imagjinare të 

Rudianit me Lindën është një nga këto momente të bashkëkohësisë së të gjitha planeve: 

                                                 
111Shih Cohn, D. The Distinction of Fiction, Baltimore & London, The Johns Hopkins University Press, 

1999, fq 180 
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 “Jashtë po ngrysej. Si zakonisht, përpara se të dilte, 

vështroi një copë herë nga dritarja rrugën. Xhungël me kafe 

vietnameze, mendoi. Dhe vetëm tek-tuk, rrallë, tepër rrallë, 

ndoshte zëvendësimi i kobrës me anakondën, thënë ndryshe, 

kafe braziliane. 

Nganjëherë, në mbrëmjet e paharrueshme të Tiranës, 

kur doza e hënës dhe e erës së blirit shtohej, Linda B. Pësonte 

gjithashtu njëtjetërsim, duke u shndërruar nga turiste në të 

fejuar. Krahu u saj futej nën të tijin, ndërsa fjalët i braktisnin 

të dy. 

Në mbrëmje të tilla, dialogu i përfytyruar me të, niste 

zakonisht rrotull qendrës. Nga Banka Kombëtare gjer te “Kafe 

Flora”, nuk ka veç pesë-gjashtë minuta rrugë në këmbë. 

Vërtet? E kujtoja diçka më lart. Mund të jetë edhe më afër, 

varet nga ecja. Është i njëjti emërtim me atë të kafenesë së 

famshme të Parisit, Café de Flore? Krejtësisht i njëjti. 

 

 

[...] Që andej, pasi e përqafonte fare lehtë, kthehej për në 

banesën e tij. Rruga uigj Gyrakuqi” ishte fare pranë, dhe ai, për ta 

zgjatur shëtitjen, i binte rrotull Operës. 

Ashtu bëri edhe atë mbrëmje.” (2009;125-127) 

Më e plotë është shkrirja e planeve në paragragrafin e mëposhtëm, që është një 

nga të shumtët raste e mendimeve të Rudianit, të cilat na vijnë përmes diskursit të 

raportuar: 

“Mendja bëntë ç’bënte kthehej te mbretëria e gjumit. 

Helikat e makinave që do të prodhonin gjumë sipër 

Teheranit, për të liruar pengjet, jo në kohën e Kserksit, por 

më1979, nuk ishte e vështirë të përfytyroheshin. Helikopterët 

me shenjën USA mbi flatra s’çanin që s’çanin dot mes stuhisë 

së rërës. Pilotët gulçonin: s’është e mundur. Misioni i 

shpëtimit po dështonte. Natyrisht ashtu do të ndodhte, 

murmuritnin kolonelët që kishin qenë kundër. Si mund të 

nxirrej ideja e një operacioni ushtarak  tëshekullit njëzet nga 

njëmit i vjetër? 

Aq më tepër kur ishte fjala për rrafshnaltat e 

Shqipërisë Qendrore. Vënia në gjumë e hekurudhave, arave 

me pambuk, fermave, degëve të brendshme, telave me 

gjemba, rojave me qen. Më të famshmin e qenve, Cerberin e 
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portës së ferrit, veç një njeri kishte mundur ta vinte në 

gjumë.” (2009; 91) 

 Pikërisht, ajo që bie në sy në paragrafët e mësipërm është shkrirja e të gjithë 

planeve në një çast të shkurtër mendimi. Koha dhe hapësira nuk njohin më kufij dhe 

respektivisht edhe subjektet nuk kanë kufij midis tyre. Shkrirja e kufijve kohorë  dhe 

hapësinorëështë një synim konstant në krijimtarinë e Kadaresë, që ndoshta në këtë vepër, 

më shumë se në veprat e tjera, del në pah jo thjesht si kohë dhe hapësirë e shkrirë, por si 

subjekte të shkrira. Mungesa e shenjuesve vetorë, që do të na krijonin mundësinë të 

identifikonim burimin e zërit, e bën akoma dhe më të plotë shkrirjen e tyre. Madje fjalia e 

fundit mund të themi se mbështet idenë e shkrirjes së personazhit me autorin. Dy botë, 

ajo fantastikja dhe realja vendosen në të njëjtën ngjarje, Cerberi që mundet nga një njeri. 

 Mundësia e bashkekzistencës së gjithçkaje në të njëjtën kohëështë një kusht i 

domosdoshëm në përzgjedhjen dhe përzierjen e planeve dhe personazheve. Në botën e 

veprës mund të përfshihen vetëm ato elemente që në mënyrë domethënëse mund të jepet 

si bashkëkohore dhe që në mënyrë domethënëse mund të lidhen në një kohë unike. 

Kapitulli i tetë i romanit apo akti i dytë i dramës që Rudiani po shkruan, është një 

shembull i bashkëekzistencës dhe i përzierjes së planeve, ku fokusohet rrëfimi. Fantazma 

ndryshon ngjyrë (e bardhë apo violë) në varësi të kontekstit me të cilin komunikon. 

Fantazma e partizanit, njëkohësisht është dhe nuk është aty ku zhvillohet gjyqi dhe ku 

njëkohësisht në të shkuarën ka qenë vendi i vrasjes. Kjo është esenciale dhe vetëm kështu 

fitohet përmasa universale e veprës, ku gjithçka është bashkëkohore dhe bashkekziston. E 

shkuara dhe e adhmja nuk janë kohë që i interesojnë personazheve. Nuk na jepet asnjë e 

dhënë për fëmijërine e personazheve, ose dhe ajo që na jepet, rasti kur Linda kujton 

momentin e pritjes së letrës nga Tirana, kjo ndodh sepse ky fakt ka akoma lidhje me të 

tashmen e saj e që i nënshtrohet ligjit tëbashkëkohësisë. Bashkekzistenca dhe 

ndërveprimi organizohen artistikisht në një plan shumëformësh, që pranëvë  botët e 

heronjve, edhe pse të ndryshëm hierarkisht, njërën afër tjetrës dhe në ndërveprim, dhe jo 

njëra pas tjetrës. Kështu, Migena rrëfen për veten dhe për Lindën, ajo është vetja dhe 

Linda njëkohësisht, Rudiani është personazhi dhe shkrimtari, romani është rrëfim dhe 

dramë në të njëjtën kohë, Orfeu është perëndia dhe artisti, miti dhe realiteti.  

 Organizimi i ligjërimit narrativ i nënshtrohet një logjike të vetme, qëështë ajo e 

trasgresionit. Ky fenomen është mëse i dukshëm në vepër. Personazhet shkelin kufijtë 

dhe rivënë në diskutim identitetin e tyre apo vënien në lojë të subjektit që rrëfen. Barazia 

e fjalorit, siç e analizuam përgjatë punimit, midis autorit, rrëfimtarit dhe personazhit vë 

në zbatim shkrirjen e tyre. Identiteti i ndërtuar në këtë rast është një identitet kompleks, 

shumëplanësh, duke lejuar me të drejtë një marrëdhënie të ndryshueshme dhe të 

luhatshme.Për më tepër paqëndrueshmëria identitare e personazheve qëështë 

karakteristike në vepër, Migena-Linda, Rudian-rrëfimtar-autor, shprehet mes të tjerash 

përmes dyzimit dhe ambivalencës. Në të njëjtën kohë roli i këtij dyzimi është ai i 
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theksimit të unitetit. Imazhet e prezantuara nga teksti janë ato të njësisë së dyfishtë, të 

cilat fillimisht ndahen dhe më pas tentojnë të shkojnë drejt bashkimit dhe shkrirjes. Kjo 

është dhe arsyeja për të cilën teksti luhatet midis shumëfishimit të aspekteve, të 

versioneve, të personazheve, ndarjeve, por, në të njëjtën kohë, përmes ribashkimit në një 

osmosë, përmes të cilave e ndryshmja nuk është asgjë tjetër veçse manifestim i së 

dukshmes dhe nën kënvështrimin e një uniteti të thellë. Nga të dy polet, gjithnjë të 

pranishëm, të shumësisë dhe të unitetit, duket se teksti synon të theksojë të dytin.  

 

 

 

 

 

3.2.7  Oganizimi i strukturës ligjërimore – ndërton ontologjinë 

 e veprës 

 

 Racionaliteti që karakterizon realen diegjetike të romanit “E penguara”, në pjesën 

më të madhe vendoset përmes ndërmjetësimit të rrëfimtarit, instancë që ashtu siç e pamë 

më lart, shpesh bëhet objekt i luhatjeve, të cilat e bëjnë problematike këtë instancë. Këto 

luhatje kanë si qëllim të shkruarit e Historisë, të asaj pjesë të historisë ku pengimi ishte i 

pakapërcyeshëm, ashtu si historia e Orfeut me Eurikiden dhe dëshira e tij për kthmin nga 

përtejvarri të së dashurës së tij. Raporti midis diegjezës dhe metadiegjezës ndërtohet 

përmes luhatjeve të rrëfimtarit dhe spostimit të tij brenda dhe jashtë ngjarjes kryesore në 

roman. Unifikimi i zërave tërrëfimtarve, që i përkasin realiteteve ontologjikisht të 

ndryshëm, realizohet përmes zëvendësimit të të shprehurit indirekt me të shprehurit 

direkt, duke ruajtur statusin jashtëdiegjetik të zërit kryesor rrëfyes, pra të atij rrëfimtari që 

identifikohet përmes përdorimit të vetës së tretë. Por, në të njëjtën kohë,përveç rrëfimit 

jashtëdiegjetik, në vepër hasim edhe një tjetër lloj rrëfimi, qëështë ai metadiegjetik, i cili 

organizohet rreth ngjarjeve ontologjikisht të trilluara, siç janë historia e Orfeut dhe drama 

që shkruan Rudiani. Dihet që për të pasur edhe një rrëfim metadiegjetik, ky duhet të 

thuhetnga një personazh në brendësi të diegjezës, ose me fjalë të tjera, i mishëruar brenda 

saj në një persanazh.  

Mendojmë se këto luhatje në rrëfim krijojnë mundësinë e shkrirjes së subjektit 

rrëfyes, unifikimin e zërit, vendosjen e barazisë midis autorit, Kadare, dhe personazhit 

Rudian Stefa, duke u mbështetur dhe në pohimin e Gennete-it, sipas të cilit, 

«Marrëdhënia midis diegjezës dhe metadiegjezës funksionon pothuajse gjithmonë, në 

trillimin artistik, si një marrëdhënie midis një niveli (të pretenduar) real dhe një niveli (i 

supozuar si) i trilluar [...] diegjeza e trilluar artistikisht shfaqet gjithashtu si “reale” në 
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raport me (meta)diegjezën e vet të trilluar»112Nevoja për një referim jashtëtekstor, 

kushtëzohet nga fakti se vete romani është shkruar si një rekuiem për Linda B dhe 

respektivisht kjo kërkesë për referim do tëngrihet dhe në lidhje me autorin, jo aq si nevojë 

e verifikimit të mimesit, se sa për të kuptuar drejtë arsyet e këtyre luhatjeve të niveleve 

rrëfimtare. Mendojmë se vetë fakti se personazhi kryesor i veprës është një shkrimtar e 

lehtëson procesin e shkrirjes së zërit rrëfyes, aq më tepër kur brenda diegjezës gjejmë një 

diegjezë tjetër siç është ajo e dramës qëështë duke shkruar Rudiani. Nuk kemi thjesht një 

rrëfim në lidhje me faktin se ky personazh është duke shkruar një dramë, por kemi të 

bëjmë me një fragment të plotë, të një vepre që ndërton metadiegjezën, që ndonëse bart 

shenjat e rrëfimtarit personazh, nuk mund të themi se është një proces i panjohur edhe për 

vetë autorin.  

Dualizmi autor - personazh nuk është vetëm një çështje tematike, por njëkohësisht 

është e lidhur dhe me nivelet e rrëfimit. Në kapitullin e tetë gjejmë shembuj qëna 

ndihmojnë të kuptojmë mënyrën se si ndërtohet ligjërimi narrativ, kjo duke patur 

parasysh edhe pohimin e Todorov-it, sipas të cilit: «Skema racionale na paraqet një qenie 

njerëzore si një subjekt që hyn në marrëdhënie me individë të tjerë ose me gjëra të 

cilatmbeten të jashtme për të, dhe që kanë statusin e objektit. [...] Shohim një objekt, por 

nuk ka më kufij midis objektit, me format dhe ngjyrat e tij, dhe vëzhguesit»113. Shkrirja e 

kufijve na krijon mundësinë të ndjejmë praninë e një tipi tjetër vetëdijeje, që del mbi 

subjektin konvencional, të rrëfimtarit si instancë narratologjike. Kjo vetëdije e re mund të 

përshkruhet si një proces të menduari pavetor e logjikisht dhe pa trup, pra jo i mishëruar 

në një personazh, që na bën të mendojmë se ka një tentativë për realizimin e një uniteti të 

humbur midis autorit dhe personazhit. Prania e elementeve fantastikë, që i gjejmë në 

rastet kur ligjërimi në vepër i referohet botës së përtejme, Orfeut dhe historisë së tij me të 

dashurën, konfirmojnë thyerjen me realitetin me qëllim bashkimin e dy instancave, 

autorin dhe personazhin. Rindërtimi i mitologjisë në mendjen e Rudianit, priret të  prishë 

strukturën, duke tentuar të ndërtojë një pikë takimi midis personazhit e autorit, e cila 

refuzon dallimet midis tyre dhe ndërton pikën e takimit të ligjërimeve të tyre. Orfeu dhe 

historia e tij është pika e takimit midis diegjezës dhe realitetit jashtëtekstor dhe 

respektivisht dhe e personazhit me autorin.  

Analogjia midis autorit dhe personazhit, në të njëjtën logjikë arsyetimi, duket 

edhe në në faktin se shpeshherë duket sikur mendimet e brendshme të personazhit janë 

dhe ato të autorit, aq sa bëhet e vështirë t’i dallojmë përshkak se ata ndajnë një stil dhe 

fjalor të ngjashëm. Zëri narrativ në paragrafin e mëposhtëm shkrihet me atë të Rudianit 

dhe për lexuesin është e vështirë të dallojë nëse kemi të bëjmë me një ligjërim të 

brendshëm të personazhit apo është ai i rrëfimtari jashtëdiegjetik: 

                                                 
112Genette, G. Métalepse, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique ». 2004, fq. 25-26 
113

Todorov, T., Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1999, fq. 122-123 
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“Veç këngëtimit, gojëdhëna nuk jepte ndonjë mjet tjetër që do 

ta ndihte Orfeun për të vënien nën narkozë të qenit të tmerrshëm të 

skëterrës. Aq më pak dihej e fshehta e veprimit të gjumit mbi 

kryeqytetin e madh plot me ajatollanë dhe xhami. Merrej me mend se 

stërvitjer për përgjumjen e Teheranit kishte qenë e gjatë. Orfeu, 

gjithashtu, ishte përgatitur në fshehtësi të plotë. Përveç një ndryshimi 

që i kishte bërë lyrës, asgjë tjetër s’ishte marrë vesh. Ndryshimi kishte 

të bënte me numrin e telave: nga shtatë i kishte çuar në nëntë. Në krye 

ishte marrë si diçka e thjeshtë, pastaj pëshpëritej se kishte gjasë të 

quhej më e madhja risi e shekujve të fundit. “ (2009; 92) 

 

 Veprat narrative janë ato që zgjerojnë apo sfidojnë njohjen tonë, pikërisht kjo i 

bën ato interesante, përshkrimi i situatave dhe ndodhive që lëvizin përtej kufijve të 

njohjes dhe përtej kufijve të reales ose aty ku fufijtë e reales shkrihen me kufijë e 

fantastikes. Letërsia, fjala si mjet i saj, është e vetmja që mund ta bëjë një gjë të tillë, e 

vetmja që mund të sfidojë kufijtë (kemi parasysh këtu edhe kufijtë e rrethuar me tela me 

gjemba dhe me ushtarë me qen i ruajnë ato). Ajo është e vetmja që mund të triumfojë 

edhe mbi arrogancën e shtetit dhe mekanizmave të tij që arrijnë të kontrollojnë dhe 

përdorin edhe atë që njeriu vetë ia fsheh vetes përmes gjuhës figurative tëëndrrës. Por 

fjala mbi të gjitha është art dhe ajo s’mund të pengohet asnjëherë. Edhe titulli i veprës 

mendojmë se i referohet pikërisht fjalës, “e penguara” është pikërisht ajo dhe këtë na e 

thotë vetë shkrimtari: 

 “Më i vështirë, pa dyshim,. do të ishte shpjegimi me 

hetuesin. Nuk ishte e lehtë t’ia mbushje mendjen se s’ishte 

çështje sentimentale. E aq më pak, politike. Ishte thjesht 

çështje e mjeshtërisë së tij. [...] Dge sa për fillin e fshehtë 

bashkues midis floririt të ... intern ... të murosur midis 

mineralit të bakrit dhe spikamës misterioze tëmamografisë, 

mëmirë të mos e përmendte. Ishin nyjëtime të fshehta, të 

parrëfyeshme, si gjithëenigmat e artit.” (2009;177) 

 Mënyra si organizohet ligjërimi narrativ në romanin “E penguara” na ndihmon të 

zbulojmëteknikat mbi të cilat është ndërtuar arti i fjalës së Kadaresë, si një nga 

shkrimtarët më të spikatur të letërsisë sonë bashkëkohore. Kjo mënyrë e ndërtimit të 

ligjërimit artistik na ndihmon të qëmtojmë fillin e fshehtë bashkues, nyjëtimet e fshehta e 

të parrëfyeshme të artit të fjalës, pra të zbulojmë enigmën e artit në tërësi, si një lidhje e 

ngushtë midis krijuesit dhe veprës. Hetuesit, apo studiuesit, (në sturkturën e ndërtuar në 

vepër, ku entitet shkrihen, janë e njëjta gjë) sigurisht që mund ta interpretojnë veprën 

duke e lidhur sa me sentimentalizmat aq dhe me çështjet politike, por “e penguara” që 

arriti të kapërcente telat me gjemba është mbi të gjithë fjala, forca e saj, arti i saj.  
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 Në këtë metaligjërim ndoshta autori bën përpjekjen më të madhe për të zbuluar 

sekretet e artit të tij. ai na jep në dorë “fillin bashkues midis floririt të ...intern ... të 

murosur  midis mineralit të bakrit dhe spikamës miserioze të mamografisë”, na ofron këtë 

roman. Duket sikur autori mundohet të shpjegojë natyrën mistike të artit, dhe kuptohet, jo 

vetëm të tijin. Ka një enigmë të madhe në misticizmin e artit, që nëse mundohesh ta 

njohësh e humbet atë:  

 “Mos, i tha vetes për herë të fundit. Sado mall të 

kesh, sado aht, atë gjë s’do ta bësh. 

 Urdhëri ishte gjithmonë në fuqi për gabimin e vjetër. 

Dhe ai u bind”  (2009;213) 

 Struktura ligjërimore në romanet bashkëkohorë ndihmon studiuesit të çojnë më 

tutje studimet e tyre në lidhje me mënyrën si funksionon raporti midis botës së trilluar 

artistike dhe realitetit. Forma artistike, e kuptuar drejtë, nuk organizon një përmbajtje të 

gatshme, që e gjejmë në realitet, por na jep mundësinë që ta gjejmë dhe ta shohim ne 

vetëatë. Kjo mënyrë e thurjes së veprës kërkon që në rrjedhën e subjektit të saj lexuesi të 

krijojë lidhjet e duhura midis shenjave përkatëse që gjenden në tekst për për të kuptuar 

drejtë raportin diegjezë – metadiegjezë. Tentativa për të vendosur në të njëjtin plan 

autorin dhe personazhin, ky i fundit produkt letrar, është një mënyrë që mund të 

shfrytëzohet nga shkrimtarët për t’iu bashkuar pasardhësve.  
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KAPITULLI IV: Specifika e poetikës ligjërimore  

          te Kongoli 

_________________________________________ 

 

4.1 Mbisundimi subjektivitetit në rrëfimtari 
        [...] çdo subjektivitet krijues bëhet lirikë dhe vetëm atë pranon 

                       thjeshtëshit,  që me gjithë përulësinë e  mundshme transformohet në 

                       një organ të pastër receptiv të botës, mund të jetë pjesë e mrekullisë: 

                       zbulimi i gjithçkaje. 

 

                                                                                          György Lukács, Teoria e romanit 

 

 Subjektiviteti është një invariant ligjërimor dhe semantik i ligjërimit letrar modern 

bashkwkohor, meqenëse ndërton një frazë narrative individuale, që rivë në diskutim vlera 

të grupit. Gjithashtu, ai përçon një vizion të veçantë të fakteve dhe të gjesteve, të cilave 

narratori subjektiv u referohet. Narratori përvetëson, pra, rolin e akuzuesit, zbuluesit dhe 

të komunikuesit, të ideve e të opinioneve që destabilizojnë vendet e zakonshme. Nëse do 

t’i referoheshim letërsisë botërore, në modelin e Dostojevskit mund të gjejmë këtë lloj 

narratori. Ajo që shfaqet nëpërmjet modelit maksimal të romanit, i kuptuar në aspektin e 

tij modern, është që, pozicioni i narratorit subjektiv bëhet veçanërisht i rëndësishëm në 

veprat  që përbëjnë një korpus relativisht heterogjen dhe të paqëndrueshëm, të luhatshëm. 

Në romanet postdostojevskiane, për të emërtuar në këtë mënyrë zhvillimin e romanit të 

shekullit të njëzet, frazat e ndryshme ligjërimore të njëzëshme janë shumë të përdorura. 

Ajo që nënkupton kjo lloj fraze është nga njëra anë, funksioni dimostrativ-apoditik (i 

pamohueshëm) i narratorit dhe, nga ana tjetër, evidentimi i pozicionit të tij prej gjykatësi, 

dëshmitari.  

Në romanin tonë bashkëkohor, dhe për këtë mund t’i referohemi romaneve të  

Fatos Kongolit, një model i tillë prodhon struktura semantike specifike si: reflektimi 

ekzistencial në shkallë kozmike, universale, i cili nis që në ekzaltimin e identitetit të 

personazheve të tij.  

[...] Ah, do të thoni, mjaft! Banalitete të tilla janë shprehje e një deformimi 

shpirtëror. Mbase keni të drejtë, por ky nuk është problemi im. Dhe varet se cilës 

kategorie i përkisni ju. nëse jeni nga ata fatlumë, që pjesën më të madhe të jetës nuk e 

kanë kaluar në hapësirën e një kutie shkrepësesh, e kotë ta zgjas, vështirë të më kuptoni. 
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Një hapësirë e tillë ju ndrydh. Edhe nëse më pas fati jua sjell të jetoni mes rehatisë, në 

hapësira të bollshme, ju siguroj, për këtë mund të flas me kompetencë, bota juaj ka 

mbetur përjetësisht e vogël, sa një kuti shkrepësesh. Prirja juaj është t’i zvogëloni 

përmasat, t’ia përshtasni metrit me të cilin jeni rritur. E keqja më e madhe: nocioni i 

kohës dhe hapësirës e humbasin kuptimin. Ditët rrjedhin monotone, grafiku i jetës suaj 

është i paracaktuar, pak a shumë si grafiku i përdorimit mëngjesor të banjës, me 

çrregullime të natyrës skizofrenike.  

           F. Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 58 

ose  

[...] Nuk e di nëse ky shtrembërim tek e fundit përmbante një të vërtetë, pra një 

shkallë trapllëku timin, nëse më lejohet të shprehem kështu. Por meqë unë dua të tregoj 

një histori, paraprakisht po kërkoj falje. Këtë nuk e bëj nga ndonjë lloj kompleksi, që e ka 

burimin te shtrembërimi i mundshëm i mbiemrit tim. Arsyeja është më praktike: kur 

kërkon t’u thuash të tjerëve diçka, me një fjalë t’u harxhosh gjënë më të çmuar, kohën, ka 

të ngjarë që me naivitetin tënd, mbase me budallallëkun, t’i mërzisësh. T’i lëndosh e, më 

tej, të dalësh edhe vetë në dritë të keqe. Mua nuk më tremb gjasa se mund të dal në dritë 

të keqe. Sipas dëshirës, e mira dhe e keqja marrin kutime relative. Ndërsa sipas një 

filozofie të lashtë që njerëzit e kanë shpikur për t’u vetëngushëlluar në rrethana të 

caktuara, e mira nuk është gjithnjë e mirë, e keqja nuk është gjithnjë e keqe. Ka të mira 

që vijnë për keq, ka të këqija që vijnë për mirë. Siç është rasti i aventurës sime të fundit. 

Sepse unë sapo jam thyer nga një aventurë.  

Ata që më njohin nuk do të habiten nga ky pohim. Do të vënë buzën në gaz, do t’u 

shkojë mendja te nofka ime. Trapi, do të thonë, sidomos kur të mësojnë motivin që më 

shtyu të futesha qorrazi në një labirinth ngjarjesh ku nuk e dija ç’më priste. Por unë isha 

i sigurt se çfarëdo që të më ndodhte do të ishte më e mirë se vdekja ime e përditshme.[...] 

        F. Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 6-7   

Të gjitha këto struktura, këto modele ligjërimore, krijojnë mundësinë e hetimit të 

problemeve në identitetin dhe në psikologjinë e nëndheshme të personazheve. Në rastin e 

Kongolit kemi një aspekt më shumë monologjik,  sesa dialogjik, në ndërtimin e ligërimit 

në romanet e tij. Dhe, mund të themi se në këtë mënyrë autori realizon një përqendrim të 

vëmendjes në aspektin e nëndheshëm. Kështu monologu shndërrohet në një figurë 

intensive dhe turbulluese e rendit të vendosur nga vlerat dhe besimet. 

[...] Kanë ardhur të më mbushin menjen t’i nënshtrohem ndonjë terapie për t’u 

kthyer në gjendjen e mëparshme, domethënë në gjendjen e tyre. Kjo do të ishte 

katastrofike, një mijë herë më e neveritshme për mua sesa pamja ime e tanishme. zonja 

hijerëndë aristokrate Gjini do të vazhdojë turnetë e saj jashtë shtetit me zotin P.M. Ky do 

të vijë mbrëmjeve të më çajë kokën me idiotësitë e tij letrao-filozofike. Zonjusha A.Z. do 

të vazhdojë të ma zbulojë numrin e telefonit sa herë ta ndërroj, të më nxjerrë bojën 
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gjithandej, të më nxjerrë edhe shalët nën bankë. Ndërsa unë do të vazhdoj të luaj 

përjetësisht rolin e koqes së kandarit. 

Jo zonja dhe zotërinj, faleminderit. Ju jam mirënjohës nga thellësia e qenies sime 

prej fetusi, juve dhe kujdo tjetër që e ha meraku për mua. Më kot i keni prishur rehatitë 

vetjake, keni marrë rrugët për të ardhur deri tek unë, të më shihni se si vuaj i mbërthyer 

në një shtrat. ♀8ështja është se mua s’më pëlqen kujdesi juaj, përkushimi për të më 

kthyer në gjendjen e mëparshme. Më kanë ardhur në majë të hundëstë gjitha: fytyrat 

tuaja, lustra për të krijuar atë shkëlqim bosh, që trumpetojnë me zhurmë të gjitha kanalet 

televizive, babëzia e përbindshme për t’u pasuruar, me çdo mjet dhe sa më shpejt, shpirti 

juaj i pandjeshëm ndaj dhimbjes njerëzore dhe dëshira për t’u dukur, për t’u mburrur, 

për t’u shtirur ata që s’jeni. Jo, faleminderit shumë. Mos u lodhni kot, shfrytëzojeni kohën 

tuaj të çmuar për gjëra më të vlefshme, në dobi të komunitetit.[...] 

          F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 172-173  

ose 

[...] Unë s’kam të fshehta të tjera përveç kësaj. Të tjerat janë të fshehta relative. 

Që mbahen si të tilla, por dihen nga të gjithë sepse ndodhin ditën për diell. Pastaj unë 

nuk e kam zakon të kryej veprime fshehurazi, aq më bën ç’mendojnë të tjerët. të ishte për 

të tjerët besoj do të ngordhja urie. Sapo kam mbushur shtatëmbëdhjetë vjeçdhe vetja më 

duket e plakur. Ndoshta sepse përvojat e mia qysh kur e braktisa shkollën e mesme dhe u 

futa në punë, kanë qenë me ca meshkuj, po i quaj pleq. Djemtë e rinj, që më vërdallosen 

si çakej, i përbuz. Janë të pabesë, kanë një qëllim të vetëm: të të marrin gjithçka dhe mos 

të të japin asgjë. Ndërsa ata me të cilët kam shkuar unë, ndryshojnë. ata vërtet të marrin, 

por edhe të japin. Në mos të dhënshin kanaqësi, të japin para. 

[...] Jeta e një vajze në qytezë, veçanërisht e një vajze në në kushtet e mia, është e 

vështirë. Sapo del nga pragu i shtëpisë nisin ngacmimet. Edhe nga njerëz që ty s’të shkon 

mendja, kryefamiljarë të devotshëm. Do të zbavitesha shumë duke të treguar lloj-lloj 

qyfyreshme majmunë si këta, por s’jam në formë.[...] 

         F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit”  Fq. 150-151  

 

 Duket se efikasiteti i një modeli të tillë varet nga fakti se rrëfyesi, i lidhur subjektivisht, 

ushtron njëkohësisht funksione të shumta semiotike, që i sigurojnë një farë autonomie 

dhe një pavarësi mjaft të gjerë, përballë komunitetit të cilit i drejtohet, pjesë e të cilit 

është, por nga i cili qëndron jashtë edhe në mënyrë strategjike. Tërësia romaneske 

subjektive varet ndërkohë, nga një logjikë paradoksale me përcaktueshmëri të hapur. “E 

nëndheshmja” presupozon një vazhdimësi që i kapërcen kufijtë e thyerjeve  historike, 

kërkon të njëjtin tonalitet narrativ, të njëjtën gjerësi subjektive të përcaktuar në mënyrë 

dinamike në botën e filtruar nga koshienca kritike dhe që vatërzohet në ndjenjat, faktet, 

mendimet për të cilat i takon narratorit të japë llogari nëpërmjet ligjërimit të tij. Siç mund 

ta vëmë re në fragmentin e mëposhtëm , ku historitë, të filtruara nga koshienca e Bledit, 
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përzihen me njëra-tjetrën dhe thyejnë kufijtë e vërtetë të rjedhës së ngarjes që është duke 

u rrëfyer. 

  [...] Burrin e quanin Gani. Më në fund, pas naj pesëmbëdhjetë minutash, ai u 

shafq në sallon, i veshur me tuta sportive. Pata përshtypjen sikur u përballa me fqinjin 

tim të katit të parë, ish-mësuesin e punës me dru, tashmë punonjës i administratës së 

Bashkisë, Zyhdi Trenin. Jo për shkak të ndonjë ngjashmërie fizike. As sepse, ashtu si 

Zyhdi Treni, ai kishtenjë motorr. Burri më induktoi, nëse lejohem të shprehem kështu, një 

ndjesi fajësie. Më pas, pranë tij më mundonte gjithmonë përshtypja e vjetër groteske që 

më krijohej sa herë ndodhesha përpara Zyhdi Trenit. Dhe tim kunati. Sikur mezi e 

përmbante dëshirën për të më dhënë një shuplakë. [...] 

Së fundi, në vizitën time të tretë, ai më drejtoi një pyetje që më ngriti nervat: për kë 

votonim ne, në shtëpinë tonë? 

 “Sotir, desha t’i them, mos më çaj kokën!” Por, ngado që ta shihje, si metaforë, 

do të kishte qenë idiotësi. Para së gjithash, burri do të fyhej nga arroganca ime. Pastaj 

dilte një problem: ç’hynte në këtë mes emri Sotir, kur atë vetë e quanin Gani? Për t’i 

sqaruar metaforën, do të më duhej t’i shpjegoja kush ishte Sotiri. I ndjeri kushëri i nënës 

sime, ish-punonjës i Komitetit të Partisë së rrethit, që kishte pasur një zaakon të prapë: i 

fuste hundët gjithandej. Dhe dikur e urreja. [...] 

              F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 208- 209 

 

Tek “Jeta në një kuti shkrepësesh”, ligjërimimi i subjektivitetit  përzihet me 

plasticitetin narrativ të Bledit, i cili është dhe zëri narrafiv parësor në roman. Figura e 

Bledit dominon skenën narrative të këtij romani. Prania e subjektivitetit të narratorit në 

atë që është duke u rrëfyer mund të kapet duke nisur që nga shenjat e shumëfishta të 

pohimit , të cilat ia kalojnë ligjërimin un-it pohues. Ky un shfaqet në ligjërim si një 

instancë me përcaktueshmëri të shumëanëshme. Në rradhë të parë është instanca që 

rrëfen, që gjykon, që dëshiron. Gjithashtu është një instancë vetëreflektive, kritike, 

imagjinative, dialogjike. Të gjithë këto veti përcaktojnë plotësinë subjektive dhe pohuese 

të narratorit, i cili ushtron kështu lirinë e tij prej dëshmitari dhe poeti dhe duhet të matet 

me demonizmin ( pjesën e errët  të vetvetes) dhe me historinë e jetës së tij. Zëri i 

nëndheshëm, pra, lihet të kuptohet, duke nisur që nga vetë kompleksiteti i jetës së tij dhe i 

vullnetit të tij për t’i dhënë kuptim marrëdhënies së tij me jetën dhe me botën që e 

rrethon. 

Nëse Kongoli është një artist dhe jo një riprodhues fotografik i realitetit, kjo 

ndodh në sajë të gjuhës së tij dhe të mënyrës se si ai procedon për ndërtimin e veprave. 

Romanet e këtij shkrimtari mund të konsiderohen modernë, duke qenë se në to paraqiten 

përpjekjet e kërkimeve drejt rrugëve të reja të ndërtimit të strukturës së romanit shqiptar, 

i prirur  për të  thyer rregullat arkitektonikë të romanit dhe për të krijuar një dialektikë, në 

të cilën fjala është e çliruar nga funksioni i saj mimetik dhe fiton një funksion autonom, 
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krijues të kuptimit, nëpërmjet manipulimit kombinator të fjalës. Që të flasësh si flet një 

folës (dhe këtu kam parasysh faktin se personazhet në rrëfimet e tyre nuk kujdesen në 

përzgjedhjen e fjalorit) dhe të arrish të ndjesh e të jetosh pjesën më intime të personazhit; 

të zbresësh në thellësitë më të errëta të qenies; të arrish  palcën e historisë së tij; të 

përmbledhësh tabutë e tij, reflekset, orekset e tmerret e ndryshme të tij, kjo është rruga që 

zgjedhin autorët në shqyrtim në ndërtimin e strukturës së veprave të tyre. Siç ndodh në 

këtë fragment: 

 [...] “ Ta themi midis nesh: unë nuk jam shquar fort për zgjuarsi. Atë kokërr ulliri 

nuk e hëngra jo falë ndonjë zgjuarsie. Iu shmanga, sepse, naivitetin, këtë cilësi me hire 

fisnikërore, e kam humbur shpejt. Qysh kur fillova të njihja botën dhe ajo më tregoi 

fytyrën e saj të shëmtuar. Janë fatlumë ata që në fëmijëri bota u shfaqet me fytyrë të 

bukur. Nën ndikimin e fytyrës së bukurtë botës shqisat stërhollohen, ndjenjat përkoren, 

njeriu fiton klas. Në një periudhë të fëmijërisë edhe mua bota m’u shfaq me fytyrë të 

bukur, kam qenë niav. Gjurmë të atij naiviteti i ruaj edhe sot. Ndonjëherë më shkojnë 

ndërmend lloj-lloj përrallash. Them me vete ah, sikur të jetë e mundur të përjetoj një 

skenar tjetër, jo atë që më çoi në moshë ende të njomë drejt fytyrës së shëmtuar të botës. 

Mirëpo sado përpiqem t’i largohem skenarit të vjetër e kam të pamundur. Banaliteti më 

zë për fyti. Më dëgjon? 

       F. Kongoli, “Lëkura e qenit”, Toena,2003 fq 28-29 

 

 Nisur nga sa shkruhet më lart mund të pranojmë se argumenti që shtrohet është 

problematik. Në të shihet qartë se kemi të bëjmë me një “vorbull emocionesh”: zhgënjim, 

frustim, dëshirë për ndryshim. Fragmenti i shkëputur, ashtu si shumë momente të tjera në 

roman, na mundëson të zbresim në thellësitë më të errëta të personalitetit njerëzor. Ky 

dialogim i nënkuptuar, me një bashkëbisedues imagjinar, që është lexuesi, ndërtohet mbi 

struktura që zotërojnë njëkohësisht funksionin semantik dhe semiotik. Semantikisht, 

fjalitë bashkohen për të treguar një individ në rënie e sipër; semiotikisht, fjalitë 

komunikojnë një sistem shenjash që zbulon një shumësi mesazhesh, të cilët i 

koresponojnë një shumësie subjektesh të frustuar. Monologu insistues tregon një subjekt 

njerëzor të frustuar, i cili nuk është aspak gati të marrë pjesë në një shkëmbim dialogjik, i 

cili do ta pengonte të shprehte të gjithë zhgënjimin e tij. Duket se theksi është spostuar 

nga dialogjizmi tek komunikimi i mesazhit me çdo kusht. Në një kuptim të tillë mund të 

përmbledhim që në tekstin e tij Kongoli shkel strukturën polifonike. Kjo bën që në 

romanet e tij të mbisundojë mënyra subjektive e rrëfimit. 

     

 [...] “ Përmenda fjalën shpirt, thashë i nervozuar. Më tremb kjo fjalë. Nuk di si ta 

marr. Shpesh jam akuzuar, jam quajtur njeri pa shpirt. Në epokën kinemëtografike të 

jetës sime këtë ma thoshin të gjithë. Jo njerëzit. As kolegët. As kritikët zyrtarë. Këta të 

fundit, në të shumtën e rasteve, i ngrinin në qiell filmat e xhiruar sipas skenarëve të mi. 
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Lëvdatat, siç është e natyrshme, u shkonin regjisorëve. Në këtë pikëpamje kam qenë me 

fat, skenarët e mi kapeshim gjithmonë nga regjisorë të shkathët. Por megjithëse humbisja 

gjithmonë i ekipsuar nga regjisorët dhe vedetat e kinemasë, unë nuk mërzitesha. Arsyeja 

lidhet me fjalën shpirt: gjendesha i kapërthyer në një luftë të përhershme me personazhet 

e mi. Persnazhet e mi kërkonin kokën time. Qysh kur nisja t’i skicoja, ata më hanin 

shpirtin. Sipas tyre mua më mungonte fantazia, ato që shkruaja ishin gjëra të shpërlara, 

të shpifura, gjëra pa shpirt. U jepja të drejtë. Skenarët e mi, pavarësisht lëvdatave që 

merrnin regjisorët, nuk vlenin, e dija. Mirëpo dija edhe tjetrën: skenarët kështu kishin 

mundësinë më të madhe për t’u kthyer në filma, unë të përligjia ekzistencën time e kjo do 

të thoshte të firmosja dy herë në muaj borderonë e rrogës simbolike me të cilën 

shpërblehesha... [...] akuzat e tyre më bënin të vuaja keq. E kuptoja se sa padrejtësisht 

sillesha ndaj tyre. Keqardhja ime i ngjante asaj të një prindipër një fëmijë të lindur me të 

meta, fizike apo mendore, me ndryshimin se nuk ka prind në botë që të sjellë në jetë 

qëllimisht një krijesë të tillë, ndërsa unë i gjymtoja personazhet me vetëdijë, në të kundërt 

ata do të bëheshin të rrezikshëm...[...] 

                 F. Kongoli, “Lëkura e qenit” Toena, 2003, fq. 27-28. 

 

      Seria e romaneve të këtij shkrimtari: “Jeta në një kuti shkrepsesh”, “Te porta e Shën 

Pjetrit”, “Lëkura e qenit” sjellin në skenë një zë rrëfyes nga regjistra të ndryshëm 

(personazhet i takojnë shtresave të ndryshme shoqërore), por thelbësisht subjektivë. 

Organizimi dhe transmetimi pohues i regjistrave të tillë çojnë qoftë në një pozicion 

pohues denoncues, të diskutimit të botës individuale dhe sociale, qoftë në një meditim 

gati të pafund. Këto pozicione të ndryshme pohuese lidhin narratorin me ndërfutjen e 

projektit referencial, por njëkohësisht edhe të pikëvështrimeve të tij. Intensiviteti 

subjektiv dhe pohues i këtyre ligjërimeve e bën narratorin jo vetëm një vëzhgues të 

ndjeshëm dhe inteligjent, por edhe një zë simbolik. 

 

 

 
 

4.2 Vetëdija si “material” për ndërtimin e ligjërimit narrativ  

në veprat e Kongolit 

 
Në ditët e sotme, vetëdija njerëzore, mënyra e funksionimit të saj, raportet që ajo 

ndërton me pjesën tjetër të qenies, janë bërë objekt i vëzhgimeve dhe, për këtë arsye, 

edhe objekt i analizave dhe i narracionit. Narrativizimi i vetëdijes ndërfut në letërsi 

shumë figura vetë-vëzhguesish. Ndërgjegjësimi për vetveten ka shfrytëzuar çdo lloj 

imazhi, metafore, regjistrash dhe stilesh për të rrëfyer lidhjen e vet në hapësirë, në kohë 
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dhe në ligjërim. Sigurisht që çdo lidhje me botën është e ndryshme. Vetëdija e 

narrativizuar shfaqet shpesh në rrethe vicioze, që sot nuk e gjen rrugën e nëndheshme si 

të vetmen formë të shprehjes së saj.  Ajo sot mund të shfaqet në formën e një rëfimi gojor 

të regjistruar në shiritin e një kasetofoni, siç ndodh me Erald Pjerakun. 

[...]  Më vjen keq edhe tani. Sapo kam mbaruar së dëgjuari 

regjistrimin e ditës së sotme, e shtunë, 18 janar 2003. shkak i ndërprerjes u 

bë besimi, hapat e të cilit i ndjeva në korridor.  

                     F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 232 

Apo si një dialog i vazhdueshëm midis narratorit dhe lexuesit, siç e gjejmë tek “Jeta në 

një kuti shkrepsesh”: 

[...] “ Jam i detyruar tani të sjell në vëmendjen tuajnjë 

personazh të ri. Deri këu ia kam dalë ta shmang. Dhe nuk do ta zija me gojë 

nëse do të ndihesha i lirë t’ju flisja për Veronikën. [...]  

Dakord, s’doni t’ia dini. As unë. Për më tepër, personazhin për të 

cilin ju fola, ngado që të vërtitem, s’mund ta shmang. Ai më del përpara.”  

                     F. Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq 155 

Por mund të shfaqet dhe në formën e inspektimeve të brendshme që përsëriten dhe që 

mbahen me forcën e trishtimit dhe të monotonisë, siç ndodh me Kristi Tarapin. 

[...] Sigurisht, unë nuk dija asgjë nga këto. E vetmja gjë që e kujtoja 

qartë ishte gjendja ime absurde. Një ndjenjë prej fajtori më pushtonte 

sidomos kur kthehaesh në shtëpi me dy shishet e qumështit, futesha në 

dhomë, zhvishesha në heshtje, shtrihesha në krevat pranë trupit të Margës, 

ndërsa përpara syve më rrinte fytyra e gruas së panjohur. Prisja sa të 

ngrohesha ca dhe zgjasja dorën, e vija butësisht mbi barkun e saj me 

shpresë se kur të dëgjoja goditjet e qenies që strukej atje, do të çlirohesha 

nga pushteti i së panjohurës.[...] Dhe unë e kisha të pamundur t’i shpëtoja 

torturës sime kur rrija shtrirë pranë Margës, ndërsa mendja bridhte gjetiu. 

[...]  

                  F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 75-76    

 

  Nga shembujt e përmendur duket qartë se romanet e Kongolit shfaqin një natyrë 

të tillë. Mund të themi se, qoftë te “Lëkura e qenit”, qoftë te “Te portat e shën Pjetrit” apo 

te “Jeta në një kuti shkrepësesh” mendimet e personazheve veprojnë si analitikisht, 

domethënë si analizues të dukurive që ndodhin jashtë qenies, ashtu dhe autoanalitikisht, 

domethënë si analizues të vetëdijes. Mendimet e Kristit, Platonit, Bledit etj janë 

gjithmonë të drejtuar nga vetja dhe është rasti t’i quajmë “mendime të sëmura”, nisur nga 

fakti ato kanë të bëjnë gjithmonë me momentet e errëta të këtyre protagonistevë. Parë në 

këtë këndvështrim romanet e këtij autori të befasojnë me origjinalitetin e ndërtimit të 

ligjërimit në to, por dhe me logjikën e përpunimit narrativ të tematikës së vetëdijes. 
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Origjinaliteti i ndërtimeve qëndron në faktin se Kongoli i propozon lexuesit raste 

patologjike individësh, të cilët, në fund të fundit, do ta ndërtojnë jetën e tyre (mbase këtu 

për personazhin e Platonit mund të flitet për jetën e përtejme) mbi kapërcimin relativiht 

objektiv të kësaj sëmundjeje të mendimit. Njeriu, të cilin autori e vendos në rolin e 

vetënarratorit të torturuar nga fantazmat, që mundohet t’i zbusë brenda vetes, shndërrohet 

në një vëzhgues kritik dhe dialektik. Ky vetënarrator e zgjeron rrethin e vetëdijes dhe fut 

në të një shoqëri që jep spektakël, e cila, nën vëzhgimet shumë të kujdesshme të tij, 

shndërrohet në një teatër, ku shpaloset e gjithë bota që e ka rrethuar dhe e rrethon atë.  

Realizimi i këtij procesi të tematizimit të vetëdijes përmes strukturave ligjërimore 

të mirë organizuara, nuk shtyhet drejt plotësisë njohëse, që do t’i garantonte narratorit një 

njohje të un-it, të subjektivitetit dhe të brendësisë së tij. Të arrish vetëdijen kërkon një 

distancim dialektik dhe një vetëanalizë që i imponojnë narratorit edhe nevojën për të 

nxjerrë në pah marrëdhënien midis un-it dhe të kundërtit të tij. Për këtë arsye Fatos 

Kongoli në romanet e lartpërmendur jo rrallë herë përdor vetën e dytë Ti për t’iu drejtuar 

pikërisht anës tjetër të vetëdijes. Le të shohim se si ndërton Kongoli strukturën e këtyre 

romaneve të mendimit të sëmurë.  

Megjithëse sikurse e thamë më lart, metoda e nëndheshme nuk është e vetmja 

teknikë e përdorur në ndërtimin e ligjërimit në romanin modern, ajo nuk është e 

përjashtuar nga teknikat e ndërtimit të strukturës së veprave. Këtë teknikë duhet ta  

kuptojmë si një narracion në të cilin uni vendoset në një situatë vetënarrative, për të 

arritur në një shkallë të lartë të njohjes së vetvetes. Ky veprim realizohet nëpërmjet 

procesit të relativizimit të un-it, i cili herë-herë shfaqet nën vetën e dytë njëjës Ti: 

   

[...] Ai kishte mbetur i ngrirë te koka e krevatit. Cilët të jenë? 

Mendoi. Dhe po vetë u përgjigj:mos bëj sikur nuk e kupton! Nga përshkrmi i 

trashaluqes ti kuptove gjithçka. Bjondja hijerëndë, me pamje aristokrateje, 

s’mund të jetë kush tjetër përveç bashkëshortes sate të nderuar. Zuska 

zeshkane me sy kafshues, që rrezikon të përfundojë në ushqim për peshqit? 

Platon, Platon!...  Filozofi Platon!... Ti e kuptove menjëherë, ajo s’mund të 

jetë zuskë tjetër veç studentes A.Z., e cila ta ka nxjerrë bojën gjithandej. 

Përironi të fatit, apo jo! Deri më sot ti nuk e ke prekur as me dorë, po të 

mos përmend atë rastin te kafeneja e fakultetit ku po pinit kafe bashkë ... 

[...] e tërë ditën mendja të mbeti atje, pa guxuar të bëje atë që i takon të bëjë 

një mashkulli në një rast të tillë. E di ti, Platon, se ç’duhet të bëjë një 

mashkull kur një zuskë e ëmbël [...]? Dakord, e lëmë. Sa për zotërinë  ... 

Fshati që duket s’do kallauz, Platon. Është shkrimtari P.M., shoqëruesi i 

përhershëm i bashkëshortes tënde në udhëtimet jashtë shtetit, i njohur 

botërisht si dashnor i saj, i njohur zyrtarisht edhe prej teje në këtë rol, 

përderisa ajo ta sjell në shtëpi dhe ti luan të paditurin [...] 
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Ai psherëtiu i hutuar. [...] 

           F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 171-172       

 

Ky un arrin të kapë përkatësitë e tij shoqërore dhe individuale, duke përcaktuar 

njëkohësisht dhe kufizimet hapësinore të anës së kundërt të tij.  

 

[...] T’i lëmë shakatë dhe të flasim pak më seriozisht. Jam unë, 

Gëzim Lumani. Jo ai, me të cilin sapo u ndave, i fejuari i zonjushës Izabela 

Demiri, megjithëse, nuk e mohoj, e kam dashur atë zonjushë dhe, sikur 

punët të ishin rrokullisur ndryshe [...]  Jam, pra, Gëzim Lumani, por siç 

thashë, jo ai me të cilin sapo u ndave dhe tani, duke qenë se ke sedër 

profesionale të padyshimt, për shkak të tij je përfshirë në një dilemë:  [...] 

S’është ndonjë hata. Tek e fundit, unë vetë, që po flas, jam një fakt i 

manipuluar. [...] Ndërsa unë, i manipuluari i yt, jam i aftë të formuloj pak a 

shumë kuptueshëm ato mendime që ai i bluan, por nuk është në gjendje të t’i 

shprehë, çka i jep fytyrës së tij reale pamjen e një debili. Rrjedhimisht, edhe 

fytyrës sime virtuale.” 

             F. Kongoli “Jetë në një kuti shkrepsesh” fq.128 

 

Pozicioni i Kongolit në kontekstin e ligjërimit romanesk bashkëkohor mund të 

përshkruhet si një tentativë për të kapërcyer përkatësitë subjektive e shoqërore të un-it 

dhe  për të arritur në një shkallë të vetëdijës që njëkohësisht është ironike përballë botës 

dhe ndaj vetes. 

[...]Ngado që ta shohësh, unë kam arsye të shijoj epërsinë time. Të 

sfidoj një botë, së cilës nuk i përkas. Të shpall vullnetarisht krimin tim. Ky 

vërtet do të ishte një lajm për faqet e para, i barazvlefshëmme një 

vetëvrasje. Sipas jush cila do të ishte sfida më e fortë, pranimi vullnetarisht i 

krimit, apo një vetëvrasje e mirëfilltë? 

Jam peng i pavendosmërisë. Ndonjëherë konstatoj më të 

shëmtuarën: qenkam një burracak, një frikaman, përderisa duhet të zgjedh 

njërën nga të dyja dhe të tërhiqem zvarrë nga një dilemë gjoja hamletiane. 

Kur akti im është i shkallës më të ulët... [...]  

 

    F. Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh”  fq. 288 

 

“Pra e kisha fjalën tek ideja ime gjeniale. Ju s’mund ta kuptoni, po 

t’jua them do të më quani hipokrit. Me të drejtë, unë jam hipokrit. Po të mos 

pohoj kryesoren: jam shumë më tepër se hipokrit.”  

              F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 122-123 
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ose  

Nuk jam debil, të siguroj. Me mua mund të flasësh si me çdo qenie të 

arsyeshme[...] 

          F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 129   

 

Duket qartë se fjalët me të zeza kanë një ngjyrim të theksuar vetëironizues, e cila vjen si 

rrjedhojë e shkallës së lartë të vetëdijësimit që personazhet kanë arritur . 

Procesi i narrativizimit të vetëdijes merr forma të veçanta në ligjërim. 

Personazhetet e Kongolit, që shfaqen të gjithë në kërkim të qartësisë brenda vetes, arrijnë 

të rrëfejnë jetën e tyre sipas skemave që shoqëria ua ka imponuar. Kështu, ne mësojmë 

për jetën e Kris Tarapit që nga fëmijëria e tij. Po të njëjtën gjë mund të themi dhe për 

Bledi Te., i cili e sheh jetën e tij si në një kaleidoskop. Nuk mbetet jashtë këtyre 

procedeve dhe vetërrëfimi i Erald Pjerakut: 

[...] Ngrefosja jote nuk më pëlqeu. Ti u orvate të më fusje frikën dhe, 

me dashje ose jo, po më bëje një fyrje të rëndë. Më të rëndë se epitetet që ti 

dhe miqtë e tu nuk munguat të m’i përplasnit në fytyrë më vonë. Megjithatë, 

përçapjen tënde e mirëkuptova. Ato kohë unë, si të thuash, fluturoja nëpër 

re, isha nën pushtetin e romanit “Ivanhoe”,. Ato kohë ky roman ishte për 

mua një libër jastëku: e lexoja dhe e rilexoja. Shpesh e shihja veten në rolin 

e heroit të Ëalter Skot-it, me kodin e tij të nderit. Për besë, njerëzit e asaj 

epoke kishin një kod nderi. Sot, mjerisht, nuk e ndesh gjëkundi, por kjo është 

tjetër gjë, s’kemi ç’bëjmë as unë, as ti. Desha të them se ato kohë 

sundohesha nga dhe veprimi yt m’u duk i natyrshëm. [...]  Në një rrethanë të 

ngjashme, mbase dhe unë do të veproja në të njëjtën mënyrë. [...] Nëse do të 

kisha qenë i kategorisë së halabakëve, që mblidheshin përpaa shkollës, 

presioni yt ka të ngjarë të sillte ndonjë rezultat. Këtu qëndron e keqja, 

mendoj. Më trajtove si halabak. Në këto kushte, po të ta bëja qejfin, do të 

thoshte të pranoja statusin e halabakut, të shkelja kodin e nderit. [...] 

                 F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” f. 217-218 

 

  Kapitull pas kapitulli mësojmë për fëmijërinë, rininë, dhimbjet dhe gëzimet e 

personazheve, humbjet dhe realizimet e tyre. Arrijmë të depërtojmë deri në pikën më të 

thellë të vetëdijes dhe pavetëdijes së tyre.  Të gjitha frazat në ligjërimin narrativ të 

Kongolit rrëfejnë një ngjarje, një situatë, një emocion dhe në të njëjtën kohë ofrojnë një 

vizion problematik të tyre. Rrëfimtari rikthehet në mënyrë të vazhdueshme mbi vetëdijen 

dhe këto kthime ndërtojnë dhe formën e romaneve, që realizohet si një sekuencë 

“thyerjesh narrative” në tërësinë e organizimit ligjërimor: 
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[...] Pranë saj nuk ndodhej askush. Mjeku i rojës ishte larguar nja 

pesë minuta më parë duke e siguruar se do të kthehej shpejt. I shoqi mund të 

mbaronte nga çasti në çast dhe ai do të bënte çmos t’i gjendej pranë. Ai 

vërtet mbërriti shpejt, por disi me vonesë dhe e gjeti gruan të ngrirë, në 

karrige, pranë të vdekurit.[...] 

Ajo fomuloi një shprehje falënderimi. Dhe vazhdoi të qëndronte në 

karrige, përballë bashkëshortit të vdekur. Mjeku i rojës, një burrë rreth të 

dyzetave, jo aq i vëmendshëm ndaj hireve të gruas, të dukshme edhe në një 

rrethanë të tillë, e pa me vend ta linte vetëm. Asaj i erdhi mirë që ai doli dhe 

e la vetëm. Do të donte të kishte pranë të bijën. Kjo sapo ishte kthyer nga 

Gjermania atë ditë. Vajza, pesëmbëdhjetë vjeçare, e adhuronte të atin, i 

ngjante atij në të gjitha pikëpamjet, edhe fizikisht. Njerëzit e të shoqit, disa 

nga të cilët prisnin në korridor, nuk ia falnin që e kishte mbajtur të bijën aq 

gjatë pa ia treguar të vërtetën dhe tani ajo ndodhej në shtëpi, ende e 

traumatizuar. 

Mbase kanë të drejtë, mendoi gruaja. Dhe i rrëshqiti një pikë loti. Nuk e 

kuptoi, nga keqardhja për vajzën apo nga humbja e të shoqit. Më vjen keq, u 

ngut të saktësonte, më vjen shumë keq për ty. Këto ditë, s’mund ta fsheh, 

duke parë si u bëre, nuk doja të ktheheshe. Do të ishte e tmerrshme, miku 

im, për ty dhe për mua. Guxoj të ta them, e bindur se kudo që të jesh, do të 

më japësh të drejtë. Sa për të tjerat, ji i qetë, kam parashikuar çdo gjë. 

Njerëzit e tu, me vigjilencën e tyre ndaj veprimeve të mia, ka të ngjarë të 

mos mbeten të kënaqur. Varrimin do ta bëjmë sot, nga ora dy ose tre 

pasdite. Dua një ceremoni të thjeshtë, pa zhurmë. Ty s’të kanë pëlqyer kurrë 

zhurmat. Lajmërimet do t’i ngjisim në të gjitha pika e mundshme dhe, 

sigurisht, pranë fakultetit, ku gjenden pjesa më e madhe e miqve të tu.[...] 

Gruaja u ngrit, s’kishte ç’bënte më aty. Në korridor e prisnin një tufë të 

afërmish. Mirëpo asaj nuk po i ikej. Mbeti në këmbë e përfshirë nga një 

mëdyshje dhe vështroi fytyrën e pajetë të të shoqit. Tani as më dëgjon, as 

mund të përgjigjesh, i tha. [...]    

             F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq.249-250    

 

Për realizimin e këtyre thyerjeve në ligjërimin e tyre me veten autori i vendos 

heronjtë e tij në përplasje me të tjerët. Këto përplasje kanë vlerë sepse nëpërmjet tyre 

autori fut në lojë ironinë dhe elementin e pavendosmërisë. Por, gjithashtu, këto ndërhyrje 

janë dhe shprehje e lojës së dyfishtë të forcës dhe të inferioritetit; të normalitetit dhe 

anormalitetit. Ajo që krijon Kongoli është një labirinth shenjash në diskursin e veprës, në 

të cilin vendoset narratori, duke përdorur ironinë dhe duke krijuar kështu situata 

dialogjike me vetveten.   
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Këto procedura, të përdorura gjërësisht nga ky autor në romanet e tij, shndërrohen 

në rregullsi ligjërimore, të cilat mund të përcaktohen si “digresione të qëndrueshme”. Stili 

ironik i shkrimtarit mbështetet në një simulim të informacionit si dhe mbi pohimet e 

subjektit, pra vetëdijes, që destabilizon dhe trondit objektin, qenien si vepruese, që hyn në 

marrëdhënie me të tjerët. Kongoli mundohet të bashkojë të ndyshmet, pjesën e qenies që 

ndjen dhe atë që vepron; të vendosë në një unitet strukturor këto dy forma të ekzistencës 

së qenies, të cilat nevojat e jetës së përditshme i kanë detyruar personazhet t’i ndajnë nga 

njëra-tjetra. Ky procedim mbështetet mbi një lloj ndjenje për të kundërtën, (vazhdimisht 

vetëdija është konfliktuale me të gjithë qëndrimet dhe sjelljet e qenies vepruese) që 

nderet për të kapur dhe harmonizuar në një të tërë pjesën që nuk përputhet ose atë që 

është e veçantë dhe anësore, pra e pavlerësuar deri në këtë monent të vetëanalizës, tek 

këta individë. Duke vepruar kështu autori ndërton një ligjërim narrativ me shumë 

drejtime, i cili nuk synon vetëm të prodhojë rrëfimin, por drejtohet nga subjekti në 

drejtime të ndryshme të kuptimit. Interpretimi i këtyre drejtimeve që merr subjekti është i 

larmishëm dhe kontradiktor. Narratori, ashtu i ndarë midis qenies së pezullt (Platoni është 

në koma, është një fetus siç e quan ai veten) dhe asaj problematike (e shqetëson 

marrëdhënia me të shoqen) realizon një lloj shikimi teleskopik të momenteve të 

ndryshme të jetës së tij. Ndërsa Bledi Te. është njeriu, që, i vendosur midis dy rrugëve, 

duket sikur kërkon të thellohet në negativitetin e vet nga njëra anë dhe nga ana tjetër të 

arrijë në mënyrë të vetëtishme në përfundimet që i gjithë ky proces i analizës së vetvetes i 

imponon.   

Pra, personazhet e Kongolit në këto vepra nuk paraqiten si qenie që ndërtojnë 

marrëdhënie me të tjerët, fusha e veprimit të të cilëve do të ishte mjedisi shoqëror që i 

rrethon, por veprojnë si qenie psikologjike, fusha e veprimit të të cilëve është pikërisht 

psikologjia, me negativitetin, përsëritjet dhe korigjimet e veta. Si i tillë narratori nuk 

mund ta kapërcejë vetëdijen e tij dhe të takojë pjesën tjetër të qenies. Qenia dhe e 

ekzistenca tjetër e saj janë dy polet midis të cilave autori ndërton ligjërimin e 

personazhve, ku gjenden rrugët e ndryshme, në të cilat lidhet hetimi i narratorit rreth 

vetëdijes së tij. Pikërisht këtu, në vetëdijen e tij, narratori përballet me pjesën tjetër të 

qenies, duke bërë që këto romane të rrëfejnë problemet e një subjekti të tjetërsuar. Tek 

“Te porta e shën Pjetrit” nga njëra anë qëndron Platoni, profesori i njohur dhe i 

respektuar, nga ana tjetër qëndron qenia e brishtë me dyshimet dhe dobësitë e tij, të cilat 

asnjëherë nuk i shfaqi përsa kohë jetoi si njeriu i respektuar. Po kaq i tjetërsuar është dhe 

personazhi tjetër i kësaj vepre, Erald Pjeraku, po tjetërsimi i tij nuk paraqitet në formën e 

ndarjes në dysh të qenies. Kongoli zgjedh një tjetër procede për ta dhënë atë, zgjedh 

dallimin kohor midis qenies në të tashmen dhe asaj në të shkuarën. Përsëritja e 

vazhdueshme e “ato kohë”  në një moment të vetërrëfimit të Eraldit synon pikërisht ta 

bëjë të prekshëm tjetërsimin e këtij personazhi.  
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[...] Ato kohë unë, si të thuash, fluturoja nëpër re, isha nën pushtetin 

e romanit të “Ivanhoe”. Ato kohë ky roman ishte për mua një libër jastëku: 

e lexoja dhe e rilexoja. [...] Desha të them se ato kohë sundohesha nga kodi 

i nderit dhe veprimi yt m’u duk i natyrshëm.[...]     

                    F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 218 

Duket pra se Eraldi, që flet dhe vepron tani, është një qenie tjetër, me të tjera kode dhe 

rregulla që e udhëheqin.  

Tensioni midis vetëdijes, anës së kundërt të un-it dhe rrëfimit synon në dy 

drejtime. Së pari personazhet jetojnë dhe rrëfejnë eksperiencat e jetës si fakte të vetëdijes, 

përsa kohë ato ndërgjegjsohen për eksperiencën e jetës së tyre dhe zbulojnë marrëdhëniet 

midis un-it dhe eksperiencave. Në këtë mënyrë ana e kundërt e un-it bën pjesë në 

marrëdhënien objektive dhe subjektive që Platoni, Bledi Terziu. etj mundohen qoftë t’i 

ironizojnë, qoftë t’i shndërrojnë në gjykime, opinione e ngjarje. Së dyti ata bëjnë bilancin 

midis jetës së shkuar dhe të tashmes për të arritur në bindjet që deri në këtë moment i 

kanë munguar dhe që pikërisht për këtë ata analizojnë vetveten.  Për të kuptuar se cilët 

janë në të vërtetë, personazhet kanë nevojë të zhyten thellë në të kaluarën e tyre. Ky 

kthim pas i jep veprës së Kongolit edhe ngjyrime realiste. Kështu, Kristi Tarapi, Bledi Te. 

apo Erald Pjeraku, teksa ndalen në ngjarje vendimtare, që kanë kushtëzuar dhe këtë 

dyzim të qenies së tyre, nuk mund të mos ndalen në përshkrimin e atyre problemeve që 

karakterizuan marrëdhëniet shoqërore në vendin tonë. Sigurisht e gjitha kjo nuk ndodh   

nëpërmjet formës tradicionale të rrëfimit, narratori i gjithëdijshëm këtu nuk është një zot i 

plotfuqishëm. Gjithçka është e përthyer në filtrin e vetëdijes së këtyre personazheve, që i 

rrëfejnë ngjarjet nga pikëvështrimi i tyre, përzier me nota vetë ironizuese. Në këtë 

mënyrë Kongoli e shtrin problemin e ekzistencës individuale në fushën e jetës në tërësi.  

Ligjërimi narrativ në rradhë të parë, në këto vepra, përcaktohet nga cinizmi në 

lidhje me vetveten dhe të tjerët. Ky cinizëm theksohet në mënyrë të qëllimshme dhe 

frazat janë të thyera, pr në të njëjtën kohë shumë precize. Bledi T. dhe  të gjithë 

personazhet e tjerë duket sikur e shvlerësojnë fjalën e tyre, duke e bërë të ashpër në tone. 

Ata nuk duan që të tjerët t’i shohin, por në të njëtën kohë vetërrëfehen pas maskës së tyre.  

Për këtë arsye personazhet riformulojnë çdo fjali në mënyër që të tejkalojnë aspektin e 

tyre personal dhe të fshehin turbullimin e tyre. Kjo është dhe arsyeja pse frazat janë të 

copëzuara. Të gjitha veçantië sintaksore, fraza e copëzuar, fjalët që me dashje janë të 

errëta dhe cinike, në thelb janë manifestim i tendencës thelbësore të personazheve, pra të 

fshirjes së gjurmëve të vetvetes. Në të njëtën kohë, teksa përpiqen të fshehin veten, stili i 

ligjërimit të tyre dëshmon armiqësinë  që kanë për ndaj të tjerëve dhe gjykimit të tyre. 

Heronjtë i fshehin vetevetes diçka që prej kohësh e kanë pasur para syve. Të 

gjithë monologët e tyre reduktohen në një tentativë për të detyruar veten të shohin dhe të 

pranojnë më në fund atë që e shohin prej kohësh. Pjesa më e madhe e monologëve 

përcaktohen nga tentativa e personazheve për të eleminuar atë që në tërësi përcakton 
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ligjërimin e tyre si një e vërtetë që është e pranishme në mënyrë të padukshme. Fllimisht 

ligjërimi i personazheve tenton t’i largohet kësaj të vërtete duke u mbledhur rreth diçkaje 

që qëndron jashtë kësaj të vërtete, por në fund ligjërimi mblidhet rreth kësaj pikë të së 

vërtetës së tmerrshme.  

Në veprat e Kongolit nuk mund të flasim për një zë të qëndrueshëm. Për këtë 

arsye në ligjërimin e personazheve nuk kemi asgjë të mirë përcaktuar, që ta përcaktojë 

fjalën e personazheve njëherë e përgjithmonë. Fjala e personazhit dhe fjalët mbi 

personazhin përcaktohen nga një marrëdhënie dialogjike me veten dhe të tjerët. Ligjërimi 

i “jashtëm”, që do të nënkuptonte ligjërimin e rrëfimtarit jashtëdiegjetik dhe që do të 

thonte fjalën e fundit për të bërë bilancin e personazhit, nuk zë vend në veprat e këtij 

autori.   

 

 

 

4.3  Ligjërimi brenda vetes, monologu i brendshëm, 

   fluksi i ndërgjegjes 
 

Pamundësia për të ndarë prerazi prospektivën, distancën dhe zërin del në pah 

qartazi në momentin kur kërkojmë të thellohemi në studimin e natyrës së disa teknikave 

që ndërtojnë ligjërimin narrativ si: e folura me vete , monologu i brendshëm dhe fluksi i 

ndërgjegjes, të përdorura gjerësisht në romanin bashkëkohor .E folura me vete është 

tipike për teatrin dhe , sipas Chatman , paraqet këto tipare karakteristike  

1) personazhi flet realisht ;  

2) është i vetëm në skenë ose sidoqoftë nuk dëgjohet nga të tjerët;  

3) i drejtohet publikut , në mënyrë të nënkuptuar ose të shprehur qartë;  

4) i drejtohet spektatorit , i cili megjithëse nuk përfshihet në këtë rast, dëgjon fjalët e 

personazhit.  

Nga të gjithë këto tipare vetëm i pari dhe i dyti janë të detyrueshëm, ndërsa të tjerët janë 

fakultativë 114. Për Chatman e folura me veten në rrëfimtari është gjithmonë  ligjërimi i 

një personazhi dhe nuk është kurrë një mendim. Në këtë rast duhet të flitet për monolog 

të brendshëm. Por mund të themi se karakteristika e të folurit me veten është fakti se 

personazhi, në mënyrë të nënkuptuar ose të shprehur qartë, duke folur ose vetëm duke 

arsyetuar me vetveten, i drejtohet një marrësi. Qëllimi kryesor, që e dallon të folurit me 

veten, është të rrëfyerit. Shpesh personazhi në të folurit me vetveten  kërkon të bindë 

                                                 
114 S.Chatman “Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film”, Ithaca & Londra, Cornell 

University Press ,1978, fq. 161  
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dikë ose vetvetene tij, prej këtej rrjedh edhe struktura dialektike e arsyetimeve. Le të 

shohim shembuj të shkëputur nga romani “Te porta e Shën Pjetrit”   

  [...] Mjeku thotë se çdo gjë varet nga ti, i foli. Nga dëshira ose 

mosdëshira jotë për t’u kthyer. Nuk po them tek unë. Po them në përgjithësi, 

nga dëshira apo mosdëshira për t’u rikthyer në këtë botë, tani që të jepet 

rasti të zgjedhësh. Në vendin tënd unë nuk do të vendosja aq lehtë. 

Megjithatë, rikthimin në këtë botë do ta pranoja me një kusht: ta rinisja 

ndryshe, mundësisht pa ty. Kjo s’do të thotë se unë nuk e dëshiroj rikthimin 

tënd. E dua me gjithë shpirt, më beso ... 

Zonja Gjini u drodh. Nuk e kuptoi, po fliste me zë apo me vete dhe 

vështroi përreth[...] Shpresoj të më dëgjosh ti... Të më dëgjosh tani që e ke 

rastin të zgjedhësh ndërsa unë të çlirohem nga ankthet. Po luaj mendsh, 

Toni, po shkalloj. 

S’ka ditë që fotografia ime të mos gjendet në faqet e gazetave. 

Angjelini përpiqet të më japë zemër, të më mbushë mendjense mua nuk më 

është bërë kurrë reklamë kaq e madhe. S’ka ditë që një gazetar apo gazetare 

të mos më zërë pritë. Është e pamundur të ngjis shkallët e spitalit për të 

ardhur te ti, pa hasur më parë ndonjë prej tyre. Kur ndodhem në shtëpi 

telefoni nuk pushon tërë kohën dhe në anën tjetër dalin gjithmonë ata. Ti ke 

kaluar në plan të dytë. Përmendesh kalimthi, shkruhet se po ndiqen disa 

pista për të mbërritur te kriminelët, por në qendër jam unë. Njerëzve gati po 

u mbushet mendja sikur pas asaj që ndodhi jam unë. Flitet vetëm për mua, 

për jetën time, me nëntekste të poshtra, aq sa nuk guxoj të dal në rrugë. Më 

kot jam përpjekur ta ndal këtë histeri. Është njëlloj si të luftosh me mullinjtë 

e erës.” [...]  

           F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” Fq. 162-163   

E folura me vetveten, në rastin e zonjës A.Gjini, shërben, nga njëra anë për të 

njohur gjendjen emocionale dhe mënyrën se si ajo e përjeton të gjithë ngjarjen; nga ana 

tjetër e folura me veten na jep më shumë informacion rreth asaj që është duke ndodhur 

përreth personazheve dhe kjo gjithashtu e çon veprimin përpara. Duket qartë se në këtë 

rast ligjërimi është narrativizuar. Në ligjërimin e zonjës Gjini nuk kemi të shikuarit e 

realitetit në mënyrë të drejtpërdrejtë, as nuk kemi shmangie të tij, por e shohim realitetin 

të përthyer brenda saj, të përzier gjithashtu dhe me ngjyrimet e pikëvështrimit të saj që 

ndjehet në fjalët e shënuara me të zeza:  

 

[...] Më kot  jam përpjekur ta ndal këtë histeri. Është njëlloj si të 

luftosh me mullinjtë e erës. [...] Këta nuk janë njerëz,  janë kthyer në 

çakej. [...] 
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[...] Dhe më duket se me të hapur sytë pres ta shoh veten të përdhunuar. Se 

si më kanë përdhunuar gjatë natës. Reporterët duke shkruar artikujt e tyre. 

Faqosësit duke skanuar fotografinë time. Shefat duke u hedhur syrin e fundit 

gazetave, para se ato të shtypen e të shpërndahen, për ta kthyer aktin me 

mua në një përdhunim universal... Mirë ma bëjnë? Toni, ti nuk mund ta 

thuash këtë. Unë vërtet nuk kam qenë një grua ideale, por më thuaj, a 

ekzistojnë në këtë botë gjërat ideale? Dhe, o Zot, ti nuk do të  bashkohesh 

me korin e çakejve që gati sa nuk e thonë hapur se pista më e mundshme e 

atentatit kundër teje është ajo që lidhet me historitë e mia... Të luash 

mendsh, Toni. Të thuash se dikush e fryn këtë histeri kundër meje. Po pse? 

Kupton gjë ti? [...] 

             F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 163-164 

 

[...] “Siç të thashë , është tensioni .Ai tension i mallkuar që unë e 

shpërfill dhe ndonjë ditë do të më hajë kokën . Dhe ku ta gjesh të të thajë 

kokën , ndryshe rrezik të të lërë për gjithë pjesën e mbetur të jetës sakat . Më 

fal , sinqerisht, po flas kodra as bregut. Nuk e kuptoj përse tani që sapo të 

pohova tradhëtinë time reale e ti ndoshta pret një shpjegim , unë po ta 

mërzis shpirtin me dokrra si tensioni im i supozuar .Më mundon një 

parandjenjë , seç kam një frikë . Sikur sot do të ndodhë shpërthimi 

hipertensiv brenda kafkës sime ... Mirë , pra, po e teproj . Puna është më e 

thjeshtë .Ditët e fundit kanë qenë për mua shumë të ngarkuara. Me pije dhe 

gjëra të tjera . kshtu që është e natyrshme të vuaj nga kjo dhimbje koke e 

poshtër.  Dhe tani që aventura u mbyll papritur, - ç’është më e bukura, për  

faqe të zezë, - dua të t’i tregoj të gjitha, pa të mbajtur asnjë të fshehtë.” 

            F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq.12 

 

Ky fragment mund të argumentojë mjaft mirë tiparet e mësipërme të të folurit me 

veten, që është prosedeja kryesore me të cilën Kongoli ndërton këtë roman, jo vetëm 

përgjatë linjës së parë të ngjarjeve, ajo e jetës së Platon Gurit, por dhe në linjën e dytë, 

atë të jetës së Erald Perjakut. Edhe ky personazh, ashtu i izoluar siç është, rrëfen 

historinë e jetës së tij duke iu drejtuar gjithmonë një marrësi. Rrëfimi bëhet me zë përsa 

kohë që ai e regjistron gjithçka dhe gjithmonë ndjehet një vetë e dytë së cilës i drejtohet 

rrëfimi.    

Duke pohuar për  herë të parë tradhëtinë e tij të parë reale ndaj bashkëshortes, 

Platoni, personazhi qendror i kësaj linje të rrëfimit, arrin në një analizë të marrëdhënieve 

të tij me të shoqen për t’u kthyer pas në kohë herë pas here, gjithmonë duke ruajtur 

tiparet e të folurit me veten, dhe sidomos duke mos zbehur për asnjë çast ruajtjen e një 

dialogu të vendosur me një marrës, që në rastin konkret është bashkëshortja e heroit. 
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Adriana Gjini, megjithëse shfaqet dhe si personazh, deri në fund mbetet Ti-ja  marrëse, së 

cilës i drejtohet ligjërimi me vete i personazhit tonë . 

Ndoshta, duke u nisur nga fakti se, ajo për të cilën rrëfen heroi i ngjan një analize 

të jetës dhe veprimeve të tij, në raport me të shoqen, mund ta quajmë këtë procede edhe 

monolog të brendshëm, por nuk duhet të harrojmë se vërtetë monologu i brendshëm 

është një formë e vetëanalizës, por kjo teknikë nuk kërkon domosdoshmërisht një Ti, një 

vetë të dytë apo një dëgjues. Në monologun e brendshëm lexuesi ndërfutet 

drejtpërsëdrejti në jetën e brendshme të personazhit, pa asnjë shpjegim ose ndërhyrje të 

jashtme (sipërfaqësore). I referohemi sërish Chatman-it, i cili e përkufizon monologun e 

brendshëm një lloj mendimi të drejtë të zgjatur, me tiparet dalluese të mëposhtme115 :  

1) është në vetë të parë ;  

2) është në të tashmen, sepse koha e ligjërimit narrativ në zhvillim e sipër përputhet me 

atë të historisë që është duke u zhvilluar ( duhen përjashtuar këtu anakronitë e rastit) ;  

3) gjuha është idiolektike, tipike e stilit të personazhit ;  

4) çdo aluzion në lidhje me eksperiencën e personazhit nuk komentohet ose shpjegohet, 

përveçse nga vetë fluksi i ideve të personazhit;  

5) te monologu i brendshëm përjashtohet prania e publikut ose e një marraësi;  

6) monologu i brendshëm mbështetet në veprime hamendësuese ose pragmatike të 

lexuesit (që nuk informohet nga jashtë) 

 

 

[...] Desha të ngrija krye. Prej disa muajsh çoja jetën e një lloj 

paraziti, dakort. Por lidhur me Veronikën dilte e nevojshme të saktësoja sa 

vijon: Veronika, ndryshe nga ç’kujtonte ajo, ndryshe nga ç’kujtonin gjithë të 

tjerët, po të vazhdoja spekulimin me fjalën “rol”,- më pëlqente kjo fjalë, 

ishte tepër kuptimplotë,- Veronika, pra, në këtë mes kishte luajtur një rol që 

s’mund ta kuptonte askush tjetër përveç meje. Kështu më mirë që ta linim 

jashtë bisedës. 

Në vend të kryengritjes,  zgjodha kapitullimin, e lashë Anilën të zbrazej. [...] 

         F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 144 

 

Fragmenti i mësipërm mbart tiparet e monologut të brendshëm. Ligjërimi është në vetën e 

parë : Desha të ngrija krye; Prej disa muajsh çoja jetën e një paraziti... ;dilte e nevojshme 

të saktësoja sa vijon...; po të vazhdoja spekulimin me fjalën “rol”, më pëlqente kjo 

                                                 
115 S.Chatman “Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film”, Ithaca & Londra, Cornell 

University Press ,1978, fq. 165 
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fjalë.... Është vetë personazhi, dhe narrator në këtë rast, që shpjegondhe komenton fluksin 

e ideve të tij ...- më pëlqente kjo fjalë, ishte tepër kuptimplotë - .... 

Ligjërimi nuk i drejtohet një marrësi, megjithëse duket se i drejtohet të tjerëve, këto fjalë 

kurrë nuk shqiptohen. Është pikërisht fjalia e parë e këtij paragrafi: Desha të ngrija krye 

dhe e para e paragrafit në vazhdim: Në vend të kryengritjes, zgjodha kapitullimin, e 

lashë Anilën të fliste. që na bëjnë ta shohim këtë rast si një monolog të brendshëm. Fjalia 

e parë e paragrafit na paraprin faktin se ligjërimi në vazhdim është diçka e menduar, po e 

pathënë nga ana e Bledit dhe këtë e përforcon akoma dhe më shumë  fjalia me të cilën 

fillon paragrafi pasardhës. Rrëfimtari në këtë rast është vetë Bledi, personazhi që dhe i 

mendon, po në asnjë moment nuk na jep informacionin nga jashtë se është duke menduar. 

E njëjta procedurë është përdorur dhe më poshtë:  

  [...] Desha të ngrija krye prapë. T’i thoja: Unë nuk jam karagjoz, 

motër e dashur, as kam qenë ndonjëherë. Të jesh pijanec, s’do të thotë të 

jesh karagjoz, pyet po të duash tët shoq. Rëndësi ka që ti të kuptosh se nuk 

mund të vihet shenjë barazimi midis karagjozit dhe pijanecit. Pastaj, çështja 

shtrohet ndryshe. Unë nuk jam as karagjoz, as pijanec, këto epitete i hedh 

poshtë. Çfarë jam? S’mund të ta them. Këtu ndodhet i pranishëm zoti 

prokuror dhe ai do të gjente rastin e lumtur të m’i hidhte prangat me duart e 

veta. S’kam dëshirë t’ia jap atij këtë kënaqësi. 

 Mirëpo shpirti im kryengritës qe fshehur në ndonjë skutë i tembur. [...] 

            F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq 146  

 “Ajo që e dallon absolutisht monologun e brendshëm nga format e tjera të 

paraqitjes së vetëdijes (koshiencës) është fakti se narratorit i është e ndaluar të formulojë 

pohime mbi faktin se personazhi në të vërtetë  është duke menduar ose duke perceptuar. 

Fjalët pretendojnë të jenë ekzaktësisht dhe vetëm ato të janë duke përshkuar mendjen e 

atij ose të asaj, ose pretendojnë të jenë zëvendësuesit e tyre, në rastin kur mendimet janë 

perceptime116  Kjo do të thotë që monologu i brendshëm, në gjendjen e tij të pastër, i 

vështirë të realizohet, sepse presupozon një farë ngultësie (qëndrueshmërie) të 

personazhit dhe të ambjentit dhe një rrjedhje të pastër të mendimeve, imazheve, 

kujtimeve dhe ndjesive, pa qenë e nevojshme që një  (irëfimtar dukshëm apo i fshehur) 

të ndërhyjë për të na informuar mbi situatën dhe veprimet e jashtme të personazhit  

 Genette117 preferon të flasë për ligjërim imediat  (të drejtëpërdrejtë) më shumë se 

për monologë të brendshëm dhe mbështet idenë se një teknikë e tillë karakterizohet nga 

emancipimi “i çfarëdo teknike narrative”. Dhe shton: “Le të shohim dallimin kryesor 

midis monologut të brendshëm dhe stilit të zhdrejtë të lirë , ... . Në ligjërimin e zhdrejtë 

                                                 
116 S.Chatman “Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film”, Ithaca & Londra, Cornell 

University Press ,1978, fq. 198  

117 Genette, G.,. “Figure III”  Discorso del racconto, Torino, Einaudi, 2006, fq. 218 
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të lirë narratori bën një përmbledhje të fjalëve të personazhit, ose, nëse preferojmë, 

personazhi flet me zërin e rrëfimtarit, dhe të dy instancat narrative ngatërrohen me njëra-

tjetrën. Në ligjërimin e imediat rrëfimtari elminohet krejtësisht dhe personazhi 

zëvendësohet më të.” Në rastin e një monologu të veçantë, domethënë që nuk shtrihet 

përgjatë gjithë rrëfimit, instanca narrative mbahet (megjithëse si i veçuar) nga konteksti . 

Kur monologu shkrihet me totalitetin e rrëfimit, instanca narrative bëhet zero (anullohet) 

dhe gjendemi para një rrëfimi në “vetë të parë”. Shpesh monologu i brendshëm sheh si 

sinonim të tij Fluksin e ndërgjegjes , por ky i fundit dallon për karakterin më të theksuar 

të menjëhershmërisë alogjike, pa lidhje, rastësore me anë të të cilit zbulohet e 

pavetëdishmja e një personazhi ose, të paktën, shtresën më të thellë të brendësisë së tij. 

Kjo, sepse Fluksi i ndërgjegjes shpreh mbi të gjitha, nëpërmjet asociacioneve të befta të 

termave, shkrirjen jo të qartë të imazheve, ndjesive, mendimeve dhe dëshirave që 

vetëtijnë në psikën e unit rrëfyes.  

[...] Tradhëtia ime nuk është e rastit, një aksident në kushtet e 

mungesës sate. Madje fjalën tradhëti unë po e përdor për forcë zakoni, 

kështu është  pranuar brez pas brezi veprimi i kryer prej meje.[...] 

Tekefundit, më fal që po marr guximin të të pyes,  a je ndier ndonjëherë 

sado pak edhe ti tradhtare ndaj meje dhe, besoj, e kupton çfarë dua të 

them.[...] 

          F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit”, fq.13 

 

 Edhe gjuhësisht struktura e monologut – përrua ndërgjegjeje mund të jetë shumë 

e ndryshme: a) më e artikuluar semantikisht dhe sintaksisht nëse mbisundon fluksi 

valëzues i mendimit, midis vetëdijes dhe pavetëdijes; b) më tepër e kontrolluar në 

ndërtimin e fjalive të përbëra, pavarsisht nga kapërcimet logjike nga një imazh tek tjetri, 

nëse personazhi monologues ruan njëfarë dominimi të unit të tij, deri në vetëanalizën e 

vërtetë, që konsiston në nxjerrjen në dritë, ndonjëherë me qartësi të pamëshirshme, 

kontradiktat e brendshme. 

  [...] Ai mori pikërisht kokrrën më të madhe, atë që ma bënte me sy, 

dhe i dha një të kafshuar. Kur ai i dha mollës një të kafshuar, më erdhi ta 

zija për  gryke. “Barkaliq, i thashë me vete, je një krimb i pangopur 

mollëngrënës. Je krimb Bas, ke dalë nga mbështetësja e drunjtë e 

kolltukut.” Nuk e kisha çuar mendimin deri në fund kur, fill pas tij, drejt 

mollëve u zgjat Sotiri. Mori një kokërr, i dha një të kafshuar me po atë stil 

krimbor të autoritetit të lartë. “Ti duhet të jeshKrimbi Bariton, i thashë, 

edhe ti ke dalë nga mbështetësja e drunjtë e kolltukut.” 

            F. Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq. 64   
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  [...]  Pa kuptuar asgjë, nën pushtetin asgjësues të përputhjes së ditës së martë me 

numrin trembëdhjetë, në një muaj korrik, kombinimi fatal për të, e mbushi edhe 

njëherë plot gotën e Dinës dhe, ashtu si pararendësen, e thau me një frymë. 

Atëherë, në anën e kundërt të sallonit, prapa shpinës së tij, u ndien të lehura dhe 

zhurma. Ai ktheu kokën. Të lehurat dhe zhurma vinin nga banja, dera e së cilës u 

hap. Prej andej doli konia e zezë. Ajo qëndroi për një çast në prag, vështroi rreth e 

rrotull, pastaj, gjithnjë me të lehura, u turr drejt tij. Fill pas kones doli një vajzë e 

vogël. E njohu, nuk mund të mos e njihte. Ishte Amarilda, romja e vogël veshur me 

pantallona të shkurtra xhins, dalë boje. Flokët i mbante të lëshuar, si në mëngjes. I 

kishte lidhur bishtaleca. Dhe, në fund të bishtalecave, kishte lidhur nga një fjongo 

të kaltër. 

Ato u gjendën pranë tij pothuaj njëkohësisht. Konia, pa i pushuar të lehurat, kërceu 

mbi një kolltuk. Vajza u përpoq ta merrte me të mirë, i kërkoi të mos lihte, këtu nuk 

do ta shante njeri, as do ta kërcënonte. Qeni u bind, pushoi së lehuri. Ajo e mori në 

prehër, zuri ta përkëdhelte. “Do ta vrisnin fare, tha. Janë atje, në banjë, po bëjnë 

atë punën e turpshme në vaskë. Dhe pijnë shampanjë.” [...] mendoi se në banjë 

s’mund të ndodhej askush tjetër përveç tij. Për ta vërtetuar këtë, u ngrit, vajti në 

banjë. Megjithëse tek shkonte për atje dëgjoi zhurma, brenda nuk gjeti askënd. “E 

ke gabim, deshi t’i thoshte vogëlushes, unë s’gjendem këtu. As Dina. Aq më pak 

dikush tjetër. Ç’është e vërteta banjën ia përgatita dikujt tjetër, s’po them se kujt. 

Ajo na sheh dhe do të zemërohet me mua. Unë s’dua që ajo të zemërohet me mua. 

Sa për konen tënde, s’ka dashur ta vrasë njeri. Por kjo është një ngatërresë e 

madhe. Sot gjithçka më bëhet lëmsh!”  

 Ai mbeti te dera e banjës. Kolltuku ku deri para pak çastesh po rrinte vajza me 

konen ishte bosh.[...] ai u zhyt në kolltuk, par shishes me uiski dhe gotës bosh. 

“Lëri marrëzitë, i foli më në fund biondja me syze nga portreti mbi aparatin e 

televizorit. Ideja jote gjeniale, ta përsëris për të njëmijtënherë, është idiotësi. Mos u 

merr me gazetën “Epoka”, as me kryeredaktorin e saj sharlatan. Shko më mirë tek 

inspektori, rrëfehu! Ti ke nevojë të rrëfehesh! Ti duhet të rrëfehesh!” 

                                                 F.Kongoli “Jetë në një kuti shkrepësesh” fq.139-140   
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           4.4 Ironia si ndërtuese e ligjërimit të personazheve 
 

 Veprat e Kongolit shfaqin një hapësirë – kohë të re, që përmes molekularizimit të 

ngjarjeve, të cilat ecin para, apo kthehen pas, brenda të njëjtit paragraf, shfaqin 

hibritizimin e ligjërimeve. Kështu mozaiku i shenjave që ndërton autori është i përbërë 

nga copëza  të ndryshme jete, që bashkohen në faktin se të gjitha kanë për synim 

kompetencën njohëse, domethënë të na njohin me ngjarjet. Strukturat ligjërimore, që 

ndihmojnë në formimin e këtij mozaiku nga jeta shqiptare, janë të përfshira në procesin e 

komunikimit midis autorit dhe lexuesve. Përzierja e ligjërimeve të niveleve të ndryshme i 

përshtatet më së miri pulsioneve të personazhit, por nuk mund të pretendojmë se kemi të 

bëjmë me një procedim të tipit të “përroit të ndërgjegjes”.  Dy llojet e ligjërimit 

bashkekzistojnë tekstualisht për shkak të një parimi negativ të zhvlerësimit ironik 

sistematik. Zëri ligjërues i drejtohet një instance ligjërimore ironike, e cila zhvlerëson 

sistematikisht çdo lokus narrativqë i kundërvihet pozicionit ironik të narratorit. Aspekti 

ironik i këtyre praktikave, ironi që ndjehet përgjatë gjithë veprës, rrjedh nga fakti se ato i 

nënshtrohen ironizimit të vazhdueshëm të një zëri të vetëm; dhe veprimi përçmues i këtij 

zëri tenton diçka më shumë se thjesht tronditjen e praktikave ligjërimore zyrtare. Ironia 

është e lidhur me sistemin e vlerave, morale dhe shoqërore, që karakterizojnë shoqërinë 

shqiptare në fazën e saj të tranzicionit, një sistem vlerash i tronditur dhe i luhatur. 

Pikërisht këtë luhatje, që e gjen në mjedisin jashtë personazheve, Kongoli e përdor në  

praktikën e tij të ligjërimeve. Në këtë sistem ironia është përcaktuar si një formë 

kundërvënieje, dhe më saktësisht kundër të gjithë ligjërimeve, si forma të shprehjes së 

realitetit objektiv dhe subjektiv, që nuk marrin pjesë në tentativën për të ndërtuar 

vetëdijen utopike. Kjo vetëdije utopike, pra njohja e plotë e vetvetes, ndërtohet më shumë 

mbi bazën e asaj që është e mundur, sesa mbi bazën e asaj që është reale dhe efektive.  

Kemi këtu një parim ligjërimor homofonik, qëllimi kryesor i të cilit është të prodhojë një 

impakt njohës mbi lexuesin e vetëdijshëm të projektit njerëzor, në mos politik, të 

shkrimtarit konjitiv.  

Parimi i impaktit konjitiv aplikohet në romanet e Kongolit. Autori kërkon që, 

përveçse të kujdeset për organizimin tërësor të veprës, t’i japë asaj mundësinë të flasë për 

probleme të ndryshme të shoqërisë, dhe pse boshti i romaneve nuk mbështetet mbi 

realitetin e jashtëm, por mbi  përpjekjet e individëve për të gjetur vetveten, për ta njohur 

thellësisht atë. Në to narratori merr tone dhe mishërime të ndryshme, me qëllim që të 

drejtojë lexuesin drejt këtij zbulimi njohës të realitetit, pra ta çojë atë drejt të kuptuarit të 

papërshtatshmërisë që ekziston midis institucioneve e ligjërimeve,  si forma të të 

shprehurit, të shoqërisë zyrtare dhe të kuptuarit e kushteve shoqërore të njerëzve nga ana 

e autorit. Duket sikur për Kongolin pjekuria e njeriut është vetëm një vetëmashtrim, për 

këtë arsye ai prodhon një ligjërim ndërtekstor, në të cilin zhvlerëson ironikisht idenë e 
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pjekurisë dhe bashkë me të dhe të ligjërimit që e nënkupton. Personazhi i Platonit refuzon 

fuqishëm rikthimin në gjendjen e mëparshme, domethënë në atë të vetëmashtrimit. 

[...] “Jo zonja dhe zotëri, faleminderit. Ju jam mirënjohës nga 

thellësia e qenies sime prej fetusi, juve dhe kujdo tjetër që e ha meraku për 

mua. më kot i keni prishur rehatitë vetjake, keni marrë rrugët për të 

ardhur deri tek unë, të më shihni si vuaj i mbërthyer në shtrat. Çështja 

është se mua s’më pëlqen kujdesi juaj, përkushtimi për të më kthyer në 

gjendjen e mëparshme. më kanë ardhur në majë të hundës të gjitha: fytyrat 

tuaja, lustra për të krijuar atë shkëlqim bosh, që trumpetojnë me zhurmë të 

gjitha kanalet televizive, babëzia epërbindshme për t’u pasuruar, me çdo 

mjet e sa më shpejt, shpirti juaj i pandjeshëm ndaj dhimbjes njerëore dhe 

dëshira për t’u dukur, për t’u mburrur, për t’u shtirur ata që s’jeni. Jo, 

faleminderit shumë. mos u lodhni kot, shfrytëzojeni kohën tuaj të çmuar 

për gjëra më të vlefshme, në dobi të komunitetit.” [...] 

     F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 173 

 

Gjendja e tij prej fetusi ironizon qenien e tij si profesor i nderuar  

[...] Ose do të zbresësh poshtë, të takosh në bar vizitorët e paftuar 

dhe të pranosh zgjidhjen e tyre, ose të shkosh atje ku nisi shndërrimi yt. 

Platon, platon! platon historiani, që mban emrin e një filozofi. A je ndopak 

platonik, ti, Platon? S’ka ëndësi. Shndërrimi yt nisi pak a shumë kur në 

mënyrë qesharake e ndjeve veten një lloj karikature të Sizifit, që në vend të 

gurit ngjiste drejt majës së malit peshën e fjalëvë “të dua”. them pak a 

shumë, sepse shndërimi i vërtetë ndodhi më vonë, në çastin kur u tregove i 

dobët, nuk ta mbajti të futeshe në makinë me të tjerët. pate frikë nga 

vdekja, Platon. është njerëzore të kesh frikë nga vdekja dhe çnjerëzore e 

kundërta.” [...]  

                F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 174 

 dhe Platoni nuk mundet t’i bëjë ballë as shikimit të këtij fetusi, që s’është tjetër veçse një 

gjendje, një etapë e ekzistencës njerëzore, që ashtu siç pohohet prej vetë tij ... “gjendja 

prej fetusi e çdo qenieje nuk mund të vazhdojë pambarimisht.”...  

[...] Nga pasqyra e vështroi fetusi. Burri deshi t’i shmangej. Nuk e 

duroi dot vështrimin e tij dhe ktheu kokën mënjanë.” [...] 

     F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 173 

Akoma më e ndjeshme bëhet ironia e përdorur në rastet kur autori e përdor atë jo për të 

ironizuar Platonin si qenie në kërkim të vetvetes: 

 [...] Ai nuk ishte ministër, as kryeministër. ishte thjesht një 

profesor historie që botonte ndonjë artikull në shtypin e përditshëm dhe 
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ftohej më të rrallë të shfaqte mendime për ngjarje historike në ndonjë 

kanal televiziv.[...]  

 [...] Ai nuk kishte dëshirë të fliste me asnjërin prej tyre. Ai kishte 

vetëm një dëshirë, jo fort serioze për një profesor universiteti: të 

tallej.[...] 

      F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 7-8  

 

  Në fillim të romanit “Lëkura e qenit” autori luan me Toposin mitologjik të 

Hadesit, ndërsa tek romani “Te porta e Shën Pjetrit” luan me motivin e Simfonisë së 

pestë të Bethoven-it, që paraprin atë që do të ndodhë më pas, takimin e personazheve me 

botën e përtejme dhe kur njeriu ka ndjesi të tilla presupozohet që ai ka arritur një moshë 

të tillë, ku pjekuria është arritur. Por sipas sistemit të vlerave të autorit, ky është vetëm 

një iluzion, ndoshta sepse kushtet njerëzore konsistojnë në fakt në pamundësinë për të 

arritur pjekurinë. Kështu narratori krijon një varg situatash që i japin mundësi të tregojë 

këtë tezë narrativisht dhe ligjërimisht. 

Ironia është narrative dhe gjithashtu e përcaktuar në mënyrë ndërtekstore, por, cilado 

qoftë forma e saj, ajo tregon pozicionin ligjërimor të narratorit; dhe është thellësisht e 

lidhur me strategjinë e vetë autorit, për të prodhuar një impakt njohës mbi lexuesin, i cili 

në këtë mënyrë njeh realitetin subjektiv të personazhit, por dhe atë objektiv jashtë tij. 

[...]Ndonëse nuk jam i sigurt nëse kjo dëshmi do të bjerë në duar 

njerëzore, pra në duar qeniesh që vazhdojnë ta ruajnë njerzillëkun, apo në 

duart e atyre që më duan të vdekur. Po ta pranoj këtë mundësi të dytë, do 

të thotë të pranoj se më parë do të jem vrarë prej tyre. në një rast të tillë 

nuk do të përmbysej bota. Unë jam një njeri i rëndomtë, një anonim. Dhe i 

përkas asaj kategorie shtetasish që te ne shpesh i cilësojnë me nofkën 

“çeçenë”. Ç’t’i bësh, nuk është faji im për këtë idiotësi raciste të 

bashkëkombasve të mi. [...] 

           F.Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 45  

 

Në fillim të romanit “Lëkura e qenit” autori ndërfut toposin e ankthit; ky moment 

koinçidon me bilancin e eksperiencave të jetës së Kristit dhe i jep mundësi të ironizojë 

fuqishëm mbi Hadin: 

 “ Praninë e Hadit – Hadesi i grekëve të lashtë ose Plutoni i romakëve – e vura 

re kur u sëmur Marga, gruaja ime. Më saktë ish-gruaja ime sepse ajo ka vdekur, po 

mbush një vit që ka vdekur. Ai, sigurisht, nuk ishte perëndia mitoligjike e grekëve apo 

romakëve të lashtë. Ishte një person i rëndomtë nga rraca jonë e krijesave kalimtare në 

këtë botë dhe mua nuk më kujtohet mirë se kur e në ç’rrethana e quajta me këtë emër. 
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Mbase më ndodhi kështu për shkak të asaj që përcaktohet si shoqërim idesh. Gjithçka qe 

një shoqërim idesh, asgjë më shumë.”118 

Fjalia e parë e romanit nis me këtë figurë që vjen nga mitologjia me gjithë peshën e 

vet, “Hadesi i grekëve të lashtë ose Plutoni i romakëve”, për t’u shndërruar shumë shpejt 

në një qenie vdekatare, madje të rëndomtë “ Ishte një person i rëndomtë nga rraca jonë e 

krijesave në këtë botë kalimtare”.    

Qëllimshmëria e këtij takimi gjithësesi është ironike dhe merr pjesë në strategjinë e 

vetë narratorit, për të zhvlerësuar ideologjinë zyrtare. Narratori konjitiv nuk zëvendëson 

domosdoshmërisht autorin polifonik. Ai është më tepër një autor polifonik i metaforizuar, 

i cili nuk heziton të manipulojë strukturat, personazhet, simbolet, format dhe tipet e 

ndryshme të rrëfimit, të kuptuara si forma të thjeshta në brendësi të hapësirës së 

tjetërsuar, në krahasim me formën komplekse të romanit tradicional. Në shumësinë e 

zërave, zëri lirik, në aspektin e shprehjes së ndjenjave të un-it, ka pozicionin qendror dhe 

mund ta quajmë monodialogizëm këtë tendencë të un-it për të vetërrëfyer anët e errëta të 

ekzistencës së tij, gjithçka që e shqetëson dhe e ka shqetësuar në kohë. Kjo do të thotë se 

megjithëse rrëfimi vihet në lëvizje nga një qëllim dialogjik, zëri tenton të shndërrohet në 

një lloj filtri konjitiv i ligjërimit. Autori konjitiv është është faktori kryesor i kuptimit, 

dhe, si i tillë, ai manipulon tensionet ligjërimore ndërpolare brenda hapësirës 

ndërligjërimore të romanit.      

 

 

 

 

 

 

4.5 Ligjërimi dialogjik, si formë e shprehjes së personazheve 
 

Duke pasur parasysh zhvillimin e romanit shqiptar deri në vitet `90-të dhe zhvillimin e 

tij pas kësaj periudhe, duket se ai nuk resht së konfirmuari praninë formuluese, të 

fuqishme e ndonjëherë dhe dominante, të një forme të ndërtimit të ligjërimit narrativ, që 

gjithnjë e më shumë është shprehës i gjendjeve të brendshme emocionale. Këto forma në 

dukje monologjike, në të vërtetë bartin dialogjizmin, i cili dëshmon kontrastet e 

personazheve me shoqërinë.  

Raportet logjike dhe semantike hyjnë në ligjërimin narrativ të veprave nga bota e 

brendshme e personazheve. Marrëdhëniet dialogjike në të vërtetë janë marrëdhënie që 

ndërtohen në kontekste reale dhe jashtëgjuhësore, por që gjejnë shprehje në ligjërimin e 

brendshëm të personazheve. Por, ky dialogjizëm në logjikën e personazheve vjen për 

                                                 
118 Kongoli, F., “Lëkura e qenit”, Toena, Tiranë, 2003 fq.7 
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lexuesin në formën e një monologjizmi, i cili brendashkruhet në atë që Michael André 

Bernstein e quan me të drejtë “poetika e mërisë. Spostimi i theksit në format e brendshme 

ligjërimore të personazheve bëhet për t’iu përgjigjur objektivisht kushteve që vendos 

ligjërimi homofonik, tashmë jo i një narratori të gjithëdijshëm e të jashtëm. Heronjtë 

kryesorë të romaneve të  Kongolit karakterizohen nga ndjenja e mërisë: 

[...] Në takimin e parë me mikun e dikurshëm të tim eti mua nuk mund 

të më shkonte ndërmend asgjë nga këto. Ndodhesha në zyrën e tij me një 

dozë të pakëshillueshme alkooli, në pritje që të viheshin pikat mbi “i’ dhe 

unë t’ia mbathja . Ndryshe nën nxitjen e alkoolit – më tepër nga rëndësia 

që i jepte vetes ai – nëse nuk ma mbante të rrëmbeja tavllën e cigareve e 

ta flakja drejt portretit zyrtar mbi mur, isha gati t’i thosha se kisha lexuar 

të gjitha librat, se ato nuk vlenin një grosh, oezitë ishin ca bejte, romani 

një histori e shpifur. Por pas pak u ndjeva i lehtësuar që njeriu nuk i ka të 

shkruara mendimet mbi ballë. Gjatë kohës që truri im i ngacmuar nga 

alkooli bluante gjëra të tilla, shefi bluante të tjera. [...] 

      F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 204  

 

 

 

ose 

[...] Derisa ekrani i trurit tim u shua e në mes mbeti një pikë e 

ndritshme. Ishin fjalët ‘jeni vërtet një europiano-perëndimor, zotëri”, të 

shqiptuara me një ton tallës. 

U shemba në një kolltuk. Italiani, ashtu siç e kisha përfytyruar, kësaj 

rradhe i ngjeshur me uniformën e oficerit të KFOR-it, me spaleta të 

ndritshme, plot shirita e shenja dalluese të tjera, po rrinte në kolltukun 

përballë meje, këmbë mbi këmbë, i rëndë, me kapelën ushtarake në dorë, 

duke tymosur një puro. E di, i thashë, ju italianët nuk na doni ne 

shqiptarët. 

Ai nuk u përgjigj. Vazhdoi të rrinte i ngrefosur, thithi puron dhe shfryu 

një shtëllungë tymi, e cila mbërriti deri tek unë. Kjo më tingëlloi si  

provokim. U ngrita në këmbë, i ktheva shpinën. Ç’punë keni me time bijë, 

mor zotëri, fola i nxehur. Sikur Italia të jetë shuar për vajza dhe ju kërkoni 

të rrëmbeni qenien e vetme që më ka mbetur. E dini se me të vënë këmbë 

në vendin tuaj ime bijë do ë ndihet keq, siç mund të ndiheni keq edhe ju? 

sepse ajo s’do guxojë të thotë jam shqiptare. Shqiptarët në vendin tuaj 

janë bërë si parja e kuqe. Kudo në Europë ne shqiptarët jemi bërë si parja 

e kuqe. Dhe ju vështirë të jeni oficer i KFOR-it, pavarësisht uniformës që 

mbani. Një oficer i KFOR-it do të kërkonte leje para se të ndizte një cigare 
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në shtëpinë time, ndërsa ju, jo vetëm nuk më kërkuat leje, siç e përcakton 

nderi ushtarak, por guxoni të më hidhni tymin turinjve. Kjo është shprehje 

e përçmimit ndaj meje, me gjithë përkatësinë time europiano-perëndimore 

dhe, në daçi, atlantiko-veriore. Çfarëdo qofshi, ushtarak apo trafikant i 

maskuar, dua t’ju bëj një paralajmërim: po guxuat ta keqtrajtoni vajzën 

time, ta lini rrugëve, ta nxirrni trotuarëve, hapeni gropën e varrit me 

dorën tuaj! 

Kur u ktheva për të parë efektin e fjalëve të mia, kolltuku qe bosh. 

Zotëri, thirra, mos u fshihni. desha vetëm t’ju trembja pak, asgjë më tepër. 

[...] 

             F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 116-117  

 

 Kjo vëmendje që i kushtohet rëndësisë së fjalës së personazheve, por që është e 

huaj për statusin e tyre social, përbën stilin e ligjërimit të personazheve të Kongolit. Edhe  

mënyra e të menduarit dhe e të vuajturit apo të parët dhe të kuptuarit e vetvetes dhe e 

botës së vogël që i rrethon, është një elemnet i rëndësishëm që ndërton përmbajtjen e 

ligjërimit të personazheve. Ka një lidhje shumë të ngushtë midis elementeve 

sipërfaqësore dhe mënyrës së të folurit të tyre. Në këtë mënyrë, individi jepet në mënyrë 

të plotë në të gjtha format e shfaqjes së tij. marrëdhënia e personazhit me vetveten është 

ngushtësisht e lidhur me marrëdhënien që ai ka ndaj të tjerëve dhe me atë të të tjerëve 

ndaj tij.  

Në veprat e Kongolit, tema e marrëdhënies së individit me vetveten dhe të tjerët 

zhvillohet përmes organizimeve të ndryshme ligjërimore. Bota e personazheve është 

akoma e vogël dhe kjo e bën të drejtpërdrejtë e të qartë polemikën e brendshme përmes 

grumbullimeve të brendshme tepër të komplikuara, të cilat, duke u zmadhuar, 

shndërrohen në një dialogjizëm të thellë e polemik të vetëdijes dhe të komfirmimit të 

vetvetes.  

 

[...] Më tej, sa herë e shihja nënën duke u rregulluar para 

pasqyrës, përfshihesha nga një gjendje e sëmurë. Më shfaqej skena e 

buajve në kënetë, mashkulli i ngritur mbi këmbët e prapme e të 

përparmet të vendosura në shpinën e femrës, me ato lëvizjet e 

shëmtuara, kokën që mezi e mbante përpjetë, dhe femra trupvogël nën 

të, e nënshtruar. E mua më bëhej se ajo ishte nëna ime, e sipër saj 

cerberi, e ky e mbante të mbërthyer midis putrave të tij, e mua më 

vinte të ulërija, të shkoja t’ia rrëmbeja nënës krehërin nga dora, edhe 

pasqyrën, t’ia thyeja copë-copë, t’i thosha se ishte bërë lavire, tashmë 

këtë fjalë e kisha mësuar, një lavirë jo dosido, lavire e përbindëshit që 
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torturonte banorët e Vilës së Shtrigave dhe ata e tregonin me gisht, e 

urrenin, siç e urreja dhe unë. [...] 

       F.Kongoli “Lëkura e qenit” fq. 153-154  

 

[...] Por,  meqë Veronika, ja se është karakter i dobëtdhe trembet, ja 

për shkak të një amnezie nën efektin e alkoolit, i mohon meritat e vetes, 

unë jam gati ta marr përsipër këtë autorësi. Dhe të shpall me zë të 

lartë: Vila Shampanjë është një ËC. Era e saj, me jashtëqitjet e sferave 

të larta të politikës, biznesit, deri te klanet mediatike, moleps hapësirën. 

Tani, ju lutem, a mund t’i përgjigjeni pyetjes sime? Më shkoqur, përveç 

erës së padurueshne të jashtëqitjeve të mia, a mund të ketë ndikuar në 

përkeqësimin deri në prishje të marrëdhënies sime me Veronikën 

pranimi nga unë i aotorësisë së shprehjes lapidare të saj, me kutërbim 

skatologjik, lidhur me Vilën Shampanjë? 

E shoh, s’doni të shfaqni mendim. keni frikë. Dhe më quani 

përfundimisht të çmendur. Frika juaj më shkurajon. Kam vajtur me 

shpresë se do të më kuptoni. Do të më jepni të drejtën t’ju flas për 

Veronikën, atë të Vërtetën. Të abuzuar mizorisht. Të adhuruar nga 

fansat, pa e ditur se është qenia më e trishtuar në botë. Të cilën e 

humba. Për shkak të krimbave. Jo atyre që dalin nga toka pasi bie shi. 

E kam fjalën për krimbat e kalbëzimit. Që brejnë e gllabërojnë 

pamëshirshëm gjithçka. Dhe frekuentojnë Vilën  Shampanjë të veshur 

me fraqe. Dhe dalin në emisionin e përjavshëm me VIP-a 

“Kaleidoskop”. 

Më ngjethet mishi. Nga frika dhe hipokrizia juaj. Ngushëllohem, të 

paktën, se mbetet një rrugë. Të arratisem. Të kthehem prapa, te shtëpia e 

fëmijërisë. Si një kërmill. Në kërkim të guackës së humbur. [...] 

             F.Kongoli “Jeta në një kuti shkrepësesh” fq. 268-269  

Në ligjërimin e perzonazheve shohim tendencën e tyre për të gjetur vetveten. Tema e 

rrëfimit të së tmerrshmes apo të mëkatit, përcillet përmes një ligjërimi i cili nuk shfaq 

tensionin e zakonshëm të situatave të tilla. Përshkrimi letrar që hasim në raste të tilla, me 

ritmin e tij të qetë, nuk i korrespondon kaotizmit të botës së brendshme, kaotizëm që do 

të kërkonte fraza me ton më të irrituar dhe fraza më të deformuara. Stili i kësaj mënyre të 

vetërrëfimit në rradhë të parë përcaktohet nga dialogjizmi i brendshëm në lidhje me të 

tjerët, të cilëve u drejtohet e që njokohësisht janë të pranishëm në ligjërimin e 

personazhit.  

Vetërrëfimi i  Platonit ashtu si ai i Bledit etj. është vetërrëfimi i një njeriu që nuk 

jeton në sipërfaqe, por i fshehur. Ligjërimi narrariv në momentet e vetërrëfimit 

mbështetet shumë mbi tjetrin dhe nuk mund të bëjë dot pa të (konkretisht bashkëshortja e 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
166 

 

Platonit dhe e ish e fejuara e Bledit), jo më kot opinioni dhe gjykimet e tyre bëhen pjesë e 

ligjërimit të personazheve, të cilat në të njëjtën kohë ata nuk i pranojnë. Pa pranimin dhe 

konfirmimin e Veronikës, Bledi nuk është në gjendje të pranojë vetveten, e njëjta gjë vlen 

dhe për Platonin tek “Te porta e shën Pjetrit”. Por, në të njëjtën kohë dhe nuk do që t’i 

pranojë gjykimet e Veronikës në lidhje me të: 

 

[...] Sa më takon, e kam një shpjegim, por nuk dua ta bëj objekt 

thashethemesh. Do të ishte e ulët ta përgjoja Veronikën, edhe pse ajo nuk 

ngurron të më përgojojë. të më poshtërojë, duke shkuar me rivalin tim të 

vjetër dhe njëherazi shkërdhatën më të degjeneruar të shtypit shqiptar, 

kryeredaktor i së përditshmes “Lajmi”, ku unë pranova ta shisja lëkurën 

për aq sa zgjati bashkëjetesa me Veronikën. Habitem sesi e shita lëkurën 

vetëm e vetëm sepse kështu deshi ajo. [...] 

        F.Kongoli “Jeta në një kuti shkrepësesh” fq. 85-86   

ose 

 [...] Më kërcyen nervat. Më hipi t’i thoja se unë as që e vija në 

dyshim ardhjen e Roksanës dhe nuk e kuptoja përse ai mendonte se unë 

kisha ndonjë merak për këtë. Tekefundit, aq më bënte në vinte apo nuk 

vinte Roksana. Për mua s’do të ishte ndonjë humbje nëse Roksana s’do të 

vinte dhe për ta dëshmuar këtë isha gati të hiqja dorë, të kthehesha në 

shtëpi, të nxirrja makinën nga garazhdi, të shkoja diku, larg të gjithëve, 

larg kësaj ekzistence të neveritshme, që më ngjallte një dëshirë të vetme: 

të ikja nga kjo botë. Dhe ndoshta kjo do të kishte qenë zgjidhja më e mirë: 

t’ia zbrazja Angjelinit të gjitha këto, të braktisja lokalin dhe të shkoja të 

fshihesha gjëkundi, pavarësisht në ikja apo nuk ikja nga kjo botë. S’je nga 

ata, do të thuash, dhe përsëri ke të drejtë, gjithmonë ke pasur të drejtë. Ia 

dola ta gëlltisja krizën e tërbimit tim absurd dhe e lashë veten në duart e 

Angjelinit.[...] 

                F. Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq. 73-74   

 

 

ose  

[...] M’u përzie nga pamja e natyrës së vdekur që priste të konsumohej 

prej meje. Dhe thashë me vete më mirë që s’jam atje, pranë Klodit. 

Njëqind herë më mirë. Përndryshe, po të isha atje, do të bëja skandal. Do 

t’i kapja me shkelma të gjithë ngushëlluesit dhe ngushëllueset e 

mundshme. Ky do të ishte nderi i fundit që do t’i bëja mikut tim. Siç 

erdhën punët, ai nuk meritonte më ndonjë nder. Megjithatë, nuk do të 

ngurroja t’ia bëja edhe këtë nder të fundit, të pamerituar, thjesht si 
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kënaqësi post mortum, pas vdekjes së tij të parathënë nga komuniteti, në 

mos të dëshiruar. [...] 

           F . Kongoli “Te porta e shën Pjetrit” fq 116-117  

 

Duket qartë nga fragmentet e mësipërme  se kjo mënyrë e konceptimit të vetvetes 

luan një rol dominant në ndërtimin e strukturës ligjërimore të romanit të Kongolit. Duke 

analizuar vetë “rrëfimin” duhet të pranojmë se fjalët e tjetrit kanë depërtuar kaq shumë në 

ato të personazheve saqë ato janë bërë kompakte me njëra-tjetrën. Fjala e tjetrit ka 

depërtuar kaq shumë në brendësi të ndërtimeve ligjërimore të personazheve, sa replikat 

dhe kontrasti mbivendosen dhe ligjërimi ka së jashtmi formë monologjike. Këto forma 

ligjërimore janë bartëse të mërisë së brendshme të personazheve, e cila drejtohet ndaj 

mjedisit, ndaj atyre që i rrethojnë personazhet dhe ndaj vetvetes. Kështu ky lloj 

“monologu” bëhet ligjërimi mbisundues në romanet e këtij autori. Edhe pse mund të jetë 

gjithmonë i drejtuar ndaj një Ti-je, asnjëherë nuk e shohim të pranishëm personin të cilit i 

drejtohet kjo mëri e brendshme e heroit kryesor. Është një ligjërim homofonik në 

shtrirjen e tij lineare, por që bart brenda vetes një dialogjizëm që zbërthen më së mirë atë 

që personazhet ndjejnë; apo thonë atë që nuk kanë mundur kurrë ta thonë me zë të lartë. 

Pra, duke u nisur nga të dhënat nuk mund të mos jemi dakort me Bachtin, i cili e sheh 

dialogun si formën kryesore të ndërtimit të ligjërimit në roman, por me kusht që të 

relativizojmë ndikimin e tij mbi teorinë aktuale ose aktualizuese të romanit. Romani i 

sotëm shqiptar paraqet një marrëdhënie të re midis qenies dhe pjesës tjetër të saj. Nuk 

mund të mos vihet re në këto shembuj, se interpretimi i ngjarjeve realizohet nëpërmjet 

natyrës së brendshme të dialogut, përmes të cilit realizohet historia e një uni. Kështu, sa 

herë që uni ndërgjegjësohet në lidhje me një fakt të caktuar, që mbart gjithashtu edhe 

eksperiencën përkatëse, ndodh ndarja midis të interpretuarit (qenia vepruese) dhe 

interpretuesit (vetëdija). Pra ndodh dyzimi i vetvetes, duke u realizuar kështu një 

marrëdhënie dialogjike, e cila sa më tepër bëhet një marrëdhënie me pjesën tjetër të 

qenies, aq më shumë i lë vend interpretimeve rinovuese dhe të afta për të riorganizuar 

strukturën narrative të un-it. Ajo që Breinstein e quan “poetika e mërisë” realizohet si një 

interpretim i fakteve, e cila shfaqet si një situatë që vazhdimisht rihapet. Rrëfimi 

ndërtohet në këto raste si një interpretim dhe të dy bazohen mbi pjesën tjetër të 

brendshme të qenies, përveçse pjesës tjetër të jashtme të qenies. E gjithë kjo procede na 

çon të pohojmë se rrëfimi realizohet, përveçse si marrëdhënie dialogjike e jashtme e un-it 

edhe  nëpërmjet marrëdhënieve dialogjike të brendshme të tij.  

Heronjtë i fshehin vetvetes dhe eleminojnë nga ligjerimi i tyre diçka që  vazhdimisht 

e kanë para syve. I gjithë monologu i tyre ka për qëllim që t’i nxisë më në fund atë që ata 

prej kohësh e dinë dhe e shohin. Monologët e mësipërm përcaktohen nga tentativa e 

dëshpëruar e personazheve për të evituar atë që për së brendshmi tashmë përcakton 

mendimin dhe diskursin, si një e “vërtetë”  që është e pranishme në mënyrë të 



STRUKTURAT LIGJËRIMORE NË PROZËN BASHKËKOHORE (Ismail 

Kadare dhe Fatos Kongoli) 

 

 
168 

 

padukshme.  Heronjtë që në fillim mundohen të mbledhin mendimet e tyre në një pikë që 

qëndron jashtë të vërtetës së tmerrshme, tek e cila në fund është i detyruar të arrijë. 

Fjala e rrëfimtarit nuk mban me vete, në krahasim me fjalën e personazhit, asnjë ton 

të ri dhe asnjë impostim thelbësisht të ri. Në përgjithësi rrëfimi lëviz midis dy kufijve: atij 

të fjalës infomative, që nuk pasqyron gjë nga bota shpirtërore e personazheve; dhe atij të 

fjalës së personazhve. Fjala e rrëfimtarit lëviz gjithmonë midis këtyre dy kufijve në të 

gjithë romanet. Në rastet kur fjala e rrëfimtarit tenton të shkrihet me atë të personazhit, 

ajo hyn në horizontin e këtij të fundit duke u bërë material i tij në vlerësimin e vetvetes. 

Autori nuk vendos në këto fjalë një gjykim a vlerësim të vetin dhe për këtë arsye ky 

rrëfimtar nuk ka horizont më të gjerë apo prespektiva të tjera nga ato të personazhit. Në 

këtë mënyrë autori i ndërton fjalët e tij në mënyrë të tillë që ato të zotërohen nga 

koshienca dhe zëri i personazheve. Për këtë arsye në veprat e Kongolit asgjë nuk është e 

përcaktuar, që të mund t’i japë fjalës vlerë përfundimtare. Për këtë arsye është e vështirë 

që përmes ligjërimit të mund t’i japin përgjigje pyetjes “kush është personazhi?”. Në 

diskursin e veprës gjejnë përgjigje pyetjet “kush jam unë”, që shtrohet nga personazhi 

dhe “kush janë të tjerët”. Fjala e personazhve dhe fjalët rreth personazhve gërshetohen në 

një marrëdhënie dialogjike që Platoni apo Bledi ndërtojnë me veten apo me “tjetrin”. Të 

gjitha pikëvështrimet përthithen nga logjika dialogjike e ndërtimit të ligjërimit të 

personazheve.  

[...] Burrin e quanin Gani. Më në fund, pas nja pesëmbëdhjetë minutash, ai u 

shafq në sallon, i veshur me tuta sportive. Pata përshtypjen sikur u përballa me 

fqinjin tim të katit të parë, ish-mësuesin e punës me dru, tashmë punonjës i 

administratës së Bashkisë, Zyhdi Trenin. Jo për shkak të ndonjë ngjashmërie 

fizike. As sepse, ashtu si Zyhdi Treni, ai kishte një motorr. Burri më induktoi, 

nëse lejohem të shprehem kështu, një ndjesi fajësie. Më pas, pranë tij më 

mundonte gjithmonë përshtypja e vjetër groteske që më krijohej sa herë 

ndodhesha përpara Zyhdi Trenit. Dhe tim kunati. Sikur mezi e përmbante 

dëshirën për të më dhënë një shuplakë. [...] 

Së fundi, në vizitën time të tretë, ai më drejtoi një pyetje që më ngriti nervat: për 

kë votonim ne, në shtëpinë tonë? 

“Sotir, desha t’i them, mos më çaj kokën!” Por, ngado që ta shihje, si metaforë, 

do të kishte qenë idiotësi. Para së gjithash, burri do të fyhej nga arroganca ime. 

Pastaj dilte një problem: ç’hynte në këtë mes emri Sotir, kur atë vetë e quanin 

Gani? Për t’i sqaruar metaforën, do të më duhej t’i shpjegoja kush ishte Sotiri. I 

ndjeri kushëri i nënës sime, ish-punonjës i Komitetit tëPartisë së rrethit, që 

kishte pasur një zaakon të prapë: i fuste hundët gjithandej. Dhe dikur e urreja. 

[...] 

            F.Kongoli “Jeta në një kuti shkrepësesh” fq. 208- 209 
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Vetëdija e personazheve është plotësisht e dialogjizuar. Në çdo moment ajo 

projektohet jashtë dhe në të njëjtën kohë i drejtohet vetes dhe “tjetrit” me tension. Kjo 

është një arsye për të cilën mendojmë se këto forma të ligjërimit, që në themel janë 

dialogjike, përbëjnë vetë veprimin, ngjarjen. Nëse mund të flasim për rrëfim vetëm kur 

kemi të bëjme me ngjarje që shkojnë drejt një pike të ndryshimit të tij119, atëherë 

ndërgjegjësimi i personazheve për veten e tyre dhe të tjerët që i rrethojnë është ngjarja 

kryesore që na rrëfehet nga Kongoli. Të gjithë personazhet e tij në fund të veprës e 

shohin veten të ndryshuar dhe ky ndryshim i tyre është ngjarja që autori na rrëfen duke e 

fshehur ngjarjen e vërtetë midis episodeve të tjera që shërbejnë thjesht si sfont për të 

justifikuar ndryshimin. 

 

 

3.6 Teknika molekulare në ndërtimin e ligjërimit  
 

Romani “Te portat e Shën Pjetrit”, pjesë e serisë së romaneve të Kongolit, si “Jetë në 

një kuti shkrepsesh”, “Lëkura e qenit” etj, është një vepër në të cilën ky autor rafinon një 

teknikë  të caktuar ligjërimore, e cila konsiston në spostimin e theksit semiotik nga 

rrëfimtaria drejt një stili efikas e dinamik, i cili i shërben qëllimit tematik të autorit. Dhe, 

me qëllim tematik, kuptojmë organizimin e gjuhës, bërthamat semantike të së cilës 

mbështeten në sekuencialitetin e fjalëve, që grumbullohen, jo vetëm me qëllimin për të 

rrëfyer, por sidomos për të shprehur atë që mund ta quajmë intensiteti pulsional, 

instiktivitet, të figurës që shkruan. Mund të themi figurë meqenëse nuk bëhet fjalë për një 

narrator në kuptimin tradicional të termit. Në romanet në fjalë nuk mund të flasim as për 

një narrator dialogjik. Në këto vepra ritmi ose ritmet e ligjërimit karakterizohen nga 

mungesa e vazhdimsisë për shkak të vërshimeve pulsionale, të cilat ndëhyjnë herë pas 

here në zërin që ndjehet e që merr përsipër rrëfimin e ngjarjeve:  

. [...] “I rigjallëruar disi ngaqë, sidoqoftë, mund të arsyetonte , një 

copë herë u kujdes për veshjen”120 

[...] “Më mbuluan djersë të ftohta.”  [...]Qesha. Që të mos qaja. 

Dhe lëshova një psherëtimë kur i panjohuri pranë meje tha: mbërritëm. U 

dëgjua e lehura e një qeni. Unë shpresova që më në fund të m’i zgjidhnin 

sytë, po nuk ndodhi kështu.”121   

 [...] Po më zihej fryma, shpirtin po ma brente një dyshim. Largimin 

e parakohshëm të Margës nga kjo botë e kisha përgatitur unë. [...] Ky 

arsyetim më zhyti në një krizë fajësie. Dhe u përfshiva nga paniku. Dhe 

                                                 
119 Prince. G., Narrative as Theme, University of Nebraska Press, 1992, fq. 34 

 
120 Kongoli, F. “Te portat e Shën Pjetrit”,  Toena, Tiranë, 2004, fq 23 
121 Po aty fq. 42 
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zura të dyshoja se në dhomë nuk isha vetëm. Zura të dyshoja se ai që më 

kishte ndjekur nga prapa gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, kishte 

mundur të futej brenda tinësisht në çastin e hapjes së derës.”122  

[...] Ajo u skuq dhe unë u trondita nga ndryshimi i sjelljeve të saj. U 

ndjeva fajtor siç ndjehesha dikur ndaj Dolorës”123 

 

Teknikat molekulare, të përdorura nga Kongoli, dhe me këtë kam parasysh 

copëzimin e rrëfimit dhe të ligjërimit, shërbejnë për të na dhënë herë pas here, në mënyrë 

direkte, shkurtimisht atë që personazhet ndjejnë. Ato konsistojnë në faktin që ligjërimi 

mimetizon nëpërmjet imazheve, ndjesitë, pasionet, idetë e subjektit që synon në çlirimin 

e individit. Teksti molekularizues bëhet një lloj monologu i brendshëm, analitik dhe 

autoanalitik. Pavijueshmëria, ndërprerja molekulare e teksit reflekton fluksin e dëshirës, 

të ideve dhe të pasioneve të un-it.  

[...] Burri heshti për një çast.[...] Po ta lëshonte do të ndjehej i vetëm 

para së shoqes, dhe i vetëm para saj ai e humbiste. 

Tani që e bëra këtë pohim, mori zemër, ndihem më i qetë, megjithëse 

koka më dhemb. Siç të thashë, është tensioni. Ai tension i mallkuar që unë e 

shpërfill dhe ndonjë ditë do të më hajë kokën. Dhe ku ta gjesh të të hajë 

kokën, ndryshe rrezik të të lërë për pjesën e mbetur të jetës sakat. Më fal, 

sinqerisht, po flas kodra pas bregut. Nuk e kuptoj përse tani që pohova 

tradhëtinë time reale e ti ndoshta pret ndonjë shpjegim, unë po ta mërzis 

shpirtin me dokrra si tensioni im i supozuar. Më mundon një parandjenjë, 

seç kam një frikë. Sikur sot do të ndodhë shpërthimi hipertensiv brenda 

kokës sime... Mirë, pra, po e teproj. Puna është më e thjeshtë. Ditët e fundit 

kanë qenë për mua shumë të ngarkuara. Me pije dhe me gjëra të tjera. 

Kështu që është e natyrshme të vuaj nga kjo dhimbje koke e poshtër. Dhe 

tani që aventura u mbyll papritur, - ç’është më e bukura, për faqe të zezë, - 

dua të t’i tregoj të gjitha, pa të mbajtur asnjë të fshehtë. 

Jo, qëllimi im nuk është të të lëndoj, nëse ti mund të lëndohesh prej 

meje. Do të ishte e pabesueshme për mua, një surprizë. Nëse ti lëndohesh 

prej meje, do të thotë se gjatë viteve të jetës sonë të përbashkët unë nuk kam 

kuptuar asgjë, pra duhet të rivlerëoj qëndrimet e mia. Të rivlerësoj vetveten. 

Mirëpo kjo do të ishte e panevojshme. Për honet e errëta të përbuzjes së 

heshtur midis nesh, fajtori jam unë, e pranoj. [...] 

Tradhtia ime nuk është e rastit, një aksident në kushtet e mungesës tënde. 

Madje fjalën tradhëti unë po e përdor për forcë zakoni, kështu është pranuar 

të quhet brez pas brezi veprimi i kryer prej meje. Do të kisha sëshirë të flisja 

                                                 
122 Kongoli, F., Te portat e Shën Pjetrit”,  Toena, Tiranë, 2004, fq, 25 
123 F. Kongoli, “Te porta e Shën Pjetrit”,  Toena, 2004,  fq 134 
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me ty për këtë, të di mendimin tënd. [...] Tekefundit, më fal që po marr 

guximin të të pyes, a je ndier ndonjëherë sado pak edhe ti tradhtare ndaj meje, 

dhe, besoj, e kupton çfarë dua të them. [...] Nuk e kam konsumuar. Sepse unë 

kam pasur gjithmonë një mendim të prerë për këtë, mendimin që të jep vetë 

fjala tradhti. 

Nuk po kupton gjë, kështu? Këto të duken përçartje. Dhe je gati të më 

quash psikopat. Mund të më quash me çdo lloj epiteti, ndjeshmëria ime është 

zero. [...] 124   

Ajo që quajmë taktikë molekulare përfshin një dialektikë midis njësive minimale të 

teksit, domethënë fjalëve, imazheve, metaforave dhe projektit romancesk specifik të çdo 

romani. Kjo dialektikë mund të interpretohet si konvergim i taktikave dhe të strategjisë që 

mund ta përcaktojmë si kërkim të totalitetit. Totaliteti i universit pulsional, të dëshirës së 

personazheve të Kongolit; totaliteti i hapësirës historike , filozofike, sociale që përshkon 

të shkruarit e Kongolit. Po mund të shtojmë akoma totalitetin e zjarrit të ligjërimit të 

Platon Gurit, që në romanin “Te porta e Shën Pjetrit” rrëfen vuajtjen e tij, po gjithashtu 

edhe miqësitë, vdekjen, duke krijuar ritme, përsëritje, rikthime, insistime. 

“Jeta në një kuti shkrepseje” mund të konsiderohet një roman i kujtesës kolektive i 

gjithë komunitetit shqiptar të viteve shtatëdhjetë – tetëdhjetë -nëntëdhjetë. Është një 

rindërtim subjektiv i një universi social e politik (ky i fundit ndoshta jo shumë i dukshëm, 

por më shumë i ndjeshëm) me një kompleksitet të madh, në të cilin përballen forcat e 

kundërta për një realitet të ri, të nevojshëm, por edhe të padukshëm. Fryma e 

padukshmërisë, që ndërton dimensionin real të romanit, përcakton në të njëjtën kohë 

dimensionin e tij narrativ veçanërisht hapësinor dhe kohor. Hija e padushmërisë ndërton 

dimensionin narrativ të veprës, në mënyrë të veçantë atë hapësinore. Bëhet fjalë për një 

hapësirë molekulare, subjektivisht metonimike, i jetuar dhe i banuar nga un-i narrator – 

referues. Realizmi i kësaj hapësire është i dukshëm, por në një farë mënyre sekondare. 

Buron nga aluzionet për hapësirën e banesës së vogël ose për hapësirën shoqërore, por 

është realizëm i një shkalle të dytë, meqenëse është pikërisht pozicioni subjektiv i 

narratorit që bën kalimin e hapësirës nëpërmjet dëshirës së tij për të qenë një simbol i të 

qenit ndryshe, i të jetuarit sipas mënyrës së tij, pa u kujdesur shumë për 

konvencionalizmat shoqërorë.  

Gjithçka që përshkon mendjen e rrëfimtarit luan në planin e hapësirës së mbyllur, atë 

të një banese të vogël ose të një banese të vetmuar, ku personazhi, Bledi Terziu, jeton i 

vetëm, i shoqëruar gjithandej nga fotografia dhe nënqeshja sfiduese e ish të fejuarës së tij. 

Edhe në romanin tjetër të Kongolit “Lëkura e qenit” hapësira në të cilën lëviz narratori 

është shumë e ngushtë.  

[...] Me t’u kthyer në shtëpi, u mbylla në dhomën time. Nga vrima e 

dyshemesë u sigurova se profesori ndohej në dhomë, por atë mbasdite 
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nëna vazhdimisht lëvizte. Po lante rroba në oborr, ishte e pamundur të 

futesh te Profesori pa u vënë re prej saj. Tërë kohën e kalova duke tundur i 

nervozuar krevatin e Brunildës, sa herë qante dhe, për shkak të vapës, ajo 

vetëm qante. Ndaj të ngrysur nëna i mbaroi rrobat, i vari në tel. Atëherë u 

ngjit lart, zuri të kujdesej për foshnjën, ndërsa unë gjeta rastin të zbrisja 

poshtë majë gishtërinjve, si hajdut dhe, po si hajdut, të futesha në dhomën 

e Profesorit pa trokitur.”125  

[...] Çdo ditë unë nisesha për në shkollë me nënën. Si ecnim ja një orë 

nëpër rrugën e qerreve, ajo kthehej nga stallat, unë vazhdoja më tej, deri 

në shkollë. Një ditë u gdhiva e sëmurë, më merreshin mendtë e më vinte 

për të vjellë. Kjo do të thoshte se nëna s’do të më lejonte të shkoja në 

shkollë. Në raste të tilla rrija pranë dritaresme orë të tëra. Ishte shumë 

interesante. Ndonjëherë shfaqeshin banorë të Vilës së shtrigave, [...]126   

 

Zbërthimi ligjërimor i ketij romani presupozon një vizion të realitetit social dhe 

politik që nuk mund të kuptohet pa një transkriptim molekular të realitetit realisht të 

jetuar nga personazhet dhe nga narratori në veçanti. Taktika e Kongolit është kryesisht 

molekulare. Zëri ligjërues regjistron elementet minimalë, shenjat dhe pamjet që përbëjnë 

në të njëjtën kohë një objektivizim maksimal të botës, në të cilën janë të detyruar të 

jetojnë personazhet dhe një subjektivizim metonimik, trupëzues të të njëjtit univers, të 

rishkruar në mënyrë simbolike nga narratori si zë i vetëdijshëm për funksionin e tij 

simbolik. Këtë ide e përforcon më shumë fakti se këto elementë minimalë, që shërbejnë 

për të ndërtuar realitetin, na ofrohen si copëza të vogla të një kaleidoskopi që në çdo 

rrotullim të tij, si rrjedhojë e bashkimit të copëzave të vogla të marra njëkohësisht nga 

jeta e nënës së protagonistit dhe e vetë protagonistit, krijojnë pamjen e plotë të realitetit 

shqiptar. Molekulat e vogla bashkohen kështu në tërësinë e strukturës së romanit. 

Përjetimi personal, pra subjektivizimi metonimik, shndërrohet kështu në një objektivizim 

maksimal, duke trupëzuar në një univers të vetëm dy botë të largëta në kohë, por të njëjta 

me njëra tjetrën. Krijohet përshtypja se historia përsëritet, kështu nga historia personale 

kalohet në atë të përgjithshmen. Kjo mënyrë e ndërtimit të veprës, përmes metonimisë, i 

krijon Kongolit mundësinë që të realizojë një srtukturë origjinale, strukturë që në 

romanin shqiptar deri në këtë kohë nuk është përdorur. Kjo e bën origjinal dhe stilin e tij. 

[...]  Ai tha se gjyshin tim e kishin vrarë me urdhër të Hadit. Nuk e di, 

më bëri përshtypje më shumë fakti që gjyshin tim e kishin vrarë, apo emri 

Had, i shqiptuar prej vizitorit nëpër dhëmbë, me zë të ulët. Pa i shqitur 

sytë nga buburrecat, ia vura veshin bisedës. Unë kam qenë dëshmitar i 

                                                                                                                                                 
124 Kongoli, F.,  “Te porta e Shën Pjetrit”, Toena, Tiranë, 2004 fq 12-15 
125 Kongoli, F., “Lëkura e qenit”, Toena, Tiranë, 2003, fq. 52 
126 Po aty,  fq 150 
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krimit, vazhdoi Sokrati i Rrjedhur, isha i shtruar në spitalin e burgut në të 

njëjtën kohë me të. Kurohej nga veshkat por betohem gjendja e tij nuk 

kishte arritur në pikën e fundit. Atë e vranë me një injeksion, e ai u 

përpëlit pa i ardhur në ndihmë askush, asnjë mjek nuk iu gjend ta shihte 

kur përpëlitej na agoninë e vdekjes [...] Ai vagabondi kështu i zhduku të 

gjithë, njëri pas tjetri, siç më mban edhe mua të mbyllur në këtë humbëtirë 

ku më është harruar dhe emri. Tët eti së paku i ka mbetur emri. [...] Kur 

nëna vështroi nga unë pata një ngasje të ngrihesha. Të shkoja tek ajo, t’i 

thosha se më vinte keq për të gjitha. Për gjyshin që e kishin vrarë në 

spitalin e burgut. Për atë vetë që në moshën time kishte jetuar në një 

gropë midis dy malesh. Ta pyesja nëse ajo së paku e kishte njohur të atin 

para se ta vrisnin. Unë për vete nuk e mbaja mend tim atë, fytyrën ia 

njihja vetëm nga fotografitë dhe, sidoqoftë, ajo nuk duhet të qante tani, siç 

nuk po më vinte për të qarë mua, ndonëse im atë ndodhej në burg dhe 

kisha afërsisht të njëjtat arsye për të qarë. Nuk lëviza. [...]  

           F. Kongoli , “Lëkura e qenit” Toena, 2003, fq. 148-149 

Fragmenti i mësipërm është dëshmi e mënyrës se si Kongoli i ndërton molekulat 

kuptimore të romanit të tij. Duket qartë se në këtë fragment ngjarjet rrëfehen nga dy 

pikëvështrime të ndryshme, të dyja në vetën e parë. Në këtë mënyrë Kongoli i largohet 

mimetizimit të pastër, domethënë rrëfimit të ngjarjeve nga një narrator i gjithëdijshëm 

dhe objektiv, i cili do të siguronte në këtë mënyrë mungesën e subjektivitetit, për ta afruar 

rrëfimin sa më pranë imitimit të pastër të realitetit. Dukuria sociale që ka dashur të na 

paraqesë autori nuk na vjen përmes rrëfimit të dy une-ve të ndryshëm, të cilët kanë 

marrëdhënie të ndryshme me ngjarjen që rrëfehet, njëri ka qenë i pranishëm në ngjarje 

(Sokrati i Rrjedhur), ndërsa tjetri mund të rrëfejë vetëm për atë që ndjen. Ky fragment 

është gjithashtu dhe dëshmi e mënyrës se si autori ndërthur nivelet e rrëfimit. Megjithëse 

gjatë gjithë veprës personazhet, që udhëheqin rrëfimin, janë të ndryshëm  Krisi, Lori, 

Doloresi, Sokrati i Rrjedhur etj  rrëfimi është gjithmonë homodiegjetik, pra narratori 

është i pranishëm në ngjarje, un-i rrëfyes ndryshon disa herë dhe shumë shpejt, duke bërë 

që të ndryshojë bashkë me të dhe niveli narrativ, i cili nga rrëfim i shkallës së parë 

homodiegjetike shndërrohet në rrëfim të shkallës së dytë. Sokrati i Rrjedhur, uni rrëfyes i 

vdekjes së gjyshit të Doloresit, i drejtohet vajzës dhe nënës së saj, duke i vendosur ato në 

rolin e dëgjuesit. 
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PËRFUNDIME 

 

 Studimi i strukturave ligjërimore në romanin shqiptar vijon të jetë një ndër 

çështjet problematike studimore. Rezultatet e punës së deritanishme për studimin dhe 

interpretimin e organizimit ligjërimor sigurisht janë kontribute të konsiderueshme, por 

strukturat ligjërimore shfaqin gjithmonë risi dhe për këtë arsye studimi i tyre nuk mund të 

jetë asnjëherë shterues. Evoluimi i vazhdueshëm i gjuhës dhe i diskursit romanesk i vë 

studiuesit përballë detyrimit që të jenë gjithmonë në sfidë me funksionet e reja që merr 

ligjërimi në roman.  

Në punën tonë, në përfundim të shfletimit të disa prej veprave më domethënëse të 

letërsisë sonë bashkëkohore mund të themi se, përsa shfaqin veprat e shkrimtarëve të 

marrë në studim, letërsia bashkëkohore shqiptare, dhe më konkretisht romani shqiptar, ka 

ndërtuar forma të reja të ligjërimit narrativ. Në përfundim të këtij punimi mund të 

ndërtojmë disa reflektime, që do t’i artikulojmë në tri boshte themelore:  1) Evoluimi i 

strukturave ligjërimore në romanin e pas viteve `90-të; 2) Për-catimi i efekteve që krijon 

fshirja e kufijve në ligjërimin narrativ (specifikisht I. Kadare; 3) Funksionet e ligjërimit 

subjektiv në rrëfimtarinë bashkëkohore. 

  

Boshti I 

Evoluimi i strukturave ligjërimore në romanin e pas viteve `90-të. 

 

-  Si rezultat i vëzhgimeve të bëra dalim në konkluzionet se ligjërimi narrativ në 

romanin e pas viteve `90-të ka pasuruar rrëfimtarinë dhe llojin romanesk në veçanti. Ne 

mendojmë se krijimi i romanit bashkëkohor, veçoritë e të cilit i vumë në dukje në punën 

tonë, përbën një hap të madh përpara jo vetëm në zhvillimin e rrëfimtarisë romaneske, 

por në përgjithësi edhe të zhvillimit të mendimit artistik. Pasurimi i strukturave 

ligjërimore me teknika dhe forma të reja të ligjërimit sigurisht plotëson teknikat e 

mëparshme, duke i pasuruar ato e njëkohësisht duke ushtruar ndikim edhe ndaj nevojave 

estetike të kohës.. Tek Kongoli stukturat ligjërimore pasurohen me ligjërimin në vetë të 

parë, i cili krijon një fragmentarizëm të rrëfimit, që thyen rendin ekzistues të rrëfimit 

tërësor. Ndërsa, Kadare e përdor gjuhën jo thjesht për arsye mimetike, se sa për të 

ndërtuar një kod që garanton një komunikim më të drejtpërdrejtë të tij me lexuesit. 

- Veprat e këtyre autorëve përbëjnë një udhëzues prospektivash, që nënvizojnë 

karakterin trillues të krijimtarisë romaneske. Të dy shkrimtarët shkruajnë një roman që 

rinovon konceptin e tërësisë. Të shkruarit e Kadaresë për shembull nxit një njëkohësi 

perceptimesh, ngjarjesh dhe fjalësh. Dialogët, monologët, përshkrimet lidhen me njëri-
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tjetrin në mënyrë të tillë që të krijojnë një tekst që luan, nga njëra anë me shumësinë e 

pasurinë e fenomeneve, mendimeve dhe, nga ana tjetër, me mungesën e konkretësisë së 

botës, ëndrrave, pse jo dhe të mitit, si në rastin e romanit “Shkaba”.  

- Të dy këta shkrimtarë, në ndërtimin tërësor të veprave të tyre, në vend që të 

luajnë vetëm me njësi të tilla si: rendi i ngjarjeve, zgjatja e tyre, gërshetimi i motiveve 

etj., punojnë në mënyrë befasuese me fjalën. Intuita e tyre prej shkrimtarësh me peshë në 

letërsinë tonë i çon drejt praktikës krijuese ku shprehet vetëdija se letërsia është mbi të 

gjitha përsëritja, shpikja dhe burgu i fjalëve; fjala është njësia bazë e letërsisë, materiali i 

saj dhe njëkohësisht qëllimi i saj. Romani bashkëkohor është dëshmi e kontradiktës së 

pastër në lidhje me faktin se letërsia nuk është aq perandoria e fjalës, por është më tepër 

një udhëtim përmes fjalëve drejt një “boshllëku të përjetshëm”, drejt një “shtëpie bosh”, 

si për të treguar kështu se të përballuarit e boshllëkut është njëkohësisht dhe paradoksi i 

pasurisë së tyre verbale, të mbingopjes narrative, retorike, mimetike dhe poetike. 

 - Romanet e dy shkrimtarëve ndërtohen mbi bazën e shtimit të bërthamave 

verbale metaforike, analogjike, shpjeguese që shtrihen në tekstet e tyre. Në të gjithë 

shtrirjen e romaneve, në ligjërimin e personazheve vëmë re lëkundjen e vazhdueshme të 

tyre midis bindjes dhe dyshimit, midis pohimit dhe mohimit. Romani për të qenë vetvetja 

duhet të jetë njëkohësisht prozë dhe poezi, pa qenë plotësisht as njëra as tjetra, çka do të 

kuptonte se në ligjërinin e romanit bashkëkohor shqiptar gjithnjë e më tepër  po shkohet 

drejt përmbysjes së raporteve midis epikes dhe lirikes. Në këtë përmbysje sigurisht që një 

rol të rëndësishëm luajnë format organizative të ligjërimit, po të kuptojmë me këto të 

fundit dhe përdorimin e vetave ligjërimore {domethënë vetën e tretë për epiken dhe 

objektivitetin e saj dhe vetën e parë për lirikën që është subjektive).  

 - Në veprat e këtyre shkrimtarëve mendojmë se  shfaqet një shpërthim i 

rrëfimatrisë dhe kjo ndodh në marrëdhënie me rrethanat në të cilat zhvillohet poetika e 

romanit bashkëkohor në letërsinë shqipe. Sistemi i rrëfimit dhe nivelet narrative shfaqin 

risi të cilat bëjnë që të shkruarit letrar të shndërrohet në një praktikë e cila lejon 

shkrimtarët të dalim nga rendi narrativ. Në këtë mënyrë të shkruarit letrar lehtësohet nga 

pesha e rëndë e paraqitjes së realitetit dhe e sheh atë në mënyrë të paqyruar, ashtu siç 

Perseu pa Meduzën, sipas mitit.  

 - Marrëdhëniet e ngushta midis formës dhe përmbajtjes kushtëzojnë dhe mënyrën 

e organizimit të ligjërimit, i cili, duke iu përshtatur veçantisë së misterit që personazhet 

kanë brenda tyre, edhe në aspektin formal duhet të marrë formën e kësaj veçantie. Këto 

ndërtime formale të ligjërimit krijojnë mundësinë e rritjes së impersonalitetit, duke e 

dëshmuar veprën e artit si diçka që “është bërë vetë” ( kjo realizohet vetëm përmes një 

osmoze midis mimesit dhe diegjezës). E gjitha kjo bën të mundur që theksi semiotik 

tashmë të spostohet tek fjala, tek gjuha dhe tek ligjërimi. Gjuha dhe ligjërimi i romanit 

nuk synon drejt qartësisë, unitetit të elementeve të veta funksionale, por evoluon si një 

ndryshueshmëri ligjërimore dhe ndryshim i shenjave të përdorura në prodhimin ekspresiv 
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të domethënies. Në këtë menyrë ligjërimi narrativ mund të rezultojë i paqëndrueshëm, i 

ndryshueshëm dhe i luhatshëm midis rrëfimit dhe përshkrimit. I luhatshëm është ligjërimi 

edhe midis rrëfimit dhe informacionit semantik shumëvalent të ofruar nga fraza të 

veçanta apo fragmente të ndërfutur që shërbejnë si elementë të ndryshueshmërisë 

ligjërimore. 

- Nëse pranojmë faktin se letërsia shqiptare është duke jetuar epokën e saj 

moderniste, mendojmë se ndryshimi i parë modern i kodit narrativ ndodh me këta 

shkrimtarë, të cilët minimizojnë shpesh herë ligjërimin mimetik-realist dhe ndërfusin në 

prozën e tyre një ligjërim problematizues, ose të themi më mirë prospektivist dhe ironik. 

Në këtë këndvështrim, të rrëfesh nuk do të thotë vetëm të përshkruash ngjarjet, t’i 

renditësh ato sipas një strukture të caktuar, apo të themi më mirë të paracaktuar. Të 

rrëfesh do të thotë të vesh në prospektivë. Kongoli e Kadare përmbushin 

fragmentarizimet e para moderne të narracionit. Në romanet e këtyre shkrimtarëve gjejmë 

modifikimet e para të  kodit narrativ. Nëse te Kongoli “ndjenjat e të kundërtës” apo 

“rrëfimet”, që gjenden në ligjërimin e rrëfimtarit apo të personazheve, të bëjnë të kuptosh 

sensin problematik të paraqitjes narrative, që kalon në veprat e tij përmes filtrave të 

koncepteve subjektive; në veprat e Kadaresë theksi i problematizimit të paraqitjes 

narrative kalon nga prospektiva fragmentare tek fraza. Frazat e Kadaresë janë të 

ngjashme me një kamera që fiksojnë në të njëjtën kohë shumë plane, shumë veprime dhe 

shumë mendime; por paraqesin dhe një lloj “skaneri” që sheh dhe tregon. 

- Në analizën e disa konteksteve të marra nga veprat e Kadaresë dhe Kongolit, 

mundëm të vëzhgonim mënyrën se si kombinimet midis zërrit të rrëfimtarit dhe 

pikëvështrimit, krijojnë një larmishmëri më të madhe në diskurs. Këto kombinime japin 

më shumë hapësirë për të ndërfutur më shumë elementë përshkrimorë në rrëfimtari duke 

zbehur fokusin mbi rrëfimin. Bëhet fjalë për organizime ligjërimore, që edhe pse 

ndërtohen mbi bazën e shenjave të rrëfimtarit të gjithdijshëm, dëshmon “humbje” të 

funksioneve të këtij lloj rrëfimtari krahasuar me modelin tradicional.  

- Mund të përfundojmë, në lidhje me këtë bosht, duke thënë se evoluimi dhe 

dinamika e romanit shqiptar, mendoj se shkon drejt konsolidimit të modernitetit, që, në 

aspektin e poetikës së ndërtimit të tij, synon një shkrirje të mimetikes dhe të diegjetikes. 

Duhet të pohojmë se në procedetë e modernizmit il novum  nuk është më në lojë. Ajo që 

ka më tepër rëndësi është se këto procede varen nga fakti se krijuesit e jetojnë 

modernitetin përmes një “përpunimi interpretativ”, përmes problematizimit të traditës, të 

së shkuarës dhe të materialeve.  

- Organizimet ligjërimore në veprat e marra në shqyrtim sigurisht shfaqin 

përdorimin e teknikave të njëjta. Por, ndërkohë që tek Kongoli e shkuara nuk i kapërcen 

kufijtë kohorë të mirë përcaktuar, madje e shkuara ka lidhje të drejtpërdrejtë me të 

tashmen ( kujtojmë këtu lidhjen në vazhdimësi dhe në asosacion të Lorit – Dolorës – 

Lizës, mbesa – nëna – gjyshja), tek Kadare e shkuara nuk ka kufinj të mirë përcaktuar. 
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Ajo mund të vijë nga legjendat, si në rastin e romanit “Shkaba” ose nga prehistoria, si në 

rastin e romanit “Piramida” etj. Mënyra se si këta shkrimtarë e përpunojnë materialin që 

gjejnë në mjedisin rrethues, se si e gërshetojnë të tashmen me të shkuarën, qoftë në 

aspektin historik, qoftë në atë të traditës letrare, krijon dhe veçantitë e tyre.  

 

Boshti II 

Për-catimi127 i efekteve që krijon fshirja e kufijve në ligjërimin narrativ (specifikisht 

I.Kadare) 

 

- I gjithë kapitulli i tretë “Ligjërimi me kufij të fshirë (modeli Kadare)” dhe çështjet e 

trajtuara në të i kushtohen shqyrtimit të një çështjeje themelore, që është ajo e fshirjes së 

kufijve midis niveleve narrative që organizojnë ligjërimin. Analizimi i njërës prej 

figurave të diskutuara në rrethet e narratologjisë (më saktësisht silepsës narrative), në 

romanet më të fundit të Kadaresë128, na dha mundësinë të bëjmë për-caktimin tonë mbi 

efektin që krijon kjo figurë në ligjërimin narrativ të këtij shkrimtari.  

- Gjatë shqyrtimit tonë, në romanet e marrë në shqyrtim, vumë re se marrëdhënia 

midis gjithëdijes, objektivitetit dhe subjektivitetit në ligjërimim gjithnjë e më tepër po 

bëhet problematike, për shkak se informacioni që jepet nga rrëfimtari i gjithëdijshëm nuk 

ka më vlerën e plotësisë. Ky informacion mund të shihet si i paplotë duke qenë se në të 

gjejmë gjurmë të shkrirjes së kufijve diegjetikë, e për rrjedhojë dhe osmozën  midis 

autorit dhe personazheve të tij. Kalimet e vazhdueshme nga objektivja tek subjektivja 

duket se ndërtojnë një lloj “realizmi subjektiv”, që romancierin e gjithëdijshëm e 

zëvendëson me romancierin që e dëshmon praninë e tij jo vepëm përmes gjithëdijes, por 

edhe duke u shkrirë në një zë kolektiv, i cili i përket sa personazheve aq dhe autorit. 

- Figura e silepsës narrative është një figurë  e rëndësishme nëse duam të kuptojmë 

mënyrën si shkrihen kufijtë ligjërimorë në veprat e Kadaresë. Mënyrat e ndërtmit të saj 

anë shumë të larmishme duke na u shfaqur herë përmes agramatizmave gjuhësorë, herë 

përmes gërshetimit të llojeve të ndryshme të ligjëratës së zhdrejtë të lirë apo dhe 

përdorimit të Mise en abyme të informacioneve ndërtekstore. Nga ky këndvështrim 

ligjërimi narrativ, si tek “Darka e gabuar” ashtu dhe tek “E penguara”, organizohet si 

grumbullim, mbivendosje anakronike e shenjuesve që i përkasin niveleve të ndryshëm 

narrativë. Kjo bën të mundur që diskursi të shfaqet si kombinim i informacioneve që i 

përkasin të shkuarës dhe së ardhmes, për më tepër kur shprehjet kohore apo vendore nuk 

kanë referenca të qarta.  

                                                 
127 Në titull, fjalën “përcaktim” e kemi shkruar me vijë ndarëse për të nënvizuar se detyra jonë,  më shumë 

se do të synojë përkufizimin e kësaj teknike, do të jetë ajo e caktimit dhe përcaktimit  me kujdes të kësaj 

figure të diskutuar. 
128 Për ndërtimin e këtij kapitulli janë marrë në analizë dy nga romanet më të fundit të Kadaresë, 

konkretisht “Darka e gabuar” dhe “E penguara” 
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- Nisur nga denduria e rasteve të lojës me kohën e foljeve mund ta shohim këtë si një 

procede që, bashkë me mungesën e homogjenitetit kohor, i jep mundësinë shkrimtarit të 

fshijë kufijtë diegjetikë. Sintaksa në ligjërim paraqet thyerje, të cilat bëjnë të mundur që 

fjalia të përfshijë në sistemin e saj si domethënien dhe kuptimdhënësin, pra autorin, që në 

këtë mënyrë bëhet pjesë  e diegjezës. Një organizim i tillë ligjërimor bën të mundur që 

marrëdhënia midis “të shkuarës” dhe asaj që po “ndodh” të mos jetë një marrëdhënie 

diakronike, por njëkohësie. Struktura e tjetërsuar ligjërimore, me luhatjet e vazhdueshme 

që shfaq, shkrin në një objektiven e subjektiven dhe, kështu, lexuesi ka mundësi të shohë 

brenda dhe jashtë ngjarjeve të rrëfyera. 

- Përsa i përket faktit se për shkak të fshirjes së kufijve narrativë ne mund të flasim 

për prani të    autorit në vepër, kjo në romanet e shqytuar shfaqet përmes disa formave: 

a. Pranisë së autorit në zërin kolektiv. Rastet kur në debatet 

midis qytetarëve shenjat gjuhësore janë tilla që mbështesin 

idenë e pranisë së një elementi jashtëdiegjetik, që s’mund të 

jetë tjetër përveç autorit.  

b. Shkrirja e subjekteve është një tjetër mënyë për të shkrirë 

edhe kufijtë. Përzierja e autorit me personazhin apo 

rrëfimtarin ka shenjat e veta të dukshme në romanin “E 

penguara”. Ky tip i shkrirjes së subjekteve realizohet qoftë 

përmes dominimit të ligjëratës së zhdrejtë të lirë, si forma 

më e përdorur e rrëfimtarisë, ashtu dhe përmes përzierjes së 

fushës leksikore të rrëfimtarit dhe personazhit. Diskursi 

gjithashtu shfaq dhe shenja të autorit siç janë për shembull 

disa nga elementet e ripërsëritura në vepra të tjera të 

Kadaresë.  

- Të gjitha këto forma të shkrirjes së kufijve dhe të subjekteve na krijon 

mundësinë ta konsiderojmë strukturën ligjërimore të këtyre dy romaneve të Kadaresë si 

mënyrën në të cilën ndërtohet ontologjia e veprës. Racionaliteti që karakterizon realen 

diegjetike të romaneve, në pjesën më të madhe ndërtohet përmes ndërmjetësimit të 

instancës së rrëfimtarit të jashtëm, por që është një instancë shumë e luhatshme. 

Unifikimi i zërave të rrëfimtarëve përmes zëvendësimit të të shprehurit indirekt me të 

shprehurit direkt ndërton një realitet që ka stausin e vet ontologjik. Prejardhja e zërave 

rrëfyes nga realitete ontologjikisht të ndryshëm,  ka si synim të shkruarit e Historisë. Çdo 

zë rrëfyes është njëkohësisht dhe bartës i historisë së realitetit të tij, histori të cilat 

bashkohen në një të vetme duke i dhënë mundësi veprës që të jetë sa e papërshëritshme 

ontologjikisht, aq dhe gjithëkohore në përfshirjen e shumë historive brenda saj. 

- Tërësia ndërtimore e ligjërimit tek “Darka e gabuar” dhe “E penguara” na 

ndihmon të çojmë më tutje studimet në lidhje me mënyrën si funksionon raporti midis 

botës së trilluar artistike dhe realitetit. Qëllimi i ndërtimit të një ligjërimi me kufij të 
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shkrirë bën të mundur që autori të jetë i pranishëm në ngjarje, të cilat nëse i shohim përtej 

trillimit artistik, përtej diegjezës, lidhen drejtpërdrejt me vetë jetën e Kadaresë. Ngjarjet e 

qytetit të Gjirokastrës (“Darka e gabuar”) apo shkrimtari dhe sfidat letrare dhe joletrare 

me të cilat ai duhet të përballet (“E penguara”), janë pjesë e pandarë e vetë jetës së I. 

Kadaresë. E kuptuar drejtë, forma artistike përmes së cilës ndërtohen të dy romanet, nuk 

organizon një përmbajtje të gatshme, të cilën e gjejmë në realitet, por jep mundësinë që ta 

gjejmë dhe ta shohim vetë atë. Kjo mënyrë e thurjes së veprave, nga ana e Kadaresë, 

kërkon që në rrjedhën e subjektit të tyre lexuesi të krijojë lidhjet e duhura midis shenjave 

përkatëse që gjenden në tekst, për të kuptuar drejtë raportin diegjezë – metadiegjezë.  

  

Boshti III 

Funksionet e ligjërimit subjektiv në rrëfimtarinë bashkëkohore (specifikisht F. 

Kongoli) 

- Romanet e Kongolit dëshmojnë se vepra letrare, si çdo formë tjetër e artit, lind nga 

një kontekst i caktuar historik, e reflekton atë dhe promovon evoluimin e tij. Fusha 

tematike e rrëfimtarisë tek ky autor zgjerohet deri në atë pikë sa ta përputhë rrëfimtarinë 

me ontologjinë. E themi këtë se mendojme se çdo ontologji, çdo diskurs në lidhje me të 

qenurit e gjërave, zhvillohet në termat e rrëfimtarisë. Duke u mbështetur në fragmentet e 

analizuara nga veprat e Fatos Kongolit vërehet se ligjërimi subjektiv në  veprat e këtij 

shkrimtari krijon mundësinë që termi rrëfimtari të zgjerohet dhe të përfshijë problematika 

të rendit ontologjik. Pra problematika që kanë të bëjnë me qenien. Romanet e analizuar 

përpos marrëdhënies midis rrëfimtarisë dhe ontologjisë lënë të kuptohet dhe një 

marrëdhënie tjetër, ajo midis rrëfimtarisë dhe subjektit, për shkak se subjekti (individi), 

paraqitet si krijues i ligjërimit dhe në të njëjtën kohë edhe si rezultat i tij. Pra personazhet 

e Kongolit ndërtojnë ligjërimin dhe në të njëtën kohë ndërtohen prej tij. 

- Subjektiviteti shfaqet si një invariant ligjërimor dhe semantik tek ligjërimi në 

romanet e Kongolit. Ligjërimi subjektiv i Kristit, Platonit, Bledit etj., ndërton një frazë 

narrative individuale, e cila rivë në diskutim vlerat e grupit shoqëror të cilit ata i përkasin. 

Në këtë këndvështrim funksioni që përmbushin këto subjektë rrëfyes është rindërtimi, 

përmes ligjërimit, i disa fakteve që mund të verifikohen dhe që i hapin rrugë njohjes. 

Konteksti në të cilin zhvillohen ngjarjet e rrëfyera rindërtohet nga ligjërimi i subjektit, ku 

ky i fundit, pavarësisht se shfaqet tek ne në formë heterogjene, është një subjekt i 

unifikuar, kompakt, është një subjekt autoritar.  

- Rrëfimtaria, si tek “Lëkura e qenit” ashtu dhe tek “Te porta e shën Pjetrit” apo “Jetë 

në kuti shkrepëse”, mund të realizohet përmes lojës së marrëdhënieve të vazhdueshme 

midis diskursit të vetë subjektit dhe diskursit të tjetrit, që vetë sintaksa e parashikon duke 

u nisur nga fakti se si e sjellim ligjërimin e tjetrit. Ndërtimet ligjërimore të personazheve 

janë dialogjike, megjithëse nuk përdoret “dialogu” si formë. Ligjërimi i tjetrit risillet si 

përmes ligjëratës së drejtë ashtu dhe përmes ligjëratës së zhdrejtë, por mbi të gjitha 
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përmes ligjëratës së zhdrejtë të lirë. Përdorimi i ligjëratës së zhdrejtë të lirë, në të gjitha 

rastet e shqyrtuara, shërben për të bërë të mundur që në fjalën e personazheve, në 

projektin tërësor të diskursit të tyre, në gjithë procesin e rrëfimit, të ndjehet prania e një 

mundësie tjetër, e një pikëvështrimi tjetër, e një tjetër diskursi. Ky diskurs i tjetrit s’është 

gjë tjetër veçse mendimi që familjarët, të afërmit apo shoqëria kanë në lidhje me 

personazhet kryesorë. Në rastet e marrë në shqyrtim të rrëfyerit dialogjizohet jo sepse 

janë dy qenie që dialogojnë formalisht dhe shkëmbejnë batuta me njëri-tjetrin, por sepse 

ligjërimi i protagonistëve nuk është i pastër nga ajo çka ata dinë se të tjerët mendojnë për 

të.  

- Ligjërimi subjektiv në romanet e Kongolit bën që veprat e këtij shkrimtari të 

shfaqen si një tekst, i cili jo thjesht ri-ndërtohet (mimetikisht) mbi bazën e ligjërimit, por 

që ndërtohet nëpërmjet marrëdhënies me një interpretues, i cili është personazhi. Ajo çka 

dëshmohet nga rastet e marra në shqyrtim, është fakti se secili prej personazheve ka një 

histori brenda vetes dhe “vetërrëfehet”, pra çdo histori personale ndërfutet në një 

strukturë narrative, në të cilën ri-ndërtohet identiteti dhe personaliteti i humbur. Struktura 

ligjërimore në këto raste ndërtohet mbi faktin se, qoftë interpretimi, qoftë të rrëfyerit 

realizohen nëpërmjet marrëdhënieve dialogjike të brendshme më shumë se sa mbi ato të 

jashmet. 

- Ritmi i ligjërimit në romanet e Kongolit karakterizohet nga mungesa e vazhdimsisë, 

për shkak se ai ndjek vërshimet pulsive, të cilat herë pas here ndërhyjnë në zërin që merr 

përsipër rrëfimin. E quajtëm teknikë molekulare këtë mënyrë të ndërtimit të ligjërimit në 

një formë të copëzuar, që përfshin një dialektikë midis njësive minimale të tekstit, pra 

fjalëve, imazheve dhe projektit specifik të veprës. Të gjitha momentet “molekulare”, në 

këto romane të shqyrtuar, shfaqen në formën e interpretimit, të cilat personazhi i sjell si 

rindërtim të një “teksti” fillestar (kemi parasysh realitetin jashtë personazhit në këtë rast). 

Evidentimi i “tekstit” fillestar bëhet i pamundur për sa kokë që ky, për shkak të një sërë 

incidentesh, disa dhe rastësorë (kujtojmë vrasjen që bën Bledi apo aksidenti që i 

shkaktohet platon Gurit), kanë shkaktuar anomali e trasformime. Kjo është dhe arsyeja 

për të cilën në këto romane nuk bëhet më fjalë për të identifikuar“tekstin” autentik, pra 

realitetin, të rindërtueshëm përmes ligjërimit ashtu siç ishte në fillim. Nga rastet e 

shqyrtuara del qartë se i vetmi “tekst” autentik është interpretimi që personazhi i ka bërë 

fakteve paraprake. Për këtë shkak struktura narrative e teknikës molekulare tjetërsohet 

apo shumëfishohet, duke lëshuar terren në planin e koherencës. Zëri ligjërues i 

personazheve regjistron elementët minimalë, shenjat dhe pamjet që përbëjnë në të njëtën 

kohë një objektivizim maksimal nisur fillimisht nga subjektivizmi. Kjo teknikë 

funksionon në një logjikë metonimike të zëvendësimit të objektives, të jashtmes, me 

subjektiven, interpretimi personal që rrëfyesi i vetvetes i bën objektives. 
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 - Studimi i hollësishëm i këtyre formave të ndërtimit të ligjërimit, tek Ismail 

Kadare dhe tek Fatos Kongoli pati si qëllim të ndriçojë specifikat konstruktive të 

ligjërimit romanesk. Vëzhgimet tona na kanë çuar në konkluzionin se ligjërimi narrativ 

në romanin bashkëkohor sa shfaqet nëpërmjet formave të veta specifike të dallueshme 

mirë, aq edhe nëpërmjet origjinalitetit të këtyre dy individualiteteve letrare: 

 Romani i Fatos Kongolit nuk mund të reduktohet vetëm në historinë që tregon. 

Pas historive të tij ravijëzohen enigmaciteti i letrares, parregullsia e ligjërimit dhe 

mundësia e narratives. 

 Romanet e Kongolit dhe Kadaresë nuk mund të reduktohen në qëndrueshmërinë e 

një forme. Në shtrirjet e tyre tekstore ato janë thelbësisht shumëformësh. 

 Romanet e Kongolit dhe të Kadaresë nuk mund të reduktohen vetëm në 

qëndrueshmërinë dhe përsëritshmërinë e romaneskes. Interesi romanesk është i 

shpërndarë në mënyra të ndryshme. 

 Romani i Kadaresë nuk mund të reduktohet në dëshirën për të reflektuar realen, 

pra nuk mund të reduktohet vetëm në dëshirën e mimesit. 

 Romanet e Kadaresë dhe Kongolit nuk mund të reduktohen vetëm në 

predominimin e narratives. 

 Romani i Kongolit nuk mund të reduktohet vetëm në një ligjërim që përçohet 

nëpërmjet subjektivizimeve të zërit të narratorit. 

 

Studimi i hollësishëm mënyrës si ndërtohet ligjërimi në romanet e Kadaresë dhe të 

Kongolit na ka ndihmuar të identifikojmë strukturat më të qenësishme mbi të cilat 

ndërtohet ligjërimi narrativ dhe njëkohësisht të studiojmë funksionin që kryejnë këto 

struktura. Përmes kësaj qasjeje, kemi arritur të ndriçojmë specifikat konstruktive të 

organizimeve ligjërimore dhe të dëshmojnë se evoluimi i ligjërimit romanesk, në 

përgjithësi, gjithnjë e më shumë po redukton përqendrimin tek ngjarja e rrëfyer, pra kemi 

gjithnjë e më pak rrëfim, duke e spostuar vëmendjen tek rrëfimtaria. 

 Kjo punë, për nga këndvështrimi dhe risia që sjell, mendojmë se përmbush një 

domosdoshmëri në fushën e studimeve të ligjërimit narrativ në romanin bashkëkohor, por 

gjithashtu është një nismë për t’u thelluar më tutje në çështje të ligjërimit, nisur nga fakti 

se rrëfimtaria sot gjithnjë e më tepër po bëhet ligjërim.  
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