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– Autorë nga Shqipëria –

Hyrje paraprake:
1. Synimet; kategori, kritere dhe vështirësi
të hasura gjatë kërkimit shkencor
1. Metodologjia
Përkthimi i letërsisë shqiptare në gjuhë të huaja, si çështje e debatit
shkencor, është fokusuar prej kohësh mbi aspekte të ndryshme të
kësaj teme, duke e vënë theksin mbi procesin e përkthimit, mbi
përkthyesit, letërsinë e migracionit apo letërsinë e dygjuhësisë, për
të krijuar kështu parnoramën se si funksionon kjo letërsi në kultura
të tjera.
Në dobi të kësaj çështjeje kanë dhënë ndihmesë paraprakisht edhe
studiues dhe përkthyes të njohur, të cilët i kanë ngritur shqetësimet
e tyre në rrafsh institucional1, duke krijuar kështu, bashkë me
veprimtari të mëhershme, klimën për vëmendje ndaj letërsisë
shqiptare në përkthim.
Pas një përvoje jo të vogël në fushën e botimeve e kërkimit
shkencor, teksojmë se studimi ynë, si pjesë e Projektit Collider2
përqendrohet më së pari në përputhjen e synimeve tona me
qëllimet themelore të projektit, përmes të cilit kërkohet që të
dhënat, ashtu sikurse vëzhgimet, treguesit, faktet, dëshmitë dhe
analizimet, të plotësojnë mungesat dhe të shërbejnë si mjet efikas
jo vetëm i paraqitjes së gjendjes faktike në përkthimet e letërsisë
1. Shih: Akte të Konferencës Shkencore Kombëtare “Letrat shqipe dhe gjuhët e
tjera të letërsisë shqiptare” organizuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë,
Tiranë, nëntor 2015.
2. Balkan Translation Collider bashkëfinancohet nga Programi Europa Krijuese
i Bashkimit Europian dhe zbatohet në Shqipëri nga Shoqata Poeteka gjatë
periudhës 2021-2023.
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shqiptare drejt gjuhëve të vendeve të Bashkimit Europian (EU)
dhe të Ballkanit Perëndimor (BP), sikurse edhe si instrumente
të forcimit të bashkëpunimit mes botës letrare shqiptare dhe
kulturës librore të këtyre vendeve, përmes përkthimit të kësaj
letërsie.
Theksojmë se objektivi i kryesor i këtij studimi është fillimisht
hulumtimi i gjendjes aktuale në fushën e shkëmbimit letrar
rajonal dhe mbirajonal lidhur me përkthyeshmërinë dhe botimin e
veprave të autorëve nga Shqipëria dhe Kosova. Përmes qëmtimit
synohet që te bëhen të dukshme arritjet dhe problemet e hasura
gjatë procesit, mungesat apo vështirësitë me të cilat ballafaqohet
letërsia e shkruar në gjuhën shqipe gjatë përkthimit.
Qëllim parësor mbetet fakti se, duke i shfaqur dhe shkëmbyer
përvojat, shfaqim prirjen dhe qartësojmë ambicien për të mbërritur
të organizuar tek lexuesi i gjerë europian dhe për të synuar, prej
këtej, më shumë. Kjo pasi vërejmë se, nëse instrumentet e përkthimit
dhe faktorët e tjerë në ndihmë të librit të përkthyer përdoren me
efikasitet, qasja ndaj lexuesit global nuk është një utopi.
Përmes të dhënave dhe analizimit në vijim, studimi i zonës
shqipshkruese drejt letërsive të vendeve të Bashkimin Europian
dhe Ballkanin Perëndimor nuk ka thjesht qëllim skedimin
për herë të parë të ecurisë dhe rrjedhave të procesit përkthimor
dhe punën e përkthyesve në veçanti, por të ofrojë ndihmesë në
njohjen rrugëve, mjeteve, mënyrave dhe infrastrukturës që rrisin
performancën e paraqitjes së një vepre letrare të përkthyer drejt
një audiencë të re dhe më të gjerë.
Sigurisht që këtu kemi parasysh evidentimin e autorëve të
përkthyer, titujt e veprave apo artikujve letrarë të përkthyer, emrat
e përkthyesve dhe shtëpive botuese, por paraqitjen e tyre në këtë
studim shfaq tiparet e një rrjeti dhe një sistem komunikimi të
hapur, që priret të ndihmojnë, lehtësojë e promovojnë letërsinë e
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përkthyer, duke e vënë theksin te faktorët njerëzorë të përfshirë
në këtë proces, të cilët e nxisin dhe e përshpejtojnë atë.
Në logjikën e bashkërendimit të lëndës dhe përdorimit të të dhënave
të përpunuara, jemi të mendimit se rezultatet e këtij studimi,
sikurse edhe studimet e kolegëve të tjerë, që operojnë në kuadër të
projektit Collider, janë pikënisje për një stad të ri pune për takimet
e ardhme rajonale dhe europiane të bashkëpunëtorëve mbi këtë
subjekt dhe për operatorët në fushën e përkthimit e të promovimit
të librit të përkthyer, pa anashkaluar entet apo institucionet që në
praktikat apo politikat e tyre kanë përparësi librin e përkthyer drejt
lexuesit të ri europian apo të Ballkanit Perëndimor.
Këtyre përfaqësuesve të sferës profesionale (autorë, përkthyes,
këshillues të librit në media, gazetarë kulture e sidomos
menaxherë dhe agjentë letrarë të synuar etj.), organizatave dhe
enteve (festivale, panaire, botues të veçantë apo të organizuar në
shoqata, bibliografë, statisticienë, studiues të historishkrimit letrar
etj.), përfshi këtu dhe institucione të fushës a linjës së librit dhe
përkthimit (Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, Ministria e
Kulturës, mbështetës vendas e të huaj të librit shqiptar në rrugën
e përkthimit etj.), të cilëve u adresohen në mënyrë të veçantë të
dhënat dhe përfundimet e këtij studimi.
Gjatë punës për realizimin e studimit të letërsisë së shkruar në
gjuhën shqipe e të përkthyer drejt gjuhëve të vendeve të Bashkimit
Europian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor kemi mbajtur parasysh
që të dhëat statistikore dhe përpunimi i tyre të shoqërohet nga
shfaqja e prirjeve, tendencave, të cilat përfundojnë me sugjerime
të adresuara dhe rekomandime ndaj praktikave e politikat të
ndjekura gjatë veprimtarinë përkthimore.
Në këtë perspektivë, studimi mëton të ofrojë një panoramë, pasqyrë
apo hartë arritjesh dhe problematikash të vërejtura që, nga njëra
anë vëzhgojnë procesin dhe, nga ana tjetër, shfaqin perspektivat
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se si mund të mbërrihet tek një audiencë e re lexuesish përmes
përkthimit dhe cilat janë dhe mund të jenë rrugët drejt suksesit.
***
Kërkimi ynë u fokusua në tri drejtime kryesore: 1. vjelja e të
dhënave; 2. përpunimi dhe trajtimi i tyre nëpërmjet vëzhgimit;
3. analizimi dhe nxjerrja e përfundimeve, sugjerimeve dhe
rekomandimeve të nevojshme. Hulumtimet ndoqën këto rrugë
kryesore kërkimi:
I. online (Bibliotekat Kombëtare e Shqipërisë, të cilat ofruan
të dhëna të mjaftueshme, të dobishme e orientuese, por jo
gjithmonë të pasura e të plota, por në aktualizim e sipër, për
sa u përket shteteve dhe gjuhëve të analizuara për efekt të këtij
studimi);
II. kërkim i drejtpërdrejtë në Bibliotekat Kombëtare (si për
shembull ato shqiptare dhe rumune për rastet përkatës, si
dhe Biblioteka e Kongresit Amerikan3) apo në Bibliotekën e
Akademisë Rumune dhe në Fondin Kombëtar Rumun të Librit);
III. komunikim i drejtpërdrejtë me kolegë botues, përkthyes
e autorë dhe bashkëpunëtorë të jashtëm të përfshirë në këtë
projekt studimor.
Hapat metodologjikë të lartpërmendur u ndërthurën edhe me
teknika të tjera kërkimi, duke kërkuar këshillim nga ekspertë
drejtues, bibliografë, historianë të letërsisë, përfshirë dhe
angazhimin e gazetarëve të kulturës (për monitorim të mediave)
apo palëve të interesuara (botues revistash letrare, organizues
festivalesh dhe përurimesh letrare), të cilët sollën të dhëna aty ku
aksesi ishte më i kufizuar.
3. Shih www.bibnat.ro, www.bksh.al, www.biblacad.ro, www.loc.gov
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Duhet theksuar që në krye se nga pikëpamja e gjeografisë së
kërkimit, ky studim prek hartën kulturore të 25 shteteve të
kontinentit europian, duke shqyrtuar 19 gjuhë të gjeozonës.4
Shtojmë, gjithashtu, edhe faktin se ky studim, për efekt lehtësie
në shfrytëzimin e lëndës, i shqyrton si zë më vete përkthimet e
autorëve nga Kosova në gjuhët e vendeve të Bashkimit Europian
dhe të Ballkanit Perëndimor, por duke i konsideruar këta autorë si
pjesë e qenësishme dhe kontribuese e letërsisë së shkruar në gjuhën
shqipe. Studimi i trajton këta autorë brenda zërit të mëvetëm
“Autorë nga Kosova”, duke i shfaqur me të njëjtën metodologji
përkthimet e tyre në gjuhët e së njëjtës zonë.
Tipar i qenësishëm i organizimit të lëndës brenda këtij studimi
është shqyrtimi i përkthimit drejt gjuhëve pritëse nën termat e
dendësisë së shkëmbimit. Prej këtej veçohen 3 zona përkthimore,
në të cilat letërsia e shkruar në gjuhën shqipe mbërrin:
I. zona e shkëmbimit të lartë - gjuhë me frekuencë të lartë
në përkthim, në të cilat përfshihen italishtja, frëngjishtja,
maqedonishtja, rumanishtja, gjermanishtja;
II. zona e shkëmbimit të mesëm – gjuhë me frekuencë të moderuar
në përkthim, në të cilat përfshihen serbishtja, spanjishtja,
bullgarishtja, suedishtja, polonishtja;
III. zona e shkëmbimit të ulët – gjuhë me frekuencë të ulët
në përkthim, në të cilat përfshihen çekishtja, sllovakishtja,
kroatishtja, hungarishtja, greqishtja, holandishtja, finlandishtja,
danishtja, norvegjishtja, gjuha boshnjake.5
Prej klasifikimit të dendurisë bëhen më të dallueshme tiparet se
në cilat gjuhë shfaqen më dukshëm prirjet për qëndrueshmëri,
zhvillim, intensifikim apo rënie të marrëdhënies përkthimore
mes letërsisë shqiptare dhe përkthimit të saj në gjuhët e
4. Të dhënat që vijnë nga shtete si Austria, Zvicra dhe Belgjika janë analizuar mbi
kriterin e gjuhës (brenda gjuhëve gjermane dhe franceze).
5. Ilustrimi i emërtesave dhe termave të përdorur për tri kategoritë mbështetet në
skedarët dhe tabelat që shoqërojnë bashkëlidhur këtë studim.
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kontinentit europian, duke hapur vend për ndërhyrje të karakterit
të sugjerimeve apo propozimeve për më tej. Kjo metodë, duke
u thelluar në analiza mbi lëndën dhe duke specifikuar kriteret e
lartpërmendura të shqyrtimit, nxori në pah fakte si: edhe pse pjesë
e vendeve të kontinentit europian, me të cilët ka jetuar pranë jo
vetëm gjeografikisht, por dhe historikisht, letërsia shqiptare ka
zënë një hapësirë të vogël dhe një shpërndarje jo përpjestimore në
përkthimet drejt gjuhëve dhe kulturave europiane. Shkak për këtë,
siç vëren përkthyesi dhe gazetari i kulturës Ben Andoni, “letërsia
shqiptare është ende e panjohur për botën e jashtme - kryesisht
për shkak se nuk ka mjaft përkthyes të aftë”6.
Kriterit të dendurisë në shkëmbim, studimi i bashkëngjiti edhe
kriterin e intensitetit në shkëmbim, duke mbërritur drejt termave
më të kodifikuar:
I. letërsi e mirënjohur (referuar letërsisë shqiptare të zonës së
shkëmbimit të lartë, përkthyer dhe botuar në Itali, Rumani,
Francë, Maqedoni, Gjermani etj.,);
II. letërsi e njohur (referuar letërsisë shqiptare të zonës së
shkëmbimit të mesëm, përkthyer dhe botuar në Serbi, Suedi,
Spanjë, Bullgari Poloni etj);
III. letërsi pak e njohur (referuar letërsisë shqiptare të zonës
së shkëmbimit të ulët, përkthyer dhe botuar në Çeki, Sllovaki,
Kroaci, Hungari, Greqi, Holandë, Finlandë, Danimarkë,
Norvegji, Bosnjë-Hercegovinë etj.).
Rrjedhimisht, duke theksuar nocionet e mësipërm, termat “letërsi
të vogla”, “letërsi të mëdha”, “gjuhë minore” apo edhe “literaturë
e njohur / e panjohur” paraqiten si referenca dhe kodifikues
ndërkombëtarë, përdorur, mes të tjerësh, nga Gilles Deleuze dhe
6. Andoni, B.: Albania’s Literary Treasures Lost in Translation; https://balkaninsight.com/2010/06/23/albania-s-literary-treasures-lost-in-translation. June 23,
2010.
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Felix Guattari7, për të identifikuar se nga dhe si ndryshon në
thelb një “letërsi e madhe” prej një “letërsie të vogël” dhe ku janë
dallimet mes një letërsie të shkruar në një “gjuhë të vogël” dhe
asaj të shkruar në një “gjuhë të madhe”. Bashkëlidhur me këtë
logjikë shkon edhe termi plotësues “autori i madh”, apo thënë
ndryshe “autor-qendër”, përdorur në këtë studim në kontekstin që
Jana Bukova8 i jep termit, duke e vendosur në sfondin e rolit që
luan prania e një autori qendror për një letërsi “të vogël”.
Referuar koncepteve të saj, gjatë studimit kemi shqyrtuar, aty ku
ka qenë e mundur, nëse prania e elementit “letërsi e vogël”, bashkë
me kriterin “autor-qendër”, e bën apo jo më të dukshëm në hartën
letrare dhe a e identifikon vetvetishëm edhe praninë e letërsisë
vendit prej nga “autori-qendër” vjen, duke bërë që shanset drejt
përkthimit të jenë të hapura automatikisht edhe për autorët e
tjerë të vendeve me “letërsi të vogla9, apo mund të funksionojë e
kundërta.10
Nga perspektiva të tilla, studimi vrojtoi pritshmëritë e “letërsive
të vogla”, të dala prej “gjuhëve minore” dhe prirjet e tyre si për
rastin e përfshirjen në “riterritorializimin simbolik” të Republikës
së Letrave ashtu edhe në transferimin drejt gjuhëve të ngjashme
“të vogla”.
Shqyrtimi në terma të tillë bëri që përfundimet dhe sugjerimet të
jenë të arsyetuara mbi këtë sfond, duke e bërë të tejdukshme si
gjendjen, ashtu edhe shkaqet pse një letërsi, si letërsia e shkruar
në gjuhën shqipe, sillet rreth termave letërsi e mirënjohur, letërsi e
njohur dhe letërsi pak e njohur.
7. Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. Kafka: Toward a Minor Literature.
Minneapolis and London: University of Minnesota, 1986.
8. Bukova, Jana, Not Small. Minor. Studi Slavistici xi (2014): fq. 227-235.
9. Leka, Arian, An Autonomous Province”: Herito, Nr. 30/1/2018, f. 78-91; Në
kërkim të këmishës së humbur”, Botimet Poeteka, 2018, fq. 313-330.
10. Halla, Barbara, Albanian Literature Beyond Kadare’s Long Shadow: https://
exit.al/en/2021/10/12/comment-albanian-literature-beyond-kadares-longshadow/
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Skanimi i të dhënave burimore dhe vendosja e tyre brenda sfondit
social-politik të marrëdhënieve kulturore mes Shqipërisë dhe
kulturës europiane kërkoi që, në disa raste, vëzhgimet dhe analizat
krahasimtare të kryheshin edhe në rrafshin diakronik, duke ofruar
pamje me interes mbi përkthimet nga gjuha shqipe drejt gjuhëve
të Europës para viteve ’90, të cilat janë në dobi të historishkrimit
të letrave shqiptare, vështruar në rrafshin diakronik. Një shqyrtim
i tillë, që ndërthur aktualizimin e të dhënave, sinkroninë e zonës
kohore 2015-2020 dhe diakroninë, vështruar brenda kushteve e
rrethanave, hedh dritë mbi veçantitë dhe përparësitë.
Ajo shenjon praninë dhe mungesat e përkthimeve në gjuhë e vende
të ndryshme, vëren ndikimin e faktorëve gjeo-politikë (të tillë si
afërsia kufitare apo parapëlqimet kulturore, ndikimin e faktorëve
si diaspora/ mërgata, numri i përkthyesve, emigracioni / mërgimi
apo minoriteti / pakica kombëtare) ndjek rrjedhat e ndikimit të
investimeve kulturore, të tilla si rekomandimet dhe çmimet letrare,
apo edhe marrëdhëniet e letërsisë së përkthyer me forma të ndryshme
të ndikimit të pushtetit (politik, ekonomik, mediatik etj.).
***
Një tjetër ndarje tipologjike brenda studimit është edhe zona e
gjeografisë kulturore që përfshin:
I. kultura kufitare (vende fqinjë, si Greqia, me prani të
emigracionit të vonë, që ka mjaft kontribute, por nuk është ende
një faktor kulturor);
II. kultura me kufi të përbashkët kulturorë (vendet fqinjë, me
prani të përfaqësimeve grupeve etnike dhe pakicave kombëtare,
si Maqedonia e Veriut apo Mali i Zi, diasporat e hershme, si
Italia, të cilët kanë qenë (janë ose mund të jenë) një faktor
ndihmës, apo me rol e ndikim të ndjeshëm në përkthimtarí ose
shkrim dygjuhësh);
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III. kultura të largëta në kontinentin europian (ku përfshihen
shtetet gjoegrafikisht të largët, ku faktorët e parë nuk janë të
qenësishëm dhe ku përkthimi përmes një gjuhe-urë është më i
pranishëm).
Në të gjitha rastet, studimi synon të qartësojë lidhjet e mundshme
të vërejtura mes harresës politike ndaj Shqipërisë dhe harresës
kulturore të përfshirjes së saj në hartën e përkthimeve para viteve
’90, rrjedhojat e së cilës shfaqen edhe më pas, duke ndikuar mbi
kriteret dhe standardet e vlerësimit në përzgjedhjen e letërsisë
së gjuhës shqipe drejt tregjeve kryesore letrare të kontinentit për
periudhën në fjalë.
Përmes kësaj optike është synuar të kuptohet më qartë dallimi
i daljes nga zona e inercisë dhe kalimi në zonën ku kriteret e
përzgjedhjes se cila vepër duhet të përkthehet e botohet dhe nga
kush / çfarë, përcaktohen nga liberalizimi i tregut letrar, i cili e
ushtron ndikimin e vet në disa mënyra:
I. për shkak të kërkesës komerciale në vend;
II. për shkak të kritereve estetike të përfaqësimit;
III. për shkak të përkimeve apo përputhjes së kodeve
(stereotipeve) të kulturave pritëse, si formë e eksportit letrar
dhe pritshmërisë ekzotike që ekziston ndaj letërsisë shqiptare
në vendet e BE-së dhe Ballkani Perëndimor (ku dhe tiparet e
ngjashmërisë historike e kulturore janë më të afërta).
Përmes vëzhgimit të fundit (III) është synuar të kuptohet nëse
niveli i shkëmbimit të kulturave përmes përkthimit letrar është
më i lartë mes vendeve me histori e tipare kulturore të afërta e të
përbashkëta (Ballkani Perëndimor) apo ky shkëmbim, për shkak
të faktorit superfuqi ekonomike e kulturore, ka qenë më i lartë mes
vendeve të BE-së.
Veç të dhënave të hollësishme, organizuar në skeda dhe tabela të
posaçme, me elemente të domosdoshme të përshkrimit, për çdo
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njësi-libër-botim, vend të veçantë në studim zënë përkthyesit.
Si përfaqësim i tyre është zgjedhur kriteri vendas / i huaj, për të
cilësuar përkthimet e bëra nga përkthyes që shqipen e kanë gjuhë
amtare, apo përkthimet nga përkthyes që e kanë shqipen gjuhë të
mësuar / adoptuar. 11
Brenda analizës së vëzhgimeve theksohen edhe elemente të tillë
si natyra e mbështetjes së përkthimit (nga programe, projekte etj.)
apo realizimi i tyre si nisma të lira dhe interesim i vetë shtëpive
botuese. Po këtu vëzhgohet edhe fakti paralajmërues: a botohet një
vepër duke u paralajmëruar nga revistat letrare dhe antologji(të)
panoramike, apo procesi kalon pa ndërmjetësim nga përkthimi
drejt e në botim.
Një pikë e veçantë në këtë trajtim zënë përkthimet nga gjuhë të
dyta ndihmëse, kalimtare, urë, si dhe vetëpërkthimet, për rastet kur
autori përkthen vetveten, duke i shfaqur ripërkthimet si origjinale
të tjerë apo kopje plurale të së njëjtës vepër e duke ofruar prej kësaj
modele të “translingualizmit letrar dhe përkthimit të vetvetes”.12
Zë i posaçëm në studim është edhe ai i autorëve shqiptarë që
shkruajnë drejtpërsëdrejti në gjuhë të huaja dhe specifikat e tiparet
e rasteve të tillë, duke shmangur institucionin e përkthimit.
Po ashtu, u morën në shqyrtim edhe rastet e veçanta, kur autori nuk
përkthen vetveten, por e përjeton dygjuhësinë duke shkruar vepra
të veçanta për secilën gjuhë. Rast përfaqësues i këtij modeli është
11. Përmendim këtu edhe ndihmesën e disa përkthyesve me gjuhë amtare shqipen
dhe që kanë jetuar ose jetojnë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Serbi
etj dhe që kanë përkthyer libra në gjuhë të qarkullimit të gjerë (E. Tupja, A. Preza,
U. Buçpapaj, K. Guza, L. Qafa etj.) Një rast i veçantë është Kopi Kyçyku, që
ka përkthyer e përkthen nga disa gjuhë në shqip dhe nga shqipja në disa gjuhë
(rumanisht, italisht, frëngjisht, turqisht). Shih edhe: www.kkycyku.blogspot.com
12. Genesin, Monica, Self-Translation In Translingual Writing: Luan Starova’s
Albanian and Macedonian versions of the novel ‘The Times of the Goats’, Lingue
Linguaggi 33 (2019), fq. 101-108.
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edhe autori i këtij studimi13, i cili përdor dy gjuhë në krijimtarinë
letrare: shqipen, si gjuhë amtare, dhe rumanishten, si gjuhë të fituar
/ adoptuar. Veprat përkatëse, edhe kur trajtojnë tema shqiptare,
janë dukshëm të “ndara” dhe, ndonëse pjesë e bilingualizmit, nuk
i përkasin transgjuhësisë letrare, pasi autori nuk i përkthen vetë
veprat e tij nga shqipja në rumanisht dhe anasjelltas.
Specifikat që shfaqin rastet e sipërpërmendura kërkojnë cilësim
të klasifikuar, nëse kemi të bëjmë thjesht me fenomenin e
vetëpërkthmit; janë risjellje–rimodelime nga autori për një vepër
në disa gjuhë, apo bashkëprodhime korporative të autorit me një
përkthyes-ndihmës / përmirësues14.
Brenda këtij modeli, studimi shqyrtoi edhe fenomene me autorë që
shkruajnë vetëm në gjuhë të huaj, vepra që nuk vijnë të përkthyera
në shqip prej tyre, fenomen ky që paraqitet si një rast i anasjelltë,
duke u shfaqur si vepra të autorëve shqiptarë (lindur në hapësirën
shqipfolëse, apo me shtetësi të dyfishtë), veprat e të cilëve
përkthehen në shqip jo nga vetë autorët, por nga përkthyes15.
Të gjitha këto prirje i japin reliev panoramës, por, në mënyrë të
kuptueshme, vëmendja i takon nxjerrjes në pah të të dhënave se sa
prej veprave të botuara në gjuhë të huaj janë përkthime prej gjuhës
burimore (shqip).
Pjesë e ekspertizës së këtij studimi janë gjithashtu edhe Shtojcat
plotësuese, organizuar sipas një klasifikimi sistematik si dhe
listime të tjera, mes të cilave edhe një shqyrtim modelor i revistave
letrare shqiptare apo të huaja, në të cilat autorët shqiptarë janë
përkthyer më shumë.
13. Pen-name(s) Ardian-Christian Kyçyku / Kuciuk: www.arkycyku.info, www.
kuciuk.blogspot.ro
14. Shënojmë se këtu nuk bëhet fjalë për editing-un që kryejnë zakonisht shtëpitë
botuese, por për një fazë para dërgimit të librit përkatës në shtyp, ose tek një
shtëpi botuese.
15. Shih rastet specifike të librave të botuar nga E. Dones, P. Statovci, E. Maçi,
O. Vorpsi etj.
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Edhe pse me rol e ndihmesë të veçantë, në këtë studim nuk janë
përfshirë të dhëna të hollësishme mbi përkthimet e autorëve
shqiptarë në gjuhë të huaja të vendeve të Bashkimit Europian dhe
Ballkanit Perëndimor. Arsyeja është kriteriale, pasi kjo krijimtari
është botuar në gjuhët e Bashkimit Europian dhe të Ballkanit
Perëndimor, veçse jo në territorin e tyre, por në Shqipëri, nga
revista letrare si “Poeteka” (Eurozine Partner), apo si “Haemus”
në Rumani.
Vërejmë se në 15 vjet të pranisë së saj, revista “Poeteka”, falë
bashkëpunimit me përkthyes të huaj, albanologë në disa raste, që
e kanë pasur shqipen gjuhë pune dhe përparësi në përkthimet nga
shqipja në gjuhë të huaj, të tillë si R. Elise dhe J. Hodgson (anglisht),
H.J. Lanksch, S. Finger, J. Roem (gjermanisht), A. Zotos, E.
Chabuel (frëngjisht), R. Sanchez Lizarralde (spanjisht) etj,. apo
përkthyes shqiptarë, si A. Marashi, E. Tupja, L. Canaj (frëngjisht),
A. Preza dhe B. Suta (italisht), N. Berishaj (sllovenisht), M. Saneja
(polonisht), U. Buçpapa (anglisht) etj., ka botuar rreth 60 autorë
shqiptarë në gjuhët e lartpërmendura.16
Falë ndihmesës së tyre në faqet e revistës “Poeteka” u botua
krijimtaria letrare (poezia kryesisht) e autorëve shqiptarë si Xh.
Spahiu (përkthyer në anglisht nga J. Hodgson), A.Podrimja, L.
Lleshanaku, F. Arapi, B. Londo, A. Leka, B. Çapriqi, F. Açka, M.
Zeqo, M. Ahmeti, R. Marku, V. Zhiti (përkthyer në anglisht nga R.
Elsie), O. Velaj, D. Gjergji (përkthyer në anglisht nga U. Buçpapa),
A. Tufa (përkthyer në italisht nga B. Suta dhe në spanjisht nga
R. Sanchez Lizarralde), E. Basha (përkthyer në frëngjisht nga A.
Zotos), A. Çani (përkthyer në frëngjisht nga L. Canaj), M. Camaj,
G. Krasniqi (përkthyer në gjermanisht nga H. J.-Lanksh) etj.
Në mbyllje, besojmë se kuptimi i sotëm mbi përkthimin nuk ka të
16. Për hollësi, mbi emrat e autorëve shqiptarë të përkthyer në gjuhët europiane
dhe përkthyesit e tyre, botuar në revistën “Poeteka”, shih https://poeteka.blogspot.com/p/poeteka17.html.
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bëjë thjesht dhe vetëm me transferimin e një teksti të një gjuhe (të
madhe apo të vogël) drejt formës tekst të një tjetër gjuhe (të huaj).
Në këndvështrimin tonë, siç analizohet në vijim edhe në këtë
studim, përkthimi është një veprimtari komplekse dhe me rëndësi
të veçantë që, përmes gjuhëve dhe përkthyesve, bashkon kulturat,
shoqëritë, historinë e tyre dhe politikën me vendeve.

2. Synimet
Projekti Collider sjell mundësinë e krijimit për herë të parë të
një baze të gjerë të dhënash të rëndësishme, jo thjesht nga ana
statistikore, por dhe përmbajtësore. Përmes tij dhe përtej qëllimit
të krijimit të hartës dhe bazës së të dhënave, synuam të analizojmë
e të nxjerrim përfundime mbi arsyen e pranisë jo me intensitetin
e dëshiruar të veprimtarisë përkthimore nga letërsia e shkruar në
gjuhën shqipe drejt gjuhëve të vendeve të Bashkimit Europian dhe
Ballkanit Perëndimor. Shkaqet i kërkuam kryesisht në mungesën
e strukturuar të punës së faktorit subjektiv (përkthyesit), në
ndikimin e fakteve objektive (ndikimet jashtëletrare dhe proceset
e ndërlikuara sociale, politike dhe ekonomike), në fenomenin e
inercisë, në fenomenin e harresës dhe të pranisë së ulët apo pa
përfaqësimin e duhur në veprimtaritë ndërkombëtare të librit.
Këtyre u bashkohen edhe lënia, deri pak vite më parë, pothuajse
e të gjithë veprimtarisë përkthimore jashtë institucioneve, në kufi
të vullneteve të lira, që shfaqen si nisma vetjake të autorëve,
përkthyesve dhe botuesve të tyre.
Përveçse si dëshmi e gjendjes dhe raportit të përditësuar të
prurjeve, studimi ka si qëllim të ofrojë elementet e procesit
përkthimor, përfshi këtu faktorët me ndikim (politikat kulturore)
dhe aktorët kryesorë të zhvillimit (përkthyesit, shtëpitë botuese,
shoqatat-referencë dhe institucionet e edukimit, si katedrat e
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gjuhëve të huaja etj.), të cilët luajnë role ndërmjetësimi apo sjellin
përshpejtim në procesin e botimit17.
Në aspektin kohor studimi përqendrohet dhe përcjell praktikat
brenda zonës që skajohet mes viteve 2016-2000.
Në disa raste, për efekt paraprirjeje ndaj procesit, merren në
shqyrtim edhe të dhëna të vitit 2015, që dëshmojnë traditën dhe
klimën, sikurse shenjohen edhe disa tregues të vitit 2021 që
tregojnë prirje në zhvillim, me synimin që t’i shërbehet një të
ardhmeje të afërt dhe perspektivës dhe t’i adresohet çdo hallke të
sistemit që mbështetet përkthimin e letërsisë shqiptare.
Studimi synon të ofrojë edhe një ndihmesë në vlerësimin e veprave
nga pikëpamja e cilësisë letrare, kriter themelor e themeltar ky
për rekomandime të besueshme drejt përkthimit. Brenda këtij
këndvështrimi përfshihen edhe referencat a kriteret e përdorura
për letërsinë e përkthyer deri tani apo që është në proces përkthimi.
Prej këtej, synojmë që vetë të dhënat (shembujt, tabelat,
grafikët) dhe përfundimet e rekomandimet) të vlejnë si paraqitje
këshilluese, mbi të cilat mund të ndërtohen platforma më të
frytshme të sektorëve të përfshirë në veprimtarinë përkthimore,
të nxiten iniciativa, konsultime, dialogë, analizime të mëtejshme
dhe përditësim rezultatesh për një mirëmenaxhim të rrjedhave të
veprimtarisë përkthimore, botuese e promovuese.
Kemi synuar gjithashtu në kërkimin e shkaqeve dhe gjetjen e
arsyeve lidhur me konstatimin nëse është apo jo e nënvleftësuar
letërsia shqiptare (krahasuar me letërsitë e ngjashme në rajon) dhe
nëse shkak për këtë kanë qenë pritshmëria e ulët, paragjykimet dhe
stereotipet apo instrumentet e përdorur mund të mos kenë qenë me
të përshtatshmit dhe jo gjithmonë të mjaftueshëm.
17. Është fakt tashmë se katedrat e gjuhës shqipe në Beograd e në Sofje, drejtuar
përkatësisht prej Naile Mala Imamit e Rusana Bejlerit dhe profesorati i tyre i
sotëm apo ndër vite, kanë përgatitur disa breza studentësh që kanë përkthyer e
mund të përkthejnë letërsi shqipe në nivelin më të lartë.
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3. Kategori dhe kritere
Për efekt të këtij studimi si dhe për t’i bërë të shfrytëzueshëm dhe
të citueshëm librat (a) dhe autorët (b), paraqiten të ndarë në rend
taksonomik, veçmas sipas kategorizimeve të mëposhtme:
a)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Roman
Prozë e shkurtër / Tregime
Poezi18
Teatër / Dramaturgji
Ese
Antologji poezish
Antologji prozash
Studime kulturore e sociale
Studime kulturore e historike
Biografi
Autobiografi
Kujtime
Gjuhësi
Fe / Besime

b)
· Autor i përkthyer në zonën e shkëmbimit të lartë;
· Autor i përkthyer në zonën e shkëmbimit të mesëm;
· Autor i përkthyer në zonën e shkëmbimit të ulët;

18. Gjatë hulumtimeve është vërejtur edhe një rast nënkategorie, si haiku, e cila
është përfshirë në kategorinë “Poezi”
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4. Problematika të procesit
Për shkak të ritmeve të digjitalizimit dhe të qarkullimit të librave
të përkthyer, me përjashtime shumë të rralla, janë ndeshur pengesa
e mungesa në hartimin e një liste edhe më të plotë të përkthimeve
e botimeve, sidomos për rastet kur të dhënat nga burimet apo
institucionet kataloguese nuk ishin më të hollësishme se sa ato që
shënohen në këtë studim.
Vështirësitë e këtij lloji janë parë si mangësi e vështirësi serioze
për analizime më të thella, fushë që mbetet e hapur për hulumtime
të mëtejshme e në të ardhmen. Ndaj edhe ky studim, ndonëse i
plotë në kushtet e tanishme, nuk mund të cilësohet shterues, por
vetëm paraprirës dhe fillesë e një rrugëtimi më të gjatë, që do të
pasurohet dita-ditës, sikurse do të vijohet edhe nga studime të
tjera, më të plotë e më gjithpërfshirës.
Përveç mungesës së indekseve, botimeve a publikimeve të çdo
forme në fusha bio/bibliografike, mangësi janë vërejtur edhe në
të dhënat apo analizat e thelluara që vijnë prej botës akademike,
prej instituteve të studimit të letërsisë, nga katedrat e gjuhës dhe
letërsisë shqipe apo të gjuhëve te huaja pranë universiteteve. Në
rastin e Bibliotekës Kombëtare, nga indekset e së cilës mundëm
të nxirrnin disa të dhëna të pjesshme, ashtu edhe prej enteve
akademike e universitare të lartpërmendura apo INSTAT, nuk
trashëgohet ndonjë inventarizim i detajuar mbi letërsinë shqiptare
të përkthyer në gjuhën e vendeve të Bashkimit Europian apo në
gjuhët e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Vërejmë se, deri para themelimit të Qendrës Kombëtare të Librit
dhe Leximit (QKLL) më 16.01. 2019, krijuar me propozimin
e Ministrit të Kulturës dhe vendim të Këshillit të Ministrave,
veprimtaria e përkthimit të veprave të autorëve shqiptarë nuk
është konceptuar si një prej sprovave dhe sfidave kulturore të
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tejkalimit të fazës izolacioniste (vetëngujuese). Disa veprimtari të
zhvilluara ndërkohë nga Ministria e Kulturës, si pjesëmarrja në
disa panaire libri në Europë, nuk kanë arritur të krijojnë një sistem
të studiuar për ta bërë letërsinë shqiptare pjesë të qenësishme e
hartës kulturore të kontinentit, përsa u përket përkthimeve.
Megjithëse dashamirëse, prirja në përfaqësim është luhatur drejt
zgjedhjeve të rastit, shpesh mediatike e jo duke u mbështetur në
kritere thelbësisht letrare e estetike. Gjithashtu, nuk është treguar
vëmendje e posaçme ndaj përkthyesve që punojnë me shqipen
si gjuhë amtare apo gjuhë pune. Në jo pak raste, praktika e
“përkthimit prej përkthimeve”, ka luajtur rolin e urës ndaj gjuhës
së “vogël”, në këtë rast gjuha shqipe, duke kryer përkthime përmes
“gjuhëve të “mëdha / imperiale”, (frëngjishtja, anglishtja, e disa
herë edhe italishtja, spanjishtja), përfshi edhe gjuhët që, për shkak
të historisë, kanë pasur ndikim rajonal, si serbo-kroatishtja. Kjo
praktikë, ndonëse jo krejt pa efikasitet, nuk ka zgjuar tek katedrat
e mësimdhënies pranë universiteteve të gjuhëve të huaja synimet
për të hartuar e vënë në lëvizje një sistem planifikimi, si qasje ndaj
politikave të tejkalimit të kufijve të mbyllur gjuhësorë.

5. Përmbajtja e studimit
Burime të dhënash
I. Në radhë të parë, këtu bëjnë pjesë të dhëna të vjela nga bibliotekat
kombëtare dhe ndëreuropiane ose përtejoqeanike, por edhe portalet
e specializuar të lidhura me to, përfshi site-t e shtëpive botuese, të
librarive me shtrirje globale, botues të veçantë, këshillime për të
dhëna shtesë a saktësime nga përkthyes e autorë;
Tabela / Grafikë
II. Janë përdorur tabela modelore të ngjashme me skedat e
përdorura nga kataloguesit vendas dhe ndërkombëtarë, në të cilat
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gjejnë pasqyrim të dhënat thelbësore dhe më të rëndësishme për
botimin (të tilla si autori, përkthyesi, gjuha e përkthimit, botues,
viti i përkthimit etj.), por jo të dhëna anësore, si parametrat fizikë
të librit (për shembull formati i librit), të cilat nuk janë interes
parësor i këtij studimi, duke u shprehur vetëm për rastet kur botimi
vjen në format libër, audio-book apo e-book, por që bëhen pjesë
dokumentare e studimit;
Vëzhgime dhe Analizime
III. Mbështeten e plotësohen nga të dhënat e materialit të mbledhur,
plotësisht siç shfaqen ato në skedat dhe tabelat për secilën gjuhë,
si dhe nga njohja dhe interpretimi shkencor i gjendjes së letërsisë
të shkruar në gjuhën shqipe të botuar në Shqipëri e në Kosovë,
si raste më vete, dhe letërsisë së shkruar nga autorët shqiptarë në
vendet e rajonit apo të Europës – ashtu siç paraqitet kjo letërsi e
përkthyer;
Sugjerime / Parashikime (që janë edhe konkluzione)
IV. Mbështeten njëherazi në kontekstin e tanishëm (mediatik e
gjeopolitik) dhe në kontekstin thelbësor, strukturor të letërsisë
shqipe;
Këshillime / Propozime
V. Vijnë si nevojë për një cilësi më të lartë letrare, për një njohje
më të thellë e pa paragjykime mes lexuesish të huaj për nga gjuha;
saktësime në mendësi, mpakje të stereotipeve të kapërcyer dhe /
ose paragjykimeve.
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II. Vëzhgime cilësore
Autorë shqiptarë në gjuhën boshnjake
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Pamja e botimeve nga letërsia shqipe drejt gjuhës boshnjake,
krahasuar me gjuhët e tjera që do të shqyrtohen në vijim dhe sipas
rendit alfabetik, paraqitet e varfër. Mes viteve 2015 dhe 2020, në
gjuhën boshnjake, sipas të dhënave që zotërojmë, kanë botuar 3
autorë: Namik Dokle, Stefan Çapaliku dhe Arian Leka.
Autori i parë, Namik Dokle ka botuar në shtëpinë botuese
“Connectum” trilogjinë romanore “Vajzat e mjegullës” (Kceri
magle: roman, Connectum, 2016, ISBN: 9789958290749, faqe
240), “Lulet e skajbotës” (Gora bez ptica: roman, Connectum
knjiga, Connectum, 2018, ISBN: 9958291207, 9789958291203,
faqe 281) dhe “Ditët e lakuriqëve të natës” (Dani slijepih miševa:
roman, “Connectum”, 2019, ISBN: 9958291673, 9789958291678,
faqe 107). Veprat janë përkthyer prej gjuhës shqipe nga Sadik
Idrizi dhe, përveç përurimit në Sarajevë, kanë pasur jehonë në
faqet letrare të “Oslobodjenje”.
Stefan Çapaliku ka botuar në gjuhën boshnjake librin me drama
“Made in Albania ili kadarski karnevali.” Vepra është botuar nga
“Međunarodni teatarski festival”, Sarajevo, 2020, mban ISBN
978-9958-506-20-8 dhe është përkthyer prej origjinalit shqip nga
Danilo Brajović.
Arian Leka ka botuar në revistën letrare Strane ese dhe poezi, të
tilla si Rođen u provinciji (Strane, 2016, përkthyer prej gjuhës
shqipe nga Natalia Zaba-Stoiljković dhe redaktuar nga Ferida
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Duraković); Mi i nama – Naši ljudi – Naša čorba (Strane, 2019,
përkthyer prej gjuhës angleze nga Emina Žuna). Në Nomad këtij
autori i janë botuar Morski Aušvic dhe Poetika i politika simboličke
razmjene, përkthyer prej gjuhës shqipe nga Danilo Brajović.
Benda kësaj periudhe në gjuhën boshnjake është botuar edhe libri
Shtigje të përgjakura (Krvave staze, 2015) me autor Ali Dacin por,
meqenëse tematika dokumentare dhe joartistike e librit e bën këtë
të mbetet jashtë shqyrtimeve më të hollësishme. Libri është botuar
në Prishtinë nga “Ars Poetika”.
Gjendja e tanishme e botimeve të autorëve shqiptarë të përkthyer
në gjuhen boshnjake e klasifikon këtë të fundit tek zonat me fluks
të ulët ndërveprimi.

Autorë shqiptarë në bullgarisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave e të dhënave
Gjatë periudhës kohore 2015-2020 nga letërsia e shkruar në gjuhën
shqipe drejt gjuhës bullgare janë botuar 9 vepra. Kjo statistikë,
për periudhën kohore në fjalë, e klasifikon procesin e përkthim
/ botimit në këtë gjuhë tek zonat me fluks të mesëm ndërveprimi.
Autorët e përkthyer gjatë kësaj periudhe kohore vijnë nga Shqipëria
dhe Kosova.
Mes periudhës ka pasur vite me një dendësi të lartë ndërvepruese,
siç mund të konsiderohet viti 2019, me 4 botime në vit, ashtu
siç ka edhe vite me dendësi fare te ulët (viti 2017), ku nuk është
gjendur asnjë gjurmë botimi. Ka, gjithashtu, edhe vite me prani jo
gjithmonë identifikuese përsa i përket përfaqësimit.
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Vitet 2015, 2016 dhe 2018 klasifikohen tek zona e pranisë, ku
përkthimet nga shqipja në gjuhën bullgare nuk mungojnë, por janë
në parametra minimalë për nga numri i botimeve, pasi këta vite
përfaqësohen vetëm me nga një botim.
Ndryshe nga vitet 2015 e 2016, gjatë të cilëve botohen përmbledhje
me përralla e studime, veçori dalluese e vitit 2018 është se botohet
letërsi artistike. Tipar tjetër i vitit 2018 është se botimi vjen edhe
përmes instrumentit të Çmimit Europian për Letërsinë 2014
(European Union Prize of Literature).
Viti 2019, që është dhe viti më domethënës në numër botimesh,
përveç 2 botimeve nga Ismail Kadareja, dëshmon rikthimin në
botimet e formatit studimor dhe poezive, por jo të niveleve më të
lartë të përfaqësimit.
Pas intensitetit më të lartë të vitit 2019, viti 2020 shënon sërish
rënie, deri në përgjysmim në numër, pasi mbyllet vetëm me 2
botime. Njëri prej botimeve vjen përmes instrumentit të Çmimit
Europian për Letërsinë 2017 (European Union Prize of Literature).
Tjetër veçori e përkthimeve në gjuhën bullgare është se kryhen
nga origjinali (shqip), pa ndërmjetësimin e një gjuhe-urë (bridge
language).
Në pjesën kryesore përkthimet kryhen nga përkthyes profesionistë
të brezit të dytë të përkthyesve dhe njohësve të shqipes, apo
albanologë, të cilët kanë përkthyer më shumë se një libër të zhanrit
letrar nga shqipja në bullgarisht (E. Tarpomanova, E. Kotova, K.
Kushlova).
Kjo përbën prirjen sunduese, pa anashkaluar faktin se ndihmesë
në përkthim kanë dhënë edhe përkthyes shqiptarë me banim në
Bullgari, pjesë të botës akademike dhe katedrave universitare (R.
Bejleri). Përsa u përket shtëpive botuese, vërehet se disa syresh
(Perseus, Kolibri, Ni Plus) kanë botuar të përkthyer më shumë se
1 (një) autor shqiptar në vit. Mbetet të vërehet nëse kjo është një
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prirje në rritje, si pasojë e zgjimit të interesit të botuesve bullgarë
për letërsinë shqiptare, apo reagim për shkak të futjes në skenë
të instrumenteve të tjerë ndihmës, si programet dhe grantet në
mbështetje të botuesve.

Autorë shqiptarë në çekisht
2015-2020 – (përfshirë të dhëna nga vitet 2010 dhe 2014)
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Përsa u përket përkthimeve, gjuha çeke është njëra nga gjuhët në
të cilat letërsia shqiptare është përfaqësuar më pak se në gjuhët e
tjera të marra të shqyrtim. Në rend kronologjik, më herët se zona në
të cilën fokusohet ky studim, janë përkthyer disa vepra të letërsisë
shqiptare, kryesish shkruar nga Ismail Kadare, i cili rezulton të
jetë autori i vetëm i përkthyer në çekisht deri edhe njëzet vjet
pas ndryshimit të sistemit. Një fakt i tillë, ai i pranisë së “autoritqendër”, si edhe në raste të tjerë, do të kishte identifikuar vendin e
prejardhjes së kësaj letërsie dhe mund të kishte rritur vëmendjen e
botuesve çekë edhe ndaj autorëve të tjerë shqiptarë.
Arsyet e mosinteresimit janë të ndryshme, duke filluar me numrin
fare të vogël të përkthyesve nga origjinali (shqip), por duke
mos mbaruar aty, pasi këtij fakti u bashkohen edhe mungesa e
rekomandimeve të domosdoshme, pa lënë mënjanë shijet e
lexuesit çek, që ka mendësinë e një lexuesi të përfaqësuar kaherë
në nivelet më të larta të letërsive europiane e më gjerë dhe që, me
përjashtime të rralla, ka nevojë të dijë se çfarë ndodh e çfarë mund
të vijë nga letërsia shqiptare.
Për më shumë informacion po renditim botimet në formë libri
brenda dy dekadave (1990-2011): Gjenerali i ushtrisë së vdekur,
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Ismail Kadare, roman, publikuar nga “Odeon”, 1990, përkthyer
nga origjinali nga Hana Tomková, 280 faqe, ISBN: 80-207-02563, në një tirazh prej 4.000 copësh; Prilli i thyer, Ismail Kadare,
roman, botim i vitit 2007, nga “Odeon”, përkther nga frëngjishtja
prej Veronika Sysalova, faqe 160, ISBN: 978-80-207-1238-7;
Kush e solli Doruntinën?, Ismail Kadare, roman, botuar në vitin
2011, nga “Dybbuk”, përkthyer nga origjinali prej Orkide Backus
Borshi, 141 faqe, ISBN: 978-80-7438-040-2.
Në vitet 2010 dhe 2014 kemi botime në revista letrare të një autori
shqiptar (Ylljet Aliçkaj), që i kanë paraprirë botimit të librit të tij
të vitit 2015.
Duhet vërejtur se autorët e përkthyer me libra në çekisht janë
pjesërisht përfaqësues zyrtarë të letërsisë shqipe, pjesërisht të
mbështetur nga qarqet zyrtare. Numri i pakët i botimeve në
çekisht, çka vërehet edhe në disa gjuhë të tjera, dëshmon se kjo
lloj letërsie (që zgjidhet nga mbarë letërsia shqiptare) nuk është
në gjendje të krijojë tek lexuesi çek një fytyrë të mirëdallueshme
të letërsisë shqipe dhe, për fat të keq, nuk zgjon as interesin për
të kërkuar më thellë. Duhet shënuar se, me gjithë numrin fare të
vogël të botimeve, letërsia shqiptare në çekisht është përkthyer
nga origjinali (shqip) dhe vetëm 1 herë prej një gjuhë të dytë,
nga njohës në nivele profesionale të gjuhës dhe letërsisë, si Hana
Tomková (Dr.), Přemysl Vinš (albanolog) dhe Orkida Borshi
(drejtuese e Katedrës të gjuhëve të Ballkanit) në Pragë.
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Autorë shqiptarë në kroatisht
2015-2020 – (përfshirë prani autorësh nëpër antologji dhe revista
letrare)
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Kërkimet gjatë viteve 2015-2020 rreth autorëve shqiptarë të
përkthyer në gjuhën kroate japin të dhëna për botime të autorëve
Luan Starova, të cilit i janë botuar romanet “Erveheja – libër për
nënën”, “Dashuria e Gjeneralit”, “Koha e dhive” dhe “Kufiri”,
botuar nga e njëjta shtëpi botuese, TIM Press; Ismail Kadare,
prej të cilit është botuar “Kukulla”, dhe Arian Leka, prej të cilit
janë botuar poezi, ese e tregime dhe është në proces botimi libri
i zhanrit doku-fiction, “Adrianske Kartoline – jedanaest akustični
eseja” (Nakladnik Editore / Shura Publikacje).
Romani “Erveheja – libër për nënën” i Luan Starovës është
botim i vitit 2017, me titullin Ervehe – Knjiga o jednoj majci.
Romani mban ISBN: 978-953-8075-26-1, ka 292 faqe dhe
është bashkëpërkthyer nga Željka Demnieva dhe Spomenka
Demnieva. Dashuria e Gjeneralit është botim i vitit 2018 me
titullin Generalova ljubav, mban ISBN: 978-953-8075-48-3, ka
328 faqe dhe është përkthyer nga Mate Maras. Koha e dhive është
publikuar në vitin 2019, me titullin Povratak koza, mban ISBN
978-953-8075-55-1, ka 360 faqe dhe është përkthyer nga Borislav
Pavlovskin. Romani Kufiri është botim i vitit 2021, me titullin
Granica, mban ISBN: 978-953-8075-96-4, ka 216 faqe dhe është
përkthyer nga Hashim Bahtijari. Të gjitha veprat e autorit Luan
Starova në gjuhën kroate kanë ardhur nga përkthimi përmes një
“tjetër origjinali”, jo prej “origjinalit shqip”, por prej burimit të
shkruar prej autorit në maqedonisht, siç shënohet në secilin botim.
Botimet e këtij autori janë shoqëruar me artikuj kritikë në revista
të njohura letrare, promovime dhe intervista.
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Nga Ismail Kadare, në vitin 2017 është botuar libri me titullin
“Lutka”, publikuar nga V.B.Z., që mban ISBN: 9789533049861
dhe ka 116 faqe, përkthyer nga origjinali prej Shkëlzen Maliqit.
Poezitë dhe esetë e autorit Arian Leka janë botuar nga shtëpia
botuese “Fraktura” (Za Ljubav – za Daša Drindić, Zagreb,
2018); “Nova Istria” (U Moru Potopljeni), antologji (Esej Danas,
përkthyer nga Renata Šamo), si dhe në revistat lerare Evropski
Glasnik (përkthyer nga J. Milinković), Zarez (përkthyer nga Marko
Pogačar), Most (përkthyer nga D. Načinović), Booksa, Goranovo
proljeće, Kritična masa (Pjesme; Rođen sam u provinciji; Mi, naši
ljudi i naša čorba), Kritikahdp (Morski Auschwitz, përkthyer nga
D. Brajović). Përveç përkthimit të fundit të kryer nga D. Brajović,
përkthimet e tjera të Arian Lekës në gjuhën kroate janë kryer nga
gjuhët e tjera urë të rajonit (serbishtja, gjuha boshnjake, gjuha
malazeze), italishtja apo anglishtja. Më herët, gjatë viteve 20142015, me përzgjedhjen e Arian Lekës botohet dhe përurohet në
Zagreb “Antologjia e letërsisë shqipe” me 12 autorë shqiptarë,
mes të cilëve D. Levani, M. Niço, L. Komani, F. Ilia, L. Arapi,
L. Demiraj, E. Tanini, G. Hasa, A. Lushi, S. Veizaj, E. Qesari, A.
Nexhipi, të cilët përfaqësohen me poezi dhe tregime. Antologjia
është përkthyer prej origjinalit shqip nga Shkëlzen Maliqi.
Prania dhe gjendja e letërsisë shqipe në kroatisht (zonë me fluks
të ulët ndërveprimi) rithekson shkaqet që ndikojnë edhe në
përfaqësimin e saj në disa gjuhë të tjera (sllovake, boshnjake,
sllovene, spanjolle etj.).
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Autorë shqiptarë në danisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave – diakroni nga
vitet ’80
Pas kërkimeve në harkun kohor mes viteve 2015 dhe 2020 mbi
letërsinë shqiptare të përkthyer në gjuhën daneze, vihet re se edhe
interesimi i rishfaqur mes viteve 2000 ndaj disa librave të saj,
mes viteve 2000-2012 fillon të zbehet, derisa zhduket plotësisht
pas vitit 2012. Kjo është arsyeja që në vend të skedave dhe të
dhënave të kryejmë këtë vështrim diakronik rreth përkthimeve
të letërsisë shqiptare ndër vite. Kjo ecuri, sikurse edhe në disa
raste të ngjashme në gjuhë të tjera, mund të thuhet se nuk është
saktësisht ndaj letërsisë shqiptare, por ndaj një autori të vetëm
përfaqësues. Në këtë përfundim dilet pasi, përveç disa romaneve
të Ismail Kadaresë, nuk ka të dhëna mbi përkthimin e autorëve të
tjerë shqiptarë. Këtu mund të ketë çuar edhe identifikimi i gabuar
i një autori të suksesshëm me një letërsi të tërë.
Vërehet, gjithashtu, se në danisht mungon jo vetëm botimi në
formatin libër, por edhe përfaqësimi në nivel njohjeje panoramike
e letërsisë shqiptare në tërësi, që mund të vinte përmes botimit të
ndonjë antologjie, artikujve në revista letrare mbi letërsinë e shkruar
në hapësirën shqipfolëse, apo në formën e botimit prezantues në
revista letrare të ndonjë autori që shkruan në gjuhën shqipe. Në
vijim të kësaj logjike, duhet shtuar se, në aspektin kronologjik,
fillesat e botimeve të I. Kadaresë në gjuhën daneze nuk u përkasin
viteve ’90, kur sistemi politik u shemb, por fillimit dhe mesit të
viteve ’80. Pra, më tepër se sa një zbulim mbi letërsinë apo ndaj
letërsisë më pak të njohur në Europë, kemi të bëjmë me vijimësi
apo zhvillim, pasi disa prej romaneve të I. Kadaresë, përkatësisht
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Nëntori i një kryeqyteti, Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Pashallëqet
e mëdha dhe, në kapërcyell, edhe Kush e solli Doruntinën, janë
botuar në Aarhus në vitet 1981, 1985, 1989 dhe 1990, për të vijuar
më tej me Nëpunësi i pallatit të ëndrrave, botuar në vitin 1994.
Në dobi të historishkrimit dhe për krahasueshmëri statistikore,
duhet përmendur edhe fakti se prej letërsisë shqiptare, pó mes
viteve ’80, në gjuhën daneze është përkthyer edhe romani Njeriu
me top i Dritëro Agollit, vepër që u botua gjithashtu në Aarhus
më 1987. Edhe pjesëmarrja e autorëve shqiptarë nëpër tubime
letrare, panaire apo festivalet e librit që zhvillohen në Danimarkë
(Kopenhagen, Aarhus, Humlebæk) ka munguar. Këto veprimtari
do të kishin qenë elemente fillestarë të identifikimit në hartën
letrare të gjuhës, vendit dhe vetë autorëve, duke ndikuar sadopak
në rritjen e interesimit apo gjetjen e faktorit bashkues.
Nuk mund të thuhet se janë vërejtur përmirësime apo zgjerime
vëmendjeje ndaj letërsisë shqiptare edhe në rastet kur në shërbimin
diplomatik të Shqipërisë në Danimarkë janë përfshirë drejtues me
formim filologjik, kultura gjuhësore dhe letrare e të cilëve do të
kishte qenë një shpresë për daljen nga izolimi.
Mungesa prej një dekade e letërsisë shqiptare në botimet në gjuhën
daneze dhe ndërprerja e një rruge, lë të kuptosh se mosinteresimi
ka qenë i dyanshëm, kërkimi e kureshtia letrare – të pamjatueshëm,
dhe se politikat kulturore ndaj një vendi si Danimarka dhe një
gjuhe si danishtja nuk ka funksionuar siç duhet.
Është shpërfilluar fakti se, duke lënë mënjanë vitet e fundit,
të dhëna prej të cilave u paraqitën më lart, siç gjenden edhe në
vijim, marrëdhënia mes dy kulturave është ngritur mbi një traditë
të hershme të interesimit të veçantë të studiuesve danezë ndaj
gjuhës dhe kulturës shqiptare, që daton prej fundit të shekullit
XIX, siç dëshmohet nga kontributit i albanologut danez Holger
Pedersen dhe idesë për të themeluar në kryeqytetin danez një
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qendër të studimeve shqiptare, pasi aty, veç të tjerash, ruhen jo
pak dorëshkrime të hershme të autorëve arbëreshë.
Pas një shqyrtimi më të hollësishëm të fakteve, mund të thuhet se
një nga arsyet e mospranisë së autorëve shqiptarë në përkthimet
dhe botimet daneze gjendet edhe tek mungesa e përkthyesve nga
gjuha shqipe në atë daneze. Edhe në rastin e përkthimit të veprave
të Ismail Kadaresë në danisht, ato nuk janë marrë nga origjinali,
por nga një gjuhë-urë (frëngjishtja si gjuhë ndërmjetësuese).
Duket, gjithashtu, se, pavarësisht se zona kohore e përkthimeve
në gjuhën daneze gjatë shekullit XX dhe prania e një autori
përfaqësues, - përkthimet e të cilit në gjuhën daneze janë shenjuar
40 vjet më parë me librat “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” (1985),
me “Pashallëqet e mëdha” (1989), për të vijuar pas ndryshimit
të sistemit politik me “Kush e solli Doruntinën” (1990), “Pallati
i ëndrrave” (1994), ”Prilli i thyer” (2000) “Pasardhësi” (2006)
“Vajza e Agamemnonit” (2007), “Darka e gabuar” (2012) - letërsia
e shkruar në gjuhën shqipe nuk ka arritur të zgjojë vëmendje të
mëtejshme ndaj botuesve në Danimarkë. Botimet prej letërsisë
shqiptare në Danimarkë ndjekin topologjinë e atyre që janë
botuar pas viteve ’90 edhe në disa vende të tjera, sikurse rasti i
botimeve në Zvicër (botimet Amnann), ku librat publikohen nga e
njëjta shtëpi botuese, “Tiderne Skifter”. Tipari zgjerohet kur edhe
përkthyesi i veprave të Ismail Kadaresë në gjuhën daneze është
vetëm një, Gerd Have, sikurse Joachim Röhm në gjermanisht. Por,
ndryshe nga rasti i botimeve në Zvicër, ku veprat janë përkthyer në
gjuhën gjermane prej origjinalit (shqip), botimet në gjuhën daneze
janë përkthyer sipas versionit të botuar më parë në gjuhën frënge.
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Autorë shqiptarë në finlandisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Duke u përqendruar në periudhën kohore mbi të cilën kryhet ky
studim, gjuha finlandeze i bashkohet grupit me frekuencë të ulët në
përkthimin e letërsisë shqiptare. Vështruar në rrafshin diakronik,
me fillesë nga vitet ’70, të përkthyer janë 9 tituj, ndërsa referuar
viteve 2015-2020, janë skeduar këto të dhëna:
- një antologji e poezisë bashkëkohore shqiptare, titulluar Olipa
kerran toivo (Aviador, 2019), përkthyer nga origjinali prej Silvana
Berkit, që bën bashkë 26 autorë, si dhe
- një libër autorial me poezi të Heli Tahirit, për të cilin nuk ka të
dhëna nëse është shkruar në finlandisht apo është përkthyer nga
gjuha shqipe.
Jashtë kësaj periudhe, botimeve u paraprijnë publikimi i romanit
“Koha e Dhive (Vuohien aika, Lumi, 2013) nga Luan Starova dhe
një libër dygjuhësh (finlandisht e anglisht) me poezi nga Silvana
Berki me titull Kun taivas aivastaa (SanaSato, 2014).
Mes viteve 2006-2012, në finlandisht janë botuar 3 vepra nga
Ismail Kadare, përkatësisht: në vitin 2006 u botua Prilli i thyer
(Särkynyt huhtikuu), në vitin 2009 u botua Tri këngë zije për
Kosovën (Kolme surulaulua Kosovolle) dhe në vitin 2012 u
botua Pasardhësi (Seuraaja). Më herët, në vitet ’70 të shekullit
XX vëmendja e lexuesit finlandez është tërhequr përmes botimit
të romaneve Gjenerali i ushtrisë së vdekur (Kuolleen armeijan
kenraali, 1972) dhe Kronikë në gur (Ivisen kaupungin kronikka,
1976).
Pjesa sunduese e përkthimeve të Ismail Kadaresë në gjuhën
37

finlandeze është kryer me ndërmjetësimin e versioneve të botuara
më herët në frëngjisht, siç dëshmohet nga shënimet në skedat
e regjistrimit. Nga frëngjishtja janë botuar jo vetëm romanet,
por edhe poezia e Ismail Kadaresë, publikuar në revistën Taite:
runouslehti 1998, Nr. 4 dhe përkthyer nga Hannu Niklander në
gjuhën finlandeze.
Bëjnë dallim veprat Pasardhësi dhe Tri këngë zie për Kosovën, të
cilat janë përkthyer nga Tuula Nevala dhe Eset Feka, ose veçmas,
ose në bashkëpunim mes tyre, siç vërehet edhe në përkthimin e
romanit “Koha e Dhive” të Luan Starovës (Vuohien aika, Lumi,
2013).
Pas viteve 2000, ka përpjekje në përkthimin e veprave nga origjinali
shqip drejt finlandishtes përmes përkthyesve Tuula Nevala, Eset
Feka dhe Silvana Berki.
Në vitin 2019, ese të Arian Lekës, “Zhdukja e Tjetrit nga harta
meteorologjike” dhe “Emigrantë dhe klandestinë të fshehur në
fjalorë” janë përkthyer në gjuhën finlandeze prej gjuhës shqipe
dhe nga anglishtja (Erasing the Other from the Weather Map).19

19. Shih: https://www.liwre.fi/wp-content/uploads/2019/06/1ArianLekaSUOMEKSI.pdf
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Autorë shqiptarë në frëngjisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Franca dhe frëngjishtja, përkrah Italisë dhe italishtes, kanë ushtruar
një ndikim të pakrahasueshëm mbi njohjen e letërsisë shqiptare në
Europë e më gjerë, pavarësisht nivelit që kanë zgjedhur për atë
njohje. Kjo u detyrohet jo vetëm përkthyesve të shquar, si Jusuf
Vrioni (1916-2001), por edhe planeve të disa shtëpive botuese
franceze për të qarkulluar arritje të letërsive të vogla e të panjohura
sidomos kur vendet nga vinin ato letërsi jetonin nën regjime të
majta.
Gjatë periudhës 2015-2020, tradita e botimeve të letërsisë
shqiptare në frëngjisht vijon e pandryshuar, ndonëse e mpakur në
sasi dhe e dyndur nga autorë që vijnë nga detyra apo profesione
si diplomacia, politika, mediat apo edhe paraletërsia. Veç autoritqendër, I. Kadaresë, librat e të cilit ribotohen disa herë, frëngjishtes
i shtohen edhe libra autorësh të tjerë, që në shqip dhe në Shqipëri
nuk janë afirmuar ende dhe që përpiqen të afirmohen përmes
botimeve në frëngjisht, si një formë imponimi / konfirmimi si
import letrar.
Mjaft të pranishëm janë edhe autorë që botojnë / shkruajnë
drejtpërdrejt në frëngjisht, ose në të dyja gjuhët. Në rastin e tyre,
nga të dhënat nuk del qartë se cilët libra janë shkruar drejtpërdrejt
në frëngjisht, janë vetëpërkthyer, apo janë nisur për botim pas një
bashkëpunimi përkthyes-autor.
Si zhanre, në frëngjisht botohet kryesisht romani (20 romane), e
pastaj poezia, kujtimet, biografitë, studimet kulturore e sociale dhe
dramaturgjia. Falë sasisë së botimeve, pavarësisht se ato sundohen
nga autorë që ende kërkojnë identitetin dhe një stil të dallueshëm,
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Franca mbetet një zonë me fluks të lartë ndërveprimi dhe përgatit,
ndoshta pa e synuar, daljen e disa librave / autorëve shqiptarë që
kanë tashmë arritjet e domosdoshme për t’i dhënë letërsisë shqipe
në vetëdijën e lexuesit dhe të shtypit kulturor vendin e saktë.

Autorë shqiptarë në gjermanisht
2015-2020 - (përfshirë vite të tjera në rrafshin diakronik)
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Në krahasim me periudhën paraardhëse (2000-2010) vihet re se
letërsia në gjuhën shqipe përballë përkthimeve dhe botimeve në
gjuhën gjermane (Gjermani, Austri, Zvicër) ka pësuar tkurrje në
botimet e saj në formë libri, ndërkohë që vihet re një zgjerim i
botimeve në revistat letrare. Kjo është e dukshme si në aspektin e
numrit të botimeve, ashtu edhe të autorëve.
Një shpjegim për këtë mund të gjendet në faktin, se po të lëmë
për një shqyrtim të mëtejmë botimet e Ismail Kadaresë në gjuhën
gjermane publikuar në Zvicër, vihet re se zona e kureshtjes për
“asortimentin e munguar shqiptar” pas shembjes së Murit të
Berlinit zbehet, duke bërë që Ismail Kadare të mbetet emri i vetëm,
i mbartur qysh para viteve ’90, deri të fund të tyre, për të vijuar
drejt viteve 2000, gjë që e bën atë autorin përfaqësues, por nga ana
tjetër edhe rekomandues.
Në të vërtetë, për rastin I. Kadare, termi më i saktë do të ishte
rikthim në letërsinë e gjuhës gjermane, pasi vepra e këtij autori, si
romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur, është botuar dy herë brenda
viteve ’70, së pari në Dyseldorf (1973) dhe më pas në Berlinin
Lindor (1977), për t’u ndjekur nga mjaft botime të tjera në vijim,
deri në fund të viteve ’80, si Breznia e Hankonatëve (1987), Prilli
i thyer (1989), Pashallëqet e mëdha (1990) apo Kush e solli
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Doruntinën (1992), që kryen “ritin e kalimit”. Në këtë aspekt,
përballë lexuesit gjerman nuk kemi të bëjmë me atë që antropologët
e njohin me “ritiualin e inicimit”, apo me “fenomenin e zbulimit
apo të zbulesës” së një autori e, përmes tij, edhe të një letërsie.
Duhet shënuar se, përtej kësaj faze, krijimtaria e I. Kadaresë në
gjuhën gjermane botohet ekskluzivisht në Zvicër (Zyrih, Ammann),
ndërsa, pas vitit 2010, krijimtaria e këtij autori shpërngulet nga
Zvicra, për t’u rikthyer në Gjermani e për të kaluar nga botuesi
Ammann tek Fischer, pa ndryshuar gjuhën dhe përkthyesin, por
territorin dhe lexuesin. Për një ide të qartë ndaj qasjes mbi zonën e
paraqitjes dhe të shpërnguljes, sikurse edhe të veprave dhe përhapjes,
vjen në ndihmë kronologjia e botimeve shprehur në tabela.
Duhet theksuar qysh në krye se vendet gjermanishtfolëse, në
krahasim me ato të gjuhëve neolatine, Italinë apo Francën, janë
treguar më të matur, për të mos thënë jo fort të interesuar ndaj
letërsisë shqiptare. Faktor ndikues mund të jetë edhe përqendrimi
gjer në ngrirje tek një autor-qendër, i cili, në kushte të natyrshme
e përgjegjësi të vërtetë letrare e largpamje, ua bën më të lehtë
praninë pasardhësve, ose faktorë të tjerë, si prania e një “diaspore”
të organizuar rreth jetës kulturore (botime, revista letrare) prej nga
mund të siguroheshin përkthyesit apo ndërmjetësuesit.
Niveli i botimeve të autorit-qendër, njëherazi me shterjen e
ekzotikes dhe dobësimin, shndërrimin ose zhdukjen e disa
konteksteve gjeopolitikë, siç ka ndodhur edhe në disa letërsi të
tjera, më të njohura se letërsia shqipe, ka çuar në shpërfilljen dhe
anashkalimin e autorëve të tjerë, qofshin të lindur para autoritqendër, qofshin pas tij, gjer edhe kur, nga pikëpamja estetike e
stilistike, disa vepra autorësh të tjerë shqiptarë janë mbi nivelin
veprave të tij.
Duke lënë jashtë shqyrtimit autorët nga Kosova, që për arsye të
kontakteve më të hershme e të drejtpërdrejta me botën gjermane
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dhe falë emigracionit, kanë arritur më herët në tregun gjerman të
librit, mund të shtohet se veprat e autorëve nga Shqipëria para
viteve ’90 kanë qenë pothuajse të munguara, përveç rastit të
përmendur (botimet e e I. Kadaresë).
Një prirje tjetër që vihet re si veçanësi është se autorë shqiptarë që
kishin botuar më herët, në fillim të viteve 2000, në gjermanisht,
i freskojnë rrallë kontratat me shtëpi botuese gjermane për libra
të tjerë.
Mes tyre nuk gjenden vetëm autorë pak apo aspak të njohur përtej
arealit të tyre, të vendosur kryesisht në Zvicër dhe që botojnë në
dy gjuhë dhe në shtëpi botuese jo fort të njohura, si rasti i Vaxhid
Xhelilit (Sehnsucht nach Etleva / Malli per Etleven, Gedichte,
Albanisch / Deutsch, Limmat Verlag, Zvicër, Zürich 2001) por
edhe autorë më të njohur.
Mes rasteve të shfaqjes rastësore dhe pa përtëritje ndeshim edhe
autorë si Kim Mehmeti (Das Dorf der verfluchten Kinder, Drava
Verlag, Austri, Klagenfurt 2002), Ornela Vorpsi (Das ewige Leben
der Albaner, Zsolnay Verlag, Austri, Vienna 2007; Die Hand, die
man nicht beiß, Zsolnay Verlag, Austri, Vjenë 2010), Helena Kadare
(Eine Frau aus Tirana, Residenz Verlag, Austri, 2009), Luljeta
Lleshanaku (Kinder der Natur, Publisher: Edition Korrespondenzen,
Austri, 2010), Mimoza Ahmeti (Milchkuss, Otto Müller Verlag,
2009), Bessa Myftiu (An verschwundenen Orten, Limmat Verlag,
Zvicër, Zürich 2010), Ilir Ferra (Rauchschatten, Edition Atelier,
Austri, Vjenë, 2010) Arif Demolli (Es war ein Dorf in Kosova. Die
Lebenden und die Toten meiner Kindheit, Waldgut Verlag, 2011),
Lindita Arapi (Schlüsselmädchen, Roman, Dittrich Verlag, Berlin
2012), Beqe Cufaj (Der Glanz der Fremde, Zsolnay Verlag, Austri,
Vjenë 2005; projekt@party, Secession Verlag, Zvicër, Zürich 2012),
Anila Wilms (Albanisches Öl: Mord auf der Straße des Nordens,
Transit Buchverlag, Berlin 2012), Fatos Kongoli (Die albanische
Braut, Ammann Verlag, Zürich 2000 etj.
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Fenomen i kësaj periudhe, sidomos në Austri e Gjermani, janë
autorë shqiptarë nga Kosova dhe Shqipëria, të emigracionit pas
viteve ’90, që shkruajnë drejtpërsëdrejti në gjuhën gjermane, si
Beqë Cufaj, Lindita Arapi, Anila Vilms, Ilir Ferra, Enis Maçi etj.
Po ashtu, edhe disa përkthyes nga shqipja në gjermanisht, të cilët
nuk e kanë shqipen gjuhë amtare, shfaqen më rrallë se dikur, mes
tyre Andrea Grill, Basil Schader, ndërkohë që përkthyes të tjerë,
me gjuhë amtare shqipen, po bëhen gjithnjë e më të pranishëm.
Rast i veçantë mes përkthyesve të gjermanishtes, që shqipen
nuk e kanë gjuhë amtare, por që japin ndihmesë të madhe e për
hyrjen e autorëve shqiptarë në vëmendjen e botuesve gjermane,
përmes publikimeve të revistave letrare, është ai i përkthyeses
Zuzana Finger. Vetëm mes viteve 2015-2021 kjo përkthyese ka
publikuar në revista të njohura të gjuhës gjermane një gamë të
gjerë dhe një listë të hapur autorësh nga Shqipëria, mes të cilëve
përmenden Fatos Baxhaku, Stefan Çapaliku, Arian Leka, Luljeta
Dano, Gazmend Kapllani, Anna Kove, Darien Levani, Neritan
Ceka, Minga, Mikaela, Parid Teferiçi etj. Përveç këtyre Zuzana
Finger ka përkthyer edhe shumë autorë të tjerë shqiptarë të
Kosovës, Maqedonisë së Veriut apo të diasporës, të cilët listohen
në kapitullin e posaçëm të këtij studimi.
Për analogji, nëse ekskluzivitetin e modelimit “një autor (I.
Kadare) - një gjuhë (gjermanisht) - një botues (Ammann) - një
vend botimi (Zvicër)” e ka mbajtur ndër vite përkthyesi Joachim
Roehm, përkthyesja Zuzana Finger ofron një tjetër qasje. Në vend
të një shtëpie botuese dhe një autori të vetëm, ajo ka zgjedhur të
punojë me revistat letrare dhe me grupe autorësh përgjithësisht
përfaqësues, të cilët i përkthen dhe botohen në gjermanisht në
Gjermani, Austri dhe Zvicër.
Vlen të veçohet se vetëm gjatë vitit 2021 kjo përkthyese ka arritur
të publikojë krijimtari nga shkrimtari Arian Leka në gjashtë
revista të ndryshme letrare, që botohen në Gjermani dhe Austri, të
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tilla si “die Horen”, “Herzattacke”, “Gerbergasse18”, “Abwarts”,
“Stadtgelichter” and “Lichtungen”, ndërkohë që Fatos Baxhaku
e Stefan Çapaliku janë botuar në “Gemeinsames neuentdecken”,
2018, Darien Levani në “Abwärts”, 2019 dhe “Kausale Fluten”,
2020 dhe Parid Teferiçi në “stadtgelichter”, 2019.
Tipologjia e pranisë se letërsisë shqiptare në gjuhën gjermane
përbën një rast krejt të përveçëm pasi, përmes revistave letrare,
që shërbejnë si stacion, referencë dhe hallkë ndërmjetësuese, kjo
letërsi dhe autorët e saj bëhen të dukshëm dhe janë në vlerësim të
shtëpive botuese në Gjermani, Austri dhe Zvicër. Kjo formë mund
të plotësojë mungesën e rekomandimit që është dashur të vijë nga
institucionet shqiptare të kulturës, çmimet letrare referenciale,
këshilltarët kulturorë, kanalet diplomatike, emrat që janë botuar
më herët në gjuhën gjermane etj..
Botimet mes viteve 2015-2021në gjuhën gjermane paraqesin disa
tipologji. Nga njëra anë, ruajnë tiparin e shpërnguljes së një autori
(I. Kadare), sikurse edhe emra të rinj, nga ata që botojnë rishtas
(G. Kapllani), që shtojnë botimet në gjuhën gjermane me vepra të
reja (A. Leka, E. Dones) si dhe autorë me etni shqiptare, të lindur
në Gjermani, që i shkruajnë veprat në gjermanisht dhe që botojnë
në shtëpi botuese të rëndësishme (rasti E. Maçi, shtëpia botuese
“Surkampf”).
Duhet theksuar se, pavarësisht numrit të vogël të botimeve (vetëm
nëntë vepra në gjashtë vjet), vërehet cilësi më e lartë e shtëpive
botuese, të cilat janë të mesme dhe të mëdha për tregun gjerman,
vendosur dhe me veprimtari në metropole të rëndësishme, si
Berlini, apo Frankfurti.
As në këtë hark kohor botimet nuk janë të përqendruara vetëm
në Gjermani, por edhe në Zvicër, siç është rasti i veprave të E.
Donesit. Mbetet të sqarohet më tej nëse përkthyesit Adrian
Giacomelli dhe Florian Kienzle (përkthyes të E. Donesit në
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gjermanisht), Cord Pagenstecher (përkthyes i Liri e Miro Xhunga)
dhe Nina Bungarten (përkthyes i G. Kapllanit në gjermanisht) i
kanë përkthyer veprat nga origjinali apo nga një gjuhë e dytë (me
apo pa bashkëpunim me autorin për gjuhën-urë).

Autorë shqiptarë në gjuhën holandeze
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Meqenëse për periudhën që ky studim ka në vëmendje (vitet
2015-2020) nuk janë gjetur burime që dëshmojnë përkthimin dhe
botimin e letërsisë shqiptare në gjuhën holandeze, në vijim po
paraqesim një panoramë me disa vëzhgime dhe vërejtje, shoqëruar
me një shtojcë mbi gjithë sa është skeduar prej kësaj letërsie.
Panorama e letërsisë shqiptare të përkthyer në gjuhën holandeze
është e ngjashme me ato të përkthimeve në gjuhët e tjera të
Europës Veriore, të cilësuara si gjuhë të frekuencës së ulët ndaj
përkthimeve të letërsisë së shkruar në shqip. Edhe këtu, si në rastin
e përkthimeve në gjuhën gjermane, botuar në Zvicër, përsëritet
fenomeni i përfaqësimit përmes një autori të vetëm (autoriqendër), botuar nga një shtëpi botuese dhe përkthyer nga i njëjti
përkthyes, në këtë rast Roel Schuyt, profesor dhe përkthyes nga
shqipja në gjuhën holandeze.
Tipar plotësues që e dallon përkthimin e letërsisë shqipe nga
gjuhët e tjera të Europës Veriore është se, në pjesën më të madhe,
veprat janë përkthyer nga origjinali shqip, por shtysa e parë dhe
tipar vendosës e vendimtar ka qenë versioni frëngjisht, nga i cili
janë përkthyer disa prej librave.
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Një tjetër tipar i përkthimit të letërsisë shqiptare në gjuhën
holandeze është fakti se, veç autorit-qendër (Ismail Kadare)
në holandisht janë përkthyer e botuar edhe disa shkrimtarë të
tjerë nga Shqipëria (Elena Kadare, Ardian Klosi, Flutura Açka,
Xhevahir Spahiu – 10 poezi), nga Kosova (Rexhep Qosja – 2
romane, Eqrem Basha – 10 poezi) apo autorë të etnisë shqiptare
që jetojnë në Gjermani (Anila Wilms) apo Holandë (Albana
Shala).
Sidoqoftë, paraqitja e mësipërme nuk garanton njohje të letërsisë
dhe aq më pak dialog ndërkulturor mes letërsive shqiptare dhe
holandeze, pasi letërsia shqiptare është e njohur në Holandë po
aq sa edhe letërsia holandeze në Shqipëri, gjë që, më tepër sesa
pamundësi, dëshmon pafuqinë e gjetjes së mënyrave dhe rrugëve
të komunikimit mes Jug-perëndimit dhe Veriut të Europës.
Tipar shtesë, që u bashkëngjitet të parëve, është edhe fakti se
shtysë për përkthimin e veprave të para prej letërsisë shqipe në
gjuhën holandeze është iniciativa e botuesit (Van Gennep) që,
duke filluar prej vitit 1995, siç pohon përkthyesi Roel Schuyt,
fillon të interesohet për letërsinë shqiptare. Përveç këtij botuesi,
ka edhe botime me bashkëpjesëmarrje të botuesve të tjerë si De
Vijver / Novib, Van Gennep / Novib. Tirazhi maksimal i botimeve
shqiptare në gjuhën holandeze nuk i ka kaluar 2.000 kopjet.
Në vitin 2014 romani i Flutura Açkës Kruis van vergetelheid (Kryqi
i harresës) është botuar në gjuhën holandeze nga një shtëpi botuese
shqiptare,  Skanderbeg Books, faqe  189, ISBN-10: 9076905339;
ISBN-13:  978-9076905334, përkthyer nga Roel Schuyt.
Pó në vitin 2014 botohet i përkthyer në holandisht edhe libri
Vrasje në rrugën veriore të Anila Wilms-it. Nuk ka të dhëna nëse
libri është përkthyer prej origjinalit në gjuhën shqipe apo prej
gjermanishtes, përkthyer nga vetë autorja, Öl oder Mord auf der
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Straße des Nordens (Transit Verlag). Libri përkthehet në gjuhën
holandeze pas marrjes të Gjermani të çmimit letrar “Chamisso
Preis” të Fondacionit Bosch Stiftung më 2013 dhe çmimit
“Stuttgarter Krimipreis”, në përkthimin gjermanisht prej vetë
autores. Prania e pamjaftueshme e letërisë së shkruar në gjuhën
shqipe në disa gjuhë të veriut europian jep shkas për kërkimin e
arsyeve. Një prej këtyre mund të jetë “mungesa e përkthyesve”,
një temë-klishe kjo, e cila fsheh njëherazi edhe mungesën e
interesimit (apo vlerësimit) ndaj letërsisë që përkthehet, sikurse
edhe pritshmërinë e ulët ndaj asaj letërsie.
Një fakt i tillë, sikurse vërehet edhe në përkthimet e autorëve
shqiptarë në gjermanisht, bën që vija e demarkacionit të përkthimit
të letërsisë shqiptare në gjuhët europianë të mos i kalojë kufijtë e
Francës, duke mbetur gjithnjë e më e panjohur sa më lart shkon
harta drejt Veriut.
Në këtë kontekst, “zgjerimi i Europës” për kulturat ende të
paintegruara në sistemin politik dhe ekonomik europian mbetet
po aq i vonuar për një shtet si Shqipëria dhe për një gjuhë si gjuha
shqipe. Kjo formë e tërthortë izolimi bën që letërsia shqiptare ta
ketë tepër të mundimshme daljen nga etnokracia, në kuptimin e
mjaftueshmërisë së kalimit të kufijve nga shqipja në shqip, drejt
shteteve kufitarë, me prani të ditur shqiptarësh (Kosovë / Prishtinë,
Maqedoni e Veriut / Shkup, Tetovë apo Mal i Zi / Ulqin) ku edhe
mbahen shpesh takime letrare apo panaire që rëndom mjaftohen
me kalimin e kufijve nga shqipja në shqip.
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Autorë shqiptarë në hungarisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizime
Përkthimet nga gjuha shqipe drejt gjuhës hungareze gjatë viteve të
marra në shqyrtim në funksion të këtij studimi nuk ofrojnë të dhëna
të shumta. Edhe 70 vjet më pas nga koha kur letërsia moderne
shqiptare filloi të përkthehet në hungarisht, emri përfaqësues
mbetet Ismail Kadare. Duket theksuar qysh në fillim se pritshmëria
ndaj kësaj marrëdhënieje kulturore përmes përkthimeve ka qenë e
lartë, po të kemi parasysh interesimin e veçantë që ishte krijuar
ndaj kulturës shqiptare dhe gjuhës shqipe nga albanologët e
shquar (austro) hungarezë Ludwig Thalloczy dhe Franz Nopcsa.
Veç këtij fakti fatlum, pritshmëria rritej edhe prej një brezi të parë
studentësh shqiptarë, të diplomuar në Hungari, mes tyre edhe
Kudret Velça, Mihal Luarasi etj.
Marrëdhënia mes letërsisë moderne shqiptare dhe botimi të saj në
Hungari zë fill me vitet ’50, në periudhën e shkëmbimeve kulturore
mes vendeve të “demokracive të proletariatit”. Është me interes të
veçantë krijimi dhe zhvillimi i asokohshëm i një strategjie botuese
në kushtet e mungesës së lirisë së marrëdhënieve mes vendeve të
demokracive popullore dhe qasja e atyre viteve për paraqitjen e
një letërsie relativisht të re e pothuajse fare të panjohur, si letërsia
shqiptare në hungarisht.
Paraqitja i përket tipologjisë së prezantimit të kësaj letërsie jo
përmes autorëve të përveçëm, por fillimisht përmes “korit”, si
polifoni e tipareve më të qenësishme të letërsisë së asaj kohe, si
dhe përmes botimit të trashëgimisë letrare jo-autoriale. Botimet
vijnë vit pas viti të drejtpeshuara, si mes poezisë dhe prozës, ashtu
edhe mes veprave dramatike dhe atyre të humorit.
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Nën këtë logjikë, fillimisht del nga shtypi një “Antologji e
poetëve shqiptarë”, botuar në vitin 1952, e cila ndiqet nga botimi
i një vëllimi me përralla popullore shqiptare, titulluar “E bukura
e dheut”, që sheh dritën e botimit në vitin 1957. Strategjia e
botimeve zhvillohet me përkthimin dhe publikimin e novelës së
Fatmir Gjatës “Tana” (1960), ndërsa në vitin 1968 botohet edhe
një vëllim me poezi popullore shqiptare, titulluar “Po lulëzon
shega”. Kjo mund të konsiderohet si faza e parë, njohëse, në
marrëdhënien e letërsisë moderne shqiptare me hungarishten dhe
vetëdijen e lexuesit të saj. Të gjitha veprat e sipërpërmendura janë
përkthyer nga albanologu dhe profesori i studimeve mbi Ballkanin
István Schütz (1923-2010).
Botimi i romaneve Gjenerali i ushtrisë së vdekur (Magyarul
megjelent művei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1972, ribotuar
në vitin 1975), përkthyer nga István Schütz, dhe Kështjella (A
fellegvár, Budapest, Zrínyi, 1982), përkthyer nga András Békés,
shënojnë hyrjen në një fazë të re të marrëdhënies së mësipërme.
Duhet shtuar se, mes këtyre dy veprave, István Schütz-i kishte
përkthyer edhe romanin e Qamil Buxhelit Karriera e zotit Maksut
(Budapest, 1978).
Pas vetëizolimit politik dhe kalimit të Shqipërisë në një tjetër
sistem referencial vlerësimi, që preku edhe letërsinë, vitet ’90,
në vend të zgjerimit, njohin dendësim të marrëdhënies përsa i
përket botimit të letërsisë shqiptare në hungarisht, nëse vërejmë se
fenomeni i përfaqësimit të një letërsie përmes një autori të vetëm
përsëritet edhe në rastin e Hungarisë. Një përpjekje për dalje nga
skema e mbyllur dhe pasurim të tablosë me emra të rinj vjen
sërish nga István Schütz-i, i cili, në vitin 1994, përmes vëllimit
“Öskönyv”, boton edhe gjashtë tregime të shkrimtarëve të rinj
shqiptarë të kohës. Po atë vit, (1994) tregimi i Ismail Kadaresë
Csadorkaraván, i përkthyer nga Zsuzsa Nagy, përfshihet në
antologjinë e botuar nga Orpheus-2000-Kalligram. Më pas, por
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pó atë vit, sipas rendit kronologjik, fillojnë të dalin edhe disa nga
romanet e Ismail Kadaresë në hungarisht.
Vihet re se, para viteve ’90, botimet prej letërsisë shqiptare drejt
gjuhës hungareze janë përqendruar në 3 ente botuese, ndërkohë
që, pas viteve ’90, botimet kryhen kryesisht nga shtëpia botuese
Ulpius-ház. Pas 30 vjetësh, Európa Könyvkiadó, - shtëpia botuese
e cila në vitin 1972 botonte romanin Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur,
- rikthehet me botimin e esesë Eskili - ky humbës i madh (2001).
Përkthyesit kryesorë të veprës së Kadaresë në hungarisht janë
József M. Takács (me 2 romane) dhe István Schütz (me 1 roman
dhe 1 ese). Përkthyesit e tjerë kanë kontribuar me nga 1 (një) vepër
të përkthyer. Dëshmohet se studiuesi dhe përkthyesi István Schütz
i ka përkthyer veprat nga origjinali shqip, por nuk ka të dhëna
nëse edhe përkthyesit e tjerë i kanë përkthyer veprat nga origjinali
shqip, apo përmes një gjuhe-urë, siç ka qenë shpesh frëngjishtja.
Ekzistenca qysh në vitin 1983 e degës së studimit të gjuhës shqipe
pranë Fakultetit të Letërsisë në Universitetit “Lóránt Eötvös”
në Budapest kërkon thellim të hamendjes se, veç István Schützit, mes përkthyesve të lartpërmendur, të ketë pasur edhe të tjerë
njohës të shqipes.
Pas viteve 2002-2003 të dhënat e skeduara prej institucioneve të
specializuara mbi përkthimin dhe botimet e librave artistikë nga
gjuha shqipe drejt gjuhës hungareze janë fare të pakta. Ndonëse nuk
i përket sferës letrare, i skeduar është edhe “Libri i gjuhës shqipe”,
botuar nga Shtëpia botuese “Balassi Kiadó” (titulli i origjinalit
Albán nyelvkönyv, Budapest, 2002, faqe 177). Pas botimit të
pesë veprave të Ismail Kadaresë brenda një dekade, botimet më
të fundit nga letërsia shqipe drejt gjuhës hungareze skedohen
pothuajse 20 vjet më parë, kohë kur përkthehet dhe botohet eseja
Eskili ky humbës i madh (2001) dhe Pallati i Ëndrrave (Az Álmok
Palotája, 2003). Vepra e parë shënon rikthimin e István Schützit në fushën e përkthimeve, ndërsa vepra e dytë është përkthyer
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nga József M. Takács. Pas një shkëputjeje të gjatë, në vitin
2016, përkthimi dhe botimi prej letërsisë shqiptare në hungarisht
rikthehen në vëmendjen e botuesit hungarez. Në vend të prozës,
me të cilën kjo letërsi ishte paraqitur deri asokohe, botohet për
herë të parë poezi. Bëhet fjalë për një vëllim me poezi të zgjedhura
të Sali Bashotës, me titullin “Albán éjszaka” (“Net shqiptare”),
botuar nga “Napút “, me qendër në Budapest. Vëllimi u përkthye
nga përkthye së pari nga Robert Luari, inxhinier në profesion
dhe u përpunua stilistikisht nga László Győri. Ky libër paraqit
së pari edhe letërsinë shqipe që shkruhet në Kosovë, nëse nuk
llogarisim këtu si paraprirëse intervistën e Rexhep Qoses botuar
në vitin 1998, në revistën “Magyar Napló”, organi i Lidhjes së
Shkrimtarëve hungarezë. Në pó atë numër, István Schütz-i boton
një mikroantologji të letërsisë shqiptare: rubrika Összeállítás az
albán irodalomból (Szerkesztette és fordította Schütz István), me
pjesë nga krijimtaria popullore dhe nga autorët Dritëro Agolli,
Kolë Jakova, Nasho Jorgaqi, Ismail Kadare, Ardian-Christian
Kyçyku (me prozën Szuperfordítás / Përkthimi i epërm), përkthyer
nga rumanishtja pó nga István Schütz-i, që ishte njohës i thellë
edhe i rumanishtes)20.

20. Si një detaj plotësues i marrëdhënies mes letërsisë shqipe dhe hungarishtes,
po shënojmë se, në vitin 2005, Pont Kiado e Budapestit botoi romanin Viti kur
u shpik mjellma të A.-Ch. Kyçykut, përkthyer nga rumanishtja prej shkrimtarit
dhe përkthyesit Szonda Szabolcs. Titulli i romanit në hungarisht: A hattyúk
feltámadásának éve, 114 faqe, ISBN: 9639312991.
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Autorë shqiptarë në italisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Në bazë të të dhënave, del qartë se Italia dhe italishtja përfaqësojnë
një kulm të paraqitjes dhe qarkullimit të letërsisë shqipe, duke
shërbyer jo vetëm si gjuhë pritëse, por edhe si urë drejt gjuhëve
të tjera. Numri i botimeve, i autorëve dhe i llojit të librave në
italisht ka ardhur vetëm në rritje. Edhe pse jo gjithmonë sasia ka
ndihmuar cilësinë e përfaqësimit, në italisht hapja ndaj letërsisë
shqipe është çliruar nga psikoza e autorit-qendër, ndoshta ngaqë
njohja e ndërsjellë mes popujve shqiptar e italian është më e thellë
dhe më e vëmendshme sesa në raste të tjera.
Zhanri që sundon botimet e letrave shqipe në italisht është
romani, i pasuar nga poezia, proza e shkurtër, studimet, kujtimet,
antologjitë e deri tek haiku. Mund të thuhet se të gjitha zhvillimet
e mbamendshme të letërsisë shqipe gjenden të pasqyruara
besnikërisht në gjuhën italiane.
Njohja e thellë e italishtes nga shqiptarët e ngulitur në Itali para apo
pas viteve ‘90, disa syresh të vlerësuar lart nga qarqet kulturore
italiane, por edhe profesionalizmi i përkthyesve që kanë gjuhë
amtare italishten, jo shqipen, kanë bërë të mundur një paraqitje të
denjë të letërsisë shqipe në italisht.
Ekziston tashmë një bashkësi jo e vogël autorësh shqiptarë
dygjuhësh, si dhe një grup gazetarësh e studiuesish shqiptarë që
u bëjnë jehonë shkencore botimeve të përvitshme. Disa autorë
shqiptarë botojnë rregullisht në shtëpitë më të njohura italiane,
teksa ndihmesën më të madhe në botime e jep shtëpia botuese Besa
Muci, që mbulon hap pas hapi ecurinë e disa letërsive ballkanike.
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Sa u përket autorëve shqiptarë me banim jashtë Italisë, mund të
thuhet se përfaqësimi i tyre synon kalimin e sasisë drejt cilësisë,
pakashumë siç ndodh edhe brenda kufijve shqipfolës.

Autorë shqiptarë në maqedonisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Fillimisht vërejmë se, para këtij studimi, për botimet e autorëve
të etnisë shqiptare (shtetas të Maqedonisë së Veriut) në gjuhën
maqedonase nuk janë ndeshur përvoja paraardhëse, të tilla si
inventarizime digjitale apo katalogë botimesh të letërsive të
përkthyera në maqedonisht, gjë që e ka bërë më të vështirë, por
edhe më sfidues kërkimin.
E bëjmë këtë vërejtje ngaqë, së pari: gjuha maqedonase dhe
botimet e autorëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, krahasur
me gjuhët e tjera të përfshira në këtë hulumtim, klasifikohen
në zonën e shkëmbimeve me intensitet të lartë në marrëdhënien
ndërkulturore dhe, së dyti, Maqedonia e Veriut është shteti ku
strukturat kulturore të faktorit shqiptar e kanë të garantuar me ligj
dhe marrëveshje hapësirën ligjore të krijimit dhe të funksionimit
në të gjithë spektrin, qoftë në nivelin e shoqatave kulturore,
veprimtarive (festivale), botimeve (revista), teatrove, shkolla apo
katedra universitare etj.21
Ky parakusht duhet të ishte themeli i krijimit të pritshmërive dhe
ndërtimit të marrëdhënieve të zgjeruara në fushë të shkëmbimit
të letërsive përkatëse, sikurse edhe në sigurimin e përkthyesve
21. Shih: Marrëveshja e Ohrit / Maqedonia e Veriut si një shtet multietnik,
ndëretnik dhe ndërfetar, mbi respektimin e identitetit kulturor të të gjithëve dhe
të drejtat e barabarta të çdo qytetari, pavarësisht përkatësinë etnike.
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të niveleve profesionale, për të mos e lënë marrëdhënien në dorë
të improvizimit dhe inercisë së viteve, kur ky parakusht nuk
ekzistonte.
Ndërkohë, vihet re se, pavarësisht zhvillimeve pozitive dhe
arritjeve të viteve të fundit, se parimi i diglosisë është mbivlerësuar
ndaj parimit të dygjuhësisë.
Gjuha shqipe, edhe pse respektohet më shumë se sa vite më
parë, në rrafshin e përfaqësimit ka mbetur në përdorim si gjuhë
komunikimi dhe, përveç veprimtarive shkollore dhe atyre kulturore
të organizuara nga shqiptarë, marrëdhënia nuk ka njohur zhvillimet
e pritshme (shembull Festivali Ndërkombëtar i Poezisë në Strugë,
ku leximi, titrimi, njoftimet në gjuhën shqipe ende anashkalohen
ndonëse janë të detyrueshëm, pasi faktori shqiptar njihet si shtetformues).
Një nga faktorët që mbajnë gjallë mendësinë përjashtuese është
e ashtuquajtura tronditje / trandje kulturore (cultural shock)
për praninë e Tjetrit dhe zgjerimin e të drejtave të tij, si dhe
mexhaxhimi i frikës (fear management) ndaj “shqiptarizimit të
Maqedonisë së Veriut” përmes kulturës dhe faktorit demografik,
si dhe ndryshimet që mund të ndodhin nga ekualizmi kulturor e
gjuhësor.
Për evidencë dhe bazë referencash, nëse krahason numrin e
botimeve të kryera në Maqedoninë e Veriut të autorëve maqedonas
dhe shqiptarëve, vëren se harta kulturore i ngjan vërtet një mozaiku
dhe duket si një unitas multiplex.
Por ky unitet i shumëfishtë përfaqësimi nuk u përgjigjet simetrikisht
përqindjeve që faktori shqiptar zë në këtë peizazh kulturor, çka
bën që skena të sundohet nga politika etnocentriste në kulturë.
Shembull ilustrues i kësaj politike do të ishte mbështetja që
strukturat shtetërore të promovimit të kulturës u kanë dhënë ndër
vite autorëve dhe shtëpive botuese shqiptare krahasuar me ato
maqedonase.
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Duke iu referuar, si nivel krahasimi, statistikave të 10 viteve më
parë, shprehur në numra do kishim këto të dhëna:
— shtëpi botuese shqiptare të mbështetura
nga fondet publike – 29;
— shtëpi botuese maqedonase të mbështetura
nga fondet publike – 124.
Thënë ndryshe, për t’i shprehur në mjete monetare, në veprimtari
botuese me shumën totale 45 mil. den., vetëm 57 tituj të autorëve
dhe shtëpive botuese shqiptare janë mbështetur nga fondet
publike, nga 259 tituj gjithsej, ku 202 janë autorë maqedonas dhe
fare pak janë të pakicave).22 Kjo mendësi, në vend që t’i sheshojë,
i bën më të dukshëm kufijtë kulturore e gjuhësorë, siç u vu re edhe
pas botimit të “Enciklopedisë maqedonase”, që theksoi dallimet
ndëretnike.
Arsyet duhen kërkuar sa mes prezantimit të “kulturës sunduese”
si trysni e kulturës zyrtare të admirueshme e të favorizuar, aq
edhe mes mostejkalimit të gjendjes së “inferioritetit kulturor”, të
cilat ende nuk kanë mundur të krijojnë një dialog ndërkulturor e
duke bërë që botimet në gjuhën shqipe të ndihen jo të barabarta jo
vetëm në aspektin e përdorimit si gjuhë institucionale dhe e akteve
zyrtare, por edhe si gjuhë e përdorimit letrar.
Përkthimet e paraqitura, në pjesën më të madhe, nuk vijnë falë
pasjes së një sistemi, strategjie apo kriteri, por falë zgjedhjeve
të rastësishme, që në fakt, janë pasqyrë e prirjeve ideologjike,
interesave të grupeve (politike, sociale, etnike) dhe parapëlqimeve
individuale. Faktorët e përzgjedhjes, kryesisht nuk mbështeten në
standarde letrare, në çmimet letrare kombëtare apo në referenca
ndërkombëtare, por në prirjet subjektive.
22. Të dhënat janë marrë nga artikulli me titull “Drejtshmëria e shpërndarjes së
mjeteve publike në Republikën e Maqedonisë – e pamjaftueshme edhe sipas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”, me autor Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti.
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Gjatë viteve të marrë në shqyrtim, hasim pa ndërprerje dy raste
specifike:
1. autorë shqiptarë (nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e
Veriut, të përkthyer dhe të botuar në gjuhën maqedonase;
2. autorë maqedonas, që shkruajnë në maqedonisht për vepra
të autorëve shqiptarë.
Një dukuri e shtuar është fenomeni i vetëpërkthimit. Ka autorë
shqiptarë që kanë përkthyer vetveten nga shqipja në maqedonisht
dhe të cilët janë të njohur edhe si përkthyes nga gjuha shqipe në
maqedonisht (për shembull Resul Shabani).
Por në botimet e kësaj periudhe shtohen botimet, ku përkthyesi
nuk identifikohet. Fakti jep shkas të hamendësohet se kemi të
bëjmë me vetëpërkthime, ose pasaktësi në përpilimin e skedës me
shënime të botimit (rastet Lira Bojku, Sulejman Ajredini, Jeton
Kelmendi, Agim Morina).
Rasti i vetëpërkthimit është pak më i besueshëm për autorët
shqiptarë të lindur në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë rritur
brenda mjedisit dygjuhësh.
Një rast përjashtimor brenda kësaj tipologjie përbën ai i shkrimtarit
Luan Starova, i cili “përdor dy gjuhë pune në prodhimin e tij letrar:
maqedonishten, gjuhën e fituar dhe shqipen gjuhën e tij amtare, të
mësuar vetëm në kontekstin familjar”.23
Sikurse vëren studiuesja Monica Genesin, e cila merr si model
versionet në maqedonisht dhe shqip të romanit Koha e dhive,
“procesi i (ri)krijimit dhe (ri)shkrimit… mjegullon disi dallimet
e mes ‘origjinalit’, të përfaqësuar nga versioni i parë i romanit
të botuar në gjuhën maqedonase dhe versionit të ‘përkthyer’,
botuar në shqip nëntë vjet më vonë. Rezultati është një lloj “pune
binjake”, ose, më mirë të themi, një tekst “bicefalik”, në të cilin
zgjedhjet e ndryshme leksikore dhe stilistike përshtaten me dy
23. Genesin, Monica , artikull i cituar.
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kontekste të ndryshme gjuhësore, semantike, pragmatike dhe
sociokulturore.”24
Vetë autori, në një intervistë të vitit 2021, pohon se jeton brenda
një translingualizmi letrar dhe një trigjuhësie josimetrike, ku
“rasti vendosi që të shkollohem në gjuhën maqedonase dhe të
studioj gjuhën dhe letërsinë frënge, por i mbeta deri në fund
besnik shqipes, gjuhës së nënës. Shkruaj në tri gjuhë, por shqipja
është e strukturuar edhe në gjuhët e tjera, shkruaj në gjuhën e një
lloj osmoze që ma mundëson ndoshta thjeshtësinë në shprehjen
letrare, kalimin më të lehtë prej njërës në gjuhën tjetër.”25
Interesant për hulumtime të mëtejshme bëhet fakti se, për botimin
frëngjisht të romanit Koha e Dhive (Le Temps des chèvres,
Fayard, 1997) përkthyesi Clément d’Içartéguy ka përdorur si
model versionin e “origjinalit të parë” maqedonisht, ndërkohë që,
për përkthimin e romanit Librat e Babait (Les Livres de mon père,
Fayard, 1998), pó ky përkthyes i ka përdorur të dy “origjinalët”: si
atë të maqedonishtes, ashtu edhe atë të shqipes.26
Ndërkaq, për vepra të tjera, si për shembull Faïk Konitza et
Guillaume Apollinaire: une amitié européenne, (L’Esprit des
péninsules, 1998), botimi nuk shfaq përkthyes, duke lënë të
hapur mendimin se vepra është shkruar nga autori drejtpërsëdrejti
në gjuhën frënge, si “origjinal i parë” dhe prej kësaj ka ardhur
e përkthyer në shqip jo si vetëpërkthim, por prej një përkthyesi
tjetër.27
Për autorët nga Kosova të botuar në maqedonisht e ku elementi
i identifikimit të përkthyesit mungon, fenomeni i vetëpërkthimit
24. Ibid.
25. Starova, Luan: Edhe kur shkruaj në gjuhë të tjera, veprat e mia frymëmarrjen
e kanë shqip, Exlibris, 24 Prill, 2021.
26. https://fr.wikipedia.org/wiki/Luan_Starova (Bibliographie: Ouvrages
disponibles en français, regroupés en partie sous le titre de Saga balkanique).
27. Starova, Luan: Një miqësi europiane: Faik Konica - Guillaume Apollinaire;
“Onufri”, 2001.
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është më pak i mundur. Për publikime të tjera nuk ka të dhëna
për përkthyes, si në rastin e revistave, dhe besohet se autori e ka
shkruar drejtpërdrejt në gjuhën maqedonase (Marina Danilovska).
Pjesa më e madhe e librave të botuar në maqedonisht e kanë
identifikimin e shtëpive botuese përkatëse. Disa prej tyre janë shtëpi
botuese maqedonase, që botojnë autorë shqiptarë, e të tjera janë
shtëpi botuese me zotërim shqiptar, që veprojnë në Maqedoninë e
Veriut dhe që botojnë shqip e maqedonisht. Rast specifik është ai i
shtëpisë botuese “Albas”, e cila përveçse në Shqipëri, ka degë të
saj në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë.
Të gjitha botimet janë të pajisura me ISBN dhe me ISSN (revistat)
ose kod identifikimi, gjë që bën të kuptosh se botimet jashtë
ligjshmërisë nuk ekzistojnë.
Disa nga shtëpitë botuese shfaqin prirje të qëndrueshme për
botimin e letërsisë nga gjuha shqipe drejt asaj maqedonase, si
për rastin kur autorët janë nga Shqipëria, ashtu edhe kur ata janë
autorë shqiptarë të Maqedonisë së Veriut (Dijalog). Një shtëpi
tjetër botuese (Ars Libris) ka treguar interes kryesisht për autorë
shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, por vazhdojnë bashkëpunimin
edhe me autorë shqiptarë që jetojnë në Maqedoninë e Veriut.
Të gjithë përkthyesit, kudo ku shfaqen, përmes përkthimeve apo
vetëpërkthimit, janë të etnisë shqiptare, që jetojnë në Maqedoninë
e Veriut. Kjo e dhënë thekson idenë se, përveç diasporës,
emigracionit apo ngulimeve, arealet multikulturore të dygjuhësisë
(bilingualizmi) janë hapësirat prej nga mund të priten ndihmesa
më domethënëse lidhur me përkthimin letrar kundrejt gjuhëve
kufitare.
Në të njëjtën kohë, në këto zona të dygjuhësisë mund të investohet
më shumë për të pasur përkthyes letrarë, për t’i paraprirë së
ardhmes, pasi modeli në fjalë, përveç Maqedonisë së Veriut, mund
të funksionojë edhe në Mal të Zi. Ndërkohë, investim më i madh,
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jo thjesht në mjete (libra, botime, publikime etj.), por ndaj faktorit
njerëzor, mund të bëhet sidomos në brezin e dytë të mërgatës
shqiptare në shtetet e Europës Perëndimore, ku ka përqendrim të
madh shqiptarësh.
Letërsia e përkthyer nga Shqipëria në gjuhën maqedonase vjen
përgjithësisht përmes emrave përfaqësues. Edhe letërsia e përkthyer
nga Kosova vjen përmes emrave përfaqësues dhe të njohur. Përsa
u përket autorëve shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, vërehet se,
veç Luan Starovës, pak nga emrat e autorëve të përkthyer nga kjo
hapësirë përfaqësojnë vlerat më të mira të letërsisë shqiptare që
shkruhet në Maqedoninë e Veriut.
Disa nga shtëpitë botuese e forcojnë edhe më tej prirjen e tyre të
përvitshme në botimin e letërsisë së shkruar në gjuhën shqipe nga
autorë shqiptarë të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së veriut
(Goten, Tri, Artconnect, Ars Libris). Kjo tregon se ajo që dikur
ishte thjesht një shfaqje, dukuri apo prirje, është shndërruar në
gjendje të qëndrueshme dhe se këto shtëpi botuese janë në kërkim
si të zgjerimit të katalogut të tyre me emra, ashtu edhe të zbulimit
të vlerave të spikatura të letërsisë shqiptare. Mes këtyre, sidomos
për letërsinë që vjen nga autorët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut,
ka edhe botime të kryera nga shtëpi botuese anësore dhe autorë pa
ndikim.
Pjesa më e madhe e botimeve në maqedonisht, kryer nga entet
shtetërore a private apo nga shtëpitë mirëfilli botuese i kanë të
plota elementet e identifikimit dhe certifikimit në botim, gjë që
dëshmon stabilizimin vit pas vitit të tregut të librit, pasi të gjithë
librat janë të pajisur me ISBN dhe me ISSN (revistat) ose kod
identifikimi, sipas specifikave të botimit (libër / revistë)
Ndryshe nga prurjet e viteve të mëparshëm (2015-2019), në botimet
e vitit 2020 vërehet mungesa e botimeve të autorëve shqiptarë nga
Shqipëria dhe Kosova. Botimet e këtij viti u përkasin autorëve
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shqiptarë - shtetas të Maqedonisë së Veriut, që shkruajnë në shqip
dhe janë përkthyer në gjuhën maqedonase, apo që shkruajnë
drejtpërsëdrejti në maqedonisht. (Shih skedat e përvitshme të
botimit).
Shtëpi botuese të identifikuara për ruajtjen dhe qëndrueshmërinë në
botimin e autorëve shqiptarë të përkthyer në gjuhën maqedonase, të
artikujve të autorëve shqiptarë e maqedonas kushtuar krijimtarisë
së autorëve shqiptarë apo të krijimtarisë të autorëve shqiptarë
që shkruajnë në maqedonisht janë si në vijim: Goten (botime në
vitet 2015, 2016, 2017, 2019); Tri (botime në vitet 2016, 2017,
2019, 2020); Dijalog (botime në vitet 2015, 2018, 2020); Menada
(botime në vitet 2018, 2020); Data Pespoj (botime në vitet 2018,
2019); Ars Lamina (botime në vitet 2018, 2019).
Për të krijuar një përshtypje rreth kahjes së botimeve në
maqedonisht gjatë vitit 2021, si pjesë prirjeve zhvilluese , shënojmë
se gjatë vitit të sipërshënuar janë botuar edhe veprat autorëve:
Ylljet Aliçka – Valsi i Lumturisë, roman; Arian Leka – Ndreqje
gabimesh, poezi, “Perun Artis”, përktheu Ilir Ajdini; Luan Rama –
Dashuri e nëmur në Maligrad, “Jon Media”, përktheu Daut Dauti;
Arian Leka – Shpina e Burrit, tregime, “Ili-Ili”, përktheu Kreshnik
Ajdini. Shtojmë gjithashtu se për shkrimtarin Arian Leka, prirja e
botimeve ne gjuhën maqedonasi ka njohur rritje të dallueshme,
pasi në vitin 2021 krijimtaria e tij në prozë të shkurtër, ese dhe
poezi, është botuar gjashtë revista letrare të Maqedonisë së Veriut,
përkatësisht Zenit (Зенит): Nr. 6 dhe 7; Pakt (Pact): 24, 2021;
Stremezh (Cтремеж): 2, 2021; Sovremenost (Современост): 1
dhe 2, 2021 dhe Knjizhevni Elementi; Nr. 4 e Nr. 5, 2021.
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Autorë shqiptarë në gjuhën malazeze
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
I paralajmëruar si botim i vitit 2020, në gjuhën malazeze është edhe
përkthimi i romanit të autorit Stefan Çapaliku me titullin Secili
çmendet simbas mënyrës së vet (“Svako poludi na svoj način”),
botuar nga “Nova Knjiga”, me përkthyes Dalino Brajović, për të
cilin nuk janë gjendur ende online të dhënat CIP/ISBN. Më herët, ky
roman, me të njëjtin titull dhe me të njëjtin përkthyes, është botuar
në gjuhën serbe dhe është promovuar në Beograd, si publikim i
shtëpisë botuese “Clio” (2018, 978-8671025935, faqe: 191).
Pó atë vit (2018), me të njëjtin titull (Секој полудува на свој
начин / Sekoj poluduva na svoj nacin) romani është botuar edhe
në gjuhën maqedonase (ISBN: 978-608-259-322-7), përkthyer
nga Jordana Šemko-Georgievska dhe nën logon e Shtëpisë
Botuese “Ars Lamina”28.
Rasti në fjalë vlen të shqyrtohet edhe për çështjen se si gjuhë
të afërta të rajonit (serbishtja, gjuha malazeze dhe gjuha
maqedonase) ndikojnë të paktën mesveti si rekomandim në
përkthim, sikurse edhe si referencë zhvendosjen në gjuhë të
tjera të kontinentit.
I tillë është rasti i botimit të librit të Stefan Çapalikut në
gjuhën frënge dhe atë italiane, në të cilat ky roman është botuar
përkatësisht nga Shtëpia Botuese “Meet”, 2018, me titullin
“Chacun s’affole à sa manière”, si një edicion dygjuhësh,
frëngjisht-shqip përkthyer nga Ardian Marashi (ISBN: 9791095145141, 184 faqe) apo në gjuhën italiane, botuar me titullin
28. Për më shumë hollësi shih të dhënat që vijnë nga skedarët e përkthimeve të
autorëve shqiptarë në serbisht dhe në maqedonisht.
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“Ognuno impazzisce a modo suo”, përkthyer nga Durim Taçi
dhe botuar nga “Lubrina Bramani Editore”, 2019 (ISBN:9788877666932, faqe: 208).
E njëjta tipologji ka vepruar edhe në rastin e Arian Lekës, librat e
të cilit, “Dollap” dhe “Jedanaest akustičnih eseja” kanë shërbyer
si referenca përcjellëse për botime të mëvonshme në gjuhën serbe,
publikuar nga shtëpia botuese “Književna radionica Rašić” dhe në
gjuhën kroate, publikuar me të njëjtin titull “Jedanaest akustičnih
eseja” dhe me të njëjtët përkthyes, botuar nga “Nova Istria”.
Kalimi nga gjuha malazeze në gjuhën serbe (serbizim) dhe atë
kroate (kroatizim) është arritur duke bërë përshtatjet e nevojshme,
të cilat janë kryer nga shkrimtarët Srđan Srdić dhe Vladimir
Arsenić (për versionin serbisht) dhe nga Boris Biletić dhe Milan
Rakovac (për versionin kroatisht).
Metodologjia e transferimit / shpërnguljes, kur një vepër e botuar
në një gjuhë ka shërbyer si vlerë referenciale për përkthime në
gjuhë të tjera, të largëta apo të së njëjtës familje gjuhësore, ka
funksionuar jo vetëm në këto raste.
Marrëdhëniet e shkëmbimit letrar mes shkrimtarëve që shkruajnë
në gjuhën shqipe dhe përkthimit e më pas edhe botimit të tyre
në gjuhën malazeze janë relativisht të vona. Kjo ngaqë gjuha
malazeze filloi të funksionojë si e tillë pas vitit 2006, vit kur Mali
i Zi fitoi pavarësinë politike, territoriale dhe kulturore nga Serbia,
çka bëri të mundur që edhe gjuha malazeze, pavarësisht afrive të
shumta, të veprojë si e mëvetësishme.
Qysh nga kjo periudhë (2006), me gjithë përpjekjet për të nxitur
marrëdhëniet ndërkulturore përmes përkthimeve nga letërsia
shqiptare, numri i tyre mbetet ende në nivele modeste, sidomos
nëse mbajmë parasysh ekzistencën e faktorit shqiptar në Mal të
Zi, prej të cilit është dhe mbetet e pritshme të sjellë përkthime dhe
përkthyes letrarë, sidomos nga zonat dygjuhëshe, ku gjuha shqipe
dhe ajo malazeze fliten, shkruhen e studiohen.
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Në zonën e fokusuar nga ky studim janë skeduar 4 (katër) vepra të
botuara në gjuhën malazeze. Mes tyre, 3 (tre) janë libra autorialë
dhe 1 (një) është antologji me pjesëmarrjen e 12 autorëve të rinj
shqiptarë. Antologjia është përgatitur, përzgjedhur dhe plotësuar
me shënime nga Arian Leka, i cili e ka shoqëruar botimin edhe me
një parathënie të shkruar enkas për këtë rast, titulluar “Antologija
kao dvogled koji nam približava drugog”.
Të gjitha përkthimet janë bërë nga origjinali prej Shkëlzen
Maliqit. Autorët pjesëmarrës në këtë antologji i përkasin arealit
letrar të krijuesve nga Shqipëria, ndërkohë që përkthyesi është
nga Kosova. Renditur sipas përmbajtjes, autorët e kësaj antologjie
kanë lëndën e mëposhtme letrare: Lindita Arapi – 9 poezi, Eljan
Tanini – 1 tregim, Albana Nexhipi – 10 poezi, Arti Lushi – 7 poezi,
Flurans Ilia – 1 tregim, Mariklena Niço – 10 poezi, Gresa Hasa – 4
tregime dhe 1 prozë poetike, Lisiana Demiraj – 6 poeza poetike,
Edon Qesari – 6 poezi, Lindita Komani – 1 tregim, Darien Levani
– 1 tregim, Sabina Veizaj – 6 poezi dhe 1 tregim.
Në vitin 2020, revista e njohur letrare “Fokalizator”, me drejtues
shkrimtarin dhe studiuesin Vladimir Vojinović, në numrin 7-8 të
saj, i ka kushtuar letërsisë shqiptare një hapësirë të konsiderueshme
të botimit, duke krijuar një mikroantologji të autorëve shqiptarë
brenda botimit: 9 (nëntë) autorëve nga Shqipëria dhe Kosova
u kushtohen 34 faqe të botimit (faqet 35-69) si pjesë e rubrikës
“Poezia”. Sipas renditjes në revista, ata janë: Arian Leka (me
tekstet Poetika i politika simboličke razmjene; Morski Aušvic
– poemë; pjesë të zgjedhura nga libri “Hartë memece për të
mbyturit”); Xhevahir Spahiu – 3 poezi; Anton Berishaj – 3 poezi;
Arben Idrizi – 2 poezi; Anton Gojçaj – 3 poezi; Ledia Dushi –
1 poezi: Xhevdet Bajraj –2 poezi; Visar Zhiti – 3 poezi; Agron
Tufa – 2 poezi. Të gjitha poezitë janë përkthyer prej origjinalit
nga Nikollë Berishaj, ndërkohë që krijimtaria e Arian Lekës është
përkthyer pó nga origjinali shqip prej Danilo Brajović-it.
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Para periudhës që ky studim merr në shqyrtim janë skeduar
edhe botime të tjera që i paraprijnë objektit të studimit, të tilla
si romani i Ridvan Dibrës Stina e ujkut (Vučje doba), botuar nga
OKC (Otvoreni kulturni forum), Cetinjë, 2014, me ISBN 978-8685747-77-9, faqe 132.
Pó këtë vit (2014), në Mal të Zi dhe në gjuhën malazeze janë
botuar edhe libri “BEZ granica: panorama književnog stvaralaštva
Albanaca iz Crne Gore” (Panoramë e veprave letrare të shqiptarëve
nga Mali i Zi, redaktor Zuvdija Hoxhić; përkthyer nga Qazim
Muja, Anton Gojçaj dhe Nikollë Berishaj, ISBN 978-9940-52312-1, faqe 250) dhe “Buka misli” – pjesme (Zhurma e mendimeve
– poezi) me autor Mark Lucgjonaj; botuar nga OKF, ISBN 978-8685747-80-9, faqe 130. Këto botime janë përkthyer nga origjinali
prej Nikollë Berishajt.29

Autorë shqiptarë në gjuhën norvegjeze
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Gjatë viteve që studiojmë, shkrimtarët Ornela Vorpsi (shkruan
italisht e frëngjisht) dhe Ylljet Aliçkaj (shkruan shqip) rezultojnë
të jenë të vetmit autorë shqiptarë të përkthyer në gjuhën
norvegjeze. Përkthimet e 2 (dy) librave të tyre janë kryer nga Jon
Kværne, njohës i gjuhës shqipe dhe i gjuhëve të tjera të Ballkanit
Perëndimor në nivel akademik.
Të dy librat janë botuar nga e njëjta shtëpi botuese (Bokvennen
Forlag), çka shënon kalimin nga shtëpia botuese që “tradicionalisht”
29. Për kërkime të mëtejshme rreth botimeve të autorëve shqiptarë përkthyer
në gjuhën malazeze mund të shihet skedari online: http://www.nbcgdigitalnabibliografija.me/bibliografija_tekuca/knjige_2014/zapisi66.html
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ka botuar letërsi shqiptare (Cappelen Damm (deri në vitin 2010
dhe Cappelens forlag Oslo nga viti 1990 deri në vitin 2008, duke
mos u ndalur në botimin e vitit 1976, realizuar nga Forlaget
Oktober Oslo.)
Në vitin 2015 Jon Kværne përkthen dhe boton në gjuhën
norvegjeze librin e Ornela Vorpsit “Landet der man aldri dør”.
Ky libër, i pari i skeduar për efekt të këtij studimi, sipas pohimit të
përkthyesit Jon Kværne, shprehur gjatë një interviste për gazetën
shqiptare “Mapo”, në vitin 2018, është përkthyer nga italishtja
(titulli origjinal në italisht Il paese dove non si muore mai, 2004),
sipas metodës së gjuhës-urë ndërmjetësuese.30
Libri i dytë, me autor Ylljet Aliçkën, është përkthyer nga origjinali
shqip. Sipas pohimeve të përkthyesit, pó në gazetën “Mapo” në
vitin 2018, ka të dhëna se rreth këtij botimi janë publikuar shënime
dhe artikuj kritikë apo promovues në shtypin norvegjez. 31
Në rastin e parë kemi të bëjmë me një shtetase franceze, të lindur
në Shqipëri, që shkruan kryesisht në italisht e frëngjisht. Edhe në
gjuhën shqipe libri i Ornela Vorpsit, me titull Il paese dove non si
muore mai, ka ardhur i përkthyer, madje më vonë sesa botimi në
norvegjisht, pasi është publikuar në vitin 2019 nga Botimet Dudaj,
me titullin Vendi ku nuk vdiset kurrë.
Siç mund të vërehet në vijim, para vitit 2017 veprat e letërsisë
shqipe janë përkthyer kryesisht sipas teknologjisë “bridgelanguage”, nga frëngjishtja ose ndonjë gjuhë tjetër që nuk gjendet
e skeduar.
Përkthyesit kryesorë në norvegjisht janë: Tom Lotherington, i
cili ka përkthyer 3 (tri) vepra të Ismail Kadaresë (Tri këngë zie
për Kosovën, 1999; Vajza e Agamemnonit; Pasardhësi, 2008;
30. Shih: Mapo, 14.04. 2018, intervistë me gazetaren Violeta Murati: Përkthyesi
norvegjez, Jon Kvaerne: Udhëtimi në Ballkan dhe “nami” i shqiptarëve – https://
gazetamapo.al/perkthyesi-norvegjez-jon-kvaerne-udhetimi-ne-ballkan-dhenami-i-shqiptareve/.
31. Pó aty.
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Aksidenti, 2010); Bente Christensen, që ka përkthyer gjithashtu
3 (tri) vepra (Pallati i ëndrrave, 1991, Dosja H, 1992, Prilli i
thyer, 1993) dhe Jardar Nuland Østb, që ka përkthyer 2 (dy) vepra
(Darka e gabuar, 2013 dhe Kukulla, 2015).
Përkthyes a bashkëpërkthyes të tjerë rezultojnë me nga 1 (një)
vepër të klasifikuar në botim, siç është rasti i Kari Risvik dhe
Kjell Risvik, të cilët, në vitin 1997 bashkëpërkthejnë romanin
dhe Christine Amadou, që në vitin 1990 përktheu Kush e solli
Doruntinën.
Pas kërkimeve, nuk kanë rezultuar botime të autorëve shqiptarë
nga Kosova, si për zonën ne fokus të studimit, ashtu edhe për
periudhën paraardhëse.
Për efekt të historishkrimit të letërsisë në fushën e shkëmbimit
dhe marrëdhënieve kulturore përmes përkthimeve, por edhe për të
pasur mundësinë e gjykimeve të paanshme apo krahasimit, duket
shënuar se, më herët, në gjuhën norvegjeze janë përkthyer romanet
Dasma (Ismail Kadare) dhe Komisari Memo (Dritëro Agolli), të
cilët janë botuar në Oslo, përkatësisht në vitet 197632 dhe 1977.
Pas këtyre veprave, duke filluar nga viti 1990 e deri në vitin 2015,
letërsia shqiptare në gjuhën norvegjeze është prezantuar përmes
krijimtarisë së një autori-qendër, siç janë veprat e Ismail Kadaresë.
Tipar i këtyre botimeve mbetet përkthimi nga gjuhë të dyta dhe jo
nga orgjinali. Ndonëse në shumicën e rasteve gjuha e referencës
nuk shënohet në skedar (përveç rastit të përkthimit të romanit Prilli
i thyer, përkthimi nga frëngjishtja i të cilit pasqyrohet në kartelën
e botimit: Oversatt etter: Avril brisé), analizimi i curriculum-it
të përkthyesve dhe koha e përkthimit të veprave në frëngjisht,
32. Regjistrimet në Bibliotekën Kombëtare të Norvegjisë japin të dhënën se libri
është botuar në gjuhën norvegjeze në vitin 1967. Për saktësi të burimit të të dhënave, në shtojcë ky vit ka mbetur po ashtu (1967), por me gjasë është një gabim në
shkrimin e numrave (67 / 76) pasi në shqip, sipas të dhënave, vepra është botuar
në vitin 1968.
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anglisht apo edhe suedisht, jep të dhëna të tërthorta që bindin se
veprat janë përkthyer sipas metodës së një gjuhe ndërmjetësuese.
Kjo metodologji duket se nuk ka shërbyer vetëm si element
ndihmës në përkthim, por edhe si faktor impakti për sigurimin
e garancisë së botimit. Me plot gjasë, publikimet e mëhershme
në frëngjisht apo anglisht kanë dhënë garancinë e nevojshme se
veprat e pritura mirë në gjuhë e kultura të tjera, do të kishin të
njëjtën mirëpritje edhe në Norvegji.
Elemente marketingu mbi praninë e një “produktit të rrallë letrar”
vihen re në tre raste, kur botimet shoqërohen me shënimin standard
“Një roman nga Shqipëria”, siç vihet re në publikimin e veprave
Dosja H (1991), Pallati i ëndrrave (1992) dhe Gjenerali i ushtrisë
së vdekur (1997).

Autorë shiptarë në polonisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Gjatë kërkimit në vitet që përfshin kjo ekspertizë kanë rezultuar
gjashtë zëra të autorëve shqiptarë të përkthyer në gjuhën polake.
Botimet janë të formatit libër një autor dhe pesë botime të tjera në
revista letrare e shkencore.
Shtëpitë botuese dhe revistat letrare janë të njohura në Poloni.
Të gjitha botimet janë kryer nga origjinali shqip (Fatos Lubonja,
Arian Leka, Arta Arifi, Arqile Teta).
Me përjashtim të artikullit të autorit të fundit (A. Teta), që i
përket historisë së marrëdhënieve polako-shqiptare, pjesa tjetër e
botimeve si libër apo në revista i përlet letërsisë, sipas zhanreve
poezi, prozë romanore, dramaturgji, eseistikë.
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Në krahasim me vitet pararendëse nga ato ku është thelluar
studimi, vihet re se numri i botimeve të autorëve shqiptarë të
përkthyer në gjuhen polake ka pësuar rënie. Më herët, në polonisht
janë përkthyer rregullisht autorë shqiptarë nga Kosova, siç shfaqet
edhe në shënimin në vijim mbi përkthyesin Mazllum Saneja.
Besojmë se arsyet duhen kërkuar në dy drejtime:
1. Numri relativisht i vogël i përkthyesve letrarë nga shqipja
në polonisht, si prej atyre që kanë shqipen gjuhë amtare (Mazllum
Saneja, Astrit Beqiraj, Edlira Lloha) ashtu edhe prej atyre që e kanë
të mësuar në nivel akademik gjuhën shqipe (Dorota Horodyska,
Natalia Żaba). Prej këtyre, gjatë periudhës mbi të cilën është kryer
ekspertiza, janë aktivë me botime vetëm 4 (katër) përkthyes:
- Mazllum Saneja: lindur në Kosovë, me banim në Poloni, përkthen
nga origjinali shqip; për periudhën në të cilën shtrihet studimi
ka përkthyer dhe ka arritur të botojë të vetmin libër të skeduar
më lart (Fatos Arapi). Më herët ai është ndihmëtari kryesor për
përkthimin e letërsisë shqiptare në polonisht. Në linjë kronologjike
përkthimet e tij janë si në vijim: “Literatura na swiecie” nr.7/1989,
Warszawa; “Poezja albanska”, “Literatura” nr. 5/1990, Warszawa;
Ali Podrimja: “Zyć” / ”Të jetosh” /, Pavo, Warszawa, 1993; “Tre
krijues nga Kosova në “Enciklopedinë polake” / Esad Mekuli,
Rexhep Qosja dhe Ali Podrimja/, “Enciklopedi e përgjithshme”,
Shtëpia botuese: PWN, Warszawa, 1995; “Współczesna poezja
albańska” /Panoramë antologjike e poezisë bashkëkohëse shqipe
nga Kosova, Shqipëria dhe diaspora shqiptare /, “Borussia” nr.
15/1997, Olsztyn - Poloni, 1997; Eqrem Basha: “Wiersze” / ”Poezi
të zgjedhura”/, Pogranicze, Sejny - Poloni, 1999; Fatos Arapi:
“Wiersze” / Poezi të zgjedhura /, Pogranicze, Sejny, 2006; Ali
Podrimja: “Skradziony plomien” / “Flaka e vjedhur”/, Pogranicze,
Sejny, 2007; Agim Gjakova: “Wiersze” / “Poezi të zgjedhura”/,
Pogranicze, Sejny - Poloni 2008; Agim Gjakova: “Saga o
wietrze” (Saga flurore). Komograf, Varshavë - Poloni 2013;
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“Mini-antologjia e poetëve shqiptarë nga Kosova”; “Ca fjalë mbi
letërsinë shqipe” / studim mbi letërsinë shqipe, duke filluar që nga
“Formula e pagëzimit” (1462) deri te brezi më i ri i shkrimtarëve
shqiptarë /, “Notes Wydawniczny” nr.11/1995, Varshavë.
- Dorota Horodyska: lindur dhe banuese në Poloni, përkthyese
profesioniste, përkthen nga origjinali shqip; gjatë periudhës së
shqyrtuar ka përkthyer dhe ka arritur të botojë kryesisht dhe si
rregull vetëm në revista letrare e jo libra të plotë, siç janë skeduar;
ka në proces përkthimi tre libra të autorëve shqiptarë (Arian Leka,
Luljeta Lleshanaku, Fatos Lubonja), por ende nuk ka gjetur botues;
- Rigels Halili: lindur në Shqipëri, rezident në Poloni, antropolog,
profesor universiteti, është dhe përkthyes kryesisht i artikujve
shkencorë për botime të specializuara;
- Natalia Żaba: lindur dhe rezidente në Poloni, gazetare dhe
përkthyese, përkthen nga origjinali shqip; gjatë periudhës së
shqyrtuar ka përkthyer dhe ka arritur të botojë vetëm në revista
letrare, siç janë skeduar.
2. Arsyeja e dytë mund të kërkohet tek humbja e interesimit të
botuesve polakë ndaj letërsisë shqipe. Prej pothuajse një dekade
ata botojnë më pak letërsi nga gjuha shqipe. Edhe në rrafshin e
emrave të botuar nuk vihet re ndonjë prirje për zgjerim me emra
të rinj përfaqësues, pasi autorët e botuar, në pjesën më të madhe të
tyre, megjithëse bashkëkohorë, përfaqësojnë klasiken e shekullit të
XX në letërsinë shqiptare, duke mos sjellë pasurim të panoramës.
Vihet re se kriteret mediatike dhe politike kanë përparësi ndaj
kritereve estetike apo letrare. Referencë për botimet, në pjesën
kryesore të tyre nuk janë ato letrare, të tilla si çmimet kombëtare
(Ylljet Aliçka, Kompromisi ) apo ndërkombëtare.
Vihet re, gjithashtu, se botimet e autorëve shqiptarë të përkthyer në
polonisht janë kryer në 4 (katër) shtëpi botuese, ku vendin qendror
e zë fillimisht Pogranicze (veprimtaria e së cilës ndër vite kundrejt
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letërsisë shqiptare vjen duke u rralluar) dhe Świat Książki (që nga
letërsia shqiptare ka botuar kryesisht Ismail Kadarenë).
Kronologji: Duke nisur nga fillimi i viteve ’90, përkthyesi M.
Saneja paraqiti klasikët modernë të letërsisë shqiptare nga Kosova,
Ali Podrimja: (Żyć, 1993, Skradziony płomień, 2007) dhe Eqrem
Basha: (Wiersze, 1999) si dhe një antologji të poezisë shqipe e
shekullit XX (Nie jest za póżno na miłość / Nuk është vonë për
dashuri 2005).
Mes viteve 2002-2005, Fatos Lubonja botoi në polonisht artikuj
në “Gazeta Wyborcza”, “Krasnogruda”, që u përmblodhën
në Znikająca Europa dhe në librin eseistik Nostalgia. Eseje o
tęsknocie za komunizmem (“Nostalgjia – Ese mbi mallin për
komunizmin”.
Duke filluar nga viti 2002 e në vijim përkthyesja Dorota Horodyska
solli në polonisht Ylljet Aliçkën (Kompromis. 13 opowiadań
albańskich, Pogranicze, 2002), Fatos Lubonjën (Albania: wolność
zagrożona / Shqipëria: liri e kërcënuar, Pogranicze, 2005).
Pas këtij viti fillon botimi i 6 (gjashtë) romaneve të Ismail Kadaresë
(2006: Pałac Snów / Pallati i ëndrrave, Znak; 2008: Ismail Następca,
(Pasardhësi), Świat Książki; 2010: Ismail Kadare, Ślepy ferman,
(Qorrfermani), Pogranicze; 2011: Córka Agamemnona, (Vajza
e Agamemnonit), Świat Książki; 2013: Wypadek, (Aksidenti),
Świat Książki. 2014: Ismail Kadare, Kolacja dla wroga, (Darka
e gabuar), Świat Książki. Në vitin 2007 Fatos Kongoli, boton
romanin Psia skóra/Lëkura e qenit), Czarne, ndërsa në vitin
2011, Luljeta Lleshanaku boton vëllimin me poezi Dzieci natury,
(Fëmijet e natyrës), Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk.
Ndërkohë, përkthyesja Dorota Horodyska ka paraqitur pranë
shtëpive botuese polake libra memuaristikë të Fatos Lubonjës,
poezi nga Luljeta Lleshanaku dhe librat “Në kërkim të këmishës
së humbur” dhe “Hartë memece për të mbyturit” të Arian Lekës.
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Autorë shqiptarë në rumanisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Hapësira rumune (e cilësuar shpesh si “hapësira mioritike”) ka
qenë për shqiptarët e mërguar dhe sidomos për letërsinë shqipe
njëra nga qendrat themelore të frymëzimit e të arritjeve.33
Nëse përmendim veprat e botuara në Rumani nga Lasgush
Poradeci (1899-1987, liriku më i shquar i shqipes gjatë shekullit
XX, doktor i shkencave filologjike, shqipërues dhe mendimtar);
nga Mitrush Kuteli (1907-1967, njëri ndër themeluesit e prozës
moderne shqipe, poet, shqipërues, kritik letrar e botues); nga
Naim Frashëri (1846-1900, cilësuar shpesh si poeti kombëtar i
shqiptarëve, me banim në Stamboll, por të cilit disa nga veprat
kryesore ia botoi për herë të parë Kolonia Shqiptare e Bukureshtit)
dhe nga Asdreni (1872-1947, poet i kapërcyellit mes dy epokave,
gazetar e diplomat) - gati mund të flitet për një letërsi shqipe më
vete, dhe nuk teprohet, po të shprehemi se hapësira rumune ishte
për letrat shqipe një lloj gadishulli, nga i cili ngjizet një kontinent,
jo anasjelltas34.
Qëndrimi dhe ndikimi vendimtar i Hapësirës Rumune ndaj letërsisë
së shkruar në shqip u pasqyrua, ndonëse me rezultate jo gjithmonë
të vlefshme, edhe në përkthime. Mbase edhe falë përbashkësive në
33. Fjala rumune “mioritic” rrjedh prej baladës popullore rumune „Mioriţa”
(Shqerrkëza) – një kryevepër e ndjeshmërisë artistike dhe e gërshetimit të së
këtushmes me të përtejmen.
34. Kyçyku, Ardian: Disa veçanti të botimeve shqip në Hapësirën Rumune, studim
i paraqitur në Éditer en albanais dans un contexte allophone. Séminaire Réseau
transnational pour l’étude de la presse en langues étrangères (Transfopress),
INALCO, BULAC, Paris, 2019.
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gjuhë, mendësi e modus vivendi, rumanishtja është ende njëra nga
gjuhët në të cilat letërsia shqipe përkthehet vazhdimisht35.
“Gjatë periudhës kur Shqipëria dhe Rumania kaluan nën diktaturë,
botimet shqip në Hapësirën Rumune pothuajse u ndërprenë.
Pasardhësit e shqiptarëve të Rumanisë e humbën dalëngadalë
gjuhën dhe prej tyre nuk doli asnjë shkrimtar në shqip.
Ata pak që dinin shqipen (për shembull Foqion Miciacio), u morën
me përkthime nga letërsia shqipe në rumanisht, duke i përcjellë
lexuesit rumun librat që zgjidheshin për përkthim nga Tirana
zyrtare”.36 Librat, veçmas romanet e botuar në rumanisht mes viteve
2015 dhe 2020, mbeten përgjithësisht nën hijen e inercisë (botim
autorësh tashmë të njohur dhe që shkruajnë sipas një formule të
vlerësuar në kushtet kur libraritë dhe lexuesi rumun ndodheshin
ende nën ligjet (lexo edhe: mendësinë, shijet) e realizmit socialist
dhe me përpjekje për t’u zgjeruar drejt autorësh të panjohur për
lexuesin rumun, shumica nga zonat diplomatike e politike, ose që
kanë bërë sadopak bujë në shtypin shqiptar. Ka edhe autorë që
vijnë nga pakicat kombëtare me banim edhe në Shqipëri, ose që
kanë lidhje të hershme farefisnore me Rumaninë.
Për periudhën që shqyrtojmë, po të mbështetemi thjesht në kriteret
estetike e letrare, mund të veçohet si përfaqësimtar vetëm një
autor (Arian Leka, Biblioteca plutitoare / Biblioteka lundruese,
antologji autori, Charmides, Bistrița 2017), vepra e të cilit është
botuar në bazë kriteresh estetike dhe artistike dhe është vlerësuar
me çmime ndërkombëtare në Rumani. Paraprirë nga Un alfabet
al poeziei albaneze (101 autorë të shqipes në rumanisht, 2003,
përkthyes A.-Ch. Kyçyku) dhe Frumusețea care ucide / Bukuria
që vret (vëll. I, antologji e prozës shqipe, 8 autorë: F. Konitza, M.
Kuteli, L. Poradeci, Migjeni, M. Camaj, E. Koliqi, A. Pashku dhe
35. Të dhëna për librat dhe titujt e botuar në organe shtypi gjenden në www.
bibnat.ro (rubrikat literartură albaneză, scriitori albanezi, limba albaneză).
36. „Disa veçanti të botimeve shqip në Hapësirën Rumune”, art. cit., nënkapitulli
Diktatura – një diktat pa ura.
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H. Meçaj), autorë si A.Podrimja (Cartea ce nu se închide / Libri
që nuk mbyllet), H. Meçaj (Vetëvrasja e qirinjve / Sinuciderea
lumânărilor), A. Çefa (Fereastra unui strigăt / Dritarja e një britme),
A. Leka (Nava somnului / Anija e gjumit) apo Kujtim M. Shala,
autor kosovar (Revelația / Zbulesa) - zgjedhur e përkthyer nga
Kopi Kyçyku, botime të Librarium Haemus-it, kanë skicuar një
fytyrë të mirëdallueshme e serioze të letërsisë shqiptare moderne.
Disa autorë bashkëkohorë shqiptarë janë përkthyer e përfshirë
në antologjinë ndërballkanike ”My last million” (2011)37, dhe
në librin me ese ”Outism și insomnie” (Outizëm dhe pagjumësi,
2013; libri përmban të dhëna thelbësore nga jeta dhe vepra e secilit
autor shqiptar).38
Një vend të posaçëm në botimet e letërsisë shqiptare në rumanisht
zënë Shtëpia Botuese Librarium Haemus (themeluar në vitin
2006, me mbi 50 tituj në prozë, poezi, antologji autori, biografi,
histori, studime, kujtime, albume arti etj.) dhe Revista Haemus
(themeluar nga Kopi Kyçyku dhe Ardian Kyçyku në vitin 1998,
botim në letër dhe online, në shqip e rumanisht, por edhe në gjuhë
të tjera39, me një arkiv prej mbi 8.500 faqesh dhe me fragmente,
ose tituj të plotë nga mbi 350 autorë, - të shquar, ose jo, por shpesh
të mbajtur zyrtarisht në hije, nga pothuajse të gjitha fushat).
Numra të posaçëm të Revistës Haemus u janë kushtuar kulturave
dhe qytetërimeve: italian, grek, turk, hebraik, kinez, zviceran, pa
përmendur Mërgatën, jo vetëm atë shqiptare, që këqyret si një
qytetërim më vete.
Gjatë periudhës 2015-2020, në Revistën Haemus dhe në shtojcën
letraro-shkencore Haemus Pluss janë botuar pjesë nga krijimtaria
37. Librarium Haemus, Bukuresht 2014, http://librarium-haemus.blogspot.
com/2014/02/my-last-million-antologie-spectacol.html
38.Shih: http://librarium-haemus.blogspot.com/2014/02/dr-ardian-kycykuoutism-si-insomnie.html.
39. Autorë si Martin Camaj e Frederik Reshpja janë botuar edhe në frëngjisht e
italisht (përkthyer nga Anila Xhekaliu, përkatësisht Astrit Cani). Autorë të tjerë
janë botuar në original e përkthim.

73

e 56 autorëve shqiptarë. Hap pas hapi, online plotësohet rubrika
Autori albanezi în limba română (Autorë shqiptarë në rumanisht).40
Sipas synimit të shprehur publikisht nga botuesit: Përzgjedhja
dhe botimi i materialeve në Haemus qysh në vitin e themelimit
(1998) mbështeten në e nga kritere letrare, estetike dhe artistike.
Njëri nga synimet e Haemus-it është paraqitja sa më e plotë e
letërsisë shqipe në gjuhën rumune, jashtë ndikimeve që nuk lidhen
me letërsinë.41
Njëherazi me botime ritmike të I. Kadaresë, përkthimet rumune
njohin edhe autorë që vijnë nga zona jashtëletrare, ose paraletrare,
dhe që, megjithë sasinë dhe këmbënguljen për t’u afirmuar,
nuk ndikojnë ndjeshëm në njohjen e mangët të letërsisë shqipe,
përveçse duke rritur tërthorazi vlerën e botimeve të autorit-qendër.
Botime nga letërsia shqiptare gjenden në revistat letrare rumune,
në Bukuresht e qytete të tjerë (Luceafărul, Neuma, Poesis
International, România literară, Convorbiri literare etj.), ku
botohen rregullisht autorë tashmë të njohur, si A. Leka, dhe më
pak të njohur, por të vlerësuar në botën shqipfolëse, si E. Tabaku
apo A.Sh. Prishtina.
Autorë klasikë apo bashkëkohorë të shqipes botohen edhe në organe
të tjera shtypi kulturor, që mbështeten financiarisht nga shteti rumun
dhe që japin sadopak ndihmesë në njohjen e letërsisë shqipe në gjuhën
rumune. Për fat të keq, në bazë të të dhënave, shumica dërrmuese
e këtyre botimeve vlerësohen më tepër nga autorët e botuar apo
grupimet ku bëjnë pjesë, sesa nga lexuesit apo kritika rumune. Kjo
ndoshta vjen edhe ngaqë letërsia bashkëkohore rumune, sidomos në
poezi dhe eseistikë, ka një ritëm e shumëllojshmëri që nuk lë kohë
për njohje letërsish më të “vogla”.
40. Shih: http://ahaemus.blogspot.com/2015/02/autori-albanezi-in-limba-romana.html
41. Shih www.revistahaemus.blogspot.com dhe www.librarium-haemus.blogspot.com
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Sa u përket përkthimeve në rumanisht, shumë rrallë përdoret
gjuha-urë (për shembull disa shkrime të Arian Lekës, ardhur nga
anglishtja apo italishtja, botuar në revistat Convorbiri literare,
România literară, Neuma, Luceafărul). Në shumicën dërrmuese
të rasteve librat përkthehen në rumanisht nga shqipja, madje me
nivel të lartë, ose me më të lartin e mundshëm. Ndër përkthyesit e
shqipes në rumanisht, shumica kanë shqipen gjuhë amtare dhe gati
të gjithë kanë formim filologjik.
Si dëshmi për kahun e botimeve që pasojnë gjatë vitit 2021,
mund të përmenden 4 romane të klasikut shqiptar të letërsisë për
fëmijë, B. Dedja (1930-2004) (”Vitejiile lui Norocel Pistruiatul” /
Heroizmat e Fatbardh Pikaloshit, ”O călătorie primejdioasă” / Një
udhëtim i rrezikshëm, ”Președintele Planetei Roșii” / Presidenti
i Planetit të Kuq, ”Puștii din blocul meu” / Kalamajtë e pallatit
tim), 3 përkthyer nga Șerban Tabacu dhe 1 Sanda Apostolescu, në
proces botimi tek Librarium Haemus.

Autorë shqiptarë në serbisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Në periudhën 2015-2020, përkthimet nga letërsia shqiptare në
gjuhën serbe njohin rritje në sasi dhe synime të qarta për cilësi.
Vlen të theksohet se kultura serbe i kushton një rëndësi të veçantë
botës shqiptare dhe letërsisë që vjen prej saj. Jo rastësisht, më
e hershmja katedër e gjuhës shqipe funksionin edhe sot në
Universitetin e Beogradit.
Mbështetur në të dhënat që kemi gjetur, mund të arrihet në
përfundimin se botimet nga letërsia shqipe në serbisht ruajnë një
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baraspeshë të veçantë mes zhanreve. Njëherësh me romane e proza
të shkurtra e poezi, gjejmë vëllime me ese, studime gjuhësore,
fjalorë, monografi, biografi, kujtime, por edhe dramaturgji.
Nëse deri në fillim të viteve ‘90, edhe serbishtja përqendrohej
tek autori-qendër i letërsisë shqipe, teksa i afrohemi së tashmes,
vëmendja po u drejtohet gjithnjë e më tepër autorëve që mund të
përmblidhen në një grup me emërtimin e mundshëm ”autorë që
kanë për mbështetje veprat”. Tituj nga letërsia e pavarur shqipe
po botohen vit pas viti në serbisht, duke tëharrur pak nga pak
mjegullën e mass-mediave dhe duke ravijëzuar një fytyrë më të
besueshme e më të vërtetë të letërsisë shqipe. Ka mundësi që ky kah
i lëvizjes drejt vlerave t’i ketë rrënjët në strukturën e brendshme të
autorëve dhe botuesve serbë, ndaj të cilëve autori-qendër, nobelisti
Ivo Andrić, veproi me dashamirësi e largpamësi, derisa lexuesi i
zgjedhur i shumë gjuhëve pati mundësinë të njihej me veprat e M.
Pavić-it, V. Popa-s, M. Selimović-it e të tjerë deri në ditët tona.42
Niveli i përkthimeve nga shqipja në serbisht rezulton të jetë i
lartë. Këtu ndikon në radhë të parë fakti që shumica e përkthyesve
në serbisht kanë gjuhë amtare shqipen dhe e njohin me rrënjë
serbishten, ndërsa përkthyesit që kanë gjuhë amtare serbishten
njohin shumë mirë shqipen.
Një rol të veçantë luajnë në periudhën e shqyrtuar disa revista
kulturore e letrare me emër, siç është revista Beton e Beogradit,
që ka botuar me përparësi autorë të rinj shqiptarë dhe mikroantologji nga letërsia e sotme shqipe. Më tepër se në gjuhët e tjera,
në përkthimet serbisht duket qartë synimi për t’i pakësuar botimet
koniunkturore apo mesatare (ende të pashmangshme në kushtet
42. Është rasti të sjellim në vëmendje faksin se mundësia që një autor-qëndër të
dalë nga një letërsi krejt e varfër (e ngjizur nën një histori të ngarkuar e gërshetime
mendësish e gjuhësh si në Ballkan) është pothuajse zero, nëse përzgjedhja dhe
mbështetja e tij nuk bëhet fillimisht për arsye e synime të natyrës zyrtare. Për këtë
shkak, sjellja e secilit autor-qendër nga letërsitë ballkanike ka përcaktuar në masë
të madhe praninë dhe njohjen e letërsisë përkatëse në nivel europian e më gjerë.
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e tanishme diplomatiko-gjeostrategjike) në të mirë të njohjes
së ndërsjellë dhe letërsisë së mirëfilltë shqipe. Këtu luan një rol
parësor profesionalizmi i përkthyesve nga shqipja në serbisht, si
në rastet ku përkthyesit kanë gjuhë amtare shqipen, ashtu edhe kur
kanë gjuhë amtare serbishten. Gati të gjithë përkthyesit në serbisht
kanë formim filologjik dhe lidhje të thella me të dyja gjuhët.

Autorë shqiptarë në sllovakisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Sllovakia bën pjesë mes vendeve ku botimet nga gjuha shqipe
përkthyer në gjuhën sllovake gjenden më pak se në gjuhët e
tjera të shqyrtuara në këtë studim. Pavarësisht se gjuha sllovake
përfshihet në grupin e gjuhëve me frekuencë të ulët në shkëmbimin
kulturor përmes përkthimeve, të dhënat e nxjerra nga ky kërkim e
klasifikojnë këtë gjuhë në periferi të zonës përkatëse.
Pohimi mbështetet edhe në tekstin promovues që shtëpia botuese
“Slovart” paraqet për publikun me rastin e botimit të “Spiritus”
nga Ismail Kadare (Bratislavë, 2002) përkthyer në sllovakisht nga
Katarína Bednárová, ku theksohet se “nuk dimë praktikisht asgjë
në Sllovaki për letërsinë bashkëkohore shqiptare.”43
Në të vërtetë, edhe historikisht, marrëdhënia ndërkulturore në
lëmin e përkthimeve nuk ka qenë në nivele të shënuara. Kjo edhe
për faktin se, gjatë periudhës totalitare, gjuha sllovake nuk ka
funksionuar zyrtarisht si e mëvetme kulturalisht, por si gjuhë e
hapësirës politike, pra si gjuhë çekosllovake.
Për ta pasur më të plotë dhe më të qartë tablonë e përkthimeve nga
letërsia shqiptare në sllovakisht duhet të bëjmë një kthim diakronik
43. Shih. https://www.sme.skç/598027çajka-a-plostice.html
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prej 40 vjetësh, kohë kur romani Gjenerali i ushtrisë së vdekur i I.
Kadaresë përkthehej edhe në gjuhën sllovake (Bratislavë, 1983.)
Mbartur më pranë në kohë, shtojmë se, në vitin 2002, në gjuhën
sllovake është botuar edhe një vepër tjetër e Ismail Kadaresë.
Bëhet fjalë për Spiritus, publikuar nga “Slovart”, në përkthimin e
Katarína Bednárová. Vepra përmban 224 faqe dhe është e pajisur
me ISBN: 80-7145-622-5.
Ne vitin 2006 në sllovakisht përkthehet edhe libri “Eskili, ky
humbës i madh” (Aischylos, ten veľký smoliar), i cili botohet nga
“Kalligram”, me të dhënat klasifikuese në vijim: përkthyes Ľubo
Králik, faqe 142, ISBN 9788071498940.
Së fundi, prej të njëjtit autor është botuar edhe romani “Kronikë
në gur”, përkthyer prej gjuhës shqipe nga etnogjuhëtari Viliam
Mruškovič, në vitin 2017.
Veçanti e këtij botimi është roli aktiv i përkthyesit Dr. Viliam
Mruškovič, i cili, veç përkthimit të lëndës romanore (fiction) e
ka pajisur botimin edhe me shënime të hollësishme, si dhe me
të dhëna të domosdoshme, që i japin lexuesit çelësa kuptimorë
për t’u njohur, afruar e komunikuar më thellë me kulturën dhe
historinë shqiptare.
Tjetër kontribut i përkthyesit për këtë botim është edhe zgjidhja e
problemit të shkrimit dhe drejtshqiptimit në sllovakisht të emrave
të përveçëm të personazheve dhe toponimeve të cilët, për shkak të
grafisë dhe sidomos të shenjave diakritike, nëse nuk zgjidhen saktë
dhe në mënyrë profesionale, rrezikojnë të kthehen në një problem
të madh nga pikëpamja gjuhësore, pa llogaritur keqkuptime e
keqinterpretime të mundshme.
Po ne vitin 2017, nga Luljeta Lleshanaku është publikuar Pondelok
v siedmich dӣoch (Občianske združenie VLNA), përkthyer nga
Lucia Paprckova.
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Autorë shqiptarë në sllovenisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Gjatë periudhës kohore 2015-2020 nga letërsia e shkruar në gjuhën
shqipe drejt gjuhës sllovene nuk ka të tjera të dhëna mbi botime
në formë libri, përveç romanit të Luan Starovës Koha e Dhive.
Ky roman, botuar në serinë “klasikë modernë” me të dhënat si
në vijim (titulli Čas Koz, “Cankarjeva založba”, Ljubljana, 2019,
faqe 160, ISBN, 978-961-282-352-8) është përkthyer prej gjuhës
maqedonase nga Aleš Mustar.
Pó kështu, jo nga origjinali shqip, është përkthyer në gjuhën
sllovene edhe autori Pajtim Statovci (i lindur në Kosovë dhe banues
në Finlandë), të cilit i është botuar libri Moj mačkon Jugoslavija
(Novo mesto, Goga, 2020, përkthyer nga Julija Portč Šavli, faqe
311, ISBN 9789612772673).
Më herët, gjatë viteve 2006 dhe 2012, I. Kadaresë i janë botuar
romanet Prilli i thyer (Tuma 2006) dhe Pallati i ëndrrave
(Modrijan, 2012), përkthyer prej origjinalit shqip respektivisht
nga Nikollë Berishaj dhe Luana Maliqi. Veç këtyre, periudha e
studimit ka gjetur përfaqësime autorësh shqiptarë që janë botuar
në revista letrare. Statistika e klasifikon procesin e përkthim /
botimit në gjuhën sllovene tek zonat me fluks të ulët ndërveprimi.
Autorët e botuar në revista vijnë nga areali letrar i Shqipërisë dhe
Kosovës dhe në pjesën sunduese, janë emra përfaqësues. Zhanri
kryesor në këto botime është poezia, gjë që u përgjigjet nevojave
të botimit, kryesisht në interes të përfaqësimit të autorëve nëpër
festivale letrare. Përjashtim bën Arian Leka, që ka botuar ese,
poezi dhe fragmente poeme në revistën “Apokalipsa”.
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Janë skeduar gjithsej 9 autorë shqiptarë, të cilët janë botuar në 3
(tri) revista letrare. Dy prej tyre u përkasin botimeve të festivaleve
të njohura letrare që zhvillohen në Slloveni, por që kanë rezonancë
ndërkombëtare (1: “Vilenica Almanak”, zhvilluar në Vilenica; 2:
“Lirokon”, zhvilluar në Velenje).
Të dy almanakët botohen në version shumëgjuhësh (anglisht,
sllovenisht), ndonjëherë edhe me praninë e gjuhës amtare (shqip).
Botimet e tjera janë kryer në revistën e mirënjohur letrare
“Apokalipsa”. Në këtë revistë disa botime janë përkthyer nga
origjinali (Arian Leka, përkthyer prej gjuhës shqipe nga Drago
Fils, poema “Ndreqje gabimesh”), ndërkohë që pjesa më e
madhe e tyre janë përkthime nga gjuhë e dytë, nga anglishtja dhe
gjermanishtja kryesisht.
Disa herë botimet janë kryer drejtpërdrejt nga gjuha e dytë, pa
ndërmjetësim me autorin apo përkthyesin, si në rastin e esesë së
Arian Lekës, përkthyer nga Samo Krušić prej gjermanishtes, pa
ndërmjetësim me autorin apo përkthyesen (Loreta Schillock). Kjo
formë bashkëpunimi është shprehur korrektësisht përmes shënimit
në fund të faqes së botimit.
Në disa raste të tjerë bashkëpunimi mes përkthyeses (Barbara
Korun) me autorët dhe përkthyesit e tyre është i shprehur gjithashtu
përmes shënimit në botim, siç vihet re në bashkëpunimin në
përkthimin e poezive të Luljeta Lleshanakut, Manjola Nasit dhe
Suadela Balliut, ku përkthyesja ka bashkëpunuar me autorët apo
me përkthyesen e versionit anglisht (Ani Gjika).
Tipare dallues të botimeve në gjuhën sllovene janë si përkthimet
nga origjinali, ashtu edhe përkthimet nga “bridge-language”, të
tilla si gjermanishtja apo anglishtja. Një nga arsyet përligjëse të
këtij tipari është numri tepër i vogël i përkthyesve nga origjinali
shqip në sllovenisht. Shquhen vetëm dy përkthyes: Nikollë
Berishaj, i cili e ka shqipen gjuhë amtare dhe Drago Fils, i cili e ka
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të mësuar gjuhën shqipe dhe e zotëron në nivel të lartë. Kjo ka bërë
që përkthimet nga gjuhët e dyta të bëhen të detyrueshme.
Besojmë se në të ardhmen do të kishte vlerë afatgjatë (për)zgjedhja
e të rinjve me prirje e dhunti ndaj përkthimit letrar nga ana e
katedrave universitare, siç është ajo e sllavistikës në Fakultetin e
Gjuhëve të Huaja në Tiranë, apo nga katedrat e albanologjisë në
rajonin e Ballkanit Perëndimor (Beograd, Prishtinë).

Autorë shqiptarë në spanjisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Si edhe në raste të tjera, shënuar më sipër, shkëmbimet në lëmin e
përkthimit nga shqipja në spanjisht nuk dallohen as në dendësi, as
në kahje nga ato të zonave me fluks të ulët, ose të ndërprerë.
Gjendja duket paradoksale, po të kemi parasysh zhvillimin dhe
hapjen që ka kultura hispanike në nivel global sidomos pas viteve
’60 e këtej. Veç Ismail Kadaresë, në spanjisht, gjatë viteve 2015
dhe 2020 janë përkthyer e botuar dy autorë të tjerë shqiptarë:
Bashkim Shehu (me banim në Spanjë) dhe Fatos Kongoli. Librat
e tyre janë përkthyer nga shqipja.
Zhanër sundues në përkthimet nga shqipja në spanjisht është
romani, kryesisht ai me tematikë urbane bashkëkohore, pa
hapje të mbamendshme metaforike, estetike apo stilistike. Rast i
veçantë është botimi i një letërkëmbimi mes Bashkim Shehut dhe
shkrimtarit katalanas Bernardo Atxaga, por gjatë viteve të fundit
është botuar edhe poezi shqiptare.
Vihet re se, në gjuhën spanjolle, përkthyesit e paktë (ashtu si edhe
në raste të tjera) kanë jetuar brenda kontekstit të sistemit letrar
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piramidal të Shqipërisë së para viteve ’90, duke u formuar në
njëfarë mënyre si përkthyes të letërsisë zyrtare ose të trashëguar,
duke dëshmuar pak kureshtje për zbulimin e autorëve dhe letërsisë
që filloi të botohet pas viteve ’90.
Sa i përket së ardhmes së përkthimit nga letërsia shqipe në spanjisht,
sipas të dhënave, janë në plan për botim 3 vëllime poetikë të autores
shqiptare Luljeta Lleshanaku. Në vitin 2017 Luljeta Lleshanaku
botoi në spanjisht librin me titull “Lunes en siete dias: seleçion”,
publikuar nga “Olefante”. Botimi dhe përkthyer nga Lucia Duero,
e cila është vlerësuar me çmimin “Marcelo Reyes” në Spanjë për
përkthimin e këtij vëllimi44.

Autorë shqiptarë në suedisht
2015-2020
Vëzhgim panoramik dhe analizë e të dhënave
Me një letërsi tejet të pasur e befasuese dhe me një botëkuptim
origjinal mbi letërsinë në përmasë globale, Suedia nuk mund të
kishte, të paktën në fazën e tanishme, një dendësi më të madhe
botimesh nga letërsia shqiptare.
Në parim, botuesit skandinavë zgjedhin autorë të verifikuar më
parë nga e në gjuhë me qarkullim të gjerë (frëngjisht, anglisht,
italisht etj.). Këtu ndikon padyshim edhe numri, interesat dhe niveli
njohës (jo vetëm gjuhësor, por edhe socio-kulturor) i përkthyesve
nga shqipja në suedisht.
Veç autorit I. Kadare, përkthyer kryesisht nga gjuhë-ura, frëngjisht
e anglisht, falë bashkësisë së shqiptarëve nga Kosova, në suedisht
janë botuar edhe disa autorë kosovarë, si Anton Pashku, Agim
44. http://gazetashqiptare.al/2017/03/27/luljeta-lleshanaku-udha-e-veshtire-epoezise-dhe-nje-pendese-per-prozen/
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Gjakova e Ibrahim Kadriu, por edhe shqiptarë përfaqësues: Migjeni
dhe Dritëro Agolli. Disa nga anëtarët e bashkësisë shqiptare të
Suedisë shkruajnë drejtpërdrejt në suedisht, ose vetëpërkthehen, si
Rizah Sheqiri dhe Hamit F. Gurguri.
Ndër përkthyesit e letërsisë shqipe në suedisht, në përputhje
me skedat që kemi, më të njohurit janë: Ullmar Qvick, Agneta
Westerdahl (nga shqipja), Marianne Eyre, Dagmar Olsson (nga
frëngjishtja) dhe Hamit F. Gurguri, Rizah Sheqiri, Sokol Demaku
(nga shqipja).
Gjatë periudhës 2015-2020, shtëpia botuese më aktive në botimin
nga letërsia shqipe është Erik Hans Förlag.
Duke gjykuar nga të dhënat bibliografike, mund të arrihet në
përfundimin se një zgjerim i pranisë së letrave shqipe në suedisht
do të bëhet i mundur vetëm përmes botimit të disa librave /
autorëve në frëngjisht, anglisht, gjermanisht, apo suksesit të tyre
në gjuhë të tjera skandinave.
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Frekuenca e përkthimit nga gjuha shqipe
në gjuhët e studiuara (2015-2020)
dhe prirjet (2021)
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Nr. i titujve

Vendi

Gjuha

74

Itali

Italisht

64

Maqedoni e Veriut

Maqedonisht

41

Francë

Frengjisht

24

Serbi

Serbisht

21

Rumani

Rumanisht

18

Suedi

Suedisht

12

Bullgari

Bullgarisht

12

Spanjë

Spanjisht

10

Gjermani

Gjermanisht

6

Kroacia

Kroatisht

4

Slloveni

Sllovenisht

4

Poloni

Polonisht

4

Mal i Zi

Malazeze

3

Bosnjë dhe Hercegovinë

Boshnjakisht

3

Norvegji

Norvegjisht

2

Çeki

Çekisht

2

Finlandë

Finlandisht

1

Sllovaki

Sllovakisht

1

Hungari

Hungarisht

0

Holandë

Holandisht

0

Danimarkë

Danisht

Institucione dhe organizata që synojnë
përhapjen e përkthimeve të librit shqiptar
Një ndihmesë të veçantë për zgjerimin e hartës gjuhësore të
përkthimeve nga gjuha shqipe ka dhënë e jep rrjeti ndërkombëtar
TRADUKI45 që është nga më aktivët në fushën e përkthimit të
letërsisë së Ballkanit Perëndimor, jo vetëm mes tyre, por edhe
drejt gjermanishtes.
Falë ndërhyrjes së këtij rrjeti në skenën kulturore shqiptare
të përkthimit është bërë e mundur, që prej mëse gjashtë vitesh,
nga koha e nënshkrimit të marrëveshjes mes TRADUKI-t dhe
Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë, njohja e letërsisë shqiptare
në gjermanisht dhe në gjuhët e Europës Juglindore të jetë më e
ndjeshme.
Format e bashkëpunimit janë konkretizuar në mbështetje në formë
financimesh për autorët, përkthyesit dhe botuesit shqiptarë. Vetëm
gjatë vitit të parë të zbatimit të bashkëpunimit (2014-2016) numri
i mbështetjeve nga TRADUKI ndaj përkthimeve të financuara
për Shqipërinë ishte 10 (dhjetë).46 Ndërkaq, gjatë viteve në vijim,
ky produkt kulturor është rritur, duke sjellë mbështetje edhe
për 12 autorë të tjerë të gjuhës shqipe, të cilët janë përkthyer në
gjermanisht dhe në gjuhët e Europës Juglindore.
Përtej aspektit numerik të shifrave, jemi të mendimit se prania
e TRADUKI-t ka ndikuar në lëkundjen e “monopolit të emrave
të përkthyer” nga gjuha shqipe, si gjuhë dhënëse, drejt gjuhëve
pritëse.
Në pesë vitet e fundit, pjesa më e madhe e autorëve të mbështetur
nga TRADUKI për librat e tyre i përkasin letërsisë më të re nga
Shqipëria, sidomos autorë që u shfaqën në skenën letrare pas
45. Shih www.traduki.eu
46. https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/cooperationagreement-between.
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vitit 1990. Mes tyre mund të përmenden E. Dones, A. Leka, M.
Ahmeti, F. Lubonja, L. Lleshanaku, L. Xhunga dhe M. Xhunga,
S. Çapaliku, L. Arapi, por edhe B. Cufaj apo V. Surroi etj, që janë
pjesë e letërsisë shqiptare që shkruhet në Kosovë.47
Përveç pasurimit të fondit të letërsisë shqipe të përkthyer në gjuhët
e vendeve të BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor, pasurim vërehet
edhe në zgjerimin e listës së përkthyesve letrarë.
Falë mbështetjes së këtij network-u, emrave të njohur si “përkthyes
klasikë” të letërsisë nga gjuha shqipe drejt gjuhëve europiane
të para viteve ’90 apo të fillim viteve ’90, u janë shtuar emra
përkthyesish të rinj, të cilët përkthejnë nga shqipja drejt gjuhëve të
Ballkanit Perëndimor dhe Europës Juglindore si dhe nga shqipja
në gjermanisht. Mes këtyre përmenden L. Arapi, L. Schillock, Z.
Finger, M. Kriezi, K. Ajdini, A. Rexhepi, I. Ajdini, D. Brajović,
Đ. Božović, F. Kienzle, N. Berishaj, O. Blenchea, E. Zhako etj. 48
Përveç përkthimeve, TRADUKI ka mbështetur edhe rezidenca
për përkthyes letrarë, mes të cilëve mund të përmendim rastin e
përkthyeses gjermane Zuzana Finger, e cila fitoi bursën për në
rezidencën letrare Poeteka – Tirana in Between në shtator të vitit
2016.
Por në skenën kulturore të librit dhe përkthimit TRADUKI ka
ndikuar edhe si model për krijimin e një strukture të ngjashme në
synim, pasi saje mbështetjes, pranisë dhe punës së këtij network-u
letrar në Shqipëri u formatua Qendra Kombëtare e Librit dhe e
Leximit.49
E themeluar në fillim të vitit 2019, QKLL ka si pjesë të përgjegjësisë
së vet funksionale “mbështetjen, nxitjen dhe promovimin e
krijimtarisë letrare e të përkthimit, si dhe kontribuon në zhvillimin
47. http://traduki.eu/database-en.
48. Shih Arian Leka, Në kërkim të këmishës së humbur: Provinc. Autonome/
Letërsi fason (Një kor autorësh përballë autorit-qendër), f. 322, Botimet Poeteka,
Tiranë, 2018.
49. https://qkll.gov.al/rreth-qkll/misioni.
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e politikave në fushën e librit, brenda dhe jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë”, duke nxitur dhe promovuar “librin
dhe autorët e përkthyesit shqiptarë brenda dhe jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë”, sikurse dhe përkthimin e “veprave të
autorëve shqiptarë në gjuhë të huaja” .50
Gjatë dy viteve të zbatimit të projektit të Fondit të Përkthimit (20202021) përkthyes të ndryshëm shqiptarë u mbështetën për përkthimin
e autorëve shqiptarë në gjuhë 3 (tri) gjuhë të huaja. Në vitin 2020 u
fitues shpallën pesë përkthyes: Eleana Zhako, Yorgos Goumas – për
gjuhën greke; Dens Dimins – për lituanishten, dhe Eda Dërhemi e
Mateo Mandalá – për gjuhën italiane, të cilët kanë përfunduar apo
kanë në proces botimi vepra nga Visar Zhiti, Fatos Lubonja, Ben
Blushi, Ismail Kadare, Romeo Çollaku dhe Gëzim Qëndro.
Për vitin 2021 fitues u shpallën gjashtë përkthyes: Andrea
Zarballa dhe Petro Çerkezi – për greqishten, Sebastien Gricourt
– për frëngjishten, Maria Roces Gonzalez – për spanjishten, dhe
Valentina Notaro e Mirela Alushi – për italishten, të cilët kanë
përfunduar apo kanë në proces botimi vepra të autorëve Arian
Leka, Zija Çela, Rudi Erebara, Tom Kuka, Bashkim Shehu dhe
Natasha Lako.
Më herët, duke filluar prej vitit 2016, këtyre proceseve u ka
paraprirë Ministria e Kulturës51. Autorë të tjerë shqiptarë, si Fatos
Kongoli, Luljeta Lleshanaku, Mira Meksi, Stefan Çapliku, Ridvan
Dibra, Bashkim Shehu, Eni Vasili52, Ben Blushi, Arian Leka,
Ylli Demneri, Ylljet Aliçka, Ardian Vebiu dhe Migjeni.53 fituan
mbështetje për t’u përkthyer në gjuhë të huaja,54 kryesisht në
50. https://qkll.gov.al/rreth-qkll/vendimi-i-krijimit.
51. https://www.trt.net.tr/shqip/kultura-dhe-arti/2016/04/26/shqiperi-ministriae-kultures-mbeshtetje-per-perkthimet-letrare-ne-gjuhe-te-huaj-478218
52. http://www.scan-tv.com/librat-shqiptare-te-perkthyer-ne-gjuhe-te-huajministria-e-kultures-shpall-fituesit-e-fondit-te-perkthimit-letrar/
53. https://kultura.gov.al/ministria-e-kultures-shpall-e-fituesit-e-fondit-teperkthimit-letrat-nga-gjuha-shqipe-ne-gjuhe-te-huaj-per-vitin-2019/
54. https://www.gazeta-shqip.com/2016/07/02/pese-autore-shqiptare-doperkthehen-ne-gjuhe-te-huaj/
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gjuhën italiane, franceze, gjermane, greke, sllovake, spanjolle etj,
duke angazhuar përkthyes si Esperanza Roces Gonzalez, Eleana
Zhako, Evelyne Bouygues, Loreta, Schillock, Caterina Zuccaro,
Anna Couthures, Valentina Notaro, Elio Miracco, Luigi Ruggeri,
Lucia Paprčková etj.
Nismë e mirë ka qenë edhe ideja “Albanian books”55 e Ministrisë
së Kulturës, që ka bërë bashkë në një botim autorët më përfaqësues
të letërsisë shqipe, duke ofruar një udhëzues dhe katalog online
për shtëpitë botuese ndërkombëtare, të cilat mund të zgjedhin mes
tyre autorët që duan të botojnë. Megjithatë, cilësia e përkthimeve
të këtoj publikimi lë për të dëshiruar, pasi autorët jo rrallë janë
paraqituar me vetëpërkthime apo me përkthime të qortueshme.
Përveç këtyre nismave, prej vitit 2014, në Shqipëri filloi të ndahet
Çmimi Europian për Letërsinë (EUPL), mbështetur financiarisht
nga programi Creative Europe i Komisionit Europian dhe
organizuar nga Shoqata e Botuesve në Shqipëri. Gjatë cikleve të
organizimit të tij, laureatë të këtij çmimi letrar nga Shqipëria kanë
qenë: Ben Blushi, fitues për vitin 2014 me romanin “Otello, Arapi
i Vlorës”; Rudi Erebara, fitues për vitin 2017 me romanin “Epika
e Yjeve të Mëngjesit”; Tom Kuka (Enkel Demi), fitues për vitin
2020 me romanin “Flama”.
Duke pasur në fokus letërsinë bashkëkohore dhe duke e
konsideruar atë si pasuri kulturore, ky çmim ka bërë përpjekje që
letërsia shqiptare të promovohet përmes përkthimeve dhe të rrisë
vizibilitetin brenda kufijve kulturorë të Europës, si një mundësi
më shumë për kapërcimin e mëtejshëm të kufijve gjuhësorë,
nxitjen e dialogut ndërkulturor përmes letërsisë dhe përkthimit
të saj si lehtësimin e lëvizshmërisë mes kulturave të kontinentit,
përfshi edhe kulturat ndërkufitare, duke bërë përpjekje që në këto
të përfshihen edhe aktorë të tjerë të fushës së produktit libror.

55. https://kultura.gov.al/en/albanian-books-katalogu-me-autoret-shqiptare/
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Strukturat e mësipërme kanë ndikuar, që gjatë viteve të fundit,
letërsia shqiptare e përkthyer të jetë më e dukshme përballë
parapëlqimeve të tregut ndërkombëtar të librit dhe të bëjë përpjekjet
e para për të shmangur përvojat e përzgjedhjeve subjektive,
duke mbështetur përmes projekteve të përkthimit letrar jo vetëm
përkthyesit më të spikatur të librit artistik, por edhe veprat / autorë
më përfaqësues të letërsisë shqiptare.
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III. Përfundime dhe propozime
1. Disa përfundime
Besojmë se, për t’u përkthyer në gjuhë të huaja me të drejta të
padiskutueshme përfaqësimi, një libër duhet të plotësojë kriteretkyçe të mëposhtme:
— të jetë dëshmi sa më e plotë e një botëkuptimi letrar, estetik e
artistik origjinal, me vlerë njëherazi kombëtare e ndërkombëtare;
— të jetë i shkruar me gjuhë të posaçme, në harmoni me temën
që trajton, si gjetje e natyrshme dhe e pavarur për të shprehur
idetë;
— të përcjellë më tej atë që tradita nga e cila rrjedh ka thelbësore
e të qëndrueshme;
— të sjellë risí në rrafsh letrar e stilistik;
— të pasqyrojë dhe / ose zbërthejë me vërtetësi, përtej interesave
apo koniunkturave të së sotmes, çështjet që trajton, si shprehí dhe
dëshmi e një moraliteti të lartë.
Dihet që kriteret e vlerësimit të letërsisë në Ballkan janë shpesh
krejt të ndryshëm në thelb nga kriteret e Europës Perëndimore e
më gjerë. Ata nuk e përjashtojnë njëri-tjetrin, por as nuk pranojnë
gjetjen e një të mesmeje të artë, duke u ndeshur në hapësirën
ku ligjet e idhujtarisë bashkëpunojnë me ata të ekonomisë së
tregut. Ndaj edhe deri tani, në shumicën dërrmuese të rasteve,
përzgjedhjen e librave për përkthim e botim e kanë vendosur
financat, gjeopolitika, inercia kulturore dhe snobizmi.
Dëshmitë që sjell historia e letërsisë përforcojnë bindjen se
mungesa e baraspeshës në kriteret përzgjedhës ka ndikuar që
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përkthimet nga gjuha shqipe drejt gjuhëve të huaja të mos jenë
objekt i një veprimtarie të studiuar, të mirëplanifikuar apo të
sistematizuar, por t’u lihen në dorë subjektivizmit, zgjidhjeve e
zgjedhjeve të rastit e të çastit.
Natyrshëm, përzgjedhja duhet të ndodhë brenda letërsisë që synon
të përkthehet, jo jashtë saj. Nga ana tjetër, duke gjykuar nga ecuria
e letërsive ballkanike në tregun dhe vëmendjen e kulturave të
tjera, - shtojmë këtu edhe formimin e lexuesit perëndimor, - duket
se hapja ndaj kritereve të përbashkëta, ose të pranuara nga të dyja
palët nuk do të ndodhë shpejt.
Theksojmë se kategorizimet e përdorura në këtë studim mbështeten
vetëm në të dhënat që gjenden në tabela / shtojca dhe në njohjen
shkencore e të paanshme të letërsisë së sotme shqipe (këqyrur
paralelisht me ecurinë e letërsive europiane e më gjerë).
Gjithashtu, vëzhgimet e shprehura në vijim nuk përfaqësojnë një
qëndrim subjektiv, por synojnë ta analizojnë situatën përkthimore
në tërësi, të nxjerrin përfundime e rekomandime, që mund t’i
shërbejnë rritjes së nivelit të përkthimit dhe të qasjes së lexuesve
ndaj letërsisë përkatëse.
Në fazën e tanishme, siç pasqyrohet dhe nga vëzhgimet dhe
analizimet e këtij studimi, letërsia e shkruar në gjuhën shqipe
ende përpiqet të ngjizë një fytyrë të mirëdallueshme që ka për
tipare temat thelbësore dhe stilet e pangatërrueshëm, jo vetëm sasi
përkthimesh apo autorë të suksesshëm në gjuhë të huaja.
Klasikët e letërsisë shqiptare, me fare pak përjashtime, janë
ende në “verifikim” e sipër, përsa i përket pranisë së përmasës
thjesht estetiko-letrare të krijimtarisë së tyre, përtej konteksteve të
dikurshëm e të tanishëm jashtëletrarë.56
56. Për më shumë, shih: Trialog [Ese ndërdisiplinore mbi lidhjet e letërsisë me
mërgimin dhe me gjuhët që ajo zgjedh për të ruajtur Kujtesën dhe Metaforën],
Librarium Haemus 2016. Abstract in English: http://arkytext.blogspot.
com/2016/12/trialog.html
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Ndërkohë, në skenën letrare janë paraqitur emra autorësh të tjerë
(të cilësuar shpesh si “letërsia e re” apo “autorë të rinj”, por që në
të vërtetë përfaqësojnë “letërsinë ndryshe”), pjesa më e madhe e të
cilëve kanë filluar të shkruajnë e të botojnë pas viteve ‘90 dhe që e
kanë pasuruar ndjeshëm jo vetëm skenën e brendshme letrare, por
edhe praninë e letërsisë shqiptare përmes përkthimeve në gjuhët
e vendeve të Bashkimit Europian dhe të Ballkanit Perëndimor,
siç paraqitet edhe në të dhënat, analizat dhe konkluzionet e këtij
studimi.
Një studimi si ky, pa studime paraprirës dhe ndoshta i pari i
këtij lloji përsa i përket letërsisë së përkthyer nga gjuha shqipe
(Shqipëria dhe Kosova) drejt gjuhëve të vendeve të Bashkimit
Europian dhe Ballkanit Perëndimor, nuk mund të jetë shterues e
përfundimtar në argumente (duke shqyrtuar, përfshirë, ose marrë
parasysh të gjithë elementet ose aspektet e tyre).
Studimi nuk synon e as nuk pretendon të jetë gjithëpërfshirës;
mbështetur mbi të dhënat statistikore që kemi në dispozicion
(shumica e të cilave të verifikueshme në internet) dhe përfundimeve
që burojnë prej tyre, studimi arrin në disa përfundime, që shprehen
në të gjithë materialin, por edhe përmbledhtazi, si më poshtë:
1.

Letërsia e shkruar në gjuhën shqipe është e rrethuar nga zona
me fluks të ulët ndërveprimi, duke qenë jo mjaft aktive dhe jo
fort e pranishme në fushën e përkthimit / botimeve në gjuhë
të huaja të vendeve Bashkimit Europian dhe të Ballkanit
Perëndimor. Në rastet më të shpeshta dhe për një kohë të
gjatë, ajo është shfaqur dhe vetëparaqitur si një “letërsi pak
e njohur”.

Njohuritë dhe dijenitë mbi të nuk janë të shumta e as gjithnjë
të plota. Nga aspekti i brendshëm, të dhënat në lidhje me të
(drejtuar botuesve të huaj) janë ende të varfra e shpesh jo të
mirëorganizuara. Përveç pak siteve online, (por jo të përditësuara)
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rreth autorëve shqiptarë, ofruar nga Ministria e Kulturës, Qendra
Kombëtare e Librit dhe e Leximit, apo deri së fundi Qendra e
Botimeve për Diasporën, nuk ekzistojnë burime të mjaftueshme
mbi zhvillimet letrare bashkëkohore. Letërsia shqipe dhe autorët
shqiptarë ose janë rrallë të pranishëm në ngjarje ndërkombëtare,
ose identifikohet nga një autor i vetëm.
2.

Përsa u përket zhanreve letrare, si vëllime më vete, në të gjitha
hapësirat e hulumtuara të letërsisë shqiptare të përkthyer,
botimet më të shpeshta nga shqipja drejt gjuhëve të vendeve
të Bashkimit Europian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor janë
kryesisht të zhanrit letrar prozë: romane dhe tregime. Poezia,
proza e shkurtër, skica dhe ese, përfshi edhe ato me natyrë
kritike, shoqërore, ose filozofike, botohen shumë më tepër
në revista letrare-kulturore, sesa si vëllime më vete – libër,
format elektronik apo audio-book;

3.

Pjesa më e madhe e autorëve shqiptarë të botuar në gjuhët
huaja që u morën në shqyrtim gjatë periudhës 2015-2020, me
gjithë arritjet, ende nuk janë zëra përfaqësues në letrat shqipe
dhe nuk kanë orgjinalitetin e nevojshëm stilistik, koherencën
e veprës e as vizionin estetik. Disa syresh botohen falë ndonjë
çmimi kombëtar apo ndërkombëtar pa autoritet të lartë, ose
ngaqë kanë shkaktuar kundërthënie jashtëletrare në shtypin
shqiptar;

4.

Shpesh vihet re një përpjekje autorësh ende të pakonfirmuar
për t’u zhvilluar më parë jashtë, sesa brenda letërsisë nga
rrjedhin, dhe për të ngjizur hierarki vlerash të paverifikuara
brenda. Përpjekja e këtij lloji autorësh për të ndryshuar
hierarkinë e brendshme përmes “të qënit i përkthyer jashtë”,
alias “i konfirmuar” nga “lexuesi europiano-perëndimor”
synojnë zëvendësimin e Hierarkisë së Paanëshme të
Letërsisë Shqipe. Mendojmë se kjo lëvizje, tipike për autorë
të pakonfirmuar të gati çdo letërsie, mbetet një fenomen që
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dëmton rëndë, në kohë e hapësirë, mendësinë e lexuesve të
brendshëm e të huaj. Dëshmitë janë të pamohueshme: shpesh
autorë që nuk përfaqësojnë pothuajse asgjë në letërsinë shqipe
e as më gjerë, ngulmojnë të kapërcejnë vetveten përmes etjes
për ekzotikë dhe shtypit, duke shfrytëzuar modën kalimtare
tematike dhe editing-un. Fenomeni nuk është i veçuar e as
vetëm shqiptar apo ballkanik, pasi shfaqet në shoqërinë
globale të librit dhe marketingut;
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5.

Autorët shqiptarë që përfshihen në të ashtuquajturën letërsi
“e burgosur”, “e ndaluar”, ose që “nuk e pati lexuesin kur u
shkrua”, kanë përgjithësisht vepra serioze dhe të pranueshme
edhe nga ana stilistike;

6.

Prania në gjuhë të huaja e klasikëve të sprovuar shqiptarë
mbetet tejet e zbehtë – dëshmi se të qënit gjallë i një autori
ende çmohet më tepër sesa vlera e librave të tij;

7.

Situata e shumicës së autorëve dygjuhësh me etni shqiptare
është e paqartë: ende nuk mund të thuhet me saktësi nëse
librat e tyre nuk kalojnë (dhe sa kalojnë) përmes editing-ut të
botuesve për të joshur apo për t’u përshtatur me tregun;

8.

Ka pak botime antologjish në prozë e poezi. Nga emrat e
përzgjedhur vihet re se vetëm një përqindje e papërfillshme
autorësh ka zgjuar interes dhe është botuar me libër më vete
në gjuhën në të cilën është përkthyer;

9.

Paraqitja e teksteve, të paktën në poezinë që botohet nëpër
revista mujore, ose tremujore, nuk duket se ndjek medoemos
kriterin estetik dhe nevojën për të bërë të njohur me vërtetësi
poezinë e mirëfilltë shqipe. Në revistat letrare, - gjithnjë e më
të pakta e me ndikim në ulje, - vihen re dy kategori autorësh
shqiptarë: përfaqësues dhe anësorë. Numri i ndjeshëm i
këtyre të fundit vijon të shformojë pamjen e Letërsisë Shqipe
në vetëdijen e lexuesit të huaj;

10. Me përjashtime fort të rralla, botuesit e huaj kanë zgjedhur
libra / autorë shqiptarë që përdorin gjuhë të thellë (arketipale,
në harmoni me strukturën shpirtërore të shqiptarëve), tematikë
universale (harmoni mes tekstit dhe asaj që përsëritet në
histori e ekzistencë pa e humbur rolin, kuptimin dhe shijen)
dhe stil kompetitiv (jo rrallë në një hap, ose një hap para
autorëve me famë kontinentale apo botërore), duke rrënjosur
bindjen se vetëm ajo që përkthejnë vlen vërtet nga e tërë
letërsia shqiptare;
11. Shpesh botuesit e huaj zgjedhin brenda trendit atë që mendojnë
se është më e mirë, duke pandehur se po zgjedhin diçka vërtet
të re. Në këtë rast, duhet theksuar se ka një dallim thelbësor
mes arritjeve më të reja dhe botimeve më të freskëta të një
letërsie dhe rrallëherë aq sa është e njohur nga një letërsi është
edhe më e vlefshmja. Për fat të keq, sot përkthimi në një gjuhë
të huaj është gjithnjë e më pak dëshmi e vlerës së mirëfilltë
artistike të një libri57;
12. Ndër përkthyesit që sjellin letërsinë shqipe në gjuhët e
shqyrtuara, pak vijnë nga fusha të kualifikimit mirëfilli letrar,
sa të mund të cilësohen plotësisht të formuar e të paanshëm.
Edhe kur ky edukim universitar apo akademik ekziston,
përvojat fare rrallë janë pasuruar me kualifikime të mëtejshme,
me pjesëmarrje në “round-table” teorike, seminare trajnues,
workshop-e apo punëtorí a punishte përkthimi, sikurse dhe
bashkëpunim në rezidenca letrare me autorë;
57. Në letërsitë ballkanike ka autorë të shquar (me libra themeltarë për letërsitë
dhe gjuhët nga vijnë) që i zgjedhin gjuhët në të cilat pranojnë të përkthehen
(shih bindjen e shprehur për këtë çështje nga nobelisti Odysseas Elytis: Poeți
greci contemporani – Antologie, hartuar nga poeti dhe diplomati Ion Brad, Ed.
Pegasus Press, Bukuresht 2003, f. 59). Nuk bëhet fjalë vetëm për libra të papërkthyeshëm, që dëmtohen apo tjetërsohen rëndë pas një përkthimi, por edhe për
njohuri të thella mbi letërsinë, madje edhe moralitet e respekt për Librin nga ana
e autorëve përkatës. Në këtë plejadë mund të përfshihen edhe Lasgush Poradeci
e Mitrush Kuteli, shkrimtarë e shqipërues të shquar, por edhe rumuni Nichita
Stănescu (1933-1983), që paraqitej si “poliglot në gjuhën rumune”. (Shih: Trialog, vep. cit. f. 221)

95

13. Një paradoks vihet re në çiftet përkthyes-libra: ka përkthyes
të talentuar, që përkthejnë libra mesatarë, ose të dobët nga
pikëpamja e kritikës letrare shkencore; dhe ka përkthyes
mesatarë, ose të pasprovuar, që përkthejnë libra me vlerë të
padiskutueshme etj, . Në kushte të tilla, është e domosdoshme
që përkthyesit t’i pasurojnë e përditësojnë dijenitë e tyre
sa i përket letërsisë shqipe, por edhe ndaj nivelit që kanë e
mund të përballojnë, dhe të mos bazohen tërësisht në shtypin
e përditshëm apo në zgjedhje të diktuara nga kontekste
jashtëletrare;
14. Të dhënat dëshmojnë se, deri tani, shumica e vendimeve
lidhur me përzgjedhjen e librave për përkthim nga shqipja e
botim në gjuhë të huaja, në vend që të merren nga ekspertët
e letërsisë, janë marrë nga nëpunësit e tregut të librit dhe të
gjeostrategjive, ose nga qarqe politiko-letrare të interesuara
të ruajnë sa më gjatë një status quo pa mundësi zgjedhjesh të
tjera;
15. E përfaqësuar si më sipër, letërsia shqipe krijon bindjen se
nuk është asgjë më tepër dhe nuk paraqit veçse një interes të
kufizuar letrar;
16. Përkthimi i letërsisë shqipe në gjuhët e Bashkimit Europian
dhe Ballkanit Perëndimor mbetet ende një veprimtari e
pastrukturuar mirë si formë ndërveprimi faktorësh të përfshirë
e të interesuar;
17. Kjo veprimtari është pasojë dhe produkt i proceseve të
ndërlikuara sociale-politike e, për rrjedhojë, edhe kulturore,
që kanë ndikuar që kjo letërsi të mbetet disi larg objektivave
(nëse ka pasur të tillë), jashtë përfaqësimit thelbësor
(përjashtuar paraqitjen formale në Panaire ndërkombëtarë
të librit) dhe ende e paorientuar ndaj prirjeve rajonale dhe
globale për librin;
18. Ka mbetur edhe pa përgjigje edhe çështja e orientimit si dhe
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çështja e adresimit, referuar në pyetjet se çfarë kërkon të
arrijë letërsia shqiptare përmes përkthimeve dhe çfarë bota
letrare (europiano-perëndimor, si tregu më i madh letrar
në kontinent, dhe faktorët rajonalë) presin në mënyrë të
veçantë nga letërsia shqiptare (autorët, përkthyesit, botuesit,
institucionet, ndërmjetësuesit, etj.);
19. Bashkëlidhur me këto shkon pyetja fillestare nëse, për arsye
paragjykimi apo klishesh të mendimeve, letërsia shqiptare
(krahasuar me disa nga letërsitë rajonale), është nënvleftësuar,
apo qasjet dhe instrumentet e përdorur prej saj për realizimin
e synimeve ende nuk janë të mjaftueshmit dhe të duhurit;
20. Shpesh përkthimi letrar është përjetuar thjesht si një transferim
mekanik i një teksti drejt një tjetër teksti të gjuhës pritëse, apo
të një autori vendas drejt një areali tjetër letrar dhe jo si një
proces kompleks, me strukturën dhe infrastrukturën e vet –
dhe kjo ka bërë që veprimtaria përkthimore të mos shfaqet si
e organizuar dhe e strukturuar;
21. Dëshmitë e sjella nga të dhënat e këtij studimi dhe historia e
tanishme e letërsisë shqipe në përkthim, nga fillimi e deri më
sot, veçanërisht gjatë viteve nën shqyrtimin tonë (2015-2020),
theksojnë mendimin se mungesa e një baraspeshe estetike dhe
logjike mes kritereve dhe vendimeve të përzgjedhjes nuk kanë
lejuar që procesi i përkthimit nga shqipja në gjuhët e tjera t’i
nënshtrohet harmonisë së cilësisë.
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1. Conclusions
Albanian literature is still a “new literature”, deriving from a
rich history and an ancient language. At the present stage, it is
not characterised only by some successful authors, translated into
foreign languages, but it is also still trying to find and conceive its
own image containing essential themes and unmistakable styles.
The classics of Albanian literature, with very few exceptions, are
still being verified, in terms of the presence of a purely aestheticliterary dimension of their creativity, beyond the past and present
extra-literary contexts.
Meanwhile, several other authors have appeared on the literary
scene (often referred to as „new literature” or „young authors”,
who represent „a different literature”), most of whom have
begun to write and to be published after the ‘90s and which have
significantly enriched not only the inner local literary scene but
also the presence of Albanian literature through translations into
the languages of the countries of the European Union and the
Western Balkans, as described through the data, analysis and,
conclusions of this study.
Such a study, especially in the context of absence of similar
studies and probably it is the first of its kind about the Albanian
translated literature (Albania and Kosova) towards the languages
of the countries of the European Union and the Western Balkans
as well. Its arguments are not exhaustive (examining, including,
or considering all elements or aspects), but, based on the data and
available information (most of which is also verifiable furthermore
online) we have reached some valid conclusions, which are
expressed indirectly throughout the material, but also in summary,
as follows:
1. Albanian literature is surrounded by areas with low interaction,
not very active and nor really present in the field of translation/
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publications, in the most frequent cases and for a long time,
it is considered as a „less-known literature”. There is missing
knowledge about it. The data about it, provided from the
internal aspect (addressed to the foreign publishers) are still
poor and not well organized. Sufficient and updated sources
concerning its development and its daily life are missing.
Apart from few online sites (but not updated) about Albanian
authors, provided by the Ministry of Culture, National Center
for Books and Reading, or the Publishing Center for the
Diaspora, there are insufficient resources on contemporary
Albanian literary developments. Albanian literature is
rarely present (at international events or online presence) or
identified only by a single author;
2. Regarding the literary genres, in all the researched areas of the
translated Albanian literature, the most frequent publications
from Albanian to the languages of the countries of the European
Union and those of the Western Balkans as a book format
were mainly of the literary genre of prose: mainly novels and
short stories. Poetry, short prose, literary sketches, and essays,
including those of a critical, social, or philosophical nature,
are published much more in literary-cultural magazines than
as separate volumes - book or electronic format or audiobook;
3. The most dominant part of the Albanian authors, published in
foreign languages during the period 2015-2020, despite their
achievements, are still not representative voices in Albanian
literature. They do not have the necessary stylistic originality,
coherence of their work, or an aesthetics vision as well. Some
of them are published thanks to any national or international
award, without a high authority, or because they have caused
extra-literary controversy in the Albanian press;
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4. It can be noticed as an attempt by some authors, to become
not important, but famous in foreign languages at any price,
more than in the literature from which they originate, and
to establish a hierarchy of unverified values within. These
hierarchies are then used to correct or replace the impartial
hierarchy of Albanian literature. This is the phenomenon of
„imposing” these authors on their native literature through
the parameter „being translated” – ie. confirmed by the „EUwestern reader”;
Often some authors with low or without a profile in the Albanian
literature strive to outdo themselves through the press’s thirst
for exoticism, including the paid press, using ephemeral models
and editing. The phenomenon is not isolated, nor is it solely an
Albanian or Balkans one, as it emerges as a feature of the society
of global marketing on printing books (not publishing books);
5. Albanian authors involved in the so-called imprisioned
literature have generally serious works, which stylistically are
acceptable, as well;
6. The presence in foreign languages of verified Albanian classics
still remains very weak – evidence that an author’s survival is
still valued more than the value of his books;
7. The situation of most bilingual authors of Albanian ethnicity
is unclear: it is still not possible to say whether their books
go through (and how much they go through) the publishers’
applied editing process of adapting them to the market;
8. There are few publications of anthologies of prose and poetry.
From the selected names one can notice that only a negligible
percentage of authors has aroused interest and has been
published with a separate book in the language in which it has
been translated;
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9. The presentation of the texts, at least in the poetry that is
published in monthly or quarterly magazines, does not seem
to necessarily follow the aesthetic criteria and the need to
present genuinely Albanian poetry;
In literary magazines – fewer and fewer and far between - there are
two categories of Albanian authors: representative and peripheral.
The large number of the latter continues to distort the image of
Albanian Literature in the consciousness of foreign readers;
10. With very rare exceptions, foreign publishers have chosen
Albanian books/authors that use deep/profound language
(archetypal, in harmony with the spiritual structure of
Albanians), universal themes (harmony between the text and
what is repeated in history and existence without lost role,
meaning and taste) and competitive style (frequently one step,
or one step ahead of continental or world-renowned authors),
rooting in the belief that only what they translate matters;
11. Often foreign publishers choose what they consider to be best
according to the trend, assuming they are choosing something
innovative. In this case, it should be noted that there is a
fundamental difference between the latest achievements and
the most recent editions of literature and rarely as far as it is
known from literature is it even the most valuable;
12. Unfortunately, today translation into a foreign language is
less and less evidence of the genuine artistic value of a book;
[In the Balkan literature there are prominent authors (with
fundamental books on the literature and languages from
which they come) who choose the languages in which they
agree to be translated (see the conviction expressed on this
issue by the Nobel laureate Odysseas Elytis).58 It is not only
58. Brad, I., Poeți greci contemporani – Antologie, Ed. Pegasus Press, Bukuresht
2003, p. 59. This constellation may also include Lasgush Poradeci and Mitrush
Kuteli, prominent Albanian writers and translators, but also the romanian Nichita
Stănescu (1933-1983), who presented himself as a “polyglot in the Romanian
language” (Trialogue…, op. cit, p.. 221)
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about untranslatable books, which are severely damaged or
alienated after a translation, but also about the deep/intense/
profound knowledge of literature, even morality and respect
for the Book from the respective authors.]
13. Among the translators who bring Albanian literature into the
examined languages, few of them come from the field of
literature and can be considered fully formed and impartial.
There are trained translators, but they are not impartial or
independent, and vice versa;
14. A paradox is observed in translators-book couples: talented
translators who translate mediocre or poor books, and average
or poor translators who translate books of unquestionable
value, etc. In such conditions, translators must enrich and
update their knowledge regarding Albanian literature, but
also to the level they can and can / - can’t reach - afford, and
not relying entirely on the daily press or dictated elections
(=choices?) from extra-literary contexts;
15. The evidence shows that, to date, most decisions regarding the
selection of books to be translated from Albanian into foreign
languages, instead of being made by literary experts, have
been made by book market and geo-strategy officials, or from
political-literary circles interested in maintaining a status quo
as long as possible without (offering) the possibility of other
choices;
16. Represented as above, Albanian literature creates the belief
that it is nothing more than what has been published and
translated and creates only a limited literary interest;
17. Translation of Albanian literature into EU and WB languages is
still a well-structured activity as a form of interaction between
involved and interested factors. This activity is a consequence
and product of complex socio-political and, consequently,
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cultural processes, which have influenced this literature to
remain somewhat far from the objectives (if any), outside the
essential representation (excluding the formal presentation at
international book fairs), and still not oriented to regional and
global trends for the book / disconnected from the regional
and global book trends?
18. The question of orientation as well as the question of addressing
remained unanswered, referring to what Albanian literature
seeks to achieve through translations and what the literary
world (Western European, as the largest literary market on
the continent, and regional factors) expect in particular
from Albanian literature (authors, translators, publishers,
institutions, mediators, etc.);
19. Related to these is the initial question of whether, due to
prejudices or clichés, the Albanian literature (compared to
some of the other regional literature) has been underestimated,
or the approaches and instruments being used to achieve its
goals are still insufficient and not the right ones;
20. Not infrequently, in our practices, literary translation is simply
experienced as a mechanical transfer of a text to another text
of the host language, or as a „migration” of a local author to
another literary area. It is not conceived as a complex process,
with its structure and infrastructure, which has prevented this
activity to appear as an organized and structured operation;
21. Evidence brought from the data of this study and the current
history of Albanian literature in translation, from the
beginning until today, especially during the years under our
review (2015-2020), emphasize the view that the lack of an
aesthetic and logical balance between the selection criteria
and decisions have not allowed the translation process from
Albanian to other languages to be subject to quality harmony.
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2. Rekomandime
1. Besojmë se cilësia e një letërsie lidhet thellësisht me cilësinë e
jetës së atyre që lexojnë, të atyre që përkthejnë dhe atyre që
përkthehen. Të dhënat e këtij studimi pasqyrojnë një gjendje
të qartë të përkthimeve dhe shpresojmë se, falë një krahasimi
të paanshëm me nivelin e mirëfilltë të secilës letërsi, do të
ndikojnë që kriteret estetik e artistik të ngrihen mbi kriteret
kalimtarë, të cilët përdoren në shumicën e rasteve, të paktën
në këta tridhjetë vjet;
2. Kemi bindjen se një raport i hartuar mbi kriteret dhe
metodologjinë e lartpërmendur do të ndihmonte njëherazi:
— fushën e botimeve e të përkthimeve
— mbështetësit e tyre
— institucionet vlerësuese të letërsisë
— autorët
— përkthyesit
— lexuesit
dhe do t’u siguronte zonës zyrtare dhe asaj alternative përkatëse
një pamje shumë më të qartë të gjendjes, duke e afruar më tepër
me ecurinë e letërsisë së mirëfilltë dhe me botën e botimeve;
3. Nën këtë logjikë, duke vlerësuar se përkthimi letrar, si
instrument i shkëmbimit ndërkulturor dhe ndërgjuhësor, është
e rekomandueshme që kjo veprimtari të mbetet larg ndikimit
të pushteteve dhe interesave jashtëletrare, për t’ua besuar
procesin e përzgjedhjes njohësve të thelluar (jo të afirmuar,
por të konfirmuar) të fushave përkatëse. Përzgjedhja e librave
që meritojnë të përkthehen e të botohen duhet kryer (sa më
shpejt) nga një grup ekspertësh të paanshëm të secilës letërsi,
ekspertë jozyrtarë dhe që i japin vlerës jetëgjatë letrare (asaj
formuese, jo thjesht informuese) vendin e merituar;
104

4. Jemi të mendimit se zgjerimi i konceptit mbi përkthimin si
një veprimtari komplekse dhe me rëndësi të veçantë, e cila,
përmes gjuhëve dhe përkthyesve si subjekte veprues, afron
e bashkon kulturat, shoqëritë, historinë e tyre në dobi të
integrimit, duhet të bëhet një temë thelbësore për institucionet
dhe entitetet e përfshira e të cituara në këtë studim;
5. Është e rekomandueshme për subjekteve e përfshira në
përhapjen e letërsisë jashtë kufijve të gjuhës përkatëse që
veprimtaria përkthimore të mbështetet në kritere, të dhëna
shkencore e planifikime largpamëse, me qëllim që çështja dhe
zgjidhjet të mos u lihen subjektivizmit dhe / apo vendimeve
të rastësishme e të çastit;
6. Nga sa më sipër, del edhe rekomandimi që përdorimi i kritereve
estetike, si dhe çmimet letrare (kombëtarë e ndërkombëtarë),
të ofruara nga autoritete të besueshme e realiste, mund të jenë
më funksionalë, metodologjikë, të mirëpritur, të pranueshëm
e të përshtatshëm sesa faktorët e tjerë me ndikim, siç kanë
qenë politika dhe mass-media, përfshirë faktorët e tregut;
7. Në vijim të përfundimeve që dalin nga statistikat, mendojmë
se Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë (dhe subjekte të tjerë
që kanë interes për përkthimin dhe përhapjen e letërsisë
shqipe në gjuhë të tjera) të përfshijnë në katalogët digjitalë
një zë të veçantë mbi Letërsinë Shqiptare të Përkthyer. Kjo
do të ndihmonte edhe në njohjen e saj më të saktë nga lexuesi
shqiptar. Shprehim gatishmërinë të bashkëpunojmë për
përmbushjen e plotë të një nisme të tillë;
8. Duke pasur parasysh disa praktika (dikur të suksesshme) “të
përkthimit nga përkthimi”, na duket me vend që katedrat
universitare të gjuhëve të huaja të nxisin e të mbështesin
më tej prirjen dhe planifikimin e mësimit të gjuhëve “më të
rralla”, ku përkthyesit janë të paktë, ose mungojnë.59
59. Ky studim mund të ndihmojë në evidentimin e rasteve të tilla.
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2. Recommendations
1. We believe that the quality of a literature is deeply related to
the quality of life of those who read, those who translate
and those who are translated. The above data reflect a clear
state of translation and we hope that, thanks to an unbiased
comparison of the genuine level of each literature, they will
influence the aesthetic and artistic criteria to rise above the
transitional criteria, which are used in most cases, at least in
these past thirty years;
2. We are convinced that a report drafted on the above criteria and
methodology would simultaneously help:
— the field of publications and translations
— their financial supporters
— institutions of literary evaluation
— authors
— translators
— readers
and will also provide the official and relevant alternative areas
with a much clearer picture of the situation, bringing it closer to
the development of genuine literature and the world of publishing;
3. By this logic, considering that literary translation, as an
instrument of intercultural and inter-linguistic exchange,
we recommend the this activity should stay away from the
influence of extra-literary powers and interests, entrusting
the process of recommendation to in-depth (not affirmed,
but confirmed) connoisseurs of relevant fields. The selection
of books that are worthy of being translated and published
should be done (as soon as possible) by a group of impartial
experts in each literature, informal experts who give the
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abiding literary value (the formative, not just the informative
one) the place it deserves;
4. We suggest to the institutions or entities involved above to
expand their concept and understanding on translation, seeing
it as a complex activity of particular importance which,
through languages and translators as functional factors, unites
cultures, societies, their history in favor of their integration;
5. We would recommend to the involved entities this activity should
be formalized based on criteria, study data and planning,
so that the issue and solution be no more the questions of
randomness, instant results and subjectivism;
6. We would also recommend them to make more use of the aesthetic
criteria and literary awards (national and international) offered
by credible and realistic authorities, which have proven to be
much more functional, methodological, welcome, acceptable
criteria. and relevant than other influential factors, such as
politics and the media, including market factors;
7. We would also suggest that the National Library of Albania
(and other interested entities) include in their digital catalog
an article dedicated to Albanian Literature in Translation of
EU Languages and the Languages of the Western Balkans,
expressing at the same time our willingness to cooperate with
them;
8. We would recommend to university departments of foreign
languages that, based on some (once successful) practices such
as “translation by another translation” from a “big language”
to a “small language”, encourage planning towards addressing
the “rarer” languages in which we do have translators.60

60. This study may be useful in identifying such cases.
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Listë emërore e autorëve shqiptarë
(nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Diaspora)
libra dhe prani në organe shtypi
1 Adem Abdullahu
1 Adil Olluri
1 Agim Gjakova
1 Alb Elo
1 Albana Nexhipi
1 Albana Shala
1 Ali Aliu
1 Alisa Velaj
1 Anna Kove
1 Anton Pashku
1 Arben Atashi
1 Ardian Klosi
1 Ardian Marashi
1 Ardian Ndreca
1 A.-Ch. Kyçyku
1 Arqile Teta
1 Arta Arifi
1 Artan Arslani
1 Artan Minarolli
1 Arti Lushi
1 Asdren Çeliku
1 Avni Rudaku
1 Bardhyl Alia
1 Bedri Myftari
1 Belfjore Qose
1 Ben Apolloni
1 Besa Salihu
1 Blendi Fevziu
1 Blerina Goce
1 Blerina Suta

1 Daim Ilazi
1 Daut Dauti
1 Dom Simon Jubani
1 Driton Zenku
1 Dhimitër Xhuvani
1 Edi Rama
1 Edon Qesari
1 Eduart Sulollari
1 Ejup Ajdini
1 Eli Krasniqi
1 Elida Rusta
1 Elidor Mëhilli
1 Elinda Marku
1 Eljan Tanini
1 Elona Gjergo
1 Elona Zhana
1 Eni Kaçi
1 Eni Vasili
1 Enis Maci
1 Ernest Koliqi
1 Ervina Halili
1 Fadil Bajraj
1 Fahredin Shehu
1 Faik Ballanca
1 Fan Stilian Noli
1 Faslli Haliti
1 Fate Velaj
1 Fatos Arapi
1 Fatos Baxhaku
1 Fejzi Bojku
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1 Fetah Bahtiri
1 Fetah Bahtiri
1 Fitore Demolli
1 Floresha Dado
1 Flurans Ilia
1 Frederik Rreshpja
1 Gentiana Minga
1 Gëzim Qëndro
1 Gresa Hasa
1 Grigor Banushi
1 Gjekë Marinaj
1 Gjergj Fishta
1 Gjovalin Kola
1 Heli Tahiri
1 Hiqmet Meçaj
1 Ibrahim Kadriu
1 Ilir Shyta
1 Ilirjana Selmani
1 Iljaz Bobaj
1 Jamarbër Marko
1 Juliana Janku
1 K. Th. Spiri
1 Kismete Hyseni
1 Kujtim Paҫaku
1 Lazër Radi
1 Lazër Stani
1 Lea Ypi
1 Ledia Dushi
1 Lindita Ahmeti
1 Lindita Arapi
1 Lindita Komani
1 Liria Xhunga, Miro Xhunga
1 Lisiana Demiraj
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1 Sterjo Spasse
1 Suadela Balliu
1 Sulejman Ajredini
1 Shaban Sinani
1 Shaip Emerllahu
1 Shpëtim Gina
1 Teodor Laço
1 Tom Kuka (Enkel Demi)
1 Thanas Jorgji
1 Thanas Medi
1 Valbona Gashi-Berisha,
Philippe Chardin
1 Vera Bekteshi
1 Virion Graçi
1 Visar Krusha
1 Xhabir Deralla
1 Xhelal Tosku
1 Xhemile Adili
1 Xhevahir Spahiu
1 Ylli Demneri
1 Zef Zorba
1 Zija Çela
2 Arben Idrizi
2 Ben Blushi
2 Besnik Mustafaj
2 Dan Ibrahimi
2 Darien Levani
2 Delvina Kërluku
2 Donika Dabishevci
2 Doruntina Basha
2 Eqrem Basha

2 Eqrem Çabej
2 Evalda Paçi
2 Fatos Lubonja
2 Grup autorësh
2 Grup autorësh
2 Helena Kadare
2 Ilirjan Zhupa
2 Jozef Radi
2 Lasgush Poradeci
2 Lulzim Tafa
2 Martin Camaj
2 Mimoza Hysa
2 Mira Meksi
2 Miranda Haxhia
2 Ornela Vorpsi
2 Petraq Kolevica
2 Ramiz Gjini
2 Ridvan Dibra
2 Rina Çela Grasset
(me Nathalie Carron-Lanzl)
2 Rita Petro
2 Rizah Sheqiri
2 Sadije Aliti
2 Silvana Berki
3 Anila Wilms
3 Ardian Vehbiu
3 Aurel Plasari
3 Diana Çuli
3 Dritëro Agolli
3 Elvira Dones
3 Entela Tabaku
3 Gjergj Jozef Kola
3 Kasam Shaqirvelaj
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3 Luan Rama
3 Mariklena Niço
3 Mimoza Ahmeti
3 Resul Shabani
3 Rudi Erebara
3 Lulzim Tafa
3 Rexhep Qosja
4 Ardita Jatru
4 Flutura Açka
4 Gazmend Kapllani
4 Lira Bojku
4 Migjeni
4 Namik Dokle
4 Virgjil Muçi
4 Pajtim Statovci
5 Arjan Kallço
5 Mitrush Kuteli
5 Visar Zhiti
5 Xhevdet Bajraj
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6 Veton Suroi
7 Bashkim Shehu
7 Bessa Myftiu
7 Fatos Kongoli
7 Luljeta Lleshanaku
7 Stefan Çapaliku
7 Hamit F. Gurguri
7 Jeton Kelmendi
11 Ylljet Aliçka
15 Jeton Neziraj
27 Luan Starova
34 Arian Leka
74 Ismail Kadare
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Grafiku i frekuencës së përkthimeve
nga shqipja në gjuhët e studiuara 2015-2020,
përfshi prirjet e vitit 2021
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Grafiku i frekuencës së përkthimeve nga shqipja
në gjuhët e studiuara (autorë nga Kosova), 2015-2020,
përfshi prirjet e vitit 2021
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