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Adhuruesit e tij nga Filozofi a 
Urbane, në rrjetin Facebook, 
kishin marrë mundin që të shko-
nin për ta parë krijuesin e kësaj 
faqeje, Albatros Rexhajn, i cili pos 
njoftimit me ta ua dhuroj atyre 
nënshkrimet në librin e tij më të 

ri “Bombë në Beograd”, që ishte 
titulli i tretë më i shitur në pana-
irin e Prishtinës. 

Në këtë takim me lexuesit e tij 
nga Tirana nuk mungoj as botue-
sja e librit, Arlinda Dudaj e cila 
tha se ndihet e privilegjuar që ka 
punuar me Albatrosin. Ajo tha se 
ky nuk do të jetë bashkëpunimi i 

saj i vetëm më të. 
“Albatrosi është një autor i njo-

hur për ne, sepse ai ka botuar që 
nga vitet 90 me Shtëpinë e njohur 
Botuese, “Rizzoli” nga Italia”, ka 
thënë Arlinda Dudaj e cila gjatë 
fjalimit të saj shpesh ka thurë ba-
tuta me Albatrosin. 

Ajo ka shtuar se libri “Bomba 

në Beograd”, ka shkuar në ribo-
tim për shkak të kërkesës së mad-
he nga lëxuesi. 

Për librin ka fol edhe redak-
tori i librit “Bombë në Beograd”, 
Sejdin Cekani, i cili tha se libri i 
Albatrosit është në nivel me librat 
bashkëkohorë që shkruhen sot 
në Botë. 

“Ai ka një veçanti në shkrim, 
ka ndërtuar një roman shumë të 
bukur në të cilin ka plot aksion, 
luftë, dashuri dhe është pothuaj-
se ideal për ta bërë fi lm. I kam 
thënë Albatrosit që nëse nuk e 
shkruan librin e dytë më mirë 
së të parin atëherë atë  nuk do 
ta redaktoi. Por, besoj që ai do ta 
shkruaj shumë më mirë të dytin”, 
ka thënë Cekani. 

Nga ana tjetër autori ka falën-
deruar shumë fansat e tij të Face-
book, në Filozofi në Urbane dhe 
ka thënë se ky libër është njëri 
prej librave që ai e kishte botuar 
në vitin 1998, por që 100 kopjet 
e botuara nuk kishin arritur as të 
dilnin në treg për shkak se ishin 
konfi skuar nga policia serbe. 

“Po ashtu, dua ta falënderoj 
edhe Shtëpinë Botuese ‘Du-
daj’, me të cilën kam pasur 
kënaqësinë që të punoj sepse 
puna me ta, me redaktorin, ishte 
e njëjtë më punën që kemi bërë 
me shtëpinë botuese italiane, 
Rizzoli”, tha Rexhaj

“Bombë në Beograd” është lav-
dëruar edhe nga ish – deputeti i 
Kuvendit të Kosovës, Naser Ru-
gova, i cili tha se Albatrosi në këtë 
libër zbulon edhe shumë të vër-
teta të cilat ja vlen që të njihen 
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Mbretëresha Elizabeth II ka dekoruar 
aktoren britanike Kate Winslet, që njihet 
për rolin e saj në fi lmin “Titanic”. Kështu, 
aktorja 36-vjeçare, e cila në vitin 2008 
fi toi çmimin Oscar për rolin kryesor në 
fi lmin “Gruaja të Cilës i Lexoja”, tash e 
tutje është pjesëtare e Rendit Mbretëror 
të Britanisë së Madhe.  Veç saj, mbretëre-

sha ka dekoruar edhe regjisorin dhe 
aktorin,   Kenneth Branagh. Në mesin 
e njëmijë të dekoruarve me rastin e 
ditëlindjes së mbretëreshës britanike 
janë edhe drejtoresha artistike e shtëpi-
së së Alexander McQueen, Sarah Burton, 
kreatorja e fustanit elegant të nusërisë 
për Kate Middleton, dhe arkitektja Zaha 

Hadid, e cila bëri projektin e pishinës 
olimpike në formë të valës.   Ndryshe, 
lista e të dekoruarve tradicionalisht 
publikohet me rastin e ditëlindjes së 
mbretëreshës.  Mbretëresha Elizabeth II 
u lind më 21 prill 1926, por ditëlindja e 
saj zyrtarisht festohet në muajin qershor, 
kur koha është më e mirë.    

I dekoron mbretëresha
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Shkrimtari, Albatros Rexhaj, është takuar me lexuesit e tij në Tiranë. Në takim 
e pranishme ishte edhe drejtoresha e Shtëpisë Botuese “Dudaj”, Arlinda Dudaj. 
Dudaj e vlerësoi punën e shkrimtarit. Tha se ky nuk do të jetë bashkëpunimi i 
saj i fundit me Albatrosin. Në takim ishin edhe përfaqësuesit e Ambasadës së 
Kosovës në Tiranë, që kryesoheshin nga këshilltari, Esat Brajshori. 

Takohet me 
lexuesit tiranas 



nga opinioni i gjerë kosovarë, 
gjithnjë duke lartësuar luftën e 
UÇK-së dhe popullit shqiptarë. 

Edhe pse nuk e kishte lexuar 
librin mori fjalën edhe këshill-
tari në Ambasadën e Republikës 
së Kosovës, Esat Brajshori, i cili 
tha se me autorin ka punuar më 
parë gjatë kohës kur ai ishte në 
teatër. 

“Nga ajo çka unë kam lexuar 
nga ai është i veçantë në shkrim. 
Edhe nga ajo që pashë këtu shoh 
se ai ka bërë një punë të mirë. 
I sjell atij edhe urimet e amba-
sadorit Sylejaman Selimi”, tha 
Brajshori. 

Ky takim më lexues u bë në lo-
kalin “La Vie en Rouge”, një lokal 
ky interesant dhe klasë në të cilin 
i pranishëm ishte edhe ushtara-
ku, kolonel Hysen Berisha, i cili 
kishte udhëhequr betejën e Ko-
shares të zhvilluar në vitin 1999. 

Pos këtij takimi, Rexhaj ka pa-
ralajmëruar se takim me lexues 
do të mban edhe në qytezën e 
Junikut të mërkurën me datën 20 
ku do ta prezantoj romanin edhe 
para junikasve, pasi që pikërisht 
ngjarja e këtij romani fi llon me 
Junikun dhe vrasjen e kolonel 
Ostojicit, të vrarë në rrethinën 
e kësaj qyteze. 

Si mund të ndryshojnë disa nga kult-
ndërtesat e Tiranës? 
Idenë për këtë e dhanë tre arkitektët 
që i ripërpunuan projektet origjinale 
të italianëve, të cilët në fakt e krijuan 
arkitekturën e qendrës së kryeqytetit 
të Shqipërisë brenda periudhës kohore 
1925-1940. 

Këto imazhe tregojnë për mënyrën se 
si mund të përshtaten ato - por duke e 
ruajtur trashëgiminë e Teatrit Kombëtar, 
ndërtesës së Kryeministrisë dhe të ish-
hotel Dajtit, njofton Vizion Plus. 
Skicat për këtë punë janë marrë nga 
Fakulteti i Arkitekturës në Bari (Itali) dhe 
nga Arkivi Qendror Teknik (Shqipëri), 

ku, siç zbulojnë tre bashkautorët e 
studimit “Arkitektura Moderne Italiane 
në Shqipëri”, ndodhen plot 2,000 dosje 
me projektet e dikurshme të italianëve, 
në mesin e të cilave përfshihet jo vetëm 
Tirana, por edhe një pjesë e qyteteve 
tjera shqiptare. 
Studiuesit i hulumtuan këto projekte që 

nga viti 2005. Në fakt, e gjithë vëmen-
dja e studimit përqendrohet në pjesën 
monumentale të Tiranës, gjë e kashtorë 
edhe kryebashkiakun e kryeqytetit 
shqiptar, Lulzim Bashën, që ta  prezan-
tojë edhe njëherë për arkitektët italianë 
projektin e ri të bulevardit kryesor të 
kryeqytetit.

Arkitektura italiane në Tiranë
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FITON ROMANI PËR 
ALKOOLIZMIN

VIZATIMET MË TË 
VJETRA JANË ATO 
SPANJOLLE

Çmimi letrar ndërkombëtar Impac Dublin, i 
cili konsiderohet si më “i majmi” materia-
lisht, ngase nënkupton fitimin e 100,000 
funteve, sivjet iu nda autorit britanik Jon 
McGregor, për romanin “Even The Dogs”.
Në konkurrencë të 147 titujve çmimi i sivjetmë iu 
nda romanit të tretë të britanikut Jon McGre-
gor. Romani “Even The Dogs” është një rrëfim 
tronditës që flet për ditët e fundit të jetës së 
një alkoolisti kronik. Ngjarja është vendosur në 
kohën mes Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, dhe ajo 
e entuziazmoi jurinë falë “teknikës mjeshtërore 
narrative” dhe “prozës zemërgjerë”  e cila 
portretizon jetën në margjina të shoqërisë.   
Librat për këtë çmim i propozojnë bibliotekat 
nga e gjithë bota, ndërkaq McGregor është 
nominuar nga një bibliotekë e qytetit të Moskës. 
Në konkurrencë finale me të ishin edhe romani i 
shpërblyer me çmimin Pulitzer “Koha Është një 
Lojtar i Poshtër”, i Jennifer Egan, dhe romani i 
Aminatta Forn “Kujtimi i Dashurës”, i cili është 
shpërblyer me çmimin e Commonwealth.
“Është një nder i madh kur të përzgjidhesh në 
një konkurrencë aq të madhe”, deklaroi Jon 
McGregor, derisa sqaroi se edhe më tej mbe-
tet i befasuar me suksesin e romanit “Even 
The Dogs”, sepse në të përshkruhen “gjëra 
të pakëndshme, siç janë përdorimi i krakut 
dhe heroinës, dhe vetë jeta në rrugë”.  
Ndryshe International Impac Dublin Award 
para McGregor u është ndarë edhe shkrim-
tarëve Colm Toibin dhe Per Pettersen. 

Gjurmët e famshme të duarve, të vizatuara në 
një shpellë të Spanjës, konsideroheshin vizati-
met më të vjetra në Evropë. Mirëpo, tani po del 
se ato janë shumë më të vjetra seç mendohej.
Testimet më të fundit kanë treguar se vizati-
met në shpellat e Spanjës, në të cilat paraqiten 
topat e kuq dhe shenjat e duarve të njeriut, 
janë vizatimet më të vjetra të këtij lloji.  
Sipas këtyre testimeve del se, vizatimet në 
shpellat e Spanjës janë aq ë vjetra saqë mund 
të mos kenë lidhje me njeriun modern, sepse ka 
gjasa që autorë të tyre të kenë qenë neander-
talët, të cilët u zhdukën para shfaqjes së njeriut 
të sotëm, u publikua në revistën ‘Science’. 
Në fakt, pasi janë analizuar vizatimet nga 11 shpella 
spanjolle, për njërën nga to është vërtetuar se 
është më e vjetër se 40,800 vjet. Kjo do të thotë 
se ajo është të paktën 15,000 vjet më e vjetër seç 
mendohej më parë, dhe vizatimet në të mbi 1,000 
vjet më të vjetra se ato në shpellat franceze.  
Deri te këto të dhëna shkencëtarët erdhën përmes 
matjes së shpërbërjes së atomit të uraniumit, 
në vend të metodës tradicionale që bazohet në 
vlerësimin e pranisë së një radioizotopi të karbonit.   

E dyta: Nëse në një dramë gjejmë diçka që na shqetëson, atëherë përdorim adap-
timin - i cili ndërlidhet me “identifikim”. E, kjo është një situatë kur në ritualin tonë 
çlirohet një energji e brendshme, në bazë të së cilës zakonisht  edhe realizohet shfa-
qja x. Pra, pa një identifikim intim, në plan të parë mund të shpërthejnë problemet 
e interpretimit dhe stilit. I ashtuquajturi “realizëm” nuk ishte fillimisht orientimi im 
themelor, edhe pse jam i mendimit se, kur bëhet fjalë për dramaturgun e madh Hen-
rik Ibsen, edhe sot mbetet më efikase metoda e konfrontimit me realitetin ditor. 

Teatri nuk është art deskriptiv. Pra, në këto rrethana edhe “realizmi”, njësoj sikurse 
edhe drejtimet tjera,  krijon një domethënie metafizike. Në këto rrethana, edhe stili 
i kostumeve dhe dekorit identifikohet me stilin regjisorial, dhe me shumë ngjyra, të 
cilat shërbejnë si motiv identifikimi me flamurin norvegjez. Identifikimi intim ndër-
lidhet me gjetje teksti, i cili në mënyrën më të mirë shërben si strukturë dhe formë. 
Është shumë e zakonshme që në faza adaptimi nuk merret i gjithë teksti. Në teatrin 
botëror ka shumë raste kur shfaqjet teatrore nuk duken koherente, sepse ekziston 
tendenca që në dërrasa teatri të bartet i gjithë materiali integral - me të gjitha moti-
vet dhe shtresat narrative. Pavarësisht rëndësisë së autorëve, të gjitha adaptimet 
në historinë e dramës mbështeten (ndoshta) në dy modele themelore: a) elizebe-
tian b) ibsenian. Një model mund të përshkruhet si model i “hapur”, tjetri si model i 
“mbyllur”. Modeli im në rastin e “Norës” ishte i “mbyllur”. Ai ”hapet” me ndihmën e 
rolit kryesor (Teuta Krasniqi), dhe këtu krijohen skena të shumëllojshme në grada-
cion, të cilat zhvillojnë kontrapunktin dhe të cilat, pas kulminacionit, zhvillohen në 
disa plane. Kjo bëhet për shkak se çdo gjë i përgjigjet një ekspozicioni. Për shkak se 
ky, tekefundit, edhe është stili i Ibsenit, të cilin kjo gjë e veçon nga Shakespeare. 

Para pak ditësh, pata rastin të lexoja dy reshta të “diletantit” Naser Shatrolli 
në lidhje me projektin tim të fundit, të në TKK. Komenti dhënë “gazetares-dile-
tante”, Elvira Berisha, nëse është kuptuar saktë, tingëllon kështu: “Si duket, kam 
pritur më shumë nga Jetoni, sepse shfaqjet e kaluara i ka pasur më të mirë...”  

Nëse analizohet vetë struktura e mendimit, del se mendimi është një zero e madhe. 
Ky mendim rikthehet në CV’në time personale, në vend se të thuhen, p.sh., disa 
fjalë për vetë modelin e adaptimit (të cilat, normalisht, dramaturgu-diletant, Naser 
Shatrolli, për fat të keq nuk i njeh dhe s’i ka dëgjuar kurrë deri më sot). Në vend se 
“kuazi-dramaturgu” Naser Shatrolli të flas për teori drame, për autoritetin e Ibsenit 
dhe përpjekjet  e mia për distancim në favor të aktualitetit - i cili edhe sot mbësh-
tetet në “katharsis”, emocione dhe spastrim, dhe ku pjesa dërmuese e femrave del 
nga skena me lot në sy - ky na zbulon se s’ka lidhje dhe se nuk e di çka është teatri 
postmodern. Gjegjësisht, se nuk e njeh fare interpretimin e aktorit dhe kreativitetin 
regjisorial. Po ashtu, në komentin për dekor, “dramaturgu” Naser Shatrolli na e zbulon 
edhe një inferioritet intelektual. Paramendojeni, një dramaturg-diletant jep komente 
për dekorin! “Dekori nuk ishte si duhet... nuk ishte përshtatur me rrëfimin…”. 

E, pse nuk ishte përshtatur me rrëfimin? Të lutem, më thuaj, se mezi po 
pres të dëgjoj! Dekori, veç tjerash, është një dekor postminimalist/post-
modern. Me këtë stil, zakonisht, krijohet një diversitet figurativ brenda një 
kohe e hapësire. Normalisht, detajet nuk do i zbuloj, sepse jam shumë i inte-
resuar që ato t’i dëgjoj nga Shatrolli, në pjesën që nuk është thënë. 

Nga ana tjetër, unë, zakonisht, ndjej një mospërfillje ndaj “gazetarëve-diletantë”, 
të cilët fabrikojnë lajme me çdo kusht. Që nga konferenca e parë për shtyp, Elvira 
Berisha shfaqi tendenca manipulimi me të vërtetën, duke  zhvendosur interpre-
timin aktoresk në kontekstin politik. Teuta Krasniqi nuk u angazhua në projektin 
tim për shkak të “backgroundit politik”, por shkak të prototipit që posedon tem-
perament dhe bërthamë emotive adekuate. Tekefundit, pas një kohe të gjatë, 
në Teatrin Kombëtar rikthehet me shumë sukses edhe pjesa e mbetur e ansam-
blit: Dibran Tahiri, Fatmir Spahiu, Arbnesha Grabovci-Nixha e Naim Berisha. 

Unë nuk lejoj që paraqitja e tyre e jashtëzakonshme - që u përcoll me 
duartrokitje frenetike - të vlerësohet me ide të gabuara dhe me falsifi-
kime tendencioze. Opinioni i Elvira Berishës ishte fundekrye i gabuar, për 
shkak se ka shkëputje të mëdha nga ajo që është thënë gjatë konferencës 
për shtyp në lidhje me idenë themelore, narracionin dhe epilogun. 

Prandaj, Elvira Berisha s’duhet të shkruaj “çka t’i teket”, nën maskën e një lirie të shty-
pit, e as Naser Shatrolli nuk guxon të flas “çka t’i teket” nën dekorin e një dramaturgu.     

E para: Ajo që shpeshherë përshkruhet si adaptim ose 
dramatizim është një terminologji teknike, që ndërlid-
het me regjisurën. Regjisori s’mund të inskenojë një 
dramë të huaj, pavarësisht asaj se a kemi të bëjmë 
me tekst origjinal, apo me adaptim. Kjo implikon që 
regjisori duhet të inskenojë “dramën e tij personale”.

Partia e diletantëve
Jeton Budima
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