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Filip David dhe “Ëndrra për dashurinë dhe vdekjen”
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I pyetur se pse nuk kishte qenë më herët në Kosovë, David u përgjigj duke

thënë se ishte një kundërshtar i hapur i politikës së atëhershme

sunduese ne Kosovë dhe nuk ishte pajtuar asnjëherë me atë që kishte

bërë politika serbe

Suzana Berisha

Fotografitë: Ridvan Slivova

Në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë Polip, i cili bëri hapjen e edicionit

të katërt këtë të premte, si aktivitet të parë pati promovimin e romanit “Ëndrra për

dashurinë dhe vdekjen”, të autorit serb, Filip David, roman ky i përkthyer nga

gazetari dhe poeti Smail Smaka. Në promovim ishin të pranishëm audienca e gjerë e

përbërë jo vetëm nga komuniteti artistik nga Kosova por edhe shkrimtarë dhe miq të

nacionaliteteve të tjera të autorit.

Filip David, edhe pse i shtyre në moshë mendja dhe aftësia e të shkruarit ishin ato që

e ngritnin në nivel për tu admiruar nga çdo shkrimtar tjetër. Ai para audiencës u

shpreh shumë i lumtur që ndodhej në Prishtinë edhe pse për herë të parë.
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Filip David

“Vij për herë të parë në Kosovë dhe shpreh kënaqësinë time që mund të marrë pjesë

në këtë festival. Dhe e ndejë si detyrim ndaj Kosovës dhe ndaj gjithë miqve të mi, por

gjithashtu edhe ndaj gjithë asaj që kamë shkruar gjerë më tani. I shoh miqtë e mi me

të cilët në vitet e 80-ta u munduam që të krijonim shoqatën e pavarur të

shkrimtarëve për të ju kundërvu politikave të atëhershme që mbisundonin.

Falënderoj Smail Smakën për gjithë këtë punë, që ka bërë një analizë të shkëlqyer të

romanit tim”, u shpreh David. I pyetur se pse nuk kishte qenë më herët në Kosovë, ai

u përgjigj duke thënë se ishte një kundërshtar i hapur i politikës sunduese ne Kosovë

dhe nuk ishte pajtuar asnjëherë me atë që kishte bërë politika serbe e atëhershme.

Smail Smaka

Ndërsa përkthyesi i romanit “Ëndrra për dashurinë dhe vdekjen”, Smail Smaka tha

se veprën në fjalë e kishte zgjedhur për ta përkthyer në radhë të parë për shkak të

vlerave të larta artistike. Përpos kësaj Smaka tha se autori ka mbajtur një qëndrim

të dinjitetshëm ashtu siç i ka hije duke u dalluar nga shkrimtarët e vendit prej nga

vjen, të cilët ishin bërë zëri i një pushke dhe pjesë e një politike kriminale. Filip David

ka mbajtur një qëndrim të hapur kundër politikës së ashpër të Sllobodan

Millosheviqit.

“Libri më ka rënë në dorë nga një mik i imi, gazetar dhe njëherësh shkrimtarë, i cili
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Tweet 0

ma dha librin për ta lexuar, dhe unë e lexova më kënaqësi dhe pas disa muajsh e

bleva librin në Podgoricë, poashtu ua propozova edhe disa miqve të tjerë për ta

lexuar sepse bëhej fjalë për një roman të jashtëzakonshëm. Unë menjëherë dhashë

idenë për ta përkthyer këtë roman në gjuhën shqipe.

Për shkrimtarin Filip David kam dëgjuar shumë më herët si njërin ndër shkrimtarët

më të suksesshëm të Serbisë, që vjen nga një komunitet i kulturës hebraike. Kamë

lexuar tregimet e tij në gjuhën shqipe të përkthyera nga Eqrem Bashka”, tregoi

Smaka.

Visar Zhiti

Kurse studiusi i romanit Visar Zhiti, u shpreh të jetë shumë i lumtur që ishte i ftuar

për të folur për një roman të letërsisë bashkëkohore të Ballkanit.

“Veprat e shkrimtarëve hebre, pas lexuesve hebraik më së miri lexohen tek ne. Dhe

shkaku nuk është përndjekja, vuajtja e as lashtësia. Dhe kur ky shkrimtarë hebre

është ballkanas akoma bëhet më i lexuar. Autorët e këtillë bëhen urat më të

gjalla,lidhje dhe marrëdhënie mes popujve, në këtë mënyrë duke pakësuar urrejtjen

e trashëguar, sepse vjen një kohë dhe tashmë ka ardhur ajo kohë që urrejtja të jetë

absurde dhe madje shumë e pakuptimtë. Qëllimi është se ne duhet të ofrojmë të

nesërmen e ëndërruar për të gjithë, ku të investojmë bashkëpunime në kulturë dhe

bashkëpunime njerëzore” tha në fund Zhiti. Pas vështrimeve mbi romanin e autorit

serb u la hapësirë për një debat gjithëpërfshirës në mes të pranishmëve, që kryesisht

i takonin komunitetit të shkrimtarëve./KultPlus.com
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“Ada”, film premierë
për traumën
njerëzore

Publikohet trileri i filmit më të ri të
regjisorit shqiptar, Spartak
Pecanit i cili bazohet në veprën e
shkrimtarit Fatos Kongoli. Në këtë
film rolin kryesor e luan aktorja 16
vjeçe nga ...

Gëzim Myshketa,
shqiptari që bëri për
vete skenën gjermane

Mediet dhe kritika gjermane i
kanë dhënë vlerësime pozitive
30-vjeçarin, Gëzim Myshketa që
interpretoi rolin e Fordit në operën
"Falstaff", në Teatrin Shtetëror rë
Shtutgartit...

Chuck Norris sot ka
ditëlindjen

Norris i ka grumbulluar 100
barcoletat më interesante dhe ato
i ka përmbledhur në një libër...
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