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Përkthimit të një libri duhet t’i kthehesh kohë pas kohe, të ndërhysh në të, që të jetë sa më

afër origjinalit.

Para se të përkthehet një libër, përkthyesi duhet të njohë mirë gjuhën në të cilën përkthen

dhe kulturën e atij populli, është thënë në diskutim e mbajtur për përkthimin veprave

letrare, në kuadër të festivalit të letërsisë POLIP, për Shkelzen Maliqi, kritik arti,

përkthyes, analist, ka thënë se përkthimi më besnik i një vepre letrare është përkthimi i

lirë, duke u ikur përkthimit fjalë për fjalë.

“Jam prej atyre njerëzve që e preferoj përkthimin e lirë. Nuk jam prej atyre që konsiston

me qenë një përkthyes tekstesh fjalë për fjalë, e sidomos teksti letrar është shumë vështirë

të përkthehet nëse i përmbahesh një frazeologjie”, është shprehur Maliqi, derisa ka thënë

se para të fillojë përkthimi i një libri, përkthyesi duhet të di për kulturën, kontekstin ose

letërsinë e gjuhës në të cilën përkthen.

“Edhe vet kur përkthej përpiqem të krijoj ndjenja, imazhe ide të njëjta çfarë i kuptoj në

gjuhën shqipe, kur përkthej në serbisht ose në kroatisht, por edhe në të kundërtën, kur

nga këto gjuhë përkthej në gjuhën shqipe”, është shprehur ai, derisa ka treguar se kohëve
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të fundit ka përkthyer disa autorë, poetë shqiptarë në gjuhën serbe dhe kam pasur një

përvojë interesante.

“Arben Idrizi e ka një poezi shumë interesante, të bukur në gjuhën shqipe. Në serbisht,

interpretimi ishte korrekt i mirë, një tekst aq i fuqishëm sa shqip”, thotë Shkelzen Maliqi. I

janë dashur gjashtë muaj që të përkthejë një antologji të letërsisë shqipe.

“Disa poezive u jam kthyer çdo ditë duke e përmirësuar ose duke e bërë një ritëm tjetër që

në serbisht të dalë mirë”, është shprehur, Maliqi, në diskutimin për përkthimin, i

moderuar nga shkrimtarja Blerina Rogova Gaxha.

Për Shkelzen Maliqin, përkthimi është interpretim dhe rikrijim në shumicën e rasteve.

“Pjesë të teksteve letrare që e kanë një rikrijim, në kuptimin, për shembull kur përdoret

një dialekt ose një gjë specifike, do duhet ta gjesh të njëjtën gjë të ngjashme edhe në

kulturën tjetër”, është shprehur ai.

Maliqi thotë se kreativiteti është edhe në atë që kur në tekstin origjinal përkthen, ka

ndonjë pjesë që është e sarkastike ose humoristike ose lojë fjalësh e papërkthyeshme,

përkthyesi duhet ta rikrijojë situatën para se ta përktheni atë, që të jetë si në origjinal.

“Më kujtohet, tek një përkthim i Kadaresë në gjuhën serbe. Në njërin prej romaneve është

një pjesë që përshkruan luftën dytë botërore, vjen një ministër i Italisë në Shqipëri, ai e ka

mbiemrin Muti. Në përkthimin serb përkthyesi e ka lënë origjinal”, ka treguar Maliqi.

Kim Komljanec, shkrimtare nga Sllovenia, por që jeton në Angli, ka thënë ajo aktualisht

shkruan në të dy gjuhët, në gjuhën angleze dhe atë sllovene. Në gjuhën angleze kishte

filluar të shkruante kur ishte vendosur në Angli.

“Veprat e mia janë të ndryshme, ka prej tyre në gjuhën angleze dhe në gjuhën sllovene.

Nganjëherë shkruaj njëkohësisht në të dyja gjuhët. Kam provuar që përkthej disa nga

veprat e mia nga gjuha sllovene në gjuhën angleze, është një proces krejtësisht i

ndryshëm”, ka treguar Komljanec. Sipas saj, detyra e përkthyesit është e vështirë.

“Pjesa më e vështirë e përkthimit është subjekti, fjala është se duhet të kesh kreativitet

gjatë përkthimit të një libri”, ka thënë Kim Komljanec.

Hakan Silahsizoglu, nga Turqia se është e vështirë kur përkthehet nga anglishtja në

turqisht ose e kundërta, ngase kultura angleze është shumë ndryshe nga ajo turke.

“Nganjëherë duhet të ndërrohen edhe emrat e personazheve, duhet bërë përshtatje në

gjuhën në të cilën përkthehen. Për shembull, tek ‘Hamleti’ nuk ka nevojë të ndërrohen

emrat e personazheve sepse njihen nga të gjithë”, ka treguar Silahsizoglu.

Ai thotë se nganjëherë veprat i ruajnë të gjitha vlerat gjatë përkthimit, por jo gjithmonë,

derisa thotë se duhet të dihet historia e një vepre para se të përkthehet ajo.

“Një poet ka përkthyer Shekspirin në gjuhën turke. Tekstet e tij janë më të mirat, janë

ashtu siç shkruan Shekspiri. Por, është një gjeneratë në Turqi që nuk e do Shekspirin dhe

kjo për shkak të përkthimit të dobët që i është bërë veprës së tij”, ka thënë Hakan

Silahsizoglu.

Ulrike Syha nga Gjermania, ka thënë se përkthimi kërkon përkushtim, saktësi në fjalë.

“Nuk ka përkthim të shkëlqyeshëm. Nuk dihet se sa mund të transferosh një tekst nga A

në B, ose anasjelltas”, është shprehur ajo. Dita e dytë e POLIP-it ka përfunduar me

recitim të poezive nga poetët.
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