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PJESA I 
 
 

Kadare  
     

Kronikë në gur (fragment) 
  
 
Fshatarët kishin filluar të largoheshin. Edhe pak dhe rrugët e Varoshit e të Palortosë, rruga e Hazmuratit, 

e Çetemelit dhe e Zallit, xhadeja nga ura e lumit, do të nxinin nga brucat e tyre të zeza, që do të iknin e do të 
iknin vazhdimisht drejt fshatrave, që nuk dukeshin kurrë. Blerimin që ata kishin sjellë, qyteti do ta përtypte në 
mbrëmje si një kalë i lidhur. Ajo gjë e gjelbër, e butë që ata sollën, ajo vesë livadhesh dhe ai kumbim zilesh 
bagëtish ishin shumë të pakta dhe të pafuqishme për të zbutur sado pak ashpërsinë e tij. Fshatarët po iknin. 
Brucat e tyre të zeza po vallëzonin tani në muzgun e mbrëmjes. Kalldrëmet nxirrnin xixat e fundit të zemërimit 
nën patkonjtë e kuajve. U bë vonë. Ata duhej të shpejtonin për të arritur në fshatrat e tyre. Ata nuk e kthenin as 
kokën pas për të parë qytetin, që mbeti i vetëm me gurët e tij. Ja, nga burgu i lartë i kalasë po përhapej një 
tringëllimë e mbytur. Si çdo mbrëmje, gardianët po provonin hekurat e dritareve të burgut, duke i goditur 
ritmikisht. 
 Vështroja fshatarët e fundit që po kalonin tani përmbi urën e lumit dhe po mendoja se sa gjë e çuditshme 
është ndarja e njerëzve në fshatarë dhe në qytetarë. Si janë fshatrat? Ku janë dhe pse nuk duken? Në të vërtetë 
unë nuk besoja në ekzistencën e fshatrave. Mua më dukej se fshatarët që tani po iknin bënin sikur shkonin drejt 
fshatrave, por në të vërtetë ata nuk shkonin asgjëkund dhe vetëm shpërndaheshin dhe strukeshin diku prapa 
brigjeve të ulëta me kaçuba, rreth e rrotull qytetit, dhe aty prisnin një javë rresht, gjersa të vinte dita tjetër e 
pazarit, për të mbushur përsëri rrugët tona me gjelbërime, zile dhe vesë.  
 Po mendoja se si ka qëlluar që njerëzve u ka rënë në mendje të grumbullojnë kaq shumë gurë dhe drurë, 
të bëjnë me to gjithfarë muresh e çatish dhe pastaj këtij grumbulli të madh rrugësh, strehësh, oxhakësh e 
oborresh t’i vënë emrin qytet. Por më të pakapshme akoma më dukeshin fjalët “qytet i okupuar”, që përdoreshin 
gjithmonë e më shpesh në bisedat e të mëdhenjve. Qyteti ynë ishte i okupuar. Kjo do të thotë se në këtë qytet 
kishte ushtarë të huaj. Këtë unë e dija, por ajo që më mundonte ishte tjetër gjë. Unë nuk e kuptoja dot se si 
mund të jetë një qytet i paokupuar. Veç kësaj, në qoftë se qyteti ynë nuk do të ishte i okupuar, a nuk do të ishin 
po këto rrugë, po këto çezma dhe çatia dhe po këta njerëz, dhe unë a nuk do të kisha po atë baba dhe po atë 
nënë, dhe për vizitë a nuk do të vinin Xhexhua, Kako Pinua, Hallë Xhemua dhe po ata njerëz që vinë 
gjithmonë?  

- Ju nuk mund ta kuptoni dot se ç’do të thotë qytet i lirë, sepse ju po rriteni në robëri, - më tha një ditë  
Javeri kur e pyeta për këtë gjë. – Unë e kam të vështirë të ta shpjegojë këtë gjë, më beso. Aherë çdo gjë do të 
jetë kaq ndryshe, kaq e bukur, saqë në fillim me siguri të gjithë do të hutohemi. 

- Kaq shumë do të hamë? 
- Të hamë sigurisht. Po, po, sigurisht. Por ka edhe shumë gjëra të tjera që as unë vetë nuk i di mirë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVIMI ME ZGJEDHJE 

Lënda: Letërsi e thelluar            Varianti  A  

 AKP 3          30 qershor 2012 

 
1. Çfarë e bën gjallërues rrëfimin në këtë fragment?       1 pikë 

 
A) Logjika fëminore; 
B) Mënyra e jetesës; 
C) Dialogu midis personazheve; 
D) Përshkrimi i mjedisit.  
 
 

2. Nisur nga konteksti, kur autori shkruan “qytet i okupuar”, fjala i okupuar do të thotë:   1 pikë 
 
A) i vjetër;  
B) i pushtuar; 
C) i shkatërruar; 
D) i rrezikuar. 
 
 

3. Në cilën prej alternativave të mëposhtme gjuha bëhet figurative?     1 pikë 
 
A) Ju nuk mund ta kuptoni dot se ç’do të thotë qytet i lirë. 
B) Vështroja fshatarët e fundit që po kalonin tani përmbi urën e lumit. 
C) Blerimin që ata kishin sjellë, qyteti do ta përtypte në mbrëmje si një kalë i lidhur. 
D) Si çdo mbrëmje, gardianët po provonin hekurat e dritareve të burgut, duke i goditur ritmikisht. 
 
 

4. Cila nga alternativat e mëposhtme tregon se rrëfimi është në vetën e parë?     1 pikë 
 
A) U bë vonë. 
B) Fshatarët kishin filluar të largoheshin. 
C) Ata duhej të shpejtonin për të arritur në fshatrat e tyre. 
D) Po mendoja se sa gjë e çuditshme është ndarja e njerëzve në fshatarë dhe në qytetarë. 
 
 

5. Titulli i kësaj vepre është ngritur mbi figurën e:        1 pikë 
 
A) alegorisë; 
B) metaforës; 
C) metonimisë; 
D) simbolit. 

 
 

6.  
a) Rrëfimi i Kadaresë ngjan me rrëfimin magjik. Si e kuptoni këtë? Mendimin tuaj ilustrojeni me një  
shembull nga fragmenti.           2 pikë 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Duke u mbështetur në paragrafin I, shpjegoni se çfarë ka të veçantë në mënyrën se si rrëfimtari e  
paraqet qytetin. Identifikoni një figurë të stilistikës që i shërben këtij qëllimi.    2 pikë 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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7. Çfarë ju bën më shumë përshtypje në lidhje me rrëfimtarin fëmijë? Mendimin tuaj mbështeteni me 
ilustrime nga pjesa.           3 pikë 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

8. Një nga karakteristikat themelore të rrëfyesit është habia. Pse pikërisht kjo ndjenjë? Gjeni një shembull ku 
ajo shfaqet.            2 pikë 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

9. Gjeni forma të dialogut dhe monologut brenda këtij fragmenti. Ç’ju thotë kjo mënyrë shkrimi për stilin e 
Kadaresë?             3 pikë 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
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PJESA II 
 
Shekspir        

Jul Cezari (Skena V) 
 
BRUTI 

Afrohu, mik Volumn; dëgjo një fjalë. 
 

VOLUMNI 
Ç’më the, Imzot? 

 

BRUTI 
Ja ç’thom, Volumn i dashur 
Fantazma e Qesarit m’është çfaqur 
Dy herë natën; tej në Sard një herë, 
Këtu, në fushë të Filipit, sonte. 
E di që m’ardhi ora. 

 

VOLUM NI 
Jo, jo ashtu, Imzot. 

 

BRUTI 
Kështu, Volumn, pa fjalë më ka ardhur. 
Po i shikon si vanë punët tona: 
Armiqtë na dërrmuan në një gropë; 
Më mirë brenda vetë hidhemi 
Se sa të presim të na shtyjnë ata. 
Volumn, në shkollë kemi qenë shokë; 
Si mik i vjetër që të kam, të lutem, 
Shpatën, ma mbaj, të sulem përmbi të. 

 

VOLUMNI 
Imzot, kjo s’është punë për një mik. 

(Allarma vazhdon) 
 

KLITI 
Ikë, ikë, Imzot! Mos u -vono këtu. 

 

BRUTI 
Pra, lamtumirë, ju e ti, Volumn. 
Ti, Strat, ke fjetur tërë këtë kohë; 
Strat, lamtumirë, edhe ti. O shokë,  
Zemra m’u mbush me gas, se tërë jetën 
Kurrë një shok s’më dolli i pabesë. 
Fitonj pra sot lavdi më tepër 
Se sa Oktav’ i ri e Mark Antoni 
Nga kjo fijtore faq-zez’ e tyre. 
Pra, lamtumirë, shokë; gjuh’ e Brutit 
Ment ia ka mbyllur historin’ e jetës: 
M’u-errë sytë; eshtrat, që m’ u- lodhë 
Gjer sa t’arrinj këtu, më lypin prehje. 
(Allarmë. Thirrje përbrenda: “Ikë, ikë, ikë!”) 

 

KLITI 
Ikë, Imzot, ikë. 

 
 
 

BRUTI 
Shkoni përpara vinj më pas. 
 
(Dalin Kliti, Dardani dhe Volumni) 
Të lutem Strat, rri pranë zotit tënt; 
Je një njeri me emër të qëruar, 
Dhe jeta t’është ngjyer me ca nder; 
ma mbaj pra shpatën, dhe kthe faqen prapa, 
të rent mi të. A ma bën dot, o Strat? 

 

STRATI 
Më parë nema dorën. Lamtumirë, Imzot. 

 

BRUTI 
Bir, lamtumirë! – (Sulet mi shpatën e tij). 

Rri, Qesar, tani i qetë; 
S’të vrava as me gjysmë zjarr sa vritem vetë. (Vdes) 
(Allarmë. Ritiratë. Hyjnë Oktavi, Antoni, Messala, 
Lucili dhe Ushtria) 

 

OKTAVI 
Kush ësht’ ay njeri? 

 

MESSALA 
Djal’ i tim – zoti. Strat, ku është yt- zot?  

 

STRATI 
I lirë nga vargonjtë e tu, Messalë, 
S’ka ç’i bën múndësi veç zjarr ta djegë, 
Se vetëm Bruti e përmbysi veten 
Dhe asnjëri s’lëvdohet dot q’e vrau. 
............................................................... 

ANTONI 
Ky ish Romani më bujar së gjithësh: 
Të tjerët që të gjithë, veç këti, 
E bën atë që bënë nga zilia 
E Jul Qesarit math; ky vetëm, ky 
Me një qëllim të nderçim e të kthjellët 
Dhe për të mirën e përgjithshme 
U-lith me ta. I ëmbël ish në jetë 
Dhe kish në shpirt t’atija elementa 
Sa munt të ngrihej e t’i proklamonte 
Natyra tërë botës: “Ky ish burrë!” 

 

OKTAVI 
Le ta përdorim pas virtytit tij, 
Me pomp’ e çdo respekt le ta varrosim 
Në tendë trupin sonte sillmjani, 
Si një ushtar, me nder e të stolisur. 
Tani të flenë trimat; dhe ne shkojmë 
Lavdit’ e ditës lumur të gëzojmë. 
(Dalin)
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10. Tragjedia “Jul Cezari” ka në qendër heronj:        1 pikë 

 

A) të trilluar nga autori; 
B) të gojëdhënave romake; 
C) të marrë nga historia; 
D) të marrë nga mitologjia greke. 
 

11. Tragjedia trajton:            1 pikë 

A) fitoret e bujshme të Jul Cezarit në luftërat për pushtim; 
B) përgatitjen e komplotit deri në vrasjen e Jul Cezarit; 
C) intrigat për pushtet pas vrasjes së Jul Cezarit; 
D) përmbysjen  e monarkisë nga republikanët dhe rikthimin e monarkisë. 

12. Mark Antoni i thotë fjalët në emër të Brutit: “Ky ish burrë!” me një ton:     1 pikë 
 
A) vlerësues; 
B) ironizues; 
C) përçmues; 
D) ekzaltues. 
 

13. Në cilën prej alternativave të mëposhtme është përdorur figura e metaforës?    1 pikë 
 
A) Imzot, kjo s’është punë për një mik. 
B) Zemra m’u mbush me gas. 
C) Shpatën, ma mbaj, të sulem përmbi të. 
D) Në tendë trupin sonte sillmjani. 
 

14. Kur Bruti thotë: “Je një njeri me emër të qëruar”, ai nënkupton se Strati është një njeri:  1 pikë 
 
A) me një emër nga një familje e vjetër; 
B) me një emër të përlyer; 
C) me një emër të panjollosur; 
D) me një emër të padëgjuar. 
 

15. Çfarë u kërkon Bruti miqve të tij? Pse ata e refuzojnë?       2 pikë 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
16. Shpjegoni pse fantazma e Jul Cezarit i shfaqet herë pas here Brutit.      1 pikë 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
17. Zbërtheni domethënien e fjalimit final të Mark Antonit, që fillon me fjalët: “Ky ish Romani më bujar së 

gjithësh”.             2 pikë 
_________________________________________________________________________________ 

  
 _________________________________________________________________________________ 
  
 _________________________________________________________________________________ 
 



PROVIMI ME ZGJEDHJE 

Lënda: Letërsi e thelluar            Varianti  A  

 AKP 7          30 qershor 2012 

 
18.  

a) Si do t’i interpretonit fjalët e fundit të Brutit para se të vdesë?     2 pikë 
 

Rri, Qesar, tani i qetë; 
S’të vrava as me gjysmë zjarr sa vritem vetë. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________ 
 
b) A mendoni se Bruti kishte rrugëdalje tjetër veç vetëvrasjes? Argumentoni mendimin tuaj.  2 pikë 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

19.  
a) Pse është kuptimplote që fjalët e Oktavit janë ato që përmbyllin këtë skenë dhe tërë tragjedinë? 1 pikë 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________ 
 
b) Në fund të kësaj tragjedie (dhe duke ndjekur rrjedhën e ngjarjeve), duket qartë se Oktavi do të jetë 

sundimtari i ri i Romës. Ç’lloj udhëheqësi mendoni se do të jetë ai? Pse?    2 pikë 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________ 
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20.  A mendoni se kjo tragjedi duhej të ishte titulluar “Tragjedia e Brutit”? Po apo jo? Argumentoni mendimin  

 tuaj në formën e një eseje.          6 pikë 
_________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shtjellimi 
i idesë 
(20a) 

Organizimi dhe 
struktura 

(20b) 

Stili dhe origjinaliteti 
 

(20c) 

Saktësia gjuhësore 
(sintaksa dhe drejtshkrimi) 

(20d) 

Totali 
 

10 

2 pikë 1 pikë 1 pikë 2 pikë 6 pikë 

     


