
 
LORDI XHIM 
Xhozef Konrad (Joseph Conrad) 
 
Konradi ishte revoltuar shumë herë për imazhin e tij. “Ju lutem, përpiquni të lini 
mënjanë detin e mallkuar”, i shkroi një ditë një të njohure, e cila po përgatiste një 
artikull për të. Atij nuk i pëlqente të shihej vetëm si një ujk i vjetër deti, që zbulon me 
shkathtësi damarin e tij, por edhe si një autor i rëndësishëm, si Xhon Golsuorthi, 
Henri Xhejmsi apo Herbert Xhorxh Uellsi, shkrimtarët e mëdhenj e të famshëm në 
zgrip të shekullit, që i admironte dhe që ishin miqtë e tij. Ai nuk do të guxonte kurrë 
të mendonte se këta emra do të zbeheshin njëqind vjet më pas, atëherë kur emri i tij do 
të bëhej tepër popullor. 
Xhozef Konradi ishte me prejardhje polake dhe kishte lundruar me të vërtetë para se të 
shkruante. Emri i tij i vërtetë ishte Jozef Teodor Konrad Korzeniowski. Kishte lindur 
në Ukrainë, më 1857. Babai i tij i përkiste fisnikërisë së vogël të Polonisë, pronar 
tokash, por ndërkaq ishte edhe një poet revolucionar, që pushtuesit rusë e kishin 
syrgjynosur nga vendi i vet. Ai vdiq herët, ashtu si edhe e shoqja, pa lënë asnjë 
trashëgimi për djalin e tyre. Të afërmve që e rritën Jozefin, krenarë për sërën e tyre, sa 
nuk u pushoi zemra kur djaloshi, plot shtatëmbëdhjetë vjeç, u tha se donte të bëhej 
marinar. Ai u fut si marinar në një anije mallrash në Marsejë dhe për njëzet vjet u ra 
kryq e tërthor deteve të globit. Si u bë marinar i shkallës së parë, mori nënshtetësinë 
britanike dhe ndryshoi emrin: Jozef Korzeniovski u bë atëherë “Xhozef Konrad”. Më 
1886, mori patentën e kapitenit. Me rastin e një pushimi, më shumë nga mërzia sesa 
për t’iu bindur një shtytjeje të brendshme, filloi të shkruante një roman për marinarët, 
që do të ishte libri i tij i parë. Pak kohë pas botimit të librit më 1895, kapiteni Konrad 
hodhi më në fund thesin e tij në tokë dhe u vendos si shkrimtar në Angli, duke kujtuar 
historitë e shumta që kishte dëgjuar gjatë udhëtimeve të gjata, natën, në kuvertën e 
anijes apo nëpër bujtinat e porteve. Njëra nga këto histori ishte ajo e lordit Xhim. ”Ai 
ishte i gjatë gjashtë këmbë, i fuqishëm dhe vinte drejt jush me shpatullat e përkulura 
lehtë, kokën përpara, me vështrim të mbërthyer poshtë, sa të bënte të mendoje se ishte 
një dem gati për t’u vërsulur.” 
Më 17 korrik 1880, vapori anglez Jeddah, që transportonte një mijë pelegrinë 
myslimanë që po shkonin në Mekë, u nis nga Singapori. Në mes të detit, gjatë një 
shtrëngate, anija u ça dhe po fuste ujë. Oficerët e bardhë ia mbathën me një lundër dhe 
i lanë udhëtarët në mëshirë të fatit. Anija, për mrekulli, nuk u mbyt dhe ndërsa 
oficerët dezertorë u paraqitën në portin më të afërt si të mbijetuarit e vetëm të 
katastrofës dhe kur kapiteni po lajmëronte me shpejtësinë më të madhe shoqërinë e 
sigurimeve, u mësua se Jeddah ishte rimorkiuar nga një anije tjetër dhe se kishte 
shpëtuar. Skandali mori dhenë dhe oficerëve iu bë gjyqi, ku u dënuan me heqjen e 
patentës. Oficeri i parë i Jeddah quhej Augustin Podmor Uiljams. Xhozef Konradi e 
takoi tre vjet pas ngjarjes dhe e bëri model të romanit të tij Lordi Xhim. 
Në roman, Xhimi “nuk i ka mbushur ende të njëzetekatrat”, kur në bordin e anijes 
Patna merr një vendim të caktuar nga fati, që do ta ndjekë tërë jetën. Që në fëmijërinë 
e hershme, ai kishte ëndërruar për trimëri e guxim, për kuturisje detare dhe për rreziqe 



të mëdha; megjithatë, në çastin vendimtar, heq dorë. Ai mbetet si i paralizuar para 
pjesës së çarë të anijes, të shkaktuar nga përplasja me mbeturinat pluskuese të një 
anijeje të mbytur. Është një natë e qetë, pa erë; pelegrinët flenë të qetë në kuvertë. 
Kapiteni dhe oficerët e tjerë përgatisin fshehurazi varkat e shpëtimit. Xhimi ngurron: 
mbytja e anijes është e pashmangshme në minutat që do të pasojnë, kurse varkat e 
shpëtimit nuk mjaftojnë as për gjysmën e udhëtarëve. A duhej t’i lajmëronte për 
rrezikun që i kërcënonte? E përse t’i lajmëronte, kur pjesa më e madhe nuk do të 
mbijetonin? Por... a braktiset anija, kur je oficer i parë dhe përgjegjës? “Hidhu! - 
bërtasin të tjerët në varkë. - Hidhu, pra!” Xhimi hidhet. Dhe jeta e tij nuk do ta njohë 
më lumturinë. 
“Nuk ka gjë më të thjeshtë sesa të thuash: mos ki frikë! Por edhe nuk ka gjë më të 
vështirë. Dhe si ta vrasësh frikën, pyes unë? Si ta godasësh në zemër një fantazmë, si ta 
mbërthesh nga gryka prej fantazme? Kjo është një ndërmarrje në të cilën futemi në 
ëndërr dhe gëzohemi që dalim prej saj si një qen i lagur, me gjymtyrët që dridhen.” 
Kjo histori tregohet nga kapiten Marlou. Ai e ka njohur Xhimin me rastin e procesit të 
oficerëve dezertues, gjatë të cilit i ka bërë përshtypje rinia e të akuzuarit, rrezatimi dhe 
pendimi që shfaqte, ndryshe nga përgjegjësit e tjerë, që e shtrembëronin poshtërsisht të 
vërtetën për të shpëtuar nga dënimi. Xhimi, me rekomandimin e Marlout, siguron një 
punë si përfaqësues marine dhe, gjatë viteve që pasojnë, e hasim në të gjitha metropolet 
detare. Atë e duan dhe e vlerësojnë, është kudo i dobishëm, por faji që mban fshehur 
rëndon përherë mbi të: sa herë që përreth nis të pëshpëritet për të se ishte një nga 
oficerët e anijes Patna, zhduket për t’u rishfaqur pak më vonë në një port tjetër. Duket 
sikur bota nuk është dhe aq e madhe për të. Për t’i dhënë fund, ai zbret në një vend të 
humbur të Malajzisë, ku shumë shpejt banorët vendas e mbajnë si një lloj prijësi: ai u 
bë “Tuan Jim”, “Zoti Xhim”. Dhe kur u duk se kishte gjetur paqen dhe kishte fituar 
madje edhe dashurinë e një gruaje, kolonia e vogël bie në duart e një bande piratësh të 
bardhë dhe e kaluara e pushton përsëri. Në fund, Xhimi vritet nga një prijës vendas – 
ai nuk bën asnjë veprim për t’u mbrojtur. 
Gjithë këtë histori e tregon kapiten Marlou, nën natën me yje të tropikëve, shoqëruar 
me cigare dhe konjak, para një rrethi dëgjuesish të heshtur e të vëmendshëm. Marlou 
nuk mban qëndrim ndaj historisë që tregon: ai mjaftohet të rrëfejë atë që mban mend 
ose atë që i kanë treguar për Xhimin, në viset e largëta. Meqenëse Marlou nuk i kupton 
gjithmonë mirë ngjarjet apo personazhin e veta, secili prej dëgjuesve duhet të krijojë 
një ide të tijën për atë që ai tregon. Takimi përfundon mes ndjenjash të zbutura. Nën 
dukjen e një historie klasike marinarësh, Lordi Xhim është një udhëtim në thellësitë e 
shpirtit njerëzor. Ç’është faji? Ç’është përgjegjësia? Kush vendos për të Mirën dhe të 
Keqen? Fati i Xhimit duket se jep përgjigje mjaft të qarta, por Konradi tregon se në 
ç’farë vështirësish hasin “të vërtetat” njerëzore, që janë në zanafillë të fajeve dhe të 
dorëheqjeve. Në këtë kuptim, Xhozef Konradi është një nga romancierët me të vërtetë 
“bashkëkohorë”. Heronjtë e tij janë të dënuar të dështojnë, lufta e tyre është e kotë, 
atyre u është mohuar larja e mëkateve. Ata janë të hutuar përballë botës dhe vriten nga 
vetë ekzistenca e tyre. “Poet i detit” – sipas shprehjes së Andre Moruasë – Konradi ka 
përshkruar romantizmin dhe bukurinë e oqeaneve; si psikolog i thellë, ai ka eksploruar 
misterin e jetës, që është i pamundur të zgjidhet, por që i paraqitet çdo njeriu. Dhe 



pikërisht për këtë Marlou i thotë Xhimit: “...një djalë i ri i humbur është një mes 
miliona të humburish të tjerë, por ai është gjithashtu njëri prej nesh”. 
 
 
LORDI XHIM 
Xhozef Konradi – jeta dhe vepra 
 
Xhozef Konradi, me prejardhje polake dhe me emrin e vërtetë Jozef Teodor Konrad 
Korzeniowski, u lind më 3 dhjetor 1857 në Berdiçev, në Ukrainën e sotme, ku dhe 
kaloi vitet e para të fëmijërisë. Kur ishte pesë vjeç, i ati – shkrimtar, poet dhe përkthyes 
– u arrestua për pjesëmarrje në përgatitjen e kryengritjes së janarit 1863 dhe, së bashku 
me familjen, u internua në Siberi. E ëma nuk i bëri dot ballë internimit, ndërsa i ati 
vdiq në Krakov, pak kohë pas lirimit nga burgu. Xhozef Konradi i ardhshëm do të 
rritej në këtë qytet, te xhaxhai i tij. Deti e tërhoqi që shpejt. Në moshën 
shtatëmbëdhjetëvjeçare, i hipi anijes në Marsejë dhe shërbeu në fillim në marinën 
tregtare franceze, në Karaibe. Pastaj u fut në marinën tregtare angleze dhe lundroi mes 
të tjerash në Indonezi, Filipine dhe në brigjet e Kinës. Më vonë do t’i shfrytëzonte të 
gjitha ndalesat nëpër porte për të vendosur aty aksionin e romaneve dhe tregimeve të 
tij. Më 1886 Jozef Korzeniovski fitoi nënshtetësinë britanike dhe mori emrin Xhozef 
Konrad. Gjatë një udhëtimi në Kongo, më 1890, u sëmur rëndë dhe u detyrua të 
zbriste nga anija për t’u mjekuar nga një zjarrmi e madhe. Ai u largua nga deti disa vite 
më vonë dhe u vendos në Angli, si shkrimtar i pavarur. Më 1826 u martua me Xhesi 
Xhorxh, me të cilën pati dy djem. Ai e mësoi gjuhën angleze në moshën 
nëntëmbëdhjetëvjeçare, gjuhë në të cilën shkroi veprat e tij të para. Romani i tij i parë, 
Almayer’s Folly (Çmenduria Almajer), u botua pas pesë vjet pune, më 1894. Duke filluar 
nga kjo datë, romanet dhe novelat ndoqën njëra-tjetrën, mes të cilave: An Outcast of the 
Islands (I përbuzuri i ishujve, 1895), The Nigger of the Narcissus (Zezaku i Narcisit, 1897), 
Lord Jim (Lordi Xhim,1900), The Secret Agent (Agjenti i fshehtë, 1907) dhe Under Western 
Eyes (Nën sytë e Perëndimit, 1911). Të përshkuara nga depërtimi psikologjik, këto vepra 
përshkruajnë para së gjithash fatet e njerëzve në një provë të përhershme, në një botë 
që për ta është e huaj. Suksesi erdhi shumë ngadalë dhe u shfaq vetëm me Chance (Fati), 
roman i botuar më 1913. Konradi u njoh në Gjermani dhe në Francë sidomos nga 
përkthimi i romanit Typhoon (Tajfuni, 1903) dhe nga The Secret Agent (Agjenti i fshehtë). 
Alfred Hiçkoku, duke filmuar një përshtatje të kësaj vepre më 1936, me titullin 
Sabotimi, ndihmoi për popullaritetin e Konradit. Më 1979, filmi Apocalypse Now i 
Fransis Ford Kopolës tërhoqi sërish vëmendjen ndaj tij, përderisa u xhirua sipas 
novelës Heart of Darkness (Në zemër të errësirave, 1899). Xhozef Konradi vdiq më 3 
gusht 1924 në Bishopsbourne, në Kent. 
 
 
Për t’u mbajtur mend 
Një “roman policor” shpirtëror dhe misterioz, në një guaskë arre të humbur në 
Oqeanin Indian. Lord Xhimi e zbulon shekullin XX nën një përmasë të zymtë dhe 
tragjike. 



 
 
 
“Ajo që kam vlerësuar më tepër tek ai është finesa, një finesë tipike e tij, e fuqishme, 
kryelartë – vetë tipari që i ka dhënë lordit Xhim dhe që e bën librin një nga më të bukurit 
që njoh.” 
                                                   ANDRE ZHID 
 
“Librat e tij janë të trazuar si deti, të qetë si deti dhe të thellë si deti... Lexoni, pra, oqeanin!” 
                                               XHOZEF ROT 
 
“Për mua, Xhozef Konradi është një nga tregimtarët më të mëdhenj, dhe nëse e radhisim 
përkrah shkrimtarëve anglezë, ai është një nga romancierët e rrallë të vërtetë që ka Anglia.” 
                                                  XHORXH ORUELL 
 
 
Xhozef Konradi, fotografi pa datë. 
 
 
Hyrja e portit të Adenit më 1906. Për pelegrinët myslimanë, Adeni ishte ndalesa e 
fundit para mbërritjes së tyre në Medinë, porti hyrës në Mekë.  
 
Hartë e vjetër (gravurë), që tregon Detin e Kuq (MARE RVBRVM), i quajtur gjithashtu 
MARE DE MECCA. 
 
“E vetmja bazë e ligjshme e veprimtarisë krijuese qëndron në njohjen e të gjitha 
pengesave që e bëjnë jetën tonë shumë misterioze, shumë rraskapitëse, shumë të 
magjishme, shumë të rrezikshme – dhe me aq shumë shpresë. Por ajo ekziston! Dhe 
kjo është e vetmja e vërtetë themelore e krijimit.” 
                                        XHOZEF KONRAD 
 
Ekuipazhi i Patna-s lë anijen dhe udhëtarët në fatin e tyre. Në plan të parë ndodhet 
Piter O’Tul, në rolin e Xhimit, oficeri i parë i Patna-s. Skenë nga filmi anglez Lordi 
Xhim, realizuar nga Riçard Bruks. 
 
Në këtë skenë nga filmi i Bruksit, një lajm i gazetës sjell ndër mend gjyqin mbi çështjen 
e Patna-s. 
 
Në detet e Jugut, për njëfarë kohe Xhimi gjen një lloj prehjeje të brendshme në ishullin 
Patusan. Banorët vendas e nderojnë “Lordin Xhim” si një shërues; ai është për ta Tuan 
Jim, “Zoti Xhim”. 
 
Xhimi është këtu i burgosur i piratëve të bardhë, që i japin fund ashpërsisht lumturisë 
së ishullit Patusan. 


