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Etiketuar si “vajza e 

seksit”, Zhaku për herë 

të parë në vendin tonë 

theu atë që është tabu: 

të flasësh për seksin në 

një kolektiv pune, por 

edhe në një auditor më 

të hapur. Theu heshtjen 

e librave të Kamasutrës 

dhe vazhdon ta bëjë 

me të njëjtin pasion 

si vite më parë. Hyri 

deri në “krevatet e 

shqiptarëve”, duke iu 

kthyer përgjigje shumë 

pyetjeve, ndonjëherë dhe 

tendencioze, vetëm e 

vetëm që të edukojë rreth 

seksit. E jo vetëm kaq...
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S
a e lehtë mund të jetë të shkruash për një 
njeri që mendon se e njeh, se ke kaluar 
kohë cilësore me të, ke ndarë momente 
pune, gëzimi e sfidash mediatike? As-
pak e lehtë! Sepse vetë ajo, Zhaklin 
Lekatari ose Zhaku, për mua ka shumë 
shtresëzime. Nga ato shtresëzime që ti 
duhet të gërmosh për ta zbuluar e për ta 

zbërthyer, se brenda një shpirti rebel fshihet një Zhak 
paqësore, e brishtë e që me forcën e gruas që e karakter-
izon, kërkon të lëvizë të gjithë motorët e kësaj shoqërie, 
për t’i dhënë asaj rolin që i takon.
Ajo është një nga aktivistet e shumë protestave në 
mbrojtje të të drejtave të grave, vazhdon të luftojë për të 
zhbërë atë që prej vitesh është brumosur keqas në men-
talitetin shqiptar. Ndaj, sot, Zhaku është me ne në këtë 
numër të revistës “Living” për t’i dhënë zë asaj: gruas 
dhe rolit të saj në shoqëri. Për t’u dëgjuar e dëshmuar se 
të jesh e tillë është kaq interesante! Është një aventurë 
që kërkon njëfarë guximi ose një sfidë, që nuk të mërzit 
kurrë, ashtu si vetë natyra e saj plot ngjyra e dritëhije. 
Së fundmi, në rolin e opinionistes, ajo po i shton një to-
nalitet të ri karakterit të saj, aq sa herë pas here është 
ndier e paragjykuar për analizat e banorëve të “Big 
Brother”-it, për pozicionin e mbajtur apo dhe për me-
sazhet e përcjella pa droje, duke u cilësuar si zëri më 
rebel i medies shqiptare. 

Pjesa e fëmijërisë/ jeta /
përvojat e para 

Nuk është se nuk e ke bërë me dije jetën tënde, që nga 
fëmijëria e deri tani; largimin drejt Italisë e kthimin 
në Shqipëri. Çfarë fitove e çfarë humbe gjatë këtyre 
viteve?

Humba veten, fitova veten. 

Si e gjete marrëdhënien me nënën tënde Antonetën 
dhe a është ajo personi ku ti gjen mbështetje në 
çaste dobësie? A ke arritur të rikuperosh boshllëqet e 
krijuara nga fëmijëria?

Unë them që gjenerata së cilës i përkas ka vështirë-
si komunikimi me prindërit, për shkak të mënyrës së 
rritjes, prandaj dhe unë kam ende vështirësitë e mia, 
megjithatë familja është pa dyshim vendi ku prehem 
në çaste dobësie, ndonëse nuk kam arritur të rikuperoj 
boshllëqet e fëmijërisë. 

A ke pasur trauma në jetë dhe cila ka qenë ajo më e 
forta, që ka lënë gjurmë?

Mendoj se sëmundja e babait tim (dhjetë vjet i sëmurë me 
kancer) dhe largimi i tij nga jeta në moshë të re, ka qenë 
trauma më e madhe e jetës sime. Babai im ka qenë një 
njeri i veçantë dhe takimet e sotme me shokët e tij ma vër-
tetojnë këtë. Ai e dinte që nuk do të qëndronte gjatë me ne 
dhe në ato vite është kujdesur që në mënyra shumë orig-
jinale dhe gjeniale të na përgatiste për jetën që na priste. 
Gjatë rritjes, kur më vinin në mendje këshillat e tij, jam 
vetëdijësuar për magjinë, për forcën, për intelektin dhe 
për dashurinë e madhe që kishte për ne. Më ka munguar 
shumë gjatë rritjes dhe nuk e kam harruar në asnjë çast, 
ndonëse u bënë 31 vjet që ai nuk jeton më.  
 

Në një moment të jetës ke dashur të bëheshe 
murgeshë. Si të erdhi ky mendim dhe kur e kthen 
kokën pas, a mendon se ka qenë një “vendim” i 
shpejtë, pa u thelluar?

Unë kam kryer disa vite studimi në kolegj murgeshash dhe 
edukimi im ka qenë pa dyshim humanist dhe shumë i lid-
hur me mësimet e fesë katolike, ngaqë jetoja në Itali, një 
vend ku feja katolike është institucion i rëndësishëm. Tani 
që jam e rritur, them se ajo që ndieja vërtet, ishte frika nga e 
ardhmja dhe nga jeta, dhe ato murgesha më dukeshin ven-
di më i sigurt, ku asgjë e keqe nuk do të më ndodhte. 

Sot je teze e një nipi dhe një mbese që i do shumë. 
Sa kohë kalon me ta dhe çfarë mundohesh t’u 
transmetosh atyre?

Nipi dhe mbesa janë personat më të rëndësishëm për 
mua dhe për këtë arsye mundohem të jem një shpatull e 
ngrohtë për motrën dhe për ta. Motra merret me pjesën 
e edukatës familjare, ndërsa unë me zhvillimin personal 
dhe shpirtëror, duke u munduar të punoj me pasiguritë e 
tyre dhe duke i ndihmuar të bëhen personat që duhet të 
bëhen. Në familjen tonë nuk ka vend për paragjykime, 
për moskuptime, për agresivitet në komunikim. Ne men-
dojmë që dashuria është më e rëndësishmja dhe nuk 
kursehemi tek ajo. 

Pas kthimit nga Italia, një pjesë të mirë të kohës ke 
jetuar edhe në Prishtinë, duke punuar në radio. Si e 
kujton Prishtinën dhe a vazhdon t’i mbash lidhjet?

“Radio Urban Fm” ka qenë një vend ku kam punuar gjatë 
dhe sigurisht që mbaj ende lidhje me miq dhe kolegë. Pr-
ishtina ka qenë një përvojë e rëndësishme për mua që 
sapo kisha ardhur nga jeta në Firence, me një perceptim 
krejt naiv për botën dhe jetën. Aty njoha natyrën e vërtetë 
njerëzore dhe hodha hapat e parë drejt të qenët adult. 
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Shoqërinë 
shqiptare
e shoh të 
dhunshme 
dhe 
seksuale.
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Femra, gruaja 
apo motra 

konsiderohen 
si pronë e 

vëllait apo e 
burrit në

përgjithësi, 
jo si një 

individ me 
personalitetin 

e vet, me fajet 
e veta apo 

me dëshirat e 
veta.
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Si aktiviste 

Gazetare, aktiviste, themeluese e blogut “Tabu”, një zë që 
vazhdimisht përçon lirinë e mendimit dhe forcën e gruas. 
Cila ka qenë ajo kauzë, e cila të ka përfshirë tërësisht?

Kauza më e rëndësishme për mua është pa dyshim liria e 
gruas, mbi të gjitha ajo seksuale. 

Sa vlerë kanë protestat për ty? A mundin ato të ndrysho-
jnë sadopak një mentalitet, të forcojnë pozitën e gruas në 
shoqëri? Me pak fjalë, a sjellin ndryshim në sistem? 

Për mua protestat janë të rëndësishme. Ato shkulin ven-
din nga letargjia, janë simbol i fuqisë së këmbënguljes, një 
mënyrë e mirë për të mbjellë tek të 
rinjtë llogaridhënien, vetëbesimin 
dhe dijen për rezistencë. Protestat 
janë praktika komunikimi dhe 
sigurisht që suksesi i tyre varet 
dhe nga raportimi e jehona që me-
diet tradicionale i bëjnë kërkesave 
të protestës. 

Vazhdivmisht je ndier e 
kërcënuar, vazhdimisht të është 
mbyllur llogaria e “Instagram”-
it: A ke menduar ndonjëherë të 
ndalesh? 

Ma kanë drejtuar shpesh këtë py-
etje dhe përgjigjja është e njëjtë: jo, 
nuk kam menduar të dorëzohem, 
sepse ndalja për mua, në këtë mo-
ment dhe në këtë vend, do të ishte 
dorëzim. Jo, nuk e kam mendu-
ar kurrë dhe synimi im është që 
Tabu.al të jetë një trashëgimi. 

Tabu, një blog ku vazhdimisht 
ndan informacione, jep këshilla 
e kërkon të komunikosh me 
brezin e ri për rëndësinë 
e edukimit seksual. A ke 
menduar ta kthesh këtë zë në 
një program televiziv apo edhe 
në një “podcast”?

Po, kam menduar që të jem 
më afër publikut në forma të 
ndryshme dhe shpresoj që të 
konkretizoj praninë time në 
formë “podcast”-i, sigurisht me 
tematikë: edukimin seksual.

Mendon se shqiptarët janë të plotësuar në seks, në 
bazë të atyre që ti lexon e ndeshesh përditë? 

Kultura patriarkale ndikon shumë në raportin në çift. 
Femra, gruaja apo motra konsiderohen si pronë e vëllait 
apo e burrit në përgjithësi, jo si një individ me personalite-
tin e vet, me fajet e veta apo me dëshirat e veta. Duke qenë 
se prona është jotja, ti nuk merresh me pronën, nuk vret 
apo shkatërron pronën tënde, por atë që ta kërcënon këtë 
pronë. Kjo të bën të mendosh se po mbron apo mbështet 
njeriun tënd, motër apo grua, por në fakt ti po mbron 
pronën tënde. 
Në këtë aspekt, kultura patriarkale bashkohet me kul-
turën primitive dhe krijojnë orientimin ku njeriu bëhet 

më agresiv se ç’duhet, ku reagon pa 
përgjegjësinë sociale e kur shkon 
drejt një krimi apo sjelljeje seksuale 
të pamenduar e të papeshuar.
Si rrjedhojë e kësaj dhe shumë fak-
torëve të tjerë, nëse në vitet ‘90 ne 
ishim të dëshpëruar nga munge-
sa e lirisë, sot jemi të dëshpëruar 
në aspektin kulturor. Sot, ne kemi 
mësuar se si të sillemi në varësi të 
pritshmërive të shoqërisë, familjes, 
por dhe të lirisë së pakufizuar për 
të bërë gjithçka. Jemi në një çast 
hibrid të zhvillimit shoqëror dhe 
seksual. 

Sa e emancipuar është shoqëria 
shqiptare tani që po flasim? Si e 
sheh rolin e gruas? Cila grua ka 
qenë modeli yt?

Shoqërinë shqiptare e shoh të 
dhunshme dhe seksuale. Ne si 
komb dhe si popull kemi një mung-

esë të përgjegjësisë dhe kulturës sociale, duke bërë që 
të jemi ende të gërshetuar me të kaluarën dhe me in-
stinkte të vështira për t’u zhbërë. E në këtë botë që kemi 
ndërtuar për veten tonë, edhe burrat, edhe gratë i shoh 
ende në fazën e zhvillimit adoleshent, me rebelizma, 
me shkatërrime dhe ndreqje, me frikë nga mungesa 
e thënies të së vërtetës apo frika nga opinioni. Rolin e 
gruas nuk e shoh të fuqishëm, nuk e shoh të motërzuar 
apo të atashuar në një rrjet mbështetës dhe me plane af-
atgjata për zhvillimin e saj. Sigurisht që kemi përmirë-
sime, por janë të pamjaftueshme dhe të ngadalta. Kemi 
ende shumë punë për të bërë për gruan shqiptare. Duke 
qëndruar te gruaja, nuk kam pasur ndonjëherë në jetë 
ndonjë model të qëndrueshëm, të cilit kam dashur t’i 
ngjaj.

»Ne si komb 
dhe si popull kemi 

një mungesë të 
përgjegjësisë dhe 

kulturës sociale, 
duke bërë që të jemi 
ende të gërshetuar 

me të kaluarën 
dhe me instinkte 

të vështira për t’u 
zhbërë.«
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Shumë gra të 
mrekullueshme 
që kam njohur në 
jetë, kanë qenë 
dhe janë model 
për mua, secila 
në mënyrën e 
saj. Forca e 
gruas është 
modeli im. 
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Shumë gra të mrekullueshme që kam njohur në jetë, kanë 
qenë dhe janë model për mua, secila në mënyrën e saj. 
Forca e gruas është modeli im.  

Sa herë je paragjykuar për mendimet, opinionet apo 
qëndrimet që mban? 

Sa herë që deklaroj, flas, intervistohem, prodhoj apo pub-
likoj qëndrimet e mia për shoqërinë tonë. 

Flet vazhdimisht për seksin dhe marrëdhënien në çift, 
respektin dhe vlerësimin dypalësh. A ka dashuruar 
vërtet Zhaku dhe cila është ajo sakrificë që ke bërë 
në emër të dashurisë? Mashkulli ideal për ty: tre 
karakteristika. 

Unë jam 40 vjeç dhe prej dhjetë vjetësh nuk kam pasur një 
marrëdhënie të qëndrueshme, me qëllime jetëgjata. Në 
këtë dekadë, mendimi im për dashurinë është transfor-
muar, duke më bërë të mendoj për zgjedhjet që kam bërë 
më parë. Kështu që mund të them se unë kam dashur dhe 
respektuar çdo person me të cilin kam kaluar kohën time. 
Qëllimet e mia gjithnjë kanë qenë serioze, sepse koha dhe 
investimi që i bëj asaj janë çështje serioze. Kam bërë shumë 
gjëra për dashurinë, por nuk e di nëse ato mund të quhen 
vërtet sakrifica apo thjesht zgjedhje. Di të them që tre 
karakteristikat që kërkoj te një partner janë: inteligjenca, 
toleranca, forca e karakterit.
  

Të kanë tradhtuar ndonjëherë? Po vetë e ke bërë?

Po, më kanë tradhtuar dhe kam tradhtuar. Nuk më pëlqen 
shumë termi “tradhti”, sepse më sjell në mendime tradht-
inë kombëtare apo ndaj partisë, ndërkohë që fjalët “aferë” 
ose “pabesi” më duken më të 
përshtatshme për këtë kontekst. 
Kam mësuar nga gabimet e mia. 

Sa i rëndësishëm është seksi 
në jetën tënde dhe cila është 
aventura më e çmendur?

Çdo njeri është qenie seksuale 
dhe për çdo njeri seksi si nev-
ojë bazike biologjike duhej të 
kishte rëndësi. Për sa i përket 
çmendurive dhe këtu do të duhej 
të bënim një marrëveshje fjale, 
sepse çfarë është e çmendur për 
mua është normale për dikë tjetër 
dhe anasjelltas... Megjithatë nuk 
mendoj që kam bërë ndonjëherë 
diçka që sipas meje mund të 
quhet e çmendur. 

Sa tatuazhe ke në trup dhe a ka ndonjëri një mesazh 
të veçantë për ty? Në ç’moshë ke nisur t’i bësh?

Kjo pyetje është shumë e bukur dhe e vështirë, sepse 
përpos tatuazheve të vogla, që janë të shpërndara në 
pjesë të ndryshme të trupit, unë kam dy krahë dhe një 
këmbë me tatuazhe. Tatuazhin e parë e kam bërë fshe-
hurazi në moshën 15-vjeçare dhe e kam mbajtur të fshe-
hur për një vit të plotë. 

Sa e kujdesshme je ndaj ushqimit dhe sa i 
rëndësishëm është aktiviteti fizik për ty?

Unë besoj plotësisht te fjalia “ne jemi ajo që hamë” dhe 
jam shumë e kujdesshme ndaj ushqimit. Fatkeqësisht, 
kam një trup që merr kilogramë shumë lehtësisht dhe 
ushqimi dhe sporti janë të vetmet mënyra për të qenë 
në formë. Sporti dhe ushqimi janë dy elemente të qenë-
sishme për të pasur trup dhe mendje të shëndetshme, 
në të tria dimensionet që njeriu njeh: spiritual, emotiv 
dhe fizik. 

Çfarë letërsie lexon kryesisht Zhaku? Romane apo 
libra artistikë? Autori apo autorët e preferuar?

Unë lexoj filozofi, sepse ajo me kalit logjikën dhe më ndih-
mon të gjej mekanizma për të përballuar botën. Një nga 
filozofët e mi të preferuar është Shopenhaueri.

Zhaklinë apo Zhak? Si të pëlqen të të thërrasin më 
shpesh?

Zhak për miqtë, Zhakush për ata që dua, Zhaklin apo Leka-
tari për të panjohurit.

Opinioniste BBV

Zhak, si erdhi ftesa për të qenë opinioniste e “Big 
Brother Vip Albania”? E prisje? Të kanë propozuar më 
parë për të qenë banore e kësaj shtëpie?

Po, më kanë propozuar të jem banore e shtëpisë, po për 
shkak të izolimit dhe vështirësisë që ka ajo si eksperiencë, 
nuk kam pranuar. Liria është vlera më e rëndësishme për 
mua. Ftesa më erdhi këtë vit, pak para fillimit të spektaklit. 

Duke qenë se je poliglote, një njeri deri diku 
antikonformist, gjatë spektaklit ke përdorur shumë 
fjalë të reja, ke cituar personazhe për të cilat njerëzve 
iu është dashur të bëjnë kërkime dhe një pjesë e mirë 
e këtyre fjalëve janë bërë virale: a je ndier gjithmonë e 
kuptuar nga publiku?

LIVING
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»Unë jam 40 
vjeç dhe prej 

dhjetë vjetësh nuk 
kam pasur një 

marrëdhënie të 
qëndrueshme, me 

qëllime jetëgjata. 
Në këtë dekadë, 
mendimi im për 
dashurinë është 

transformuar, duke 
më bërë të mendoj 

për zgjedhjet që 
kam bërë më 

parë..«
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Në fakt, nuk ndihem gjithmonë e kuptuar, sepse shpeshherë anal-
izat e mia janë të gjata, sikurse dhe procesi i mendimit të cilit ato 
i nënshtrohen, megjithatë ky moment më duket i përsosur për të 
vënë në dukje vështirësitë e komunikimit midis meje dhe audi-
encës dhe për t’u përmirësuar. 

Tani që je në këtë pozicion dhe njeh lojtarët brenda shtëpisë, 
mendon që je më mirë brenda apo jashtë dhe çfarë do të bëje 
ndryshe, nëse do të ishe brenda? Si do të ishte skema jote? 
A do të rezistoje dot? 

Tani që jam në këtë pozicion, mendoj që kam bërë zgjedhjen 
e duhur dhe çdo strategji që do të shkruaja, do të ishte vetëm 
hamendësim. Nuk besoj se do të rezistoja aq gjatë pa liri vep-
rimi dhe liri për të zgjedhur. Kam shumë respekt për të gjithë ata 
që kanë pranuar këtë përvojë të paharrueshme, të bukur, por të 
vështirë, si gjithë gjërat e bukura.
 

Në një nga netët e spektaklit je shprehur: “Ja, prandaj nuk 
jam martuar me një burrë shqiptar”. Mendon se është e 
drejtë kjo shprehje, në momentin që ke ardhur në jetë nga një 
baba shqiptar etj.? Si është mashkulli shqiptar për Zhakun?

Po, kjo shprehje është e drejtë në kontekstin e thënë dhe nuk jam 
penduar që e kam thënë. Jo çdo gjë duhet lexuar “at litteram” dhe 
çdo analizë duhet kryer në nivel makro dhe gjithëpërfshirës. Unë 
shpeshherë ndiej keqardhje për burrin shqiptar, që më duket i 
dëshpëruar, sepse patriarkati dhunon edhe burrat dhe ata janë 
edhe më të frikësuar sesa ne (gratë) për ta thënë dhe për t’u çliruar 
nga ai (patriarkati).

LIVING
PERSONAZH

Shqipëria është në një 
pikë kritike të zhvillimit 
shoqëror dhe burrat 
e gratë e këtij vendi 
duhen edukuar me 
seriozitet, që të marrin 
vendime më të mira, me 
dashuri, respekt dhe 
mirëkuptim. Urrejtja na 
bën dëm të gjithëve. 

KOSTUMI: ALBERTA FERRETTI, BOUTIQUE COCO
BUSTIER: NUE, BOUTIQUE COCO
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