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EVELYNE NOYGUES

JASHAR SADIK EREBARA (1875 – 1953):
ITINERARI I NJË PATRIOTI PAK TË NJOHUR
Në vend të parathënies
Realiteti ballkanik është i shënuar nga brishtësia e identiteteve kombëtare dhe nga
kompleksiteti i institucioneve shtetërore. Acarimi bashkëkohor dhe pikëpyetjet
mbi identitetet dhe mbrojtjen e tyre në Evropë ngrenë rregullisht pyetjet mbi
formimin e një kulture kombëtare dhe, sidomos, mbi rolin e protagonistëve të
letërsisë dhe medieve (gazetarisë), të cilat shoqërojnë lëvizjet e ashtuquajtura
"Rilindje kombëtare". Këta protagonistë të letërsisë dhe shtypit kërkojnë, në një
farë mënyre, bashkimin e të gjitha komponentëve socialë të atdheut dhe marrin
parasysh të ardhmen. Së fundi, ata shkruajnë, në mënyrë modeste, një faqe të
historisë të vendit të tyre.
Në gjysmën e dytë të shekullit XIX, fjala Rilindje, marrë nga italishtja
Risorgimento, nxjerr në dritë përpjekjet për të ndërtuar një letërsi të vërtetë
kombëtare përmes shqiptarëve.
Fillimi i shekullit XX-të përfaqëson në Ballkan një periudhë me të vërtetë
magjepse po dhe, në të njëjtën kohë, një periudhë të turbullt në historinë e
Shqipërisë. Ky fillimshekulli është dëshmitar i rivaliteteve politike, kulturore,
fetare, deri te lufta e armatosur dhe te ndërkombëtarizimi i ashtuquajturës "çështja
shqiptare". Vendet ballanike, duke mos pasur as kohë, as fuqinë politike dhe
ekonomike të duhur për të integruar popullatat e përziera dhe e trashëguara nga
Perandoria otomane, fillojnë jo vetëm beteja me armë, por dhe polemika pa
mbarim në fushat e gjuhës, historisë dhe etnografisë.
Ashtu siç e ka nënvizuar dhe Profesori Georges Castellan1 në librin mbi historinë e
Ballkanit, botuar në 1994 në Paris: "Luftërat nuk janë kohë të favorshme për
studimet shkencore", mbi të gjitha kur shkenca e historisë përdoret për të mbrojtur
idealet subjektive. Ekziston një tufë paragjykimesh (anatemash) kundër vendeve
që, në sy të opinionit publik botëror, koncentrojnë paragjykimet pa prova ose me
informacione të deformuara. Prof. Castellan vazhdon: ”Do të desha të jap vetëm

1

Georges CASTELLAN, Histoire des Balkans, XIVe – XXe siècle. Paris : Fayard, 1994, 532
faqe.
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një shembull të njohur: në Kongresin e Berlinit, më 1878, kancelari Bismack thotë
se Shqipëria nuk është veçse një "shprehje gjeografike".
Në nëntor 1912, shteti shqiptar krijohet si një përgjigje e aspiratave për
emancipimin të shqiptarëve. Në të njëjtën kohë shpërthejnë luftërat ballkanike nën
nxitjen e nacionalistëve të popujve të cilët vihen në konkurrencë me njeri- tjetrin
në Ballkan. Krijimi i këtij Shteti Shqiptar, lidhur ngushtë me antagonizmat midis
Fuqive të Mëdha të asaj kohe dhe rivalitetet midis bashkësive që formojnë
Perandorinë Osmane, reflektohet në të famshmen "Çështja e Orientit", ku
diplomatët e huaj interesohen gjithnjë e më shumë deri sa shpërthen Lufta e Parë
Botërore.
Ngritja e një lëvizjeje kombëtare shqiptare shoqërohet me perëndimin e
Perandorisë Osmane përgjatë dhjetë viteve të fundit të shekullit XIX-të. Në fillim,
intelektualët shqiptarë dëshirojnë më shumë autonomi dhe vetëvendosje në gjirin e
Perandorisë. Frymëzimet për pavarësi politike mbeten akoma një ëndërr e largët që
do të realizohet me formimin e një Shteti-komb mbas popujve të tjerë që janë
gjithashtu nën urdhrat e Portës së Lartë.
Për herë të parë, koncepti i një identiteti kombëtar* do të bëhet më i rëndësishëm
tek intelektualët se sa përkatësia në Perandorinë Osmane ku shqiptarët janë të
lidhur qysh prej pushtimit turk në jugperëndim të Gadishullit Ballkanik, rreth
viteve 1390-1400. Në ndërrimin e shekullit XIX, Shqiptarët nuk duan më të
konsiderohen as si turq, as si sllavë apo grekë dhe aspak si austro-hungarezë…
Siç ka shkruar dhe Profesoresha franceze Odile Daniel, autor i një bibliografie
historike mbi Shqipërinë2 : "Shumë e shënuar nga një pushtim osman prej pesë
shekujsh, por megjithatë besnike ndaj origjinës etnike dhe kombëtare, Shqipëria u
shpall si një shtet i pavarur edhe pse ishte një territor i vogël me një popull që
ndodhen në një gjendje sociale të keqe… "
HYRJE
Viti 1912 është i lidhur me një ngjarje të madhe për popullin shqiptar, i cili do të
bëhet një pjesë më vete e shoqërisë ndërkombëtare, edhe pse e kundërshtuar nga
fqinjët dhe fuqitë e mëdha. Pavarësia e Shqipërisë, mbas shumë diskutimesh, u
njoh në një nivel ndërkombëtar nga Konferenca e Ambasadorëve e cila u mbajt në
Londër nga dhjetori 1912 deri më korrik 1913.
Ashtu siç e ka nënvizuar dhe Profesori Stefanaq Pollo, nga Akademia e Shkencave
të Shqipërisë, gjatë takimit shkencor kushtuar 70-vjetorit të shpalljes së pavarësisë
të Shqipërisë dhe të krizës ballkanike nga 1908 deri më 1912, në Institutin e

2

Odile DANIEL, Albanie, une bibliographie historique, Editions du Centre national de la
recherche scientifique, 1985,616 pages. Doktor i atrteve, profesore e merituar, Institut
national des langues et civilisations orientales, Paris.
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Studimeve orientalistike (INALCO)3: "Ajo [viti 1912-të] i vuri fund një epope
luftash shekullore që tronditën pushtimin e huaj duke mbrojtur integritetin
territorial… Ai nënvizoi edhe se "Ajo [viti 1912-të} fillon nga ana tjetër një epope
të re… për shtetin shqiptar".
Komuniteti shqiptar në vendet e huaja luan një rol kryesor në mbështetjen e lëvizës
kombëtare. Intelektualët shqiptarë të shpërndarë në vende të ndryshme jashtë
Perandorisë osmane do të përqendrojnë forcat në ndërtimin e identitetit kombëtar.
Në Ballkan, personalitete të shquara por pak a shumë të izoluara nga mjedise të
cilat nuk i përkrahin, do të përdorin të gjitha energjitë e tyre në krijimin e shteteve
të reja. Zhvillimi i institucioneve dhe mësimi i gjuhës amtare do të nxisin krijimin
e gazetave dhe revistave të cilat mbështesin zgjimin e shtresave popullore.
Me rastin e simpoziumit organizuar nga Instituti i Studimeve orientalistike
(INALCO) në Paris, kushtuar 100-vjetorit të shtetit Shqiptar4, na është dukur me
interes të kujtomë rrugën e një patrioti shqiptar pak të njohur si Jashar Sadik
EREBARA (1875-1953), gazetar, mësues i gjuhës shqipe, funksionar i
Perandorisë, pastaj në shërbim të Shtetit të ri Shqiptar, pjesëtar dhe themelues të
shoqatave patriotike, deputet i rrethit të Dibrës në Shqipëri, nga 1924 deri më
1939, …për të cilin shumë pak materiale historike janë publikuar deri këto kohë të
fundit. Por situata ndryshoi me rastin e 100-vetorit të gazetës “SHKUPI”, ku
Skënder Asani dhe Ardian Limani botuan dokumente për gazetën Shkupi si dhe
vetë gazetën (100- vjetori i gazetës “Shkupi”, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në
Maqedoni, Shkup, 2011), gjithashtu edhe botimi i dokumenteve të mbledhur nga
Skënder Asani dhe Ardian Limani me titull : « Lëvizja Kombëtare Shqiptare në
Shkup 1908-1912 » Shkup,2012. Po ashtu në Shkup, Bukurie MUSTAFA botoi
librin me titull “Rreth tipareve gjuhësore të gazetës “SHKUPI”(1911-1912)” tetor
2013 në Shkup nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturorë të Shqiptarëve
– Shkup.
Aktiviteti patriotik i Jashar S. EREBARËS bëhet, për një pjesë të mirë të jetës së
tij, në "diasporë". Kjo do të thotë jashtë trojeve të populluara tradicionalisht nga
shqiptarët në Perandorinë Osmane. Zgjimi i një vetëdije kombëtare tek
intelektualët shqiptarë do të zhvillohet përgjatë krijimit të shtetit shqiptar në një
situatë të pafavorshme në Ballkan. Mund të gjendet mjaft material të dokumentuar
me botimin e librit mbi lëvizjet kombëtare të shënuar më parë.
Jeta dhe aksioni i Jashar S. EREBARËS janë, mendoj unë, të një natyre të veçantë.
Është ndoshta një personazh pak i njohur, por ai del në dritë në një epokë kyçe për
krijimin e një shteti, një ngritje dhe një ndërgjegje kombëtare. Ai na jep disa
mësime mbi formimin e një legjitimiteti të ri kulturor, i cili i hap dyert procesit të
formimit identitar si një princip krijues të modernitetit.
3

« Krijimi i një gjuhe dhe origjine etnike të ërbashkët që pak nga pak do të mishërojnë
kombin ».
4
« La création de l'Etat albanais » colloque, Paris, 16 Nëntor 2012 organizuar nga Profesor
Ardian MARASHI (MC), përgjegjës i seksionit shqp të departamentit të Evropës
Ballkanike në INALCO
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Më shumë se jeta e një njeriu, ai përfaqëson një rrymë të intelektualëve shqiptarë
në një periudhë të veçantë duke përshkruar rrjetin ku ai jep kontributin e tij. Cili
është vendi i tij në këtë rrjet? Si të analizojmë këtë rrjet dhe përse, cili ishte
kapaciteti i tij për t'u adaptuar dhe si ishin raportet me pjesët ose komponentët e
tjera të popujve të Ballkanit ?
1. Prezantim i shkurtër i jetës të Jashar S. EREBARA
Jashar S. EREBARA ka lindur rreth viteve 1875 dhe ka vdekur në Tiranë më
1953. Ai duhet të ketë lindur në Mostar, në Hercegovinë, ku ka kaluar vitet e para
të fëmijërisë. Prindërit e tij janë me origjinë nga Kosova (nga Podujeva). Babai i tij
ishte një funksionar i postave të Perandorisë Osmane. Ai duhet të ketë ardhur nga
Podujeva (Llap5) në postë-telegrafin në Mostar disa vite para formimit të Lidhjes
shqiptare të 10 qershor 1878. Kjo lidhje mblodhi në Prizren (Kosovë) disa qindra
përfaqësues të territoreve shqiptare të Sanxhakut të Bosnjës. Nga një punëtor i
thjeshtë, babai i Jasharit do të ngrihet në një post drejtues të postë-telegrafit, siç e
përshkruan Jashari në disa letra të tij6.
Çështja shqiptare del në arenën diplomatike ndërkombëtare me rastin e
nënshkrimit të traktatit të Shën Stefanit më 3 mars 1878, i cili, veçanërisht për
popullin shqiptar, trajton çështjet territoriale. Perandoria Osmane lëshon provincat
e populluara nga Shqiptarët. Sanxhaku i Prishtinë i jepet Serbisë, regjionet e
Ulqinit dhe të Hotit i jepen Malit të Zi. dhe regjionet e Korçës, Pogradecit dhe
Dibrës i jepen Bullgarisë7.
Pas luftës ruso-turke të 1878, ku Serbia fiton pavarësinë dhe merr qytetin e
Mostrar-it, i cili i përkiste Perandorisë osmane, familja e Jasharit të vogël (babai i
tij Sadik FEJZULLAHU, nëna Hëna, vajza e tyre Fatima dhe vëllai i tij i madh
Zenel) vendosen në Dibër të Madhe, ku, në fillim, gjejnë strehë në xhaminë
Bajram Beu, dhe më pas strehohen në shtëpinë e një prej familjeve më të
rëndësishme të Dibrës, ajo e Sejfulla EREBARA, sipas dokumenteve konsultuar
në Bibliotekën Kombëtare në Tiranë dhe takimeve me nipin e Jasharit.
Në moshën 6 dhe 7 vjeç, Jashari hyn në sistemin shoqëror dhe shkollor turk të
shkollës fillore8 në Dibër, dhe më vonë në ciklin e lartë të fillores të Manastir-it
(Bitola)9, i cili përgatit nxënësit që do të bëheshin funksionarë10. Mësimi zhvillohet

5

Llap : lumë i cili kanlon në Podujevë
Sipas kujtimeve të nipit të tij, Z. Suad Ali EREBARA, takuar në Tiranë
7
Akti final i këtij traktati do të njohi pamvarësinë e Rrumanisë, Serbisë dhe Montenegros
ku territoret do të zgjerohen. Përkundrazi, Bullgaria do të njihet vetëm si një principatëe
mvarur nga Perandoria Osmane : ajo do të humbi Rumelinë e cila do të ngrihet në
principatë të pamvarur e Maqedonisë e dhënë Osmaneve. Rusia do t’i lejohet vetë teritoret e
Kaukazit. Këtot ndryshime do t’i hapin rrugën konflikteve të shekullit të XX në Ballkan.
8 Ibtiba është niveli elementar
9
Rüsdiye është niveli i ciklit ë lartë
6
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në gjuhën turke11. Kjo shkollë do t’i shërbejë më vonë, kur ai do të punojë si
gazetar apo "publiçist" siç quhej në atë kohë, dhe do të vërë të gjithë talentin e tij
në shërbim të shtetit të ri, që nga viti 1912.
Jashari fliste shqipen në shtëpi. Ai mësoi serbisht në Manastir dhe turqisht në
shkollë në Dibër, i thellon njohuritë në gjuhën shqipe në drejtimin e një mësuesi,
gjithashtu militant i lëvizjes kombëtare, Z. Said NAJDENI12. Ky i mëson Jasharit
të lexojë e të shkruajë në shqip kryesisht falë disa librave të publikuara nga
diaspora në Bukuresht. Në këta libra shkollorë, i riu Jashar familjarizohet me idetë
e lëvizjes kombëtare*. Duhet nënvizuar fakti se një nga kërkesat e shoqërive
patriotike në Perandorinë Osmane ishte në mënyrë të theksuar, e drejta për të
mësuar në gjuhën shqipe në shkollat shtetërore.
I riu Jashar S. EREBARA i përket një shtrese modeste, por të shkolluar të
shoqërisë së asaj kohe. Fëmijëria e tij shënohet nga vdekja e prindërve të tij13 kur
ai nuk ka veç se dhjetë vjeç. Ai adoptohet nga kryetari i familjes EREBARA, i cili
ka strehuar familjen e tij. Nga ky moment, Jashari merr mbiemrin EREBARA.
2. Formimi intelektual dhe patriotik i Jasharit
Në çerekun e fundit të shekullit XIX-të, shtytjet kombëtare vijnë nga rrethet
intelektuale shqiptare të cilat edhe pse të vogla, shtrihen në jug dhe në veri të
Shqipërisë të sotme, gjithashtu në diasporën e instaluar jashtë Perandorisë
Osmane, por mbi të gjitha ajo e bazuar në Stamboll.
Zgjimi kombëtar i shqiptarëve kalon në radhë të parë nëpërmjet ndikimit të
intelektualëve të cilët kanë një eksperiencë jashtë vendit. Ata ndërmarrin edukimin
e shtresave të popullatës më pak të kultivuar duke u mbështetur tek diaspora
shqiptare.
J. EREBARA vazhdon shkollën e mesme në Manastir. Në një mjedis ku vijnë
shumë patriotë, ai do të njihet me Qerasim Qiriazin14, i cili më vonë do të jetë një
mësues dhe publicist, dhe që mund ta ketë prezantuar Jasharin Sami Frashërit15. I
riu Jashar16 mund ta ketë takuar gjatë një udhëtimi të shkurtër në Stamboll, një nga

10

Nexhat ABAZI, « Zhvillimi i arsimit i shkollave dhe i mendit pedagogjik shqiptar ne
Maqedoni (1830-1912) », Tetovë: BSKH, 1997, f. 46.
11
Në Dibër mësuesit e parë janë Behxhet Efendi Gjelku, Rail Efendi Gonxhë dhe Izet
Efendi Abdullahu
12 In « Albania », Belgrad, 1904, 7 mars, nmr 30
13
Babai i tij do të zhduket në male ndërsa nëna dhe motra do të vdesin nga tuberkulozi
14 Qerasim QIRIAZI (1861 – 1894) është lindur në Manastir në një familje me origjinë nga
Kolonja. Ai do të hapi së bashku me dy motrat e tij shkollën e parë shqiptare për vajza në
Korçë më 1891
15 Sami FRASHËRI (1850 – 1904) : figurë e shquar e literaturës, ideolog i lëvizjes
nacionale, gazetar dhe autor i lidrave shkollorë.
16 Nuk ka mbushur akoma njëzet vjeç
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qendrat politike dhe kulturore më aktive e intelektualëve shqiptarë. Me sa mund ta
dimë deri tani, Jashari e kryen këtë udhëtim me Beqir Plangaricën17.
Pasi mbaron shkollën e mesme, ai kthehet në Dibër, ku lidh miqësi me Dervish
Himën18, i cili do të këtë një influencë të madhe në ngritjen e ndjenjave patriotike
të Jasharit. Së bashku ata mundohen të shpërndajnë idetë patriotike në mes
patriotëve shqiptarë në qytetin ku bëjnë studimet.
Nën rrezikun e arrestimit nga autoritetet osmane, ata detyrohen të largohen. Rruga
i çon në Durrës dhe në Tiranë e më pas në Elbasan. Më 1893, ata kanë rreth 20
vjeç. Njihen me Nikolla Naçon19 në Durrës. Rreth viteve 1890, N. Naço ka arritur
të mblidhte një grusht të rinjsh të cilët kishin kryer një shkollë dhe u propozon të
shkojnë të vazhdojnë studimet20 në Bukuresht, në një institut që punon si një
shollë normale dhe përgatit mësuesit e ardhshëm në gjuhën shqipe21 si në gjuhën
rumune.
Jashar S. EREBARA hyn në këtë institut të kualifikimit të mësuesve të ardhshëm,
i cili gjendet në lagjen Campo Lungo të Bukureshtit. Atje një numër jo i vogël të
rinjsh të cilët i përkisnin shoqërisë patriotike, kryejnë studimet. Është interesant
fakti se gjatë këtyre viteve, ndjenjat atdhetare nuk duken shumë të hapura apo të
kuptueshme nga të gjithë shqiptarët. Në fakt, këto ndjenja kanë ecur dalëngadalë
nëpërmjet mentaliteteve me një solidaritet të zhvilluar më shumë në diasporë,
jashtë trojeve të populluara me shqiptarë. Ndjenjat patriotike do të shoqërohen me
mësimin e gjuhës shqipe, me përhapjen e një materiali pedagogjik dhe me krijimin
e shoqatave.
3. Hapat e para të Jashar S. EREBARËS në gjirin e lëvizjes kombëtare
shqiptare
Ndryshe nga lëvizjet greke, serbe apo bullgare, lëvizja shqiptare nuk mund të
mbështet tek një shtet i cili do të ishte formuar. Kjo lëvizje përkrahet nga
17 Gafur ZOTO, "Jashar Erebara, une personnalité intéressante" in Kastriotët, organ i
shoqatës patriotike culturore-sportive « Bashkimi Dibran », viti i parë i botimit N°5, mars
1992, p.2.
18 Emri i vërtetë Ibrahim Haxhi SPAHIU (1875 – 1928) i cili do të jetë një gazetarë
gjithashtu. Aktivisti i lëvizjes nacionale, ai do të jetë një nga nëshkruesit të aktit të
pamvarësisë më 1912 në Vlorë
19 Nikolla NAÇO (1843 – 1913) ka lindur në Korçë dhe ka emigruar në Egjipt para se të
vendoset në Bukuresht në moshën 43 jeç. Ai do të marrë pjesë në krijimin e shoqatës
patriotike « Drita » dhe do të mbledhë shumë intelektualë shqiptarë dhe rumunë rreth
gazetës Sqipetari (Shqiptari).
20 Sipas N. CLAYER Aux origines du nationalisme albanais, f. 303 – 304, « kjo shkollë
mendohet se nuk ka pasur një ekzistencë të pamvarur. Me siguri, ajo do të ketë qenë një
klasë ose një program special për nxënës shqiptarë të cilët shkonin në këtë shkollë ku jepej
mësim pë Arromunët e Perandorisë ».
21 Në këtë shkollë kanë studiuar : Asdreni, Kristo Luarasi, Kosta Jani Trebicka, dhe kanë
dhënë mësim : Ibrahim Temo, Jani Vreto dhe të tjerë.

14

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

intelektualë të shpërndarë në vende të ndryshme, dhe shumica jashtë territorit të
Perandorisë osmane.
Me mbështetjen e shoqatës patriotike të Stambollit, EREBARA përkryen mësimin
e gjuhës shqipe në koloninë e Bukureshtit22. Nga fillimi i shekullit XIX,
Bukureshti, që ndodhej jashtë Perandorisë osmane, është një nga qendrat më të
rëndësishme të përhapjes të ideve dhe lëvizjes politike, patriotike, kulturore dhe
arsimore e intelektualëve shqiptarë si dhe te popujt e tjerë.
Qeveria otomane i ndaloi shkollat në gjuhën shqipe midis viteve 1887 -1892. Si
konsekuencë, autoritetet e Portës së Lartë nuk lejojnë të gjithë ata që kanë
shprehur hapur ndjenjat patriotike të hyjnë në vendin e tyre. J. ERERABA është
nëpërmjet atyre që ndjekin rrugën e mërgimit.
Ai jeton gjatë dhjetë vjetëve në Bukuresht, ku takohet me shumë personalitete. Dr.
Nexhat Abazi në librin e tij botuar më 1997, flet mbi arsimin në Maqedoni midis
viteve 1830 dhe 191223. Për të, Jashar S. EREBARA është : "bashkëkohësi,
patrioti, bashkëpunëtori dhe miku i Josif Bageri, Said Najdeni, Dervish Hima,
Doktor Ibrahim Temo, Hamdi Ohri, Kristo Dako, Asdreni dhe shumë të tjerë që
përgjatë dy dekadave të lëvizjes « Rilindja », do të japin kontributin e tyre në
arsim, shkencë, letërsi, gazetari dhe sektorë të ndryshëm dhe shkruan rrugën drejt
lirisë dhe pavarësisë".
Një mërgim i gjatë e pret EREBARËN. Ai do të kthehet në vendin e tij vetë vetëm
pas njëzet vjetësh, më 1912. Nga afërsisht dhjetë studentët shqiptarë që mësojnë
në këtë institut në Bukuresht, disa vendosen në këtë qytet, disa shkojnë në Sofje
ose shpërndahen nëpër Ballkan. JASHARI rri dhjetë vjet në Rumani, ku boton në
disa gazeta rumune, siç ishte Asdreni, Dropetul ou Lassa, por edhe në shqip në
botime të shoqatave të tjera patriotike.
4. Jashar S. EREBARA, një patriot i panjohur gjatë pavarësisë
Mund të shohim tri etapa në jetën e ERABARËS në moshën e rritur:
- gazetar, dhe më pas pronar shtypi midis 1895 dhe 1910-1912
- instalimin e tij në Shtetin e ri shqiptar si funksionar rreth viteve 1912 dhe më pas
deputet midis 1924 dhe 1934 ;
- i harruar, në mes të vitit 1940, nën diktaturën komuniste ku ai përfundon jetën e
tij më 1953 në harresë të të gjithëve dhe në varfëri të plotë.
4.1.

Roli i shoqatave, i arsimit, i shtypit dhe gazetarisë në zgjimin
kombëtar

22 H. Hamit BORICI, « Gazetarë dhe publicistë Shqiptarë ». Tirana : Fjalor enciklopedik,
2005, p.123-124.
23
Nexhat ABAZI, Ibid. pp. 323-330.
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Gjatë fundi të shek. XIX dhe fillimi i shek. XX, nga prizmi shoqëror dhe arsimor,
ndërtimi kombëtar e shqiptarëve bëhet e pazëvendësueshme dhe mbështetet
kryesisht nga shoqatat, klubet dhe komitetet të cilët japin kontributin e tyre duke
nxitur frymën kombëtare dhe mbështetur interesat e atdheut tek fuqitë politike të
asaj kohe.
Së bashku me shoqatat, krijohen gjithashtu botime periodike që sjellin jo vetëm
dituri të ndryshme, por dhe direktiva. Zhvillimi i gazetarisë është një nga
nismëtarët kryesor e shpërndarje së ideologjisë kombëtare24.
Shtypi dhe gazetaria luajnë një rol kryesor në përhapjen e diturive themelore. Ato
kanë për qëllim të ngrenë ndjenjën e përkatësisë së përbashkët në gjirin e popullit.
Për kombin shqiptar, ashtu si dhe për pjesën më të madhe të kombeve, procesi i
formimit të identitetit kombëtar ka si bazë mësimin e gjuhës amtare në shkollë.
Në të gjitha komunitet shqiptare të shpërndara jashtë Perandorisë osmane, disa
personalitete do të dallohen. Një pjesë e mirë e tyre do të marrin rrugën e
gazetarisë për të mbështetur idetë e lëvizjes shqiptare. Më 1900, Jashar S.
EREBARA bashkëpunon me revistën e themeluar në Bukuresht nga miku i tij
Dervish HIMA: Indipendente Albania, një revistë me përmbajtje të përgjithshme,
e cila do të botohet vetëm dy herë.
4.2

Botimi i revistës « Albanija » (1901 – 1906)

Nga viti 1901 deri më 1906, Jashar S. EREBARA nxjerr revistën Albanija.
Shkipnija é Shqiptarevét në Beograd. Ky publikim është i veçantë sepse ka për
qëllim të nxisë tek folësit shqiptarë, por pak a shumë dhe tek kancelaritë e huaja,
mirëkuptimin midis shqiptarëve dhe serbëve që u përkasin qarqeve të emancipuara.
E krijuar në një ambient që duket i pafavorshëm dhe me kërkesa për të drejtat e
kombit shqiptar, në fillim qëllimi i kësaj reviste është të shpërndahej përgjatë
kufirit serb deri në Prishtinë, Mitrovicë, Novipazar, etj.
Një analizë e hollësishme të asaj revistë në atë mjedis serb nxjerr në dritë
kontributin e saj në zgjimin e ndjenjave kombëtare, pasurimin e politikës dhe
linguistikës të shoqëruar me përkthime të artikujve që kanë për qëllim të
përshkruajnë fillimin e zgjimit kombëtar shqiptar në Ballkan. Ky proces është
studiuar në një Master kryer në universitet në Paris25.
Është interesant fakti se, duke u shoqëruar me diplomatët që jetojnë në Beograd,
EREBARA merr njohuri të thella mbi çështjet ballkanike të rretheve diplomatike të
fillimi të shekullit XX-të. Këto njohuri do t'i shërbejnë jo vetëm për lëvizjen
24 N. CLAYER, Presse et identité albanaises d’après les rapports des consuls austrohongrois, in : Etudes balkaniques (Cahiers Pierre Belon), 4, Paris, de Boccard, 1997, p.
156-167.
25
Evelyne NOYGUES, Levizja e rilindjes shqiptare : një patriot i panjohur, Jashar Sadik
Erebara themelues në fillim të shekullit të XX-të i një botimi në ghuhën shqipe në territorin
serb : ALBANIJA MASTER2 « Etudes européennes », Institut national des langues et
civilisations orientales (INALCO) ; Shator 2008.
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kombëtare para se të shpallet pavarësia, por dhe kur ai do të jetë deputet i shtetit të
ri shqiptar nga viti 1924 deri më 1939, në vitin kur del ai në pension.
ERABARA zhytet në një pjesë të mirë të jetës së tij në një ambient armiqësor. Ai
lëkundet « midis utopisë dhe tragjedisë » siç thotë dhe Jean-Paul Champseix26.
Veprimtaria e EREBARES është me të vërtetë interesante nga mënyra se si ai
ngrihet kundër propagandës së asaj kohe. Këto veprime intelektuale të tij
zhvillohen në dy drejtime të ndryshme në opozitë me njëra-tjetrën. Sigurisht, kjo
duhet vërtet ta ketë komplikuar punën : të ndikojë nga jashtë dhe nga brenda
hapësirës të populluar nga shqiptarët.
Shqiptarët nuk dinë se si të bëjnë për të ekzistuar dhe të krijojnë një vend në gjirin
e vendeve të sapokrijuara në një Evropë të dominuar nga Fuqitë e Mëdha. Ata
shikohen me sy të keq nga fqinjët e tyre, të cilët dëshirojnë të marrin copa të
territorit ku jetojnë, ose ngandonjëherë ata kanë aleatë, por të largët, që ndikohen
nga lidhje e ndryshme me Fuqitë e Mëdha.
5.

Jashar S. EREBARA në kthesën e viteve 1908-1913

5.1

Aksioni i klubeve, shoqërive dhe organizatave

Me shtimin e klubeve, shoqatave dhe organizatave të shpërndara jashtë dhe brenda
Perandorisë osmane, është tepër e vështirë për udhëheqësit e lëvizjes të krijojnë një
qendër të përbashkët dhe të kontrollojnë lëvizjen shqiptare, edhe pse ka një shoqatë
të fortë e krijuar në Stamboll sipas programit të Lidhjes së Prizrenit. Klube do të
këtë në Bukuresht, Sofje, Shkup, Prishtinë, Gjakovë, Pejë, Prizren, Mitrovicë,
Gjilan, Kumanovë, etj.
Kongresi i Manastirit përpilon alfabetin e sotëm shqip me shkronja latine. Është një
bazë e rëndësishme e unifikimit të shqiptarëve në fushën e gjuhës si dhe në aspekte
të shumta. Akti i Kongresit të Manastirit është një nga projektet e Lëvizjes
kombëtare shqiptare.
Duke u bazuar në dokumente të arkivave të asaj kohe që i kemi konsultuar, një
pjesë e mirë et tyre në Bibliotekën e Tiranës, dhe gjithashtu në botime që trajtojnë
këtë temë, është e mundur të ndjekim pjesëmarrjen e Jashar S. EREBARAS në
aksionet e ndërmarra nga përfaqësuesit e lëvizjes kombëtare, mbi të gjitha në
takimet ndërkombëtare.
Thellimi i klubeve të shumtat në vilajet shqiptare i japin një hov zhvillimit arsimor
e kulturor të kombit. Këto klube shërbenin si vatra shkollore dhe kulturore, në të
cilat botohen libra dhe gazeta shqipe, dhe janë marrë vendime të rëndësishme.
Më 1908, pas shpalljes së Kushtetutës nga Xhonturkut, EREBARA shkon në
Kumanovë (sot në Kosovë) ku emërohet si llogaritësi në administratën lokale. Siç
është analizuar nga dokumentet të studiuar deri tashti, ai është detyruar nga

26

Profesor në literaturë moderne dhe doktor në literaturë, përgjegjës për drejtimin e
kërkimeve
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autoritetet turke të mos lëvizte nga Kumanova. Megjithatë, ai vazhdon aktivizimin
e tij në favor të çështjes shqiptare.
Më 29 janar 1909, ai themelon shoqërinë patriotike Bashkimi në Kumanovë. Klubi
shqiptar i Kumanovës është çerdhja e parë të arsimit dhe të kulturës shqiptare në
këtë trevë. Në këtë kontekst, në fillim të vitit 1909, fillon arsimi në gjuhën shqipe
edhe në rajonin e Kumanovës.
Më 31 janar të të njëjtit vit, ERABARA lajmëron botimin e revistës Lirija. Ndryshe
nga komiteti i Beogradit, i cili kishte një drejtim politik, duket se qëllimi kryesor i
këtij klubi është përhapja dhe leximi i shqipes me anë të alfabetit të aprovuar në
Manastir27. EREBARA hap kurse nate në Kumanovë ku jep mësim, përveç Jashari
vetë, edhe Anastas Albanski28, i cili është me origjinë nga një fshat pranë Rekës.
Më korrik 1909, Bedri Pejani bën një vizitë në këtë shkollë, e cila pret, me sa
duket, rreth njëzet fëmijë çdo ditë.
Njoftimin e parë për hapjen e kësaj shkolle e gjejmë në një letër të datës 1 mars
1909 ku, në formë poshtëshënimit gjendet data 27. 02. 1909, siç e shënon z.
Sevdail DEMIRI në artikullin e tij mbi klubin Shqiptar të Kumanovës në botimin e
revistës shkencore Kërkimeve Historike 5-6 nga Shoqata e Historianëve Shqiptarë
në Maqedoni më 2012.
Në letrën e cila me sa duket ia është drejtuar Klubit të Manastirit ose ndonjërës prej
shoqërive të kolonisë së Bukureshtit, me të cilat Jashar EREBARA mbante lidhje,
thuhet se : “Ju bëjmë të dit se ne këtu hapmë një klub e shkollë shqiptaresh”.
Megjithatë, sipas Dr Naim ALIMIT29 nuk përjashtohet mundësia që kjo shkollë ose
kurse nate mund të ishte hapur edhe më parë, në fund të vitit 1908.
Më 1911, EREBARA boton edhe një alfabet në Kumanovë, i cili njihet si
“Abetarja e Jashar EREBARËS”, dedikuar për ta shpërndarë në Kosovë. Jashari
hap shkollën e parë në gjuhën shqipe në Kumanovë, ku jep vetë ai mësim. Në fakt,
ai tërheq vëmendjen e autoriteteve turke që reagojnë rreptë. Ata e përjashtojnë nga
puna e tij në Kumanovë30, siç e raporton gazeta Liria e Shqipërise te nr 7 të botuar
më 20 maj 1911.
EREBARA detyrohet të kërkojë një punë tjetër në Shkup, ku mendon se do të ketë
mundësinë të vazhdojë aktivitetin e tij patriotik në favor të lëvizjes shqiptare.
Rrethet patriotike i kanë besuar Nikolla Ivanajt31 botim e një reviste në gjuhën
27 Më 1908, vendoset për përdorimin e një alfabeti me shkronja latine në Kongresin e
Manastirit/Bitola. Por tentativat për të krijuar një gjuhë të bashkuar shqiptare, me alfabetin
e saj, kanë filluar prej shekullit të XIX-të. Shpesh përmendet Naum Veqilharxhi (1797 –
1846) i cili botoi më 1844 alfabetin e parë në shqip me titull « Evetar ».
28
Ky, ashtuquajtur Atanas ARNAUDOV, është përmundu nga S. Asani dhe A. Limani në
librin e tyre : Lëvisja kombëtare shqipare ne Shkup 1908-1912, botuar ne 2012 nga Shoqata
e historianëve shqipar në Maqedoni.
29
Dr. Naim ALIMI, Lëvizja Kombetare Shqiptare 1908-1912, botuar në Kumanov£e më
2001, f. 97-98.
30 Cf. Liria e Shqipërise (La liberté d’Albanie), n°7, 20/05/1911.
31 Nikolla IVANAJ (1879 – 1951) : pas studimeve në Beograd dhe më pas në Zagreb dhe
Vjenë, ai do të hyj në lëvizjen nacionale dhe mbështet formimin e një shteti Shqiptar të
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shqipe për të mbrojtur interesat e kombit shqiptar, me mbështetjen e shqiptarëve që
jetojnë në Bukuresht, Konstanca, Korçë, Selanik dhe Stamboll. Por, për shkak të
prishjes së rendit nga revolta e Lëvizjes xhonturk, ai nuk ia arriti qëllimit.
5.2

Botimi i revistës "Shkupi" (1911 – 1912)

Jashar S. EREBARA boton revistën javore « Shkupi » nga viti 1911 deri 1912. Kjo
është e para revistë në gjuhën shqipe botuar në Vilajetin32 e Kosovës. Nga fundi i
periudhës osmane, shqiptarët jetojnë jo vetëm në Shqipërinë e sotme, por gjithashtu
dhe në territore të tjera ballkanike, ashtu si në Kosovë, në pjesën lindore të Malit të
Zi dhe në Maqedoninë e lartë perëndimore dhe gjithashtu në Epir.
Me mbërritjen e tij në Shkup në maj 1911, EREBARA përkushtohet i kokë e këmbë
përgatitjes së botimit të revistës Shkupi, ku numri i parë do të dalë më 29 gusht të
të njëjtit vit. Publicistë (gazetarë) të shumtë si Hasan Prishtina, Bajram Curri,
Danish Efendiu N. Draga marrin pjesë në mënyrë tepër aktive në nxjerrjen e këtij
botimi, i cili përcjell edhe një herë idetë e lëvizjes shqiptare. Artikujt nuk janë të
nënshkruar, në mënyrë që të mbrohen autorët nga hakmarrja e censurës. 33
« Shkupi » publikohet nga data 29 gusht 1911 deri më 19 shtator 1912, vetëm pak
ditë para fillimit të luftës së parë ballkanike.
Vendimi për të botuar këtë revistë ishte marrë në Kongresin të dytë të Manastirit
/Bitolës, i mbajtur në mars dhe prill të vitit 1910. Nën presidencën e Bedri Pejanit,
një mësues i gjuhës shqipe në shkollën Meçtebi Eteb në Shkup, ky kongres, në
radhë të parë krijon mundësinë që t'i jepet forma përfundimtare alfabetit të gjuhës
shqipe34. Por fillimi i tij shtyhet për gjatë dy vjetësh për shkak të kryengritjes nga
udhëheqësit e grupeve të Kosovës nën flamurin e Idriz Seferit dhe Isa Boletinit
kundër autoriteteve osmane më 191035.
Botimi përmbante katër faqe me një format 26 X 36 cm. Dy faqet e para, para dhe
mbrapa, janë në gjuhën shqipe në alfabetin e "Bashkimit", ashtu siç u vendos në
Kongresin e Parë të Manastirit, mbajtur nga 14 deri më 22 nëntor 1908. Dy faqet e
fundit, nga para dhe mbrapa, janë në turqisht me shkrim arab. Tekstet e publikuara
në gjuhën shqipe kanë një përmbajtje politike në favor të ideologjisë të shoqatave
patriotike shqiptare36. Zj. Bukurie MUSTAFA nga Instituti i Trashëgimisë
Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup i ka kushtuar gazetës « Shkupi »
një studim shumë të imët, që është botuar në shtator 2013.
pamvarur. Ai do të botoj jo vetë në shtypin e huaj por dhe në revistat shqiptare, mbi të
gjitha Shpnesë a Shypenees që e krijoi në Dubrovnik/Rauzë nga 1905 deri më 1908.
32
Provinca e Perandorisë osmane administruar nga një Vali
33
Ashtu si dhe në revistën Albania botuar në Beograd
34
Muhamet PIRRAKU, Kongresi i dytë i Manastir/Deuxième congrès de Manastir, Fjala,
n°9, Prishtinë, 1968.
35
Bashkim ISENI, La question nationale en Europe du Sud-Est, Berne, 2008, p. 279
36
Gjatë kërkimeve tona, kemi studiuar faqet në shqip dhe duhet të studjojmë ghithashtu ato
në tuqisht

19

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Në këtë rast nuk do të hyj thellë në prezantimin e kësaj reviste. Do të nënvizojmë
veten dy-tri të dhëna për sa i përket temave që pasqyron revista në numrat e saj.
57. Artikujt e “Shkupit” japin mundësinë e përhapjes të koncepteve politike
themelore të cilat bëjnë pjesë në përhapjen e ideve në favor të çështjes shqiptare. Ja
disa nga tematikat themelore të cilat mund t'i gjejmë në këtë revistë:
- aspiratat politike dhe sociale të lëvizjes kombëtare shqiptare, sidomos për sa i
përket autonomisë dhe pavarësisë
- ide të përgjithshme mbi shtetin, demokracinë, përfaqësimin e popullit
- tema mbi kulturën historike
- tezat mbi lëvizjen kundër autoriteteve dhe partive politike turke
- çështja e gjakmarrjes
- tezat e mbrojtura nga lëvizja shqiptare kundrejt pikëpamjeve të fqinjëve të cilët
kërkojnë të shtrijnë territoret, por dhe kundrejt Fuqive të Mëdha.
Për ne ka qenë e vështirë të mbledhim informacione të sakta për sa i përket numrit
të tirazhit të Shkupit dhe popullaritetit të vërtetë të kësaj reviste. Duhet nënvizuar
fakti se asnjë shënim nuk gjendet në revistë dhe dokumentet që kemi konsultuar
nuk na kanë lejuar të mësojmë mbi tirazhin. Por duke ditur se kjo revistë është
mbështetur nga rrethi i EREBARËS dhe nga bashkëkombësit e tij, gjithashtu edhe
nga shoqëritë patriotike të qendrave më të rëndësishme shqiptare, mund të themi se
kjo revistë nuk ka qenë pa lexues.
Nga ana teknike, fakti se Shkupi është shtypur në shtypshkronja të cilat përdorin
shkronjat me plumb, na lejojnë të themi se tirazhi ka patur një numër minimal, i cili
mund të shkojë nga pesëdhjetë deri në treqind copë. Në mungesë të të dhënave të
sakta, është e vështirë për ne të japim më shumë shpjegime.
Është interesant fakti se si revistë e parë në gjuhë shqipe botuar në Vilajetin e
Kosovës, Shkupi i përgjigjet një kërkese për një shtyp shqiptar në një territor i cili
mbulon Kosovën e sotme me qëllim që të zgjojnë ndjenjat kombëtare përmes
lexuesve të cilët ndodhen larg qendrave kulturore jashtë Perandorisë osmane dhe
larg censurës së saj.
Gjithashtu është e vështirë të njohim me saktësi të ardhurat e revistës. Në mungesë
të dokumentacionit për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje, mund të mendojmë se të
ardhurat ishin të pakta dhe se vinin nga lëvizja kombëtare shqiptare.
Është interesant fakti se në fillim të shekullit XX, shtypi shqiptar pothuajse nuk
ekzistonte. Sipas Nathalie Clayer : "më 1903-1904, në të gjithë Vilajetin e
Kosovës, dy revistat më të lexuara Drita dhe Albania, mbërrinin në numër shumë
të vogël (15 për të parin 2 për të dytin), në mënyrë të veçantë me anë të
Konsullatave të huaja. Pjesa më e madhe e rrethit të lexuesve ishin katolikë, si në
Prizren ku Drita dhe Albania lexoheshin me shumë interes në Konsullatën
Austriake nga katolikët e qytetit. Në vendet e tjera të Fushë Kosovës dhe Metohisë,
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shpërndarje e këtyre gazetave pothuajse nuk ekzistonte. Këto dy revista nuk
mbërrinin veç se ndonjëherë në Gjakovë dhe Pejë37".
Në këtë drejtim, një nga ngjarjet më të rëndësishme në favor të lëvizjes kombëtare
shqiptare ka qenë, me të vërtetë, krijimi në Stamboll, më 12 tetor 1879, i "Shoqatës
së botimit dhe shtypit shqiptar", që njihet më shumë me emrin "Shoqata e
Stambollit", e drejtuar nga Sami Frashëri. Të mos harrojmë se puna mobilizuese e
vëllezërve Frashëri, si në planin ideologjik në favor të çështjes shqiptare, por dhe
mbështetja teknike përgjatë disa dhjetëvjeçarësh është një përkrahje e
padiskutueshme për të gjitha degët e lëvizjes kombëtare shqiptare.
Në përgjithësi, publicisti shqiptar Blendi Fevziu nënvizon, në veprën e tij mbi
historinë e shtypit shqiptar,38 se titujt e lëvizjes kombëtare shqiptare do t'u
nënshtrohen kushteve teknike dhe ekonomike të vështira. Në mungesë të një
shpërndarjeje të organizuar, të nxjerrjes së rregullt, të një tirazhi të përshtatshëm
për lexuesit e rregullt, shumë tituj kanë hasur shumë vështirësi për të mbërritur deri
tek lexuesi, mbi të gjitha në Shqipëri ku shpërndarje e gazetave dhe revistave nuk
ishte tepër e zhvilluar. Një tjetër çështje teknike ka kushtëzuar gjithashtu suksesin
e botimeve: ajo e shtypshkronjave. Shtypi nuk mund të ekzistojë po nuk pati
shtypshkronjë të zhvilluar. "Disa kanë qenë të detyruar të kërkojnë tek
punëdhënësit, te firma të reja ose të gjejnë bashkëpunëtorë, me një fjalë të
anashkalojnë vështirësitë. Kështu do të bënte dhe Jashar Erebara…"39
SI PËRFUNDIM
Jashar S. EREBARA ka vazhduar veprën e tij në krijimin e shtetit shqiptar duke
shkuar në Shqipëri ku ai do të fillojë një karrierë të re. Ai vë eksperiencën e tij
administrative në shërbim të komunës së re të Tiranës. Pasi zgjidhet në parlament
më 1924, ai do të jetë deputet i Dibrës përgjatë 15 vjetësh. Në favor të bashkimit
midis Kosovës dhe Shqipërisë ai merr pjesë në disa komitete revolucionare, të
shpërndara në të gjithë Ballkanin, për të mbrojtur interesat e bashkatdhetarëve të tij.
Ai ndërron jetë më 1953 në Tiranë.
Në Shqipëri, ashtu si dhe në vendet e tjera, historia do të shkruhet ndryshe nga një
gjeneratë tek tjetra. Ajo i përgjigjet objektivave të cilat lidhen me njohuri më pak
ose më shumë të thella mbi të kaluarën. Duke u interesuar mbi jetën e panjohur të
Jashar S. EREBARËS, duke u bazuar në dokumente origjinale të asaj kohe,
objektivi ynë është të njohim rrugën e veçantë që ky personazh ka marrë, çfarë
përfaqëson ai në "Shtetin shqiptar në krijim", dhe çfarë ka sjellë në gjirin e
qeverisjes se Shtetit shqiptar. Si të bëjmë në mënyrë që të bashkëjetojnë identiteti
evropian dhe një ndarje brenda dhe jashtë Perandorisë osmane.
37 Nathalie CLAYER, Presse et identité albanaises d’après les rapports des consuls
austro-hongrois, 1997, op. cit., p. 162-163.
38 Blendi FEVZIU, Historia e shtypit shqiptar 1848-1996, Tirana : Grupimi « Brezi 22 ».
39 N. CLAYER, op. cit., p. 424.
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Në vazhdim të Sami Frashërit (1850-1904), në krye të shoqërisë patriotike të
Stambollit dhe gjithashtu figurë emblematike e letërsisë shqiptare, dhe gjithashtu
ideologjike e lëvizjes kombëtare, gazetar dhe autor i librave shkollorë, do të ishte
me interes të kuptojmë se si një patriot i panjohur, Jashar S. EREBARA ka dhënë
kontributin e tij në interes të identitetit shqiptar në bashkësinë e kombeve të cilat do
të ringjallen nga Perandoria osmane e cila po binte, dhe duke krijuar një identitet
shqiptar duke u bazuar në radhë të parë te gjuhëfolësit.
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KRISTO FRASHËRI

SI U KRIJUA EMRI ETNIK I SHQIPTARËVE
Etnogjeneza e shqiptarëve në vështrim historik
Një vepër e re studimore e akademikut Kristo Frashëri sapo është botuar nën
logon e botimeve M&B. Monografia “Etnogjeneza e shqiptarëve” është një
vështrim historik, që trajton që në hyrje problemin e metodikës dhe metodologjisë
që kanë ndjekur deri sot dijetarët e ndryshëm dhe, pasi vihen në dukje dobësitë e
disave prej tyre, sugjerohen kritere më shkencore në trajtimin e albanologjisë dhe
të ilirologjisë. Pastaj kalohet në trajtimin e mirëfilltë të të dy problemeve.
Bëhen përpjekje për të hedhur ndopak dritë mbi popullatat e stërlashta që kanë
banuar në kohët parahistorike, në trojet e sotme shqiptare dhe të gjurmëve që ato
kanë lënë në formimin e etnosit shqiptar dhe të gjuhës shqipe. Flitet për popullatat
paraindoeuropiane që banonin në këto vise. Trajtohet e ashtuquajtura çështje
pellazgjike. Më tej trajtohet problemi i gjenezës së ilirëve dhe përfundohet me
etnogjenezën e shqiptarëve. Monografia mbyllet me shfaqjen në vitin 1043 në
fushën e dokumentacionit historik të emrave Arbër dhe Albani si apelativa
krahinorë dhe shndërrimin e tyre më vonë në emërtime kombëtare.
Me rastin e këtij botimi historiani Frashëri ka deklaruar se për këtë trajtesë është
mbështetur në kronologjinë historike që disa dijetarë mendojnë se i përshtatet
parahistorisë së Europës Juglindore: grupet njerëzore që banonin në Europën
Juglindore në Paleolitin e vonë quhen në mënyrë konvencionale popullata të CroMagnon-it. Popullatat që këtu banonin gjatë Neolitit të hershëm dhe të mesëm
(7000–4000 p.e.r.) quhen popullata paleoballkanike. Ato të Neolitit të vonë, që nga
fillimi i mijëvjeçarit të katërt deri në mesin e mijëvjeçarit të tretë p.e.r. (4000–2500
p.e.s), popullata të grupit etnikogjuhësor alarodik ose mesdhetare. Ato të epokës
eneolitike (2500–2000 p.e.r.), popullata protoindoevropiane, ku bënin pjesë edhe
pellazgët. Për banorët e epokës së bronzit (e cila mbulon mijëvjeçarin e dytë p.e.r.),
nënkuptohet se është fjala për popullatat indoeuropiane – grekët, trakët,
protoilirët, dorët, ilirët... Nga ky libër me mjaft interes ne zgjodhëm kapitullin ku
trajtohet emri etnik i shqiptarëve.
Kur në shek. XI u shfaq emri albanë (αλβαvoι) dhe arvanitë (αρβαvιται) nuk kishte
vështrim etnik, por ishte, sikurse u tha, emri i krahinës Arbëni/Arbëri (Arbanon), që
shtrihej në Shqipërinë e Mesme me qendër Krujën. Pas shek. XI filloi përhapja e
apelativit Arbëni, Arbëri, Albani edhe në viset e tjera ku banonin shqiptarët. Në
shkrimin, që u botua në Suplementin Rilindasi në gazetën Shqiptarja, Kristo
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Frashëri thekson se faktori që përcaktoi shtrirjen e emrit ishte po ai që përcaktoi
shfaqjen e tij në shek. XI – në fillim bashkësia politike dhe fetare dhe më vonë
bashkësia politike dhe gjuhësore.
Sikurse u tha, emërtimi Arbanon ishte në origjinë emri i trevës rreth e rrotull
Krujës, e cila deri kohët e vona e ruajti të paktën në Kurbin, emrin historik Arbëni.
Ishte pra, njësoj si emrat e krahinave të tjera të vendit Polati (Pulti), Kunavia
(Martaneshi), Crnika (Çermenika), Trafandena (Mirdita), Matia, Dibra, Skuria,
Tamadea, Benda, Mokra, Skrapari, Malakas, Mazarek, etj. Peshkopata e Krujës e
krijuar sipas traditës në fillim të shek. VII194, ishte në shek. XII fqinje me
peshkopatën e Lisit, që shtrihej në Mat e Mirditë, dhe me peshkopatën e
Stefaniakës, që përfshinte krahinat e Tamadhesë e të Bendës. Pra, ishte krijuar
bashkësia fetare në shkallë krahinore. Më 1166 Arbanoni kishte një prior (Andreas
prior Arbanensis) dhe një peshkop katolik (Lazarus episcopus Arbanensis). Titulli
“prior” i qeveritarit tregon autonominë e krahinës; mbiemri i primarit të dioqezës
sqaron kufijtë e saj. Të dyja së bashku tregojnë se konsolidimi dhe shtrirja e emrit
Arbanon për territorin dhe arbanit për banorin, erdhi si pasojë e konsolidimit dhe e
shtrirjes së komunitetit politik e fetar arbanit që ishte formuar në shekullin e
mëparshëm.
Dinamika e përhapjes në shekujt e mëvonshëm e emrit Arbanon, Arbanum, Albania
është me interes. Kjo duket sidomos gjatë ekzistencës së Principatës së Arbërisë që
shfaqet në burimet historike të fundit të shek. XII. Gjatë sundimit të arkondit
Progon, emërtimi Arbanon u shtri në veri përtej Matit dhe Trafandenës deri në
krahinën e Pultit. Po ashtu gjatë sundimit të arkondit të madh Dhimitër Progonatit u
shtri nga ana jugore në viset e Kunavisë e të Cernikut deri në luginën e Shkumbinit.
Shtrirja e këtij emërtimi përtej kufijve të Arbanonit historik mund të shpjegohet
fare mirë me përfshirjen e këtyre krahinave në komunitetin politik e fetar të shtetit
të arbanitëve, i cili u formua nga shkrirja në të e katërmbëdhjetë bashkësive
krahinore.
Ky fenomen vihet re edhe gjatë gjysmës së dytë të shek. XIII, kur Karli I Anzhu i
grumbulloi në vitin 1271 territoret e pushtuara në Shqipëri në një formacion të
vetëm politik – në “Mbretërinë e Albanisë” (Regnum Albaniae) me kufij më të
gjerë nga ç’kishte principata arbanite në kohën e arkondit të madh Dhimitër
Progonatit. Po në këtë kohë sovrani anzhuin i detyroi dioqezat kishtare të
territoreve të pushtuara të kalonin në katolicizëm. Pavarësisht se “Mbretëria e
Albanisë” ishte një pjellë e dhunës së armatosur të feudalëve anzhuinë, për
shkrimtarët dhe kancelarët e shek. XIII ajo formonte një komunitet politik e fetar
më vete. Sipas mendësisë mesjetare, banorët katolikë të këtij komuniteti politik u
konsideruan anëtarë të kombësisë arbanite/ albanite.
Si pasojë, emërtimi Albanum, Albania u shtri në shek. XIII që nga lumi Drin i
bashkuar në veri deri në Kaninë në jug, që nga brigjet e Adriatikut në perëndim deri
në Drinin e Zi në lindje. Banorët jokatolikë të kësaj mbretërie nuk u përfshinë në
gjirin e kombësisë arbanite, albanite. Pavarësisht nga gjuha amtare, shqiptari
ortodoks ishte, për shkak të traditës shumëshekullore, “romaios” për bizantinët,
“graecus” për anzhuinët. Kur Karli I D’Anzhu shkruante: “armiqtë tanë grekë”, e
kishte fjalën për bizantinët. Por kur në 1274 shkruante se Durrësin e kishin rrethuar
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kryengritësit “albanitë dhe grekë” (albanenses et greci), ai nënkuptonte me këta dy
apelativa shqiptarët katolikë e ortodoksë, mbasi ekzistenca e fshatarëve të gjuhës
greke në zonën e Durrësit nuk vërtetohet dokumentarisht. Në fillim të shek. XIV
me arbanit/albanit, kuptohej gjithnjë shqiptari katolik.
Që në shek. XIII në qarqet e njerëzve të ditur bizantinë të Perandorisë së Nikesë u
shfaqën shenjat e para të një koncepti të ri mbi kombësinë, i përcaktuar jo si më
parë nga komuniteti politik e fetar, por nga ai gjuhësor e fetar. Si pasojë e këtij
koncepti të ri, nga gjiri i kombësisë “romaios” filloi të shquhej “heleni”, shtetasi
bizantin ortodoks greqishtfolës. Me zhvillimin e mëtejshëm të këtij botëkuptimi të
ri, shqiptari ortodoks filloi të dallohej nga heleni ortodoks, sepse u takonin dy
komuniteteve gjuhësore të ndryshme. Por, nga ana tjetër, shqiptari ortodoks mbeti
përsëri i dalluar nga shqiptari katolik, sepse bënin pjesë në dy komunitete fetare të
veçanta. U krijua kështu terreni për daljen e një emri të përbashkët për gjithë
shqiptarët ortodoksë.
Prodhimin e parë të konceptit të ri duket se e ndeshim te shkrimtari bizantin i shek.
XIV. G. Paclymeres, i cili duke folur për banorët e Eprit të Ri përdor në një rast
emrin albanitë (αλβαvoι), në një rast tjetër emrin ilir Ιλλυριοί.
Më vonë krahas apelativit albanit doli në shesh emri epirot. Në disa raste, kundrejt
epirotit që kishte tingull të lashtë historik, emri i albanitit u zëvendësua me atë të
makedonit, gjithashtu me tingull të lashtë historik: për analogji Makedonia u bë
emër i dytë i Albanisë (Macedonia sive Albania). Ndikoi në këtë mes fakti se në
shekujt e parë të erës sonë provinca e Epirit të Ri me qendër Durrësin, ku bënte
pjesë edhe krahina e Arbanonit, u quajt për disa shekuj Provinca e Maqedonisë së
Dytë. Në këtë mënyrë, banorët e hapësirës gjuhësore shqipe u quajtën nga të huajt
epirotë dhe albanitë (Epirotes et Albanenses) ose epirotë dhe makedonë (Epirote et
Macedones).
Por konsakrimi i dy emërtimeve të veçanta etnike për shqiptarët e dy riteve fetare të
ndryshme, nuk mori formë të prerë, siç ndodhi te sllavët e jugut, midis kroatit
katolik dhe serbit ortodoks. Pa dyshim ka luajtur rol, në masën e vet, fakti se në
viset e banuara nga shqiptarët ortodoksë nuk u krijua ndonjë komunitet politikofetar i veçantë që t’i kundërvihej komunitetit politik-fetar katolik të Arbanonit.
Arsyeja kryesore duhet kërkuar te toleranca fetare, karakteristikë e shqiptarëve të të
gjitha kohëve. Këtë e ka konstatuar M. Šufflay kur thotë: “në Kohën e Mesme
fanatizmit fetar të shqiptarëve mezi i gjenden gjurmët”. Shkurt, folësit e gjuhës
shqipe të krahinave të ndryshme nuk bënin nga pikëpamja etnike dallim midis
bashkatdhetarëve të feve të ndryshme. Kjo veçori ndikoi në lindjen e një emërtimi
të përbashkët për mbarë shqiptarët, pavarësisht nga ritet e tyre fetare.
Shprehësit e parë të këtij emërtimi të përbashkët janë përsëri shkrimtarët bizantinë.
Megjithatë, zgjedhja e emrit të përbashkët nuk ishte që në fillim e njëjtë. Te
shkrimtari i shek. XIV N. Gregoras, duket se ndikoi tendenca savante arkaizuese
mbasi ai shqiptarët pa dallim feje i quajti ilirë. Bashkëkohësi i tij, J. Kantakuzeni, i
quajti albanë, sepse, sipas tij, pasardhësit e ilirëve qenë tribalët (serbët). Në shek.
XV u quajtën albanë nga Halkokondili, nga Duka, nga Sfrantzes, kurse ilirë, siç
është thënë, nga Kritobuli.
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Megjithatë, koncepti i ri i kombësisë nuk triumfoi plotësisht as gjatë shek. XV.
Duken ende shkrimtarë apo kancelarë, kryesisht nga bota perëndimore, të cilët
shkuan pas konceptit gjuhësor-fetar. Duke mos u shkëputur dot nga mendësia
tradicionale mesjetare, ata e kishin vështirë t’i konsideronin si gjymtyrë të një
kombësie të vetme të gjithë banorët që flisnin në të njëjtën gjuhë, që jetonin në të
njëjtin territor, por që u takonin dy riteve të ndryshme fetare. Kështu shpjegohet
përse në disa akte të huaja të shek. XV flitet ende për albanitë dhe epirotë ose për
makedonë dhe epirotë, si për dy etni të ndryshme.
Për shqiptarët, të dyja këto emërtime u veshën me të njëjtin kuptim etnik. Ata e
identifikonin veten edhe me arbanitë, edhe me epirotë. Dëshmitar i parë është vetë
Skënderbeu. Në korrespondencën e vet me kancelaritë e huaja, ai nënshkruante
“Zot i Arbërisë” (Dominus Albaniae), bashkatdhetarët e tij i quan “albanë/arbër”
(albanenses, albanesi). Përkundrazi, në letrën e përmendur që i drejtoi më 31
dhjetor 1460 princit të Tarentit, J. A. De Orsinis, ai shkruante: “Në qoftë se
kronikat tona nuk gënjejnë, ne quhemi epirotë” (si le nostre croniche non mentino,
noy in chiamamo Epiroti).
Dëshmitar i dytë është Marin Barleti. Humanisti shkodran i përdor të dy emërtimet
etnike, pa bërë dallim midis tyre. Ai i quan arbër (albanenses) si shqiptarët që
banonin në Arbëri apo Epir, ashtu dhe ata që kishin zënë vend në Peloponez.
Njëkohësisht i cilëson epirotë (epirotes) jo vetëm krutanët e dibranët, por edhe
zotërit feudalë të malësive veriore si Lekë Dushmanin e Pjetër Spanin. Vetë
Skënderbeun e quan zakonisht epirot, në disa raste e cilëson arbër, por preferon t’i
japë titullin “Princ i Epirotëve” (Epirotarum Princeps). Nganjëherë M. Barleti flet
për arbër dhe epirotë si për dy grupe të ndryshme etnike, por këto raste të rralla
duhen parë si gjurmë pa jetë të koncepteve të vjetra që jetojnë në mënyrë të
pandërgjegjshme edhe për disa kohë nga forca e traditës. Dëshmitar i tretë është
Gjon Muzaka, i cili gjithashtu i përfshin të gjithë shqiptarët pa dallim feje, në një
emër të përbashkët: i quan albanesi, gjuhën e tyre lingua albanese, kurse emrin
epirot nuk e përdor asnjëherë.
Mund të thuhet se në shek. XV me albanë dhe epirotë nënkuptoheshin banorët e
hapësirës gjuhësore shqipe; se përmbajtja e tyre gjuhësore-fetare e kishte humbur
fuqinë e saj; se për vetë shqiptarët ato ishin veshur me të njëjtin kuptim etnik; se në
shumicën e rasteve shqiptarët njiheshin edhe jashtë Shqipërisë me një emër të
vetëm etnik, pavarësisht se ekzistonin ende qarqe të huaja, të cilat e ruanin ende
konceptin gjuhësor-fetar mbi kombësinë, emërtimi albanitë po fitonte vazhdimisht
terren.
Në shek. XV emërtimi Arbëri (Albanum, Albania) ishte shtrirë në një hapësirë
gjeografike më të gjerë se ajo që pati arritur gjatë “Mbretërisë Anzhuine”. Nga ana
veriore më 1429 Tivari në bregdet, më 1430 Lushtica pranë Kotorrit, më 1442
Podgorica, quhen qytete të Arbërisë, de Albania. Nga ana jugore Vlora cilësohet si
dhe në kohën anzhuine qytet në Arbëri (Valona in Albania). Nga juglindja, sipas
një akti raguzan të vitit 1390, Kosturi quhej pjesë e Arbërisë, Castoria de partibus
Albaniae.
Shtrirja e emërtimit Albanum, Albania në këtë hapësirë gjeografike mund të
shpjegohet me po ata faktorë që përcaktuan shtrirjen e dikurshme të këtij emërtimi
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nga kufijtë e ngushtë të mesit të shek. XI në kufijtë e gjerë të fillimit të shek. XIV.
Konkretisht, mund të shpjegohet me shtetin e Balshave që u formua gjatë gjysmës
së dytë të shek. XIV. Në fillim, brenda kufijve të këtij shteti u përfshinë territore
shqiptare e sllave. Pra, Balshat mbështetjen kryesore politike e gjetën te popullsia
shqiptare. Më 1369, me kalimin e tyre në anën e Kishës Perëndimore, lidhjet me
sllavët ortodoksë u dobësuan edhe më tepër, kurse komuniteti politik e fetar me
shqiptarët katolikë u forcua edhe më tej.
Si rrjedhim i këtyre lidhjeve, në vitet ’70 Balshat filluan të shtriheshin në jug, drejt
krahinave shqiptare, duke arritur më 1372 në vijën Vlorë–Berat–Kostur. Në veri
humbën krahinat sllave, duke u tërhequr afërsisht në vijën Tivar–Podgoricë–
Prizren. Në këtë mënyrë ky komunitet politik fetar mori dalëngadalë karakterin e
një komuniteti shqiptar e katolik. Rrjedhimisht, edhe titulli i sundimtarëve Balsha u
ndryshua nga sovranë të Zetës (Dei Gratia dominus Zetae), në sovranë të Arbërisë
– Gjergj II Balsha “Zot i Arbërisë” (Arbanaskim Gospodinum), “Princ i Arbërisë”
(Princeps Albaniae). Pra, Albanum, Albania u shtri në veri vetëm në viset shqiptare
dhe katolike që hynë në shtetin e tyre.
Si përfundim, emërtimi Albanum, Albania, duke filluar nga shek. XI u zgjerua
vazhdimisht duke shtyrë më në jug emrat Epir dhe Romania dhe më në veri emrat
Dioklea dhe Sklavonia dhe arriti në shek. XV atje ku e çoi përçuesi i vet historik –
faktori politik shtetëror shqiptar dhe jo ekspansioni i supozuar i shqiptarëve, siç
mendojnë pa të drejtë disa historianë, ndër të cilët J. G. von Hahni dhe G.
Stadtmülleri.
Në lidhje me territoret që shtriheshin në jug, pika më delikate qëndron te çështja
nëse emërtimi Epir kishte ose jo një përmbajtje etniko-gjeografike. Sipas mendimit
tonë, çështja zgjidhet sapo të sqarohet përkatësia etnike e epirotit dhe në vështrim
më të gjerë karakteri etnik i Epirit të Vjetër. Me epirot mund të nënkuptohej, të
paktën në shek. XV, shqiptari që banonte në Epir. Për të sqaruar përkatësinë etnike
të banorit të Epirit të Vjetër, mund t’u referohemi drejtpërdrejt shkrimtarëve dhe
kronistëve greko-bizantinë që nuk e përdorin fare termin epirot. J. Kantakuzeni
gjatë përshkrimit të ngjarjeve që ndodhën në territorin e Epirit gjatë gjysmës së
parë të shek. XIV quan albanë banorët që jetonin në afërsitë e Beratit e të Kaninës,
në krahinat e Devollit e të Kolonave, në rrethet e Pogonianit e të Libisdës, në afërsi
të Ohrit dhe gjetkë, të cilët dihet se praktikonin ritin bizantin. Nga “Kronika e
Janinës” mësojmë se banorët e trevës së Përmetit ishin mazarakët; të Dropullit e të
Delvinës: zenevistët; në rrethin e Janinës: malakasët, të cilët sipas mendimit të
përgjithshëm të historianëve, qenë shqiptarë.
Që viset bregdetare të Jonit banoheshin nga shqiptarë, na e thotë shkoqur Kritobuli
dhe na la të nënkuptojmë Halkokondili. Prania e shqiptarëve në krahinat lindore të
Epirit të Vjetër provohet nga fakti se në vitin 1330 ata thyen një çetë të kompanisë
së madhe katalane në Gardhiq të Janinës që kishte kaluar Pindin dhe po plaçkiste
Epirin. Nga njoftimet që jep Kantakuzeni dhe nga ato që ndeshen në “Kronikën e
Janinës”, mund të nxirret lehtë konkluzioni se banorët e Epirit në shumicën
dërrmuese qenë shqiptarë, përderisa siç vinte re me të drejtë J. G. Hahni, fituan në
luftë kundër grekëve dhe serbëve.

31

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Ne do të shtojmë me këtë rast se formacionet shtetërore shqiptare që u krijuan në
territoret e Epirit gjatë gjysmës së dytë të shek. XIV dhe në mënyrë të veçantë
ekzistenca për një kohë të gjatë e despotatit shqiptar të Gjin Bua Shpatës, i cili u
përmbys vetëm nën goditjen e vërshimit osman, na japin në dorë dy elemente të
rëndësishme në favor të problemit që kemi në diskutim. Nga njëra anë, provojnë se
shqiptarët, të cilët u bënë bartësit etnikë të këtyre formacioneve shtetërore në luftë
kundër pushtetit bizantin dhe serb, përbënin masën kryesore të popullsisë së Epirit.
Nga ana tjetër, komuniteti politik-gjuhësor, që u formua nga këto formacione
shtetërore shpjegon arsyen përse shqiptarët dalin në Epir me emrin e tyre etnik
pikërisht në burimet historike të kësaj periudhe dhe jo më parë. Me këtë përbërje
etnike, emërtimi gjeografik Epir u vesh për shumicën e shkrimtarëve dhe
kancelarëve të Mesjetës së mëvonshme, me një vështrim etnik shqiptar.
Për shqiptarët u sanksionuan kështu në shek. XIV–XV dy emërtime etnike: arbër
dhe epirotë. Në këto dy emërtime nuk u përfshinë viset e banuara nga shqiptarët që
ndodheshin jashtë kufijve të emërtimeve Arbëri dhe Epir. Është fjala kryesisht për
territoret e Kosovës, Rrafshit të Dukagjinit (Metohisë) dhe të Maqedonisë
Perëndimore, vendbanimet e dikurshme të dardanëve, paionëve dhe linkestëve ilirë.
Fakti që shqiptarët nuk përmenden me emrin e tyre etnik si banorë të këtyre viseve
ose përmenden rastësisht në burimet historike mesjetare jo më parë se në shek.
XIV, mund të shpjegohet, si dhe për pjesët e tjera të Shqipërisë, jo me mosqenien e
tyre në ato vise, por me konceptin mbi kombësinë që kishin shkrimtarët dhe
kancelarët mesjetarë.
Meqenëse këto vise qëndruan në mënyrë të pandërprerë nën sundimin bizantin,
dukljan, serb apo bullgar dhe nuk arritën të grumbullohen në ndonjë formacion
shtetëror shqiptar, është e tepërt të pretendohet që ata të shfaqeshin në burimet
historike me emrin e tyre etnik. Përpjekjet që janë bërë për t’i zbuluar shqiptarët e
këtyre viseve me anën e toponomastikës dhe onomastikës, as kanë dhënë, as mund
të japin rezultat për shkak të tendencës së theksuar që kanë pasur sllavo-jugorët
mesjetarë për t’i sllavizuar në masë jo vetëm emrat e vendeve që pushtonin, por
edhe emrat e vendeve që pretendonin. Emrin etnik të shqiptarit në trajtën
“arbanas” ne do ta ndeshim si banorë të këtyre viseve vetëm atëherë kur ai nuk
kishte njërin nga të dy komponentet e konceptit mesjetar mbi kombësinë – ose
bashkësinë politike ose bashkësinë fetare, me serbët ose bullgarët, praktikisht
vetëm po të mos ishte më ortodoks.
Nuk është pra e rastit që “arbanasët” përmenden për të parën herë në burimet
mesjetare të shek. XIV pikërisht në ato zona (në rrethet e Shkupit e të Prizrenit), ku
dihet se u përhap në një masë të kufizuar katolicizmi – si frekuentues në Pazarin e
Manastirit të Shën Gjergjit pranë Shkupit, si barinj, bujq e ushtarë në krahinën e
Tetovës, si fshatarë në feudet e manastirit të Kryeëngjëjve të Prizrenit, si bujq në
analet e manastirit të madh të Deçanit, kurse gjurmët e tyre i gjejmë gjithnjë në
shek. XIV dhe jo më parë, në Dalmaci, në Bosnjë, Hercegovinë.
Fakti që shënojnë L. Thalloczy, K. Jirečeku dhe M. Šufflay se deri në kohët e vona,
në sllavët e Dalmacisë e të Malit të Zi, me “arbanas” kuptohej vetëm shqiptari
katolik, ndihmon në konkluzionin tonë se shqiptari ortodoks, i cili banonte në
territoret e përfshira për një kohë relativisht të gjatë brenda kufijve të shteteve serbe
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ose bullgare, konsiderohej thjesht “serb” ose “bullgar”. Në këto rrethana, problemi
i përkatësisë etnike të banorëve mund të sqarohet vetëm me defterët osmanë të
shek. XV–XVI që u përkasin sanxhakëve të Kosovës, Metohisë e Maqedonisë,
materiali i të cilëve do të na ndihmojë për të hedhur një vështrim retrospektiv.
Me islamizimin në masë të shqiptarëve në shek. XVII, folësit e gjuhës shqipe u
ndanë në tre besime fetare – në katolikë, ortodoksë dhe myslimanë. Për konceptin
mesjetar, ishte e vështirë që shqiptarët myslimanë të quheshin arbër apo epirotë,
përderisa ata nuk qenë as katolikë, as ortodoksë. Qenë vetë qarqet qeveritare
osmane, të cilët u dhanë atyre emrin “arnautë”. Por prirja e shqiptarëve për të mos i
dhënë rëndësi përkatësisë fetare, e cila sillte diferencimin në radhët e tyre, solli si
pasojë nevojën për një emërtim të përbashkët etnik për mbarë folësit e gjuhës
shqipe. Apelativi i ri lindi nga fjala shqip, të cilën e ndeshim që te Buzuku,
nënkuptimin e gjuhës që e kuptonin të gjithë banorët shqipfolës. Që këtej lindi
apelativi “shqiptar”, ai që flet shqip, ai që e kupton gjuhën shqipe.
Me sa dimë, apelativi shqiptar zëvendësoi për të parën herë në burimet e shkruara
historike emrat arbër dhe epirotë në shek. XVIII, kurse emri i vendit Shqipëri në
vend të Arbërisë dhe të Epirit u sanksionua në fushën e shkrimit në shek. XIX. Si
apelativi për banorin shqiptar, ashtu dhe ai për atdheun Shqipëri, u përhapën në
mënyrë të rrufeshme gjatë Rilindjes Kombëtare vetëm në radhët e shqiptarëve që
nga Mitrovica deri në Prevezë. Për qarqet e huaja u përhap apelativi Albanese për
banorin dhe Albania për vendin, i cili zëvendësoi gjithashtu në mënyrë të
rrufeshme apelativat historikë arbanitë, epirotë dhe arnautë.
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QEMAL MURATI

EMRI I SHKUPIT NË GOJËN E SHQIPTARËVE
RRON PREJ DY MIJË VJETËSH
“Në vështrimin e stratigrafisë toponomastike, shqiptarët janë aq më të rëndësishëm
sepse kanë ruajtur emrin e vjetër për qytetin e Shkupit saktësisht sipas ligjeve të
gjuhës së tyre. Emërtimi i tyre Shkup germë për germë përputhet me formën latinedardane Scupi dhe assesi nuk mbështetet në formën sllave ose turke. Ky fakt ka
rëndësi edhe për çështjen se ku ka qenë vendbanimi më i hershëm i shqiptarëve.
Hipoteza e Joklit që ai të ketë qenë Dardania, me këtë konstatim fiton peshë
vërtetësie” (Petar Skok).
Është e njohur përgjithësisht se Shkupi është qytet i vjetër. Në vendin e sotëm është
ngritur nga Perandori Justinian I, pas tërmetit katastrofik që goditi qytetin e lashtë
Scupi në vitin 518. Qyteti Scupi është vendosur në grykën e Lepencit te Vardari,
nja tre-katër kilometra në perëndim nga vendi ku është sot. Sllavët vijnë këtu në
fund të shekullit VII dhe qyteti sundohej nga sundimtarë të ndryshëm - feudalët
vendës; ka qenë në administrim të shtetit mesjetar bullgar dhe atij serb. Turqit e
pushtojnë më 1392 dhe nën sundimin e tyre mbeti plot 520 vjet, deri më 1912
(Stamatoski 2004), të cilët i dhanë dhe emrin Üsküp, në bazë të harmonisë vokalike
të gjuhës së tyre. Gjykimi i linguistit maqedonas Petar Ilievski (Ilievski 1988: 508)
që thotë se sllavët kur i populluan këto vise, gjetën aty dy variante të emrit të
qytetit pranë Vardarit: Scupi e Scopi, është me ngarkesë të qëllimshme e
joshkencore, për të mohuar praninë e emërtesës toponimike shqipe Shkup dhe për
të përjashtuar elementin shqiptar në këto hapësira në periodën parasllave.
Te shqiptarët ky qytet i botës antike njihet me emrin e lashtë Shkup-i, në greqishten
Skopi, prej nga ka depërtuar dhe te maqedonasit e bullgarët Skopje, te serbët
Skoplje, turq. Üsküp. Linguisti i njohur Petar Skok pohon se emri shqip Shkup, i
këtij qyteti të ngritur qysh në kohën antike në truallin e Dardanisë para portave të
tri grykave – Kaçanikut, Dervenit dhe Matkës, lidhet direkt me emrin e vjetër
Scupi, sipas të cilit forma fonetike Shkup tingull për tingull mbulohet me formën
latino-dardane Scupi, -orum me ndërrimin e s-së nistore në sh, pra është një
kontinuente e drejtpërdrejtë e formës antike të latinitetit ilirik. Skupi (Scupi) i ka
takuar sferës së latinitetit ballkanik, që dëshmohet dhe me emrin Justiniana Prima
që i dha mbreti ilir Justiniani, dhe me mungesën e formës greke Justinianopolis.
“Në vështrimin e stratigrafisë toponomastike, shqiptarët janë aq më të rëndësishëm
sepse kanë ruajtur emrin e vjetër për qytetin e Shkupit saktësisht sipas ligjeve të
gjuhës së tyre. Emërtimi i tyre Shkup germë për germë përputhet me formën latinedardane Scupis dhe assesi nuk mbështetet në formën sllave ose turke. Ky fakt ka
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rëndësi edhe për çështjen se ku ka qenë vendbanimi më i hershëm i shqiptarëve.
Hipoteza e Joklit që ai të ketë qenë Dardania, me këtë konstatim fiton peshë
vërtetësie” (Skok 1933: 103).
Emrit të Shkupit i sillet edhe etimologu ynë i shquar E. Çabej, në një diskutim të tij
të mëhershëm në Sektorin e gramatikës e të dialektologjisë në periudhën 19591965 rreth punimit të Selman Rizës “Sistemi i rasavet dhe tipet e lakimit”, rreth
ndriçimit të historisë së trajtimit të disa çështjeve të morfologjisë historike të
shqipes (çështjeve të sistemit emëror, të nyjës, të përemrave dëftorë e pronorë), ku
merr në shqyrtim me atë hov dhe topikun tonë në vështrim, dhe ndër të tjera
thekson: “Në lidhje me këtë ka të ngjarë që Scupi i kohës romake te vokali fundor
të përmbajë artikullin postpozitiv, i cili në shqipen sot paraqitet si –i” (Çabej 2012:
42). Më tej ai e zgjeron diskutimin për Shkupin me frymë polemizuese kundër
Selman Rizës, si vijon: “Në një rrugë pa rrugë është futur S. R. dhe në gjykimin që
jep (f. 108) për emrin antik të Shkupit, Scupi. Për këtë emër vendi në f. 79 kisha
thënë se “Në lidhje me këtë ka të gjarë që Scupi i kohës romake te vokali fundor të
përmbajë artikullin postpozitiv, i cili në shqipen sot paraqitet si -i. Kundra kësaj
teze që unë vetë e paraqes vetëm si mundësi të madhe (“ka të gjarë”), po
shkencërisht plotësisht të mbrojtshme, kritiku ynë merr qëndrim prej linguisti
historik me këto dy arsyetime : “a) Toponimevet iliriane Romakët nuk ua kanë
riprodhuar mbaresat iliriane. b) Tek Ptolemeu (III 9, 4, VIII, 3) i njëjti toponim
figuron në shumësin greqisht : Skoupoi.” Pikësëpari mendimi i S. R. se te Scupi
kemi të bëjmë me një toponim ilir do reviduar në vështrimin që shumica e
dijetarëve kompetentë në këtë lëndë Scupin nuk e zënë si qytet ilir, po trak; kështu
edhe emri i tij nuk figuron ndër emrat gjeografike ilire të Ballkanit në veprën e
njohur po me këtë titull të Hans Krahes. Pavarësisht nga kjo rrethanë, pohimi se
Romakët toponimevet ilire nuk ua paskan riprodhuar mbaresat, me gjithë sigurinë
apodiktike me të cilën paraqitet, është një koniekturë e pambështetur në ndonjë fakt
e si e tillë krejt e pathemeltë. Është e pamendueshme që ata Romakë a Grekë që
shkruanin këto emra t’i kenë riprodhuar ato me cungim të mbaresave të tyre. Me
një supozim të këtij lloji do të pranohej që ata të kenë qenë gjuhëtarë në kuptimin e
sotëm të fjalës – të tillë nuk arrinin të ishin as gramatikanët e tyre – sa që të dinim
se ku mbaronte tema e një emri e ku niste mbaresa. Më logjike është të mendohet
se Romakët e Grekët u shtonin mbaresave të emrave të huaja mbaresat e veta, i
zëvendësonin në shkrim e sipër ato me këto, bënin në atë mes një interpretatio
latina ose një interpretatio graeca. Kështu ka ndodhur me të vërtetë, e për këtë ka
fakte sa të duash. Në rasën tonë konkrete ballkaniken Skupi ose Shkupi Romakët e
grupuan në shumësat e mashkulloreve të tyre, e prandaj ky emër qyteti tek ata
lakohet Scupi Scuporum, dhanore Scupis. Dëshmia e Ptolemeut (Skoupoi) që sillet
si instancë kundër tezës sime, nuk është në gjendje as të vërtetojë gjë as të
përgënjeshtrojë. Skoupoi është një imitim besnik, bile servil, i lat. Scupi, -orum,
shumës grek (....) ishte vetëm grafike: sepse në kohë të Ptolemeut (shek. II i epokës
së re) diftongu oi kish treqind vjet që ishte reduktuar në zanore të thjeshtë. Kështu
pra Skuopoi e Ptolemeut në esencë nuk është veçse Scupi latin shkruar me germa
greke, grupuar artificialisht në sistemin e lakimit të greqishtes klasike, i cili në atë
kohë kishte marrë rrugën e shkoqjes, të zbërthimit të tij. Katër shekuj pas
Ptolemeut, Prokopi i i Cezaresë emrin e këtij qyteti e shkruante Skoupion. Edhe
këtu, si te lat. Scupi e te Skoupoi e Ptolemeut, na shfaqet me fytyrë të mbuluar një
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trajtë vendi Skupi ose Shkupi. Po kësaj here greqizuar grafikisht me anë të -on-it të
neutrit të greqishtes, i cili tashmë edhe ky ishte zhdukur qëmoti e mbahej vetëm në
përdorimin klasicist të shkrimtarëve. Gjithsesi ka gjasë që te këto emra romake e
greke na ruhet një emër parashqiptar me artikullin postpozitiv. Shtojmë tani se po
ashtu duket se qëndron puna në lat. Scodra : shqip Shkodra. Edhe këtu na shfaqet
artikulli postpozitiv, -a-ja e femërores” (Çabej 2012: 444-45).
Më pas, Çabej në fjalorin e tij etimologjik (Studime etimologjike në fushë të
shqipes) nuk e përfshin këtë topik (Shkupin). Kjo mund të kuptohet qartë që ai do
të ketë qenë i vetëdijshëm se shpjegimet e tilla për Shkupin, me gjithë shtjellimin e
mësipërm interesant, nuk janë të sigurta. Ky gjuhëtar ndërkaq merr në vështrim
fjalën Shkupë “erë e nxehtë që shkrin borën”, të cilën e jep Gazulli për të folmen e
Bogës në Malësi të Madhe, që lidhet me “era e Shkupit”, emërtim i një ere pas
drejtimit të vendit nga i cili mendohet se vjen (Çabej 1976: 144). Edhe në të folmet
e Karadakut të Shkupit, të Moravës së Epërme e të Moravës së Poshtme të
Kosovës, folësit e moshuar për një erë të ngrohtë që vjen nga Shkupi thonë: “Po
fryn shkupja” (Halimi 1993: 32). Është për të shënuar këtu që emrin e Shkupit me
trajtën e femërores Shkupë-a e hasim edhe te shkrimtarët tanë të vjetër, si te Është
për të shënuar këtu që emrin e Shkupit me trajtën e femërores Shkupë-a e hasim
edhe te shkrimtarët tanë të vjetër, si te Frang Bardhi (Dictionarium LatinoEpiroticum, 1635) Shkupja “Scopi, Scopia, Scupia), te Pjetër Bogdani
argjupeshkëpi i Shkupsë (Çeta e Profetëve, 1685), te “Kuvendi i Arbënit (1706)”
Shkupa “arqupeshkupin të (e) Shkupësë” (Ashta 2009: 168). Kjo është një dëshmi e
sigurt se “i” te Shkup-i në krye të herës nuk ka qenë një artikull postpozitiv (nyje e
prapme) e shqipes, por shumësi i formës latine Scupi.
Recensuesi i artikullit të Joklit te ZONF V (1928) 2, 205, Petar Skok, është i
gatshëm, si thotë ai, të nënshkruajë të gjitha përfundimet që ka arritur Jokl për
habitatin e shqiptarëve në Dardani, dhe përpiqet për ta vërtetuar këtë tezë dhe me
vëzhgimet e veta. Kontributi më i rëndësishëm i Skokut për teorinë dardane të
origjinës së shqiptarëve gjithsesi është etimologjia e dy emrave popullorë të tyre:
Shqipën fillimisht do të kenë qenë "kolonët nga qyteti Scupi" = shq. Shkup, dhe
Albani "ardhacakë nga zona përreth lumit *Alb-' Llap-i i sotëm në Kosovë (Skok
1931: 49): pa marrë parasysh të gjitha rezervat, ky interpretimi edhe deri më sot ka
tërhequr vëmendjen e dijetarëve të ndryshëm. Te Scupi alb> shq. Shkup, sll. Skъp
Skop-je problemi që prej atje të përftohej Shqip- qëndron në kuantitetin e vokalit
themelor: kurse për sa i përket Lab, emri i lumit nuk është i njohur në burimet
antike... (Loma 1991: 13). Përtej fakteve të fonetikës historike të munguara, për
lidhjen e pagjasshme të etnonimit të sotëm shqiptar me emrin e Shkup-it do të
nënvizojmë dhe këtë: si është e mundur që topiku Shkup që rron në gojën e
shqiptarëve së paku prej dy mijë vjetësh të gjeneronte një emër etnik shqiptar kaq
të ri në shek. 17-18, pra kjo do të ishte krejt e papërligjur dhe nga ana e motivimit
semantik. Emrat Shkup e shkip-tar kanë vetëm një përngjasim okazional (të rastit),
një dukuri kjo e shpeshtë në gjuhë.
Ndonjë etimologji tjetër për sa i përket kuptimit të emrit të Shkup-it, si ajo e
historianit dhe arkeologut kroat Čiro Truhelka, i cili thotë se rrënja e toponimit të
Shkupit duhet kërkuara te “shtëpia” ose te “shqiponja” (Selmani 2004), është
krejtësisht arbitrare. Në fakt, kuptimi i emrave të tillë të botës antike si Shkup,
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Vardar, Sharr, Shtip, etj. është vështirë të diktohet, porse të shumtën e herave ata
mbajnë një emër vetjak. Për vjetërsinë e madhe të emrit Shkup në gojën e
shqiptarëve prej shekujsh e mijëvjeçarësh, përveç anës së fonetikës historike, siç u
shpjegua më sipër, flasin dhe një varg përdorimesh të ngulitura që lidhen me këtë
topik, si: Shkupjan, Shkupjane, që tregojnë përkatësinë e banorit që jeton në Shkup
ose që janë me prejardhje nga Shkupi; përveç këtyre trajtave të zëna ngoje, në disa
të folme ndeshim dhe i shkupsi, e shkupsja. Pastaj shkupjançe, që shpreh mënyrën e
jetesës: po jeton shkupjançe; e ka ba Shkup; fraz. Shkup e Shkodër: Ky njeri ka
shetit Shkup e Shkodër, përdoret me kuptimin për një njeri që ka shëtitur shumë;
Mos fol Shkup e Shkodër – mos fol përçart; Mos m’çit n’Shkup e Shkodër – mos më
shoshit, mos pyet pa lidhje, etj. (Halimi 1993: 28).
Nga pikëpamje linguistike, emri i Shkupit, bashkë dhe me emrat e tjerë Sharr,
Vardar, Shtip, Ohër, janë dëshmitë më të sigurta dhe pikat më referenciale të
pranisë së shqiptarëve në këto hapësira së paku që nga perioda antike greke e
romake, pra gjithsesi shumë shekuj para ardhjes së sllavëve. Skok 1934, 22 sikur
në mënyrë të heshtur e miraton Joklin, kur, duke u atribuuar shqiptarëve edhe më
tej përzierjen iliro-trakase, në vështrimin territorial të origjinës dardane, zonat në të
cilat ata, sipas tij, “kanë çuar jetën e tyre të pastrit” në periodën parasllave
përcakton pikat: Sharr, Pollog, Prizren, Krujë dhe Duklja (Loma 1991: 13).
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IZAIM MURTEZANI

INSTITUCIONI I VËLLAMËRISË NË TRADITËN
POPULLORE
P ë r m b l e dh j e e sh k u r t ë r: Në kuadër të farefisnisë artificiale,
institucioni i vëllamërisë paraqet një element tejet të rëndësishëm dhe si tillë është
përfshirë edhe në përmbajtjen e së drejtës sonë zakonore. Më konkretisht, ai ka
arritur të jetë pjesë përbërëse edhe i brendisë së Kanunit të Lekë Dukagjinit, por
njëkohësisht edhe i kanuneve tjera.
Ky institucion aq shumë i pranishëm në të kaluarën nuk ka mbetur pa mos
u vërejtur dhe shënuar edhe nga shumë udhëpërshkrues të huaj të cilët kanë
qëndruar në viset e banuara me shqiptarë. Është me rëndësi të ceket se vëllamëria
ka qenë e njohur dhe e pranishme pothuajse në të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët.
Vëllamëria si pjesë e rëndësishme e së drejtës zakonore, ka arritur të
depërtojë edhe në strukturën përmbajtjesore të këngëve popullore dhe sidomos në
këngët kreshnike të cilat dallohen me një përshkrim më të gjerë epik të ndodhive që
i shtjellojnë. Struktura përmbajtjesore e këngëve flet se institucioni në fjalë është
respektuar tej mase nga protagonistët e tij, por ka pasur raste edhe të keqpërdorimit
me qëllim të arritjes së ndonjë përfitimi personal.
Fjalë kyçe: vëllamëri, këngë, krushqi, zakon, farefisni, kanun, besë,
traditë, ritual, motiv, etj;
1. Vëllamëria si dukuri me prapavijë rituale
Sistemi i farefisnisë paraqet trajtë elementare të organizimit shoqëror të të
gjitha grupimeve njerëzore. Këto grupime njerëzore, apo shoqërore, përkatësisht
farefisnia, në vija të përgjithshme, varësisht nga botëkuptimet e akëcilës bashkësi
njerëzore, mund të përkufizohet dhe perceptohet ndryshe, veçmas në raport me
vëllimin, rëndësinë, domethënien, por edhe klasifikimin e saj. Megjithatë, nuk
mund të shmanget klasifikimi që sistemin e farefisnisë e ndan në dy grupime
themelore: farefisnia sipas gjakut dhe farefisnia sipas krushqisë, apo martesës.
Farefisnia sipas gjakut paraqet lidhje të kushtëzuar biologjike-shoqërore, apo
gjenetike dhe brenda saj përfshin të gjitha marrëdhëniet që krijohen me vet aktin e
lindjes. Marrëdhëniet e tilla krijohen natyrshëm, apo vetvetiu, pa ndonjë ndërhyrje
individuale. Këto marrëdhënie nuk mund t’u nënshtrohen ndryshimeve të karakterit
shoqëror, por mbeten të tilla pa marr parasysh dëshirën, ose vullnetin e individit.
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Mund të thuhet lirshëm se në themelin e çdo farefisnie të gjakut qëndron martesa.
Një gjë të tillë e konstaton edhe autori i mirënjohur Luis Morgan (Morgan, 1969:
261), por edhe shumë sociologë dhe antropologë të mëvonshëm dhe të kohës më të
re. Farefisnia nëpërmjet martesës është fryt i lidhjes martesore mes burrit dhe gruas
kur njëkohësisht miqësohen edhe familjet e tyre. Ndoshta, më së miri, lidhjet
farefisnore në baza martesore i definon Kanuni i Lekë Dukagjinit i cili dallon
farefisninë e gjakut dhe të gjinisë. Sipas kanunit në fjalë, farefisnia, apo brezat e
gjakut rrjedhin nga ana e babait (të tillët përcaktohen si “lisi i gjakut”), kurse brezat
e gjinisë rrjedhin nga ana e nënës (të tillët përcaktohen si “lisi i tamblit”
(qumështit) (Sipas KLD, 1933: 67).
Ndërkaq,
përveç
farefisnisë sipas gjakut, kemi edhe një farefisni tjetër, të pagëzuar si farefisni
artificiale, pasi marrëdhëniet që krijohen mes dy individëve, nuk janë të karakterit
biologjik, por të karakterit social, apo kulturor. Si farefisni artificiale mund të
konsiderohen adoptimi i një fëmije tjetër në rastin kur ndonjë çift bashkëshortor
nuk mund të lind fëmijë si rrjedhojë e shkaqeve të ndryshme, pastaj kumbaria e cila
sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit, është e përbërë prej tri llojesh, si kumbari e
pagëzimit, kumbari e kurorës dhe kumbari e flokëve (KLD, 1933: 67) dhe
vëllamëria si një institucion tejet i veçantë i së drejtës sonë zakonore.
Pra, si një lloj specifik i farefisnisë
artificiale gjithsesi se është vëllamëria e cila në Kanunin e Lekë Dukagjinit njihet
me termin vllaznim. Sa i përket termit me të cilin shënohet ky institucion i
farefisnisë artificiale, ai është i larmishëm. Kështu, “në Shqipërinë jugore, vëllai i
gjakut quhet vëllam, nga shq. vëlla, një term që ka hyrë në greqishten e sotme në
trajtën βλάμης (vlamis). Shqiptarët veriorë përdorin termin pobratim, nga serbokr.
pobratim, “vëlla gjaku”. Ka edhe motra gjaku dhe ato quhen motërmë në
Shqipërinë jugore, me prejardhje nga shq. motër” (Elsie, 2005: 213-214). Ndërkaq,
në disa krahina të tjera shqiptare quhet dhe byrazer, sidomos ky term (birazer)
përdoret në krahinën e Dibrës dhe si i tillë është regjistruar edhe në Kanunin e
Dibrës, të hartuar nga Xhafer Martini (2007). Vërehet se disa nga termet janë me
prejardhje sllave dhe orientale, por kjo nuk do të thotë se bashkë me termin të jetë
huazuar edhe institucioni në fjalë, madje mund të jetë edhe e kundërta. Në këtë
drejtim, studiuesi Sejko konstaton se “zakoni ka kaluar nga shqiptarët te sllavët,
kurse emri ka kaluar nga sllavët te shqiptarët” (Sejko, 2002: 291). Kjo edhe nuk
mund të përjashtohet, pasi ndodh që prapa një emri me prejardhje të huaj, të fshihet
një funksion me tipare të lashta dhe autentike. Sido që të jetë, vëllamëria është një
ndër zakonet e vjetra, madje që ndërlidhet edhe me ilirët (Elezi, 2002: 76), por
njëkohësisht ajo mbetet edhe “një dukuri e përbashkët e viseve ballkanike, e
trashëguar aty prej kohëve më të lashta” (Çabej, 1975: 342).
Institucioni i vëllamërisë, në të kaluarën, ka qenë shumë i përhapur, madje
edhe jashtë trojeve ballkanike. Studiuesi austriak, Karl Kazer, thekson se përveç në
Ballkan “vëllamëria si trajtë e farefisnisë artificiale është zhvilluar edhe në disa
shoqëri tjera evropiane, siç janë ajo gjermane dhe sllave. Prejardhja e saj, nuk është
sqaruar. Ungjilli i ri në asnjë rast nuk paraqet bazë mbi të cilin do të mundej të
zhvillohej vëllamëria, megjithatë e hasim në mbarë rajonet ku ekzistojnë kishat
krishtere, edhe pse në jug dhe në lindje të Evropës është e përfaqësuar më fuqishëm
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sesa në perëndim” (Kazer, 2002: 150). Me siguri se në pjesën perëndimore të
Evropës ku ka dominuar kisha katolike është luftuar më tepër dukuria e
vëllamërisë, kurse kisha ortodokse ka qenë më tolerante ndaj saj. Kisha katolike
duke mbajtur “qëndrim negativ ndaj institutit të vëllamërisë e cilësonte këtë si
“vëllamëri falso”. Megjithatë, as feja dhe as kleri nuk kanë qenë në gjendje të bënin
malësorin, sidomos atë shqiptar, të hiqte dorë nga ky zakon i lashtë (Elezi, 2002:
76). Ndërkaq, ndër shqiptarët ortodoksë, thotë Elsie, “ky institucion kishte marr
bekimin e kishës. Të dy shokët që bëheshin vëllezër gjaku, bekoheshin nga prifti
dhe merrnin pjesë në kungim” (Elsie, 2005: 214). Nga kjo mund të konkludohet se
ky zakon është parakrishter, madje shumë i lashtë, saqë rrënjët e tij mund të
shkojnë edhe shumë më thellë.
Vëllamëria,
në
cilësinë
e
farefisnisë artificiale ka qenë e njohur dhe e pranishme, pothuajse në të gjitha trojet
shqiptare, madje edhe te arbëreshët e Italisë ku edhe sot e kësaj dite ruhet një
traditë e kësaj natyre. Kështu, studiuesi Gjovalin Shkurtaj duke e përshkruar më
hollësisht zakonin e vëllamërisë te arbëreshët e Italisë thekson: “Dita e vëllamjes,
që bëhet edhe sot në fshatrat arbëreshe të Kalabrisë si Ejaninë, Freasnitë etj. na
kujton besëlidhjet e hershme shqiptare, përbetimet burrërore për mbajtjen me çdo
kusht të traditave dhe zakoneve të mira, sidomos të vëllazërisë, të lidhjeve të
gjakut. Kjo ceremoni, në ditët tona zhvillohet kështu: Përfaqësues nga të gjitha
fshatrat mblidhen rreth një tavoline të mbuluar me flamurin shqiptar dhe, të gjithë
sa janë, mbështesin dorën e djathtë mbi të. Me thirrjen “Besa” ngrihen duart dhe
bëhet betimi mbi shqiponjën e zezë dykrenare të flamurit. Pastaj çdonjëri prej
pjesëmarrësve, duke piskuar shokun që ka përbri në dorën e djathtë, thotë: “Cimb
një, cimb dy, vëllau im je ti”. Si mbaron ky rit, në mes të tryezës vihet një shishe e
madhe me verë të kuqe dhe njëri pas tjetrit pjesëmarrësit pinë nga një gllënkë duke
thënë: “Gjaku im është gjaku yt, besa ime është besa jote”. Më tutje, Gjovalin
Shkurtaj i referohet edhe një citati të folkloristit të shquar arbëresh Lluka Perone
nga Frasnia i cili duke i bërë një përshkrim këtij zakoni të lashtë arbëresh,
përkatësisht vëllamërisë, thekson: “Mblidhen në dy tri shtëpi dhjetë-dymbëdhjetë
djem e vajza. Në mëngjes kush sjell mishin, kush tumac (makarona të bëra në
shtëpi), kush bukë e djathë, kush verë e kuleç, etj. Vajzat gatuajnë e bëjnë një
tryezë me gjithë të mirat. Në mesditë mblidhen trimat (djemtë) dhe kështu hanë e
pinë “tek më e madhja hare e tek vëllezria e shoqëria më e kulluar e me nder”. Pas
të ngrënit djem e vajza dilnin e hidhnin vallen dhe duke luajtur e duke kënduar
venin në kishë dhe përqafonin vëllazërinë duke u betuar se sa të rronin do të
duheshin si motra e vëllezër dhe që atë ditë thërriteshin: motër e vëlla” (Shkurtaj,
1984: 152-153). Siç mund të vërehet, ky zakon jo vetëm që është ruajtur i gjallë
deri sot, ai ka ndikuar dukshëm edhe në ruajtjen e qenësisë dhe njëherësh identitetit
të arbëreshëve të Italisë. Prania e këtij zakoni te arbëreshët e Italisë, po ashtu bën
me dije se ky zakon është tejet i lashtë, pasi arbëreshët e bartën atë nga atdheu i
tyre paraprak. Kjo do të thotë se ata e posedonin edhe para shekullit XV që pastaj
ta bartnin me vete në Itali me rastin e shpërnguljes së tyre. Përndryshe, “ceremonia
e të bërit vëllam ishte pak a shumë e njëllojtë në Jug dhe në Veri. Në ditët e
caktuara bëhej një drekë a darkë (davet) me të ftuar të tjerë dhe pasi shponin gishtin
e vogël të dorës, gjakun e derdhur në filxhan e përzienin me raki ose edhe pa të dhe
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e pinin gjysmën njëri e gjysmën tjetri. Me këtë rast bëhej urimi “Vëllamëri të
pandarë”. Kjo ceremoni përsëritej në shtëpinë e vëllamit tjetër pas një jave” (Elezi,
2002. 76).
Zakonin në fjalë, apo vëllamërinë, e kanë hasur edhe shumë
udhëpërshkrues të huaj të cilët kishin qëndruar në tokat shqiptare. Disa prej tyre
kanë dhënë edhe përshkrime të hollësishme të këtij lloji të farefisnisë artificiale.
Studiuesi Sejko thotë se i pari “autor që përmend vëllamërinë te shqiptarët është
francezi L. Pukëvilë i cili flet për këtë zakon te suljotët dhe e quan vëllamia në
shqip, se s’i gjen dot fjalë të përshtatur në frëngjisht ose greqisht. Për të qënë të
bashkuar e më të lidhur me njëri tjetrin, suljotët në rast rreziku bëheshin vëllamë në
masë, jo duke pirë ujë me gjak nga gishti i gjithsecilit prej një ene të përbashkët, si
te malësorët e veriut, por siç thotë Pukëvili, duke kryqëzuar armët dhe duke
shqiptuar fjalët: shpirti im është shpirti yt, jeta ime është jeta jote. Sikur francezët ta
kishin zakonin e vëllamisë Pukëvili në këtë rast sigurisht do ta thoshte dhe do të
përdorte fjalën përkatëse frëngjisht” (Sejko, 2002: 290). Zakonin e vëllamërisë
gjatë udhëtimeve në pjesën veriore të Shqipërisë e ka përshkruar edhe albanologu
Franc Nopça, madje duke qenë edhe vetë protagonist i këtij akti. Ai shkruan:
“Gjatë këtij udhëtimi ndodhi që Qerim Sokoli, nga Bugjioni, më luti që të bëhesha
probatim (vëllam) i tij, gjë që e pranova me gjithë qejf. Në prani të Deli Nout,
kushëriri i Qerim Sokolit, por edhe si dëshmitar, lidhëm gishtat e vegjël të dorës së
djathtë, i shpuam dhe morëm nga një pikë gjaku, njomëm me këtë dy copëza
sheqeri që ia dhamë njëri tjetrit për t’i ngrënë dhe pastaj u përqafuam dy herë me
thirrjen për hair. Me këtë përfundoi ceremonia në mes të pyllit, jo larg Fletit, ku
unë bëhesha pjesëtar i familjes së Qerim Sokolit” (Nopça, 2007: 137).
Ndërkaq, edhe albanologu tjetër i njohur, Hahn, nuk kishte mbetur pa mos
e vërejtur dhe shënuar këtë dukuri kaq të rëndësishme me prapavijë etnologjike. Ai
në veprën e tij të botuar në vitin 1854 në gjuhën gjermane Studime shqiptare (të
përkthyer viteve të fundit edhe në gjuhën shqipe) ndalet në përshkrimin e
vëllamërisë në disa fshatra katolike të Shkodrës, veçmas në kontekst të
gjakmarrjes, apo gjatë përmbylljes me sukses të saj. Ai shkruan si vijon: “Për me e
forcue ma mirë miqësinë e re, të pajtuemit bajnë krushqi në mes tyre, ose kumbari,
ose qethin fëmijë, ose pijnë gjak. Ceremonia e fundit ka emnin sllavisht
“probatinia”. Kjo miqësi lidhet kështu: kumbara e atyne që duen të bahen vllazën i
lidh secilit gishtin e vogël të dorës së djathtë, pastaj e shpon pak gishtin; pikat e
gjakut i pret në nji gotë me raki dhe ia jep me e pi tjetrit. Pastaj të vllaznuemit
rroken në qafë dhe bajnë nji gosti ku thërrasin edhe miqtë e tyne. Në disa krahina të
tjera derdhin gjakun e të dyve në nji gotë raki dhe ua japin për me pi. Malësorët e
kanë si gja të shenjtë vllaznimin që asht lidh mbas fjalës së gjakut, por ai që bahet
ndër rrethana të tjera nuk e ka randësinë e atij të parit. Ndër krahinat e tjera të
Shqipnisë kjo lidhje vazhdon të gjithë jetën, bile vëllai i gjakut asht ma afër se
vëllai i vërtetë” (Hahn, 2008: 244). Edhe mikesha e shqiptarëve, Edith Durham,
shkruan për zakonin e vëllamërisë. Ajo duke i transmetuar fjalët e një
bashkëbiseduesi (Toni Preçës, shqiptar me përkatësi katolike) të saj shkruan: “Kur
isha djalosh, po udhëtoja përmes një krahine të rrezikshme me një mysliman të ri.
Më kërkoi të bëheshim vëllezër. Mua më duhej të merrja lejen e babait, kreut të
shtëpisë. Ai më tha se ata ishin shtëpi e mirë për t’u lidhur miq. Si kaloi një farë
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kohe dhe ne ende e dëshironim vëllamërinë, u takuam, lidhëm fort me fije gishtin e
vogël gjersa u enjt, pastaj e shpuam e secili e pikoi gjakun e vet në një petë sheqeri.
Unë hëngra sheqerin e tij, ai timin. Pas kësaj ne ishim të të njëjtit gjak e u betuam
për të i dhanë njëri-tjetrit çorape të thurura me lule të bukura. Tani ai ka vdekur,
por vëllezërit e tij janë vëllezërit e mi dhe fëmijët tanë janë kushërinj e nuk mund të
martohen për më shumë se njëqind vjet. Në këtë rast u përdor sheqeri, sepse njëri
prej tyre ishte mysliman. Në rastet ndërmjet krishterëve, gjaku gjithnjë hidhet në
raki ose në verë. Mjeti më i mirë është vera e kuqe, pa dyshim, sepse i ngjet shumë
gjakut” (Durham, 1990: 480). Për dukurinë e vëllamërisë kanë shkruar edhe shumë
udhëpërshkrues të tjerë, kurse është me rëndësi të ceket edhe një përshkrim i këtij
zakoni te fshatrat shqiptare të rrethinës së Shkupit. Një zakon të kësaj natyre dhe
me të njëjtin rast, përkatësisht gjatë pajtimit, apo faljes së gjakut mes dy familjeve
në fshatrat shqiptare të Shkupit, e përshkruan edhe serbi Milenko Filipoviç. Ai
duke iu referuar kësaj dukurie thotë: “në të kaluarën, te shqiptarët e rrethinës së
Shkupit kur ndodhte pajtimi mes dy familjeve të armiqësuara, ato fillimisht
përqafoheshin dhe pastaj vëllazëroheshin. Palët e pajtuara trajtoheshin si pjesë e një
familjeje dhe midis tyre bëhej vëllazërimi. Vëllamëria, apo vëllazërimi bëhej ashtu
që të dytë e shponin gishtin me gjilpërë, kurse pastaj njëri-tjetrit ia lëpinin gjakun
(Filipoviq, 1939: 372, 482-483). Edhe studiuesi Qemal Murati e përmend
vëllamërinë në zonën e Kërçovës: Ai thotë: “një ndër zakonet e vjetra kërçovare në
fushën e familjes duhet përmendur dhe vëllaminë (probatiminë). Ceremoniali i këtij
zakoni qëndron në të pimunit e gjakut ndërmjet shoqi-shoqit. Me këtë nënkuptohej
përzierja e gjakut dhe krijimi i lidhjeve të ngushta midis vëllamëve e familjeve të
tyre që çonte dhe në ndalimin e martesave midis tyre, hasmërive etj. Vlen të
theksohet këtu se pirja e gjakut dëshmohet si institucion i ilirëve dhe i shqiptarëve
të kohës së Skënderbeut” (Murati, 2008: 190-191). Pra, nga përshkrimet e larta,
mund të vërehet se zakoni i vëllamërisë, në trajta dhe variante të ndryshme ka qenë
i përhapur në të gjitha trojet shqiptare, kurse në ditët e sotme, vështirë se
praktikohet më.
2. Vëllamëria dhe reflektimi i saj në këngët popullore
Zakoni i vëllamërisë aq shumë i përhapur në të kaluarën te shqiptarët nuk
ka pasur sesi të mos pasqyrohej edhe në këngët tona popullore, pasi dihet se kënga
përveç se paraqet një artefakt me vlera të çmuara estetike, ajo njëherit dallohet edhe
në cilësinë e një artefakti me vlera dokumentuese, apo pasqyron realitetin objektiv
me të gjitha pjesët përbërëse të tij. Mes tjerash, në përmbajtjen e tyre, është
pasqyruar edhe zakoni i vëllamërisë, madje sa më shumë që këngët janë të moçme,
aq më mirë e pasqyrojnë këtë element të traditës sonë popullore. Sidomos, në këtë
drejtim, dallohen këngët kreshnike, në përmbajtjen e të cilave hasen elemente të
shumta të vëllamërisë. Pjesa më e madhe e këngëve, sidomos atyre kreshnike, i
bëjnë jehonë respektimit të vëllamërisë, ashtu siç e parashikon këtë e drejta
zakonore, por kemi edhe shumë këngë në të cilat keqpërdoret vëllamëria për
interesa të ngushta personale, apo për ndonjë përfitim material, apo për ndonjë
avancim të pozitës shoqërore.
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Respektimi i vëllamërisë. Institucioni i vëllamërisë ka qenë një institucion
shumë i rëndësishëm në të drejtën tonë zakonore dhe si i tillë është respektuar tej
mase, madje duke marr edhe tipare të shenjta, ashtu si edhe shumë institucione
tjera, si mikpritja, nderi, miku, besa, etj. Duke iu referuar vëllamërisë te shqiptarët,
Mark Milani (që paraprakisht kishte luftuar kundër shqiptarëve që më vonë të flasë
me admirim për ta) me të drejtë thekson se “vëllami është më i afërt se vet vëllai,
sepse vëllanë e ke nga nëna dhe babai, kurse vëllamin e ke nga vetë Perëndia, e
meqë Zoti është mbi të gjithë, sa më afër Zotit të jesh, aq më afër je vetë njeriut”
(Milani, 2002: 76). Si rrjedhojë logjike e kësaj që u tha më lartë, atëherë është më
se evident konstatimi tjetër që del nga Mark Milani se te shqiptarët “nëse dikush,
rastësisht, të vretë vëllain dhe probatinin, duhet të hakmerresh për vëllamin
(probatinin) dhe mbas tij, për vëllanë. Nëse ndodh që edhe vëllai i dytë, apo i tretë,
apo sa do vëllezër të tjerë të vriten nga gjaksi i probatinit, për asnjërin nuk duhet të
hakmerresh, pa u marrë më parë gjaku i vëllamit; vetëm pas kësaj ai ka të drejtë të
hakmerret për vëllezërit e vrarë” (Milani, 2003: 37). Konstatimet që i nxjerr Mark
Milani i referohen pjesës së skajshme veriore shqiptare, përkatësisht zonave
ndërkufitare shqiptaro-malaziase, pasi në zonat jugore të Shqipërisë, sidomos në
Labëri sipas shënimeve që i jep studiuesi, Elezi, nuk vlente një rregull i tillë. Ai
thotë se në jug të Shqipërisë, përkatësisht në të drejtën zakonore të Labërisë,
“vëllamërit as nuk mund të vrisnin dhe as nuk mund të vriteshin për gjakmarrje,
por ishin të detyruar të ndihmonin njëri-tjetrin në çdo të keqe e fatkeqësi. Vëllami
mund të shkonte në ndihmë për të marrë gjakun, por nuk merrte përsipër gjakun.
Në praktikë ka pasur ndonjë rast të veçantë kur vëllami ka marr gjakun e vëllamit,
meqenëse ky nuk kishte as vëllezër dhe as kushërinj të fisit të tij, por rregulli i
pranuar nga e drejta zakonore nuk e parashikonte një gjë të tillë” (Elezi, 2002: 76).
Nga ana tjetër, nga një rregull i kësaj natyre, nuk përjashtohej edhe zona e Dibrës.
Kështu, sipas Kanunit të Dibrës, “vëllami nuk shtie pushkë për vëllamin, vetëm në
rast se vëllami vritet kur është duke u përcjellë, ose në afërsi të shtëpisë së vëllamit
ku ka qëndruar. Atëherë vëllami është i detyruar ta marr hakun e vëllamit të vrarë,
pasi ky i fundit merr statusin e mikut” (Martini, 2007: 102).
Në këngët kreshnike kemi një numër të madh të shembujve në të cilat del
në sipërfaqe institucioni i vëllamërisë me të gjitha veçoritë që i posedon në
brendinë e tij. Kryeprotagonistët e këngëve, Muji dhe Halili, por edhe të tjerët,
kanë shumë vëllamë në mbretëritë tjera ku i kryejnë të bëmat e tyre. Vëllamët, në
shumicën e rasteve, janë jashtë vendbanimeve ku veprojnë ata. Madje edhe
martesat bëhen në këto mbretëri të largëta dhe janë të natyrës ekzogamike (lidhje të
krushqive në krahina të largëta), pasi martesat brenda fisit ishin të ndaluara. Në
funksion të kësaj ndalese, Halili si protagonist i këngëve kreshnike thotë: se gjithë
grat e Krahinës ku janë, / se gjithë vashat e Jutbinës ku janë, / bash si motra qi po
m’duken (FSHEL, 1966: 73). Nënkuptohet se nga këto lidhje krushqie me krahina
të largëta ishin të përjashtuar vëllamët pasi kjo ishte në kundërshtim me rregullat që
i dedikoheshin këtij institucioni. Një gjë të tillë shprehimisht e ndalonte edhe
Kanuni i Lekë Dukagjinit në të cilin thuhej se të rinjtë mund të fejoheshin, vetëm
nëse nuk ishin gjak e gjini, nuk i takonin të njëjtit fis, por, mes tjerash të mos ishin
edhe në lidhje kumbarie (KLD, 1933: 12). Në të njëjtin Kanun, kjo thuhet edhe
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haptazi, si: “vllaznimi, qi bahet tui pî gjak, e ndalon krushqin përgjithmonë
ndërmjet të vllaznuemve, shpis së tyne e zjarrmit të tyne” (KLD, 1933: 67). Pra,
edhe vëllamëria ishte një lidhje e farefisnisë artificiale që nënkuptonte respektimin
e një varg rregullash, mes tyre, edhe ndalesën e rreptë të fejesave dhe të martesave.
Në këngët popullore, një martesë midis individëve të vëllazëruar nuk ndodh, madje
as në kushte tejet specifike. Kështu, në këngën e pagëzuar si Hysen Kraposhniki,
por edhe në shumë versione të saj, heroi i dergjur në shtrat duke vërejtur se nuk
mund të shërohet, ia fal vëllamit të fejuarën e tij. Kjo e fundit, pikërisht në ditën e
dasmës, do të kaloj kah shtëpia e tanimë ish-të fejuarit dhe kërkon që të shkoj të
përshëndetet me të për herë të fundit. Ajo do të arrij që ta zgjas qëndrimin e saj në
kullën e ish-të fejuarit dhe për tri net me radhë t’ia mbyt gjarpërinjtë që
paraqiteshin papritmas dhe ia helmonin plagët. Kështu e shpëton atë nga vdekja e
sigurt. Pasi shërohet brenda këtyre netve, pason martesa e tyre, kurse tani “vëllami”
mbetet pa nuse, madje në vet ditën e dasmës. Megjithatë, vëllami i shëruar që të
mos i dërgonte krushqit pa nuse vendos që menjëherë në cilësinë e nuses t’ia
dërgonte të motrën e tij. E motra bëhet nuse dhe niset me krushqit, por kur e kupton
këtë vëllami, përgjigja e tij është si vijon: Për shyqyr se Hyseni kenka çue. / Dazëm
e dajre t’mira paska ba, / Treqin krushq me veti po i merr / Edhe nusen me veti e ka
marrë / e në derë Hysos i paska ra. / - Ku je ti, thotë, Hysen Kraposhniki? / Treqin
krushq me vetit t’i kam marrë, / Motrën tane me vetit ta kam pru, / Unë kam ardhë
dazmën me ta ba! / Kanë fillue dazëm e po bajnë, / Kanë ba dazëm e kanë ba
gajret, / Pa pushue shtat dit e shtat net! (BSH, 2005: 284-285). Pra, vëllami jo
vetëm që ia kthen motrën, pasi martesa e tillë do të ishte në kundërshtim me normat
e vëllamërisë, por së bashku me krushqit e tij merr pjesë në ahengun e dasmës duke
manifestuar gëzimin e tij për shërimin dhe njëkohësisht martesën e vëllamit të tij.
Duhet theksuar se institucioni i vëllamërisë nuk ishte edhe aq i lehtë për
t’iu përmbajtur normave të tij. Rregullat kërkonin që vëllami të respektohej tej
mase, pasi ai ishte vëlla nderi dhe prania e tij në shtëpi ishte e domosdoshme, qoftë
për të mirë, qoftë për të keq, Ai duhej të informohej për çdo ndodhi, pasi
respektohej si anëtar i familjes, madje sipas Kanunit të Dibrës, vëllami te vëllami
“në konak ulet aty ku ulet vllaznia. Ai e ka vendin ma poshtë se miqt’, se asht “në
shpi të vetë” (Martini, 2007: 101). Praktikimi i këtij institucioni kërkonte edhe
mirëqenie ekonomike të vëllamëve për shkak të darkave të shpeshta që shtroheshin
midis tyre si rrjedhojë e vizitave dhe komunikimit të ndërsjellë. Jo rastësisht,
mirëqenia ekonomike nënkuptonte edhe numër më të madh të vëllamëve. Kjo
logjikë manifestohet edhe në vargjet e këngëve, si: Lum për ty, o për zotin, t’lumin!
/ Qi s’jem ken’ e zoti na ka dhanë!? / Kur m’ka ken’ ai Deli Mehmet Aga, / djal’
zotni at zoti e kish falë, / gja e mall boll, zoti i ki’ dhanë, / po m’ki xan’ miq e
probatina (EL, II, 1983: 295). Pikërisht, këta miq e vëllamë, ishin shumë të dashur
dhe konsideroheshin anëtar të barabartë të familjes, andaj është më se e logjikshme
pyetja që e bija ia parashtron babait të saj në vargjet si vijon: - A të ka dek’ noj mik
fort i dashtun, / a probatin i dashtun të ka dekë, / a ndoj shka mejdan na ka lypë!
(EL, II, 1983: 136). Ndërkaq, sesa i dashur ishte vëllami flet edhe kënga e
sipërpërmendur me titull Hysen Kraposhniki i cili në momentet më të vështira,
pikërisht kur ishte në agoni dhe kishte humbur shpresën se mund të shërohej, ia falë
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vëllamit të fejuarën e tij, si: Tash shtatë vjet në dyshek si po rrin. / E ka pasë ni
nuse për me e marrë, / Probos vet nusen ia ka falë (BSH, 2005: 279). Pra, nusja,
sipas logjikës tradicionale, i falet njeriut më të afërm në aspektin farefisnor. Ky
ishte vëllami me të cilin ndaheshin të mirat dhe të këqijat që mund të paraqiteshin
në jetë. Theksuam më lartë se në kuadër, sidomos të këngëve kreshnike, vëllamëria
më e preferuar ishte ajo që bëhej mes kryeprotagonistëve, si Muji dhe Halili, por
edhe të tjerëve me vëllamë të krahinave, apo mbretërive më të largëta, madje edhe
të përkatësive tjera etnike, sidomos atyre sllave. Një gjë të tillë e konstaton edhe
studiuesi Veis Sejko i cili thotë se “vëllamia lidhet edhe midis besimeve të
ndryshme, bile pëlqehet më shumë, sidomos midis kombësive të ndryshme. Qëllimi
i vëllamisë është për të pasur miq. Këta janë të nevojshëm sidomos në vise të
largëta” (Sejko, 2002: 289). Se pjesa më e madhe e vëllamëve të
kryeprotagonistëve të këngëve tona kreshnike janë të përkatësisë etnike sllave dhe
të gjinisë mashkullore, edhe pse ndonjëherë nuk mungojnë edhe ato të gjinisë
femërore, përdëftohet në bazë të antroponimeve, si Paun, Stojan, Sime, Vuk, madje
edhe të gjinisë femërore, si Krezhmorice Mara e kështu me radhë. Të gjithë këta
vëllamë me përkatësi tjetër etnike (sllavë dhe të tjerë) të kryeprotagonistëve dhe
protagonistëve tanë, i ndihmojnë këta të fundit në situata tejet të vështira. Ndihma
ka të bëjë me informata të rëndësishme që u japin vëllamëve të tyre shqiptarë lidhur
me gjendjen në mbretërinë e tyre, sidomos të “krajlit”, vajzës së tij që rrëmbehet
shpesh nga protagonistët e eposit tonë heroik, kundërshtarët e tyre potencialë,
ndonjëherë edhe për kundërshtarët që mëtojnë t’ua rrëmbejnë motrat
kryeprotagonistëve tanë. Si rrjedhojë e të gjitha këtyre ndihmesave,
kryeprotagonisti i këngëve tona kreshnike, Muji ka shumë vëllamë në mbretëritë
tjera. Në një këngë të tillë, Muji e porosit Halilin që në mbretërinë tjetër të kërkojë
ndihmë nga vëllami i tij, i përkatësisë tjetër etnike, të njohur si “shkja”, si: - Ti
n’Krajli kur t’bajsh me ra, / kqyr nji kull’ qi asht n’e djathtë, / asht e Nikës
Bajraktar, / probatin djalin p’e kam, / “Fal’ me shndet, thuej, i kam ba, / i nder’
prej tejet, thuej, ta due (EL, II, 1983: 29). Kjo edhe ndodh me faktin se Halili arrin
ta shpëtoj të motrën e tij pasi më parë ajo ishte zënë rob nga “krajli”, siç thotë
kënga. Vëllamët janë në gjendje t’u ndihmojnë homologëve të tyre edhe fizikisht,
si: Sa shpejt probja ather, asht shtërngue, / pushk’ e shpat’ trimi po m’i merr, /
gjokut n’shpind’ trimat po m’i kcejnë, / tym e mjegull gjokat po m’i bajnë, (EL, II,
1983: 85). Ata edhe mund të flijohen, nëse nevojitet një gjë e tillë, si: Qy çka bani
ai Sokole Halili - / në Çardak ai shpejt që kaka ra, / po ja msyen, tha, Sime
Probatimit, / qi për Mujën ai dekën e ban (KK, I, 1974: 26). Edhe pse në këngë
mungojnë raste të drejtpërdrejta të flijimit konkret të jetës së vëllamit për hir të
shpëtimit të nderit, apo jetës së vëllamit tjetër (me përkatësi të ndryshme etnike),
megjithatë në jetën reale ndoshta edhe ka pasur raste të tilla. Në funksion të këtij
konstatimi flet rasti (nëse është për t’iu besuar) të cilin e ka shënuar serbi
Bogosavleviq në kuadër të librit të tij me titull “O arnautima” (Për shqiptarët) të
botuar në vitin 1897. Ai në fund të shekullit XIX kishte shërbyer si epror serb në
kufirin që ndante Serbinë e asaj kohe dhe Kosovën e Perandorisë Osmane dhe
pandehte se i kishte njohur mjaftueshëm shqiptarët, andaj përvojën e tij e kishte
shfaqur në librin në fjalë. Autori i njëjtë, mes tjerash shkruan se shqiptari preferon

46

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

ta bëjë vëllam ndonjë që shquhet për trimëri. Ndodh që shqiptari të bëhet vëllam
edhe me ndonjë serb, nëse ky i fundit dallohet me trimëri të pashoqe në rrethinën e
tij. Si një vëllamëri shembullore, autori përmend një ngjarje që kishte ndodhur në
rrethinën e Pejës. Kështu, zaptijet turke kishin arrestuar një serb që kishte marrë
pjesë vullnetarisht në aradhat ruse në luftë kundër turqve. I prangosuri rrugës
shoqërohet nga zaptijet turke, por kur arrin afër derës së vëllamit shqiptar, simulon
se kinse i pihet ujë, andaj i lut zaptijet që të trokаsin në derë dhe të kërkonin ujë.
Ata trokasin dhe del në derë vëllai i vogël i cili vëren arrestimin e vëllamit të tyre.
Ai i thirr vëllezërit tjerë dhe i lutin zaptijet që t’ua lëshonin vëllamin e tyre me duar
të lidhura. Pasi kjo nuk ndodh, fillon përleshja me armë në të cilën mbeten disa të
vrarë, por vëllami shpëton. Në këtë përleshje, vëllamit shqiptar i vriten dy vëllezër,
por e shpëton vëllamin e tij të cilin e nxjerr të gjallë në Serbinë e asaj kohe
(Bogosavleviq, 1897: 58-61).
Nëse flijimi fizik për hir të vëllamit është diçka më ekstreme, kjo nuk do të
thotë se në kuadër të këngëve tona kreshnike, nuk ka shembuj të ndihmesës
reciproke mes vëllamëve. Kjo ndihmë vjen në shprehje, sidomos gjatë rrëmbimit të
femrave, si një dukuri e zakonshme e martesave. Madje, “rrëmbimin e grave
autorët anonimë të këngëve epike e paraqesin si diçka normale, një farë etaloni dhe
afirmimi të trimërisë së vërtetë” (Dojaka, 1987: 262). Gjurmët e rrëmbimit të
vajzave kanë mbetur në formë simbolike edhe sot në ceremonialin e dasmës
shqiptare. Kështu, krushqit që merrnin nusen të pajisur me armë i ngjasonin një
çete të vërtetë luftëtarësh. Roli i vëllamit ndoshta më shumë vjen në shprehje në
ritualin dasmor të shqiptarëve të Greqisë. Studiuesi Mark Tirta thotë se “te
Shqiptarët e Greqisë, ku së bashku me krushqit shkonte edhe dhëndëri, gjatë rrugës
zhvilloheshin ceremoni interesante që të kujtojnë rrëmbimin e vajzës. Çeta e
krushqve merrte një formacion ushtarak. Në pararojë qëndronin vëllamërit e
dhëndrit, të armatosur, me qëllim për të hapur rrugën dhe për të evituar ndonjë
sherr të mundshëm. Pas tyre formohej një rreth i rreptë në mes të të cilit qëndronte
dhëndëri i krekosur. Me t’u afruar krushqit në shtëpinë e nuses, në hyrje të derës së
madhe të oborrit, do të takonin dy djem të armatosur, të afërm të nuses, të cilët
vëzhgonin me rreptësi ardhjen e krushqve. Në këtë kohë u përgjigjeshin: “Vinë t’ju
a marrim!’. Rojet, të mundur, largoheshin duke lënë të lirë kalimin” (Tirtja, 2003:
298). Në kontekst të rrëmbimit të vajzave në cilësinë e nuseve, në kuadër të
këngëve kreshnike, ndihmesa mes vëllamëve ka të bëjë me shkëmbimin e
informatave. Kështu, vëllamët marrin informata nga vëllamët e përkatësive tjera
etnike për gjendjen në krahinën në të cilën jetojnë, mes tjerash edhe për mundësinë
e rrëmbimit të vajzave, apo motrave të tyre: në Talirë unë (ni) probatim e kam, /
neve t’mirën gjithmonë qi n’ê deshti. / Ni haber ai sod mu ma ka çue: / Rune mirë
at Hajkunën e Bardhë! / Jau dhash besën, shpejt qi ka me ikë, (KK, I, 1974: 100).
Pra, nga vargjet e kësaj kënge rezulton se protagonisti Dizdar Osman Aga kupton
nga vëllami i tij në Talir se Ajkuna e Bardhë - motra e Mujit dhe Halilit mbante
lidhje dashurie me një të Talirit dhe së shpejti do të arratisej, apo do të ikte për ta
jetësuar dashurinë e saj. Në këngë të tjera, frytet e vëllamërisë i shfrytëzojnë edhe
fëmijët e prindërve të vdekur, pasi vëllamëria, sipas Kanunit të Dibrës, është e
trashëgueshme nga babai te djemtë, madje ajo shkon deri në pesë, apo gjashtë
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breza. Në brezin e tretë, vëllamëria përtërihet duke pirë “gjak të ri” (Martini, 2007:
102). Kështu në një këngë të kësaj natyre, nëna e porosit të birin e saj që kur të
arrijë në “Krajli”, të kërkojë ndihmë nga vëllami i babait të vdekur, si: e me shkue
n’at qoshen e Pazarit. / Aty asht Krezhmorice Mara, / probatesh’ ajo na ka qillue, /
baba i yt me to a vllaznue, / e shojshojt gjakin ia kan’ pi, (EL, II, 1983: 200). Pra,
është një vëllamëri e cila vazhdon më tej dhe me automatizëm trashëgohet te
fëmijët, andaj kultivohet dhe ripërtërihet me të gjitha veçoritë e saj që i ngërthen në
vetvete. Me rëndësi është të ceken edhe disa shembuj të këngëve që kanë të bëjnë
me respektimin e kundërshtarëve, përkatësisht pendesës pas vrasjes së tyre,
posaçërisht nga Muji, si p. sh. M’e pas ditë se ksi trimi â, / tybe n’zotin ktâ s’e kisha
çartë, / pobratim ktâ unë e kisha nxanë, / krejt Krajlitë m’u sherrin me ma pa (KK,
I, 1974: 212). Në një variant tjetër, Muji thotë: - M’e pas ditë Pauni aq trim qi â, /
për t’gjallë t’shpirtit shpatë s’i kisha ra, / probatim, tha, atâ e kisha zanë, / krajl as
mretin rahat mos m’e lanë! (KK, I, 1974: 371). Pra, Muji pasi e mbyt në dyluftim
rivalin e tij të fuqishëm është kurioz të shoh se çka ka ai në bark dhe kur e vëren se
ka tri gjarpërinj nga të cilët e merrte fuqinë, pendohet që paraprakisht nuk kishte
qenë në marrëdhënie vëllamërie me të që të bashkonin fuqinë e tyre dhe të
sundonin së bashku. E kësaj natyre është edhe një këngë tjetër tejet interesante në
të cilën duhet të ndeshen Çetobashi Muji dhe Krali Marko. Në kohën që bëhen gati
për të filluar dyluftimin, ndërhyjnë Orët e Malit duke u thënë: “Ju mejdan sot mos
me da, / t’dy kuvetin çift e kini, / Të dy me orë çift po ini, / Gur e dru n’gjynah i
shtini, / Se nuk muni shoqin me e pre. / Na rixhae ju domë me ju ba, / Probatima
sot me u xanë” (KPL, 1955: 175). Kjo edhe ndodhë, pasi Muji dhe Kraleviqe
Marku pranojnë sugjerimin e dhënë duke u bërë vëllamë njëri me tjetrin. Për
vëllaminë e tyre organizohet një gosti në Jutbinë, kurse më vonë edhe në “Krali”.
Studiuesi Anton Papleka duke i bërë një lexim aktual këngës në fjalë thekson se
“prapa figurës mitologjike të Orëve të malit janë fshehur forca të caktuara
historike, të cilat në periudha të ndryshme kanë qenë dalzotëse të shqiptarëve apo të
sllavëve” (Papleka, 2008: 95), por nënkuptohet se në këtë “lojë të të mëdhenjve”
gjithsesi se viktimë, në shumicën e rasteve, kanë qenë shqiptarët.
Krahas vëllamërisë artificiale nëpërmjet pirjes së gjakut, në kuadër të
këngëve kreshnike, ekziston edhe një lloj tjetër vëllamërie, e cilësuar si vëllamëria
me gji. Në të vërtetë ata që kishin pirë qumësht nga e njëjta nënë cilësoheshin si
vëllezër, ose motra nga qumështi. Këta fëmijë konsumonin qumështin e një nëne
tjetër, nëse u mungonte nëna e tyre e vërtetë (t’i kishte ikur qumështi, apo të kishte
vdekur, etj.). Në rastin e Mujit kemi të bëjmë me pirje të qumështit nga zanat, pasi
ai paraprakisht ua kishte shpëtuar fëmijët. Zanat, si kundërshpërblim, nëpërmjet
qumështit të tyre, i kishin dhënë fuqi Mujit. Meqenëse, edhe Muji edhe zanat kishin
pirë qumësht të përbashkët nga nëna e tyre (zanë), atëherë ishin bërë vëllamë dhe
motërma. Ky rast, në këngë, jepet me vargjet: Ore Mujë bre! – djalit m’i kanë
thanë, / o posestrime me ty domë m’u ba, / o sa herë ngusht, ti qi kie me kanë, / o
ilaq-derma na ty kem’ me t’ba, / sall ne thminë ti qi na i ke rue (KK, II, 1991: 7).
Gjatë këtij akti të lidhjes së Mujit me zanat, këto të fundit i premtojnë Mujit se do
ta ndihmojnë atë në çdo rast, sidomos kur do ta ketë më ngushtë, madje do ta
gëzonte përkrahjen e tyre çdo ditë përveç ditës së martë. Muji pikërisht në këtë ditë
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do të ketë një dyluftim tejet të vështirë me një antagonist të tij dhe do të plagoset
shumë rëndë. Ora e malit do të jetë dëshmitare e këtij dyluftimi dhe kur do ta vërejë
Mujin në agoni, do të reagojë, si: Ora e malit at’here ishte çue / e a shkue tu
pobratimja e Mujs. / - Pobratime, pash të lumin zot, / pse s’po vini Mujën për m’e
shnoshë. / - Niqin herë kallxue i kem pasë: / “Mujë të martën n’luftë ti mos me
dalë!” (KK, I, 1974: 141). Pas këtij reagimi të ashpër do t’i jepet ndihmë Mujit dhe
ai do të shërohet nëpërmjet përdorimit të barishteve. Njëkohësisht, krijesat e
mbinatyrshme – zanat, kanë aleancë vëllamërie edhe me kundërshtarë të Mujit dhe
Halilit, si: Zoti e vraftë zanën e Kërrshit t’Verdhë! / Pobratim - kralin e kish pasë. /
Fill te krali n’Kotorr zana shkon (KK, I, 1974: 134).
Keqpërdorimi i vëllamërisë.
Vëllamëria edhe pse në kontekst të kulturës tradicionale posedon përmasat
e një institucioni të shenjtë duke poseduar një varg rregullash të ngurta, megjithatë,
në raste të caktuara, ajo keqpërdoret edhe skajshmërisht. Kjo është reflektuar edhe
në përmbajtjen e disa këngëve popullore. Kështu në një këngë epike të pagëzuar si
Gjuri Harambash, protagonisti me emrin e kësaj kënge dergjet në shtrat një kohë të
gjatë si pasojë e mëkateve të bëra gjatë jetës së tij. Ai rrëfehet para nënës së tij për
krimet e bëra. Si një krim tejet të rëndë përmend mes tjerash edhe therjen e vëllamit
të vet. Në pyetjen e nënës, se: ç’gjunah ke ba ma të madh, i dergjuri në shtrat
përgjigjet: - I probatin thirrë në konak, / E kam pritë e kam gostitë, / Probatinin
shpatë e preva; / Armët e ti, nanë, i kam gzue (BSH, 2005: 117).
Në disa këngë kemi edhe tradhti tipike të institucionit të vëllamërisë. Në
këngën Haxhia probatin, protagonisti i titullit të këngës duke keqpërdorë lirinë e
vëllamërisë, përkatësisht faktin se “vëllami ka të drejtë me hy në odat e shpisë e me
komunikue lirshëm me gratë e vashat” (Martini, 2007: 101), mëton ta tradhtoj
vëllamin e vet në pikën më kritike të moralit familjar. Ai, në shtëpinë e vëllamit të
vet, e gjen të vetme motrën e këtij të fundit. Ajo i duket e bukur dhe nuk mund ta
kontrolloj epshin e tij, por tenton ta çnderojë atë, por kjo e fundit, i shpëton këtij
turpi duke vënë në përdorim zgjuarsinë dhe gjeturinë e saj. Në fund, ky vëllam i
pacipë merr dënimin e merituar nga vëllami i tij, apo vëllai i motrës, si: Tym e
mjegull gjogun e ka lshue, / Edhe probon e ka ndalue: / - Ty s’kenke kenë probo
për mue! / Copë e copë me shpatë e ka coptue, / Dekë në tokë si e paska lshue,
(BSH, 2005: 289).
Ndërkaq, në një këngë tjetër, vëllami tradhtohet po ashtu
nga vëllami i tij, pasi ky i fundit mëton ta realizoj urdhërin e pushtetit qendror
osman për ta arrestuar vëllamin e tij, apo Noc Kolën – protagonistin e këngës. Ky i
fundit i ndodhur në një dasmë të mikut të tij nuk dorëzohet, por lufton me “njiqin
huta” që e kishin rrethuar e të cilave u printe vëllami i tij. Në fund të betejës, Nac
Kola plagoset për vdekje dhe në pyetjen e së motrës përgjigjet si vijon: Ik, moj
motër, m’i ka thanë, / kam shtatë plume anemanë. / Për gjashtë plume, s’po kam
dert, / Por për t’shtatën mos pëvet: / Plumja e probes fort po vret. / Ahi, Shqypni, ty
t’laça true / kurr ditë t’bardhë ti s’ke me gzue, / qysh se besën ke harrue (BSH,
2005: 291). Nga përmbajtja e vargjeve të këngës mund të vërehet se “plumbi i
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probës” është më i vështiri, pasi është i papritur dhe befasues, madje në
kundërshtim me normat e këtij institucioni të së drejtës zakonore. Në shenjë
revolte, protagonisti i këngës lëshon edhe një mallkim ndaj atdheut të tij (që lind
tradhtarë) si rrjedhojë e shkeljes së normave morale. Edhe në një këngë tjetër,
“pobratimi”, tradhton homologun e tij. Në të vërtetë, protagonisti i këngës, Zymer
Fazliu, pasi ndiqej nga pushteti kërkon strehim te vëllami i tij duke besuar thellë se
ai nuk mund ta tradhtonte. Dyshimit të shokut të vet se mund të tradhtohej, i
përgjigjet: - Fli, budallë, e mos ki dert, / Se probatimi s’më pret në besë! (BSH,
2005: 296). Megjithatë, protagonisti i këngës tradhtohet keq nga vëllami dhe
qëllohet me armë vdekjeprurëse. Keqpërdorimi i vëllamërisë ekziston edhe në
këngët kreshnike dedikuar Mujit dhe Halilit. Kështu në një këngë, “krajli” i
transformuar në një figurë tjetër tenton t’ia rrëmbej motrën Halilit. Paraprakisht, ai
shkon në shtëpinë e Halilit dhe kërkon që të bëhet vëllam me Halilin, si: - Prej
krahinet nji mik jam, / shumë qefin n’ty p’e kam, / probatin, Halil, me t’xanë, (EL,
II, 1983: 26). Nënkuptohet se përgjigja është pozitive, por gjatë natës, “krajli”, do
t’ia rrëmbej motrën dhe kështu do ta keqpërdorë vëllamërinë. Nënkuptohet se Halili
më vonë do të arrijë ta lirojë motrën e vet nga kthetrat e “krajlit” dhe ta vras këtë të
fundit. Ndonjëherë kemi simulim të vëllamërisë vetëm që të arrihet synimi. Kështu,
kundërshtari i Mujit duke pasur njohuri paraprake se në shtëpi ka mbetur vetëm
Kunja – motra e Mujit shkon te ajo dhe kërkon që t’ia hapë derën. Ai prezentohet
rrejshëm se është vëllami i Mujit dhe e mashtron të motrën e tij që t’ia hapë derën. Ma çil derën, Kunes po m’i thotë. / - Kush je ti, Kunia po m’i përgjegjë. / - Probja
i Mujit, thotë, po jam. / Ather’ derën Kunja ia ka çilë, (EL, II, 1983: 59). Pra,
kundërshtari i Mujit prezentohet rrejshëm se është vëllami i tij me qëllim që ta
rrëmbente Kunjën. Kjo edhe ndodhë, por motra e rrëmbyer do të kthehet sërish në
shtëpi nga vëllezërit e saj, kurse do të ndëshkohet pseudovëllami i tyre. Edhe në
këngë tjera, kundërshtarët që vijnë nga mbretëritë e huaja zotohen se do marrin
nuse nga krahina e Jutbinës – vendi i kreshnikëve tanë, por rrëmbimin e vajzave
mëtojnë ta bëjnë me dredhi, mes tjerash, edhe nëpërmjet keqpërdorimit të
vëllamërisë. Edhe në këngën, apo baladën me titull Arnaut Osmani dhe Huso
Radoica, ky i fundit e keqpërdor institucionin e vëllamërisë. Ai kur arrin te kroi i
Jutbinës – vendlindja e kreshnikëve, takon gratë dhe vajzat dhe kërkon ujë nga
nusja kinse e vëllamit, si: A dredhë Husi edhe i ka thanë: / - Nusja e probit, ujë me
m’dhanë me pi, / se prej s’largut vetë jam ty rruguo / edhe edja fort më ka marrë
muo! (BL, 1974: 166). Ajo kur i jep ujë, ai e kap për dore duke e hudhur në vithe të
kalit. Ky rrëmbim nuk do të dalë i suksesshëm, pasi do të rezultojë se ai ka grabitur
nusen e vëllait të vet të panjohur. Një tjetër keqpërdorim i njohur që i referohet
institucionit të vëllamërisë ka të bëjë edhe me përmbajtjen e këngëve me tematikën
e heroit të sëmurë që në letërsinë tonë popullore ndërlidhen, kryesisht me figurën e
Gjergj Elez Alisë. Ky protagonist tanimë i njohur që lëngon nga një sëmundje e
rëndë, para sfidës për t’u ndeshur me Bajlozin e Zi që mes tjerash kërkon t’ia
cenojë edhe nderin familjar, e porosit të motrën që të kërkojë ndihmë nga vëllamët
e tij, por njëri vëllam cënon seriozisht normat e këtij institucioni duke kushtëzuar
mbathjen e atit me fjalët: O nalbani krejt ish kanë habitë, / e ja kqyr sytë, po m’ja
kqyr qerpikt. / - E mori vajzë! – n’at ven i ka thanë, / e njanin sy niherë me ma
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dhanë; / o me ma dhanë sollte synin tanë, / o. gjithë qysh di atin kam me mathun
(KK, II, 1991: 182). Nënkuptohet se ky veprim i vëllamit do të ndëshkohet nga
Gjergj Elez Alia, pas shërimit të tij dhe fitores që do të korr në dyluftim me rivalin
e tij – Bajlozin e Zi. Karakteristikë e këngëve të kësaj natyre, është ajo se
keqpërdorimi që i bëhet institucionit të vëllamërisë ndëshkohet çdoherë në vargjet e
këngës pasi rapsodi popullor nuk mund të pajtohet me faktin që ai të mbetet i gjallë
dhe të ngadhënjejë me logjikën e tij që i cënon rëndë normat e së drejtës zakonore.
Ndërkaq, atje ku nuk mund të ndodh ndëshkimi, atëherë rapsodi me gojën e
protagonistit të këngës, lëshon një mallkim që i dedikohet mbarë një kolektiviteti,
apo një territori të caktuar, pjesëtar i së cilës është edhe vetë ai, ashtu siç ndodh në
vargjet e një kënge të mësipërme. Ndërkaq, në shembullin e fundit, rrëmbimi dhe
keqpërdorimi i vëllamërisë mund të çonte edhe drejt marrëdhënieve incestuale që
paraqesin një mëkat tejet të madh në traditën popullore.
Pikërisht keqpërdorimin e vëllamërisë, predikuesit fetarë të kishës katolike
e kishin pasur si argument të fuqishëm për të bindur popullatën e pjesës veriore
shqiptare që të hiqnin dorë nga praktikimi i mëtejmë i këtij institucioni. Kjo mund
të vërehet në një raport me shkrim të një kleri katolik që ka qëndruar në Rapshë,
diku në veri të Shqipërisë, në të cilin thuhet: “Për sa u përket kumbarive që krijohen
me pirjen e gjakut, me prerjen e flokëve dhe me bërjen dëshmitarë në martesë, ne
as për t’i gënjyer, po as për t’i lënë në paditurinë e shekujve të shkuar, kemi qenë të
shtrënguar t’u themi, siç kishim bërë në çdo vend, se kjo bindje së pari sipas
mësimeve të kishës ishte e gabuar, pastaj këto lloj lidhjesh krijonin praktikisht
shkaqe për t’u lidhur me mëkatin, pse, siç dihet, kudo në Shqipëri u jepet një liri
dhe besueshmëri e pakufizuar personave me të cilët ke bërë lidhje kumbarie, madje
edhe duke qenë të sekseve të ndryshme, sepse këta, pra kumbarët, rrinë, bëjnë
marrëveshje, jetojnë lirshëm së bashku, si të ishin vëllezër dhe motra. Por shpesh
këto afrime të lirshme në mes kumbarësh nuk kanë qenë të pastra, pse natyra
epshore e njeriut nuk ndërron në qoftë se burri apo gruaja që ke para teje është
kumbari a kumbara jote... E gjithë kjo u shpjegua edhe me shembuj, në mënyrë që
njerëzit në atë kuvend të bindeshin se ne kishim të drejtë të ndërhynim kundër këtij
lloji zakoni që shpesh herë sillte rrjedhoja të turpshme” (Valentini, 2007: 365).
Institucioni i vëllamërisë, i praktikuar diku më shumë e diku më pak në mjediset
shqiptare, mbeti një element i rëndësishëm i së drejtës sonë zakonore dhe si i tillë
ndoshta edhe mund të jetë një kod i rëndësishëm etnokulturor që vjen nga periudhat
më të mugëta të zhvillimit tonë historik. Nëse vëllamia nuk haset as në Iliadë e
Odise, e as në Eneidë, siç thotë Sejko, atëherë ndoshta mund të pretendohet në
ekskluzivitetin e saj iliro-shqiptar (Sejko, 2002: 292), por nënkuptohet se kjo duhet
të argumentohet dhe elaborohet shumë më gjerësisht dhe në mënyrë serioze me
qëllim që të shmanget çdo dilemë, sidomos në raport me ekzistimin e këtij
institucioni te popuj tjerë të Ballkanit. Kjo do të nënkuptonte një përqasje
krahasimtare të artefakteve folklorike, etnologjike, historike e kështu me radhë.
Sido që të jetë, institucioni i vëllamërisë mbetet një shenjë e rëndësishme drejt
dialogimit me tjetrin, një shenjë e kultivimit të raporteve shoqërore, një shenjë e
thyerjes së kornizave farefisnore biologjike, apo përgjithësisht një shenjë
identifikuese e qenies sonë kombëtare.
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ZEQIRIJA IBRAHIMI

GJUHA SHQIPE NË KOHËN E PERANDORISË
OSMANE
Ndonëse në literaturën shkencore linguistike janë bërë disa studime për kontaktet
gjuhësore të popujve ballkanikë,1 duke u prirë rëndom nga parimet për afirmimin e
vlerave të akëcilës gjuhë, sikur janë mbajtur nën velenxë disa vlera gjuhësore të
shqipes në të kaluarën, madje ato herë-herë edhe janë shigjetuar si periudha të
errëta për historinë e gjuhë shqipe. Në këtë mënyrë thuaja shumë studime për
gjuhën shqipe, kur flasin për shkrimin e saj në kohën e Perandorisë Osmane,
rëndom vijnë në përfundim se ajo ishte një gjuhë “e stërngarkuar me orientalizma”,
madje tash së voni, prof. Xhevat Lloshi në një kumtesë akoma në dorëshkrim flet
edhe për “orientalizmin e panevojshëm të shqipes”.2 Duke respektuar prirjet puriste
për “gjuhë të pastër”, “të pangarkuar me fjalë të huaja”, mund të kemi mirëkuptim
me ato studime, por nuk mund të kemi mirëkuptim me qasjen se ajo ishte një
shqipe që nuk na bën nder sot po ta përmendim dhe nuk është në favor të shqipes së
sotme.
Megjithatë, që të mund ta kuptojmë qasjen e re ndaj shqipes në periudhën e
Perandorisë Osmane, do të duhet fillimisht të ndalemi shkurtimisht në përshkrimin
e gjuhës osmane, me të cilën gjuha shqipe bashkëveproi përgjatë pesë shekujve.
Dy fjalë për osmanishten
Për ta kuptuar shkurtazi se çka ishte në fakt osmanishtja, do t’i referohemi librit
Historia e shtetit, shoqërisë dhe qytetërimit osman (vëll. 2), të botuar nga Instituti
Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam në vitin 2009. Aty shprehimisht thuhet:
“Në etapat më të hershme, kjo gjuhë përputhej me gjuhën e thjeshtë turke të
popullsisë turke, por me kalimin e kohë u zhvillua e u bë një gjuhë artificiale dhe e
përzier, si rrjedhojë e amalgamimit të fjalorit të persishtes e të arabishtes, si dhe të
mjeteve të tyre lidhëse, me fjalët e strukturat gramatikore të turqishtes.”3 Kjo do të
thotë se gjuha osmane nuk ishte një gjuhë që buronte nga një degë e veçantë
gjuhësore, siç ishte turqishtja, por duke qenë një dialekt nga gjuhët turkike, ndërsa
me fuqizimin e familjes së osmanëve, që e morën pushtetin nga Selxhukët dhe
1

Shih për këtë: Shaban Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Logos-A, Shkup, 1994 ose Olivera
Jashar Nasteva, Kontaktet gjuhësore në hapësirat ballkanike, Logos-A, Shkup, 1998.
2
Shih: Xhevat Lloshi, Huazimet e shqipes nga turqishtja (në dorëshkrim)
3
Grup autorësh, Historia e shtetit, shoqërisë dhe qytetërimit osman (vëll. 2), Instituti
Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Tiranë, 2009, fq. 17.
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sunduan përgjatë disa shekujve – që mesi i shek. XV e deri në shek. XX, ajo u bë
gjuhë zyrtare e Perandorisë. Megjithatë gjuha osmane e fisit osman, siç u tha më
sipër, u shndërrua me tej në një gjuhë artificiale e të përzier, që nuk ishte më as
vetëm turqishte, por as arabishte e persishte.
Po sipas këtij studimi, gjuha osmane ka kaluar tri faza të njëpasnjëshme:
osmanishtja e vjetër (shekujt XIII-XV), osmanishtja klasike (shekujt XVI-XIX) dhe
osmanishtja e re (shekujt XIX-XX),4 ndërsa në fillim të shek. XX filloi faza e
turqishtes, e cila flitet edhe sot. Shek. XIII-XV paraqesin periudhën kur gjuha
osmane ende ishte një gjuhë turke, e cila nga shek. XV, pas shtrirjes së pushtetit
osman përtej kufijve turk, mori shumë elemente gjuhësore të arabishtes e
persishtes, që në fakt prodhuan atë që quhet osmanishtja klasike. Meqë kjo është
me interes edhe për zhvillimet shqipes, këtu duhet të shpjegojmë se ajo ishte gjuhë
që evoluoi nga baza turke, mbi të cilën u shtuan trajtat e fjalëve dhe rregullat
arabe e perse.5 Në të vërtetë:
“...Pas pushtimit të Stambollit gjuha zyrtare dhe letrare e përdorur në
sarajet e sundimtarit dhe në qendrat e tjera kulturore e artistike evoluoi si
pasojë e shtimit të fjalëve, kompozitave, lojërave me fjalë dhe fjali të gjata
në prozë të rimuar të arabishtes e të persishtes, kështu që mori formën e një
gjuhe klase, e cila kuptohej me vështirësi dhe ishte larg prej gjuhës së
popullit. Si rrjedhim, për të qenë në gjendje që të lexoje një tekst të shkruar
osmanisht nuk mjaftonte të zotëroje rrjedhshëm tri gjuhët veç e veç.6
Ndërkaq, derisa jemi te shpjegimet për osmanishten, do të themi se, ndonëse dikur
turqit përdornin alfabetin ujgur, që nga shek. X e deri në shek. XX ata e përdorën
alfabetin arab, natyrisht duke i bërë përshtatjet e nevojshme për t’i shprehur të
gjitha fonemat e gjuhës së tyre.7
Kontaktet e shqipes me osmanishten
Siç dihet historikisht, osmanët hynë në Evropë në fund të shek. XIV, me Betejën e
Maricës më 1371, më 1385 morën Sofjen, më 1386 Nishin dhe pas një viti
Selanikun. Ndonëse kjo periudhë ka qenë me luftëra të njëpasnjëshme, siç ishte
edhe beteja vendimtare e Kosovës më 1389, që nga fillimi i shek. XV, me disa
shkëputje e rezistenca sporadike (si ajo e Skënderbeut për 25 vite në Krujë e
rrethinë), deri në fillimin e luftërave ballkanike më 1912 shqiptarët kanë qenë në
kontakt të drejtpërdrejtë me turqit osmanë, pra edhe gjuha shqipe me osmanishten.
Meqë më sipër folëm për etapat e gjuhës osmane, tani mund të konstatojmë se
gjuha shqipe kontaktet e saja më intensive me osmanishten i ka pasur pikërisht në
kohën e osmanishtes klasike, ngase – siç dihet – në fund të shek. XIX filloi Rilindja
Kombëtare, më pas vijoi Kongresi i Manastirit (1908) dhe më 1912 shqiptarët u
4

Po aty, fq. 18.
Po aty, fq. 24.
6
Po aty, fq. 24.
7
Po aty, fq. 20.
5
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shkëputën nga shteti osman, ashtu që nuk mund të flasim për kontakte shqipes me
osmanishten as në periudhën e saj të vjetër, e as në atë të re. E theksojmë këtë fakt,
sepse të kësaj periudhe janë edhe veprat e shkruara në gjuhën shqipe, që janë temë
e jona.
Ndërkaq, kur folëm për alfabetin, thamë se osmanishtja ka përdorur alfabetin arab,
të cilin e gjejmë edhe në veprat e shqiptarëve të kësaj periudhe. Megjithatë, për
dallim prej gjuhës osmane, e cila mbështetej edhe në shtetin, pra Perandorinë
Osmane, shqipja e shkruar me alfabet arab nuk ka arritur të bëjë ndonjë kodifikim
të tillë të rreptë, ashtu që te autorë të ndryshëm gjejmë përshtatje të ndryshme të
alfabeteve për fonemat e munguara. Madje, kemi rastin kur edhe një autor i njëjtë
në dy vepra të ndryshme bën përshtatje të ndryshme të fonemave të shqipes me
shkronjat arabe.8
Teksti i parë i zbuluar në gjuhën shqipe me alfabet arab është poezia e Muçi Zadesë
e vitit 1724 me titull “Imzot mos më lë pa kafe”9, e cila është gjetur në Korçë.10 Kjo
është në fakt poezia që merr sihariqin e një tradite të gjatë poetike në letërsinë
shqipe, që ka zgjatur deri në mesin e shek. XX dhe është emërtuar letërsia e
bejtexhinjve ose edhe alamiada shqiptare.11 Pas kësaj, vetëm pesë vite më vonë, më
1730, vijon edhe vepra më emblematike e kësaj tradite letrare, Divani i Nezim
Frakullës nga Berati, ndërsa – siç thamë – vepra ose dorëshkrime letrare me alfabet
arab në gjuhën shqipe gjejmë deri para Luftës së Dytë Botërore. Ndër autorët e
tjerë më të njohur të kësaj tradite përmenden edhe Hasan Zyko Kamberi, Muhamed
Kyçyku, Sulejman Naibi, Zenel Bastari, Dalip Frashëri etj. Kjo krijimtari poetike,
sipas shembullit të traditë letrare osmane, është e pasur me divane, mevlude,
kaside, gazele, ilahi, rubai etj.
Ndikimi i kulturës osmane në kulturën shqiptare
E kemi titulluar këtë pjesë si ndikim kulturor, sepse përkufizimi i ndikimit vetëm
gjuhësor ose vetëm letrar nuk e përfshin gjithë spektrin e ndikimeve që i ka
ushtruar kultura osmane mbi kulturën shqiptare. Këto ndikime do të mund t’i
vërejmë në disa rrafshe:
1. Alfabeti. Ashtu siç kemi thënë më sipër, pas pranimit të islamit dhe kalimit në
sundimin osman, sipas shembullit të osmanishtes, shqiptarët myslimanë
përvetësuan edhe alfabetin arab, madje u përpoqën që edhe përshtatjet t’i bëjnë
sipas këtij modeli. Probleme me këtë rast u paraqitën te shkronjat që nuk i ka as
turqishtja, të cilat autorët shqiptarë u përpoqën t’i përshtatin vetë. Ky është
8

Shih: Faik Luli & Islam Dizdari, Hafiz Ali Ulqinaku – jeta dhe vepra, Logos-A, Shkup,
2004.
9
Osman Myderrizi, Letërsia shqipe me alfabetin arab, Buletini i shkencave shoqërore,
Tiranë, 2/1955, fq. 151.
10
Shih edhe: Mahmud Hysa, Autorë dhe tekste nga letërsia e vjetër shqiptare II, Flaka e
vëllazërimit, Shkup, 1995, fq.113.
11
Shih: Mahmud Hysa, Alamiada shqiptare I dhe II, Logos-A, Shkup, 2000.
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dimensioni i parë i ndikimit kulturor, kur shqiptarët nuk huazuan vetëm alfabetin,
por edhe modelin e përshtatjes së alfabetit për nevojat e gjuhës së tyre.
2. Tradita letrare. Ajo që duhet vënë në spikamë këtu është fakti se gjatë këtij
kontakti shqiptarët realizuan edhe krijime poetike orientale, të cilat edhe sot mund
të vlerësohen vetëm në kontekst të tillë. Këtu kemi ndër mend faktin se kritika
letrare shqiptare, duke u mbështetur vetëm në kriteret estetike të studimit të
letërsisë sipas parametrave të letërsisë perëndimore, akoma nuk ia ka gjetur vendin
kësaj letërsie në kuadër të letërsisë shqiptare, madje herë-herë ajo ka shfaqur edhe
prirje anatemuese dhe refuzuese, duke e konsideruar atë si krejt të pavlerë.
Kujtojmë këtu debatin Kadare-Qosja të para disa viteve, kur Kadareja e quante
gjithë traditën letrare shqiptare të bejtexhinjve si një “letërsi dylberësh” në
kuptimin “letërsi homoseksualësh”. Ai, madje, do të shkruante fare hapur se:
“Letërsia e bejtexhinjve, për shembull, njëfarë brumi i përzier
shqiptaro-turk, u thye përfundimisht, si një sajesë prej qerpiçi prej
murit hijerëndë e monumental, ndonëse të ftohtë, të traditës së
letërsisë dygjuhëshe shqiptaro-latine. ... Mirëpo kur studiuesit e
morën nëpër duar, e panë se përveç që ishte qesharake nga niveli,
ajo ishte thellësisht e pamoralshme. E paraqitur kinse si letërsi me
probleme shoqërore-klasore e erotike (me gjasme tepër e
guximshme për kohën), u pa se si ana shoqërore, si ajo erotike,
ishin tepër të dyshimta. Kjo e fundit, për shembull, s’ishte aspak
erotizëm normal, por i mbushur me motive ashikësh e dylberësh.”12
Kjo është dëshmia më e mirë se, nëse letërsinë e bejtexhinjve e kundrojmë me syze
të kritikës letrare perëndimore, aq më shumë me prirje si ato të Kadaresë, ajo na del
si një letërsi që vërtet nuk ka vlera, madje që është edhe e pamoralshme, e cila sipas
tij shtrihet deri në pedofili. Por, nëse asaj ia shtojmë kontekstin kohor, nëse asaj ia
njohim kulturën e sufizmit, ku figura si ajo e Dylberit dhe Ashikut nuk kanë
kurrfarë lidhje me homoseksualizmin por kanë dimensione mistike, pastaj gjithë
filozofinë e kulturën islame, na bëhet fare e qartë se letërsia shqipe akoma s’ka
arritur t’ia gjejë vendin e merituar kësaj letërsie shqipe. Ndoshta nevojitet një
hermeneutikë e re që do të mund ta përkap këtë frymë letrare në gjuhën shqipe,
ndoshta për këtë mund të ndihmojnë edhe studimet letrare turke, por për fat të keq
deri tash nuk është bërë diçka serioze në këtë drejtim.
3. Gjuha. Ajo që është temë bosht e këtij diskutimi është pikërisht gjuha. Në
studimet shqiptare për këtë letërsi nuk kanë munguar edhe kualifikimet se “ajo nuk
është e rëndësishme për kulturën shqiptare, sepse është e përmbytur me
orientalizma”. Këtë, me gjithë disponimin pozitiv që ka, nuk arrin të mos e
konstatojë as Mahmud Hysa, i cili elementet orientale në gjuhën e letërsisë së
bejtexhinjve i quan barbarizma. Dhe, ky është konstatimi më i butë, ngase më tej ai
e arsyeton këtë duke shpjeguar se kjo gjuhë duhet parë në kontekst të poetikës
12

Shih: Ismail Kadare, Identiteti evropian i shqiptarëve, Onufri, Tiranë, 2006
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orientale.13 Në frymë të kësaj dëshirojmë të konstatojmë se shqipja e kohës së
Perandorisë Osmane nuk ishte një gjuhë shqipe, siç e predikonte atë pastaj Rilindja
Kombëtare, qoftë ajo shqiptare, por edhe ajo turke. Sami Frashëri, që shkruante
atëbotë në të dyja gjuhët, ishte flamurtari kryesor që osmanishtja të bëhej
turqishte14, ndërsa shqipja osmane të bëhej shqipe e pastër15. Në fakt, këtu duhet
pasur parasysh se gjuha osmane e divaneve dhe veprave të tjera të kësaj letrare, që
u krijuan këtë kohë, ishte një gjuhë e stolisur, e krijuar enkas për vepra letrare, e
cila i drejtohej elitës intelektuale16 dhe ajo qëllimisht bënte një shkëputje nga gjuha
e popullit, duke ndërthurur elemente të persishtes, vargje të tëra të poetëve persë në
persishte ose citate arabe nga Kurani dhe hadithi po ashtu në arabisht, që mbeteshin
të kuptuara vetëm për shtresën që arrinte të komunikonte në ato gjuhë. “Gjuhës së
stolisur” i kushtohet një vëmendje e veçantë në studimin e sipërpërmendur për
Historinë e shtetit, shoqërisë dhe qytetërimit osman, ku thuhet:
“Shumica e veprave të rimuara në poezinë e divaneve janë hartuar
në “gjuhën e stolisur”, mbushur me fjalë të modës arabe e perse,
me kompozita dhe gojëtari të stërholluar... Në turqishten e stolisur
fjalët zëvendësoheshin me terma të huaj, që nuk përdoreshin
rëndom dhe prandaj ishin të pakuptueshëm. Por përveç kësaj,
gjuha stolisej artificialisht duke përdorur fjalë arabe e perse në
përputhje me rregullat e tyre gramatikore, me qëllim që të bëheshin
kompozita të gjata e të ndërlikuara, të cilat nuk pajtoheshin me
natyrën e gjuhës turke, kështu që sollën përftimin e një shtrese
gjuhësore, e cila me të vërtetë ishte e huaj nga natyra dhe shumë
larg prej gjuhës së përdorur nga popullsia e rëndomtë.”17
Një stolisje të tillë, natyrisht për qëllime poetike, ka pësuar edhe shqipja, në të cilën
po ashtu është zhvilluar kjo traditë letrare sipas modelit të gjuhës dhe letërsisë
osmane. Prandaj do të mund të themi se vetëm si të këtillë mund ta kuptojmë edhe
Divanin e Nezim Frakullës, ku mund të gjejmë vargje të këtij tipi:
Ej ixhadi kun fe jekûn.
Ashku im është një esrar
Unjun kush është ajjar,
Hamd lil-lah u bë behar18
Ose:
13

Mahmud Hysa, Alamiada shqiptare I, Logos-A, 2000, fq. 70.
Shih: Grup autorësh, Historia e shtetit...., fq. 27.
15
Shih: Sami Frashëri, Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhetë, Logos-A, Shkup,
2004
16
Shih: Abdullah Hamiti, Nezim Frakulla dhe Divani i tij shqip, Logos-A, Shkup, 2008, fq.
18 dhe Grup autorësh, Historia e...., fq. 29.
17
Shih: Grup autorësh, Historia e shtetit...., fq. 23
18
Abdullah Hamiti, Nezim Frakulla......., fq. 164
14
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Mall-umylk ve xhisëm ile xhan
Pas ashkut u bënë kurban,
Një që s'ka këtë iz'an
Maskarai rui zemîn.19
Ose:
Lakin olma hakka munkir1
Të lutem të bënjësh insaf,
Sözlerim durri cevahir2
Hasha të jetë hilaf.20
Edhe vetëm nga këto tre shembuj mund të shihet qartë se cila është shqipja që është
përdorë nga bejtexhinjtë. Duke pretenduar se arti poetik është diçka që u dedikohet
elitave, siç ishte një bindje edhe në Perëndim dikur, edhe bejtexhinjtë shqiptarë,
duke qenë edhe vetë njohës të së paku tre gjuhëve lindore, krijonin vepra që
kuptoheshin dhe komunikonin me një qark të ngushtë njerëzish, të cilit kishin
njohuri nga gjuhët e Lindjes, por edhe kulturë letrare orientale. Për këtë me drejtë
prof. Adbullah Hamiti konstaton se: “Që të mund të studiohen këto krijime, duhet
të njihet mirë kultura islame, misticizmi islam, pra letërsia orientale islame në
përgjithësi, nga e cila janë ndikuar krijuesit e tillë shqiptarë si në teknikën poetike
të shkrimit, ashtu edhe në përmbajtjen tematike”.21
Ndërkaq prof. Xhevat Lloshi këtë e shpjegon edhe më hollësisht:
“Krijimtaria e bejtexhinjve ishte në rrymën e krijimtarisë letrare në
turqishten osmane. Ky ishte modeli i tyre letrar e gjuhësor që në
zanafillë dhe atyre nuk u bënte përshtypje të keqe përzierja e
shqipes në krijimet letrare. Përkundrazi, kjo ishte estetika që
përçonte osmanishtja, me të cilën ata formoheshin si letrarë.”22
Edhe nga këto dy referime mund të konkludojmë se shqipja e krijimtarisë letrare
shqiptare myslimane në kohën osmane duhet riparë edhe një herë në kuadër të
estetikës së gjithëmbarshme të letërsisë së kohës, si dhe sipas modelit gjuhësor të
osmanishtes, që kishte prodhuar atë gjuhë poetike. Nëse duhet ta përkufizojmë atë,
ajo duhet të shihet në modelin letrar të osmanishtes, që shprehur me fjalorin e
sotëm ishte një gjuhë esperanto, e cila ishte krijuar vetëm për qëllime poetike.
Kur flasim për gjuhën e bejtexhinjve, është edhe diçka tjetër që vihet re te
këta poetë – ata nuk e kanë fare ndjesinë se “nuk e kanë gjuhën të pastër”, siç do të

19

Abdullah Hamiti, Nezim Frakulla......., fq. 165
Por mos u bën mohues i të vërtetës (Zotit).
2
Fjalët e mia janë xhevahir (margaritar).
20
Abdullah Hamiti, Nezim Frakulla......., fq. 317
21
Po aty, fq. 18-19.
22
Po aty (në dorëshkrim)
1
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kishin kërkuar puritanët e gjuhës sot. Madje, Nezimi, duke e zënë veten si të parin
që shkruante pikërisht shqip, konstaton se:
Divan kush pat folurë shqip
Ajan e bëri Nezimi,
Kjo gjuhë qe bërë harap
Me qeder, me shumë hixha23
Kjo nënkupton se për një autor të kësaj kohe një shqipe e këtillë ishte krejt normale
dhe elitare, madje ai e konsideron veten si mbrojtës e lëvrues të shqipes.
Ndërkaq ato tekste poetike ishin me simbolikë të fuqishme, me figuracion që edhe
sot mbetet i painterpretuar, madje në jo pak raste ato edhe këndoheshin të përcjella
me muzikë. Me këtë bëhet e qartë se bota e bejtexhinjve është një kompleks
ndërthurjesh të mistikës e filozofisë islame, teksteve të shenjta islame, teksteve
poetike persiane, arabe e turke, ashtu që vetëm pasi të njihen mirë ato, mund të
jepen vlerësim të sakta për të e jo të bëhen vlerësime kuturu si ato që i sollëm më
lart.
“Puritanizmi”
Megjithëse në intensitet më të vogël dhe për arsye të shtrirjes së artit poetik në
shtresat e popullit, prirja për pastrimin e gjuhës nga orientalizmat shfaqet që me
Sulejman Naibin24, ndërsa më vonë, duke u prirë nga prirje ekskluzivisht
nacionaliste në gjuhë25, qoftë në gjuhën turke, por edhe në gjuhën shqipe, u
zhvillua procesi i “pastrimit” të gjuhës nga osmanishtja, duke prodhuar një
turqishte të re dhe një shqipe, që nga trupi i saj ka hequr më shumë se 3000
orientalizma. Kështu qysh në vitin 1968 kemi librin “Për pastërtinë e gjuhës
shqipe”26, i cili veçmas u mor me pastrimin e shqipes nga orientalizmat, ashtu që
shqipja e bejtexhinjve tashmë është një gjuhë që nuk mund të lexohet pa disa
fjalorë pranë vetes.
Ndonëse sot nuk mund ta gjykojmë nacionalizmin dhe puritanizmin në
gjuhë, megjithatë duhet theksuar se nuk kemi të drejtë që mbi këto kritere të bëjmë
edhe gjykime për gjuhë “të pastër” dhe “jo të pastër”, ngase ky është gjykim
tendencioz, ndërsa fundja secila epokë e ka atë gjuhë me të cilën arrin të
komunikojë.
Ndërkaq, duke i referuar kritereve për vlerësimin e standardit, siç janë:
efektshmëria, racionaliteti, pranueshmëria, qartësia, ekonomizimi, estetikja,
zhvillimi, demokratizimi etj.,27 me plot të drejtë mund të konstatojmë se shqipja e
23

Abdullah Hamiti, Nezim Frakulla......., fq. 139
Mahmud Hysa, Alamiada shqiptare I, ….., fq. 233.
25
Shih: Bahri Beci, Probleme të politikës gjuhësore, Dukagjini, Pejë, 1999, fq. 155-157
26
Shih: Androkli Kostallari, “Për pastërtinë e gjuhës shqipe”, Tiranë, 1998.
27
Shih për këtë më shumë në librin: Janet Byron, Përzgjedhje midis alternativash në
standardizimin e gjuhës dhe shkrime të tjera, Dituria, Tiranë, 2012 fq. 33-34.
24
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kohës osmane ka qenë një gjuhë standarde shqipe, së paku për komunitetin shqiptar
mysliman, e cila ka prodhuar një traditë letrare, që duhet kundruar dhe studiuar
konform kohës dhe tipareve kur është krijuar, konform modelit gjuhësor, dedikimit
dhe publikut për të cilin është krijuar. E, nëse e shohim si të tillë, nuk mund të mos
vijmë në përfundimin që arriti edhe Osman Myderrizi, se: “Pavarësisht nga
shkronjat e nga fjalët e huaja të kulturës, tekstet shqip me alfabetin arab janë tekste
të vjetra shqip. Pa njohur e pa studiuar mirë këto tekste as historia e letërsisë
shqipe nuk mund të shkruhet, as historia e zhvillimit të gjuhës së shkruar nuk mund
të kuptohet”.28
Burimet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28

Beci Bahri, Probleme të politikës gjuhësore, Dukagjini, Pejë, 1999
Byron Janet, Përzgjedhje midis alternativash në standardizimin e gjuhës dhe
shkrime të tjera, Dituria, Tiranë, 2012.
Demiraj Shaban, Gjuhësi ballkanike, Logos-A, Shkup, 1994
Frashëri Sami, Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhetë, Logos-A,
Shkup, 2004
Grup autorësh, Historia e shtetit, shoqërisë dhe qytetërimit osman (vëll. 2),
Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Tiranë, 2009.
Hamiti Abdullah, Nezim Frakulla dhe Divani i tij shqip, Logos-A, Shkup, 2008
Hysa Mahmud, Autorë dhe tekste nga letërsia e vjetër shqiptare II, Flaka e
vëllazërimit, Shkup, 1995.
Hysa Mahmud, Alamiada shqiptare I, Logos-A, 2000.
Hysa Mahmud, Alamiada shqiptare II, Logos-A, Shkup, 2000.
Jashar Nasteva Olivera, Kontaktet gjuhësore në hapësirat ballkanike, Logos-A,
Shkup, 1998.
Kadare Ismail, Identiti evropain i shqiptarëve, Onufri, Tiranë, 2006
Kostallari Androkli, “Për pastërtinë e gjuhës shqipe”, Tiranë, 1998.
Luli Faik & Dizdari Islam, Hafiz Ali Ulqinaku – jeta dhe vepra, Logos-A,
Shkup, 2004.
Lloshi Xhevat, Huazimet e shqipes nga turqishtja (në dorëshkrim)
Myderrizi Osman, Letërsia shqipe me alfabetin arab, Buletini i shkencave
shoqërore, Tiranë, 2/1955.
Myderrizi Osman, Tekstet e vjetra shqip me alfabetin arab, Konferenca e parë e
studimeve albanologjike, Tiranë, 1965.

Osman Myderrizi, Tekstet e vjetra shqip me alfabetin arab, Konferenca e parë e
studimeve albanologjike, Tiranë, 1965, fq. 289.
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BUKURIE MUSTAFA

ÇËSHTJE ALFABETORE NË GAZETAT
“ALBANIA”(1897-1909), “ALBANIJA”(1902-1906)
DHE “SHKUPI” (1911-1912)
Shekulli XIX për shumë popuj të Ballkanit ishte kohë e vetëdijesimit dhe e
ndërgjegjësimit kulturor. Në rrethana të sundimit të huaj dhe të tendencës për liri,
secili prej tyre përpiqej të ndërtojë identitetin e vet kombëtar, duke u kthyer në
vlera kulturore, e cila lidhej me gjuhën dhe shkrimin. Situata e këtillë edhe te
shqiptarët rezultoi me nevojën për bashkim kombëtar, sikur kurrë më parë, e që
ngriti vetëdijen për nevojën imediate të një gjuhe dhe të një alfabeti shqip.
Veprimtarët shqiptarë e kuptuan këtë gjë dhe pranuan që të marrin mbi vete barrën
historike për të vepruar në drejtim të një vetëdijesimi politik e kulturor. Vend të
rëndësishëm në këtë drejtim kishin shoqëritë, të cilat kërkonin zgjidhje të çështjes
të shkrimit të shqipes, duke marrë parasysh kërkesat e veprimit politik e kulturor në
rrethana e kushte të pavolitshme. Rreziku, që këto mund të thellojnë përçarjen në
mes shqiptarëve, ishte ideja udhëheqëse se ishte koha për vendime historike dhe të
rregullohej çështja alfabetore e gjuhës shqipe. Rrethanat për këtë gjë ishin pjekur,
sidomos në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, kur me të madhe
shtroheshin kërkesat reale për shkolla në gjuhën shqip, e cila ndërlidhej edhe me
nevojën e një alfabeti dhe abetare për të mësuar shkrim – lexim dhe që shoqërohej
edhe nga gazetat e shumta gjithandej. Realizimi i kërkesave të këtilla ishte i
mundshëm vetëm përmes klubeve të ndryshme, të cilat këto nevoja i shprehën në
kërkesa reale nëpër programet e tyre. Vështruar në kontekst të rrethanave historike,
thuhet se “ndërthureshin shumë faktorë, që bënin të domosdoshëm alfabetin e
përbashkët të shqipes: shkollat, gazetat, abetaret, përkthimet”1. Kjo çonte drejt asaj
që shqiptarët të bashkohen dhe të vendosnin rreth çështjes së alfabetit shqip, e cila
nuk ishte aq e lehtë, shikuar ndikimet dhe pretendimet qëllimkëqija, që vinin nga
anë të ndryshme. Në rrethana të këtilla, shoqëritë e klubet marrin rolin e
ndryshimeve dhe vendimeve të rëndësishme për të ndihmuar lëvizjen kombëtare.
Shoqëritë e asaj kohe, u përpoqën të krijojnë alfabetet e tyre, mirëpo përsëri
ndikuan që Shqipëria e Veriut, të parapëlqejë dy alfabetet thjesht latine, ai i
shoqërisë “Bashkimi” dhe ai i shoqërisë “Agimi” të Shkodrës”2. Ndërsa, për pjesën

1
2

Xh. Lloshi, Rreth alfabetit të shqipes, Logos-A, Shkup, 2008, f. 17.
Po aty, f. 114/115.
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më të madhe të Shqipërisë së Jugut, të përdorë alfabetin i Stambollit3. Alfabetet u
shndërruan në çështje debatesh të ashpra, të ithtarëve të njërit apo të tjetrit alfabet.
Kongresi i Manastirit (1908), sikur nuk arriti të qartësojë çështjen, ashtu që del me
vendimin që të mësohen dy alfabete. Ky vendim, mësimin e dy alfabeteve e bëri të
ishte i detyrueshëm në shkolla4. Vendimi u respektua, ashtu që në abetaret e para
jepen të dy alfabetet5. Kongresi i Dytë i Manastirit (1910), përfundimisht mbrojti
idenë për alfabetin me shkronja latine dhe doli me vendimet shumë të
rëndësishme6. Në këtë mënyrë, klubet dhe shoqëritë nuk ndalën hovin e tyre për
hapjen e shkollave shqipe dhe thirrjen e vazhdueshme për të mësuar alfabetin
shqip.
Gazetat, duke qenë organe të kohës të themeluara nga shoqëri e klube, po ashtu
u përfshinë në debatet rreth alfabetit dhe gjuhës, të përballur me varietet alfabetore
në drejtim të gjetjeve të grafemave të përshtatshme të shkrimit të shqipes. Kështu,
vendimet dhe zgjedhjet e alfabeteve para vitit 1908, iu lanë në dorë shoqërive e
klubeve, të cilët formonin abetaret dhe botonin libra sipas alfabetit të përcaktuar.
Të gjitha ballafaqoheshin me kufizime lidhur me alfabetin, që ishte më se i
nevojshëm për realizimin e synimeve kulturore dhe botimin e abetareve e gazetave.
Në fillim, ekzistonin vështirësi që të shkruhet me një alfabet, kur më ishin krijuar
tradita shkrimi, të cilat përcilleshin me përkufizime gjeografike; në Veri ekzistonte
një traditë e shkrimit të shqipes që nga shekulli XV e XVI, e cila vazhdoi të
kultivohej duke zënë vend edhe në alfabetin e “Bashkimit”. Shoqëritë nuk
pajtoheshin njëra me tjetrën, mirëpo kjo nuk e ndalte hovin e botimeve të librave
shkollorë, abetareve e gazetave, të vetëdijshëm se duheshin bërë ndryshime për
shkronja të caktuara. Në parathënie të ribotimit të Fjalorit të “Bashkimit”
(Prishtinë, 1978), thuhet se shoqëria “Bashkimi” e Shkodrës llogaritet si e para që
në truallin shqiptar zuri të botojë libra në gjuhën shqipe me alfabet latin dhe se
“Fjalori i “Bashkimit”, sikundër zuri të quhet, ka një abece me bazë latine, alfabet i
cili, thuajse ishte mbështetje, bazë edhe për alfabetin që u miratua në kongresin e
Manastirit (1908)”7. Por jo të gjithë e pranojnë këtë, pasi që dolën si problemore
disa shkronja, të cilat nuk përkonin me parimin “një tingull, një shkronjë” dhe
çdonjëra nga shoqëritë për shkronja të caktuara huazonte nga alfabetet e tjera.
Kështu, shoqëritë mbronin alfabetet e përzgjedhura edhe përkrah vështirësive në
zbatim, mirëpo përballja me probleme financash e shtypshkronjash, i detyronte që
3

R. Abdyli, Lëvizja Kombëtare shqiptare 1908-1910, Prishtinë, 2004, f. 114/115.
R. Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare 1908-1910, 1, Prishtinë, 2004, f. 120.
5
Abetare e gjuhës shqip, shtypur prej shoqërisë “Drita” në shtypshkronjën e saj në
Bukuresht, më 1886; Abetare prej P. D. Qirias - Për shkollat e para, Manastir, më 1909;
Abetare prej Hafez Ali-ut, hatib i Korçës më 1910 - “Autori në këtë abetare ka përdorur
alfabetin e (S)stambollit me disa ndryshime të vogla. Mirëpo në f. 27 dhe 28 me nëntitullin
“Abeceja e dytë”, jep alfabetin e Manastirit ku shihet barasvlera e atyre pak
bashkëtingëlloreve të përdorura në Abetare”. Hafiz Ali Korça, Abetare, nr. 6, Logos-A,
2006.
6
Noygues, Evelyne, “Jashar S. Erebara (1872 - 1953): Një jetë e kushtuar për zgjimin e
ndërgjegjes kombëtare shqiptare”, “Hylli i Dritës”, nr. 4, Shkodër, 2006,f. 295/296.
7
Fjalori i “Bashkimit”, Prishtinë, 1978.
4
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të gjenin format që do të ishin në përshtatje me gjuhën dhe shkrimin e shqipes. Në
rrethana të këtilla, alfabeti i “Bashkimit”, për arsye të alfabetit latin dhe përdorimit
të dyshkronjëshave, u tregua si më i përshtatshëm për një numër të shkrimtarëve
edhe të gazetave8, të cilat botoheshin në qendra të ndryshme evropiane. “Albania” e
Faik Konicës është një nga revistat, e cila botohej nga viti 1897-1909 në Bruksel e
në Londër dhe thuhet se bëri përzgjedhjen e duhur kur e mbështeti alfabetin e
propozuar nga shoqëria “Bashkimi”. “Revista “ALBANIA” përdori të njëjtin
alfabet si ai i shoqërisë “Bashkimi”, me përjashtimin e 2-3 shkronjave. Duke e
përdorur këtë alfabet, Faik Konica botoi revistën “ALBANIA” për 12 vjet me
radhë”9. Hovi i botimit të gazetave u përhap edhe në qendra të tjera. Kështu, në
Beograd u botua gazeta “Toska” gjatë vitit 190110 dhe “Albanija” 1902-1906,
ndërsa në Shkup botohej gazeta me titull “Shkupi” më 1911-1912, të gjitha të
redaktuara nga Jashar Erebara11. Dy të parat që botohen në Beograd, përdorin të
njëjtin alfabet, atë të klubit “Bashkimi”, me pak ndryshime që ka të bëjë me
sistemin e bashkëtingëlloreve dhe dyshkronjëshave. Gazeta “Albanija” e Erebarës
dëshmon një sistem të rregullt grafie; përdoret shkronja diakritike č sllave për
8

“Përveç autorëve më të spikatur, alfabetin e “Bashkimit” e përdorën revista, fletore dhe
libra, si: “Elçija”(1981); “Albania” e Londrës nuk e ndërroi alfabetin deri në mbyllje (18971909); “Albania e Vogël” (1899-1901, Bruksel); “Kombi”; “Shcyptari” i Bukureshtit;
“Perlindja e Shcypetarvét”; “La Nazione Albanese” (në pjesën shqype Roma); “Shcypenia e
ree”; “Shpnes e Shcypeniis“ (Ragusa); “Tosca”; “Besa”; “Albanija” (Belgrad); “Lajmtari i
Scypniis” (Roma); “Pellazgu”; Karta dhé shkrimtare é Shqypniis)”. Jahja Drançolli,
www.famulliabinqes.com/kulture/KONTRIBUTI I KLERIT KATOLIK NE KONGRESIN
E MANASTIRIT, 24.10.2013.
9
Luan Abedinaj, Kontibuti gjuhësor i Konicës, Bruksel më 23 mars 2007,
www.konitza.eu/index.php/kontribti-gjuhesor-i-konices; 22.10.2013.
10
“Në vitin 1901, nën drejtimin e “Komitetit shqiptar në Beograd”, Jashar Erebara merr
pjesë në botimin e disa numrave të një gazete në gjuhën shqipe dhe pjesërisht në gjuhën
serbe, gazeta titullohet”Toska”. Shumë pak e shpërndarë dhe me shumë pak lexues, ky
botim nuk jeton më shumë se gjashtë muaj. Botimi i saj ndërpritet në të njëjtin vit. Me sa
duket asnjë numër e kësaj gazete nuk është ruajtur deri tani”. Evelyn Noygues, Një jetë e
kushtuar për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare shqiptare”, «Hylli i Dritës », nr. 4, 2006,
Shkodër, f. 121.
11
Jashar S. Erebara themeloi Klubin shqiptar të Kumanovës më 1909 dhe hapi shkollën e
parë në gjuhën shqipe. Ishte përkrahës dhe promotor i alfabetit kombëtar, të cilin e
përmbledh në një abetare-volante (të kollajshme) “Për një javë, shqipen e mëson”. U dallua
në lëmë të publicistikës, duke punuar si redaktor i dy organeve politike të kohës; ”Albania”
(1902-1906) e botuar në Beograd, në gjuhën serbe me alfabetin cirilik dhe në gjuhën shqipe
në alfabetin latin dhe gazeta “Shkupi” (1911- 1912) e botuar në Shkup, me 2 faqe në gjuhën
turke me alfabet arabo-turk dhe 2 faqe në gjuhën shqipe me alfabet latin, të dyja të shkruara
në dialektin gegë. 44 numra të botuara të gazetës “Albanija”, e cila dilte 3 herë në muaj dhe
34 numra të gazetës së përjavshmes “Shkupi”, ishin zëri i intelektualëve shqiptarë dhe
mbrojtës të idesë të çështjes kombëtare, duke mos ndalur thirrjen për shkollim e arsimim të
të rinjve shqiptarë në gjuhën amtare. Botimi i këtyre dy gazetave e përcaktuan edhe
vendqëndrimin e tij, për një kohë të jetojë në Beograd, pastaj edhe në Shkup (në maj të vitit
1911). Shih Evelyn Noygues, Një jetë e kushtuar për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare
shqiptare”, “Hylli i Dritës”, nr. 4, 2006, Shkodër.
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shkronjën ç të shqipes, përkundër grafisë ch të “Bashkimit”: ... dhe bota po čudit se
ku i mer kto te holha – dhe bota po çuditet se ku i merr këto të holla; per več sé ni
fytyre – përveçse një fytyrë etj. Në gazetë, ashtu si në fjalorin e “Bashkimit”,
përdoret bashkimi i dy grafive, tz e ts për tingullin c: veç ngi tzop tok- veç një copë
tokë; 50 tsop ti čova turče – 50 copë t’i çova turqisht; tsili na mban – cili na mban;
apo “d+j” për xh: Nasredin hodjes – Nasredin hoxhës; qe shqipetaret po ghinen ne
létardjié etj. Shkronjën nj e jep të shkruar, siç është edhe në fjalorin e “Bashkimit”;
gn: gne-një; (e gjejmë kryesisht në format foljore): do te deghogne – do të
dëgjonje; kerkon te na humbasgne – kërkon të na humbasnje; mundimet qe ti begne
kombi Shqipetar- mundimet që t’i bënje kombi shqiptar; ... te japime gneri-jatrit
“besa-besen”- të japim njëri-tjetrit “besa-besë”. Ndër dyshkronjëshat na dalin edhe
të atilla që nuk përkojnë me grafitë e “Bashkimit” e që i gjejmë ndër gazeta të
kohës, siç është rasti me gazetën “Albania” të Faik Konicës të vitit 189712 dhe
“Albanija” e Erebarës e vitit 1902; p.sh. rh për rr; lh për ll; gh për gj.
Rh për rr; po kan zane te rhepin lékuren dhé te varferit shqiptar i miér mé ni
rhandesi te madhe; mé ato te vrame, é rhéna etj.
Lh për ll: ska me u mbet doni sent tieter per več ato basma perhalha te
Nasredin hodjes; Shqiptaret mesoine ne shkolha te huaia, ne shkolha qe nuke
deghone; shume neresh me dialhezi; u ngrit luft midis velhazenies q’i undane; per
me shpif é kalhezu; Bulhgare; Pelhazgevet; Stambolhin; te silhémi mir; se valh mé
mént; ndimon met’holha etj.
Gh për gj: kerkon te mos deghohet emeri Shqiperia dhe Shqiptare- kërkon të
mos dëgjohet emri Shqipëri dhe shqiptar; nga te ghithe anet – nga të gjitha anët;
Printsi dial’imperatorit ghermanise- Princi djalë i perandorit të Gjermanisë etj. Shembuj nga “Albanija” J.E. 1902-1906.

12

Këtë gjendje e jep M. Blaku kur flet për “Albania” e Faik Konicës dhe thotë:
“Dymbëdhjetë vjet para Kongresit të alfabetit tonë, revista e Faikut me shokë e kishte
alfabetin e sotëm komplet, me këto ndryshime: é=e, e=ë, gh=gj, lh=ll, ñ=nj, rh=rr”. Murat
Blaku, Roli i revistës “Albania” në zhvillimin e gjuhës letrare shqipe, Logos-A, 2007, f.
133.
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Mangësi kryesore e gazetave të kësaj kohe është paqëndrueshmëria mbi një
sistem grafie, e cila ka ndikuar që këto të ndryshojnë nga numri në numër; kështu
dyshkronjëshi gh i “Bashkimit” për tingullin nj, e gjejmë të shkruar edhe me një
shkronjë të vetme diakritike, ñ13: nuk dote mundim qi tu dalim ne kok kure noñhere; te ñohim vétén; asai nuke sé i bijé doñi ñeri mrapa; -“Albanija” nr. 10,
29.10.1902, J.E; përdorimi i grafisë së dyfishuar të “Bashkimit”, në fillim si lh e
pastaj ll: n’éléméntin Vllah ne Makedoni; Ne flasim ghith no t’dréiten per oçdo
kombe, ashtu dhe vllévé s’va muhoime t’dréitén; nuk’i lishin liber mé ni kohé
tsintsaret ne Vllaho-Klisur ne shkola t’véta etj. -“Albanija” nr. 36, 10.12.1904; J.E;
përdorimi i grafive c e q; p.sh.: jéna shqyptar ; “Shqiperia” é Bukuréshtit;“Albanija” nr. 3, 27. 8.1902; Plécesia é shocerise “Djaleria e Skipetare”; Na o
13

Konica jep më shumë arsye të përzgjedhjes të shkronjave të caktuara me propozime
konkrete; 1. “Ñ është më shkurt se gn, 2. ñ ndodhet në gjithë shtypshkrimet; 3. ñ s’është
tjatër përveç n dhe i përsipër, e n-j i përket më mirë zërit që duam të rrëfejmë se g-n; 4. Ka
fjalë si gegnisht qi është nevojë të mos ligjrohet genjisht”. Murat Blaku, Roli i revistës
“Albania” në zhvillimin e gjuhës letrare shqipe, Logos-A, 2007, f. 141.
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vellazen Shcipetar; nuk do mé pa ñi Shcipeni-“Albanija” nr. 42, 06.11.1905, J.E.
(gjen mbështetje te Fjalori i “Bashkimit”- shkronja c përdoret për tingullin q:
cemale e cemane për “qemane”, catip për “qatip” apo për tingullin k, si: cafe për
kafe etj.) Ngjashëm ndodh edhe me “Albanian” e Konicës, ku thuhet “që nga nr. 9 i
vitit të parë të botimit, do të fillojë përdorimi i shkronjës č për ç”14, ashtu si edhe te
“Albanija”, nr. 3, 27.8.1902 J.E.: Ne jurnalin tone “Albanija” shtypét ç’var do te
shkrumé, po ma shum per punet é shypnise. Ulutémi shyptarvét é srebvét ta na
çoine te shkrumé sa ma shpet, qi ti shtypim iav per iave. Arsyet e ndryshimeve të
këtilla janë më të thella, sesa mund të duken në vështrim të parë, pasi që ishin të
vetëdijshëm për divergjencën e krijuar nga përdorimi i grafive të ndryshme, që
rezultonte me afrim të alfabetit të “Bashkimit” me synim të idesë së njësimit
kombëtar. Nga kjo ide del edhe propozimi i Konicës që “Bashkimi”të fillojë të
përdorë j-në15, ngase kishte ndasi e luhatje në përdorim të zanores i, përkatësisht të
mungesës së j-së në fjalorin e “Bashkimit”16 edhe pse edhe aty çështja është e
definuar; vetë titulli shkruhet me j-n ndërzanore: “Albanija”(1902-1906) J.E.,
ndërsa vazhdon të shkruarit e i-së, si p.sh.: ... qi ti shtypim iav per iave; ga dora é
dora é diémvet shupnin etj.
Zanoret i nënshtrohen rregullave fonetike dialektore, të cilat dalin me
veçori ortografike të gegërishte me shenja diakritike, që jepen si variacione
fonetike; përdoret â hundore krahas a-së gojore apo é e theksuar dhe e gojore: ...
shtohéshé é armiqesija midis ‘fyre madhoéshé sâ pas pake kohe; e kshu pâ punu;
“ku âsht pushka âsht dhé féja”mâ nuk u méntue; e na ban’ nérin mé na shkru é mé
na dhâ kuraj; (Shembujt janë marrë nga gazeta “Albanija”; nr. 2 e 10.07.1902; nr.
3 e 27.08.1902; nr. 5 e 26.08.1902; nr. 10 e 29.10.1902; nr. 32 e 15.05.1904; nr. 36
e 10.12.1904; nr. 42 e 6.11.1905). Janë numra të gazetës “Albanija” të periudhës
1902-1905, me grafi të përcaktuar brenda sistemit alfabetor, që përdorej për gjatë
tërë periudhës që botohet.
Lëvizjet dhe ndryshimet ndodhin në kohë, duke përkrahur sa më shumë
praktikën e zbatimit të alfabetit të vitit 1908. Mirëpo, ky ndryshim nuk ishte i
menjëhershëm. Gazeta “Shkupi”17 (1911-1912) është shembull i kësaj periudhe të
re, kur alfabeti ishte i qartë sa i përket grafive “problemore” dhe nuk kishte më
mëdyshje në lidhje me dyshkronjëshat, ndonëse përsëri ishte vështirë për t’u
14

“Këtë alfabet revista nuk do ta mbajë të pandryshuar një kohë të gjatë, sepse duke filluar
që nga nr. 9 i vitit të parë të botimit, do të fillojë përdorimi i shkronjës č për ç”. Murat
Blaku, Roli i revistës “Albania” në zhvillimin e gjuhës letrare shqipe, Logos-A, 2007, f.
133.
15
Faik Konica, përkundër mospajtimeve dhe dallimeve që kishte në alfabetin e tij, pranon
t’i bëjë, siç i quan ai, “ndryshime të vogla që na ndajin nga “Bashkimi””. Po aty, f. 148.
16
“Shkronja i brenda në fjalë apo në mbarim të saj, nëse ka para apo mbrapa ndonjë zanore
bëhet si ndërzanore, e cila disave u ka pëlqyer të shkruaj me j a jote, sikurse: fiale e fjale,
laii e laaj etj.”16; edhe “i-ja shënohet me shenjë theksi apo sipas pëlqimit të disave j vetëm
kur të jenë dy i dhe e dyta është gati ndërzanore, biít e bijt, blíit e blijt, Hyíit e Hyjit, shiíim
e shijim”. Fjalori i “Bashkimit”, Prishtinë, 1978.
17
Vendimi mbi një gazetë të botuar në Shkup doli në Kongresin e Dytë të Manastirit. Shih
Ramiz Abdyli, Lëvizja kombëtare shqiptare 1908-1910, Prishtinë, 2004.
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zbatuar, duke marrë parasysh ndikimet dialektore në çështje të gjuhës e të shkrimit,
ashtu si dhe probleme teknike, të shprehura me mungesë të shkronjave të caktuara.
Këtu jepet një pasqyrë më e rregulluar, për sa i përket çështjes alfabetore, porse
ishin arsyet teknike ato të cilat krijonin gabime drejtshkrimore të shqipes, ndaj të
cilave lexuesit reagonin me të drejtë. Kështu në gazetën “Shkupi” na del e shkruar:
qytet(ru), krahas gytétni e gjytet; shteti (hyqymeti), guverni (hygymetin) etj.
Shmangia, pjesërisht mund të jepet si traditë e shkrimit të shqipes në Veri dhe
refleksioni i varianteve dialektore, e pjesërisht, arsyet teknike të shtypshkronjave
ku botoheshin. Kështu, â-ja hundore që përdorej te “Albanija” (1902-1906), te
“Shkupi” shfaqet pa shenjë diakritike, por thjeshtë si a gojore (... ju duket si me
hanger mialt ... - “Shkupi”, nr. 4; ... dhe shum andra t ‘Serbiis - “Shkupi”, nr. 7
apo forma të varianteve dialektore, si “bâj”-”Albanija” edhe “boj”-”Shkupi”).
Zanorja é me shenjë diakritike shkruhej edhe për një kohë dhe në numrat e tjerë të
“Shkupit”nuk doli më dhe u përdor ë-ja, jo gjithnjë e shkruar drejt. Mirëpo, vështirë
se mund t’i largoheshin veçorive ortografike të gegërishtes, siç ishte gjatësia e
zanoreve. Arsyet tjera që ndikonin në drejtshkrimin, përkatësisht në gabimet, janë
edhe ato që vetë Erebara i sqaron; në gazetë dalin gabime në të shkruar në sajë të
problemeve të natyrës teknike dhe të shtypshkronjës. Këtë qartë e shkruan Erebara
në vetë gazetën “Shkupi”, ku arsyetohet me mungesë të shkronjave si pasojë e
financave dhe ndër të tjera numëron shkronjat dhe shenjat që i mungojnë: ç, Ç, e, ë,
d, i, j, h, q, t, u, r, s, (virgule), e ka fjalën për (,) (presjen), (‘) (apostrofin). Korpi i
ktyne do t’jeet 12 e t’nalta milimetra 24; “Shtypshkronja ku shtypet fleta e yne asht
fort mangut me shkrola e kjo mungesë na prishë e s’na len qi “Shkupi” t’dalin
sikur duhet. Kemi vetëm nji formë shkrolash e kte edhe mangut. Praa po ju lutena
oçdo Bamirsvet qi t’na kujtojnë me ndima t’tyne. Nuk presim t’holla pse kto na
qesin fjale; praa kush t’keet dashtnii per shqyptarë që me e’fare shkrolash me na
nimue, tui na dergje kush nji kilo, kush dy si t’keet zemren” -(“Shkupi”, nr. 25).
Gazetat e kohës nuk merreshin vetëm me çështje politike e shoqërore, këto
dhanë një kontribut të çmuar edhe në çështje të alfabetit e të gjuhës shqipe. Jashar
Erebara, ashtu si edhe të tjerët, shfrytëzuan gazetën që hapur t’i shprehnin bindjet e
tyre lidhur me çështjen e përkrahjen e alfabetit latin për të shkruar shqipen dhe
kundërshtimin e fuqishëm të alfabetit arabo-turk, e cila u zhvillua edhe pas
miratimit të vendimeve të marra në Kongres të Manastirit. Fatmirësisht, ishin më të
shumtë ata që u bindën se s’ka kurrfarë pengesash që edhe feja të shkruhej me
alfabet latin. Në artikullin me titull “Mazhar begu e shqipetart” të gazetës
“Shkupi”, alfabetin latin e mbështet në faktin e të shkruarit të mëhershëm të
shqipes dhe të përdorimit në gjuhët në Evropë: “Per guh masandej pak o aspak
kishin menden, e si duhet me shkrue a me harfet e llatine, si “babat ton e Europa
mar, “ a me harfet e Mazarit – harabçe, si kur deri sod; ket pun, po thom, edhe ma
pak e kishin kujtue, pse shumica gjind jon pa shkoll. E tuj u kuq prej mares, na
duhet me than, se na na u desht nje Mjeshter me na msue, me na çit n’mend se jemi
Shqipëtar e se na duhet me shkrue e me harfe qi na kan shkru e knue babet t’ona” -
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(“Shkupi”, nr. 14). Ideja se shqiptarët janë pjesë e Europës dhe se ata duhet të
përdorin alfabetin latin, e thotë edhe Sami Frashëri18.
Pavarësisht se këto gazeta kanë dalë me mangësi e gabime, duhet pranuar
rolin e tyre për vështirësitë në funksion të ndihmesës për rrugën që duhej të kishte
ndjekur gjuha letrare shqipe dhe alfabeti i saj. Përpjekjet ishin të shumta, që ajo të
mos merrte formën që ne e kemi sot, por falë mendjemprehtësisë dhe patriotizmit të
veprimtarëve dhe idesë së bashkimit kombëtar, u treguan si të drejta vendimet e
Kongresit të Manastirit dhe me këtë rast duhet të kuptohet roli i vërtetë i gazetave
të kohës, të cilat arritën të ndikojnë në idealin e një gjuhe e një alfabeti.

18

“Shqipëria është një copë tokë e Europës dhe shqiptarët janë një popull i Europës;
prandaj edhe gjuha shqipe duhet të shkruhet me shkronjat e Europës, d.m.th. me shkronja
latine”. Шабан Демирај, Кристаќ Прифти, Битолски Конгрес, Битола, 2012, 26.
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NEXHAT MERXHUSHI

ÇAMËRIA - NJË NGA EMRAT TIPIKË QË
VËRTETON AUTOKTONINË E SHQIPTARËVE
E folmja e banorëve të Çamërisë paraqet një interes të veçantë në kuadrin e
studimeve dialektologjike. Çamërishtja është i vetmi nëndialekt i truallit të gjuhës
sonë, që ruan tipare të një faze të kapërcyer të shqipes, tipare që i gjejmë të
dokumentuara ndër autorë të vjetër dhe në ndonjë të folme të kolonive shqiptare.
Ky karakter konservativ e bën interesante çamërishten për studime krahasuese, për
të dokumentuar veçori dhe elemente të hershme të fushave të ndryshme të gjuhës.
Pozita gjeografike e Çamërisë, rrethimi në një pjesë të madhe të kufijve të saj nga
gjuhë të huaja, shtron problem me interes edhe për sa u përket kontakteve të një
gjuhe me një gjuhë tjetër.
Vëmendje të veçantë i kushtoi studimit të kësaj të folmeje gjuhëtari i njohur danez
Holger Pedersen, i cili në hyrje të vëllimit të tij “Albanesische Textemit Glosar”,
Laipsing 1895 1 (faqe 4-23) trajtoi me kompetencë disa nga çështjet themelore të
këtij nëndialekti. Sipas traditës gojore kufijtë e kësaj treve shkojnë nga lumi i
Shalsit (lumi i Pavlit ) në veri, në malet e Kurrillës dhe shkallën e Paramithisë në
lindje, deri në gjirin e Prevezës.
Cilindo që të pyesësh nga të vjetrit këtë përgjigje të jep “Çamëri zihet nga lumi i
Shalësit, jaram te Gurët e zez në Prevezë”, duke përmbledhur kështu, veç qyteteve
Filat, Gumenicë, Margëlliç e Paramithi, edhe zonën e gjerë bujqësore të Frarit, e
cila banohet kryesisht nga të krishterë shqiptarë, që kanë zbritur në pjesën më të
madhe nga fshatrat malore të Llakave të Sulit.
Ardhja e çamëve në Shqipëri në vitet 1944-45 krijoi probleme interesante lidhur me
procesin e shkrirjes së kësaj të folmeje me të folmet e ndryshme jugore e veriore
me të cilat u vu në kushte bashkëjetese.
Shkëputja e Çamërisë nga trungu amë për shkak të ndarjes së kufijve politikë të
1913, ia hoqi mundësinë çamërishtes të njohë atë zhvillim që mori gjuha jonë pas
formimit të shtetit shqiptar. Përkundrazi, kushtet e krijuara nën administratën
shtetërore të huaj (shkolla, shtypi ,ushtria etj) i hapi rrugë bilinguizmit.
Studiues të ndryshëm që janë marrë me historinë e kësaj treve janë të një mendimi
në identifikimin e Kalamajt (lumin që shkon pranë Filatit ) me lumin Thiamis të
Vjetërsisë, në përcaktimin e tij në lumin kryesor të Thesprotisë dhe së fundi në
lokalizimin e Thesprotisë së lashtë brenda kufijve gjeografikë të Çamërisë së
sotme.
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Në punimet e prof. E. Çabejt, vazhdimësia e këtyre dy termave (Thyamis-Çam)
shpjegohet në bazë të ligjeve të zhvillimit fonetik të shqipes. Autori, duke u
mbështetur në këtë fakt, e paraqet emrin Çamëri si një nga emrat tipikë, që vërteton
autoktoninë e shqiptarëve në vendbanimet e sotme. Sipas tij, edhe zhvillimi fonetik
Arachtos (emri i lashte i Artës) shpjegohet më mirë me anë të shqipes se sa
greqishtes.
Burime të ndryshme historike dëshmojnë për vazhdimësinë shqiptare në këtë trevë.
Kështu, p.sh Pukëvili, me gjithë simpatinë e hapur që ka patur për Greqinë,
shkruante pothuajse dy shekuj më parë: ”Si është e mundur të jetë shuar raca greke
në Thesproti dhe në Kaoni, ku shqiptarët shihen se janë vendas”? “Banorët e
fshatrave në të djathtë të Thiamist, që kam numëruar nga Sarakovica – shruante ai
– janë shqipatarë të krishterë të gjuhës çame. Arbëreshët që rrojnë në Voshë të
Korinthit, sipas Pukvilit, janë me prejardhje nga Çamëria”.
Sipas një statistike turke të vitit 1910, popullsia e Çamërisë arrinte në 72.999
frymë. Prej këtyre 60.297 frymë ishin shqiptarë dhe pjesa tjetër grekë, arumunë, etj.
Këto rrethana si dhe marrëdhëniet e vazhdueshme që vinin nga jetesa e përbashkët
bënë që gjuha greke të lërë gjurmë të rëndësishme mbi të folmen e çamërishtes,
fjalë të burimit grek si : angonjar, dhragat , feks, foti, lutervi , mirgale, parathire
etj. P.sh në kloftë se nuk e paguan endalimenë (taksen) do të katshqesin
(sekuestrojnë )rrobat e shtëpisë.”
Ose :”hjeretisi (ndero) një dhekane “(një tetar), ose “më solli një kartë nga djali
tahidhromi (postieri).”
Ose : ”Do rregulloj shollët te cangari (këpucari), do të shkoj të paguaj foron
(gjobën)”, ose : ”Ne kemi pasur vulefti (deputet).”
Djeltë tanë do mësonin në Panepistimio (univerisitet) për dhiqigor (për avukat).
Ble një gramitisimo (pullë), kolisja (ngjitja) kartës dhe hidhe në tahidhrom (postë).
Midis elementeve të huaja që kanë depërtuar në ligjërimin e Çamërisë, tërheqin
vëmendjen, sado në një shkallë të kufizuar, edhe elementet sllave. Në fjalorin e
çamërishtes gjejmë nga kjo gjuhë fjalë sllave, si vllade (për shkopin e tundësit të
qumështit, dorovis, etj).
Elemente sllave jetojnë sidomos në fushën e toponomastikës. Në qoftë se emrat
Filat, Paramithi, Margëllëç , Pargë janë lidhur me emrat e vjetër Phylace,
Paramythion, Margariti etj., emrat Gumenicë, Cerkovicë janë të burimit sllav. Të
këtij burimi duhet të jenë edhe toponimet që ruajnë prapashtesen -icë si: Skupicë,
Arpicë, Salicë, Koshovicë, Petrovicë, etj.
Nga gjuha arumune, me të cilën e folura e Çamërisë nuk ka qenë pa kontakte, kanë
hyrë më tepër fjalë blegtorale si bello-bellosh, florë-floresh, etj.
Çamërishtja paraqet më shumë afërsi me të folmen arbëreshe të Italisë dhe Greqisë.
Pika të përbashkëta midis Çamërisë dhe kolonive arbëreshe hasen edhe në fushën e
traditave popullore. Ne folklorin çam ka balada si ajo e vjehrës së keqe ,elemente
mitologjike, këngë lirike, etj. Çamërishtja, si një e folme periferike, e rrethuar, në
pjesën më të madhe të kufijve të saj nga një gjuhë e huaj, ka qëndruar si e
shkëputur nga gjuha mëmë, pa kontakte të mjaftueshme dhe pa patur mundësi të
përvetësojë trajtat e reja që u zhvilluan në të folmet e tjera.
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E folmja e Çamërisë paraqet pika takimi të veçanta dhe me të folmet e sotme të
shqipes. Pika takimi të tilla që nuk përsëriten në një plan të gjerë , por vetëm në
disa të folme të caktuara. Të tërheq vëmendjen, midis tyre ndonjë afrim me të
folmen e një krahine të skajit të përkundërt të atdheut , me të folmen e Krajës. Në
Çamëri, ashtu dhe në Krajë, përdoret në mënyrë të njëjtë; Lidheza kushtore nji (Nji
hifsha në ziren e punës, ardha Tania, nji mos hifsha, do vi më vonë ), ose (nji të
pyet nana për mue, thuej djali t-isht martue; nji t pyet ç’nuse mur, tre plumba në
krahanur.)
Por lidhjet më të gjera çamërishtja i ka me labërishten dhe sidomos me
gjirokastritshen. Me labërishten, janë për t’u përmendur zanoret e gjata, trajta e
shkurtër e vetës së tretë të së pakryerës, trajtat u dhe n-.
Me gjirokastritshen lidhet në:
1) ruajtjen e i-së jo vetëm në trup të fjalës si prapashtesë në emrat foljorë: ndarele,
ardhuele, etj.
2) Në të përdorurit e një numri parashtesash dhe prapashtesash të njëjta, si
parashtesa patronike (atë që tregon fisin ) si: kaciqate, kokate, kardhiqote, hoxhate
, asqerinjte etj,
Prapashtesa anj: velanj , musanj .
Prapashtesa eshe : kateshe, mufteshe, fejzeshe.
Emrat që mbarojnë me all: kokall, dhaskall , çakall.
Emrat e fiseve që mbarojnë me ej – enj: Muhejtë , Nuridejtë, Durenjtë.
Ashtu si edhe në toskërishte në përgjithësi, fjalët me prejardhje nga turqishtja
theksohen në rrokjen e tyre të fundit si: qoshe, xhephane, gjule , dusheme, bakshe,
fajde, xhezve, sefte, çifte, shabane , shaka, sufra, masha kazma, maraza, hallva,
bakllai.
Me q të pastër thuhen edhe një tog emra banorësh si: filaqot, morfaqot, etj.
Depërtimi i elementeve të gjuhëve të tjera dhe të greqishtes është pasojë e një
procesi të gjatë.
Duke shqyrtuar elementet greke të fjalorit do të gjejmë fjalë që jetojnë edhe në
zona të brendshme të vendit tonë, pra elemente me një jetë të gjatë që i përkasin
periudhës paraturke. Elemente më të vona kanë hyrë gjatë shekujve të sundimit
otoman. Etapa e fundit (nga formimi i shtetit grek deri në 1912) karakterizohet nga
një propagandë aktive e veprimtari e shumanshme e kishës dhe e shtetit grek, për të
rrënjosur në të krishterët e atjeshëm ndjenjat dhe kombësinë greke. Një veprimtari
e tillë, e zhvilluar në mënyrë sistematike nga shkolla, shtypi etj, nuk kish si të
kalonte pa lënë gjurmë, duke hedhur hijen e ngjyrave të jetës greke. Në këto
rrethana lindi një farë diferencimi në disa sfera leksikore midis të folmes së
popullsisë myslimane dhe asaj të krishtere të Çamërisë.
Kushtet e reja që u krijuan pas vendosjes së kufijve politikë të vitit 1913, e
shtrëngonin popullsinë çame të orientohej nga të gjitha anët drejt jetës greke. Të
vegjlit ishin detyruar të mësonin në shkolla greqisht , në administratën shtetërore,
në zyra, në financë ,në gjyqe etj. të krishterët dhe myslimanët duhej të flisnin
gjuhën e sunduesit. Pa të nuk mund të zhvillohej asnjë veprimtari sado e vogël
ekonomike e shoqërore . Ajo ishte bërë gjuhë e domosdoshme jetese. Në të tilla
rrethana gjuha amtare shqipe filloi të vishet dalëngadalë me një shtresë të re
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ndikimesh të rëndësishme. Elemente të ndryshme leksikore të greqishtes nisën të
vërshojnë në çamërishten. Natyrisht në radhë të parë filluan të zënë vend termat që
ishin më të zakonshme dhe të domosdoshme në marrëdhëniet e jetës së përditshme
– termat administrativë si: normahji (prefekturë), qinotita (komunë), dhimarhos
(kryetar bashkie), proedhro (kryeplak), ipalillo(nëpunës), ipurgos (minister),
prothiipurgos (kryeministër).
Terma financiare: sprahterio (financë), dhimotrasi (ankant), endallma (taksë,
gjobë), dhekati (të dhjetat), foro (para vendi).
Terma ushtarake: andar (komit grek) korofilaq (xhandar), korofilaqi
(xhandarmëri).
Nga sfera shkollore: skolio (shkollë), dhimotikoskolio (shkollë fillore), jimnasio
(gjimnaz) , panepistimio (univeristet).
Terma nga sfera te ndryshme zyrtare : tahidhromio (poste), gramatosimo (pullë),
dhekastririo (gjyq), trapezë (bankë), dhiqigoro (avokat).
Terma nga veprimatria e përditshme tregtare e zanateve : embor ( tregtar)
,cangar( këpucar), rafti (rrobaqepës), llukando (restorant), gallatopoli
(bulmetore).
Duhet vënë në dukje se procesi i ndikimeve të greqishtes ka qenë i fuqishëm
sidomos në qytete. Në Paramithi (qytet) gjuha greke është bërë gjuhë amtare, jo
vetëm për pjesën e krishtere, por edhe për atë myslimane. Fshati ka qenë më pak i
ekspozuar në këtë drejtim; megjithëkëtë edhe këtu ka pasur raste si p.sh.: në
Kastrizë, Skupicë, Shulash, et., ku thonin “Oriste në shtëpinë time !”, “Kathise të
pimë një kaave!”.
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ARDIAN VEHBIU

VENDE DHE NJERËZ
Emrat e vendeve janë integruar në mënyra të ndryshme në kulturën e sotme
shqiptare. Për shembull, nëpërmjet hartave administrative dhe topografike dhe
gjithë dokumentacionit administrativ burokratik lokal, i cili i përdor si qoka – ose
pika referimi; duke përfshirë këtu edhe dokumentet personale: certifikatat e lindjes,
të martesës, të vdekjes; dokumentet e pronësisë; kontratat e ndryshme etj.
Në përgjithësi, shtetasi lidhet dhe komunikon me administratën edhe nëpërmjet
vendit ku ka lindur dhe vendit ku banon, të cilët mishërohen, në të dhënat
burokratike, si emra vendesh. Përtej këtij integrimi, si të thuash, formal, emrat e
vendeve i gjen, të tejçuar, në mbiemrat e një numri të madh shtetasish.
Sistemi i emrave të njerëzve, në Shqipërinë e sotme, është standardizuar relativisht
vonë në strukturën emër i vënë + mbiemër i trashëguar nga babai; historianët dhe
gjuhëtarët gjejnë në emrat e njerëzve gjurmë gjithfarë sistemesh të tjera, më të
vjetra – si sistemi tri pjesësh, që përdoret sot e kësaj dite në Veri (Llesh Pjetër
Ndreu) dhe që i ka ruajtur gjurmët në Jug (Vasil Gjoleka i ardhur nga Vasil Gjon
Leka); sistemi ku fëmija djalë merr si mbiemër emrin e të atit, ose një emër tjetër të
parë në formë të plotë ose të shkurtuar (Selmani, Dine); sistemi ku mbiemri
shënjon fisin ose përkon me emrin e fisit; sistemi ku mbiemri shënjon një titull si
Aga, Bejleri, Çel(n)iku etj.; sistemi ku mbiemri shënjon një profesion ose kategori
profesionale, si Kovaçi, Mezini, Bakalli, Kadiu, Kasapi, Prifti, Kazazi, Furrxhiu,
Hoxha, Qehajai, Samarxhiu, Bojaxhiu, etj.; sistemi ku mbiemri shënjon një cen ose
defekt fizik, si Qorri, Topalli, Shurdhi, Ziu, Kuqi etj.
Ka të dhëna që një pjesë e mirë e mbiemrave ekzistues janë akorduar arbitrarisht, jo
më herët se fillimi i shekullit XX. Gjithsesi, historia e emrave të shqiptarëve është
tepër komplekse për t’u trajtuar këtu; mjaft të themi se, një pjesë e këtyre emrave,
sot, përfshin – tek mbiemrat – gjeografinë e Shqipërisë, në trajta të emrave të
vendeve.
Nuk gjen fshat ose qytet, sot në Shqipëri, që të mos shërbejë edhe si mbiemër për
një numër familjesh; që nga qytete të mëdha si Tirana, Durrësi, Korça, Shkodra e
deri në fshatra të rëndomtë.
Ky lloj mbiemri “gjeografik” zakonisht shënjon prejardhjen, edhe pse jo gjithnjë;
por mbiemrat “gjeografikë”, të marrë në tërësinë e tyre, nuk janë veçse pasqyrimi i
truallit shqiptar në jetën familjare të banorëve të atij trualli. Kjo e vërtetë shkon më
thellë, shumë më thellë, sesa përpunimi administrativ i territorit, meqë është një
nga tiparet dalluese dhe konstitutive të shqiptarisë. E kotë të shtoj se nisma për
ndryshimin e toponimeve, po të japë rezultat, do ta shkatërrojë këtë sistem kaq

73

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

delikat, duke i ndarë mbiemrat e shumë shtetasve nga emrat e vendeve; ose duke
ngritur një mur gjuhësor, kulturor dhe administrativ të padepërtueshëm midis
familjeve dhe vendit nga ku e kanë këto origjinën.
Duam të shqetësohemi për këtë?
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BEGZAD BALIU

SOCIOLINGUISTIKA SHQIPTARE: PREJ
FJALËSIT TË TURPSHËM TE SHQIPJA TABU
Rezyme: Fillimisht dua të përkujtoj se sociolinguistika shqiptare, në formatin
historik - mikrostrukturor nis me fjalësin e turpshëm: leksikun e grave (Çabej) dhe
me mikrotoponimet e ngurosura e ojkonimet eufemistike (Kosovë). Prej pamjes së
parë të strukturës së brendshme të studimeve të kësaj natyre mund të konstatojmë
se në kontekstin gjuhësor-makrostrukturor, zhvillimi i sociolinguistikës shqiptare
ngrihet si dialektologji “rurale” e më pak “urbane” dhe përfundon si dialektologji
etnografike me premisa sociale, por jo edhe sociolinguistike, madje as në aspektin
sinkronik (brenda varianteve gjinore), as në aspektin diakronik (brenda dallimit të
moshave).
Në kontekstin e shkallës së arritjes së domenit të saj të brendshëm ajo realizohet me
diskutimet mbi planifikimin gjuhësor, përkatësisht diskutimet për shqipen
standarde si koncept gjuhësor-politik, e madje standardin si gjuhë-tabu, prandaj
pikërisht këtu sociolinguistika merr vendin e duhur brenda gjuhësisë shqiptare.
Në përmasën kronologjike të trajtimit historik, bartës të zhvillimit të saj, në mënyrë
të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, janë pothuajse të gjithë studiuesit më të shquar të
gjuhës shqipe e të historisë së saj: Eqrem Çabej, Jup Kastrati, Idriz Ajeti etj., ndërsa
për zhvillimin vertikal shquhen: Gjovalin Shkutaj, Rexhep Ismajli, Arshi Pipa,
Xhevat Lloshi, Shefkije Islamaj, Rami Memushaj, Qemal Murati, etj.
Fjalët nyjë: Sociolinguistika, dialektologjia, historia, domenet, nocionet,
përfaqësuesit, shqipja standarde, perspektiva.
Konteksti historik
Prej historisë së gjuhësisë nuk është vështirë të kuptojmë se sociolinguistikën e
kanë kushtëzuar jo zbulimet e rastësishme të studiuesve, por daljet në pah të atyre
vlerave etno-historike, etno-gjuhësore dhe etno-kulturore e qytetëruese të disa
popujve, pothuajse menjëherë pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, kur
popuj të shumtë dolën nga kolonializmi. Sot mund të thuhet se atë rëndësi që pati
lëvizja kolonialiste drejt Lindjes së Mesme dhe sidomos Lindjes së Largët për
zbulimin e gjuhësisë historike (përkatësisht familjes së gjuhëve indoevropiane), po
atë rëndësi pati dalja nga kolonializmi i disa popujve për vlerat gjuhësore të
sociolinguistikës, si një rrafsh i rëndësishëm i zbulimit të ndikimit të gjuhëve,
koncepteve dhe domethënieve të të folurit të popujve a të pjesëve të tyre në një
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situatë të re: qytet-fshat, burra-gra etj. Prej studimeve të gjertanishme mund të
thuhet se të folmet, përkatësisht konceptet shoqërore të komunikimit brenda një
populli, le të thuhet këtu konkretisht popullit shqiptar, nuk i ka kushtëzuar vetëm
zhvillimi etno-historik i një populli apo i pjesëve etno-gjeografike të këtij populli,
por edhe një varg veçorish të tjera të karakterit ndikues: kishtar (të proveniencës
bizantine); ushtarak (të karakterit oriental); tregtar (të botës perëndimore);
psikologjik (të ideologjisë komuniste) etj.
Të shumta janë trajtimet teorike për gjuhën si fenomen socio-kulturor, për gjuhën
letrare dhe atë standarde. Një paraqitje sado e shkurtër mbi studimet në këto fusha
gjuhësore do të merrte shumë hapësirë. Këtu do të mjaftoheshim vetëm të
përmendnim nismën e studimeve në fushë të standardit gjuhësor që i ka burimet te
Shkolla gjuhësore e Pragës (Havranek 1936). Këto studime u shtrinë në shumë vende të botës qoftë në kuadër të hulumtimeve në fushë të standardit gjuhësor, qoftë
në kuadër të fushave të tjera, siç janë sociolinguistika apo kultura e gjuhës. Në
planin botëror meritojnë të përmenden standardologët gjuhësorë P. S. Ray,
Vinogradov, J. A. Fishman, E. Bédard e J. Maurais etj. (Shih, Hodson 1980,
Shkurtaj, 2008, Campabell&Mixco, 1988).
Ndër shqiptarët, përpjekjet për njësimin e gjuhës dhe normëzimin e saj, mendimi i
të cilëve nuk përjashtonte aspektet sociolinguistike, përveç atyre të periudhës së
Rilindjes, u intensifikuan menjëherë pas Kongresit të Manastirit, ku kontribut të
madh studimit të normës gjuhësore i dhanë sidomos gjuhëtarët Faik Konica,
Aleksandër Xhuvani, Kostaq Cipa, Eqrem Çabej, Selman Riza, etj (Shih, Shkurtaj,
2008). Puna gati njëqindvjeçare në fushë të gjuhës shqipe dhe të njësimit e të
standardizimit të saj u kurorëzua në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe që
u mbajt në Tiranë në nëntor të vitit 1972, ku merrnin pjesë gjuhëtarë, hulumtues e
intelektualë të të gjitha trojeve shqiptare e më gjerë. Ky Kongres ishte njëri nga
ngjarjet dhe të arriturat dhe më të mëdha gjithëkombëtare. I konceptuar si kongres i
njësimit dhe i normëzimit, përkatësisht i standardizimit (term ky që nuk del në
asnjë referim të Kongresit), kishte për qëllim t’i bashkojë shqiptarët gjuhësisht,
kulturalisht, (shpirtërisht) dhe kombëtarisht sipas maksimës “Një komb - një gjuhë
letrare”, ide që shprehte një ndjenjë të fuqishme për ta bashkuar kombin shqiptar, të
ndarë e të copëtuar territorialisht, kulturalisht, fetarisht dhe ideologjikisht (Baliu,
2009). Mirëpo, sikur ka vënë re Profesor Sejdiu (2004), përkrye të gjitha dëshirave
që të dilnin konceptualisht unik, u aplikua një terminologji jo aq adekuate dhe jo aq
precize për t’i shënjuar konceptet “njësim dhe normëzim”, përkatësisht
“standardizim” të gjuhës shqipe.
Shikuar në kontekstin historik të kohës, në Konsultën e Prishtinës angazhimi i
pjesëmarrësve kishte të bënte me pozitën politike të shqiptarëve në Jugosllavi:
popull/komb, (komb/kombësi), meqenëse ajo binte pikërisht në kohën e avancimit
të statusit të Kosovës. Pra, lufta bëhej jo vetëm në gjuhë dhe për gjuhën (Ismaili,
1978), por në gjuhë dhe për statusin kombëtar dhe politik. Po kështu mund të
thuhet edhe për rrethanat e sendërtimit të kësaj ideje në Tiranë, ndonëse rrugët e
planifikimit gjuhësor mes Tiranës dhe Prishtinës ishin të ndara. Në Tiranë, lufta
bëhej në gjuhë / për statusin shoqëror të një dialekti, ndërsa në Prishtinë, lufta bëhej
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në gjuhë / për statusin politik të një populli, pozita e të cilit qëndronte mes
kombësisë dhe kombit. (Baliu, 2008).
Po kjo luftë bëhej edhe brenda strukturave politike të Beogradit dhe të Prishtinës.
Në Prishtinë bëheshin përpjekje për të dëshmuar konceptet e Anthony Smith, sipas
të cilit “kombet janë historikisht të mëshiruara: ato i kanë rrënjët në një trashëgimi
kulturore dhe në një gjuhë të përbashkët, të cilat mund të kenë qenë në jetë shumë
kohë përpara arritjes së shtetësisë, ose edhe para kërkimit të pavarësisë kombëtare”
(Heywood, 2008: 106), ndërsa në Beograd, përmes identifikimit të shqiptarëve nën
ish-Jugosllavi as minoritar e as komb – por kombësi, bëheshin përpjekje për të
koduar pozitën politike të shqiptarëve brenda të drejtave të grupi etnik, me
“identitet të përbashkët dhe ndjesi e krenari kulturore, por që ndryshe prej kombeve
i mungon synimi i përbashkët politik, sado, siç dihet shqiptarët mbi këto lloj
synimesh kanë formuluar kërkimin apo dëshirën që të kenë pavarësi politike dhe
shtet përkatësisht bashkim kombëtar” (Heywood 2008: 104).
Më pas, brenda këtyre dhjetëvjeçarëve u organizuan edhe tubime të tjera ku u
trajtuan çështje të normës dhe të kulturës së gjuhës shqipe dhe të zbatimit të saj
(Shih, Konferenca shkencore 1988). Edhe pse norma në parim u prit mirë, realizimi
i saj nuk ishte në pajtueshmëri me kërkesat dhe dëshirat tona. Kjo mosarritje e dëshirueshme e njohjes, përvetësimit dhe zbatimit të shqipes së njësuar e të
standardizuar qëndron te ndarja politiko-administrative e shqiptarëve në disa shtete,
ku kërkesat, organizimi, kujdesi për gjuhën, vetëdija e niveli i atyre që duhej ta
pranonin dhe ta zbatonin shqipen standarde ishin të ndryshme. Pastaj edhe vetë
emri/termi/ gjuhë letrare sikur sugjeronte edhe detyronte më tepër shfrytëzuesit e
gjuhës shqipe të kujdeseshin vetëm në të shkruar, ndërsa anës së folur të gjuhës gati
s’i kushtohej fare kujdes, madje as institucionet parashkollore e shkollore deri tek
ato universitare e pasuniversitare, duke mos ditur se për zbatimin dhe përvetësimin
e normës rol vendimtar ka gjuha e folur (Sejdiu 2004).
*
Në sintezën shkencor të periudhës së parë këto ndërndikime dija e sotme e
linguistëve i ka specifikuar:
1. Me fjalën dhe forcat jashtënjerëzore (ceremoninë totemike, pajtimin e shpirtrave;
magjinë, yshtjen, devinacionin, religjionin; emrat e qenieve; emrat e vendeve
(Campbell& Mauricio, J 2007: 186; Shih edhe Trudgill, 2003), të cilat në jetën
shoqërore, kryesisht rurale nuk mungojnë as sot në botën shqiptare, përtej teksteve
të shkruara letrare a historike greke e romake, dhe që të gjitha edhe sot përshkruhen
bollshëm me ligjërimin gojor të disa bashkësive shqiptare, në disa nga krahinat
veriore të Shqipërisë dhe të Kosovës.
Në fillim të viteve ‘90 po punoja në gjurmimin dhe mbledhjen e mikrotoponimisë
së Kosovës, me pretendime për të përgatitur një fjalor të onomastikës së Kosovës.
Me përkushtimin që ky fjalor të ishte sa më gjithëpërfshirës, për të mos thënë me
ndjenjën e një të riu, se pretendoja një Fjalor sa më të vëllimshëm, mirotoponiminë
e përshkruaja nga disa herë: nga vendës të moshuar, nga të rinj dhe po të ishte e
mundur edhe nga tregues të gjinisë femërore, gjithnjë me qëllimin që të identifikoj
edhe trajta të tjera të këtyre mikrotoponimeve. Në Verilindje të Kosovës kisha
regjistruar mikrotoponimin: Tek i thonë burrat (për një vend ku besohej se ishte
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kastruar një fshatar) dhe ojkonimin: Gjylekreshtë, që në të vërtetë ishte fjala për
ojkonimin
Gjylekar (emërtim zyrtar), një emër fshati që në të vërtetë
etimologjikisht ka një tjetër kuptim, por ja që në kuptim të parë merr një ngjyresë
tjetër. Fjala është për një rast shumë të rrallë në ojkoniminë e rajonit. Meqë për këtë
emërvend nuk kishte ndonjë eufemizmë tjetër, përdoruesit e gjinisë femërore mes
tyre përdorin emërtimin Gjylekreshtë, pra, duke ruajtur vetëm pjesën e parë të emrit
dhe duke i mbivënë një fjalë që emërton majën e kokës së njeriut. Ndërsa, në
komunikimin zyrtar, bie fjala kur në stacionin e autobusëve kërkonin një biletë deri
në këtë katund, në vend se të marrin biletën në relacionin Gjilan-Gjylekar, e
merrnin në relacionin Gjilan - një fshat përtej Gjylekarës. Në këtë kohë, kur të
gjithë parametrat e shoqërisë së kohës ishin politizuar, jashtë këtij standardi nuk
shpjegohej edhe ky emërtim, por studiuesit e onomastikës së Ballkanit, nuk e kanë
të vështirë të kuptojnë se fjala është për një ojkonim shekullor me etimologji
bizantine, jo turke e standardizuar nga serbët, sikur pretendohej, i cili brenda zonës
etnografike ishte standardizuar dhe mbijetonte natyrshëm brenda dy gjinive. Duhet
të vinin disa studime kryekëput teorike dhe praktike të Profesor Shefki Sejdiut për
motivet dhe paradigmat e emërtimit të fëmijëve në Kosovë; dhe duhej të
botoheshin disa studimet kërkimore dhe sintetizuese të Profesor Gjovalin Shkurtajt
për antroponiminë dhe zbunimet në zonat veriperëndimore të Shqipërisë për të
kuptuar kontekstin sociolinguistik të të menduarit të shqiptarit në krijimin e
strukturave familjare dhe krahinore të emërtimit të pasardhësve të tij, më parë se sa
kontekstin gramatikor e aq më pak etimologjik. Pa dashur të merrem më gjerësisht
me etimologjinë mesjetare të katundit Leshan, të Rrafshit të Dukagjinit, dua të
kujtoj se këtë ojkonim meshkujt e quajnë sipas emërtimit të tyre zyrtar, ndërsa gratë
kanë edhe një emër gjinor të tyre: Katuni i përgaztë, të cilin ato e përdorin vetëm
brenda komunikimit gjinor.
2. Sociolinguistika, thonë teoricienët e saj, merret në mënyrë efikase edhe me
formulat që ndërtojnë raportet midis njerëzve (takim e ndarje; kërkesa e
falënderim; ironizim e përjashtim; urime, dëshira, qortim, ngushëllim, përkushtim;
angazhim, betim; armiqësi e pacifikim; urdhra të kodifikuar etj., (Campbell, Lyle&
Mixco, Mauricio, J 2007: 14, 30, 164, 186), të pranishme dendur në gjithë
hapësirën shqiptare, me përqendrim në hapësirën Lindore.
Në dimër të vitit 1989, profesori i letërsisë popullore më kërkonte përshkrimin e
legjendës Motra me nëntë vëllezër, variantin e krahinës etnografike të Gallapit, që
gjendet në Verilindje të Kosovës. I përkushtuar që tregimi të dalë sa më i plotë,
sepse te tregimtarët shumë herë e kishte humbur tërësinë e tij dhe shumë sish e
tregonin vetëm si një përrallë a skelet tregimi të bdarur, siç do të shprehej Buzuku,
regjistrove disa herë të njëjtin tregim dhe pa ndonjë qëllim të natyrës gjuhësore, aq
më pak sociolinguistike, edhe nga tregues meshkuj edhe nga ata të gjinisë
femërore. Tregimi për legjendën e motrës me shtatë vëllezër, kishte dy pasazhe të
rëndësishme që mungonin te njëri tregues i gjinisë mashkullore apo femërore. Nga
mesi i legjendës tregimtari i gjinisë mashkullore recitonte vargjet: Nan kopila
vllazen mej pas ba / Nant konaçe larg mos me m’dhanë, të vetmet vargje që na
bënin me dije se baza e kësaj legjende ishte jo një tregim arkaik popullor po një
këngë; ndërsa treguesi i gjinisë femërore ju ikte këtyre vargjeve, jo për shkak se
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nuk i dinte, por për shkak të ndjenjës së turpit! Për të përmbushur aktin emocional
të legjendës tregimtarja e përmbyllte me mallkime nga më të rëndat, në traditën
shqiptare (Baliu, 1989). Profesori i lëndës së letërsisë popullore këto ndryshime, të
cilat në tekstin e seminarit i kisha identifikuar jo vetëm me ngjyrën e lapsit, por
edhe me komentet e dijes studentore, i shpjegonte si variante të kushtëzuara nga
teksti letrar i një kënge që kishte përfunduar në prozë, por jo edhe si arketip gjinor
të një teksti letrar popullor, pasi në këtë kohë, studimet në fushë të sociolinguistikës
në Kosovë nënkuptonin vetëm studimet për planifikimin gjuhësor të standardit të
shqipes.
3. Sociolinguistika, thonë historianët dhe teoricienët e saj, merret edhe me efektet
që shkaktohen në bindjet e ndryshme dhe mësimi që nxjerrim nga ato (lojë
oratorike, pleduaje, fjalime e diskutime në kuvende, modifikime e ekzaltime,
propagandë fetare e politike, reklamë, proces i mësimit, anketë e sugjerim, arsyetim
me formë e analizë termash), të pranishme në gjithë historinë shqiptare, qoftë në
kontekstin etno-historik qoftë në ndërtimin e të menduarit dhe të komunikimit në
ambientet familjare shqiptare.
Sociolinguistika më në fund merret gjithanshëm edhe me komunikimin që krijon
argëtimi si ligjërim dhe të folur në (letërsi, teatër, radiodifuzion e televizion, lojë
fjalësh, (Campbell, Lyle& Mixco, Mauricio, J 2007: 14, 30, 164, 186), por në
mënyrë të veçantë merret me nivelet që përdallojmë në mes folësit të gjinisë dhe të
brezit a të krahinës në kontekst të të menduarit të tij. Pra, kemi të bëjmë me
përballje brezash dhe gjinishë, të cilat dëshmojnë begatinë e fushës së studimeve në
fushë të sociolinguistikës, të pranishme dendur në të folmet etnografike në disa
treva shqiptare, me veçori dhe pasuri të paskajshme zonat veriore të Shqipërisë dhe
Kosovën e Malin e Zi.
Le të sjellim këtu vetëm disa shembuj. I pari me karakter historiko-gjuhësor dhe i
dyti krahasues. Në kontekstin gjuhësor do të mund të shtresonim karakterin
etnogjuhësor dhe ndërndikues, e pse jo edhe të menduarit në shqiptimet e tingujve
dhe forcën e ndikimit të jashtëm të gjuhëve fqinje apo gjuhëve pushtuese. Fjalën e
kemi për përdorimin krahinor, të gjinisë dhe të moshës së përdorimit të
prapashteses turke:
nga –ogllu, fillimi i shekullit XX në -oll, në fund të këtij shekulli;
nga prapashtesa –iq, në identifikimin e patronimeve ojkonimike në gjysmën e dytë
të shekulli XX, në prapashtesën –vit, 50 vjet më vonë;
nga prapashtesa administrative sllave –evc, në prapashtesën dialektore -ec etj.
Po këtu do të mund të vendosnim pamjen e ndërndikimeve gjuhësore, përkatësisht
sllave:
në fushë të fonetikes: shqiptimin e shkronjave: dh-ll), te disa zona të mbyllura
shqiptare të Malit të Zi;
në fushë të leksikografisë: nga turqishtja, në të folmen e qytetit të Prizrenit dhe në
jug të Shqipërisë, kryesisht te intonacioni a vendosja e theksit, në disa fjalë të
leksikut oriental;
në fushë të sintaksës: ndërndikimi italian dhe sllav, e madje edhe anglez në Kosovë
dhe strukturave të tilla italiane në Shqipëri etj.
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Në këtë kontekst dua të theksoj se gjuha shqipe i takon familjes së madhe të
gjuhëve europiane dhe për pasojë ajo nuk mund rrezikohet nga gjuhët e mëdha a
nga gjuhët e vogla të kësaj familjeje. Ajo mund të rrezikohet nga gjuhët jo
indoeuropiane aziatike, struktura e saj leksikore, dhe në një periudhë më të gjatë
edhe morfologjike e sintaksore, mund të rrezikohet nga gjuhët sllave, por jo edhe
nga gjuhët europiane.
Fondi i saj leksikor, siç e kanë konstatuar disa nga linguistët më të mëdhenj të të
gjitha kohëve, është jo vetëm me bazë indoeuropiane (fondi identitar), por edhe me
bazë gjuhën latine (terminologjia e vjetër kishtare) dhe atë të gjuhëve bashkëkohëse
europiane: italiane, franceze, e angleze (terminologjia shkencore). Po kështu mund
të thuhet edhe për korpusin e onomastikonit kombëtar (toponiminë dhe
antroponiminë), i cili po ndërtohet mbi bazën e strukturës morfologjike dhe
semantike të toponimisë së hapësirës etnografike kombëtare.
Një shqipe mijëvjeçare me korpusin e saj aktiv dhe pjesën e saj të heshtur, natyrisht
tani jo prodhimtare, një shqipe që ka trashëguar leksikun e huazuar (bujqësor,
blegtoral e teknik) të greqishtes së vjetër, një shqipe që ka trashëguar një leksik të
pasur shpirtëror të proveniencës kishtare perëndimore, nuk ka pse të mos e
përballojë edhe komunikimin material, kulturor e shpirtëror edhe me gjuhët e tjera
të Europës së bashkuar.
Gjuha shqipe do të jetë e përkulur, e rrëgjuar dhe pa asnjë funksion në Europën e
bashkuar, vetëm nëse provon të hyjë e ndarë (në toskërishte, në gegërishte dhe në
kosovarishte) e kjo do të thotë e panxënë plotësisht edhe nga folësit e saj.
Shqiptarët, në rrethana të sotme kanë mundësi që të përgatisin shumë shpejt
korpusin gjuhësor të tyre prej rreth 200.000 fjalësh, me mundësi që pastaj të
krijojnë edhe korpuset profesionale të fushave të dijes së shkencave ekzakte dhe
humanitare, por nuk kanë kohë të merren me rindërtime të dialekteve, duke
përfshirë këtu edhe ato të paqenat, si kosovarishtja (Baliu, 2007).
Në vitin 1996 pretendoja që për temë magjistrature të merrja fushën e ndikimeve
ndërgjuhësore, megjithëse tema nuk përfshinte drejtpërdrejt gjuhësinë shqiptare. Në
një fshat të komunitetit romë (të qytezës së Artanës, në Kosovë) kisha vënë re se në
përditshmërinë e tyre ata përdornin tri gjuhë: gjuhën shqipe, në komunikim me
fëmijët deri në moshën rinore, sigurisht të kushtëzuar nga shumica shqiptare në
Kosovë dhe nga besimi i njëjtë fetar; fëmijët i dërgonin në shkollë në gjuhën serbe,
sigurisht për shkak të ndikimit zyrtar serb, ndërsa mes vete të mëdhenjtë flisnin në
gjuhën rome. Fatkeqësisht, kërkime të tilla nuk më ishin të mundura për shkak të
pengesave policore, pasi një studim sociolinguistik në një komunitet romësh,
sigurimi serb nuk e kuptonte ndryshe veç se si propagandë mes tyre. Pothuajse të
njëjtën situatë e kam përjetuar dy dekada më vonë në një ambient shqiptarësh. Pra,
një situatë të tillë, e kam parë sivjet në bregdetin shqiptar dhe brenda një familjeje
shqiptare, në brezin: gjyshe - bijë: nip-mbesë. Të parat, gjyshe – nënë - bijë, flisnin
në gjuhën shqipe, ndërsa nëna me fëmijët e saj fliste në gjuhën italiane. Gjyshja
lexonte një vepër klasike shqiptare, e bija një vepër klasike italiane (Pirandelon) në
gjuhën shqipe, ndërsa fëmijët (vajza Pirandelon në gjuhën italiane, kurse i biro një
roman të L. G.Rowling (një nga vëllimet e (Hari Poterit) në gjuhën italiane.
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Pra, të gjitha këto do të mund të trajtohen më së miri vetëm brenda modeleve dhe
metodave që ofron sociolinguistika. Fjala është për brezat e ndryshëm të shoqërisë
sonë (gjyshër, bijë dhe nipa) dhe në gjini të këtyre brezave (gjysh - gjyshe, babanënë, motër - vëlla), që të kujtojnë kohë të tjera dhe shoqëri të tjera në Kosovën e
Shqipërinë e gjysmës së dytë shekullit XX dhe gjysmën e parë të shekullit XXI.
Në vend të përfundimit
Duke e mbyllur kumtesën time për probleme të sociolinguistikës, dua t’iu kthehem
edhe njëherë fjalorëve enciklopedikë, jo botimeve të karakterit leksikor, por atyre
me karakter shpjegues. Deri dy dekada më parë, pjesa më e madhe e enciklopedive
ndërkombëtare të linguistikës, në të gjitha rastet e prezantimit të gjuhëve dhe të
fenomeneve a të dukurive të tyre, kryesisht me karakter historiko-gjuhësor niseshin
nga konteksti përshkrues, duke i dhënë rëndësi të veçantë familjes gjuhësore,
ortografisë, dialekteve kryesore, gramatikës, leksikut dhe ndonjë prej lidhjeve
gjuhësore të tyre.
Tashmë teoria historiko-gjuhësore e kërkimeve diakronike në fushë të gjuhës del si
rezultat i përpjekjeve për të ndërtuar idenë biblike të një gjuhe a të një integrimi.
Në veprat me karakter enciklopedik, në botimet e fundit të kësaj natyre sot
përfundon me paraqitjen e strukturës sociolinguistike të të gjitha gjuhëve veç e veç,
pa përjashtim.
Kështu, sociolinguistika si dije bashkëkohore (e gjysmës së dytë të shekullit XX) e
qasjes në fushë të linguistikës, i ka nxjerrë kërkimet gjuhësore nga diskursi
deskriptiv i kërkimit historik dhe historicist dhe nga diskursi deskriptiv dhe mitik e
mitologjik i kërkimit, në qasjen gjuhësore dhe etno-linguistike të të menduarit.
Sociolinguistika si e tillë, po e kryen misionin e saj gjuhësor brenda parametrave të
drejtpërdrejtë që e rrethojnë, duke e nxitur zhvillimin e saj jo në interes të nacionit
(si do të shprehej dukur Çabej, në vitet ’30), por për shkak të vet gjuhës dhe për
gjuhën.
Qoftë edhe vetëm ky fakt, besoj do të ishte i mjaftueshëm që sociolinguistikës në
studimet albanologjike, t’i jepet vendi parësor në studimet albanologjike të
shekullit XXI.
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KUJTIM KAPLLANI

KOMUNIKIMI DHE STANDARDI GJUHËSOR I
SHQIPES
Përsiatje dhe ndonjë sprovë për mënyrën e komunikimit, për mjetin e
pazëvendësueshëm, me të cilin mund të transmetojmë mendime dhe të shkëmbejmë
idè. Marrëveshja gjuhësore, si vetia më e lartë e psikikës së species më të zhvilluarështë ngjizur, është zhvilluar dhe vijon të përkryhet së bashku me shoqërinë
njerëzore. Komunikimi, në përgjithësi, është dukuri e materies në hapësirë dhe në
kohë. Kështu që mirëfilli mund të pyesim:
1. Çfarë kanë të përbashkët: a) bleta e një zgjoi, b) peshku salmon, c) Xhina, qeni
pastor, ç) dallëndyshja e një çerdheje dhe d) udhëtari gati për të marrë avionin?
2. Ç’kanë të përbashkët: a) veza e një çerdheje, b) telefoni celular- me bateri të
shkarkuar, c) një enë dyshe- njëra prej të cilave me ujë të ngrohtë e tjetra me ujë të
ftohtë- të bashkuara në fund nga një tub me rubinet, ç) Llozi i Arkimedit, d) Toka
dhe Hëna?
Përgjigja më e thjeshtë për rastin e parë do të nënvizonte se të gjitha llojet
e cituara janë qenie të gjalla; ndërsa në rastin e dytë do të shënonim se gjithçka e
cituar është send a objekt pa jetë. Por asnjëra prej këtyre përgjigjeve, veç qenies,
nuk shpreh ndonjë tipar të përbashkët. Bletët e çdo zgjoji kanë një organizim të
përkryer, i cili do të mahniste edhe sistemet më moderne dhe më të vetëdijshme të
shoqërisë njerëzore: individët e një zgjoji të fuqishëm arrijnë nga 30 mijë deri 60
mijë. Disa prej bletëve janë të specializuara të gjurmojnë kullotën, t’ua bëjnë të
ditur shoqeve nëpërmjet një arome që lëshojnë në rrugën e fluturimit. Individët më
të shumtë grumbullojnë nektarin dhe ua dorëzojnë magaziniereve, të tjerë individë
kujdesen për fëmijët që lindin nëpërmjet larvave që lëshon nëna- mbretëreshë,
individë të tjerë kujdesen për të pastruar zgjoin, për të ruajtur temperaturë të
qëndrueshme: kur bën nxehtë, bletët krijojnë freski nëpërmjet krahëve; kur bën
ftohtë, i mbulojnë larvat të mos ftohen; kur shtohet numri i meshkujve dhe nuk
shërbejnë për të fekonduar nënën, i nxjerrin jashtë ata dhe i asgjësojnë etj. Një
veprimtari e tillë arrihet nëpërmjet një komunikimi të përpiktë, nëpërmjet një kodi
të përkryer.
Peshqit salmonë nga të gjitha detet ku jetojnë, kthehen në Japoni për t’u
fekonduar, duke bërë mijëra kilometra rrugë dhe- më pas- kthehen përsëri në
vendbanimin e tyre. Çfarë mesazhesh kanë shkëmbyer gjatë një veprimtarie të tillë?
Xhina ka qenë një qen pastor, e edukuar në një mjedis me shumë fëmijë.
Të zotërit e trajtonin si pjesëtar të shtrenjtë të familjes. Iu përshtat sjelljeve të tyre,
njihte trojet e veta... Gjatë shëtitjeve vendoste shenjat vetjake përgjatë rrugës. Me
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qentë e sjellshëm përqafohej pasi u merrte aromën, me qentë tepër krenarë ose
agresivë ishte shumë e rreptë... Kur i afrohej banesës ndonjë i panjohur- në krahun
e rrugës ngjitur me shtëpinë, lihte si e tërbuar; nëse kalonte në anën e kundërt të
rrugës, vetëm vështronte vëmendshëm... Kur afroheshin të zotët e shtëpisë,
kërcente nga gëzimi, qimet e saj uleshin e sikur merrnin një shkëlqim të veçantë.
Kur afroheshin të padëshiruar, qimet ngriheshin si gjemba iriqi dhe sulmonte sikur
donte t’i shqyente kangjellat e hekurt! Dikur, duke kaluar me Xhinën për dore, një
zonjë më ftoi te dera e oborrit: qeni i saj i vogël iu vërsul Xhinës, e cila, nga që nuk
e duronte dot krenarinë e tepërt, e rrëmbeu ndër dhëmbë dhe nuk e lëshonte...
Vetëm kur ndjeu se kafshoi gishtin e dorës sime- futur për t’i hapur gojën, e lëshoi
menjëherë, lëpiu gishtin pak të gjakosur dhe vështronte trishtueshëm... Në vitin
2006 me bashkëshorten morëm nxënësit e shkollës dhe shkuam në Sharm El Sheik.
Xhinën e lamë në shoqërinë e një qenushi dhe të kuzhinieres( me të cilën njihej
mirë) që t’u jepte atyre ujë e ushqim. Kur u kthyem, Xhina po gërryente rrjetën e
telit dhe u sul si e marrë drejt nesh... Nëntë ditë kishte ndenjur pa ngrënë, vetëm
ujë; psherëtinte dhe rrinte shtrirë sikur të mos ndiente asgjë... Me këtë i kishte bërë
të ditur kuzhinieres dhe kujtdo se nuk i interesonte as jeta pa të zotin! Kaq mund të
shprehte, megjithëse kishte arritur të kuptonte rreth 900 fjalë!...
Në çatinë e shtëpisë sonë, sipër oborrit të Xhinës, para disa vjetësh
dallëndyshet kanë ndërtuar folè. Lindën të vegjlit, pastruan shtëpinë dhe u larguan
për të dimëruar. Në prillin e vitit pasardhës dallëndyshet u kthyen në të njëjtën
çerdhe, e dyfishuan atë, lindën të vegjlit, pastruan çerdhen dhe u larguan sërish për
të dimëruar. Hyrjen e ndërtojnë të ngushtë, vetëm sa të mund të hyjnë dhe të dalin
ato apo të mund t’u japin të vegjëlve ushqim. Kur të vegjlit cicërojnë të shqetësuar,
largohen fluturimthi dhe kthehen me ushqim. Asnjë mosmarrëveshje ndërmjet tyre.
Të vegjlit lodrojnë të gëzuar. Dhe ndihemi të lumtur duke kujtuar Mjedën: ”Jeni
lodhur, dallëndyshe të shkreta,/ Je molis’ i ziu bylbyl;/ Ah! Pushoni në atë strehë ku
ju gjeta, /Pusho bylbyl, në kopësht te njaj zymbyl” (Poezia shqipe, Tiranë, 1968, f.
62).
Udhëtari paraqitet në aeroport një orë e 30 minuta para nisjes së avionit.
Pret biletën, nis bagazhet, kontrollon dokumentet në sportelet e caktuara, ngjit
shkallaret dhe ulet në ndenjësen e caktuar. Pra, me të njëjtin personel shërbimi
kryen veprime si edhe udhëtarët e tjerë. Me dikë ndoshta shkëmben edhe
buzëqeshje, përshëndetje ose mund të shprehë ndonjë ndjesi të rastit... Edhe në
rrethana të tilla, ndoshta të përsëritura shumë herë, i duhet të komunikojë me gjithë
personelin, ashtu si edhe bletët e zgjoit, dallëndyshet, peshqit salmonë apo Xhina
me qen e njerëz të ndryshëm. Pra, tipari i përbashkët i këtyre qenieve është nevoja
për të komunikuar.
Vezët e një çerdheje ngrohen prej zogës dhe ia transmetojnë ngrohtësinë
njëra- tjetrës, ndryshe prej tyre nuk do të çelnin zogj. Komunikojnë ndërmjet tyre
nëpërmjet temperaturës.
Telefoni i shkarkuar e ka të domosdoshme të komunikojë me burimin
elektrik nëpërmjet një transmetuesi. Pasi ngarkohet, jep sinjalin se procesi ka
përfunduar.
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Në enën dyshe- njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë, nëse
hapim rubinetin e tubit bashkues; uji i ftohtë do të kalojë dalëngadalë të përzjehet
me ujin e ngrohtë dhe anasjelltas, deri sa të barazohet temperatura.
Arkimedi është autor i shprehjes proverbiale: “Më jepni një lloz dhe një
pikë mbështetëse, që të mund të lëviz globin”. Llozi i Arkimedit e ka të
domosdoshëm bashkëveprimin me një pikë mbështetëse, pra duhet të komunikojë,
që të transmetojë forcën lëvizëse.
Kur është Hëna e plotë, Toka ndriçohet goxha mirë prej dritës së saj. Pra,
ajo komunikon me Tokën dhe gjallesave u transmeton dritën. Në periudha të
caktuara, në radhitje të caktuar; tërheqja e saj është kaq e fuqishme, sa ndodh
dukuria e baticës a e zbaticës. Vërejmë që Toka dhe Hëna komunikojnë. Drita që
lëshon Toka në sipërfaqen e Hënës është më e madhe, derisa ajo është satelit i
Tokës, pra shumë herë më e vogël. Ndërkaq ajo tërhiqet prej Tokës dhe e shtyn atë
në përpjesëtime të tilla sa ruhet drejtpeshimi.
Del se tipari i përbashkët i këtyre objekteve është komunikimi, jo kod
marrëveshje- që është dukuri e gjallesave jonjerëzore. Këto të fundit kanë kod
marrëveshje, jo gjuhë- të cilën e zotëron njeriu. Edhe kushëriri i stërgjyshit tonë më
të afërt- majmuni, megjithëse është i aftë të shkëmbejë mesazhe me klithma shumë
më cilësore se kafshët e tjera, gjendet qindra mijëra vjet larg aftësisë për të
shkëmbyer mendime e transmetuar idè, të tregojë detajet e një ngjarjeje a dukurie
të ndodhur. Eksperimentet vërtetojnë se majmuni në një dhomë- në tavanin e së
cilës janë varur banane në lartësi të paarritshme- nuk kryen asnjë veprim për të
shfrytëzuar mjete rrethanore jo të pranishme. Në një dhomë tjetër kanë vendosur
disa arka. Majmuni ka radhitur disa prej tyre njëra mbi tjetrën dhe ka ngrënë
bananet. Kur arkat i kishin vendosur jo në të njëjtën dhomë me bananet, sado afër,
ai nuk i kishte transferuar në vendin e duhur për të marrë frutat. Për një veprimtari
të tillë i duhet të mendojë. Po mendimi shprehet me gjuhë; ai nuk ka gjuhë, as
mendim; megjithëse organin e të menduarit, trurin, e ka!
Aftësinë për të menduar e zotëron vetëm njeriu i lindur normalisht, pa folur
për shurdhmemecët a të gjymtë të ndryshëm- të cilët nuk kanë as gjuhë, as mendim.
Kanë organin e të menduarit, por nuk e kanë aftësinë për të folur e për të menduar;
se kurrë nuk kanë dëgjuar a shqiptuar fjalë e fjali, nuk kanë kumtuar gjykime. Ata
vërtet në disa raste duken shumë të zgjuar, por kjo aftësi e trurit nuk ka mundur të
përpunohet, të zhvillohet për të transmetuar mendime e shkëmbyer idè nëpërmjet
gjuhës- për arsye objektive. Kështu qëndron në kufijtë e një kodi par excellence...
Gjuha është tipar dallues i kombit që e flet dhe e mbart atë, pra vetëdija
themelore kombëtare. Në botë njihen më shumë gjuhë se popuj: shumë popuj janë
zhdukur, shumë gjuhë kanë humbur... Por studiohen mjaft gjuhë - të quajtura të
vdekura, megjithëse popujt që i kanë folur nuk ekzistojnë, si greqishtja e vjetër,
hetitishtja, latinishtja etj. Në larminë e gjuhëve indoeuropiane bën pjesë edhe
shqipja, por ajo ka edhe fjalë paraindoeuropiane, si emrat mal, shegë,vresht;
numërorët njëzet, dyzet e fjalë të tjetra.
Shqipja si gjuhë indoeuropiane, e përcaktuar nga gjeniu gjerman i
gjuhësisë, F. Bop, më 1854, zë një vend të veçantë ndërmjet gjuhëve të familjes së
përbashkët, krahas greqishtes së vjetër. Të dyja janë bija të vetme. Kanë dhënë e
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kanë marrë me njëra- tjetrën, si edhe me gjuhët e tjera të Ballkanit. Është diskutuar
shumë për ndërkëmbimet gjuhësore ballkanike, për peshën e secilës prej tyre... Por
studiues objektivë, në rrjedhën e shekujve, secilës prej tyre i kanë dhënë rëndësinë
që nxjerrin dukuritë shkencore të shqyrtuara. Interesi për këto marrëdhënie është
përqendruar që kur profesori i Vjenës, B. J. Kopitar, botoi veprën “Gjuhët shqipe,
vllahe dhe bullgare”¹. Ndër gjuhëtarët që kanë dhënë ndihmesë të veçantë në
studimin e këtyre marrëdhënieve përmenden Franc Miklosiç, Gustav Majer,
Holger Pedersen, Paul Kreçmer, Norbert Jokl, Gustav Vajgand, Kristian Sandfeld,
Henrik Bariç, Aleksansër Roseti, Eqrem Çabej, Vladimir Georgiev, Mahir Domi,
Shaban Demiraj etj. Danezi K. Sandfeld ka botuar studimin e parë përgjithësues për
marrëdhëniet krahasuese të gjuhëve të gadishullit, “Gjuhësia ballkanike”².
Në rrjedhën e studimeve gjithnjë e më shumë është përvijuar mendimi se
në qendër të marrëdhënieve gjuhësore ndërballkanike qëndron shqipja (ilirishtja),
jo greqishtja. Ky nuk është përfundim kryesisht i studiuesve shqiptarë, por më
shumë i studiuesve më të zellshëm të gjuhësisë botërore. Përmendim shkurt
akademikun Georg Renatus Solta, autor i “EINFUHRUNG IN DIE
BALKANLINGUISTIK MIT BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DES
SUBSTRATS UND DES BALKANLATEINS”, Darmstadt, 1980, X (Hyrje në
gjuhësinë ballkanike me një vështrim të posaçëm të substratit dhe të latinishtes
ballkanike. Wissenschaftiche Buchgesellschaft)³.
Solta pranon emërtimin gjuhësi ballkanike, duke pasur parasysh afërsinë
tipologjike, e cila në rastin e gjuhëve të Ballkanit e ka burimin te fqinjësia
gjuhësore- gjeografike. Në kreun e dytë, siç vëren prof. Sh. Demiraj, autori
shqyrton fjalët e substratit të rumanishtes dhe lidhjen e tyre me shqipen.
Nga gjuhët e vjetra të Ballkanit, ndër të tjera, shqyrton trakishten dhe
ilirishten, peonishten, dardanishten; përmend dhe të ashtuquajturën pellazgjishte.
Vëmendje të veçantë u ka kushtuar fjalëve të moçme të rumanishtes që nuk janë
prej burimi grek, latin, sllav e turk; të cilat përgjithësisht kanë gjegjëset e tyre në
gjuhën shqipe. Parashtron edhe pikëpamjet e gjuhëtarëve të ndryshëm, pra edhe të
E. Çabej, për burimin e tyre në rumanisht dhe në shqipe. Përmend se disa prej
këtyre fjalëve mund të burojnë prej një substrati paraindoeuropian.
Autori është ndalur te etnogjeneza e shqiptarëve, ka shqyrtuar huazimet e
shqipes prej greqishtes, latinishtes dhe sllavishtes. Për këto çështje ka mbajtur
qëndrim objektiv, duke u qëndruar besnik mendimeve të shkencëtarëve Hahn, G.
Majer, H. Hirt, N. Jokl, G. Vajgand, H. Bariç, E. Çabej, V. Georgiev etj. I
përmbahet mendimit se vendbanimet e sotme të shqiptarëve i përkasin një hapësire
të vjetër të ngulimit të tyre, të paktën që nga antikiteti klasik. Përkrah edhe
mendimin e gjuhëtarit rumun Mihãescu, sipas të cilit stërgjyshërit e shqiptarëve
dikur banonin në treva më të gjera se ato të sotmet.
Në paragrafin për ballkanizmat në sistemin fonetik autori ndalet në çështjen
e zanores ë në shqipe, rumanishte dhe bullgarishte, si edhe në shfaqen e rotacizmit
në shqipe (toskërishte) dhe në rumanishte. Trajton shkurt edhe formimin e
numërorëve 11- 19 në shqipe, rumanishte dhe në gjuhët sllave të Ballkanit, si edhe
rimarrjen e kundrinave nëpërmjet formave të patheksuara, të folurit enumerativ,
parapëlqimin për parataksën; rrudhjen e paskajores etj. Këto dukuri, vëren autori,
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nuk kufizohen aspak në gjuhët ballkanike, por në to dëshmohen nëpërmjet
shëmbujsh tipikë. Në përfundim vëren se që nga fundi i antikitetit greqishtja ka
ardhur duke u ballkanizuar gjithnjë e më shumë. Gjuha vendimtare e Ballkaneve
duhet të jetë pikërisht shqipja, pranë së cilës mund të vendosen rumanishtja dhe
bullgarishtja.
Pas Luftës së Dytë Botërore qendrat studimore u përqendruan të gjitha në
Tiranë, më pas edhe në Prishtinë; duke marrë studimet gjuhësore përmasa të reja
madhore në thellësi dhe në gjerësi. Detyrë parësore doli studimi i prirjeve të gjuhës
letrare kombëtare, e cila u kristalizua dhe u standardizua në të tretën e fundit të
shekullit XX. Ndër korifenjtë e studimeve do të dallohen qartësisht si të parët ndër
të barabartët profesorët A. Kostallari, Dh. Shuteriqi, E. Çabej, I. Ajeti, M. Domi,
Sh. Demiraj etj. figura të shquara. Përgjithësimi i vëzhgimeve të tyre dhe niveli i
lartë kulturor i shoqërisë shqipfolëse prej 7 milionësh kurërozohet me Kongresin e
Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe dhe me gjuhën standarde. Pas viteve ’90 kanë
filluar diskutime të ndryshme - dhe s’ka asgjë të keqe. Veç prirjeve që ka përvijuar
ligjërimi vitet e fundit, ndonjë diskutim ka vënë në dyshim edhe elementë qendrorë
të gjuhës standarde, duke nisur me një grup diku në Kosovë dhe, kohët e fundit, një
edhe në Tiranë... Disa fatkeqësisht kanë shprehur mendimin për t’iu rikthyer
dialekteve, se - sipas tyre - standardi është vendosur me forcë!
Shteti në çdo kohë mund të ndikojë në gjuhë, por ajo nuk i pranon
ndryshimet e menjëhershme, revolucionet; aq më pak të vendoset me ligj. Kemi
përmendur se autoritete si prof. A. Buda, A. Kostallari, A. Aliu, M. Domi, E. Çabej,
I. Ajeti, R. Qosja, Sh. Demiraj; poetët A. Shkreli, A. Podrimja, L. Poradeci, Xh.
Spahiu; prozatorët D. Agolli, I. Kadare, J. Xoxa, P. Marko e mjaft krijues të tjerë të
shquar të kulturës dhe të letërsisë shqipe- nuk mund të viheshin në rresht. Duhet të
krenohemi që nuk kemi pasur lisa të mëdhenj, por pyje me lisa të tillë! Prandaj na
vjen keq që sot goditet gjuha standarde nga politikanë e deputetë që s’e kanë idenë
e kësaj shkence delikate. Boll i kanë bërë çorap punët e Kuvendit e të qeverisë, të
paktën të lënë studiuesit të flasin lirshëm; se në Europë nuk na njohin as me gjuhën
e Fishtës, as me gjuhën e babait të Kombit- N. Frashërit; por me gjuhën
standarde!... Kushdo ka të drejtë të botojë shqip, latinisht apo zanzibarisht; por
askujt i nuk i falet të futet në gjuhë me çizme a këpucë ushtarake!... Del vërtet
serioz mendimi i prof. I. Ajetit, që ka gjetur forcat e duhura edhe në këtë moshë
madhore shumë të nderuar të mbrojë pa asnjë ngurrim gjuhën standarde dhe të
ndalet te problemet e vërteta të gjuhësisë së sotme shqiptare. Duhet përshëndetur
prof. R. Memushaj, që në një intervistë të fillimit të korrikut 2012 në Top channel
këshillonte të “ndërhyhet me limë, jo me saldatriçe”. Edhe prof. E. Hysa dy ditë më
pas këshillon “të mos shpejtohemi duke cenuar ndërtimin e fjalëve për sa u përket
propozimeve për ë mbështetëse a në fund të disa fjalëve. Në këtë udhë,- vëren ai,mund të arrihet që për disa vite njerëzit të mos munden të lexojnë kulturën e fiksuar
në shkrimet e viteve të fundit. Për grupin në Kosovë dihet nga cilat synime
ndikohet, por grupi në Shqipëri nuk kuptohet ç’qëllime ka?!”. Me të drejtë prof.
Memushaj i rikthehet nëpërmjet shtypit në gjysmën e parë të gushtit 2012 nevojës
për t’u menduar mirë, se nuk do të kishim ndonjë përfitim të shkruanim “burr” në
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vend të “burrë”. Kjo ë mbështetëse na duhet në fjalët e prejardhura, si: burrëri,
burrëror etj.
Me gjithë respektin që kam për grupin ndërakademik, do të kujtoja se sapo
kemi cituar prof. G. R. Solta, i cili është ndalur te ë në shqipe, rumanishte dhe
bullgarishte. Si element me përkime ndërballkanike, nuk duhet mënjanuar diku me
lehtësi. Kemi vetëm një fonemë,pra nuk krijon probleme të karakterit
kuptimdallues. Greqishtja ka 2 e ( E, Ai) dhe 6 i (I,H,Y,EI,DI,YI);por me gjithë
vështirësitë për t’i dalluar në ligjërimin e shkruar, kurrë nuk ka diskutuar kush t’i
reduktojnë. Gjuha frënge ka 5 e (claquer - kërcas, épiscopat- peshkopatë, frênefrashër, frère- vëlla, faible- i dobët), por kurrë nuk ka diskutuar dikush për të
mënjanuar ndonjë variant fonematik. Gjuha kineze ka 80 mijë hieroglife, por nuk i
shmang, se mund të humbiste kultura shekullore e pastudiuar; megjithëse është
diskutuar fort për ezoterizmin (mënyrë për të vështirësuar kuptimin e diçkaje jo fort
të njohur).
Së dyti, po të mënjanohej ë mbështetëse, do të krijoheshin vështirësi kur
grupohen bashkëtingëllore të ndryshme: te fjala i shumëmësuari (i shummësuari),
lumëmadh(lummadh) do të bashkoheshin 2 m. Në ligjërimin e madhërishëm magjik
të Ansamblit të Këngëve dhe të Valleve Popullore ”Po ku ka si ti, o Shqipëria ime,
o shqiponja përmbi gur?!/ Rrjedh në këngë e ligjërime, ballëlarta (balllarta) me
flamur”, te fjala balllarta do të bashkoheshin dy fonema, të cilat vështirë të mund
t’i lexonte si duhet admiruesi i huaj i letërsisë shqipe!...
Së treti, nëse do të mënjanonim zanoren fundore -ë, do të ngatërroheshin
fjalë të ndryshme njëra me tjetrën, si: emri lumë me pjesëzën që shpreh ngazëllim“lum kush të rrojë!” etj.
Së katërti, ndryshimet në gjuhë duhen ndjekur në mënyrë të përshkallëzuar,
se ajo nuk pyet për ne, ndjek rrjedhën e vet. Nga latinishtja popullore cabalus, p.
sh., në shqipe prejvjen emri kalë dhe në frëngjisht cheval. Për një ndryshim të tillë
janë dashur të paktën shtatë shekuj!
Këto i përmendim jo që të kundërshtojmë nderimin për kujdesin e
komisionit ndërakademik, aq më tepër që Rezoluta e Drejtshkrimit lë hapur shtigje
për të ndjekur prirjet gjuhësore. Kështu përkrahim Europë, se themi €uro. Pra, nuk
kemi pse ta shqiptojmë sipas greqishtes.
Për format e dyfishta, si: prashit- prashis, ujit- ujis etj. duhet përdorur
forma me -t, që të ruhet trajta e fjalës në formimet prejfoljore: Nga prashitja e parë
u zhdukën shumë barëra të këqija. Ujitja me përmbytje është më e dobishme në
pemëtore. Nuk mund të pranohen emrat prejfoljorë prashisja, ujisja; që do të
ngatërroheshin me formën foljore të së pakryerës së dëftores.
Mjaft emra të gjinisë asnjanëse gati tërësisht kanë kaluar në gjininë
mashkullore, pra mund të shmangen tërësisht format e dyfishta e të përdorim trajta,
si: djathi, gjalpi, mjalti, uji etj.
Në drejtshkrimin e emrave të autorëve të huaj dhe të veprave të tyre, krahas
formës fonetike të shqipes, një herë në fillim të theksohet fort, në kllapa, shkrimi në
origjinal; më pas të vijohet sipas rregullave të drejtshkrimit tonë. Natyrisht, nuk
duhet shtrirë kjo gjë edhe për gjuhën kineze, arabe e ndonjë tjetër.
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Si qytetar i lirë dhe si studiues i shqipes mendoj se sot, së pari, duhet të
mbrojmë shqipen nga fjalët, termat, ndërtimet dhe formulimet e huaja të
panevojshme. Përse duhet të përdorim anunçoj, bilanci (i vrasjeve), garanci,
intimidoj,koordinim, testim; bëj progres; kanë qenë forcat e policisë ato që kanë
bërë kapjen në flagrancë të keqbërësit etj.; kur bukur mirë përdorim: njoftoj,
numri( i vrasjeve), siguri, frikësoj, bashkërendim, provim; përparoj; forcat e
policisë e kanë kapur në befasi keqbërësin etj.
Së dyti, na duhet të punojmë fort për të zbatuar rregullat e gramatikës së
shqipes. Shpesh gjinia femërore po zëvendëson trashë atë mashkullore: Këto(=
këta) djem duhet të mësojnë nga përkushtimi i notarëve të vendeve të tjera që
garojnë në Olimpiadën e Londrës( nga transmetimi i London 2012- TVSH).
Forma e shumësit e trajtave të patheksuara po zëvendësohet prej njëjësit:
I(= u) takon deputetëve të opozitës të dëshmojnë se janë për integrimin europian(
nga diskutimet në Kuvendin e Shqipërisë, 01. 08. 2012).
Forma rasore e përemrit vetor veta I shumës, në emërore dhe kallëzoresmë rrallë, po zëvendësohen me trajtën e dhanores: Neve(= ne) po ndërtojmë,
opozita po bllokon. Policia rrugore na ndali neve(= ne) pa asnjë shkak (Lajmet e
TV- Klan, ora 20, d. 01. 08. 2012).
Shmangie të tilla cenojnë rëndë kulturën gjuhësore dhe atë kombëtare.
Shija përkeqësohet kur lajthitje të tilla vërehen nga përfaqësues të popullit dhe të
organeve që duhet ta mbrojnë standardin gjuhësor. Objekti i gramatikës kërkon të
njihen mirë rregullat standarde, që të përkryhet përdorimi i gjuhës amtare.
Së treti, mësimdhënia e shqipes lë shumë për të dëshiruar, derisa në asnjë
shkollë 9- vjeçare të Shqipërisë nuk arrihet të njihet mjaftueshëm drejtshkrimi i
shqipes. Lë fort për të dëshiruar edhe në shkollat e mesme, edhe në ato të larta. Në
shkollat e mesme mësimi i gjuhës amtare është tërësisht formal, për të mos thënë
që nuk bëhet fare.
Së katërti, mjetet e komunikimit masiv, institucionet qendrore të të gjitha
llojeve duhet të ndërgjegjësohen se, të flasësh e shkruash drejt gjuhën, është
kulturë; komunikimi bëhet më i qartë, marrëdhëniet me njerëzit më të sinqerta e më
interesante. Shumë qytetarë të vendit tonë mundohen të mësojnë gjuhë të huaja, por
kurrë nuk ia kanë dalë si duhet këto vitet e fundit. Nuk mund ta kuptosh ndërtimin
e fjalisë a të tekstit të huaj, kur nuk di ta ndërtosh atë shqip; nuk mund t’i dallosh
gjymtyrët e gjuhës së huaj, kur nuk di t’i dallosh ato në gjuhën amtare. Studentë të
shumtë vijojnë Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, por fillimisht paraqiten me nivel të
mjeruar gjuhësor! Ja pra pse nuk dalin sot përkthyes si F. Konica, F. Noli, P. Zheji,
T. Zavalani, V. Kokona etj...
Së pesti, duhet t’i mëshojmë fort pikësimit në gjuhën shqipe. Në një
vështrim sipërfaqësor të gazetave që dalin në Shqipëri, në një faqe të tyre vëren
mesatarisht 100 gabime pikësimi dhe drejtshkrimi. Gazetarët nuk e njohin fare as
drejtshkrimin, as pikësimin. Dispensat e Fakultetit të Mjekësisë e të fakulteteve të
Inxhinierisë duhet të rishkruhen dhe të ripërkthehen! Mjerë studentët ç’heqin për t’i
kuptuar ato!
Marrëdhëniet dhe zhvillimi i sotëm theksojnë nevojën e një vetëdije më të
lartë kombëtare të të gjitha trevave dhe diasporës shqiptare. Në Europë do të

89

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

radhitemi me dinjitetin dhe veçoritë tona, sidomos ato gjuhësore. Njohja dhe
zbatimi i standardit sot më shumë se kurrë është detyrë e gjithkujt. Përshëndetim
me forcë ABETAREN e përbashkët të shqipes, hartuar nga profesorët Sh. Rrokaj e
M. Gjokutaj dhe- prej Kosove- nga profesorët Islam Krasniqi e Saranda Pozhegu.
Ky është libër i madh, libër tryeze për 7 milionë banorë! Nuk e teproj të vërej se,
krahas Mesharit- libri i parë i përbashkët, kemi edhe ABETAREN e parë të
përbashkët. Mendoj se duhet të vijojmë me librat e gjuhës shqipe të viteve të
njëpasnjëshme, deri sa të përfundojë arsimi i detyrueshëm.
Së fundi, duhet diskutuar gjerësisht për drejtshqiptimin, për një kod të tillë;
natyrisht jo me hapat e Usain Bolt!
------------¹) Albanische walachische und bulgarische Sprache, “Jahrbücher der Literatur”,
46, Band. Wien, 1829.
²) Linguistique balkanique. Problèms et résultats, Paris, 1930; botuar më parë
danisht më 1926, “Balkanphilologien”.
³) Për këtë shih më gjerë recensionin e prof. Sh. Demiraj, Studime filologjike,
Tiranë, 1988, 1, f. 203- 207.
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MERXHAN AVDYLI

STRUKTURA E POEZISË SË DRITËRO
AGOLLIT
Hyrje
Në këtë punim do të ta trajtojmë strukturën e poezisë së Dritëro Agollit.
Duke shqyrtuar strukturën e poezisë, qoftë si tërësi grafike, qoftë si tërësi
kuptimore, do të merremi fillimisht me format e jashtme të poezisë Agollit.
Sa i përket formave të jashtme të poezisë, për shkak të larushisë së
përdorimit të shumë formave poetike te Agolli, do të shqyrtojmë ndaras poezinë
astrofike, organizimin e së cilës Agolli e përdor sidomos te poemat, si dhe te një
pjesë e madhe e poezive të tij më të gjata, për të vazhduar me poezinë
monostrofike, organizim i formës poetike të cilën gjithashtu te poezia e Agollit e
hasim në një masë të konsiderueshme dhe për të përfunduar këtë trajtim me
poezinë strofike, organizim ky i poezisë së Agollit në pjesën dërrmuese të
strukturës së poezisë së tij.
Ndonëse në njëfarë mënyre tërthorazi, gjatë shqyrtimeve, qoftë kur e kemi
shqyrtuar strukturën e vargut, qoftë kur e kemi shqyrtuar strukturën e strofës, kemi
vërejtur, duke interpretuar në mënyra të ndryshme, duke i vështruar të forma
ndërtimore të vargjeve, lloje të ndryshme të vargjeve, tipa të ndryshme të strofave
që janë pjesë e strukturës së përgjithshme të poezisë së Agollit, në këtë pjesë do të
shqyrtojmë në mënyrë përgjithësuese dhe përmbledhëse tipat më përfaqësues të
poezisë lirike të Agollit.
Kështu, në spektrin e këtij shqyrtimi do të jenë këta tipa të poezisë së
Agollit: fillimisht poema, të cilën ai e shkruan sidomos në vitet e hershme të
shkrimeve të tij poetike, e shumë më pak në vitet e ‘90 p.sh.; pastaj do të ndalemi
edhe te format poetike si balada, odja dhe elegjia.
Agolli, si një poet i lartësive të mëdha poetike, në opusin tij të gjerë poetik
përdor edhe forma të tjera poetike, por këto i kemi parë si më karakteristike,
prandaj edhe janë pjesë shqyrtuese e kësaj teze.
Është një karakteristikë të cilët duhet përmendur me këtë rast se format
poetike të cilat tradicionalisht janë shkruar sipas disa rregullave dhe normave
poetike letrare, sa i përket anës së tyre përmbajtjesore, si p.sh. balada, odja dhe
elegjia, te poezia e Agollit marrin edhe kuptime te tjera, pasi nga ana formale ato
janë të tilla, por për nga ana e tyre përmbajtjesore më shumë epohen nga
parodizimi, natyrisht jo të gjitha.
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Sidoqoftë, poezia e Dritëro Agollit është shembull i gjithë poezisë shqipe të
të gjitha kohëve, edhe si sasi edhe si cilësi, edhe për nga forma, edhe për nga
përmbajtja.
Është poezi tipike agolliane.
1. Format e jashtme të poezisë
Uniteti sikurse jouniteti i ndërtimit grafik të një poezie, me këtë rast të
poezisë së Dritëro Agollit, janë qëllim i shikimit dhe shqyrtimit të formës së
jashtme të poezisë. Me këtë rast interesimin e kemi ndalur te poezia astrofike, te
poezia monostrofike dhe te poezia strofike për t’i parë veçantitë e tyre ndërtimore.
1.1. Poezia astrofike
Poezi astrofike është ajo poezi e cila nuk ka ndonjë organizim të mirëfilltë të
strofës, është poezi tek e cila vargjet duket se vijnë njëra pas tjetrës pothuajse në
mënyrë “stihike” dhe të cilat nuk kanë ndonjë largësi grafike ose poezi vargjet e së
cilës janë të renditura në mënyrë të lirë dhe zakonisht me ndonjë ndarje
fragmentare grafike, që ndryshe quhen edhe “strofoide”. Ndryshe kualifikimi i këtij
tipi poezie do të ishte se kemi të bëjmë me një tërësi poetike, përkatësisht
versifikacion jounik, për faktin se poezia e tillë nuk ka ndarje të rregullt, pra te kjo
poezi nuk ekziston ndonjë ndarje tradicionale strofike.1
Te Dritëro Agolli ky tip i poezisë me një ndërtim të tillë është i paraqitur në
të gjitha përmbledhjet e tij. Sidoqoftë, një organizim të tillë poetik Agolli e ka
përdor sidomos te poemat, ose te poezitë më të gjata të cilat, pos figuracionit të
pasur paraqesin edhe refleksione të tjera dhe paksa më të veçanta poetike. Ky tip i
poezisë te Agolli paraqitet edhe me një shtrirje të mendimit dhe të idesë.
Poezi astrofike, në fakt është edhe monokolona, të cilën e kemi shqyrtuar në
pjesën paraprake të kësaj teze dhe nuk e shohim të arsyeshëm ndonjë zgjerim
shqyrtues të mëtutjeshëm
1.2. Poezia monostrofike
Monostrofa është tip i poezisë me një strofë, pavarësisht nga numri i
vargjeve. Poezia e shkruar me vetëm një strofë përdoret te Agolli në variante të
ndryshme, në forma të ndryshme, që nga monokolona, që në fakt është tip i një
poezie astrofike, pra poezi e ndërtuar pa ndonjë organizim të mirëfilltë strofik,
pastaj një pjesë e madhe e katrenave, të tipit rubai, që janë monostrofa, sikurse janë
edhe format poetike si haiku trevargësh dhe tanka pesëvargëshe, apo edhe poezitë
të ndërtuara nga monostrofa gjashtëvargëshe, shtatëvargëshe, tetëvargëshe etj., të
cilat i kemi shqyrtuar te pjesa e tretë e kësaj teze, që ka të bëjë me strukturën e
strofës së Agollit.

1

Shih Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992, f. 58.
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1.3. Poezia strofike
Poezia strofike është poezia e ndarë në grupe të vargjeve të caktuara sipas
metrit ose masës, të rimuara sipas ndonjë skeme ose të pa rimuara, por të lidhura në
një tërësi metriko-ritmike dhe sintakso-intonative, e cila sipas rregullave është e
mbyllur dhe e ndarë grafikisht.2
Poezia e Agollit është e shquar në këtë aspekt. Ajo në të shumtën e rasteve
është e ndarë në strofa, të cilat paraqesin larushi të mëdha të formave të poezisë. Që
në paraqitjet e para poetike Agolli është një kërkimtar i madh i formave të poezisë,
forma këto të cilat pothuajse në të gjitha variantet dalin me një shquarje të veçantë
të suksesit. Prania e formave të shumta të tipave të poezisë së tij lirike përbënë një
gjerësi poetike e cila jep mundësi të mëdha të paraqitjes së ideve të përmbyllura, jo
vetëm në një poezi të caktuar, por edhe një strofë të caktuar. Agolli, pos kësaj është
mjeshtër i madh dhe herë-herë i përsosur i krijimit të situatave interesante me
refleksione të ndryshme të paraqitjes së mendimeve, ideve apo edhe ndonjë tabloje
jetësore etj., në formën më të mirë poetike. Aq më tepër ai është edhe mjeshtër i
mirë i ndërtimit të poezisë strofike, i shumicës së formave të saj, si dhe mjeshtër i
mirë i përdorimit të lidhjes teknike të vargjeve që përbëjnë strofën, pavarësisht
formës poetike dhe tipit të poezisë. Ai ndonëse nuk është rob i metrit, ritmin e ka
shumë të pranishëm, është mjeshtër i rimës, si dhe mjeshtër i tërësisë sintaksointonative.
2. Tipat e poezisë lirike
Opusi poetik i Agollit në brendinë e tij ka një përbërje të ndryshme të tipave
të poezisë. Agolli edhe pse shkruan tipa të ndryshëm të poezisë, me forma
gjithashtu të ndryshme, me këtë rast ne do të marrim në shqyrtim këta tipa të
poezisë së tij lirike, si janë: poema, balada, odja dhe elegjia. Secila prej tyre do të
shqyrtohet veç e veç dhe secila prej tyre do të paraqitet në dritën reale të shkrimit
dhe të leximit.
Ndërkaq, para se të dalim te shqyrtimi i tipave të poezisë lirike të Agollit veç
e veç, duhet theksuar se suksesi i arritur i Agollit në shkrimin e poezisë nuk i takon
atij vetëm në paraqitjen e tij me poezinë - vjershë, në kuptimin tradicional, por në
përgjithësi me format dhe tipat e poezisë të cilat ai i përdor. Të gjitha poemat e tij
paraqesin risi në poezinë shqipe, ashtu siç paraqet risi edhe e gjithë poezia e tij
lirike. Po një sukses kulmimant Agolli e ka arritur edhe në shtrimin e temave dhe
sublimimin e ideve të shfaqura nëpërmjet tipave të poezisë lirike të cilat po i
shqyrtojmë tash, siç janë balada, odja dhe elegjia. Në cilëndo formë lirike Agolli
është treguar më se i suksesshëm dhe te secila ka diçka të veten, origjinale, thënë
shkurt agolliane.
Por, tash të shkojmë me rend.

2

Po aty, f. 830.
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2.1. Poema
Një poezi e gjatë lirike me elemente të shprehura rrëfimore, do të ishte një
përkufizim i përgjithësuar dhe i njohur tradicionalisht për poemën. Kompozicioni i
poemës kryesisht mbështetet në zhvillimin e fabulës, ndërkaq disa elemente të saj
janë të lidhura nëpërmjet asociacioneve apo rrëfimit të drejtpërdrejtë lirik.3
Varësisht nga kushtet, rrethanat, koha dhe hapësira, në të cilat është krijuar
një poezi e tillë që quhet poemë janë dhënë edhe cilësimet për të. Kështu p.sh. në
letërsinë frënge poema ka nënkuptuar filozofinë e mendimit lirik (De Vinji); në
letërsinë ruse poema ka nënkuptuar të gjitha krijimet poetike me përmbajtje
narrative dhe meditative (Majakovski, Blloku etj.); në letërsinë angleze poema
lidhet me Bajronin, ndërkaq, p.sh. në letërsinë gjermane termi poemë më shumë
përdoret në kuptimin devalvues të poezisë.4
Edhe në letërsinë shqipe poema është shkruar nga një pjesë e madhe e
shkrimtarëve tanë të traditës, si: De Rada, Dara i Ri, Jul Variboba, Naimi, Çajupi,
Fishta, Mjedja, Zef Skiroi, Asdreni etj. etj. Edhe poetë të shumtë të letërsisë sonë
bashkëkohore, pos poezisë së gjatë, e cila herë-herë nuk i përmbushë kriteret
tradicionale të poemës, kanë shkruar edhe poemën, sipas kuptimit të saj tradicional.
Dritëro Agolli është njëri prej poetëve më prodhimtarë të poemës
bashkëkohore shqipe. Përmbledhja e parë e Agollit Në rrugë dola është e përbërë,
pos nga një numër i konsiderueshëm vjershash, gjithsej 32, edhe nga 5 poema.
Poemat e kësaj përmbledhje janë: “Poema e udhës”,5 “Ndër shtigjet e tua”,6
“Poema për babanë dhe për vete”, 7 “Fundi”, 8 “Balada e lindjes” 9dhe “Nga
këngët e xha Taqit”, 10 që njëherit janë poemat nga krijimet e para poetike të
Agollit, por te të cilat shihet qartë se kemi të bëjmë me një talent të poezisë, i cili
më vonë do të bëjë emër, jo vetëm në poezinë shqipe, por, edhe në gjithë letërsinë
shqipe.
Tek opusi poetik i Agollit poemën e gjejmë të shkruar sipas një modeli të
përzier, gjithsesi të ndikuar, qoftë nga letërsia popullore apo nga ajo e traditës,
qoftë nga letërsitë e huaja, ku në të shumtën e rasteve në fakt kemi të bëjmë me një
lloj asimilimi konstant dhe të kuptueshëm. Kjo te Agolli vjen edhe si pasojë e
përkthimeve të shumta të poetëve të shumtë botërorë që u ka bërë ai, nga të cilët
dosido vihen re shenjat e ndikimit, qoftë në ndërtimin e brendshëm të poezisë,
qoftë në format e jashtme të saj. Agolli, gjithashtu, nuk ka mbetur pa u prekur edhe
nga një pjesë e poezisë frënge dhe sidomos asaj ruse edhe në strukturën e poemës.
Të kësaj natyre, por edhe fryme, janë poemat e Agollit, të cilat janë të shkruara
sipas modelit poetik formal majakovskian, përkatësisht me vargje të shkallëzuara.
3

Po aty, f. 609.
Po aty, f. 830.
5
Dritëro Agolli, Në rrugë dola, Naim Frashëri, Tiranë, 1958, f. 43-50.
6
Po aty, f. 51-57.
7
Po aty, f. 58-66.
8
Po aty, f. 67-77.
9
Po aty, f. 78-83.
10
Po aty, f. 84-91.
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Në këtë formë është e shkruar poema “Komunistët”,11 pastaj pjesërisht sipas këtij
modeli është e shkruar edhe poema “Pleshti”12, sikurse edhe poemat “Devoll,
Devoll”13, “Poemë malore”,14 “Dashuri dhe ferrobeton”15 e ndonjë tjetër.
Ajo që bie në sy në ndërtimin e poemave të Agollit, sidomos nga ato të parat,
është tematika, e cila në fillim fare natyrshëm kishte të bëjë me ndërtimin e vendit,
me punën, me veprimin kolektiv, me angazhimin, përkatësisht sakrificën e individit
për punët kolektive, me mbrojtjen e atdheut, me glorifikimin e luftërave të
shqiptarëve nëpër shekuj, që ishte në fakt një teknikë e shkrimit sipas të metodave
të njohura shkrimore të asaj periudhe, sidomos kur është fjala për vitet ‘50, ’60 e
‘70, për të ndryshuar në fazat e mëvonshme, në vitet e ‘80, e ‘90 të shekullit të
kaluar, edhe pse shihet qartë se Agolli në vitet e mëvonshme nuk është produktiv
në shkrimin e poemës, sikurse në vitet e mëhershme.
Sidoqoftë, elokuenca gjuhësore e Agollit, stili i tij i veçantë dhe i përsosur,
përdorimi i figurave të ndryshme stilistike dhe atyre të mendimit, përforcimi i ideve
themelore të poemave të tij, duke e bërë, në dukje të parë lehtë të realizueshme
përgjithësisht poemat e tij, të cilat edhe për nga forma, e sidomos për nga ana
përmbajtjesore, renditen ndër poemat më të realizuara shqipe përgjithësisht, duke
qenë në vazhdën e traditës së shkrimit të poemës shqipe.
Edhe te poemat e shkruara më herët, por edhe tek ato të mëvonshmet, jo
vetëm ato të cilat trajtojnë motive pune, lufte apo ndonjë motiv tjetër, Agolli është
origjinal dhe e përmbyllë rrëfimin lirik, me një realizim të mirë, i cili është gjithnjë
në funksion të idesë themelore të asaj që e shtron.
Struktura e poemës së Agollit është e ndryshueshme. Agolli ka shkruar
poemën, sipas modelit të poezisë strofike, në disa raste, por edhe astrofike, në raste
të tjera, formë kjo e cila është dominuese. Nuk ka shumë raste të shkrimit të
poemës me monokolonë, pos te një pjesë e poezive të gjata që vështirë arrijnë t’i
plotësojnë kriteret e të qenit poemë.
Në këtë mënyrë poema “Nëntoriada”16 ka një ndërtim të mirëfilltë strofik.
Është një poemë e ndarë në 37 shtatë njësi, të cilat gjithashtu janë të ndara në strofa
katërshe, me një unitet të plotë strofik. “Nëntoriada” është e motivuar nga fitorja
ndaj fashizmit dhe rindërtimi i vendit, e përshkruar me nota të forta optimizmi dhe
me një fjalor poetik paksa sforcues, për shkak të doktrinës së njohur për kohën e
shkrimit të saj, megjithatë është një poemë që i përmbush plotësisht kriteret e një
poeme, edhe në aspektin formal të strukturës së saj. Me disa përjashtime, në të cilat
paraqiten disa strofa pesëvargëshe dhe disa gjashtëvargëshe, pjesa dërrmuese e
strofave janë strofa katërvargëshe, përkatësisht katrena. Vargjet e kësaj poeme janë
në të shumtën e rasteve vargje gjashtëmbëdhjetërrokëshe, por hasen edhe vargje të
shumta me një gjatësi më të madhe rrokjesh. Ndërkaq, rima është kryesisht ajo
11

. Dritëro Agolli, Komunistët, “Bashkimi i kombit”, 1991.
Dritëro Agolli, Fjala gdhend gurin, Naim Frashëri, Tiranë,1977, f. 147-183.
13
Dritëro Agolli, Shtigje malesh dhe trotuare, Naim Frashëri, Tiranë, 1965, f. 51.
14
Po aty, Tiranë, 1965, f. 62.
15
Dritëro Agolli, Shtigje malesh dhe trotuare, f. 79-84.
16
Dritëro Agolli, Fjala gdhend gurin, f. 223.
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rimë të cilën më së shpeshti e përdor Agolli, rima e kryqëzuar e skemës abab, te
katrena.
Poemat, të cilat janë të shkruara, sipas modelit të poezisë astrofike janë
numerikisht më shumë. Ato, ndonëse, nga ana formale dallojnë prej poemave
strofike, por nervi poetik agollian është njëjtë i pranishëm te të gjitha. Poemë me
një strukturë të tillë është edhe poema më e kompletuar e tij përmbajtësisht poema
“Nënë Shqipëri”.17 Kjo poemë nuk është e ndërtuar sipas modelit të ndarjes në
strofa, sepse poema nuk ka njësi unike strofike. Megjithatë, ndërtimi i tillë çfarë e
ka kjo poemë vetë poemën për disa arsye e bën më të afërt me lexuesin. Në të
shumtën e rasteve vetë poema nuk përfill rregullat e ndërtimit tradicional të
poemës, ku duket se kemi të bëjmë me një rrëfim të lirë, në fakt nivelin poetik të
poemës e ngrit rimti i saj shumë i fuqishëm, ngjyrimi emocional që është në
përputhshmëri të plotë të shprehjes poetike me rrëfimin lirik. Po kështu është rima
ajo e cila pavarësisht nga jotipizimi i saj që vihet re në këtë poemë, është shumë e
pranishme dhe në funksion të shprehjes poetike dhe të mbulesës së saj rrëfyese dhe
emocionale.
Një strukturë të njëjtë me poemën “Nënë Shqipëri” e kanë edhe poemat si
“Mendime në vjeshtë”,18 “Dhjetë sy”,19 “Baballarët”,20 me një temë interesante të
lavdërimit të gjeneratave të kaluara të cilat mbi vete kanë bartur një pjesë të madhe
të barrës së historisë; “Rebelimi i parë”21, që ka për subjekt heroin lirik i cili
distancohet nga ritet e ngurta fetare. Edhe poema “Toka ime, kënga ime”22, ka
strukturë të njëjtë, e cila është një poemë që himnizon dhe fuqizon dashurinë ndaj
tokës, të baraspeshuar me dashurinë ndaj atdheut. Kjo poemë njëherësh është njëra
prej poemave më të realizuara të Agollit.
Edhe sa i përket ndërtimit të poemës sipas llojeve të vargjeve poema e
Agollit përbëhet nga lloje të ndryshme të vargjeve. Të gjitha llojet e vargjeve të
cilat i kemi shqyrtuar në pjesën e dytë, kur kemi folur për llojet e vargjeve, që janë
të përdorur në poezitë e formave të ndryshme, Agolli i përdor edhe te struktura e
poemës. Kështu te poemat e tij i kemi llojet e vargjeve që nga katërrokëshi, për të
vazhduar me pesërrokëshin, gjashtërrokëshin, shtatërrokëshin, e për të ardhur te
vargjet e tij më standarde siç janë vargjet tetërrokëshe, nëntërrokëshe,
dhjetërrokëshe,
njëmbëdhjetërrokëshe,
dymbëdhjetërrokëshe,
katërmbëdhjetërrokëshe e deri te gjashtëmbëdhjetërrokëshi. Të gjitha këto lloje të
vargjeve Agolli i përdor në ndërtimin e poemave të tij.
Edhe lidhja e vargjeve sipas rimës te poemat e Agollit është e ngjashme me
rimat e poezive të të gjitha formave. Kështu, duke qenë mjeshtër i madh i rimës
Agolli nuk ikën asaj fare as te struktura e poemave. Ndonëse te poemat të cilat nuk
janë të ndërtuara sipas modelit tradicional strofik, Agolli edhe pse e përdor rimën,
17

Dritëro Agolli, Nënë Shqipëri, Naim Frashëri, Tiranë, 1976.
Dritëro Agolli, Hapat e mia në asfalt, Naim Frashëri, Tiranë, 1961, f. 77.
19
Po aty, f. 88.
20
Dritëro Agolli, Mesditë, Naim Frashëri, Tiranë, 1969, f. 101.
21
Po aty, f. 116.
22
Po aty, f. 125.
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duke i ikur klisheve të saj, arrin që me të vargu i poemës së tij ta ruajë ritmin deri
në fund. Fuqia shprehëse e poemës së Agollit arrin nivelet më të larta poetike,
përmes fjalës, përmes shprehjes poetike të latuar mirë, përmes figuracionit dhe
përmes mendimit i cili, pos shquarjes së heroit lirik, veprimi i të cilit është i bazuar
në rrëfimin, gjithashtu lirik, lehtëson kuptueshmërinë e artit letrar, duke e bërë
shumë të afërt me receptuesin.
Agolli është një shembull i ndërtimit të poemës lirike. Duke qenë vazhdues i
traditës sonë poetike të shkrimit të poemës, Agolli më shumë është një shembull
origjinal i një ngritjeje cilësore të poemës shqipe në përgjithësi.
2.2. Balada
Balada (italisht ballare - vallëzoj) është një lloj poezie liriko-epike,
përkatësisht një poezi me subjekt, në të cilën poeti pos që shpreh ndjenjat dhe
mendimet e tij paraqet edhe ngjarjet, veprimet dhe fenomene që i shkaktojnë ato
ndjenja dhe mendime.23 Në periudha të ndryshme të zhvillimit të letërsisë në
Evropë, balada ka nënkuptuar zhanre të ndryshme letrare. Pavarësisht nga
përbërësit e saj lirik, epik dhe dramatik, bazuar në aspektin emocional të asaj që
përmban balada më së shumti e ka të theksuar aspektin lirik.24 Ajo çka na intereson
ne me këtë rast është balada e Agollit, e krijuar gjatë gjithë krijimtarisë së tij, me
një përkushtim të madh. Ndonëse edhe paraardhës të Agollit nga letërsia e traditës
e kanë shkruar baladën, sikurse Çajupi e ndonjë tjetër, apo nga letërsia
bashkëkohore Ismail Kadare, Dhori Qiriazi, Vehbi Bala, Agim Shehu, Jorgo Bllaci,
Koçi Petriti e ndonjë tjetër, megjithatë Agolli është më i përkushtuar për shfaqjen e
ndjenjave dhe paraqitjen e mendimeve nëpërmjet një rrëfimi dramatik, përkatësisht
të një poezie me subjekt, siç është balada.
Një pjesë e konsiderueshme e baladave të Agollit janë rrëfime të
shkëlqyeshme lirike, me heroin lirik, i cili është në lëvizje dramatike gjatë tërë
kohës dhe i cili i ndihmon Agollit për të shprehur në mënyrën më të mirë esencën e
saj që mëton nëpërmjet baladës deri te realizimi i plotë i saj, duke përdorur gjithë
aparaturën letrare që përplotëson një poezi të këtij lloji.
Në këtë mënyrë nga veprimtaria e hershme poetike e Agollit kemi
identifikuar disa balada të cilat në masë të madhe kanë dëshmuar edhe larushinë e
përdorimit të formave të ndryshme poetike, por mbi të gjitha talentin letrar, poetik
të Agollit, pasi kemi të bëjmë me një cilësi shkrimore të paraqitjes së baladave të
tij, cilësi e cila ka ardhur duke u ngritur sidomos në shkrimet e mëvonshme poetike
të tij, në vitet ‘90 të shekullit të kaluar. Secila baladë e Agollit ka një subjekt
interesant rrëfyes, secila prej tyre ka një hero lirik, herë të identifikuar herë të
paidentifikuar. Në baladat e Agollit renditen rrëfimet baladeske, të përshkruara
edhe nga thekse ironike, me të cilat goditen veset e ndryshme, apo fshikullohen
veprime të ndryshme devijante. Të tilla janë si p.sh. balada për zotin i cili gjendet
23

Shih Prof. Dr. Gjergj Zheji, Prof. As. Dr. Natasha Xhafka, Fjalor enciklopedik letrar,
Shpërndarja e librit shkollor, Tiranë, 2001, f. 23.
24
Shih Rečnik književnih termina, f. 71.
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në mesin e njerëzve (balada “Balada e Zotit”);25 balada për mbretin me ambicie të
mëdha për të hyrë në histori (balada “Mbreti”26); balada për garën e kuajve (balada
“Kuajt e erës”27); balada për fatin tragjik të Limo Labinotit (balada “Kali”28);
balada për tezen e cila nxit në prostitucion mbesën (balada “Tezja”29. Një pjesë
tjetër e baladave, ndonëse janë balada me subjekt dhe me hero lirik kanë tjetër
ndërtim si p.sh. balada për qëndresën e një kaçaku (balada “Kaçaku”30); pastaj
kemi balada për ngjarje interesante, ndonjëherë edhe me hero të paidentifikuar
mirë, ose të përgjithësuar, e në raste të tjera edhe me personazhe jotipike baladeske,
si p.sh. balada ku hero janë: zoti, mbreti, tezja, kaçaku, apo edhe një fshatar
kokëkrisur. Disa nga baladat e Agollit janë edhe përkushtime për personalitete
konkrete, përkatësisht personazhe reale, e disa të tjera edhe për personazhe të
konstruktuara. Mirëpo, pothuajse të gjitha baladat e Agollit janë tipike dhe janë të
realizuara plotësisht në të gjitha aspektet e tyre ndërtimore. Sa i përket aspektit të
gjatësisë së baladës ato janë të ndryshme, ku kemi balada si ato me disa strofa e
deri te poema “Baladë për tim atë dhe për vete”, që më shumë sesa një baladë
është një poemë tipike, por që është një realizim i shkëlqyer poetik.
Struktura e baladës së Agollit nuk është gjithherë e njëjtë. Balada e Agollit
në të shumtën e rasteve është strofike, ndërkaq strofa që është përdorur më së
shumti nga ai është katrena. Me strofën katërshe janë të ndërtuara shumica e
baladave të Agollit, por haset edhe distiku, si është rasti me baladën “Korija”.31
Disa nga baladat e tij janë astrofike, sikurse balada “Vjen një lumë i turbullt”.32
Vargu i baladës agolliane është vargu tetërrokësh dhe dhjetërrokësh, nganjëherë
edhe njëmbëdhjetërrokësh e dymbëdhjetërrokësh, ndërkaq lidhja e vargjeve bëhet
zakonisht përmes rimës me skemën më të preferuar të Agollit: abab.
Sa i përket përgjithësisht periudhës kur janë shkruar baladat e Agollit mund
të thuhet se ato paraqiten që nga shkrimet e tij të para poetike e deri te baladat që
janë përfshirë në pesë përmbledhjet e tij poetike të viteve të 90 të shekullit të
kaluar.
Sikurse e gjithë poezia e Agollit, e cila duket të jetë e shkruar lehtësisht,
edhe balada nuk përjashton këtë lehtësi shkrimore të Agollit. Përmes baladës Agolli
arrin të fokusojë ngjarje të ndryshme, dukuri të ndryshme, të cilat ai përmes
përdorimit të figurave përkatëse stilistike, gjuhës së tij të zgjedhur dhe fjalësit
poetik origjinal, arrin të sublimojë secilin subjekt të baladës së tij, qoftë edhe
ndonjë episod të veçantë jetësor, përmes rrëfimit të tij karakteristik letrar dhe
ligjërimit poetik. Edhe te ato balada të cilat janë të ndikuara nga baladat popullore,
apo të motivuara nga ngjarjet e shprehura në baladat tona popullore Agolli, duke
qenë një asimilues i mirë i ndikimeve, arrin të krijojë një mëvetësi, për të qenë
25

Dritëro Agolli, Gdhihet e ngryset, Dritëro, Tiranë, 2000, f. 110.
Dritëro Agolli, Fletorka e mesnatës, Dritëro, Tiranë, 1998, f. 112.
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Dritëro Agolli, Lypësi i kohës, Shtëpia Botuese Enciklopedike, Tiranë, 1995, f. 30.
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Dritëro Agolli, Plegerini i vonuar, Progresi, Tiranë, 1993, f. 89.
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Dritëro Agolli, Gdhihet e ngryset, f. 103.
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Po aty, f. 264.
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Dritëro Agolli, Vjen njeriu i çuditshëm, Dritëro, Tiranë, 1996, f. 50.
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Dritëro Agolli, Pelegrini i vonuar, f. 215.
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origjinal. Prandaj, mund të konstatojmë se ashtu sikurse ekziston koncepti poezia
agolliane si identifikimin i opusit të tij origjinal poetik po kështu mund të thuhet
edhe për baladën e atij që është baladë tipike agolliane.
E veçanta e baladës së Agollit është sidomos ndërtimi i veprës së tij letrare
poetike “Baladë për tim atë dhe për vete”, e cila nga titulli është shënjues i një
paraqitjeje të formës poetike që përkufizohet si baladë, ndërkaq për nga subjekti
dhe gjatësia, në fakt, është një poemë e gjatë tipike. Edhe vetë autori në variantin e
fundit të kësaj poeme, të rikrijuar, e të botuar si libër të veçantë e thotë se kjo vepër
është mes baladës dhe poemës.33 Sidoqoftë, te kjo poemë kemi të bëjmë më një
baladë të gjatë, e cila edhe pse e ndërtuar me fjalë të thjeshta, për asnjë çast nuk ka
mungesë të ligjërimit të mirëfilltë poetik. Poema e cila e ka një histori interesante të
jetës së saj, është e ndarë në njëmbëdhjetë këngë. Me një përjashtim shumë të
vogël, përkatësisht me një numër shumë simbolik të paraqitjes së strofës
trevargëshe, tercinës, e gjithë poema është e ndërtuar me strofën katërshe, katrenën.
Vargu i saj është gjashtërrokësh, shtatërrokësh, tetërrokësh, nëntërrokësh dhe
dhjetërrokësh, rrallë del ndonjë njëmbëdhjetërrokësh apo dymbëdhjetërrokësh.
Rima është ajo me e parapëlqyera e Agollit, e kryqëzuar me skemën abab.
Më tepër se kaq do të ishte me interes ta paraqesim si shembull tipik të
arritjes kulmore të shkrimit të baladës, në tërësi njërën prej baladave të tij më të
mira. Duke i konsideruar të gjitha poezitë baladeske të Agollit të arrira në aspektin
e ndërtimit të tyre formal dhe përmbajtjesor, edhe pse numerikisht nuk janë të
shumta, baladat e Agollit përplotësojnë larushinë e opusit poetik të tij.
Ndër baladat e tij më të mira gjithsesi duhet të përmenden, si, ato të fazës së
mëhershme të shkrimeve të tij, balada “Zjarret”34, “Baladë optimiste”,35
“Komisari”,36 “Të shkruaj baladë”,37 “Baladë e re për komisarin”38 apo tri
baladat e përmbledhjes Fjala gdhend gurin si: “Zgjimi i baladave”,39 “Filistini”40
dhe sidomos “Balada e Rrush Rushitit”,41 që shënon kulmin e shkrimit të baladave
në opusin e përgjithshëm poetik të Agollit, e që është një ndikim i sublimuar dhe i
asimiluar nga poezia e Robert Bërnsit “Xhon Kokërr Elbi”.
Ndërkaq, nga baladat e mëvonshme të tij vlen të përmenden ato më të mirat
si: “Kuajt e erës”,42 “Kali”,43 “Vjen një lumë i turbullt”,44 “Korija”45
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Dritëro Agolli, Baladë për tim atë dhe për vete, Botimet Dritëro, Tiranë, 1997, f. 144.
Dritëro Agolli, Në rrugë dola, f. 20.
35
Dritëro Agolli, Hapat e mia në asfalt, f. 59.
36
Dritëro Agolli, Mesditë, f. 251.
37
Dritëro Agolli, Shtigje malesh dhe trotuare, f. 168.
38
Po aty, f. 198
39
Dritëro Agolli, Fjala gdhend gurin, f. 37.
40
Po aty, f. 130-135.
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Po aty, f. 136-146.
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Dritëro Agolli, Lypësi i kohës, f. 30.
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Dritëro Agolli, Pelegrini i vonuar, f. 89.
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Po aty, f. 215.
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Dritëro Agolli, Vjen njeriu i çuditshëm, f. 50.
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“Çmenduria”,46 “Pikëllimi i Ismajl Qemailit”,47 “Mbreti”,48 “Tezja”,49 “Balada e
Zotit”50 dhe “Kaçaku”.51
Me këtë rast për të parë sadopak ndërtimin e baladës agolliane do të japim dy
shembuj, nga fazat e ndryshme të shkrimeve të tij poetike.
Shembulli i parë, nga “Balada për Rrush Rushitin”:
Im atë rrushin përkëdhelte,
I thoshte: Rrush-Rushit,
Dhe me fidan në dorë qeshte:
“O Rrush-Rushit, buçit!”52
Dhe shembulli i dytë, nga balada “Balada e Zotit”:
Dikur me Zotin njeriu rronte bashkë,
Në sofër hante, pinte, fliste dhe më kot,
Dhe me sarhoshët flinte dhe në kashtë,
Se ende s’kishte famën që ka sot.53
Me baladën opusi poetik i Agollit është edhe më i plotë.
2.3. Odja
Odja (greqisht ode-këngë) është një poezi entuziaste, e përshkruar nga nota
solemne, përkatësisht e shkruar për nder të ndonjë personi ose për ndonjë ngjarjeje
të rëndësishme, gjithsesi e shkruar me një stil të lartë reputativ, poezi lirike shumë e
afërt me himnin.54
Kështu opusin poetik agollian e përplotëson edhe një formë poetike, e njohur
që nga antika - odja. Agolli, ndonëse jo me ndonjë përkushtim të madh, e ka
shkruar edhe oden. Sikurse edhe në gjithë poezinë shqipe odja nuk është shkruar
shumë, edhe te poezia e Agollit ndonëse e gjejmë në faza të ndryshme të shkrimit
të tij, nuk ka ndonjë paraqitje të madhe të saj.
Disa nga odet e Agollit, qofshin ato të shkruara si përkushtime ndaj
personaliteteve të ndryshme, qofshin edhe poezi që paraqesin ndonjë ngjarje, e cila
tradicionalisht do të duhej të përmblidhte në vete entuziazmin dhe solemnitetin, te
poezia e Agollit paraqesin një mënyrë të veçantë shkrimi poetik, si në formë ashtu
46

Dritëro Agolli, Fletorka e mesnatës, f. 27.
Po aty, f. 45.
48
Po aty, f. 112.
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Dritëro Agolli, Gdhihet e ngryset, f. 103.
50
Po aty, f. 110.
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Po aty, f. 264.
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Dritëro Agolli, Fjala gdhend gurin, f. 136.
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Dritëro Agolli, Gdhihet e ngryset, f. 110.
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Shih Prof. Dr. Gjergj Zheji, Prof. As. Dr. Natasha Xhafka, Fjalor enciklopedik letrar, f.
148; Rečnik književnih termina, f. 541-544.
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edhe në përmbajtje, duke tejkaluar kështu normat e pashkruara të asaj që mund të
definohet si ode. Agolli, edhe në këtë formë shkrimi të poezisë është mjaft
origjinal, sikurse në gjithë veprimtarinë e tij poetike. Identifikimi i odes agolliane
është edhe më i lehtë edhe për faktin se ai nuk i lë fare dilema as lexuesit më të
pavëmendshëm, sepse vetë odet ai i identifikon, duke ua vënë nga një moto nën
titullin, me atributin orientues se kemi të bëjmë me oden.
Me këtë rast do të duhej të përmendim sidomos oden “Petëfi”55, përmes së
cilës Agolli kërkon të ketë një frymë petëfiane, që do të thotë figurë jo vetëm
revolucionare por edhe sakrifikuese, në qasjen ndaj çështjes së Kosovës. Kjo ode
është e ndërtuar nga strofa katërvargëshe, me vargun njëmbëdhjetërrokësh dhe me
rimën e kryqëzuar abab.
Një strofë e kësaj odeje duket kështu:
Këtij i them poet mbi poetët
Ndaj flas me vete shpesh në tym të tokës:
“Ah, kur mes nesh poetëve do ketë
Ndonjë Petëf për nderin e Kosovës”56
Po kështu një ode mjaft interesante dhe me një ndërtim brilant është odja
“Lapidarët”57, në të cilën poeti u drejtohet lapidarëve të shkatërruar të dëshmorëve.
Kjo ode përmban nota nostalgjie dhe zhgënjimi. Odja është e ndërtuar nga strofa
gjashtëvargëshe, me një nëntërrokësh stabil dhe me rimën e kryqëzuar ababab.
Do të ishte me interes ilustrimi me shembull me këtë rast:
Vëllezër lapidarët tuaj,
Tani nuk janë atje ku ratë.
Njeriu i zi me gjak të huaj
U vuri kazmën për një natë;
I shembi lapidarët tuaj
Një shpirt i vockël dhe i ngratë.58
Po kështu Agolli duke qenë një mjeshtër i madh i përdorimit të ironisë dhe
sarkazmit arrin që edhe nëpërmjet odes të vë në spikamë vese të ndryshme
shoqërore, duke parodizuar përmes kësaj forme poetike. E tillë është poezia “Ode
për mizën”,59 e cila në fakt është një parodizim, ku nëpërmjet ironisë
sipërfaqësohet roli i mizës që nga lashtësia greke. Pra odja kushtuar mizës shpreh
gjithë anën e kundërt të asaj që mëton ta ketë tradicionalisht odja.
Për shembull:
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Dritëro Agolli, Vjen njeriu i çuditshëm, f. 90.
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Dritëro Agolli, Lypësi i kohës, f. 71.
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Po aty.
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Dritëro Agolli, Fletorka e mesnatës, f. 29.
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Për ty kënduan poetët me nam të Greqisë
Se paskëshe qenë një zonjëz e bukur dikur
Dhe qenkëshe kthyer në mizë
Të rrish të zukatësh atje në jastëk a në mur.60
Përgjithësisht ana përmbajtjesore e odeve të Agollit është në përputhshmëri
të plotë me gjithë poezinë e tij. Odja e Agollit, ndonëse numerikisht e paktë, për
nga cilësia është në vazhdën e lartësisë poetike të këtij poeti.
2.4. Elegjia
Elegjia është një tip i poezisë lirike, që është paraqitur qysh në letërsinë e
lashtë greke. Elegji (nga greqishtja elegos – ankim) është një poezie lirike me një
ton të qartë e të matur që shërbente për të shprehur ndjenja me qëllim didaktik për
të trajtuar probleme morale dhe politike, e cila më vonë mori trajtat e një poezie
lirike ndjenjore dhe melankolike-meditative, e paraqitur në forma të ndryshme
poetike.61 Paraprijësit e Agollit në krijimin e poezisë, e cila shpreh tone elegjiake
janë veçanërisht Çajupi dhe Noli. Ndonëse një pjese e konsiderueshme e poezisë
lirike të Agollit preket nga tonet melankolike, megjithatë në aspektin nocionor të
elegjisë ato nuk i përmbushin kriteret e të qenit elegji. Edhe te kjo formë e poezisë
lirike Agolli përdor mjete të ndryshme shprehëse.
Në opusin e gjerë poetik të Agollit elegjia është ai tip i poezisë me të cilin
Agolli shpalon botën e tij të brendshme nëpërmjet dhembjes, qoftë për të kaluarën,
e cila është e pakthyeshme, qoftë për diçka të humbur e cila më nuk mund të
gjendet.
Në tërësinë e poezisë së Agollit nuk kemi ndonjë paraqitje të theksuar të
elegjisë dhe ajo si e tillë numerikisht nuk shënon ndonjë të dhënë që do të
dëshmonte për praninë e saj, por megjithatë edhe ajo paraqitet dhe është e shkruar
me një përkushtim të madh ashtu siç janë të shkruara të gjitha format poetike të
paraqitura në poezinë e Agollit.
Me këtë rast do të ishte me interes të përmendim poezinë “Elegji për vete”, e
cila ka paksa edhe thekse politike, pasi është e shkruar për disa ngjarje të caktuara
të kohës, por megjithatë është një poezi e cila i plotëson kriteret e një poezie të tillë
për nga forma. Ndërkaq nota elegjiake kanë mjaft poezi të Agollit, sikurse është
poezia antologjike e tij “Kur të jesh mërzitur shumë”.62
Përfundim i shkurtër
Duke qenë mjeshtër i rrallë i ndërtimit të vargut, në të gjitha llojet e tij; duke qenë
një kompletues i shkëlqyeshëm i strofës, me lloje të ndryshme dhe duke pasur
60

Po aty.
Shih Aleksandër Xhuvani, Kostaq Cipo, Fillime të stilistikës e të letërsisë së
përgjithshme, Rilindja, Prishtinë, 1982; Prof. Dr. Gjergj Zheji, Prof. As. Dr. Natasha
Xhafka, Fjalor enciklopedik letrar, f. 45; Rečnik književnih termina, f. 178-179.
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Dritëro Agolli, Kambana e largët, Dritëro, Tiranë, 1998, f. 7.
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parasysh format e jashtme të poezisë, si dhe përgjithësisht tipat e poezisë së
Agollit, mund të përfundojmë se Agolli është një poet i cili ka arritur majat më të
larta të poezisë shqipe përgjithësisht.
Poezia e Agollit është e thjeshtë, por e veçantë në thjeshtësinë e saj, e
kompletuar në formë dhe në përmbajtje.

103

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

YZEDIN HIMA

TEKSTE TË FSHEHURA NË KOHË – ZEF ZORBA
Abstract
In this piece of work, we will deal with the issue of the existence of another
literature in Albania, alongside with ‘The literature of socialist realism’ in the
second half of the 20th century, namely “Prevented literature”. We will introduce
arguments that this literature was developing as a separate trend with an opposing
sense, like the writer with official literature. We will also bring evidence why we
have called it “Prevented literature.”
We will bring facts why this literature occupies an important space in the mosaic of
“Albanian Literature” as a continuation of the “Literature of Modernity”, which
was violently interrupted by socialist realism trend, but which continued to flow in
full or half illegality. In this piece of work, we we are focused Zef Zorba, a
important writer of “Prevented literature”.
We will bring examples that since early times, this literature attracted the attention
of its reader, particularly, its interpreter to fulfill the mission Ian Meclan mentions :
“The role of interpretation is to correct and orientate reading”.
Abstrakt
Në këtë punim do të trajtojmë çështjen e ekzistencës së një letërsie tjetër, krahas
“Letërsisë së realizmit socialist” në Shqipëri gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX,
që e kemi emërtuar si “Letërsisi e penguar”.
Do të argumentojmë se kjo letërsi zë një vend të rëndësishëm në mozaikun e
“Letërsisë shqipe” si vazhdim i “Letërsisë së modernitetit”, letërsi e ndërprerë
dhunshëm nga metoda e realizmit socialist, por që vijoi rrjedhën pikërisht në kushte
ilegale ose gjysëm ilegale.
Do të argumentojmë se kjo letërsi i ruajti tiparet e modernitetit si shkrimtari dhe si
tekst, duke i pasuruar më tej këto tipare. Duke u fokusuar te poeti Zef Zorba do të
sjellim shembuj se me kohë kjo letërsi ka tërhequr vëmendjen e lexuesit dhe
sidomos të interpretuesit të saj për të realizuar atë mision që e përmend Ian Meclan:
“Roli i interpretimit është që të korrigjojë ose të orientojë një lexim”.
Fjalë dhe shprehje çelësa: tekst, tekste të dënuara, tekste të fshehura, shkrimtar,
poet, burg, letërsi e penguar, letërsi e socrealizmit, mit, hermetike, miti i
metamorfozës.
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Ndër poetët emblematikë të “Letërsisë së penguar” veçohen Zef Zorba dhe
Mihal Hanxhari. Të dy nuk botuan asgjë sa qenë në këtë jetë. Të dy i fshehën
tekstet e tyre në kohë. Libri poetik i Zef Zorbës “Buzë të ngrira në gaz”, u botua në
vitin 1994, dhe u ribotua i përmirësuar me një parathënie të Ismail Kadaresë në
vitin 2010. Ky libër, sikurse njofton autori në pasthënie:“Duhet pasur parasysh se
në këto pak vargje është shtrydhë e koncentruar një periudhë katërdhjetëvjeçare”*, ka marrë formën e tij në një hark të gjerë kohor. Gjatë dyzetë vjetëve
autori dhe lexuesi kanë qenë i njëjti person, Zef Zorba. Pse nuk e botoi Zef Zorba
librin e tij gjatë kohës së diktaturës? Nuk e botoi sepse, falë kulturës dhe
eksperiencës së tij, ai e dinte që ky libër ishte i pabotueshëm. Nuk i plotësonte
kriteret e vendosura të metodës së realizmit socialist. Poezitë e tij janë
hermetike.“Ai është nga të rrallët poetë shqiptarë, që bëri eksperimente
avanguardiste, aq pak të pranishme në poezinë shqipe.”* shkruan Ismail Kadare në
parathënien e botimit të vitit 2010. Këto ishin problemet e tekstit të Zef Zorbës. Por
nuk duhet harruar se krahas problemeve që gjendeshin te teksti, kishte mjaft
probleme edhe te autori i tij. Zef Zorba ishte nje i dënuar politik dhe një status i
tillë ishte pengesë e pakapërcyeshme për botim. Mendoj se gjendet edhe një
pengesë e tretë, që i pengoi tekstet e tij të botoheshin, kur Zorba qe ende në këtë
jetë, pas vitit ’90, ndërkohë që dy pengesat e para kishin rënë. Pengesa e botimit të
teksteve qe vetë autori i tyre Zef Zorba, i cili, ndonëse kishte mundësi, nuk i botoi
tekstet e tij pas vitit "90. Me ç’duket Zef Zorba ka patur ndrojtjen dhe pasigurinë e
një artisti të vërtetë për artin e tij.
Në tekstet e tij poetike ndihet hija e frikshme e burgut : “Turn back, dull
earth, / and find thy center out.”* / Shakespeare / Je kryqi im; / ngërthyer me pezm,
/ në skaj të murit, lart / -shkarravinë e zezë- / përbluan pusi. / Ah, shporru,
shporru; ja prite! / Por menjëherë / fijet e këputuna vihesh e i lidhë / e endë, e endë
, e endë…/ (Poezia “Merimanga”) Në tërësinë e teksteve të fshehur në kohë pati të
tillë, që shkaktuan habi estetike, sikurse zbulimi i një margaritari brenda një guace
të thjeshtë, midis një numri të pafund syresh. Enigma e procesit krijues të Zef
Zorbës mbeti përjetësisht e fshehur në kohë, sikurse enigma e krijimit të një
margaritari brenda një guacke të mbyllur hermetikisht.
Poezia hermetike e Zef Zorbës
Dukuria e teksteve të mbyllur, me vështirësi dekodifikimi në letrat shqipe
qe shfaqur që në tekstet e parë të letërsisë së vjetër me autorë murgj e priftërinj, të
cilët i ndërtuan këto tekste me motive biblike, tekste hermetike mjaft të vështira për
t’u zbërthyer. Hermetizmi u rishfaq në lëtërsinë shqipe në vitet’70. Në Shqipëri
tekstet letrare hermetike patën një jetë të shkurtër publike. Më pas tekste të tillë u
mbajtën larg publikimit, për t’u shfaqur në vitet ’90, ndërsa në viset shqiptare në
ish-Jugosllavi dhe diasporë kjo rrymë moderne e letërsisë u zhvillua normalisht. Po
ç’është poezia hermetike?
*“Kthehu pas, Tokë e shurdhët / dhe gjej ekuilibrin./” U. Shekspir (përkthimi im,
Y. H.)
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Termi hermetizëm në pamje të parë është relacion i vështirë në komunikimin midis
lexuesit dhe tekstit. Në fakt është më shumë se kaq. Gjuha e tekstit te poezia
hermetike nuk mund të integrohet në kontekstin historik e shoqëror. Enigma dhe
mbyllja, univalenca e kuptimit janë element të diskursit poetik hermetik. Te vepra e
hapur poetike, teksti ka mënyra leximi po aq sa ka lexues, madje më saktë duhet
thënë se ka mënyra leximi aq sa ka lexime të tij. Se një tekst nuk lexohet dy herë
njëlloj. Poezia hermetike mund të dekodifikohet duke identifikuar shenjuesit dhe
kodet origjinalë që përdor poeti. “…Poezia ka një kuptim univok, të saktë, të veshur
me metaforë, me synimin për të prekur të vërtetat e fundit. Poeti rreket të pushtojë
një imazh parësor të universit, të cilit kërkon t'i falë ndjeshmëri përmes vizioneve
vetanake.” * Tekstet poetikë të Zef Zorbës janë tekste hermetike. Në pasthënien e
librit me poezi, poeti shkruan: “E di se punimet e këtij libri kanë mjaft errësi e që
vazhdojnë të jenë të tilla edhe pas leximit të vëmëndshëm…”* Libri i Zef Zorbës
çelet me një poezi që titullohet “Në vend të hyrjes”. Ky tekst poetik është një
“explanatory table” në “portën” e librit. Elipsi është figura e konstruksionit poetik
në tekstet e Zorbës. Në teorinë e letërsisë thuhet se elipsi është figura e sintaksës
poetike që shpreh shqetësimin e krijuesit. Në fakt çdo krijues e ka një shtjellë në
gjoks, aq më tepër një krijues si Zef Zorba, i cili qe dënuar me moskomunikim për
shkaqe politike: I errët ky shteg. Nuk mundem / rrugën me gjetë pa dritën / tande.
(Cka më sëmbon?) / Në cep të greminës, /që joshë e ngujon, / a nuk e sheh si po
lëkundem? / Ky tekst ka këto mjete gjuhësore: i errët ky shteg, pa dritën, sëmbon,
cep të greminës, josh e ngujon, lëkundem. Për të depërtuar në rrafshin semantik të
tekstit duhet të kërkojmë fjalën apo shprehjen çelës. Në tekst gjendet kjo mundësi:
Nuk mundem / rrugën me gjetë pa dritën / tande. E vetmja mundësi për të hyrë, për
të kaluar në shtegun e errët është drita. Po cila dritë? Nga duhet të vijë kjo dritë? Në
tekst thuhet pa dritën tande. Mendoj se ky kundrinor me parafjalë është çelësi i
tekstit. Poezia vendoset në hyrje të librit (Dihet se Zef Zorba e kishte përgatitur
librin me një makinë shkrimi, duke vendosur çdo tekst në vendin e vet), pra drita,
mendojmë, se duhet të jetë poezia, e vetmja që mund të ndritë shtegun e errët të
jetës. Arti – gremina, është vendi ku mund të prekësh ato lulet e egra, të cilat
mbijnë buzë greminës për të cilat shkruan William Blake: Të shohësh qiellin në një
lule të egër.(Poezia) Në tekst gremina është edhe joshje edhe ngujon. Uni poetik
mbetet pezull midis joshjes dhe rrezikut të rënies fatale. Frika për t’u shfaqur
shpjegohet edhe në pasthënien e shkruar nga Zef Zorba: “Nga ana tjetër këto
punime s’janë bërë për botim, sepse edhe botimi i tyre kurdo, më tremb pa masë”
Në tekst dallojmë edhe dy pyetje retorike, e para: çka po më sëmbon?- është nxitje
drejt greminës (poezisë) dhe pyetja tjetër retorike: a nuk e sheh si po lëkundem? është hezitimi. Poeti Zef Zorba iu afrua greminës, i preku lulet e egra, por nuk ia
tregoi askujt sa qe gjallë. Ai nuk mundi t’i publikojë tekstet e veta. Tekstet
hermetike dhe tekstet simbolike kanë më tepër destinim estetik se sa destinim
semantik. Poezia e Zorbës me titull “Një gozhdë” është e bukur, sugjensionuese,
parë nga rrafshi estetik:
*Luan Topçiu- “Hermetizmi si përqëndrim maksimal”
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* Zef Zorba “Buzë të ngrira në gaz”, poezi,Tiranë, 2010
Një gozhdë e ngulur t h i k në mur, një gozhdë/ e ngulur t h i k në mur, një gozhdë
e ngulur./Një gozhdë e futur t h e l l ë në mur, një gozhdë/ e futur t h e l l ë në mur ,
një gozhdë e futur./ Një gozhdë e mbetur t h a t ë në mur, një gozhdë/ e mbetur t h a
t ë në mur, një gozhdë e mbetur./ e ngulur t h i k …/ e futur t h e l l ë…/ e mbetur t h
a t ë …/ *
Teksti poetik i Zef Zorbës “Një gozhdë” është tekst i formës së pastër i artit për art.
Ky tekst nuk ka asnjë funksion tjetër, veç funksionit estetik, gjë ende e rrallë në
poezinë shqipe, e cila edhe kur i shpëtoi morsës së socrealizmit, nuk i shpëtoi të
qenit si letërsi funksionale. Ky tekst ndërtohet nga dy emra: gozhdë, mur, nga tre
mbiemra: e ngulur, e futur, e mbetur, nga tre ndajfolje: thik, thellë, thatë. Nuk ka
asnjë folje. Në këtë tekst kemi thjesht gjendje:Një gozhdë e mbetur; e ngulur thik, e
futur thellë, e mbetur thatë. Nuk kemi veprim (mungojnë foljet). Kemi një pamje të
ngrirë ku emrat gozhdë dhe mur janë në plan të parë. Relacioni midis gozhdës dhe
murit është i pandashëm, i pashmangshëm. Në trupin e murit gozhda qëndron e
ngulur thikë, e futur thellë. Të krijohet përshtypja se sendi e ka dhunuar murin,
duke u ngjitur nëpërmjet gozhdës fort me të. Ndërsa vargu i fundit e mbetur thatë,
të grish të mendosh se kjo gozhdë nuk është rastësish e ngulur aty. Dikur nuk ka
qenë e thatë. Dikur duhet të ketë patur një funksion. Është ndërprerë relacioni murgozhdë-send i varur në gozhdë. Sendi mungon dhe kemi: një gozhdë e mbetur
thatë. Cili ka qenë sendi dhe pse nuk është më, është enigmë. Elipset e bëjnë edhe
më hermetik këtë tekst. Emri mur është shënjues i statikes ( muri nuk luan, burri
luan), i së vjetrës (muret e qytetërimit ilir, romak, helen), i qëndresës (mure
kështjellash), i historisë (rrënoja muresh ), i arkitekturës, i qytetërimit etj. Gozhda e
ngulur në mur është mjet ndihmës. Është e ngulur në mur për shkak se sendi i varur
në të ka synuar për të marrë diçka nga cilësitë e murit si përhershmëria, fortësia,
përjetësia etj. Kjo shpjegohet edhe nga mbiemrat dhe ndajfoljet: e ngulur thik, e
futur thellë. Ndërsa muri, shënjuesi i përhershmërisë qëndron stoik aty ku ka qënë
që në krye të herës si dëshmi e asaj që nuk mund të asgjësohet , që nuk mund të
ndryshohet e dhunohet. Përkohshmëria e sendit të varur në gozhdë, e ka lënë këtë të
fundit pa funksion. Ajo kishte shërbyer me devocion dhe nuk qe faji i saj që sendi
mungon. Madje ajo kishte shërbyer pa u vënë re, pa u dukur, prapa sendit. Nëse
sendi i varur do të binte për faj të gozhdës, atëherë ajo do të ndryshkej nga turpi.
Teksti përfundon me një shkallëzim zbritës: nga lavdia e sendit dhe e gozhdës, ka
ngelur gozhda si rrënojë e lavdisë së dikurshme të sendit, ose në pritje të sendit të
ri: e ngulur - e futur - e mbetur ( mbiemra) dhe ndajfoljet: thik-thellë-thatë. Rënia
është e pranishme. Pse teksti ka titullin Një gozhdë? Me sa kuptojmë për të
tërhequr vëmendjen e lexuesit te gozhda, jo tek muri. Pas gozhdës së ngulur në mur
lexuesi do të kërkojë sendin që dikur ka qenë i vendosur në mur . Më pas ai do të
kërkojë arsyet e divorcit të murit me sendin e varur në gozhdë, që normalisht
s’mund të jetë divorc midis gozhdës dhe sendit. Gozhda është thjesht një mjet
ndihmës. Dhe si të gjitha gjërat thjesht ndihmëse e humbasin vlerën pas
përfundimit të funksionit. Bie në sy gozhda, jo muri në vendin e tij. Gozhda është
shënjues i gjithçkaje që përdoret dhe braktiset. Gozhda bie në sy për shkak të
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klithmës së mungesës së sendit. Edhe në fund teksti përfundon me:…një gozhdë e
mbetur / e ngulur t h i k …/ e futur t h e l l ë…/ e mbetur t h a t ë …/, pa përmendur
fjalën mur, i cili kishte provuar në trupin dhe mishin e tij shumë gozhdë, në të cilat
qe varur përkohshmëria.
* Zef Zorba “Buzë të ngrira në gaz”, poezi,Tiranë, 2010
*Në një intervistë të dhënë në një nga mediat e shtypura, e bija e poetit Zef
Zorba shpjegon se kjo poezi e ka shtysën nga një vizitë që bëri poeti me të bijën në
një nga institucionet e shtetit diktatorial. Në rreshtin me fotografitë e byrosë
politike ishte hequr portreti i një anëtari dhe, në vend të tij, kishte mbetur një
gozhdë në mur. Anëtari i byrosë politke dhe ministër i qeverisë komuniste sapo qe
pushkatuar nga diktatura si armik.
Miti i metamorfozës te poezia e Zef Zorbës
Poeti Zef Zorba në pasthënien e librit “Buzë të ngrira në gaz” shkruan : “Rrugën e
“esencialitetit” ose të “hermetizmit” e kam përqafuar kryesisht se ashtu e kam
ndjerë mundësinë e dhënies emocionale dhe të krijimit të përfytyrimit vetjak.*”
Gjithashtu në këtë pasthënie poeti Zef Zorba flet me admirim për poezinë moderne
që nga Bodleri deri te Montale, dhe sidomos për metodën e “esencilalitetit” ose
“hermetizmit”, e diktuar, siç shkruan Zorba, prej tyre. Ai e quan krijimtarinë e
këtyre poetëve të mëdhenj “një komunikim poetik të madhërishëm, komunikim ai që
s’i drejtohet një lëçitësi të plogët, pasiv dhe indiferent, që pret çfarë i sjell poetidallëndyshe për ta përtypur pa mundim, pa pjesëmarrje.*” Në fakt poeti ka folur
për poezinë e shquar europiane, por ka shpjeguar edhe se si duhet lexuar poezia e
tij. Për të dekodifikuar poezinë e Zef Zorbës duhet të kemi në duar ato detale e
mjete që nuk kanë qënë rëndom në përdorim në traditën e kritikës sonë letrare.
Madje as shkolla jonë nuk ua ka lënë në dorë nxënësve dhe studentëve. Poeti i
shquar Ali Podrimja në parathënien e librit poetik të Mihal Hanxharit “Gdhënd një
statujë” shkruan: “Leximi i vonshëm i autorëve seriozë që kishin heshtur për arsye
që dihen, të ngazëllen dhe për interpretin është punë sizifi.*”
Te poezia “Një çast, poezi: një jetë” metamorfoza e kohës është e
përpjestimeve të mëdha, një çast, poezi sa një jetë. Kur folëm më lart për mitin e
metamorfozës, nënvizuam se në balada, në ep , në përralla dhe legjenda
metamorfoza është rrjedhojë e një gjendje mjaft të nderë emocionale, e një
ngjarjeje që shkakton emocione të forta. Te teksti poetik i Zef Zorbës ngjarja që
shkakton emocione të mëdha, është takimi me nje fytyrë, që lind te ai emocione aq
të forta, gjendje frymëzimi aq të madhe, sa që në një rrjedhë normale do të duhej
një jetë e tërë për t’i përjetuar. Të përjetosh jetën në një çast, natyrisht është një
gjendje mahnie që mund të ndodhë mjaft rrallë. Teksti ka gjashtë vargje. Magjinë e
ndihmon, sikurse vihet re në mjaft tekste të Zef Zorbës, drita: Dritë përmes avulli.
Ky varg mund të dekodifikohet, duke pasur parasysh një tjetër tekst të poetit. E
themi këtë se për të dekodifikuar poezinë e Zef Zorbës duhet patur parasysh e tërë
arkitektura e poezisë së tij. Brenda arkitekturës hermetike tekstet shpjegojnë e
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dekodifikojnë njeri-tjetrin. Pa njohur të gjithë këtë arkitekturë, është e vështirë të
depërtosh te teksti i një poezie. Në tekstin tjetër thuhet: ku foshnja / piqet në djep /
prej ethesh përvëluese /, kemi një mjedis vuajtje, ku avulli t’i merr sytë. Por befas
shfaqet: “ Dritë përmes avullit”. Në tre vargjet që vijojnë: Dalloj fytyrën tëndë,
pluhur bore; / marrshëm për pak më buzëqeshë / si protoplazmë “in vitro” / Ky
është çasti. Fytyra është pluhur bore, e bardhe dhe e freskët si bora, në kontrast të
madh me mjedisin që vlon: avull - bora. E gjithë shfaqja realizohet në një çast, sa
kohë duhet për të buzëqeshur. Buzëqeshja krahasohet me një element zanafillor: si
protoplazëm “in vitro”, pra zanafillore, e pakonsumuar, e pastër, e pandotur nga
mjedisi, Në tekst nuk kemi portret të përcaktuar se kush e shkaktoi tërë këtë
pëshjellim. Thuhet fytyrën tënde, duke lënë në dorë të lexuesit, ndoshta, ta lexojë si
fytyrë vajze, si shfaqje të poezisë etj. E sigurtë është se është
*Zef Zorba- “Buzë të ngrira në gaz”, pasthënia
*Po aty
*Mihal Hanxhari-“Gdhënd një statujë”, parathënia e shkruar nga Ali
Podrimja
shfaqur një objekt për një çast, që lind poezinë e që vlen sa një jetë. Dy vargjet e
fundit: por në vorbuj shtojzovallesh kapërdihet / e s’le veçse një zhig
përshtypjeje…/, parë në rrafshin semantik, na ndihmojnë të arsyetojmë se fytyra e
shfaqur ka qënë fytyrë vajze, përderisa në vorbuj shtojzovallesh kapërdihet. Fjala
shtojzovalle është marrë nga përrallat, pra fytyra u tret në një përrallë a legjendë.
Nga e gjithë tronditja që shkaktoi çasti, kemi këto rrjedhoja: çasti vlen sa një jetë,
pas la një shenjë përshtypjeje dhe, ajo që është më e rëndësishmja, la pas këtë
poezi të arrirë.
Në një tjetër tekst të Zef Zorbës, të titulluar “Malle”*, thuhet: Këso netësh /
në Qafë – Hardhi / pikëlohen / shkurret / me ëndërra / xixëllonjash.” / Është një
poezi peizazhi, ku malli ngjyros me dritë xixëllonjash shkurret. Kjo metamorfozë e
natyrës është rrjedhojë e mallit apo malleve, natyrisht jo të një malli të zakonshëm,
por të një malli me nje densitet të madh.
Në poezinë “Shkalla e Kakarriqit”* kemi këto fjalë dhe shprehje çelësa:
hëna, lugëtër, terr, përgjakë, thika, tinëzare, koha e cubave, harbon, rrëpira, rrashtë,
ferr, shkrepat ceporë, eshtra, ngujimi, foshnja, piqet në djep, përbuzet, hiqet dreqi
me dekë. Kemi këto metamorfoza: hëna është shndërruar në lugat, nata është
shndërruar në cub. Rrëpira është kthyer në përbindësh, njerëzit janë kthyer në
eshtra. Pse ka ndodhur kjo metamorfozë? Sepse vendi ka rënë në diktaturë. Kjo
është ngjarja e rëndë. Teksti sjell një brez ferri : E kapërthyer me lugetër hëna /
njollat e territ përgjakë / e nata, / tinëzare fërshëllen mbas pritash, / si në kohën e
cubave / kur thika vetëtinte e ftohët; / e buzagaz me pezm. /* E keqja që ka
përfshirë tokën do të qepet edhe me qiellin dhe detin: Harbon përbindshëm rrëpira
/ e ngeshme në prespektivë / për t’u qepur në një kënd / me qiellin e detin. / Fjala e
ngeshme tregon se diktatura, e keqja nuk ngutet. Ajo lëviz me siguri drejt
pushtimit të gjithçkaje. Vargu “e buzagaz me pezm” ndërtohet nga antonimia
buzagaz – pezm. Është vizatimi ironik i fytyrës së njeriut në diktaturë, i cili vuante,
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por nuk i lejohej ta shprehte vuajtjen me pikëllimin e fytyrës. Ai duhet të
buzëqeshte si qytetar i lumtur, ndaj kemi të pranëvëna dy gjendje në një fytyrë:
buzagaz me pezm. Në tekst fjala ngërdheshje nuk e zëvendëson antoniminë
buzagaz në pezm. Ndoshta për shkak se fytyra e njeriut nuk i ishte dorëzuar
përfundimisht ngërdheshjes, hipokrizisë, duke ruajtur edhe buzagazin, por edhe
pezmin në fytyrën njerëzore. Studiuesi Sabri Hamiti thotë se ky varg shpjegon edhe
titullin e librit, “Buzë të ngrira në gaz” * Në tekst brezi i ferrit bëhet më tronditës:
Më rrashtë e më tepër ferr / shkrepat ceporë, / kërcënuese për m’u shprazë në
rrënojë / përmbi eshtra / që vetëm lëkura i lidhë / e vullneti.* / Mendojmë se bëhet
fjalë për njerëz që janë në një burg të diktaturës. Vizatimi është dantesk; njerëzit
janë shndërruar në eshtra, që i lidh vetëm lëkura e vullneti. Mishi iu është tretur nga
mungesa e ushqimit, puna e rëndë, torturat. Uni poetik i drejtohet me një pyetje
natës: O natë, o natë, / mos ky qënka pikësynimi? I drejtohet natës, se dita mungon.
I drejtohet natës, sepse diktatura është natë. Te vargu: “mos ky qenka pikësynimi?”
shfaqet ironia për mrekullinë socialiste në këtë vend, që predikonte propaganda e
diktaturës. Në tekst shfaqet
*Zef Zorba-“Buzë të ngrira në gaz”, poezi 2010
*Sabri Hamiti – “Albanizma”
*Po aty
një krijesë që përlotet nga pamja ngjethëse: ku foshnja / piqet në djep / prej ethesh
përvëluese, / ku jeta –dhuratë përbuzet, / ku hiqet dreqi me vdekë. / dhe kjo krijesë
është një dhi: Prej së larti një dhi cubele / që përçukon ndër gjethe sherbele, / si e
marrë më kqyrë / e me fton me sytë e përlotur.* / Mërgimi i mëshirës nga njeriu,
dhuna e diktaturës merr përmasa të frikshme te kjo poezi.
Në tekstet poetike të Zef Zorbës, për vetë tipologjinë e poezisë së tij,
takojmë rrjedhoja të dhunës së verbër. “Kur mbetesha vetëm me ty” është titulli i
poezisë që ka poshtë shënimin: (Dimër, 1946.) Në këtë kohë poeti dhe gruaja e tij,
të dy shumë të rinj, u arrestuan nga diktatura. Vetë teksti i kësaj poezie na vjen në
ndihmë nëpërmjet shënimit poshtë titullit për të shpjeguar metamorfozën e njeriut,
unit poetik, “në një trupore pjalmi mortore”. Kjo rrjedhë vjen nga gjendja tragjike
e unit peotik, i prangosur me akuzën “agjitacion e propagandë kundër pushtetit
popullor”. Ai braktiset nga përditshmëria e jetës së tij, braktiset nga e ardhmja,
ndërkohë që pret të dënohet, ai mërgohet edhe nga e shkuara, teksa e braktisin edhe
kujtimet. Njeriu shndërrohet në një krijesë pa të djeshme, pa të sotme, pa të
nesërme. I vetmi fill që e lidh me jetën është e dashura e tij, gruaja. “Kur mbetesha
vetëm me ty, / o zemra ime, / netësh të mbarsura me stuhi, / mërgime kujtesash në
atë dhomën e gjatë, / pa dritë.* / Në pjesën e dytë të tekstit vizatohet pamja
groteske e diktaturës, ndërtesa si grope kumbon nga fabrikimi i fajit, akuzat që do
të zënë përfund individin e pambrojtur: Anë-mbanë ndërtesa golle se ç’kumbonte /
sajimesh / që një mbas një / ndeheshin palë e palë / mbi mua, kapitur gjumi në
shpinë / Synimi i diktaturës është i qartë: me më ba dëshirash një trupore pjalmi /
mortore.* / Kthimi i njeriut në një vorrezë dëshirash, është metamorfoza më
çnjerëzore që mund të ndodhë. Në vijim të teksteve me pamje nga metamorfoza e
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trishtueshme e njeriut, kemi poezinë me titull “Robër”*. Sërish në tekst gjejmë
shpjegime të rrafshit kuptimor të këtij teksti pikërisht te shënimi poshtë titulli:
(Vjeshte e v. 1948). Poeti Zef Zorba në këtë ditë ka qënë banor i burgut. Pamja
vjen si vizatim i burgut. Njerëzit tani nga qytetarë janë shndërruar në robër në
vendin e tyre, nga shteti i tyre. Poezia është eliptike, mjaft sintetike nga ana
formale: E pezull varen / në tehun e një rrezeje / qeniet e këputura.* / Zef Zorba
vërteton se gjuha është edhe tinguj, është edhe heshtje. Në këtë tekst shohim se
njerëzit nuk janë më të tillë, ata janë shndërruar në qenie të këputura. Ata nuk ecin,
nuk vrapojnë, nuk vallëzojnë, thjesht qëndrojnë pezull, qëndrojnë varur. Mund të
binin në një gropë a në ndonjë brez ferri, por i mban varur shpresa, e cila është
edhe ajo e shndërruar në tehun e një rrezeje. Fjala teh të jep imazhin e presës së
thikës ose siç thotë shprehja popullore në presë të brisku. Vetë fjala rreze, si
shoqërim idesh na çon te togfjalëshi rreze shprese. Në strofën e dytë të poezisë
vizatimi është me ngjyra dhembjeje: Me malle të mënjanuara, / me pezme, /
stërkalen / me ta këputë shpirtin. / Qeniet janë të zhveshura edhe nga mallet, filli
shpirtëror që njeriun e mban të lidhur me te kaluarën me të djeshmen, me të
sotmen. Metamorfoza ka prekur jo vetëm trupin e njeriut, por edhe shpirtin e tij,
dënimi nuk i është drejtuar vetëm trupit, por më shumë
*Zef Zorba- “Buzë të ngrira në gaz”- poezi, 2010- poezia “Shkalla e Kakarriqit”
*Po aty-poezia “Kur mbetesha vetëm me ty”
*Po aty
*Po aty
shpirtit të të dënuarit, sikurse kemi përmendur më lart një thënie të Michel
Foucault. Pezmi është aq i madh, sa krijon stërkala dhembjeje. Shpiti i tyre është
shndërruar në dhembjeje. Diktatura ia ka arritur qëllimit.
Në vazhdim të ciklit të titulluar “Elemente” vijon poezia “Sonte festë”.
Sërish poshtë titullit kemi shënimin: (në bimsë). Ja teksti: Sonte festë: shi me
shtrëngatë, / bubullimë e erë leshjane. / (Hënë nuk ka.) / Mbi çimento para meje /
rrahin pikat me furi, / thyehet breshëri porsi kripa: / o çimento, si unë si ti.*/ Me
ç’duket, festë për unin e hedhur në gropën e bimsës është ndërrimi i motit, shiu,
shtrëngata, nga monotonia e përditshme. Është lehtësim i përkohshëm i shpirtit të
lodhur. Për shkaqe që merren vesh njeriu i burgosur nuk ndihet njeri, ai është
shndërruar nga goditja ritmike, e pandalshme e diktaturës në çimento, që rrihet nga
pika e shiut: o çimento, si unë si ti. / Krahasimi si unë si ti ndërtohet nga pranvënia
e çimentos së ftohtë që e godet shiu, breshëri dhe nga kjo goditje formohen gropa,
me njeriun e burgosur që goditet pambarim nga diktatura dhe në shpirt i hapen
plagë, sikurse çimentos.
Ndërsa teksti i poezisë “Zalli i Kirit”* sjell një tablo drithëruese, parë në
rrafshin estetik, por rrënqethëse, parë në rrafshin semantik. Zalli i Kirit është
toponimi në qytetin e Shkodrës që emërton pjesën lindore të këtij qyteti, ku rrjedh
lumi Kir. Është i njohur fakti se gjatë viteve të para të diktaturës ky vend përdorej
nga shteti për pushkatime me gjyq dhe pa gjyq të kundërshtarëve politikë, apo atyre
që konsideroheshin si të tillë. Në këtë tekst metamorfoza ndodh nga sy fëmijësh në
zaje të bardha dhe nga zaje të bardha në yje të zbritur nga qielli. Këto shndërrime
ndodhin për shkak të ngjarjes së tmerrshme, vdekjes së fëmijëve në habi. Sikurse
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kemi shënuar edhe më lart, vetëm ndodhi të përmasave të tilla mund të shkaktojnë
metamorfoza. Lëvizja në poezi ka dy sense, njëri i nënkuptuar dhe tjetri i
nënvizuar. Lëvizja e parë nënkupton shpirtrat e fëmijëve që janë ngjitur në
qiell,(pas vdekjes në habi) për vetë natyrën e dlirë të shpirtit të fëmijës. Lëvizja e
dytë ka të bëjë me sytë e fëmijëve të cilët, pasi janë shndërruar në yje, zbresin
poshtë për t’u dhënë dritë zajeve të lumit Kir. Metafora zallet e bardha pa dritë
dhe pandehma metaforë mbase janë sytë e fëmijëve, është mjaft e gjetur. Sytë e
fëmijëve që vdesin në habi janë të ftohtë si zallet e lumit. Zallet e lumit janë pa dritë
në natë si sytë e fëmijëve që vdiqën në habi. Po pse vdiqën në habi? Kjo nuk
shpjegohet askund. Vdekja në habi tregon se edhe fëmijët që vdiqën nuk e dinin
çfarë po ndodhte me ta, pse po vdisnin. Zallet e lumit, në një farë mënyre, kur lumi
shterr, duken si eshtrat e lumit që ka vdekur.
Ky tekst vetëm me shtatë vargje të krijon dhe të jep mundësi të krijosh si
lexues imazhe të panumërta. Natyrisht, kjo është veti e teksteve letrare të arrira
sikurse ky: Zallet e bardha pa dritë / ku natën zbresin yje / me mijëra / pa u ndi. /
Mbase janë sytë, / sytë e fëmijëve / që vdiqën në habi.* / Kur e lexon këtë tekst
vëren se asocacionet semantike vihen në lëvizje nga asocacione formale të ngjyrës,
tigujve, ritmeve.
*Zef Zorba- “Buzë të ngrira në gaz”- poezi, 2010
*Po aty
* Po aty
“Qyqja” është një poezi ku miti i metamorfozës dhe ironia është përdorur si
material për të thurur të gjithë tekstin. Teksti ndërtohet me strofa me nga dhjetë
vargje, ku vargu i dhjetë përsëritet : rrezikja ti, qyqe. Qyqja në mitologjinë tonë,
është vajzë e shndërruar në zog, siç e kemi përmendur edhe më lart. Fjala qyqe
vendoset në të katër cepat e “ngrehinës” së poezisë. Brenda tekstit dallojmë këto
shndërrime që plotësojnë metamorfozën e plotë: shpresat, ëndërrat krekosen si
kulla përrallash, epshi gurgullon, shkumëzon e faliset, shkëmbi djeg e zharitet dreq
e ferr, vreri n’terr avullon shavullon, mortja është pranë një fill pe, kumbanoret janë
kthyer në heshtje, dashuria është bërë gur, motet shuhen e kthehen në hiç, shpresa
kthehet në kandrra, shpirti është shndërruar në myk.
Poezia sjell një pamje të zymtë: …duke ofsharë gjthsaherë ëndërrimet /
dalin rrena. Kuku e kuku, / ditë e natë; zhel e mel, zemrën thatë e / shpirtin myk…
Por sido(mrekulli) / n’atë zymtirë, melodinë / gjete tinzare në kulm, / rrezikja ti,
qyqe. */ Gjithçka shndërrohet e shndërrohet, përveç qyqes, e cila qendron statike:
kapu tinzare e ngul, / rrezikja ti, qyqe. / Po pse ndërtohet kjo pamje trishtuese ?
Gjendet në tekst një varg çelës, që shpjegon krejt tekstin. Ky varg është: Ku s’ka
dritë ç’i do sytë?
Në tekstin e poezisë “Dritare mbi rrugë” kemi vizatime ekspresioniste me
anë të metaforave të fjalës: …Plandoset mbi pluhur muzgu, / pemët hollohen e
shtëpitë, / të murrme, të sheshta, ndehen / në plumbin e mugët të qiellit…* / Dikush
që rri në dritare pret të shohë dike në rrugë, por nga dritarja peizazhi është mjaft i
pikëllueshëm dhe askush nuk duket në rrugë, përveç të përditshmes që të lodh e të
tjetërson. E duke pritur, e duke pritur fytyra e që pret në dritare humb tiparet dhe
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shndërrohet në një dritare mbi rrugë: E ti? Po shuhe? / E shkreta dritare, / nuk
paske më as kujt m’iu qa! / Në tekst dritarja kthehet në një objekt të frikshëm: ( Oh,
Zot, në skeleton e himtë e të plasaritur / kjo zgavër qulle, si mortja?)
Po tek ky tekst kemi një metamorfozë, koha nuk matet me sahat, por me
trokun e çizmes së policit. Shndërrimi i policit në sahat për të shënuar kohën është
ogurzi: Gërmuç e thatë është rruga. / Larg, larg-pllap, pllap- / polici, si sahat.* /
Te tekstet poetike të Zef Zorbës fëmijëria është shenjues i kohës tjetër, në
kontrast me antikohën që jeton uni poetik në moshë të rritur, ku qytetërimi është
kthyer mjaft pas, në mug të tij, në barbari. Teksti i poezisë “Sa mirë, atëherë…”
ndërtohet në dy pjesë: fëmijëria dhe mosha e rritur. Nostalgjia për fëmijërinë nuk
është nostalgjia universal, që gjithkush në një moshë të rritur ka për kohën kur ishte
fëmijë, por është nostalgji për kohën kur ishte i lirë: Sa mirë, atëherë, o mite, kur
isha fëmi; / I lodhur prej lodrimesh gjithë ditën, / nën hije të një shelgu bija këputur
gjumi: / ëndrra / gjithfarë plot ndriçime.* /

Uni poetik u drejtohet miteve, me të cilat që mëkuar fëmijëria e tij.
Fëmija ëndërron të ardhmen e vet të lumtur, e cila nuk që e tillë për shkaqe
që dihen. Në antikohë mitet treten, personazhet mitologjik strehohen në
mitet e tyre, sepse krijohen mite të rinj.
*Zef Zorba- “Buzë të ngrira në gaz”- poezi, 2010, poezia “Zalli i Kirit”
*Po aty, poezia “Qyqja”
*Po aty, poezia “Dritare mbi rrugë”
Në pjesën e dytë të tekstit kemi një metamorfozë tërësore: dita kthehet në natë lubi,
shpirti përkundet ndër helme, arsyeja brehet e bren, pra shndërrohet në mi. Uni
poetik ndjek rrugën e Jezu Krishtit për në Kalvar, vend i mundimeve dhe
sakrificave të padrejta. Në tekst dallojmë refuzimin e kohes se tashme dhe
strehimin në kohën e shkuar. Jeta e unit poetik shndërrohet thjesht në “gjurmë të
thella në baltë”. Siç kemi shënuar edhe më herët, kjo metamorfozë ndodh për
shkak të vendosjes së diktaturës, e cila i ktheu njerëzit e formuar në të dënuar me
punë të detyruar dhe të keqpaguar, jashtë formimit dhe profesionit të tyre: I
pezmatuar / tash vetëm ndrydhi, e nata, e ditës lubi, shpirtin ndër helme përkundë, /
e arsyeja brehet/ pa nda, e bren. / …bie ora pesë: unë kryqin marr në krah / e me
pak frymë fillohem për Kalvar.* /
Mundimi është i madh dhe uni poetik nuk shikon asnjë mundësi shpëtimi,
përveç Zotit: Eci. Dhe ngadalë e lehtë një këngë sajohet / ndër dej: “ad
adiuvandum me festina”.* / E këmba për mbi baltë lë gjurmë të thella. /
Edhe më e rëndë është pamja që sjell një tjetër tekst poetik i Zef Zorbës i
titulluar “Kesh ngopeshim me frymë” . Shënimi poshtë titullit (1948) na vjen në
ndihmë për të kuptuar se pamja nuk vjen nga ferri, por nga burgu. Në këtë kohë
poeti ka qënë duke kryer dënimin si i burgosur politik. Edhe në këtë tekst, për arsye
që tashmë dihen, kemi metamorfoza të tilla: qielli është kthyer në plumb dhe u
peshon mbi supe të dënuarve, njerëzit janë kthyer në skelete, horizonti lidhet nyje,
shtegu i horizontit kyçet, mendimi mbet aty në horizontin e mbyllur dhe kthehet në

114

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

një pikë, nofullat e dërrmuara përtypin mundim. Të gjitha dëshirat njerëzore të unit
poetik janë shndërruar e zvogëluar në ekstremin e tyre : …kesh ngopeshim thellë /
njëherë me frymë. / Eshtë një nga tekstet poetikë që sjell një realitet artistik jo të
zakontë në gjithë, parë në të gjithë “Letërsinë e penguar”: Mbi supe të kanalit, /
jarguar currilash, / plumb një rryp qielli / peshon. / Në vargjet që vijojnë vizatohet
një pamje që ndeshet në kohën e skllevërve ose në kampet naziste: Shikonani: /
vërtetojmë burime primitive: / me nofulla kërcëllyese / të dërmishuara, / përtypim
mundim / e balta e në unji.* /
Zef Zorba e provoi vetë këtë ferr dhe, falë mjeshtërisë së tij, lexuesi gati e
ndjen edhe mbi supet e tij qiellin që rrëzohet si plumb mbi supe. Zef Zorba me artin
e tij realizon atë që beson kur shkruan në pasthënien e librit “Buzë të ngrira në
gaz”: “Lexuesit i kërkohet përgatitje shpirtërore, kulturore dhe artistike për ta
bërë bashkautor me artistin, jo vetëm për të interpretuar atë që i komunikohet, por
për ta ndjerë e për ta vuajtur bashkë me poetin.”* Në këtë tekst nuk shohim asnjë
rreze shprese, sikurse shohim në tekstet e tjerë të Zef Zorbës me pamje burgu. Kur
horizontet lidhen nyjë, atëherë edhe mendimi është i burgosur, bie në pranga,
shpresa
*Zef Zorba-“Buzë të ngrira në gaz”-poezia “Sa mirë atëherë”
*Po aty, poezia “Kesh ngopeshim me frymë”
*“Sa mire”-ad adiuvandum… nga Psalmi 69 (shënim i autorit Zef Zorba)
*Po aty
*Zef Zorba-“Buzë të ngrira në gaz”- poezi- pasthënia
*Zef Zorba-“Buzë të ngrira në gaz”-poezia “Kesh ngopeshim me frymë”
vdes dhe qeniet kanë vetëm një dëshira te vetja, të ngopen me frymë : Atje,
përpara, larg, në mugëtirë, / ku vija paralele lidhen nyje / dhe e kyçin atë shteg të
vetëm që mbeti, / atje mendimi ndalet pikë: kesh ngopeshim thellë / njëherë me
frymë.* /
Në tekstet poetike të Zef Zorbës, krahas grisë dhe të zezës nuk mungon e
bardha plot dritë. Diktaturat janë të përkohshme me terrin dhe terrorin e tyre,
ndërsa e përhershme është drita. Poema “Baladë dritash për Lalin” e Zef Zorbës
mbyllet me vargun “Veç drita s’ka mbarim”.
*Zef Zorba lindi më 1920 në Kotorr të Malit të Zi në një familje shqiptare. Mbas
mbarimit të gjimnazit në Shkodër, më 1941 regjistrohet në Fakultetin
e Shkencave Shoqërore, Dega e Studimeve Politike në Universitetin e Padovas
në Itali. I ndërpret studimet më 1943 për shkak të Luftës së Dytë Botërore dhe
kthehet në Shkodër, ku fillon punën si nëpunës banke. Në vitet 19451946 punësohet si regjisor në Shtëpinë e Kulturës së Shkodrës, ku vë në skenë mjaft
pjesë dramatike me tingëllim të qartë desident si "Juda Makabe" e Fishtës,
"Armiku i Popullit" e Ibsenit etj. Ndoshta edhe për këtë arsye arrestohet më 1946
dhe burgoset nën akuzën e agjitacion e propagandës. Vuan dënimin ndër kampet e
punës dhe "riedukimit" deri në vitin 1951. Më vonë punon ndër ndërrmarrje të
rrethit të Shkodrës si llogaritar deri në vitin 1980, kur dhe del në pension. Ndërron
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jetë në janar 1993 në Shkodër. Në heshtjen e thellë të këtij gjysmëshekulli, Zorba, i
pajisur me një kulturë të mrekullueshme vizatoi figurën e intelektualit të vërtetë,
larg kompromiseve. Ai krijoi një afinitet të çuditshëm me letërsinë e filozofinë
modernë duke përkthyer poetë të tillë si R. Frost, Xh. Ungareti, S. Kuazimodo, E.
Montale, T.S. Eliot, dramaturgë si Shou, Pirandelo, Uelld, Martin, e filozofë si B.
Kroçe, H. Xh. Gadame.
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MYRVETE DRESHAJ – BALIU

ESAD MEKULI DHE REVISTA LETRARE
JETA E RE
Në historinë e publicistikës shqiptare ka shumë gazeta ditore, revista letrare
dhe kolana shkencore, të cilat identifikojnë një kohë, një brez krijuesish apo edhe
një autor të vetëm. Ato karakterizohen për ndikimin e tyre historik, politik, kulturor
dhe letrar e shkencor, për konceptet intelektuale të një nisme të re në jetën e një
kombi dhe më në fund për ndikimin konceptual të bardëve të tyre. Mjafton të
kujtojmë këtu gazetat, revistat letrare dhe shkencore të dy shekujve të fundit, sikur
janë: Shqiptari i Italisë, Drita-Dituria, Albania, Hylli i Dritës, Leka, Bota e re,
Jeta e re, Nëntori, Fjala, Drita, Shejzat etj., për të kujtuar njëkohësisht botuesin e
parë të gazetës shqiptare Jeronim de Radën, shoqëritë kulturore të periudhës së
Rilindjes Kombëtare Shqiptare në Stamboll, Bukuresht dhe Sofje, bardin e
qytetërimit shqiptar Faik Konicën, brezin e akademizmës shqiptare në krye me
Gjergj Fishtën, opozitën shqiptare të viteve ’30, fillet e letërsisë së realizmit
socialist, Ernest Koliqin, shkollën letrare të gjysmës së dytë të shekullit XX në
Tiranë dhe në Prishtinë etj.
Në këtë rrjedhë është edhe revista letrare Jeta e re, e cila nuk mund të
mendohet pa themeluesin dhe kryeredaktorin e saj Esad Mekulin.
E themeluar menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore (1949), kur shqiptarët
brenda ish-Jugosllavisë pretendonin të realizonin disa nga premisat e tyre
kombëtare (e kjo do të thotë edhe gjuhën e shkruar, historinë e kulturën e
identifikuar), revista letrare Jeta e re dhe kryeredaktori i saj Esad Mekuli, kanë
kryer një nga misionet më të rëndësishme kombëtare të gjysmës së dytë të shekullit
XX.
Duke qenë e vetmja revistë letrare për rreth tri dekada, derisa filloi të dalë
revista e përdyjavshme Fjala, dhe duke qenë një nga dy revistat shkencore krahas
Përparimit, revista letrare Jeta e Re fillimisht mbulonte një pasuri të gjerë
kulturore, letrare dhe madje shkencore edhe jashtë fushës së letërsisë së shkruar.
Kjo është arsyeja pse në revistën Jeta e re Esat Mekuli dhe bashkëpunëtorët e tij
fillimisht krahas krijimeve letrare shqipe, në poezi, në prozë, në dramë dhe në
kritikë, do të botojnë edhe tekste të letërsisë popullore (rreth 400 njësi në poezi dhe
në prozë), tekste të muzikologjisë (të Lorenc Antonit, Akil Kocit etj.) tekste
gjuhësore (me autorë Pjetër Bogdanin, Ndre Mjedën, Aleksandër Xhuvanin,
Selman Rizën, Idriz Ajetin, Shaban Demirajn, Henrik Bariqin etj.), dhe më në fund
shtojcën e Kronikës, e cila mbulonte jo vetëm zhvillimet kulturore në Kosovë
(teatrin, aktivitetet letrare dhe filmike, panoramat letrare etj.), por edhe aktivitetet e
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kësaj natyre në gjithë ish-Jugosllavinë, ku merrnin pjesë edhe krijuesit dhe artistët
shqiptarë nga Kosova.
Brenda kësaj kohe, krijimet e tyre letrare i boton brezi i parë i formuar i
krijuesve shqiptarë të Kosovës: Sat Nokshiqi, Adem Demaçi, Rexhep Hoxha, Mark
Krasniqi, Azem Shkreli etj., ndërsa përkthehen edhe krijimet letrare të krijuesve më
të mirë të ish-Jugosllavisë e shkrimtarë të letërsisë botërore. Le të kujtojmë këtu se
gjatë kësaj kohe veç të tjerash botohet edhe vepra e Radovan Zogoviqit, me të cilën
Esad Mekuli, dëshmon për guximin intelektual, krijues dhe qytetar, si bard i
popullit të tij. Në qoftë se për dekadën e parë revista mbulonte një përmasë më të
gjerë krijuese letrare, gjuhësore dhe shkencore dhe synimi i saj parësor ishte të
krijonte brezin e parë të krijuesve letrarë në ish-Jugosllavi, ku deri në vitin 1940
gjuha dhe letërsia shqipe ishin të ndaluara, në dekadën e dytë brenda saj del shtojca
e brendshme Përpjekje letrare e poetëve të rinj, që tashmë shkruajnë poezitë e para.
Është një nga shtojcat letrare për të cilën kujdesej vetë Esad Mekuli dhe brenda së
cilës do të bëjnë hapat e tyre të parë disa krijues të rinj në Kosovë. Në shtojcën e
saj do të botojnë edhe krijues të cilët nuk janë bërë të rëndësishëm në letërsinë
shqipe, por në faqet e saj kanë botuar pa përjashtim të gjithë ata krijues të cilët më
vonë janë bërë përfaqësues të rëndësishëm të saj.
Pasuri e rëndësishme në historinë e kësaj reviste mbetet edhe seria e
botimeve të veçanta, brenda së cilës për rreth 20 vjet dolën nga shtypi shumë
vëllime të para të autorëve shqiptarë, të cilët me kohë do të bëhen të afirmuar në
poezi, në prozë e në kritikën letrare, si: proza e Adem Demaçit, e Shime Deshpalit
etj., poezia e Besim Bokshit, Nuhi Vincës, Rrustem Berishës etj., dhe tekstet
eseistike e kritike të Rexhep Qosjes.
Po gjatë kësaj kohe në revistën Jeta e re do të fillojë botimi i rregullt i
teksteve kritike letrare nga Hasan Mekuli, Vehap Shita dhe Rexhep Qosja, si dhe
botimi i përkthimeve letrare nga letërsia botërore. Është për t’u theksuar edhe një
veçori e përkthimit të letërsisë jugosllave me krijues të prejardhjes shqiptare nga
Mali i Zi dhe Kroacia, por që shkruanin në gjuhën serbokroate, si: Josip Rela,
Shime Deshpali, Qamil Sijariq, Zuvdi Hoxhiq, Aliriza Gashi etj. Dekada e parë dhe
e dytë e revistës letrare do të dallohet në mënyrë të veçantë për botimin e një numri
të madh dramash shqipe nga Çajupi, Josip Rela, Adem Gajtani, Muharrem Qena,
Hivzi Sulejmani, Tahir Jaha, etj.
Në fillim të viteve ’70, kur përveç revistës letrare Jeta e re tashmë kemi të
konsoliduar edhe revistën letrare Fjala dhe revistën shkencore Gjurmime
albanologjike, Jeta e re merr një fizionomi të re, pa hequr dorë nga disa prej
vlerave standarde që tashmë i kishte arritur. Themeluesi i saj Esad Mekuli, tashmë
nuk është kryeredaktor dhe përgjegjës i të gjitha botimeve, përkthimeve e
redaktimeve të saj, por Kryeredaktor nderi, në njëfarë mënyre një simbol i arritjeve
të saj. Revista letrare Jeta e re lirohet prej disa temave të karakterit jugosllav dhe
hapet duke botuar krijime letrare të shkrimtarëve bashkëkohorë shqiptarë të
Shqipërisë. Mënjanohet shtojca e brendshme e saj Horizontet letrare me poezi e
prozë të brezit të ri dhe shtohet botimi i dramës, e cila tashmë kishte filluar të
konsolidohet në letrat shqipe të Kosovës. Përveç poezisë, prozës, dramës dhe
kronikës artistike, e lidhur kurdoherë me librin, teatrin dhe filmin, në faqet e saj
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fillojnë të botohen një seri temash të karakterit letrar e sociologjik (kryesisht nga
shkrimtari e studiuesi Rexhep Qosja), ndërsa vend të veçantë zë kritika letrare e
letërsisë bashkëkohore (me autorë studiuesit: Isak Shema, Agim Vinca, Ali Aliu,
Sadri Fetiu, Emin Kabashi, Sabri Hamiti, Ibrahim Rugova, Bajram Krasniqi etj),
me të cilën përcillen pothuajse të gjitha botimet e letërsisë shqipe në ish-Jugosllavi.
Kjo është periudha e arritjeve më të suksesshme të revistës letrare. Poezia, proza,
drama, kritika, përkthimet dhe studimet letrare, të botuara në Jetën e re,
paralajmërojnë veprat e plota letrare, kritike dhe studimore të shkrimtarëve,
përkthyesve, kritikëve dhe studiuesve shqiptarë kudo që janë. Njëkohësisht,
përkthimet e tyre tashmë i botojnë jo vetëm Esad Mekuli e Tajar Hatipi, por edhe
Vehap Shita, Ramiz Kelmendi, Ymer Jaka, Abdullah Kajragdiu, Enver Gjergjeku,
Ibrahim Rugova etj. Kjo është periudha kur në Jetën e re botohen në mënyrë të
veçantë edhe krijimet letrare të arbëreshëve të Italisë: Vorea Ujkos, Karmel
Kandrevës, Buzdhelpërit, Kate Xukaros etj.
Pas ngjarjeve të vitit 1981 dhe mbylljes së kufijve me Shqipërinë,
mundësitë për të botuar tekste letrare nga autorë të Shqipërisë përjashtohen,
prandaj, me gjithë krijimtarinë letrare të bollshme në Kosovë, revista letrare Jeta e
re pa i përmbysur konceptet e saj redaktoriale, e plotëson atë me studime të
letërsisë së traditës (Rexep Qosja), me studime historiko-letrare të letërsisë botërore
(Hasan Mekuli) si dhe me përkthime jo vetëm letrare, por edhe teoriko-letrare nga
Borhesi, Çehovi, Llukaqi, Tomas Mani, Sartri, Shelli, Andre Zhid etj.
Në fillim të viteve ’90 kur shtypi shqiptar i nënshtrohet një restrikcioni të
thellë, mundësitë për të botuar revistën letrare Jeta e re si një seri që përcjell
letërsinë shqipe, pothuajse bëhen të pamundshme. Kjo është arsyeja pse gjatë
viteve ’90 me dashamirësinë e lexuesve dhe redaktorëve të saj, fillon botimi i serisë
së botimeve të veçanta për autorë të traditës, autorë bashkëkohorë (si: Esad Mekuli,
Azem Shkreli, Din Mehmeti etj.) dhe sidomos për autorë të ndaluar (si: Gjergj
Fishta, Mithat Frashëri, Vinçenc Prenushi, Ernest Koliqi etj.)
E shikuar në tërësinë e saj prej gjashtë dekadash, revista letrare Jeta e re
dhe Esad Mekuli kanë bërë shkollën e tyre në Prishtinë, në të gjitha format e
krijimtarisë letrare nga poezia deri te përkthimi. Në të gjitha rastet ajo ju ka dhënë
hapësirë vlerave më të larta artistike shqipe dhe botërore, duke ju hapur rrugë
kështu edhe stileve letrare. Në revistën letrare Jeta e re janë botuar për herë të parë
disa nga fragmentet e veprave më të mira letrare shqipe në poezi, prozë, kritikë dhe
dramë, dhe të letërsisë botërore, për të cilat meritën dhe kontributin personal e ka
Esad Mekuli. Në këtë revistë janë botuar të plota apo fragmentare, krijimet me
tema të guximshme kombëtare të traditës letrare shqiptare, të letërsisë botërore dhe
të letërsisë bashkëkohore. Le të kujtojmë këtu prozën e Adem Demaçit në vitet ‘50,
kritikën letrare të Hasan Mekulit në vitet ’60, tekstet sociologjike dhe tregimet e
Rexhep Qosjes (me pseudonimin Luan Dukagjini) në fillim të viteve ’70,
fragmentet e romanit të Ramiz Kelmendit Shtatë persona ndjekin autorin,
fragmentet e veprave romanore të Jakov Xoxës, Sterio Spases, Hivzi Sulejmanit,
Qamil Buxhelit, Nazmi Rrahmanit; pothuajse të gjitha poezitë e veprës së
mëpastajme të Ali Podrimjes Lum Lumi; poezia po kaq e guximshme e Azem
Shkrelit dhe sidomos ajo e Din Mehmetit në fund të viteve ‘80, përkthimet e
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poezisë së Jevrem Bërkoviqit nga Azem Shkreli, studimet historike-letrare të
Rexhep Qosjes, me të cilat i prinë botimit të Historisë së letërsisë shqipe,
fragmentet e romaneve të Dostojevskit, Prustit, Hemingueit, Milan Kunderës,
Kërlezhës, Selimoviqit, pothuajse pa përjashtim që të gjitha përkthime të Esad
Mekulit; fragmentet e para të dramave të përkthyera të Beketit, Molierit, Shekspirit,
Tagores etj.; poezitë dhe fragmentet e prozave të shkrimtarëve të vrarë: Rexhep
Elmazit, Jusuf Gërvallës, Enver Hadrit etj.
Në të vërtetë, në faqet e revistës letrare Jeta e re janë formuar dhe janë bërë
pjesë e historisë së letërsisë dhe kulturës shqiptare të gjithë krijuesit më të mirë të
letërsisë së sotme shqipe në Kosovë, poetët: Esad Mekuli, Enver Gjerqeku, Murat
Isaku, Latif Berisha, Din Mehmeti, Adem Gajtani, Fahredin Gunga, Qerim Ujkani,
Azem Shkreli, Rrahman Dedaj, Ali Podrimja, Sabri Hamiti, Eqrem Basha, Edi
Shkuriu etj., prozatorët: Hivzi Sulejmani, Adem Demaçi, Anton Pashku, Ramiz
Kelmendi, Rexhep Qosja Nazmi Rrahmani, Jusuf Buxhovi, Mehmet Kraja, Ymer
Shkreli etj., dramaturgët: Hivzi Sulejmani, Anton Pashku, Ymer Shkreli etj., si dhe
studiuesit e kritikët e letërsisë: Vehap Shita, Hasan Mekuli, Rexhep Qosja, Agim
Vinca, Ibrahim Rugova, Sabri Hamiti, Bajram Krasniqi, Emin Kabashi etj.
Kjo është arsyeja pse sot pas gjashtë dekadash të fillimit të saj, mund të
thuhet se Historia e letërsisë shqipe e gjysmës së dytë të shekullit XX, nuk mund të
shkruhet pa referencën mbizotëruese të revistës letrare Jeta e re, brenda së cilës
është sistemuar me kohë dhe çdo vit e çdo muaj një pasuri e jashtëzakonshme
letrare, kritike, studimore dhe e përkthyer. Sot në këtë vlerësim të saj, në kontekst
të shënimit të kontributit të Esad Mekulit, mund të thuhet se ajo paraqet arkivin me
të plotë dhe më të besueshëm të saj.
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SKENDER ASANI

ÇËSHTJA SHQIPTARE NË KONFERENCËN E
AMBASADORËVE NË LONDËR SHIKUAR NGA
KËNDVËSHTRIMI I DIPLOMACISË BULLGARE
Diplomacia bullgare gjatë periudhës së fundit të shekullit XIX dhe dekadën
e parë të shekullit XX, mbante qëndrim se për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve etnike
ndërmjet shqiptarëve dhe bullgarëve duhet të vlente një parim i pamohueshëm, i
pakëndshëm dhe kushtetues, e ai është parimi i shumicës. Aplikimet ku ai do t’i
kishte pranuar të gjitha ato vise, të cilat janë të populluara me më shumë bullgarë të
hyjnë në sferën bullgare dhe të gjitha ato rajone të cilat janë të populluara me
shqiptarë, të hyjnë në sferën nacionale shqiptare. Po qe se do të arrihej një
marrëveshje njerëzore dhe në mënyrë paqësore, mundësitë për një konflikt
shqiptaro – bullgar do të eliminoheshin pa grindje dhe pa pakënaqësi (kuptohet se
nuk do të ulemi që të grindemi për ato viktima të ndërsjella, që do të na
imponoheshin nga nevoja që të mbahet llogari për kufijtë natyrorë gjeografikë). Në
diplomacinë bullgare në këtë kohë mbretëronte qëndrimi se shqiptarët nuk mund të
mos pajtohen me atë mënyrë racionale për mundësitë e kufizuara reciproke në
sferat e zgjedhjes nacionale, jo vetëm se ajo është shumë e drejtë dhe është i vetmi i
kuptueshëm, por sepse, pasi janë më të dobët se bullgarët (si numër i përgjithshëm),
por edhe sepse do të kenë nevojë për ndihmën bullgare për të fituar lirinë e tyre
kombëtare. Shqiptarët do të kenë më shumë nevojë për ndihmën bullgare, sepse do
të duhet të bëjnë luftë në katër fronte: me xhonturqit - në tërë vijën kufitare, me
grekët - në Epir, me serbët dhe malazezët në Fushë-Kosovë dhe Shqipërinë e Veriut
dhe me peshkopatën greke në Shqipërinë Juglindore.1
Në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, diplomacia ruse ishte shumë
e shqetësuar, pasi ajo kishte investuar shumë në krijimin e aleancës sllave të
Ballkanit për të ngadhënjyer ndaj Perandorisë Osmane dhe pas Luftës së Parë
Ballkanike ndërmjet tyre kishin filluar përplasje të mëdha për territore. Bullgarët
dhe grekët u zunë për shkak të Selanikut; serbët dhe bullgarët për shkak të vijës
kufitare të Vardarit dhe kufijve të Shqipërisë. Diplomacia ruse shqetësohej për
konfliktin ndërmjet shteteve ballkanike, sepse informacionet me të cilat dispononte
ajo tregonin se Austro – Hungaria stimulonte përçarjen e aleancën ballkanike si
element kyç për të rritur ndikimin e saj në Ballkan.2 Ky problem do ta arrinte
1

Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909.
В.П.Потемкин, Историја дипломатије – Дипломатија новог века ( 1872 – 1919 ),
Свеска друга, Београд, 1949,201; Muhamet Shatri, Dokumente britanike për çështjen
2
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kulminacionin në konfliktin për territorin e Maqedonisë (pjesa dërmuese e të cilës
ishin territore që i përkisnin Vilajeteve të Manastirit dhe Kosovës, që ishin të
banuara me shumicë shqiptare), që asaj kohe ishte mollë sherri ndërmjet Bullgarisë,
e cila i vlerësonte si territore të saj, dhe Serbisë, dhe që rezultoi të bëhet arsyeja
kryesore që në qershor të vitit 1913 të fillojë Lufta e Dytë Ballkanike.3
Në Konferencën e Ambasadorëve në Londër u diskutua për çështjen e
kufijve të Shqipërisë. Me këtë rast, qeveria e Vlorës dërgoi një delegacion në
Londër, i cili në fillim të janarit 1913 i paraqiti Konferencës një memorandum me
anën të së cilit kërkohej që brenda kufijve të Shqipërisë të përfshiheshin të gjitha
viset me popullsi shqiptare (vilajetet e Kosovës, Manastirit, Shkodrës dhe
Janinës).4 Edhe delegacionet greke dhe serbo-malazeze kishin prezantuar qëndrimet
e tyre lidhur me kufijtë e Shqipërisë së ardhshme autonome, ndërsa delegacioni
bullgar ishte i mendimit se duhet sqaruar në aspektin historik dhe politik
pikëpamjet e Bullgarisë.5
Delegacioni bullgar i sugjeronte Konferencës së Ambasadorëve në
Londër, se për kufijtë e Shqipërisë duhet të merren parasysh vendimet e
Konferencës së Ambasadorëve të Fuqive të Mëdha, e cila ishte thirrur në vitin 1876
në Stamboll me qëllim të hartimit të një plani reformash për Rumelinë (pjesa
Evropiane e Perandorisë Osmane S.A, M.P), dhe është marrë, ndër tjerash edhe me
caktimin e kufijve të krahinave të banuara me bullgarë. Sipas planit të rregullimit
organik të elaboruar nga kjo konferencë, Bullgaria ishte ndarë në dy provinca të
mëdha, njëra orientale me Tyrnovën si kryeqendër, tjetra oksidentale, që shtrihej
deri në kufijtë e Shqipërisë, me Sofjen si kryeqendër. 6
Nëpërmjet këtij dokumenti, diplomacia bullgare propozoi në Konferencën
e Ambasadorëve në Londër se për përcaktimin e kufirit të Shqipërisë duhet të
merren parasysh vendimet e Traktatit të Shën Stefanit, ku kufiri i Principatës së
Bullgarisë me Shqipërinë është caktuar në përputhje me vendimet e Konferencës së
Stambollit. Kufiri sipas propozimit të tyre fillonte aty ku bashkohen Veleshtiza me
lumin Drini Zi dhe vazhdonte përgjatë këtij lumi deri tek kufiri lindor në perëndim
të Ohrit, pastaj duke e vazhduar deri në Starovë në drejtim të majës së Gramosit.7
Diplomacia bullgare dëshironte që çështja e kufirit dhe e Shqipërisë së
ardhshme autonome, e hapur në Mbledhjen e Lartë të Ambasadorëve të atyre
Fuqive të Mëdha që kishin marrë pjesë edhe në konferencën e Stambollit, të
përcaktohej sipas përfundimeve të kësaj të fundit. Në fakt, diplomacia bullgare
dëshironte që të rikonfirmohen vendimet e Konferencës së Stambollit të vitit 1876,

shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër 1912 - 1913, dok.441, Tiranë,
2012,557.
3
Државен Архив на Република Македонија ( më tej ДАРМ ), ф.1.17.24/50; Arben Puto,
Historia diplomatike e çështjes shqiptare 1878 – 1926, Tiranë, 2010,133 – 134.
4
Hysni Myzyri, Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Prizren, 2001, 167.
5
ДАРМ , МФ – 464, Notice se la delegation bulgare sur la question des frontiers de
L’Albanie.
6
Po aty.
7
Po aty.
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me të cilat realizoheshin synimet ekspansioniste bullgare, që parashihnin territore
të pastra të banuara me shqiptar.8
Pasi u vë në dijeni për memorandumin e qeverisë së Shqipërisë për çështjen e
kufijve, delegacioni bullgar kishte vendosur t’u drejtohet ambasadorëve
pjesëmarrës në Konferencë përmes letrave diplomatike për t’i kundërshtuar të
dhënat që ishin paraqitur në memorandumin e qeverisë shqiptare, në të cilat
potencohej se:
“Autorët e këtij dokumenti i kanë lejuar vetes që të formulojnë pretendime për
pothuajse tërë Maqedoninë perëndimore, pretendime këto që shkelin madje edhe
parimet mbi të cilat është ngritur autonomia shqiptare - parimi i kombeve. Në të
vërtetë, patriotët shqiptarë do të dëshironin t’i futnin në Shqipërinë e ardhshme
edhe qytetet e Shkupit dhe Manastirit bashkë me territoret që arrinin deri te qyteti i
Velejit dhe Prilepit!!!. Diplomacia bullgare vlerëson se pretendimet e delegacionit
shqiptar janë joreale, dhe çdo kufi tjetër do të ishte jo vetëm në kundërshtim me të
drejtën dhe me barazinë, por do të krijonte edhe marrëdhënie jo normale ndërmjet
Shqipërisë autonome dhe fqinjëve të saj. Popullata bullgare e trevave që kufizohen
me Shqipërinë nuk do t’i nënshtrohej kurrë një zgjidhjeje që i fut vatrat e tyre në
Shqipërinë e ardhshme, gjë që është dëshmuar mizorisht në të kaluarën. Mes të
tjerash në këtë shënim pretendohej se kombi bullgar, i cili gjatë luftës aktuale ka
sakrifikuar njerëz dhe para, nga të cilat është varur autonomia e Shqipërisë, vetë
nuk do të mund të pranonte një padrejtësi të ngjashme”. 9
Nga ky dokument shihet qartë se diplomacia bullgare, lidhur me çështjet që kishin
të bënin me kufijtë e Shqipërisë, ndante pretendimet e njëjta sikurse shtetet e tjera
të aleancës ballkanike për aneksimin e territoreve të banuara me shqiptarë dhe për
të realizuar projektet e tyre madhore.
Në fund të këtij shënimi të delegacionit bullgar potencohet se:
“Bullgaria dëshiron të vendosë marrëdhënie të fqinjësisë së mirë dhe
miqësore me Shqipërinë e ardhshme. Prandaj, inkorporomi brenda Shqipërisë i një
pjese të tokave bullgare do të ishte kundër këtij qëllimi. Ja arsyeja përse ne mbesim
me shpresë të madhe se zotërinjtë ambasadorë të Fuqive të Mëdha do ta
përmbushin një detyrë të re të barazisë dhe të pjekurisë politike, duke i pranuar të
njëjtat parime që ishin bazë e punës së tyre në Konferencën e Stambollit”.
Në luftën e Parë dhe të Dytë Ballkanike Serbia kishte arritur të jetësoijë
projektin e Ilia Garashaninit “Serbia e Madhe”, në favor të këtij projekti shkonin
edhe konstelacionet e Fuqive të Mëdha që dëshironin t’i shmangeshin një lufte
gjithëpërfshirëse në Evropë. Në këtë drejtim ata, pranuan status quo-në në terren,
që korrespondonte me dhunë, masakra dhe shpërngulje të popullatës shqiptare nga
trevat e saja etnike. Këtu qëndrojnë shkaqet se pse në trevat lindore shqiptare
shpërtheu kryengritja antiserbe e shtatorit të vitit 1913, e cila mori përmasa të
mëdha që kishte shqetësuar autoritetet serbe, për shkak se ajo dëshironte të mbajë
ato që kishte arritur në terren dhe përkrahjen që kishte nga Rusia në sjelljen e
8
9

Po aty.
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vendimeve që ia konfirmonin okupimin e trevave shqiptare në Konferencën e
Ambasadorëve në Londër. Në fillimet e punimeve të Konferencës së
Ambasadorëve në Londër, diplomacia bullgare kishte për synim të realizonte
qëllimet e saj territoriale në vilajetin e Kosovës dhe Manastirit duke u mbështetur
tek diplomacia ruse. Ndërsa marrëveshjen e Bukureshtit të datës 10 gusht 1913, jo
vetëm që Serbia e mori territorin kontestues që ishte pikë e marrëveshjes për
lidhjen e Aleancës Ballkanike, por edhe Greqia mori një territor të madh të
Bullgarisë. Pas Luftës së Dytë Ballkanike, diplomacia bullgare kërkonte nga
shqiptarët një aleancë kundër Serbisë dhe Greqisë, duke lënë përshtypje se ata janë
te gatshëm të bëjnë kompromis me shqiptarët lidhur me kufijtë. Ndërsa diplomacia
serbe dëshironte të impononte vendimet e Bukureshtit, ku asaj i ishin bërë
koncesione të mëdha edhe për territore të banuara me shqiptarë.10
Pasi Serbia kishte ngadhënjyer në Luftën e Dytë Ballkanike, përveç që ajo
mundi ta forconte pozicionin e saj në Konferencën e Ambasadorëve në Londër,
asaj iu hap po ashtu rruga për t’i realizuar synimet e saj shekullore për ta okupuar
territorin e luginës përgjatë lumit Vardar dhe të kufizohej me Greqinë. Me këto
synime jo vetëm që cenoheshin trevat lindore të banuara me shqiptarë dhe
dobësohej ndikimi Austro–Hungarez në Ballkan, por ngulfateshin edhe shpresat e
Bullgarisë për të jetësuar projektin e Shën Stefanit.11 Për t’iu rikthyer synimeve të
saj në Maqedoni, qeveria në Sofje mbështeste në mënyrë aktive lëvizjen
nacionaliste maqedonase që dëshironte bashkimin e Maqedonisë me Bullgarinë.
Lufta kundër Serbisë ishte objektivi i parë i kësaj aleance. Por, për ta bërë sa më të
fuqishme këtë aleancë, duheshin zgjeruar radhët e saj dhe ata rekrutuan shqiptarë
duke u premtuar atyre rikthimin e territoret etnike shqiptare të vilajetit të Manastirit
dhe Kosovës, pasi shqiptarët ishin të gatshëm t’u bashkohen të gjitha atyre forcave
që kundërshtonin Serbinë.12
Në këtë kohë diplomacia serbe vlerësonte se prej fillimit të krizës ballkanike,
Austro – Hungaria frikësohej se kjo të mos merrte komplikime evropiane, sepse më
së shumti do të dëmtohej vetë ajo. Po ashtu konstatonte se Austro – Hungaria në
këtë periudhë i shfrytëzonte vendimet Fuqive të Mëdha për qëllime të veta dhe
angazhohej që të përçante Aleancën Ballkanike, duke kërkuar pavarësinë e
Shqipërisë. Austro – Hungarisë i shkonte për shtati mobilizimi i shqiptarëve në
kufij, që asaj t’i shërbejë si alibi për t’i anuluar vendimet e mëhershme të
Ambasadorëve në Konferencën e Londrës. Gazeta “ Политика “ interpretonte
shkrimet e gazetave franceze të cilat raportonin nga Vlora, argumentonin
angazhimin e Austro – Hungarisë dhe Italisë të cilat angazhoheshin që të lëvizin
kufijtë e Shqipërisë në brendi të territorit të Serbisë dhe Malit të Zi. 13 Ndaj krizës
10

ДАРМ, ф.1.17.24/50
В.П.Потемкин, Историја дипломатије – Дипломатија новог века ( 1872 – 1919 ),
Свеска друга, Београд, 1949,204 – 206.
12
Архивот на Институтот за Национална Историја – Скопје, фонд.Врховна команда –
полициско оделение 1913 год., Министерство за Унутрашњих Дела - Београд,
18.септемвра 1913; Paskal Milo, Politika E Jashtme e Shqipërisë I,Tiranë, 2013,162.
13
Вести из Албаније, “ Политика “, бр.3465, 05.09.1913, Београд, 1913, 3.
11
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ballkanike Fuqitë e Mëdha kishin kujdes që ajo të mos merrte përmasa evropiane,
për shkak se nuk ishin të gatshëm për një luftë gjithëpërfshirëse dhe ishin të
gatshme të pranonin situatat e krijuara në Ballkan.
Kryengritja shqiptare ishte drejtuar kundër Serbisë dhe Malit të Zi, të cilat me
vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër, aneksoheshin territore të
banuara shqiptare. Kryengritësit shqiptarë ishin mirë të armatosur me mauzere,
mitroleze dhe topa të kalibrit të madh, sipas autoriteteve ushtarake serbe kjo ishte
dëshmi se Austria dhe Italia po i armatoste shqiptarët.14
Sipas informacioneve që dispononte gazeta “ Политика“, se në Durës po
qëndronte një oficer i lartë i ushtrisë bullgare Markov, i cili kishte ardhur si
përfaqësues i qeverisë bullgare me qëllim që të hynte në bisedime me prijësit e
kryengritjes. Sipas kësaj gazete, ai shqiptarëve u kishte premtuar përkrahjen e
Mbretërisë së Bullgarisë, nëse ngrihen kundër Serbisë, Greqisë dhe Malit të Zi.
Oficeri kishte premtuar se shtetit shqiptar nga ana e Bullgarisë do t’i dërgohet një
kontingjent i madh me armatim. Do të dërgoheshin artileri e rëndë dhe do të
dërgohen instruktorë për të trajnuar armatën shqiptare se si duhet përdorur topat
dhe mitrlezat. Markov ishte takuar me shumë prijës të kryengritësve shqiptarë dhe
kishte tentuar që të përvetësonte Esad Pashën.15 Sipas informacioneve të gazetës
nga Vlora, ishte nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet VMRO – së
dhe Isa Boletinit e Bajram Currit. Më tej thuhej se Jane Sandanski kishte arritur t’i
bëjë për vete këta dy prijës shqiptarë, në luftë kundër Serbisë dhe Malit të Zi.16
Në fund të nëntorit 1913, përfaqësuesi i Vjenës në Sofje u autorizua që t’u
deklaronte autoriteteve bullgare se ishte në interesin e Bullgarisë që të mos u jepte
përkrahje manovrave të drejtuara kundër personit të Princ Vidit, dhe se ajo kishte
një interes të natyrshëm që Shqipëria të bëhej një faktor, i cili duhej të llogaritej në
të ardhmen në Ballkan. Ndërsa, në fillim të dhjetorit Vjena e Roma bënë demarshe
edhe te kryeministri Radosllavov dhe te ministri i Jashtëm për të ndalur stimulimin
e veprimeve të grupeve të armatosura shqiptaro–bullgare.17
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NAIM HALIMI

SHQIPTARËT E MAQEDONISË GJATË LUFTËS
SË PARË BOTËRORE (1914-1918)
Ndonëse kryengritja shqiptare antiserbe e vitit 1913, që filloi në Peshkopi e u shtri
në Kosovë përgjatë kufirit deri në Mal të Zi, duke përfshirë edhe trevën shqiptare
në Maqedoni, nga Serbia u shua në gjak, ajo nuk mundi ta shuante dëshirën dhe
vendosmërinë e popullit liridashës të kësaj ane për çlirim e bashkim kombëtar në
një shtet të pavarur shqiptar.
Në mars të vitit 1914 shpërtheu një kryengritje tjetër në këtë trevë shqiptare, nga
Qafa e Thanës, në Malësi të Dibrës, të Gjakovës, e deri në Pejë e Mitrovicë të
Kosovës, e udhëhequr nga Hasan Prishtina, Elez Isufi, Bajram Curri, Isë Boletini e
shumë prijës të tjerë vendorë e të rrafshit kombëtar, në të dy anët e kufirit që kishte
caktuar padrejtësisht Konferenca e Ambasadorëve në Londrës (1912-1913), me
ndikimin e Serbisë (të Francës e të Rusisë), pa pëlqimin e shqiptarëve dhe të
Shqipërisë.
Shkak i kësaj kryengritje qe revolta e shqiptarëve ndaj caktimit të kufirit të
Shqipërisë në lindje, duke lanë jashtë këtij shteti të ri mbi gjysmën e shqiptarëve
dhe të Shqipërisë etnike natyrale, shumicën nën sundimin e Serbisë, kuptohet edhe
Dibrën, madje duke e ndarë këtë qytet edhe në dysh, pastaj masat represive të
pushtetit serb për nënshtrimin e shqiptarëve në këto anë kufitare, si dhe përpjekjet e
eksponentit të Serbisë Esat Pash Toptanit për të ardhur në krye të shtetit shqiptar, i
cili për interesa të veta dhe të qeverisë së Serbisë u vu kundër lëvizjes antiserbe të
shqiptarëve dhe Shqipërisë. Në një gjendje të këtillë, popullin shqiptar e gjeti Lufta
e Parë Botërore.
Lufta e Parë Botërore ishte vazhdim i Luftërave Ballkanike. Luftërat Ballanike nuk
sollën paqe në Ballkan, përkundrazi e prishën atë. Edhe pse shtetet ballkanike (Mali
i Zi, Greqia, Bulgaria dhe Serbia) përfituan mjaft nga ato luftëra, nuk qenë të
kënaqura. E pakënaqur u tregua edhe Serbia. Ajo, ndonëse pati shumë përfitime
(fitoi shumë plaçkë lufte, e zgjeroi territorin 80%, etj.), e përkrahur nga Rusia
(Franca e Anglia) e cila orvatej me çdo kusht ta largonte Turqinë nga Ballkani, ta
pengonte depërtimin e Austro-Hungarisë në Evropën Juglindore dhe krijimin e
Shtetit Shqiptar, si dhe t’i forconte pozicionet e veta në Bosfor e Dardanele, në
Egje e Mesdhe, vazhdoi politikën ekspansioniste për dominim, duke u bërë edhe
shkaktare i Luftës së Parë Botërore.
Shkas i Luftës së Parë Botërore u bë Atentati i Sarajevës. Atentatin e përgatiti
Serbia, në Sarajevë më 28 qershor 1912, kur Franc Ferdinandin, trashëgimtarin e
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Fronit Austro-Hungarez,e vrau Gavrillo Principi, serb anëtar i organizatës “Bosna
e re”, e cila synonte Bosnjën ta shkëpuste nga Austro-Hungaria dhe t’ia bashkonte
Serbisë. Pas kësaj vrasjeje, Austro-Hungaria e sulmoi Serbinë (12 gusht 1914), në
anën e së cilës qëndroi Rusia, Franca e Anglia (Antanta). Austro-Hungaria e
ndihmuar nga Gjermania e Italia (Fuqitë Qendrore) e theu qëndresën e ushtrisë
serbe para e pas betejës së Cerit e të Kollubarës, duke e detyruar qeverinë dhe
ushtrinë serbe të tërhiqet nga Beogradi e Serbia, drejt jugut kah Nishi, mandej në
tokat e Maqedonisë, të Kosovës e Shqipërisë, për të kaluar pastaj në ato të aleatit të
saj Greqisë.
Kjo gjendje lufte shqiptarët në viset e tyre në Maqedoni, sikur dhe ata në Kosovë e
në Shqipëri, i gjeti të përgatitur me armë në dorë, në luftë kundër Serbisë. Kjo
Luftë pushtuese që nisi në Serbi, u shtri shpejt edhe në trojet shqiptare në
Maqedoni.
Shqiptarët e Maqedonisë, edhe pse në fillim nuk u përfshinë në kuadrin e viseve ku
zhvilloheshin luftimet, së shpejti u gjetën në luftë, me gjithë potencialin e vet
njerëzor e ekonomik që kishin. I gjithë territori, pasuria dhe populli i saj, u
përfshinë në planet e luftës pushtuese nga Serbia. Organet e pushtetit serb, që në
fillim (pranverë-verë 1914), bënë rekuizimin e pasurisë, shqiptarëve ua morën të
gjitha të mirat materiale që kishin si drithin, kafshët, etj. për nevojat e luftës, madje
bëri edhe mobilizimin e popullsisë, të meshkujve të aftë për luftë edhe pse sipas
Marrëveshjes që ishte bërë në mes të Turqisë e Serbisë, deri në vitin 1915 populli
me përkatësi fetare islame, ku binte edhe shumica e shqiptarëve, nuk duhej t’i
nënshtrohej obligimeve ushtarake të Serbisë. Pavarësisht nga kjo, burimet
ushtarake serbe të kohës tregojnë se nga Maqedonia dhe Kosova ishin rekrutuar me
dhunë në ushtrinë serbe 53.088 njerëz, ushtarë, prej të cilëve 8.481 ishin shqiptarë
dhe turq, të cilët dërgohen në frontin e luftës me Austro-Hungarinë, pa u përgatitur
fare për luftë, shumica prej të cilëve u hodhën si mish për topa në vijat e para të
luftës.
Gjendja e luftës popullsinë e kësaj treve shqiptare kryengritëse e varfëroi edhe më
tepër. Nga rekrutimet e shpeshta të meshkujve, ndonëse duke i kuptuar qëllimet e
luftës, shumë shqiptarë nuk i përgjigjen ftesës për rekrutim, dezertonin nga ushtria,
etj. duke iu bashkuar luftëtarëve të lirisë që luftonin kundër Serbisë, në shumë
fshatra, vetëm gratë, pleqtë e fëmijët kishin mbetur, krah pune. Duke munguar
krahu i punës, në shumë familje dobësohet ekonomia, mungonte ushqimi, shtohet
varfëria, paraqitet uria, sëmundjet dhe vdekja masive. Populli i kësaj zone, sidomos
i asaj malore, ishte në pozitë edhe më të vështirë, sepse nuk kishte nga të
furnizohej me gjëra ushqimore, sepse ushtria serbe u kishte zënë vendet e kalimit,
të furnizimit, të gjitha rrugët furnizuese që çonin në qytete e qendra tregtare, me
qëllim që më lehtë t’i detyronin shqiptarët të nënshtrohen, ta pranojnë sundimin e
Serbisë ose të vdesin. Një gjendje e tillë e rëndë e terrorizuese qe gjatë gjithë kohës
nga pranvera deri në vjeshtë të vitit 1915.
Për shkak të gjendjes së krijuar, në shkurt të vitit 1915 përgjatë gjithë zonës
kufitare nga malësia e Gjakovës në Dibër e në Qafë Thanë, shpërtheu një
kryengritje tjetër e shqiptarëve e udhëhequr nga Hasan Prishtina, Mehmet Pashë
Deralla, Bajram Curri, e udhëheqës të tjerë popullorë shqiptarë, ku kryengritësit i
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shkatërruan linjat telefonike dhe telegrafike që i kishte vendosur ushtria, duke e
detyruar ushtrinë serbe nga këto vise të tërhiqet në panik e mundur, me humbje të
mëdha.
Në qershor po të këtij viti, ushtria serbe me pretekstin se po e shuante kryengritjen
shqiptare, në fakt duke ikur para ushtrisë gjermane e cila me shpejtësi përparonte
drejt jugut pas saj, ndërmori një sulm për të siguruar tërheqjen, ikjen drejt bregdetit
shqiptar, Shqipërisë duke pushtuar: Elbasanin e Tiranën dhe duke siguruar pozitat e
veta e duke forcuar pushtetin e Esat Pashës, i cili rrezikohej nga kryengritësit. Këtë
ekspansion të ushtrisë serbe në shtetin e pavarur shqiptar, në Shqipëri, opinioni
ndërkombëtar e priti me indinjatë të thellë, ndërsa Fuqitë e Mëdha nuk intervenuan
sepse ishin në vorbullën e luftës. Më të zëshëm qenë vetëm forcat liridashëse të
disa shteteve të Ballkanit, të Evropës dhe SHBA-të.
Në vjeshtë të vitit 1915 ushtria serbe deri sa s’ishte në tërheqje, jo vetëm në
Kosovë, por edhe në viset e banuara me shqiptarë sot në Maqedoni, ndaj
shqiptarëve edhe më shumë e shtoi dhunën, terrorin dhe plaçkitjen. Ajo gjatë
tërheqjes, dogji çdo gjë që nuk mund ta merrte me vete, duke e lënë popullin për
vdekje, në skamje, mjerim e vuajtje, pa kulm mbi kokë dhe kafshatë të bukës.
Fshatarët meqë nuk kishin çka t’u jepnin më pushtuesve serbë, i sulmonin ata kudo
që i takonin. Kjo gjendje i shtyri shqiptarët e trevës së Shkupit, të Kumanovës, të
Tetovës e të Gostivarit (Pollogut) të ngrihen përsëri në kryengritje. Prijës kryesor i
kësaj kryengritje qe Imer Halili- Negotini, me bashkëluftëtarë. Përkrah tyre në
kryengritje u hodhën edhe fshatarët e rrethit të Shkupit. Kur ushtria serbe shkoi në
fshatin Paligrad, u sulmua nga fshatarët shqiptarë në mungesë të armëve me sëpata
dhe duke lënë disa të vdekur u detyrua të kthehet nga kishte ardhur. Kryengritja
zgjerohet shpejt në rrethet e Shkupit, në anën e Kumanovës (në Karadak) rreth
Tetovës, të Kaçanikut, të Gostivarit dhe të Prizrenit. Luftime të ashpra u zhvilluan
në Grupçin, pranë Tetovës, dhe në mes të Tetovës e Gostivarit, te fshatrat Leshak e
Vrapçisht. Ushtria serbe gjatë qëndrimit dhe luftimit me kryengritësit shqiptarë në
këtë zonë, bëri shumë shkatërrime. Plaçkiti pasuri e dogji shtëpi,vrau pleq, gra e
fëmijë. Dëme të mëdha pësuan të gjithë fshatrat, sidomos Dobridolli, Vrapçishti,
Çegrani, Çajle, Gradeci, Kalishti, Piroku, Negotini, Larca, Zhelina e shumë të tjerë,
të cilët u bombarduan, u rrënuan dhe u dogjën, ndërsa popullsia shqiptare u
masakrua.1
1
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Për shqiptarët e kësaj ane, gjendja u keqësua edhe më shumë, me hyrjen e
Bullgarisë në luftë kundër Serbisë.
Meqë Fuqitë qendrore, Gjermania dhe Austro-Hungaria, Bullgarisë i premtuan më
shumë zgjerim teritorial se Antanta, në Serbinë jugore dhe lindore, në pjesën më të
madhe të Kosovës dhe Maqedoninë, toka kryesisht të banuara me shqiptarë,
Bullgaria më 6 tetor 1915 në Plles, nënshkroi Konventën e fshehtë me këto fuqi,
me të cilët si Aleate, hyri në luftë me Serbinë, përkrah 14 divizioneve gjermane dhe
austro-hungareze të udhëhequra nga Makenzeku. Për pushtimin e Maqedonisë veriperëndimore dhe qendrore të banuar kryesisht me shqiptarë, u angazhuan njësitë
ushtarake të Armatës së Parë Bullgare. Trupat ushtarake bullgare me shpejtësi e
pushtuan Kumanovën (21 tetor), ndërsa më 22 tetor 1915 Shkupin, duke ua
ndërprerë rrugën forcave ushtarake serbe për t’u tërhequr drejt jugut Selanikut,
Greqisë prej nga Serbia e priste ndihmën e aleatëve anglo-francezë,të cilët pas
disfatës që kishin pësuar me Fuqitë Qendrore ishin tubuar aty, për të hapur Frontin
e Selanikut. Ky qe shkaku që ushtria serbe u detyrua të tërhiqet drejt perëndimit në
bregdet, nëpër tokat shqiptare, në Korfuz e pastaj në Greqi, duke shkaktuar dëme të
papara ndonjëherë mbi shqiptarët dhe tokat e tyre në Shqipëri. Bullgarët e bënë
këtë veprim me qëllim, duke e ditur se shqiptarët nuk i përkrahin serbët, i luftojnë
ata, nuk i përkrahnin luftërat e tyre pushtuese askund e lëre më në Shqipëri.
Megjithatë, ushtria serbe bëri gjithçka për t’i realizuar planet e veta ekspansioniste.
Për nevojat e luftës kundër ushtrisë bullgare, për të satën herë ushtria serbe bëri
mobilizimin e popullsisë e edhe të shqiptarëve dhe i futi në luftë ata, për mbrojtjen
e tokave të pushtuara nga shqiptarët, edhe pse s’ishin të sigurt te shqiptarët se
luftonin për interesat e tyre, prandaj atyre nuk u dhanë armë dhe pozita
komanduese. Kështu, vetëm për mbrojtjen e Tetovës, sipas burimeve ushtarake
serbe të kohës, u rekrutuan 270 “myslimanë” shqiptarë. Në Manastir Komanda
ushtarake serbe urdhëroi regjimentin XIII-të të njëjtit divizion me baterinë ta
formonte “Aradhën e Tetovës”, e cila duhej të angazhohej për mbrojtjen e
Maqedonisë së bashku me Divizionin e Manastirit, të Vardarit, të Poreçit dhe të
ashtuquajturën “Aradhë shqiptare”, e cila kishte për detyrë sigurimin e frontit nga
Shqipëria, sigurimin e rendit dhe të qetësisë si dhe komunikacionin e lidhjet
telegrafike në tokat e pushtuara serbe, në këtë zonë.
Përderisa ushtria serbe bënte regrutimin e shqiptarëve në këto zona për nevoja të
veta, edhe bullgarët me marrjen e disa tokave shqiptare bënin një gjë të tillë, për
qëllime të veta. Në Shkup, Komanda ushtarake bullgare hartoi edhe planet e luftës
dhe së bashku me luftëtarë shqiptarë hyri në luftë kundër ushtrisë e çetave çetnike
serbe.
Para forcave ushtarake bullgare dhe kryengritësve shqiptarë, që gjendeshin gati në
trevat shqiptare të Kumanovës e Shkupit, ushtria serbe u tërhoq drejt jugut dhe
perëndimit, drejt Strugës, Dibrës, Tiranës e Durrësit. Më 8 tetor hynë në Tetovë dy
çeta bullgare dhe kryengritësit shqiptarë. Ushtria serbe tërhiqet drejt Gostivarit, dhe
pasi pësoi disfatë te fshati Gjenovicë largohet drejt Kërçovës. Luftimet për
Kërçovën (26-27 nëntor) përfunduan në favor të ushtrisë bullgare të komanduara
nga koloneli Panajatov. Ushtria serbe e mundur me komandën dhe administratën e
saj, u tërhoq drejt Ohrit e Strugës. Kërçova me rrethinë u pushtua nga ushtria
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bullgare. Trupat ushtarake bullgare që ishin në avancim, të ndihmuara nga
shqiptarët, pas një sulmi të suksesshëm e pushtuan Galiçnikun më 5 dhjetor, një
ditë pas Dibrën dhe më 8 dhjetor Ohrin. Disa njësi bullgare e ndjekin ushtrinë serbe
deri në Elbasan. Ushtria serbe gjatë tërheqjes drejt bregdetit shqiptar, në Korfuz, e
pastaj në Selanik, mori gjithçka që mundi nga shqiptarët dhe viset e tyre, e ato që
nuk mundej t’i merrte me vete i dogji, vetëm e vetëm të mos ua linte shqiptarëve.
Kështu veproi ushtria serbe gjatë tërheqjes edhe në viset e tjera shqiptare në
Maqedoni, në Kosovë e në Shqipëri.
Menjëherë pas pushtimit të Maqedonisë, të viseve të banuara me shqiptarë, në
Shkup, administrata bullgare e vendosi regjimin ushtarak. Bartës kryesor i pushtetit
ishte Shtabi Kryesor Ushtarak me seli në Shkup dhe shtabet e tjera ushtarake më të
vogla bullgare që vareshin prej tij.2
Territoret e okupuara të Maqedonisë, kuptohet edhe ato të banuara me shqiptarë,
qeveria bullgare i trajtonte si pjesë të saj, të Perandorisë Bullgare, prandaj edhe
organizimi i pushtetit ishte i ngjashëm me atë të Bullgarisë. Maqedonia e Vardarit u
organizua si krahinë ushtarake me emrin “Krahina Maqedonase UshtarakeInspektuese”, në të cilën përveç pjesës së Maqedonisë së Vardarit, hynin edhe pjesë
të Kosovës. Në përbërjen e kësaj krahine ushtarake u organizuan nëntë qarqe, nga
të cilat dy në Kosovë dhe shtatë në Maqedoni: Qarku i Shkupit, Kumanovës,
Tetovës, Ohrit, Manastirit, Kavadarit dhe Shtipit, të gjitha të banuara me shqiptarë,
disa prej të cilave me shumicë shqiptare (qarku i Kumanovës, Shkupit, Tetovës,
Ohrit dhe Manastirit). Në pikëpamje administrative, qarqet përbëheshin nga rrethet,
ndërsa rrethet nga komunat. Komuna kishte shumë me qëllim që pushteti të jetë më
afër popullit, për ta mbikëqyrur, sunduar më lehtë. “Provinca e Maqedonisë” në
pikëpamje ushtarake-strategjike ishte ndarë në tetë brigada të rajoneve, që kishin
shtabet e tyre ushtarake.
Edhe në viset e banuara me shqiptarë në Maqedoni u vendos pushteti ushtarakpolicor bullgar. I tërë pushteti ushtarak-policor-civil ishte në duart e inspektorit
kryesor “naçallnikut” me seli në Shkup. Rrethet dhe komunat si njësi më të vogla
udhëheqshin nga komisioni prej tre anëtarëve, njëri prej të cilëve ishte kryetar.
Kryetarët ishin njerëz të besuar të shtetit dhe shumica prej tyre ishin sjellë nga
Bullgaria. Njerëz të besuar ishin edhe të gjithë nëpunësit. Edhe fshatrat kishin
kryeplakun e tyre, po ashtu njeri i besuar i pushtetit, i ardhur ose bullgarofil i
vendit. Në fshatra e komuna kishte edhe njerëz që bashkëpunonin me pushtetin
bullgar për interesa të tyre personale. Bullgarët në poste të ulëta administrative apo
në organet e policisë inkuadronin edhe elementin vendas për qëllime
propaganduese për të fituar besimin e masave të ulëta të popullsisë, kinse edhe ata i
2

Petar Stojanov,Makedonija vo vremeto na ballkanskite i Prvata svetska vojna(19121918),Skopje,1969,f.290-300.Pukovnik,N.Ç.Jorgovanoviq,Tetovski odred i preotimanje
Tetova od Bugara 1915 godine,Sarajeve,1925,f.40-50.Gligor Todorovski,Malorekanskiot
predel,Skopje,1970,f.360-370.K.Grigorov,Srbskite
zestokosti
v
Makedonija(19121915),Sofja,1917,f.25-30.Krste Bitovski,Pollozhba vo Vardarska Makedonija za vreme na
bugarskata okupacia (1915-1918),,Gllasnik na Institut za nacionalna istoria,,nr.12,Skopje,1960,f.50.Dr. Bogomil Hrabak,Albanija od julske krize do proleça 1916,na
osnovu ruske diplomatske gragje,,Obelezhja,,nr.6,Prishtinë,1973,f.120-122.
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konsideronin të barabartë me bullgarët. Ç’është e vërteta, edhe në mesin e
shqiptarëve kishte njerëz që bashkëpunonin si me pushtuesit serbë po ashtu edhe
me ata bullgarë, për interesa karrieriste dhe të pasurimit, të cilët populli i njihte, i
urrente dhe quante “valixhexhinj”, disa prej të cilëve edhe i vriste. Megjithatë,
reprezaljet dhe internimi i popullsisë së këtyre trevave shqiptare ishte dukuri e
përditshme. Të gjithë këta nga naçallniku deri te kryeplaku i katundit, paguheshin
me rrogë nga shteti. Çdo komunë kishte edhe postëkomandat policore. Ky
organizim më vonë pësoi disa ndryshime për shkaqe qeverisje dhe sigurie.
Bullgarët edhe pse në fillim u paraqitën si çlirimtarë të shqiptarëve nga serbët, gjatë
gjithë kohës së sundimit të tyre (1915-1918), vazhduan atë terror e gjenocid që
kishin ushtruar serbët më parë mbi shqiptarët, bile për disa punë edhe më keq.
Qëllimi i pushtuesve ishte i njëjtë, ndryshonin në disa raste vetëm metodat, format
dhe mjetet. Ushtarët bullgarë gjatë qëndrimit në territorin shqiptar ushqeheshin me
bukën e të mirat e popullit, madje edhe visheshin e i plotësonin radhët e ushtrisë
duke i mobilizuar me dhunë shqiptarët. Ata i shfrytëzonin edhe pasuritë e
shqiptarëve, shtëpitë, malin, etj.
Marrja e pasurisë dhe njerëzve për nevojat e ushtrisë e të luftës nga fillimi i vitit
1916, e shtoi edhe më shumë varfërinë e popullsisë, urinë dhe vdekjen e
shqiptarëve. Kjo krizë i goditi sidomos fshatarët e viseve kodrinore-malore,
sidomos familjet e të mobilizuarve të cilat në mungesë të bukës ushqeheshin me
kunguj, hithra e fryte të ndryshme pemësh. Mungesa e bukës në këtë kohë (në
kohën e bullgarit të parë), edhe sot e kësaj dite kujtohet në popull. Kjo gjendje
shihet edhe nga letrat e naçallnikëve të rretheve që u dërgonin organeve më të larta
të pushtetit, nga të cilat kërkohet ndihmë për të shpëtuar popullin e uritur, nga
vdekja. Populli për t’i shpëtuar vdekjes therte edhe bagëtinë, por mishi nuk e
zëvendësonte bukën, prandaj njerëzit shpesh sëmureshin. Organet e pushtetit duke
parë se popullit ia kishte vënë lakun në fyt, madje jo vetëm nga vrasjet e
persekutimet, puna e dhunshme e internimi i meshkujve në Bullgari e vende të tjera
për të punuar, etj. tani dhe nga uria, i frikësuar se mund të ngrihej në kryengritje në
përmasa më të mëdha, popullit të uritur filloi t’i ndajë nga pak drithë, misër, madje
duke shitur edhe me një çmim pak sa ma të volitshëm, nga 0.50 leva për kilogram.
Autoritetet bullgare e futën në popull edhe punën angari, kullukun, në mirëmbajtjen
dhe rindërtimin e rrugëve, urave dhe objekteve të tjera, për nevojat e ushtrisë dhe të
shtetit. Një objekt i tillë ku punoi populli shqiptar, madje jo vetë meshkujt, por
edhe femrat, punë të rëndë angari “dritë me dritë” nga viti 1917 qe ai i ndërtimit të
rrugës me binar të ngushtë dekovill (60 cm), Shkup – Kërçovë -Strugë. Në
ndërtimin e kësaj rruge secila komunë duhej të jepte 20-30 punëtorë shqiptarë, që
punonin nga 45 ditë në kushte mizore, të keqtrajtuar e të rrahur nga ushtria e
policia bullgare, për një bukë në ditë. Puna e rëndë, mundimet, si dhe kushtet e
vështira, bënë që shumë njerëz t’i lënë eshtrat në këto vendpunime, apo të sëmurë
të kthehen në shtëpi dhe si të tillë ta kalojnë jetën. Mungesa e bukës i godet edhe
viset pjellore, vetëm në Gostivar sipas informatave të kohës, u rrezikuan të vdesin
2.000 veta. Populli i uritur me dhjetëra e qindra kilometra duhej të shkonte
fshehurazi për të blerë me çmim shumë të lartë një trastë drithë ose miell misri, elbi
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apo gruri. Mjerimi arrin shkallën më të lartë në popull sa që nga mundimet shpesh
vdekja çmohej si shpëtim.
Nga kjo gjendje e krijuar mori hov rezistenca e popullit pothuaj në të gjitha vendet
e okupuara nga Bullgaria. Në fund të vitit 1917 në viset e Shkupit kishte shkuar
edhe Hasan Prishtina për ta aktivizuar Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Populli,
ndonëse jetonte në kushte tejet të vështira, nuk ndejti me duar kryq, nuk iu
nënshtrua okupuesit, as një ditë nuk e la të qetë atë, luftoi me armë në dorë që nga
fillimi, i bëri jo vetëm rezistencë të armatosur, por edhe i shkaktoi dëme të mëdha
materiale e në njerëz.
Ushtria dhe policia bullgare për të bërë të pamundur qëndresën e shqiptarëve
organizuan shumë ekspedita ndëshkuese. Një ekspeditë me përmasa më të mëdha e
organizoi koloneli Panov, i cili vrau në rajonin midis Kumanovës, Shkupit, Velesit,
Prilepit, Kërçovës dhe Gostivarit, qindra njerëz, shqiptarë dhe shumë të tjerë dërgoi
në llogore në Bullgari, shumë prej të cilëve nga mundimet vdiqën atje dhe nuk u
kthyen më në familjet e tyre. Nga raportet ushtarake të ushtrisë bullgare të asaj
kohe, shihet se nga rajonet e përmendura më lart janë vrarë 2.000 veta, shumica
prej të cilëve gra e fëmijë. Mbi njëmijë raste kishte ku ushtarët bullgarë kishin
plaçkitur e dhunuar vajzat e reja.
Por nga këto vrasje të shqiptarëve, dhunime, kërcënime, dënime, djegie të
fshatrave, e të shtëpive, pushtuesit bullgarë nuk arritën të paktën rezultatet e
pritura, por ndodhi e kundërta, në çdo hap u luftuan ata. Për shkak të pamundësisë
që ta shuajnë rezistencën e armatosur, organet ushtarake bullgare shkuan aq larg
saqë nëpër fshatra shqiptare vendosën roje të armatosura, të cilat kishin për detyrë
të mos lejonin njerëzit e panjohur dhe kaçakët të hyjnë në fshatë, të përcjellin
lëvizjen e secilit njeri duke përgjuar se kush me kë dhe për çka po flet. Këto, si dhe
masat e tjera që ndërmorën bullgarët, dhanë efektin e kundërt që prisnin, sepse
populli nga ato më shumë mllefosej ndërsa rezistenca shtohej. Siç thuhet gjithnjë
në raportet e ndryshme ushtarake bullgare, në malet e shqiptarëve, të Karadakut, të
Sharrit, etj., për çdo ditë shtoheshin çetat e kaçakëve, të kryengritësve shqiptarë, të
cilat organet e pushtetit dhe njësitë ushtarake bullgare e të policisë i sulmonin në
çdo kohë dhe në çdo vend, por nuk arrinin t’i zhduknin.
Gjenocidi që ushtronte pushteti bullgar mbi shqiptarët i detyroi ata vazhdimisht të
organizojnë qëndresë kundër pushtuesve të huaj si bullgarë ashtu edhe serbë. Një
nga format e qëndresës, siç u përmend edhe më lart, qe edhe Lëvizja kaçake. Në atë
kohë u formuan disa çeta kaçakësh nga Karadaku në Sharr e në malet e Dibrës, si
ajo e Xhelë Gurit, e Kalosh Danit, e Elez Isufit, e shumë të tjerëve, e cila qëndresë
kundër bullgarëve u kthye në kryengritje të armatosur, në Dibër në nëntor-dhjetor
1917 dhe janar-shkurt 1918, që kishte qëllim siç thuhej atëherë “përzënien e
menjëhershme të pushtetit bullgar dhe Shpalljen e Autonomisë në Dibër e rrethin e
saj”, madje jo vetëm atje.
Lëvizja kaçake kishte përkrahje në popull dhe bashkëpunonte jo vetëm me
luftëtarët e lirisë në trevat shqiptare, por edhe me rajonet fqinje, sidomos me
Lëvizjen revolucionare të popullit maqedonas, të cilët po ashtu ishin kundër
sundimit bullgarë në Maqedoni e për shtet të tyre të pavarur.
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Pas disfatës së Fuqive Qendrore, në frontin e Selanikut dhe nënshkrimit të
armëpushimit, në Selanik (29 shtator 1918), në Maqedoni, e edhe në viset e
banuara me shqiptarë, pas tri viteve të sundimit bullgar u vendos përsëri pushteti
serb, i cili filloi sundimin me avazin e vjetër aty ku e kishte lënë para tre viteve, por
hasi në një rezistencë edhe më të madhe të popullit shqiptar. Në Tetovë e në
Gostivar, Halim Bej Deralla e Qamil Bej Ohri me udhëheqës vendorë, e ngritën në
kryengritje popullin shqiptar. Edhe në krahinën e Dibrës në tetor të vitit 1918
shpërtheu një kryengritje.3 Kryengritjet ishin të gatshme për të shpërthyer edhe në
viset e tjera shqiptare, në Shkup e Kumanovë.
Kështu, Lufta e Parë Botërore popullit shqiptar në viset e banuara me shqiptarë sot
në Maqedoni, sikur shqiptarëve në tërësi, nuk u solli asgjë të mirë, por vetëm
vuajtje e varfëri. Në territorin e tyre që u bë arenë luftash ndërmjet Serbisë e
Bullgarisë, shqiptarët përjetuan një terror e gjenocid të paparë nga sundimi serb dhe
ai bullgar. Megjithatë, mbijetuan, qëndruan dhe vazhduan luftën për liri edhe në
vitet që pasuan.

3

Memori Vasilia Trbica, Vojvode Veleshkog,IV,V,Kajro,1914,f.875-878 (dorëshkrim
AIHNM, Shkup) Mihajlo Vojvodiq-Dragosllav Zhivojinoviq, Veliki rat Serbije 1914-1918,
Beograd, 1970, f.145-150, Millan D.Nediq, Srbska vojska i Solunska ofanziva, Beograd,
1932, f.65-80. J.Revol, Pobeda u Makedoniji-proboj Solunskog fronta, Beograd, 1936, f.6870. Proboj nemaçkog-bugarskog fronta 15 sebtembra 1918 godine, Beograd, 1921,f.104112. ,,Serbske novine,, Beograd, 15-22.9.1918. Bogomil Hrabak, Reokupacia serbske i
crnogorske drzave sa arbanashkom veçinom stanovnishtva u jesen 1918 godine i drzhanje
Arbanasa prema uspostavlenoj vlasti, “Gjurmime albanologjike”, nr.1, Prishtinë, 1969,
f.265-266.
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ISAMEDIN AZIZI

SHQIPËRIA NË SY TË POLITIKAVE TË
SHTETEVE BALLKANIKE DHE TË FUQIVE TË
MËDHA
Në rrethanat e krijuara si rezultat i shembjes së sundimit osman në Ballkan,
Shqipëria merrte rëndësi të veçantë në politikën ballkanike. Me fillimin e konfliktit
ballkanik çështja shqiptare u vu në qendër të luftës diplomatike ndërmjet Fuqive të
Mëdha. Tri fuqitë më të interesuara për çështjen shqiptare, secila sipas mënyrës së
vet, ishin: Austro-Hungaria, Italia dhe Rusia1. Austro-Hungaria dëshironte ta
përdorë Shqipërinë si një pendë për pengimin e shtrirjes së sllavizmit në Ballkan
dhe si urë për të dalë në Selanik. Në një situatë të tillë, pas depërtimit të ushtrive
ballkanike gjatë dhe pas luftërave ballkanike, e sidomos pas depërtimit të ushtrisë
serbe thellë në territoret shqiptare, kundërveprimi nga ane e Austro-Hungarisë ishte
i pashmangshëm. Qeveria austro-hungareze mobilizoi rreth një milion forca
ushtarake në kufirin me Serbinë, duke e kërcënuar atë me shpërthimin e një lufte
nëse forcat serbe nuk tërhiqeshin nga territoret shqiptare. Të shqetësuara për fatin e
“paqes evropiane”, kancelaritë e Fuqive të Mëdha zhvilluan bisedime të fshehta për
afrimin e pikëpamjeve dhe për gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme. Pikërisht gjatë
këtyre bisedimeve të fshehta u përcaktuan në vija të përgjithshme kompromiset
mes veti me lëshime reciproke. Rusia hoqi dorë nga plani i saj për ndarjen e të
gjitha tokave shqiptare ndërmjet aleatëve fitimtarë, u pajtua me idenë e krijimit të
një shteti shqiptar, dhe pranoi që të mos ngulte këmbë për daljen e Serbisë në
Adriatik, por të kënaqej vetëm me daljen e saj ekonomike2.
Edhe përkundër kompromiseve mes tyre, çështja e kufijve të Shqipërisë po
ashtu paraqiste një vështirësi të madhe për fuqitë e mëdha. Me vet faktin se disa
shtete ballkanike ende kishin ushtritë e tyre në disa pjesë të territorit shqiptar,
tregonte qartë për një kërcënim shumë serioz për mbijetesën e shtetit të
porsashpallur si dhe zgjidhjen e çështjes së kufijve. Shteti i porsakrijuar shqiptar u
ballafaqua me pretendimet shumë serioze të shteteve fqinje. Ata ende i llogarisnin
tokat shqiptare si plaçkë lufte dhe i shfrytëzonin mosmarrëveshjet mes Fuqive të
1

Austro-Hungaria, Shqipërinë e shihte si një pengesë për depërtimin e “sllavizmit” në
Gadishullin Ballkanik dhe si një urëlidhëse nëpërmjet së cilës ajo do të dilte në portin e
Selanikut, ndërsa për Italinë si një bazë për depërtimin e saj drejt Lindjes. Nga ana tjetër
Rusia cariste përpiqej për shtrirjen dhe ndikimin e saj në Ballkan nëpërmjet zmadhimit të
shteteve sllave, dhe ishte për coptimin e tërësishëm të tokave shqiptare ndërmjet shteteve
sllave.
2
Historia e Popullit Shqiptar, ASHSH, V.III, Tiranë 2007, f.19
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Mëdha për sa i përket fatit të Shqipërisë. Në ditët e fundit të nëntorit të vitit 1912,
ushtria sërbe pushtoi Elbasanin dhe Durrësin, e pastaj sipas marrëveshjes me
Greqinë, pushtuan gjithë Shqipërinë e mesme deri te lumi Shkumbin. Ndërsa nga
ana tjetër, në mars të vitit 1913 Greqia pushtoi Janinën, e pastaj edhe Gjirokastrën,
Përmetin, Tepelenën dhe arritën deri në afërsi të Beratit. Në pushtim ra edhe i
gjithë bregdeti shqiptar i detit Jon.
Mirëpo, një nyje shumë e fortë e bisedimeve për kufirin verior mbeti
Shkodra. Pretendimi Rus ishte se qyteti i Shkodrës paraqiste “mbijetesë politike”
për Malin e Zi dhe për vetë mbretin e dinastinë e tij. Reagimi i Vjenës ishte shumë i
ashpër, duke pretenduar se qyteti i Shkodrës është i pastër shqiptar dhe duhej
patjetër t’i takojë Shqipërisë. Edhe përkundër presioneve dhe kërcënimeve të
mëdha nga Fuqitë e Mëdha, Mali i Zi nuk tërhiqej nga pretendimi i tyre për ta
pushtuar Shkodrën. Ajo përfitonte nga divergjencat dhe mosmarrëveshjet midis
shteteve të Fuqive edhe përkundër demonstrimit të flotës së përbashkët të Fuqive të
Mëdha në bregdetin malazias si shenjë kërcënimi ndaj tyre. Kërkesës së Fuqive të
Mëdha për tërheqjen e Malit të Zi nga Shkodra iu bashkangjit edhe Peterburgu, pasi
që sipas tyre tash Shkodra ”si qytet i pastër shqiptar duhet t’i takojë Shqipërisë e jo
Malit të Zi”3, duke marrë premtime se si kompensim për këtë do të ketë lëshime për
Gjakovën dhe Dibrën.
Në këtë periudhë, Esad Pashë Toptani ishte i njohur si gjenerel në ushtrinë
osmane dhe mbrojtës i Shkodrës. Me 18 mijë ushtarët e tij, mes të cilëve 6 mijë
ishin ushtarë të Hasan Riza beut, komandant i garnizonit turk ai vazhdoi mbrojtjen
e qytetit për rreth tre muaj. Thirrjes së Malit të Zi për ta dorëzuar qytetin,
komandanti turk i përgjigjet se do të vepronte në përputhje me vendimet e
Konferencës së Londrës, e cila qytetitn e Shkodrës ia kishte dhënë Shqipërisë. Pasi
organizoi vrasjen e Hasan Riza beut, dhe pasi kishte marrë premtime nga Serbia
dhe Mali i Zi se do të kishte përkrahjen e tyre për t’u bërë princ i Shqipërisë së
Mesme, Esad Pashë Toptani me 22 prill 1913 ia dorëzoi qytetin ushtrisë malazeze.
Edhe pse malazezët hynë në qytetit e rrethuar, për shkak të presioneve të
vazhdueshme dhe kërcënimeve nga ushtritë e Fuqive të Mëdha, më 14 maj 1913
qyteti i Shkodrës përsëri iu kthye Shqipërisë.4
Në ndërkohë, ushtria osmane filloi tërheqjen e ushtarëve të saj nga e
ashtuquajtura armata e Vardarit e cila u tërhoq në jug të Shqipërisë në drejtim të
Vlorës, pej nga me anije në fund të majit shkuan per në Stamboll.
Edhe ushtria serbe kah fundi i majit filloi tërheqjen e ushtrisë së saj, pasi
morri premtimin për zgjerimin e territorit të saj në detin Adriatik. Edhe pse
premtimi për Serbinë bazohej në mundësinë e tregtisë së lirë nëpërmjet një
hekurudhe, Serbia përsëri nuk ishte e kënaqur me këtë vendim.

3

Peter Bartl, Albanci od srednjeg veka do danas......,141.
Spored Inostrani, Politiçki pregled. Bukureshka konferencija za mir, Srpski knjizevni
glasnik, br. 301(XXX, 3), 1 avgust 1913, 232 “... atëherë kur Mali i Zi u tërhoq nga
kërkesa e saj për Shkodrën, si kompenzim për këtë kërkohej ndihma financiare e cila ju
ishte premtuar atëherë”.
4
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Në pajtueshmëri me vendimet e konferencës së ambasadorëve, edhe pse
nuk ishin përcaktuar kufijtë e saktë të shtetit të ri, Austro-Hungaria e mbronte
mendimin se asnjë fshat i banuar me shqiptarë nuk duhet të mbetet jashtë shtetit
shqiptar dhe t’i takojë ndonjë shteti sllav, ajo u përpoq t’i fshihte synimet e veta në
Ballkan duke dalë në mbrojtje të të drejtave të shqiptarëve. Vjena shumë shpejtë e
bëri të qartë se nuk ishte për një zbatim absolut e pikë për pikë të parimit etnik.
Përfaqësuesi i saj në Londër deklaroi se “tokat e banuara krejtësisht nga popullsia
shqiptare nuk duhej t’i shkëputeshin Shqipërisë, ndërsa krahinat ku shqiptarët
mund të përbënin edhe shumicën e popullsisë, mund të ishin objekt i kompromisit
ndërmjet Fuqive dhe mund të përdoreshin për të plotësuar aspiratat e shteteve
fqinje për zgjerim”.5 Në anën tjetër, Rusia si mbrojtëse e sllavizmit dhe e shteteve
sllave në Ballkan, haptazi u konfrontua me Austro-Hungarinë për disa vendbanime
në veri dhe në lindje të Shqipërisë. Përderisa zhvilloheshin bisedime për Shkodrën,
njëkohësisht zhvilloheshin bisedime paralele për Gjakovën, Dibrën dhe për disa
pjesë të Shqipërisë Lindore dhe të Kosovës. Pas insistimit dhe këmbëngulësisë të
Rusisë, këto territore iu dhanë Mbretërisë SKS dhe Malit të Zi.
Shtetet më të interesuara për zgjidhjen e kufijve të shtetit të ri shqiptar,
Austro-Hungaria dhe Italia, i dërguan notë proteste Greqisë në lidhje me agjitimin e
fortë grek që bëhej në Çamëri dhe në pjesën jugore të Shqipërisë, për ç’arsye edhe
përcaktimi i kufirit jugor zhvillohej me pengesa. Në notën protestuese thuhej se në
një situatë të tillë, përfaqësuesit ndërkombëtarë të komisionit për përcaktimin e
kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë do t’i vlerësojnë si shqiptare të gjitha
vendbanimet kufitare të cilat për shkak të dhunës dhe presionit grek nuk do të
deklarohen për nga kombësia. Në një akuzë të tillë Greqia përgjigjet se qasja e tillë
nuk është në përputhshmëri me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në
Londër dhe akuzoi përfaqësuesit e Austro-Hungarisë dhe të Italisë se bien në
agjitimin e shqiptarëve. Për zgjidhjen e problemeve të krijuara me kufijtë e shtetit
të ri shqiptar dhe të shteteve fqinje u thirr edhe një Konferencë e Ambasadorëve në
Londër. Çështja e përcaktimit të kufirit me Greqinë ishte më kritike rreth territorit
të Korçës me rrethinë, ndërsa Janina njëzëri iu dha Greqisë. Megjithëkëtë, pas
shumë bisedimesh qyteti i Korçës me 1 gusht të vitit 1913 iu dha shtetit të ri
shqiptar. Në një vendim të tillë kontribut të madh dha Anglia që insistonte se si
matje për përcaktimin e kufirit nuk duhej të merrej vetëm treguesi etnografik por
edhe principi gjeografik dhe ekonomik reth përcaktimit të kufirit.
Edhe përkundër përcaktimit të përgjithshëm të kufirit shtetëror shqiptar,
prapëseprapë ngelën disa pika kontestuese me shtetet fqinje, të cilat për shkak të
fillimit të Luftës së Parë Botërore tema rreth kufijve do të zvarritet me vite. Rreth
çështjes së kufijve Fuqitë e Mëdha para së gjithash shihnin interesat e tyre në
Shqipëri nga këndvështrimi i garës se kush do të fitonte më tepër me përcaktimin e
kufijve të shtetit shqiptar. Përfaqësuesit e Italisë ishin të shqetësuar nga pretendimet
e Austro-Hungarisë e cila “e vlerësonte basenin e Vardarit si sferë ekskluzive e
interesit të saj, posaçërisht për shkak të hekurudhës lindore”.6
5
6

Historia e Popullit Shqiptar, ASHSH, V.III, Tiranë 2007, f.22
ASHRM mf. 242, dok. 46, Selanik, shtator 1905.
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Rivaliteti ndërmjet dy shteteve me të interesuara për Shqipërinë, Italisë
dhe Austro-Hungarisë dita ditës vinte në shprehje gjithnjë e më tepër edhe në
aspektin fetar. Me tendencë për ta dominuar gjithë detin Adriatik, Italia kryente
aktivitete në drejtim të përfitimit të popullatës rreth politikës së saj si
“shpëtimtare”. Ajo ishte njëra prej arsyeve për të dërguar murgesha dhe priftërinj
për popullatën e besimit të krishterë si dhe për t’i mësuar vajzat shqiptare italisht.7
Si përgjigje e këtyre aktiviteteve italiane që zhvilloheshin në pjesën veriore të
Shqipërisë, ku dominonin popullata katolike “Austro-Hungaria hapë shkollën
vëllazërore”.8 Me kalimin e kohës, aktivitetet e “shpëtimtarëve” haptazi fillojnë t’i
rrezikojnë përpjekjet e patriotëve shqiptarë për bashkimin e plotë të shqiptarëve si
në aspektin politik, ashtu edhe në atë kulturor.
Në situata të tilla, popujt e “vegjël” ballkanik më nuk ishin të sigurt a duhej
me të vërtetë të kërkohej ndihma e të huajve apo të bazoheshin në forcat e veta për
ta evituar “çlirimin” e të huajve, e që në të njëjtën kohë ishte okupim i ri i popullit
dhe i vendit. Dhe përsëri shpresë, dhe luftë për liri deri në pafundësi. Gjendja e tillë
dhe nevoja shekullore për liri ka bërë që të “vegjlit” t’i ndiqnin lëvizjet e të
“mëdhenjve” mirëpo prapë të vendosnin ashtu si mendonin vetë. Në një situatë të
tillë shqiptarët e kuptojnë se Europa nuk dëshiron t’u kushtojë rëndësi dhe t’i
respektojë popujt, çetat e të cilëve nuk paraqiten në horizont.9 Fuqitë e mëdha i
mbronin interesat e popullit shqiptar në atë masë, sa të kënaqnin interesat e tyre.
Realiteti ka treguar se këto fuqi deri në momentin e përgatitjes së “terrenit” për
ndarjen e territoreve mbanin status quo, ndërsa në çdo shtet tjetër europian ata
shihnin kundërshtar dhe jo bashkëpunëtor të tyre. Një element kyç në politikën e
shteteve të mëdha për Ballkanin ishte edhe aktiviteti i tyre diplomatik. Për këtë flet
edhe raporti i F. Kartvrajt drejtuar E. Grej-it në të cilin raportohet se përfaqësuesi
austriak që kishte qenë në Sofje, dr. Fon Baernarter, ish ministër dhe person i afërt i
grofit Erental për misione speciale në vendet ballkanike, bashkë me “njëzet apo
tridhjetë përfaqësues, prej tyre më tepër ushtarakë, i kanë hulumtuar dhe studiuar
të gjitha sipërfaqet rreth kufijve që mund të përcaktoheshin një ditë si kufij të një
shteti të mundshëm autonom shqiptar”.10 Kjo tregon se qeveria austro-hungareze
grumbullonte informata rreth shtrirjes së popujve ballkanikë dhe raporteve mes
tyre, të cilat informata do të shfrytëzoheshin në momente kur do të krijohej
mundësia për rishqyrtimin e kufijve gjeografik të Ballkanit. Interesin për “punët e
Ballkanit” e dëshmon edhe raporti i z. H. Baks Ajronsajd drejtuar E. Grej-it ku
thuhet “nga një burim i sigurt...... del se politika austro-hungareze në katër javët e
kaluara ka pasur një qasje më aktive në krijimin e një Shqipërie Autonome”.11

7

A.Q.Sh., fondi, Nikollë Ivanaj, dosje nr. 4, Vienë, shtator 1907
Po aty.
9
Basbakanlik arsvivi Istambul, TFR I UM 24-2490 (dokumenti i përkthyer me titull
”Takimi mbajtur me shqiptarin Topoll në lidhje me kryengritjen në Shqipëri dhe në të trija
vilajetet”, dokumenti gjendet në ASHRM).
10
ASHRM mf. 1580, dok. 148, Vjenë, 31 gusht 1911.
11
ASHRM mf. 1580, dok, 81, 24 korik 1911.
8
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Ekzistonin dy pika prej të cilave Austro-Hungaria në asnjë mënyre nuk do
të tërhiqej. Nga njëra anë, ajo dëshironte një Serbi të dobët dhe me territor të
ngushtuar, dhe nga ana tjetër, një Shqipëri të fuqishme dhe autonome. Një politikë
e tillë ka shqetësuar kreun e shtetit Bullgar i cili deri atëherë kishte besuar se
Austro-Hungaria pa diskutim do të insistonte që pjesa më e madhe e Maqedonisë
t’i takojë Bullgarisë. Ky qëndrim vinte si rezultat i gjendjes reale nga terreni,
kuptohet nga prizma e politikanëve bullgarë. Në këto rrethana, Austro-Hungaria ia
kishte bërë me dije Bullgarisë se ishte e gatshme për një marrëveshje mes tyre për
çështjen e Maqedonisë, gjë që nënkuptonte edhe kusht për një bashkëpunim të
ardhshëm”.12
Si kompensim për zgjerimin territorial të shtetit të ri shqiptar të banuar me
popullatë shqiptare, qeveria e Austo-Hungarisë i propozon Bullgarisë zgjerim
territorial në provincën serbe, atë të Pirotit deri në Moravë,13 dhe pjesën e mbetur të
Maqedonisë, (pjesën e mesme të rrjedhës së lumit Vardar dhe pjesën veriore të
lumit Struma). Sipas këtij propozimi, qyteti i Selanikut dhe Gadishulli i Halkidikit
do të ishin jashtë shtetit të ri shqiptar dhe atij bullgar, dhe mbeteshin nën
sovranitetin e Perandorisë Osmane, ashtu siç kishin qenë edhe deri atëherë.
Megjithatë, Bullgaria asnjëherë nuk u pajtua me propozimet e dhëna. Të
gjithë e kishin të qartë se ajo (Bullgaria) dëshironte një Maqedoni të tërë të madhe
dhe autonome, prandaj ajo ishte kundërshtare e madhe e idesë për një Shqipëri të
zgjeruar dhe autonome e cila tërësisht do të ishte nën ndikimin e Austro-Hungarisë.
Mbreti bullgar, Ferdinandi ishte i detyruar t’i pranonte këto propozime kur të vinte
koha për to, ose rrezikonte fronin mbretëror. Duke qenë se prioritet për të ishin
interesat e tij personale e pastaj interesat e shtetit, ai pa hamendje vendos fatin e tij
në duart e Austrisë apo të Rusisë.14
Vështirësitë për krijimin e një Shqipërie autonome ishin të kuptueshme
duke pasur parasysh gërshetimet dhe interesat e shumë shteteve europiane për këtë
pjesë të Ballkanit. Nëse do të realizohej plani i Austo-Hungarisë, Italia nuk do të
fitonte asgjë përveç fjalëve të mira, e ndërsa Rusia do të kishte të vështirë
shpëtimin e Serbisë nga ndikimi i Austro-Hungarisë.15
Qëndrimi i Austro-Hungarisë për sa i përket çështjes së kufijve shqiptarë
dhe të qëllimeve serbe ishte decid. Ky qëndrim kuptohet edhe nga deklarata e grofit
Berthold që kishte bërë me përfaqësuesin e Sërbisë në Vienë me z. Jovanoviç. Aty
grofi Berthold kishte deklaruar se ”shteti i tij në asnjë mënyrë nuk do të tërhiqet
nga qëndrimi i tij për të penguar Sërbinë në depërtimin dhe marrjen ndonjë nga
porti në detin Adriatik, por ishte i gatshëm që të shqyrtonte çfarëdo propozimi që
do t’i lejonte Serbisë dalje tregtare në detin Adriatik”.16
12

ASHRM mf. 1580, dok. 81, 24 korik 1911 .
Oferta austro-hungareze “provinca sërbe e Pirotit, ku janë të vendosur shumë bullgarë, ti
takojë Bullgarisë është propzim i politikës austriake për zgjidhjen e mosmarrveshjeve të
këtyre dy shteteve ballkanike”. ASHRM, mf. 1580, dok. 81, 24 korik 1911.
14
ASHRM, mf. 1580, dok. 81, 24 korik 1911.
15
Po aty.
16
ASHRM, mf. 2134, dok. 113, Beograd, 21 dhjetor 1912.
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Ajo që vlen të përmendet në këtë periudhe kohore, është edhe fakti se
fitorja e shpejtë e aleancës ballkanike kundër Perandorisë Osmane, krijoi
mundësinë që kjo aleancë të japë propozime rreth përkufizimeve të shtetit të tyre
me Shqipërinë. Pretendimet e shteteve ballkanike janë varur nga pretendimet e
Fuqive të Mëdha. Me dëshirën që të merrte pjesën më të madhe të Ballkanit, në
propozimin e përfaqësuesit të Serbisë lexojmë ”në lidhje me kufijtë e shtetit të ri
shqiptar koncesionet e fundit që mund t’i bëjë Qeveria Mbretërore Serbe paraqesin
vijën e cila kalon nëpërmjet kreshtës së malit që i ndan ujërat që derdhen në liqenin
e Ohrit dhe Drinit të Zi, nga njëra anë, dhe Detit Adriatik, nga ana tjetër. Nëse
kufijtë që paraqesin minimumin e kërkesave tona nuk mund të pranohen, atëherë
asnjë qeveri në Serbi nuk do të ishte në gjendje të bind popullin që ta pranojë këtë
dështim të ri kundrejt aspiratave që kishte populli serbë, e për të cilat kishte bërë të
gjitha sakrificat e mundshme”17.
Ky propozim serb për çështjen e kufijve ishte i papranueshëm për AustroHungarinë. Sipas këtij propozimi, “në jug të Shqipërisë kufiri do të ishte i njëjtë me
vijën kufitare që mbronte Greqia, ndërsa për sa u përket kufijve lindorë dhe veriorë,
vinin në pah pretendimet serbe dhe malazeze. Kjo vijë kufitare që paraqitet nga
aleatët ballkanikë edhe më tepër do ta kufizojë territorin e Shqipërisë sesa
propozimi i dhënë nga ana ruse”.18 Vija kufitare e Shqipërisë ishte burim i
shqetësimit të shumë politikanëve të kohës të cilët kishin frikën se “situata do të
bëhej edhe më serioze nëse kufijtë e Shqipërisë shtyheshin shumë më në lindje dhe
më në veri. Prandaj propozohej që kufiri lindor i Shqipërisë të ishte ujëndarësja
ndërmjet Liqenit të Ohrit dhe Adriatikut si dhe ajo e Drinit dhe Adriatikut”19.
E një rëndësie të veçantë për rregullimin e punëve ballkanike ishin edhe
marrëveshjet ndërmjet vetë aleatëve ballkanikë. Serbia pranoi idenë që Bullgaria të
merrte Adrianopolin (Edrenen), duke shpresuar se qeveria bullgare mund t’i bënte
lëshime territoriale Serbisë në Maqedoni. Është për t’u befasuar se pse Serbia u
tërhoq nga pretendimi për Manastirin e cila ushtrisë serbe i kushtoi shumë viktima
dhe shumë të plagosur. Për këtë qëndrim të Serbisë kanë informuar edhe
përfaqësuesit oficial bullgarë, të cilët nuk prisnin që të kenë vështirësi me palën
serbe për Maqedoninë për shkak se “sferat e interesave serbe dhe atyre bullgare në
Maqedoni ishin shumë të qarta dhe të definuara para luftës”, dhe se askush nuk do
të besonte se Serbia nuk do ta respektonte këtë marrëveshje”.20
Raporti i z. Berthold ministër i Austro-Hungarisë në Vjenë dërguar
ambasadorit austro-hungarez në Berlin, grofit Segjeni, tregon qartë interesimin
jetik të Austro-Hungarisë për Ballkanin, ku mes tjerash thuhet se: “duhet të
sigurohet një zhvillim i lirë i Shqipërisë,..... që nënkupton sigurimin e interesave të
17

ASHRM, mf. 2134, dok. 334, Beograd, 30 dhjetor 1912. për qështjen e kufijve të
Shqipërisë shih, Inostrani, Politiçki pregled. Kraj skadarskog pitanja.- Granice Albanije.Deo turskog drzavnog duga koji bi mogli primiti Balkanski saveznici posle mira, Srpski
knjizevni glasnik, knj. XXX, br. 10, 16 maj 1913, 796.
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ASHRM, mf 1305, Ministerium des Aussern, Diplomatische aktenstucke betreffend die
ereignisse am Balkan, dok. 218.
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20
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rëndësishme ekonomike austro-hungareze në Ballkan, sidomos në lidhje me vijën
hekurudhore me Detin Egje”.21
Fakti që diplomatët e monarkisë i kushtonin rëndësi të veçantë kësaj vije
hekurudhore na bënë të kuptojmë se kjo ishte njëra nga nevojat më vitale të AustoHungarisë në këtë pjesë të këtij territori. Duke i fshehur qëllimet e tyre të dyfishta
nëpërmjet politikës përkrahëse ndaj shqiptarëve, konti Erental gjithnjë është
paraqitur si simpatizues i shqiptarëve. Ata dëshironin të besonin se “konti Erental
do ta ndihmonte krijimin e një Shqipërie autonome dhe të zgjeruar, sepse.....një
Shqipëri e vogël do të ishte e pafuqishme për t’iu kundërvënë pretendimeve serbe
dhe atyre bullgare, dhe kjo do të paraqiste burim potencial të rrezikimit të paqes në
Ballkan. Një Shqipëri e zgjeruar dhe stabile do të ndihmonte edhe në zgjidhjen e
problemit të Selanikut. Porti i Selanikut, sipas ideve austriake nuk mund ti takojë
askujt përveç Turqisë, dhe rruga e lirë deri aty që do të kalonte nëpërmjet shtetit
shqiptar, mendoj, do t’i konvenonte më tepër Austrisë sesa rrugë që do të kalonte
nëpërmjet një Serbie të zgjeruar”.22 Për realizimin e këtyre qëllimeve kaq serioze
në Ballkan kërkohej aktivitet i përhershëm.23
Lëvizja shqiptare në jug të Shqipërisë paraqiste pengesë shtesë për
politikën greke. Greqia llogariste Epirin si trashëgimi të saj. Edhe pse grekët
“...kujdeseshin që të sigurojnë ndikimin e tyre në Maqedoni, ata ishin më shumë të
angazhuar në Epir dhe ishin të obliguar deshtën apo nuk deshtën të hargjojnë
energji të madhe atje.”24
Derisa këto lojëra diplomatike zhvilloheshin ndërmjet Fuqive të Mëdha
dhe shteteve ballkanike, popullata shqiptare organizonte kryengritje kundër
qeverive aktuale. Kryengritjet më të ashpra qenë organizuar sidomos në Shqipërinë
Veriore.
Për qetësimin e gjendjes së tillë nga ana e Fuqive të Mëdha propozohej
“modernizimi i Turqisë, me çka krijoheshin kushte për një ardhmëri të pasigurt të
relacionit ndërmjet Portës së lartë dhe elementeve shqiptare, relacion ky shumë i
rëndësishëm për Perandorinë Osmane.
Në kohën e aktiviteteve kryengritëse të popullsisë shqiptare në pjesën
veriore të Shqipërisë, ministri serb për punë të brendshme Milovanoviq konstaton
se Austr-Hungaria është thelbi i problemeve shqiptare. Ndërsa në anën tjetër Rusia
disa herë kishte biseduar me mbretin e Malit të Zi, duke iu kërcënuar atij me
tërheqjen e ndihmave financiare nëse vendos që t’i inkurajojë shqiptarët për
kryengritje. Anglia edhe pse nuk ishte e angazhuar drejtpërdrejt përdori autoritetin

21
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e saj që Fuqitë e Mëdha të kenë ndikimin e tyre në zgjidhjen përfundimtare të
çështjeve shqiptare.25
Për realizimin e planit të Austro-Hungarisë në lidhje me prezencën e saj në
shtetin e ri shqiptar, rrezik të madh paraqiste Serbia, heshturazi edhe Rusia. Kjo
situatë e detyroi Austro-Hungarinë në mënyrë të vazhdueshme të kërkojë aleatë për
realizimin e planit të saj. Edhe përkundër faktit se Ausro-Hungaria dhe Italia ishin
kundërshtarët më të mëdhenj kur bëhej fjalë për daljen e Serbisë në Detin Adriatik,
ata ishin të një mendimi. Ajo dëshmohet edhe në telegramin e ambasadorit Fon
Marei në Romë dërguar deri te ministri Berthold në Vienë me datë 9 nëntor të vitit
1912 ku lexojmë: “zotëri Bolati më lajmëroi me urdhër të ministrit të punëve të
jashtme, se edhe Italia mendon që depërtimi eventual i Serbisë në Detin Adriatik
nëpërmjet Shqipërisë është i papranueshëm, dhe është kundër parimit për
autonominë dhe inegritetin e Shqipërisë”26.
Për çështjen e realizimit të një Shqipërie autonome, e një rëndësie të
veçantë është të merret parasysh edhe qëndrimi i Rusisë, nëse kemi parasysh çasjen
e saj drejt përkrahjes së Sërbisë për dalje ne Adriatik. Në këtë kontekst, realizohet
një bisedë midis ambasadori austro-hungarez Turn dhe kryeministrit të Rusisë,
Kokozov në Shën Petersburg me datë 11 nëntor të vitit 1912 për çështjet
ballkanike. Në këtë bisedë mes tjerash thuhet se “kryeministri rus paraqet dy
çështje, zgjidhja e të cilave mund të haste vështirësi shumë serioze. E para ishte
përkufizimi i nocionit Shqipëri dhe e dyta, çështja e kufijve që duhej t’i
përcaktoheshin kësaj krijese autonome. Mirëpo, për këtë do të duhej të kishte
pajtueshmëri ndërmjet Fuqive të Mëdha”27, kuptohet nëse gjendej ndonjë
kompromis edhe për problemin sërb.
Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, rritet interesi i Fuqive të Mëdha
për këtë pjesë të Ballkanit, për arsye se kishte ardhur dita e përllogaritjeve, dhe
marrëveshjeve mes vete. Me datë 17 dhjetor të vitit 1912, grofi Mensdorf nga
Londra kishte dërguar telegram deri te ministri Berthold, ku përveç informacioneve
për takimet e përfaqësuesve të vendeve “të interesuara”, ndër të tjera thekson se,
është dakorduar t’u propozohet qeverive të Fuqive të Mëdha një Shqipëri autonome
të garantuar dhe të kontrolluar nga gjashtë Fuqitë e Mëdha nën suverenitetin e
Sulltanit. Gjithashtu bën të ditur edhe për dakordimin e tërheqjes së elementeve
turke nga administrata. Sa i përket depërtimin tregtar të Serbisë në Detin Adriatik,
njoftohet se kjo çështje nuk kishte shkaktuar vështirësi të mëdha. Pas propozimit të
Rusisë dhe pas një diskutimi rreth kësaj çështjeje ishte dakorduar që Serbisë t’i
lejohej qasje e lirë tregtare nëpërmjet territorit të Shqipërisë dhe një port neutral
dhe të lirë, me ç’rast do të shfrytëzohej një linjë hekurudhore ndërkombëtare nën
kontrollin europian dhe e siguruar nga forcat e veçanta ndërkombëtare për
qarkullim të lirë të të gjitha mallrave, duke përfshirë edhe municionin ushtarak.28
Përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha kishin propozuar edhe përcaktime të reja të
25
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kufijve të Shqipërisë. Secili nga ta ishte angazhuar që vija kufitare e Shqipërisë
maksimalisht t’i përshtatej interesit të shtetit të cilin ata përfaqësonin, e jo
interesave të popullit shqiptar. Se sa e rëndësishme ishte çështja e kufijve të
Shqipërisë për Austro-Hungarinë dhe për fuqitë e tjera, flet vet fakti se grofi
Mensdorf përfaqësues i Austro-Hungarisë në konferencën, për çdo ditë dërgonte
telegrame të detajuara të bisedave të zhvilluara në Londër deri te ministri Berthold
në Vjenë. Ndër të tjera në telegramin e 18 dhjetorit të vitit 1912 mes tjerash thuhet:
”në fillim të Konferencës së Ambasadorëve të ditës së sotme, nga une është kërkuar
të deklarohem rreth kufirit lindor të Shqipërisë së ardhshme. Unë e kam përsëritur
qëndrimin tonë se, të gjitha pjesët e banuara me shqiptarë duhet patjetër t’i takojnë
Shqipërisë, dhe sidomos rëndësi të veçantë i kam kushtuar kufirit verior të
Shqipërisë, dhe kam kërkuar të mbetet kufiri aktual me Malin e Zi”.29 Për mënyrën
e zhvillimit të bisedimeve ministri Berthold në telegramin e tij të 19 dhjetorit e
autorizon Mensdorfin që “gjatë bisedimeve si bazë të merret parasysh vija kufitare
sipas së cilës rajoni i Pejës, i Prizrenit dhe i Ohrit duhet të përfshiheshin në kufijtë e
Shqipërisë, si dhe të merren parasysh kërkesat më të reja të toskëve të jugut në
lidhje me përcaktimin e kufirit jugor”30. Dominimin absolut të Fuqive të Mëdha në
përcaktimin e fatit të Ballkanit Perëndimor e tregon edhe telegrami i konzulit
austriak në Vlorë, Lejhanec dërguar ministrit Berthold me datë 21 dhjetor të vitit
1912 ku, ndër të tjera thuhet: “sot në mbrëmje telegramet e arritura private nga
Vjena dhe Parisi lajmerojnë se gjashtë Fuqitë e Mëdha dje në Londër janë
dakorduar për autonominë e Shqipërisë si dhe për qasjen komerciale të Sërbisë në
drejtim të Detit Adriatik”. 31 Mirëpo gjithmonë kishte vërejtje dhe pakënaqësi nga
vendimet e marra. Në telegramin e ambasadorit Mensdorf nga Londra deri te
ministri Berthold, e dërguar me 6 shkurt të vitit 1913, flitet për rrjedhën e
konferencës në Londër, ku ndër të tjera “Sër Edvard Grej e informon konferencën
për një propozim të ardhur nga princi Lihnovski për përcaktimin e kufirit të
Shqipërisë në veri dhe lindje. Vija kufitare do të fillonte nga Adriatiku ku do ta
përcillte rrjedhën e lumit Bojana deri në një pikë ndërmjet vendeve Ruskuli dhe
Samrik, prej aty do të vazhdonte në drejtim të Liqenit të Shkodrës duke ia lënë
Taraboshin Shqipërisë, prej aty në drejtim të gjirit të Liqenit të Hotit duke i lënë
Malit të Zi Hotin dhe Grudën, ndërsa Shqipërisë Kastratin, Kelmendin dhe
Shkrelin. Plava, Gucia, Peja dhe Manastiri i Deçanit do të mbeteshin jashtë
Shqipërisë si dhe Prizreni në përjashtim të territorit të Lumës. Gjakova dhe Dibra
do t’i takonin Shqipërisë, prej nga kufiri do të kalonte në pjesën lindore të Drinit
deri te Liqeni i Ohrit”32. Ajo që më tepër bie në sy në këto biseda është se secila
nga shtetet e Fuqive të Mëdha mbështetnin propozimet që shkonin në favor të atyre
shteteve ballkanike, që lidheshin ngusht me interesat e tyre. Këtë e dëshmon edhe
telegrami i ambasadorit Mensdorf dërguar ministrit Berthold më 14 shkurt 1913 ku
flitej për një propozim Rus për përcaktimin e kufirit lindor dhe verilindor të
29
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Shqipërisë. Sipas këtij propozimi vija kufitare do të fillonte nga “Adriatiku në
pjesën jugore të lumit Bojana, Qyteti i Shkodrës do t’i takonte Shqipërisë, e Mali i
Zi si kompensim do ta fitonte tërë Liqenin e Shkodrës. Bregu i liqenit, nga derdhja
e saj në lumin Bojana e deri te gjiri i Liqenit të Hotit, i premtohej Shqipërisë, me
garancë që Mali i Zi të ketë liri të plotë për zbatimin e rregullimit të liqenit.
Gjakova do të mbetej jashtë Shqipërisë, pastaj do të përcillej rrjedha e Drinit të
Bardhë deri në derdhjen e saj në Drinin e Zi, dhe do të vazhdonte deri në pikën ku
vija kufitare arrin deri në propozimin e njohur të pjesës lindore të Lumit Drin, e cila
vazhdon deri në pjesën veriore të Liqenit të Ohrit”.33 Gërshetimi në rrjetën e
merimangës të Fuqitë e Mëdha, mbështetja e tyre për njërën nga shtetet ballkanike
dhe për mbrojtjen e interesave të saja, në momentin e caktuar i sollën ata në një
situatë shumë të vështirë. Kështu që insistimi i Rusisë që maksimalisht t’i ndihmon
Serbisë në realizimin e synimeve të saja, pastaj mbështetja e Anglisë për interesat e
Greqisë dhe në fund, qëndrimi i fuqishëm i Austro-Hungarisë kur kishte të bënte
me çështjen e Shqipërisë, sollën në ftohjen e raporteve ndërmjet tyre dhe në
ndërprerjen e bisedimeve ndërmjet përfaqësuesve të Fuqive të Mëdha në Londër.
Në fillim të marsit të vitit 1913, pas përpjekjeve të fuqishme të sër Edvard Grej dhe
të knezit Lihnovski, arritën t’i afrojnë qëndrimet e Fuqive të Mëdha për sa i përket
përkufizimit të Shqipërisë në pjesën më të madhe të saj. Për shkak të rrethanave të
vështira që u krijuan, u kërkuan kushte minimale që të mund të lëvizet nga pika
zero ku kishte arritur gjendja sa i përket përkufizimit të Shqipërisë, dhe prandaj
duhej një ditë e më herët që çështja e përkufizimit të jetë temë e diskutimit në
njërën nga sesionet e Konferencës së Ambasadorëve.
Me qëllim të përfitimit të territorit maksimal të Shqipërisë, si dhe duke i
analizuar qëndrimet dhe pozicionet e shteteve tjera të interesuara për përcaktimin e
kufijve të Shqipërisë, kreu politik i Austro-Hungarisë filloi korrespondencë
intensive nëpërmjet ambasadorit të saj në Londër me përfaqësuesit e tjerë të Fuqive
të Mëdha. Në kuadër të kësaj, ambasadori Mensdorf u dorëzon përfaqësuesve tjerë
të konferencës së Londrës një propozim më të “butë” sipas të cilit “kufiri i
Shqipërisë do të fillonte nga bregdeti Adriatik përgjatë rrjedhës së Lumit Bojana
deri në fshatin Goricë i vendosur në bregun e djathtë të lumit. Prej aty, vija e
kufitare do të ngjitej lartë deri në majat e maleve që e ndan lumin Bojana me
Liqenin e Shkodrës, duke ia lënë Taraboshin Shqipërisë. Kjo vijë do ta kalonte
liqenin deri te fshati Zogaj, i cili i mbetet Shqipërisë, dhe do të vazhdonte deri te
Liqeni i Hotit, prej nga do ta përcillte kufirin ndërmjet fiseve Grudi dhe Hoti që iu
lanë Malit të Zi, nga njëra anë, dhe të fiseve Kelmendi dhe Kastrati, nga ana tjetër,
që iu lanë Shqipërisë. Vija kufitare vazhdon duke u përputhur me kufirin aktual të
fiseve malazeze Kuçi, nga njëra anë, dhe të fisit Kelmendi, nga ana tjetër, deri në
rrethinat e Plavës dhe të Gucisë. Këta të fundit i mbesin Malit të Zi dhe duke
vazhduar përgjatë vargmaleve dhe rrjedhës së lumenjve, ndërmjet qarkut të Limit
nga njëra anë, dhe Drinit nga ana tjetër”34. Në vazhdim, sipas propozimit të njëjtë,
kufiri shqiptar “zbret nga vargmalet dhe kalon në kreshtat kodrinore në jug të
33
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Gjakovës e cila mbetet jashtë Shqipërisë. Ajo e përcjell rrjedhën e Drinit të Bardhë
deri në perëndim të qytetit të Prizrenit duke vazhduar ndërmjet qarkut të Prizrenit
dhe të Lumës, duke ia lënë këtë të fundit Shqipërisë. Nga aty, vija kufitare vazhdon
përgjatë kodrave malore të Korabit duke ia lënë Shqipërisë krahinën e Dibrës së
Vogël, ndërsa jashtë Shqipërisë krahinën e Rekës. Duke i lëshuar këto kodrina pak
më në veri se qyteti i Dibrës, i cili mbetet jashtë Shqipërisë, vija kufitare vazhdon
përgjatë Drinit të Zi deri në fshatin Llukovë, duke e lënë qytetin e Strugës jashtë
Shqipërisë, vija vazhdon deri në bregun e Liqenit të Ohrit”35.
Në këtë periudhë edhe pse jo shumë të suksesshme, shumë aktive ishin
edhe qarqet politike të shteteve ballkanike. Interes të veçantë nxiti sidomos
aktivizimi i marrëveshjes serbo-greke për ndarjen e territorit të Maqedonisë dhe të
Shqipërisë36. Me realizimin e kësaj marrëveshjeje do të kënaqeshin aspiratat e
Sërbisë dhe të Greqisë për ndarjen e Maqedonisë, por jo edhe të Bullgarisë.
Pikërisht për shkak të marrëveshjes serbo-greke, kjo pjesë e Ballkanit u bë edhe
interes i Fuqive të Mëdha. Kështu që, në raportin e konsullit austro-hungarez, Hal
nga Manastiri, të datës 11 qershor të vitit 1913 drejtuar ministrit Berthold flitet për
“përcaktimin definitiv të vijës së ardhshme kufitare ndërmjet Serbisë dhe Greqisë
në vilajetin e dikurshëm të Manastirit, edhe atë nga mali Niçe në lindje e deri në
bregun perëndimor të Liqenit të Prespës. Më tutje thuhet: burime shqiptare nga
Korça më lajmëruan për rrjedhën e mëtutjeshme të përcaktimit të vijës së
ardhshme kufitare në perëndim të Liqenit të Prespës, sipas të cilës për çudi Sërbija
heq dorë nga zonat e okupuara prej tyre duke ua lënë Greçisë këto vendbanime:
Breneshtë, Virçon, Rakaç, Çausli, Bragozhdë, Stropiqkë, Leshicë, Cërnovë,
Grabovicë, Pretushë, Veliterna, Blaça, Alarup, Bratomir dhe Podgorë. Sërbët i
mbajnë këto vendbanime: Llubanishtë, Peshkopejë, Shën Naum, Zagoriçan,
Dushemishte, Starovë, Cervaskë, Remenjë, Virdovë, Pogradec, Momilishtë,
Kodunishtë dhe Cervenakë.37
Me këtë përcaktim të vijës kufitare grekët nuk arrijnë të kenë çasje në
Liqenin e Ohrit. Gjithashtu edhe manastiri i njohur “grek”, Shën Naumi mbetet në
duart e Serbisë.38 Përkundër vijës së tanishme të demarkacionit që tash përputhet
me rrjedhën e lumit Devol, vija e ardhshme kufitare greke do të zhvendoset shumë
më në veri.
Për shkak të zgjidhjes sa më efikase të problemeve që u bënë gjithnjë e më
të dukshme sidomos për shkak të prolongimeve të vendimeve nga Konferenca e
35

Po aty.
ASHRM, mf. 453. propozimet e para për ndarjen e teritorit të Maqedonisë është e
shpjeguar në letrën e përfaqësuesit grek A. Romanos dërguar deri te kryetari i Këshillit të
Sërbisë në Beograd, Vladan Gjorgjeviq, në lidje me përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet
Sërbisë dhe Greçisë në Maqedoni, me datë 23 qershorë të vitit 1899. Ideja e këtillë ishte
shumë e përshtatshme për të dyja palët, kështu që në çdo moment mund të aktualizohet
realizimi i saj.
37
ASHRM, mf. 1305, Diplomatische aktenstucke...dok. 677.
38
Fakti që manastiri i Shën Naumit ishte ortodoks, ishte tregues i mjaftueshëm për
përfaqësuesit e austo-hungarisë që ta regjistrojnë si manastir grek duke e njohur në këtë
periudhë Patriarkanën e Stambollit si mbrojtës të ortodoksizmit.
36
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Londrës, u formua një komision ndërkombëtar për përcaktimin e kufijve të
Ballkanit. Atëherë fillon korrespondimi intern dhe intensiv diplomatik i
pjesëmarrësve dhe ambasadorëve në Londër me shtetet amë. Me 19 qershor të vitit
1913, qeveria austo-hungareze i jep instruksione delegatit të vet në komision për
përcaktimin e kufirit verior dhe verilindor të Shqipërisë. Në shkresë kërkohet “nga
delegati i tyre që për veprimtarinë e tij dhe të komisionit të informon për çdo detal
ministrinë mbretërore për punë të jashtme” 39.
Për definimin e prioriteteve të tyre punonin secila prej vendeve të
interesuara, kështu që secila prej tyre kishte interes të veçantë për përparimin dhe
përfundimin sa më të shpejtë të çështjes së kufijve. Sipas tekstit në instruksionet e
Austro-Hungarisë, hapësira për përcaktimin e saktë të vijës kufitare duhej të ndahej
në gjashtë zona, secila detajisht e përshkruar në dokument40. Vlen të përmendet
fakti me qëllim që të tregohet sa më konstruktive, politika austro-hungareze
vlerëson se “....zonat e përmendura nuk është e thënë që të vijnë në shqyrtim në
komision sipas renditjes, ka mundësi që më parë të përcaktohen seksionet kufitare
aty ku është e dëshirueshme para se gjithash në interes të stabilizimit të raporteve
mes tyre” 41.
Pas përfundimit të çështjeve të nxehta, sipas sugjerimeve të AustroHungarisë, duhej të shqyrtoheshin çështjet që ishin me pak të rëndësishme për ata,
e që në thelb ishin shumë të rëndësishme për popullin që jetonte në ato vise. Kështu
që nëse kufiri i binte rreth ndonjë lumi, atëherë rrjedha e lumit do të përcaktohej si
vijë kufitare, e ndërsa ne pjesët malore vija që kalonte në majën e malit përcaktohej
si vijë kufitare. Sa i përket çështjeve pronësore, ato ishin të prekura nga përcaktimi
i vijës së re kufitare. Gjatë përcaktimit të vijës kufitare, gjithashtu duhej të
respektoheshin kushtet jetësore të popullatës që jetonin në këto vise si, nevojat për
furnizime me krip, ujë, drithëra dhe dru, pastaj respektimin e shfrytëzimit të
kullosave, gjuetisë dhe të peshkimit. Të gjitha këto duhej të përcaktoheshin nga ana
e Komisionit dhe të futeshin në protokoll.
Parashikohej edhe rregullimi i gjendjes së komunikacionit në lumenjtë
kufitarë dhe në liqenet, si atë të Shkodrës dhe të Ohrit.
Përveç instruksioneve për përcaktimin e kufirit verior dhe verilindor, me
26 gusht të vitit 1913, delegatit të saj Austro-Hungaria i kishte dhënë edhe
instruksione për përcaktimin e kufirit jugor dhe juglindor të Shqipërisë. Aty
hollësisht ishin përcaktuar vendet e mundshme për përcaktimin e vijës kufitare, me
të cilën do të ishte pajtuar Austro-Hungaria.
Ajo që ishte shumë me rëndësi në këto bisedime ishte mungesa e tolerancës
te të gjitha vendet që ishin të interesuara për fatin e Shqipërisë. Ekzistonte vetëm
egoizmi si bartës i negociatave. Prandaj nuk është për t’u habitur që kufijtë e
Shqipërisë janë ashtu si janë, ashtu siç i kanë përcaktuar përfaqësuesit e Fuqive të
Mëdha.

39
40
41

ASHRM, mf. 1305, Diplomatische aktenstucke...dok. 677.
ASHRM, mf. 1305, Diplomatische aktenstucke...dok. 677.
Po aty.
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NEBI DERVISHI

KLUBET KOMBËTARE NË VILAJETIN E
MANASTIRIT DHE TË KOSOVËS
( GUSHT 1908- DHIJETOR 1909)
Klubet kombëtare ishin organizata patriotike politiko-kulturore, që vepruan
në periudhën e regjimit xhonturk, pas shpalljes së “HYRIJETIT, 23. VII. 1908”.
Ato ishin organizata të gjera që në gjirin e tyre përfshinin përfaqësues të shtresave
të ndryshme shoqërore dhe udhëhiqeshin kryesisht nga intelektualë atdhedashës.
Statutet e klubeve kombëtare kishin shpallur si qëllim të përbashkët bashkimin e
kombit shqiptar dhe ngritjen e tij kulturore, duke hapur shkolla shqipe dhe duke
botuar gazeta dhe libra në gjuhën amtare.
Pas shpalljes së Kushtetutës, veprimtaria e atdhetarëve shqiptarë u
përqendrua krahas aktiviteteve të tjera edhe në themelimin e klubeve shqiptare,
institucioneve të rëndësishme të kësaj periudhe për përmbushjen e kërkesave
programatike të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare me mjete politike si dhe me anë të
luftës së armatosur. Në të vërtetë ato ( klubet) kishin një platformë gjithëpërfshirëse
kombëtare dhe synim bashkimin e popullit shqiptar përmes ngritjes së nivelit të tij
arsimor dhe kulturor.
Në gjirin e tyre u përfshinë përfaqësues të shtresave të ndryshme të
shoqërisë shqiptare. Drejtues të tyre ishin intelektualët, shtresa më e ngritur dhe më
e vetëdijshme e kombit “veçanërisht e respektuar nga populli”. Klubet
konsideroheshin si strumbullarë të çështjes kombëtare, që do luanin rolin e
tempujve të popullit shqiptar, sikurse kishat e xhamitë që patën bashkuar dikur
njerëzit. Këto klube do të ishin vatra, ku do të mblidheshin të gjithë pjesëtarët e
shoqërisë shqiptare, “të pasur e të varfër” për të mbështetur njërin-tjetrin,
bashkimin “se jemi një komb”, sepse, siç shprehej një gazetë e kohës “jemi gjithë
një fis, gjithë djemtë e kësaj Shqipërie”.
Sipas intelektualit dhe publicistit të shquar Fan S. Noli, klubet duhet të
angazhoheshin për jetësimin e dëshirave “të përzemërta të çdo shqiptari atdhetar”.
Një atdhetar i asaj kohe shprehej se qëllimi i klubeve ishte i shenjtë dhe ishte një
punë “fort e pëlqyer”, sepse ata synonin bashkimin e gjithë shqiptarëve, të gjithë
me një zë kërkonin bashkimin, si një parakusht për mbarëvajtjen dhe “fatbardhësi
të kombit”. Sipas gazetës ”Zgjimi i Shqipërisë”, këto institucione përbënin vatra ku
do të afroheshin dhe do të bashkoheshin shqiptarët pa dallim feje (Zgjimi i
Shqipërisë, nr. 10. Janar. 15.07.1909/2./. Edhe gazeta “Liria” i konsideronte ato si
institucione me rëndësi që do të luanin rol të madh për të shmangur përçarjen
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midis shqiptarëve dhe për t’i vënë shqiptarët në funksion të shërbimit të së mirës së
atdheut dhe të kombit)”…Çarja na ka ndarë Gegë e Toskë, çarja na ka ndarë fis me
fis, çarja na ka ndarë qytet me qytet, dhe duke qenë të ndarë s’kemi mundur kurrë
të mejtojmë të mirën e gjithë Mëmëdheut dhe të gjithë kombit…” (”Liria” nr. S.
Shqiptarët, 1 Vjeshtë e Parë 1908, 1).
Klubet shqiptare u formuan në qytetet e mëdha, në qendrat e vilajeteve,
pastaj në qendrat e sanxhaqeve dhe të kazave, si edhe në qytetet e në fshatra. Ato u
ngritën edhe në disa qytete të vilajetit të Manastirit e të Kosovës, si dhe në disa
qytete të Perandorisë Osmane, ku prej kohësh jetonte bashkësia shqiptare. Klube
kombëtare u themeluan edhe në diasporë shqiptare. Në njëfarë dore klubet përbënin
vazhdimësinë e veprimtarisë së komiteteve të fshehta “Për Lirinë e Shqipërisë”
(nëntor1905), por që në rrethanat e reja nga pikëpamja formale juridike vepronin
në mënyrë legale.
Klubet shqiptare në përgjithësi, pra edhe ato që vepruan në vilajetin e
Kosovës e të Manastirit, për shkak të rrethanave të pavolitshme politike në të cilat
vepruan, qenë të detyruara të hartonin dhe bënin publik programet me një karakter
të kufizuar kombëtar. Në këtë kuadër, në asnjë program të tyre nuk u parashtruan
kërkesat programatike që synonte Lëvizja Kombëtare Shqiptare, siç ishte
autonomia e Shqipërisë, ose pavarësia e plotë. Kështu, në Statutin e klubit
“Bashkimi” të Manastirit hiqej dorë nga lufta politike dhe si objektiv kryesore i
klubit mbetej veprimtaria për bashkimin e popullit shqiptar, për zhvillimin e gjuhës
dhe për ngritjen e tij kulturore me anë të shkollave dhe botimit të gazetave. (K.
Prifti, Lëvizja.., 58). Statutet dhe rregulloret e klubeve, përmes të cilave zbatohej
pjesa e programit legal, ndryshonin njëri nga tjetri, varësisht nga detyrat që dilnin
në krahinën ku vepronin dhe nga përparësia e çështjes. Kështu, një nga detyrat
kryesore të klubit të Janinës qe lufta për çlirimin e shqiptarëve ortodoksë nga
ndikimi i politikes greke. Ndërkaq, Statuti i klubit të Shkupit i jepte përparësi
ngritjes së ndërgjegjes kombëtare, që do të arrihej përmes arsimit të shqiptarëve në
Shkup dhe përgjithësisht në Vilajetin e Kosovës. Gati tek të gjitha klubet
shpresohej aspirata për të zgjidhur statusin politik të popullit shqiptar sipas një
programi të moderuar politik, i cili në përputhje me rrethanat e krijuara do të
jetësohet.
Në fakt, programet ilegale të shumë klubeve nuk kishin hequr dorë nga kjo
kërkesë programatike, dhe për realizimin e saj parashihnin edhe veprime radikale,
përfshirë edhe kryengritje të armatosur. Kjo aspiratë ishte pjesë përbërëse e
komiteteve të fshehta, të cilat vepronin në kuadër të klubeve, të përbërë nga
anëtarët më të devotshëm e më të vendosur të tyre, dhe se veprimtaria e këtyre
komiteteve zë një vend të rëndësishëm në aktivitetet e klubeve shqiptare.
Në periudhën e parë, Komiteti “Bashkimi e Përparim” nuk e pengoi
veprimtarinë dhe aktivitetin e klubeve shqiptare, madje në disa raste edhe i
inkurajoi formimin e tyre, me shpresë se nëpërmjet tyre do të vinte në kontroll
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Më vonë, në vitin 1909, kur ai doli këtij qëllimi, i
detyroi klubet të deklaroheshin se nuk do të merreshin me politikë, por vetëm me
veprimtari arsimore dhe kulturore. Mirëpo, ato /klube/ kurrë nuk do të heqin dorë
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dhe nuk do të pushojnë së vepruari në formë ilegale për projektin madhor të çlirimit
kombëtar të popullit shqiptar (I. G. Senkiviç, 114-115).
Klubet shqiptare, sikurse edhe klubet e popujve të tjerë që ishin nën
sundimin osman, e mbështesnin veprimtarinë e tyre legale në statutet e hartuara
sipas dispozitave të Kushtetutës Osmane të vitit 1876. Sipas tyre hartoheshin
rregulloret e veçanta të çdo klubi. Sipas këtyre rregulloreve, çdo klub kishte
organet e tij drejtuese: kryetarin, nënkryetarin, sekretarin dhe pleqësinë ose
këshillin. Në qytetet më të mëdha klubet kishin dy nënkryetarë, sekretarin dhe
arkëtarin.
KLUBI I MANASTIRIT
Klubi i parë shqiptar, që u formua pas rivendosjes së Kushtetutës të 1876
ishte ai i Manastirit, aty nga fundi i korrikut 1908. Nismën për formimin e tij e
morën disa nga atdhetarët e shquar të këtij qyteti, si Fehim bej Zavalani, Gjergj
Qiriazi, Qenan beu, Ferit bej Ypi, etj. Pas konsultimeve që bënë me Çerçiz
Topullin, Emin Ademi e Shahin Kolonjën, ata vendosën të formonin klubin
shqiptar. Konsulli austro-hungarez në Manastir vinte në dukje se rreth emrit të
klubit u bënë konsultime të gjata dhe më në fund u vendos që ai të emërohej
“Bashkimi” (AIH, VI-18-4-409, Raport i konsullit POSFAI, nga Manastiri, nr. 54,
dt. 31. VIII. 19008, dërguar Ministrisë së P. Jashtme në Vjenë). Kryetar i klubit u
zgjodh Riza beu- inspektor i shëndetësisë në Vilajetin e Manastirit. Pas kalimit të
tij me detyrë në Stamboll, udhëheqjen e klubit e mori Fehim bej Zavalani, atdhetar
i shquar, i përndjekur nga regjimi hamidian dhe i sapokthyer nga internimi.
Nënkryetar u zgjodh Gjergj Qirjazi, përfaqësues i shoqërisë biblike angleze dhe
përkthyes i zyrës austro-hungareze në Manastir; sekretar Naum Naçi dhe avokati
Ferit bej Ypi.
Pleqësinë e klubit, siç thuhet në raportin e konsullit austro-hungarez, e
përbënin veprimtarë e intelektualë të shquar të qytetit, si Jashar Efendiu- profesor
në gjimnazin turk të Manastirit; Kristo Qiriazi, Aleksandër Valtadori - përkthyes
nderi i konsullatës italiane, dhe Rifat bej Zavallani- zyrtar i lartë i vilajetit.
Nga një dokument i shkruar nga Fehim bej Zavalani që ia dërgonte Gjergj
Qiriazit, datë 24 gusht 1908, e vinte në dijeni se tashmë ishte themeluar klubi me
emrin “Bashkimi” në Manastir. Në dokument pasi bëhej e ditur për themelimin e
“një shoqërie të fortë”, thuhej se klubi përbëhej nga “anëtarë të dëgjuar dhe të
shquar si nga myslimanë e të krishterë”. Pleqësia e klubit njoftoi opinionin shqiptar
për themelimin e klubit, duke i ftuar bashkatdhetarët të bëheshin anëtar të tij dhe
për të ndihmuar veprimtarinë e tij: ”Shqiptarët e Manastirit, thuhet në këtë
komunikatë, themeluan këtu një klub me emrin “Bashkimi”. Në vijim thuhet se
anëtarët e klubit kishin një dashuri të madhe me aktin e themelimit të tij, prandaj
kërkohej ndihma e cilitdo atdhetar për anëtarësim të plotë, ose anëtar nderi, duke
ndihmuar e nderuar kështu klubin. Bëhej e ditur gjithashtu se klubi do të
themelonte një shtypshkronjë dhe do të nxirrte një gazetë me po këtë emër. “Kjo
fletore do të mbrojë të drejtat tona kundër armiqve tanë dhe do ndërgjegjësojë të
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gjithë shqiptarët në Shqipëri”, për domosdonë e veprimit të përbashkët për çështjen
e shenjtë të atdheut.
Themelimi i klubit të parë në Manastir ishte rrjedha e bashkëveprimit të disa
faktorëve: qenia e Manastirit kryeqendër e provincës osmane /vilajetit/ ku
shqiptarët përbënin shumicën e popullsisë, pozita e atij qyteti me një rëndësi
gjeostrategjike, si një nyje e rëndësishme komunikacioni i cili i lidhte viset e
Shqipërisë së Mesme e Jugore. Këta faktorë sigurisht se ndikuan që ky qytet prej
kohësh të kthehej në njërën nga qendrat kryesore të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare.
Krahas faktorëve të përmendur, Manastiri së bashku me Ferizajn kishin luajtur rol
shumë të rëndësishëm, në mos kryesorin në përmbysjen e absolutizmit dhe rivënien
e Kushtetutës. Që nga themelimi, klubi I Manastirit kishte rolin udhëheqës të
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Në një komunikatë thuhej se ky qytet prej kohësh
ishte kthyer në qendër politike shqiptare. Për jetësimin e objekteve kombëtare para
klubit të atij qyteti shtrohej si një detyrë e ngutshme vazhdimi i rrugëtimit të LKSH
në kushtet e reja për t’i dalë zot çështjes shqiptare.
Qëllimi dhe detyrat e këtij klubi janë theksuar edhe në shpalljen e tij, ku
ndër të tjera thuhet: ”ERDHI ÇASTI I PËRSHTATSHËM PËR HISTORINË
TONË, JO ME ARMË E BARUT NË DORË, POR ME PENDË E ME LETËR”.
Formimi i klubit “Bashkimi” në Manastir bëri jehonë të madhe te shqiptarët brenda
dhe jashtë. Një diplomat i huaj vinte në dukje se klubi i Manastirit ishte e një
rëndësie të veçantë për LKSH sepse me programin e tij politik aspironte të
udhëhiqte këtë Lëvizje jo vetëm në Vilajetin e Manastirit, por më gjerë. Agjenti
tregtar bullgar në Manastir, në një relacion që ia dërgonte qeverisë së tij, vinte në
dukje se klubi “Bashkimi” i Manastirit ishte i karakterit politik, i cili së shpejti do
të shtronte programin e vet në mbështetje të të cilit do të mbroheshin interesat
kombëtare të popullit shqiptar në kuadër të Perandorisë Osmane. Sipas tij, klubi
synonte të ishte klub qendror i të gjitha klubeve shqiptare që do të themeloheshin
më pas dhe kështu do të vihej në krye të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Ndërkaq,
me programin e tij të fshehtë, të mbështetur në Programin e LKSH, klubi
“Bashkimi” i Manastirit aspironte “Afrimin midis toskëve dhe gegëve dhe
bashkimin e tyre në një Shqipëri të pandarë”. Për t’ia dalë mbanë këtij objektivi,
gjithnjë sipas tij, emisarët e klubit që nga ditët e para të formimit filluan të
zhvillonin një propagandë intensive. Madje, sipas këtij burimi, në Manastir do të
vendosej edhe “Komiteti Revolucionar Shqiptar” i cili do të bashkohej me klubin
“Bashkimi”. Më 30 nëntor 1908 konsulli austro-hungarez në Manastir e informonte
Ministrin e Punëve të Jashtme në Vjenë se klubi “Bashkimi” i Manastirit ka
dërguar përfaqësuesit e vet për organizimin e komiteteve të fshehta shqiptare edhe
në Ohër, Dibër, etj.
Krahas klubit “Bashkimi” të Manastirit, u themeluan edhe klube të tjera
pothuajse në të gjitha qytetet shqiptare, në qytetet e mëdha të Perandorisë Osmane
si dhe në diasporë.
Pra, klubi “Bashkimi” i Manastirit kishte marrë për sipër rolin kryesor
ndërmjet klubeve shqiptare, edhe pse Manastirit ishte qendër e trojeve shqiptare
dhe vilajeteve shqiptare. Ndërmjet shumë problemeve që shtroheshin për zgjidhje,
klubi “Bashkimi” në Manastir i dha më shumë rëndësi çështjes së alfabetit, i cili
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kishte kohë që po shqetësonte mbarë lëvizjen kombëtare. Përpara thirrjes se
Kongresit të Manastirit (14-22 nëntor 1908), klubi “Bashkimi” vendosi të krijonte
shoqërinë botuese ose letrare (Dh. Dashnica…311), e cila do të merrej me ngritjen
e shtypshkronjës, në nxjerrjen e gazetës “Bashkimi i Kombit” dhe botimi i librave
shqip për nevojat e shkollave. Në këtë veprimtari të klubit “Bashkimi” u shquan dy
vëllezërit Gjergj e Kristo Qiriazi dhe motra e tyre Parashqevia, disa nga
personalitetet më aktivë të klubit, të cilët mbanin korrespodencën me të gjitha
klubet, shoqëritë, personalitetet më të rëndësishme të kohës, duke informuar për
punën përgatitore për thirrjen e Kongresit dhe i ftonte të bashkoheshin, “se pa
ndihmën TUAJ DHE TË GJITHË VËLLEZËRVE SHQIPTARË NUK BËJMË
DOT KAQ PUNËRA SA DËSHIROJMË” (po aty, Dh. Deshnica, 311).
Rëndësia, funksioni dhe veprimtaria e gjerë politike e veçanërisht kulturore
dhe arsimore e këtij klubi qëndron në faktin se ai ishte klub qendror; kjo mund të
vërtetohet nga analiza e dokumenteve arkivore, korrespodenca apo letërkëmbimet,
akteve normative dhe materialeve të tjera lidhur me aktivitetin dhe bashkëpunimin
e këtij klubi me klubet e shoqëritë shqiptare brenda Perandorisë Osmane dhe në
diasporë.
Për rolin që luajtën në Lëvizjen Kombëtare do të shquhej krahas klubit
“Bashkimi” të Manastirit, edhe klubin “Bashkimi” i Shkupit, i cili do të kthehej në
qendër drejtuese të Lëvizjes Kombëtare në Vilajetin e Kosovës dhe më gjerë.
KLUBI “BASHKIMI I SHKUPIT”
Një rol të rëndësishëm për zhvillimin e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në
Vilajetin e Kosovës luajti klubi “Bashkimi” i Shkupit. Nismën për themelimin e tij
e morën drejtuesit e shquar të kësaj lëvizjeje në vilajetin e Kosovës, si Hasan
Prishtina, Bedri Pejani, Bajram Gurri, Sali Idriz Hoxha, Nexip Draga dhe mjaft
bejlerë të tjerë të qytetit /AIH.Vj- 18-411, Raport i konsullit austro-hungarez nga
Shkupi, Nr.40, dt.1 shtator 1908, dërguar MPJ në Vjenë; Ramiz Abdyli,
Lëvizja…69-72). Për formimin e tij një ndihmesë të çmueshme dha edhe
delegacioni i atdhetarëve të shquar të Shqipërisë së Jugut, i përbërë nga Bajram e
Çerçz Topulli dhe Shahin Kolonja, të cilët shkuan nga Selaniku në kryeqytetin e
vilajetit të Kosovës dhe qëndruan disa ditë. Stavro Skendi thotë se ata qenë dërguar
nga komiteti “Bashkimi e Përparimi”, për të themeluar klubin. Themelimin e klubit
u përpoq ta pengojë elementi proxhonturk i qytetit, sidomos falë ndihmës së madhe
të Nexhip Dragës, si njëri nga drejtuesit e Komitetit “Bashkimi e Përparimi” të
qytetit, në fund të gushtit të 1908, u formua klubi shqiptar në këtë qytet. Konsulli
austro-hungarez raportonte në atë kohë nga Shkupi se anëtarët të tij, veç të tjerash,
ishin bërë edhe bejlerët me influencë dhe se po bëhej agjitacion për të bërë anëtarë
të rinj (AIH. Vj-18-4-411, raport i konsullit austro hungarez, nga Shkupi, nr.140.dt.
1 shator 1908, dërguar MPJ në Vjenë). Kryetar i klubit u zgjodh Hamdi Efendiu,
ndërsa nënkryetari Bajram Curri (AQSH, F. 102, dos.111, dok.3, letër nga Shkupi,
dt.6 nëntor 1908). Gazeta “Liria” e Selanikut (nr.16.dt. 15 e vjeshtës së tretë, Letër
pi Shqipnisë epërme) shkruante se hapja e klubit në Shkup ishte pritur me një “gazë
të madhë”, se atë e kishin themeluar “ndjerës të vleftë, shumë shqiptarë t’ndershëm
që kanë dashuri të madhe për mëmëdhenë”. Shkrimi përfundonte me konstatimin
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se “ VËRTET KOMBI YNË KA NISË ME U ZGJUE, me i çel syt dhe me e zan
rrugën e mirë”.
Klubi i Shkupit e mbështeste veprimtarin e tij në programin e përcaktuar në
Statut. Sipas nenit të parë të Statutit, (Rregullorja doli në tetor 1908), anëtarët e tij
duhej të jetësonin objektivat programatike të tij. Në nenin e parë të rregullores së
klubit të Shkupi thuhet: “ KLUBI SHQIPTAR I SHKUPIT ASHT NI VEND
MBLEDHJET SHQIPTARE, KU SHOKËT NUK DO TË SHKOJNË TJETËR
VEÇ ATYNE QËLLIMEVE QË KA KLUBI DHE TË CIALT JANË TË
SHËNUEME NË PROGRAM”. Ndërkaq pleqësia duhej të mbante mbledhje dy
herë në javë, e në rast nevoje, edhe më shumë. Vula e klubit do të ishte shqip e
turqisht. Klubi kishte në plan të formonte një shoqatë, e cila do të punonte për
përparimin e gjuhës shqipe dhe do të vinte një mësues për t’u mësuar anëtarëve të
klubit shkrimi-leximin e gjuhës shqipe. Klubi do të strehonte falas në lokalet e tij,
për një javë, çdo shqiptar që do të shkonte në Shkup. Po që se do të qëndronte më
tepër, do të duhej të bëhej anëtar i klubit. Nga një letër e Josip Bagerit, mësohet se
ai kishte qenë mysafir i klubit për të mbajtur një ligjëratë para anëtarëve të tij
(AQSH, F. 102,d.102, viti 1908).
Formimi i klubit “Bashkimi” të Shkupit pati jehonë në qytet dhe në tërë
vilajetin e Kosovës. Që në ditët e para të formimit të tij, u bënë personalitete me
influencë në qytet dhe më gjerë, nëpunës të administratës së vilajetit, etj. Sipas
gazetës “Liria” e Selanikut, në fillim të shtatorit 1908, klubi i Shkupit numëronte
120 anëtarë, në mesin e tyre qenë paria e qytetit, oficerë, nëpunës të administratës
osmane, etj. Në mesin e tyre kishte edhe shumë katolikë të qytetit. Klubi zhvilloi
propagandë në radhët e oficerëve shqiptarë të Komitetit ushtarak të qytetit për t’i
futur në radhët e veta.
Klubi “Bashkimi” i Shkupit synonte çeljen e shkollave fillore shqipe në
qytet e më gjerë në Vilajet, futjen e gjuhës shqipe në shkollat e mesme të qytetit,
etj. Duke zhvilluar një veprimtari të gjerë atdhetare, klubi u kthye në një qendër të
rëndësishme të Lëvizjes Kombëtare për Vilajetin e Kosovës. Nën përkujdesjen e tij
më pas do të formohen edhe klube të tjera shqiptare në këtë vilajet. Sipas kosullit
austro-hungarez në Shkup, klubi “Bashkimi” i Shkupit përbënte “strehën e vërtetë
të idesë kombëtare” (R.A., Lëv.,70).
Me gjithë pengesat që i dolën nga organet qeveritare të Vilajetit dhe nga
turkomanët e qytetit, klubi “Bashkimi” i Shkupit mundi ta kryente me sukses
misionin e tij (“Liria”, Selanik, nr.56,8 gusht 1909). Pas vizitës që kishte bërë në
Shkup, në tetor të 1908, Luigj Gurakuqi thotë se kishte mbetur shumë i kënaqur
nga veprimtaria e tij, që po bënte “për lëvrimin e gjuhës shqipe. Klubi “Bashkimi”
Pranohej si klub më i rëndësishëm edhe nga klubet e komuniteteve të tjera në
qytete, ai po luante rol kryesor në rrjedhat politike në qytet dhe vilajet.
Gazeta “Dielli” e Bosotonit (Nr.2. dt.27 shkurt 1909, Klubet shqiptare”) e
radhiste klubin e Shkupit ndër pesë (5) klubet më të shquara në Shqipëri. Dhe jo
rastësisht nga ky klub në Kongresin e Alfabetit në Manastir (14-22 nëntor1908)
morën pjesë 3 delegatë: Rrok Berisha, Emin Bej Shkupi dhe Havzi Ibraim Efendiu.
Ashtu si në klubet e tjera, Komiteti “Bashkimi” të Shkupit, duke përfituar
një pjesë të anëtarëve të tij. Në këtë kuadër u hodh ideja që të mos kishte degë të

152

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

tjera të klubit të Shkupit në viset e tjera të Vilajetit të Kosovës, por ai të ishte në
kontakt të vazhdueshme me klubin e Selanikut dhe të Stambollit. Kjo provonte në
njëfarë mënyre ndikimin e krahut të moderuar, që për një kohë të caktuar ishte
interpretues i politikës së Turqve të Rinj. Ndërkaq, krahu i tij atdhetar, i prirë nga
Nexhip Draga, Hasan Prishtina, Bajram Curri etj., e hodhi poshtë këtë ide. Ky
grupim mendonte që përmes klubit ta kthente Shkupin në qendër të propagandës
kombëtare për Shqipërinë Verilindore dhe Veriore.
Ndonëse klubi i Selanikut i vazhdonte kontaktet me klubin e Shkupit dhe
mendonte që ky të mos kishte degë të tjera në viset e pretenduara, drejtuesit e tij
bënin përpjekje që të mos shkëputeshin lidhjet nga klubi i Manastirit. Mendohej të
realizohej një projekt që shqiptarët e Vilajetit të Kosovës, përmes “Bashkimit” të
Shkupit, të bashkoheshin në Shoqërinë Tregtare në Bankën Shqiptare të Kosovës,
me anë të së cilës do të nxitej zhvillimi ekonomik, e do të arriheshin rezultatet e
dëshirueshme kombëtare. Por, për shkaqe të panjohura, ky projekt dështoi që në
nismë të tij. Po kështu, planifikohej që pas tre vjetësh të nxirrej një gazetë në
gjuhën shqipe, që të mbështeste objektivat kombëtare të Vilajetit (R. A., Lëv. 71)
Shkaku i vonesës së daljes së gazetës ishte, si duket, mungesa e botuesit, për këtë
qëllim klubi kishte në kontakt me Dervish Himën, Luigj Gurakuqin dhe ndonjë
publicist tjetër. Më në fund, këtë detyrë do ta marrë përsipër Jashar Erebara, i cili
në gusht të vitit 1911 nxori gazetën “Shkupi”, që luajti rol të rëndësishëm në
ndërgjegjësimin e lexuesve të shumtë në vilajet dhe më gjerë në viset shqiptare.
Pas përpjekjeve të grushtetit të prillit 1909, klubi “Bashkimi” i Shkupit u vu
në mbrojtje të Kushtetutës, por jo edhe të regjimit xhonturk. Mirëpo, nga kjo kohë
filloi etapa e trysnisë së “Komitetit Bashkimi e Përparimi”, për të vënë klubin
“Bashkimi” nën kontrollin e tij. Por ai nuk arriti ta mposhte krahun e tij kombëtar,
pas hyrjes në fuqi të Ligjit “MBI SHOQËRITË”, klubi “Bashkimi” i Shkupit ishte i
vetmi nga klubet e tjera shqiptare që nuk pranonin të “referohej”, por mbrojti
çështjen kombëtare. Në fund të nëntorit 1909, kur klubi kërcënohej të mbyllej nga
organet policore, ndërroi destinimin dhe u shndërrua në klub arsimor, por duke
vazhduar më tej veprimtarinë e tij atdhetare. Krahu atdhetar i klubit “Bashkimi” të
Shkupit qëndroi i patundur në mbrojtje të alfabetit kombëtar dhe të shkollës shqipe
gjatë fushatës së egër të rekcionit xhonturk. Autoritetet xhonturke organizuan
fushatën për t’i hequr imunitetin deputetit të shquar atdhetar Nexhip Dragës, në
shenjë hakmarrjeje për qëndrimin e tij të devotshëm ndaj çështjes së shkollës
shqipe dhe alfabetit kombëtar, por ai nuk u përkul para kërcënimeve të tyre (Sh.
Rrahimi. Disa të dhëna mbi vepr. e klubit të Manastirit, 13-14).
Dy klubet e mëdha që u formuan dhe vepruan jashtë trojeve etnike
shqiptare, ai i Selanikut dhe i Stambollit, në krahasim me dy klubet e Shkupit dhe
Manastirit, ndonëse ndoqën një politikë të moderuar, luajtën rol të rëndësishëm në
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Qarqe të caktuara të këtyre klubeve, duke qenë nën
ndikimin e politikës së Turqve të Rinj, shfaqën synime për të marrë rolin prijës të
klubeve shqiptare. (po aty).
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KLUBI “BASHKIMI”- OHËR
KLUBI “BASHKIMI”- STRUGË
KLUBI “BASHKIMI” – DIBËR
U formuan në gjysmën e dytë të nëntorit 1908.
Me nismën e klubit shqiptar “Bashkimi” të Stambollit u formuan klubet
shqiptare të Dibrës, të Strugës dhe të Ohrit. Formimi i tyre u bë gjatë misionit të
delegacionit të Klubit “Bashkimi” të Stambollit, të përbërë nga Hoxhë Vildan
Efendiu, Fazil Pashë Toptani, Abdyl Bej Ypi dhe Riza Bej Ohri, i cili ishte
ngarkuar me detyrë të bënte propagandimin e çështjes kombëtare në disa vise të
Vilajetit të Manastirit e të Shkodrës. Për misionin e delegacionit fillimisht pati
rezerva nga qarqet atdhetare, derisa u bë e qartë objektivi i udhëtimit të tij. Dyshimi
ekzistonte për mundësinë e implikimit të tij me qarqet xhonturke. Ky dyshim më në
fund u hoq pasi u provua se ai synonte propagandimin e çështjes kombëtare.
Udhëheqja e klubit e kishte vënë në dijeni komitetin “Bashkimi e Përparimi” në
Stamboll për t’ia hequr atij dyshimin për misionin që do ta kryente. Delegacioni
arriti të formonte këto klube (në Ohër, Strugë e Dibër), ndonëse hasnin në
vështirësi, sidomos në Dibër dhe në Shkodër.
Komiteti “Bashkimi e Përparimi” u orvat t’i zhdukte klubet shqiptare dhe
atdhetarët me të njohur, që drejtonin luftën kundër reaksionit xhonturk. Në maj të
vitit 1909 xhonturqit, pas mbyllën klubin “Bashkimi” në Ohër e Strugë, arrestuan
kryesinë e klubeve të përmendura, të cilët i çuan të lidhur në pranga në Manastir
pastaj në Stamboll.
Në fund të muajit maj 1909 vetëm Ohër, në Pogradec e në Strugë u
arrestuan 17 veta, përkrahës të shkollës dhe të shkrimit shqip, që u akuzuan për
propagandë reaksionare kundër regjimit kushtetues. Midis të arrestuarve ishin edhe
Hamdi Bej Ohri, një nga udhëheqësit më në zë të lëvizjes kombëtare në këtë treve,
që kishte kaluar vite të tëra në burgjet e sulltan Abdyl Hamitit, Xhemaledin beu,
kryetar i klubit “Bashkimi” në Ohër, dhe Mehmet Beu, sekretar i klubit,
intelektualë dhe përkrahës i shkollës shqipe. Me këtë rast klubet shqiptare
protestuan kundër këtij veprimi të dhunshëm, derisa i detyruan xhonturqit t’i
shpallnin të pafajshëm dhe t’i lironin këta atdhetarë (Hist. e pop, Shqiptar. II, 403).
Ndonëse fillimisht klubi “Bashkimi” i Shkupit, nën ndikimin e klubit
“Bashkimi” të Stambollit dhe atij të Selanikut, pasi qenë në një mënyrë për të mos
formuar klube të tjera në vilajetin e Kosovës, në fund të 1908 hoqi dorë nga kjo
pikëpamje. Për rrjedhojë, me nismën e tij, në mbarim të vitit 1908 dhe në muajt e
parë të vitit 1909, u formuan disa klube në vilajetin e Kosovës, si ai i Gjakovës, i
Mitrovicës, i Vushtrisë, i Kumanovës, i Preshevës dhe i Tetovës.
KLUBI “BASHKIMI” I TETOVËS:
Në fillim të muajit tetor 1908, me ndihmën e Klubit “Bashkimi” të Shkupit,
u themelua klubi shqiptar i Tetovës. Konsulli austro-hungarez në Shkup, Lukes,
vë në dukje ndikimin e klubit “Bashkimi” të Shkupit dhe ndihmesën e madhe që i
dha klubit të Tetovës (AIH, Vj.-19-5-565, Raport i konsullit austro-hungarez.
Lukes nga Shkupi, nr. 34, dt16 shkurt 1909, dërguar MPJ në Vjenë). Po në atë kohë
u themelua edhe klubi i Preshevës. Në një raport tjetër i konsullit austro-hungarez
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nga Shkupi që mban datën 5 tetor 1909, nr. 161, bëhej e ditur se të dy këto klube
kishin në programin e tyre zhvillimin e kulturës shqiptare në trevat e tyre dhe
ndërgjegjësimin kombëtar nëpërmes gjuhës dhe shkollave shqipe
KLUBI “BASHKIMI” I KUMANOVËS:
Në janar të vitit 1909, me nismën e Jashar Erebarës dhe kajmekamit të
Kumanovës u formua klubi “Bashkimi” i këtij qyteti. Për formimin e tij dha
ndihmesë edhe klubi “Bahskimi” i Shkupit. Me rastin e përparimit të klubit, që u
zhvillua në fillim të shkurtit 1909, morën pjesë atdhetarë dhe anëtarë të klubit
“Bashkimi” të Shkupit, si Qemal dhe Emin Kumbara, Hajdin Draga, Rrok Berisha.
Luigj Naraçi, Bedri Pejani etj. Anëtarët dhe veprimtarët e shquar të klubit ishin:
Galip Kumanova, Ismail Çaushi, Ibraim Tirana, Bajram Vraja, Shaqir Gjkova,
Qasim Elbasani, etj. Konsuli austro-hungarez në Shkup pohonte se kajmekami i
Kumanovës ishte shqiptar dhe simpatizonte çështjen e shqiptarëve. Kryetar i klubit
u zgjodh Jashar Erebara - atdhetar dhe publicist i njohur (Raport i konsullit austro
hungarez nga Shkupi, nr.34. dt. 16 shkurt 1909, MPJ në Vjenë.).
Klubi “Bashkimi” i Kumanovës synonte ndërgjegjësimin kombëtar të
anëtarëve të tij dhe të qytetarëve, që do të arrihej me anë të leximit të literaturës me
karakter kombëtar, e cila do të sigurohej nga kolonitë e mërgimit në Bullgari e në
Rumani. Për ta nisur këtë klub me libra u angazhua edhe klubi “Bashkimi” i
Manastirit. Sipas Bedri Pejanit, një nga atdhetarët e shquar të Shkupit, klubi po
bënte punë të lakmueshme dhe ishte kthyer në një shkollë të vërtetë kombëtare
(“Liria”, nr.56, Selanik, 8 gusht 1909, Bedri Ipeku Shoqëria “Vdekje a liri” i
shprehu falënderim kryetarit të klubit të Kumanovës për punën e çmuar në fushën
kombëtare.1

1

(AQSH, F. 23, D. 15-16, xhak. 61, f. 1.1)
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MILAZIM ELSHANI

BURIMET ARKIVORE LIDHUR ME
RRETHANAT QË SOLLËN FILLIMIN E
KRYENGRITJES SË SHTATORIT 1913
Historiografia shqiptare, me zbulimet e të dhënave, fakteve e argumenteve të
burimeve arkivore, në këto pesë vitet e fundit, lidhur me Kryengritjen e shtatorit të
vitit 1913, ka arritur ta zgjerojë horizontin e dijes historike për këtë fenomen dhe të
konstatoi se në hovin dhe përmasat e organizimit kombëtar, Kryengritja shqiptare e
shtatorit të vitit 1913, në historinë shqiptare radhitet ndër ngjarjet më të
rëndësishme kombëtare të zhvilluara pas Shpalljes së Pavarësisë dhe vendimeve të
Konferencës së Fuqive të Mëdha në Londër (1913). Kjo historiografi, mbështetur
në këto burime dokumentare, veçanërisht në dokumentet arkivore të përfaqësuesve
të legates serbe në shumë vende të Evropës dhe të legatave serbe në territoret e
shteteve ballkanike, dëshmon bindshëm se; Lufta e Parë Ballkanike (1912) solli
ndryshime të mëdha në hapësirën gjeografike të Shqipërisë etnike. Sepse shtetet
fqinj Serbia, Mali i Zi, Bullgaria dhe Greqia, që përbënin” Aleancën ballkanike”,
pushtuan më se gjysmën e territoreve etnike shqiptare, duke sjellë ndryshime të
mëdha në hapësirën gjeografike të Shqipërisë etnike, duke krijuar harta të reja
shtetërore në Ballkan, të cilat për shqiptarët ishin jo vetëm të papranueshme, por
edhe tepër të dëmshme, sepse cenonin tërësinë e kompaktësisnë etnike, prandaj
ishin të detyruar që të reagonin dhe të vazhdonin luftën, jo vetëm për çlirimin e
trojeve etnike por edhe për bashkimin e tyre me shtetin amë.
Kjo historiografi vërteton bindshëm se pas luftërave ballkanike, gjysma e
trojeve shqiptare mbeten jashtë shtetit amë. Kjo gjendje i detyroi krerët shqiptarë
të jenë më këmbëngulës e ma të vendosur në ruajtjen e tërësisë tokësore të
Shqipërisë. Prijsit e Lëvizjes Kombëtare, të ndodhur në këto rrethana, tani më e
kishin të qartë se pasi që rruga diplomatike nuk rezultoi me përmbushjen e
kërkesave të tyre, opsion i vetëm mbeti kryengritja e armatosur, e cila gjatë vitit
1913 u zhvillua në shumë vise të Kosovës, sepse shtegdalje tjetër nuk kishte. Midis
krerëve shqiptarë u arrit marrëveshja për organizimin e kryengritjes së armatosur
çlirimtare në viset e pushtuara nga Serbia e Mali i Zi. Për organizimin e kësaj
kryengritjeje u ngarkuan: Isa Boletini, Elez Isufi, Bajram Curri etj. Drejtuesit e
kryengritjes Shqiptare, dhe shumë prijës të tjerë, u detyruan të tërhiqen në Shqipëri
dhe qysh në muajt shkurt-mars të vitit 1913 ata filluan përgatitjet për një
kryengritje të re kundër pushtuesve serbo-malazez.
Studiues serioz të historiografisë shqiptare si: Qerim Lita, Kryengritja
shqiptare e vitit 1913; Nebi Dervishi, Pjesëmarrja e shqiptarëve ne Kryengritjen e
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Shtatorit -1913; Xheladin Shala, Kryengritja shqiptare e vitit 1913 sipas burimeve
serbe, Abdurrahim Ashiku, Kryengritja e shtatorit 1913, djepi ku u përkund
trimëria Dibrane, Fatos Baxhaku, Sipas kujtimeve të një patrioti partizan,
Sheradin Berisha, Konferenca e Londrës (1913) dhe barbarizmat serbe ndaj
shqiptarëve, Jonuz Ndreu, Cen Elezi, luftetari legjendar I maleve të Dibrës,
Muhamet Seci, Kur Serbia e Mali i Zi përpiqeshin të gllabëronin tokat shqiptare-Si
rezistoi populli i Malësisë së Gjakovës kundër pushtuesve serbomalazezë më 1913,
etj., për Kryengritjen e shtatorit 1913 dhe ngjarjet rreth saj, në këto pesë vitet e
fundit, kishin qëndrim të përbashkët se; Qeveria serbe, përcillte këmba-këmbës çdo
lëvizje të krerëve shqiptar, ajo me kohë përforcoi zonën kufitare. Në të vërtet trupat
ushtarake serbe, as që ishin tërhequr në vijën kufitare të përcaktuar nga Konferenca
e Londrës. Përkundrazi, brenda territorit shqiptar, në mënyrë arbitrare kishte
vendosur të ashtuquajturën ”vijë strategjike”, në të cilën ngrenë posta doganore.
Këto ngjarje tronditën thellë autoritetet e atëhershme pushtuese të Beogradit, të
cilët fajësuan faktorin ndërkombëtar, sidomos Austro-Hungarinë, se kjo
Kryengritje e shqiptarëve është përgatitur me instruksionet dhe me mbështetjen e
tyre.
Lidhur me rrethanat që sollën fillimin e Kryengritjes së shtatorit 1913,
historiani Qerim Lita dhe Nebi Dervishi, sollën të dhënat e përfaqësuesit të legatës
serbe në Londër, i cili më 21 shtator 1913, i dërgon një qarkore Ministrit të Punëve
të Jashtme, Nikolla Pashiqit, në të cilën e njofton atë për rrethanat, që sollën deri te
Kryengritja shqiptare. "Për informimin Tuaj po ua dërgoj këtë qarkore, me të
dhëna se disa qarqe të caktuara të shtypit në botën e jashtme, përpiqen ta sqarojnë
gjendjen e tanishme në kufirin serbo-shqiptar si edhe incidentet lokale të nxitura
nga veprimet e trupave serbe brenda territorit shqiptar sikurse edhe ndalimi i
qasjes së shqiptarëve në tregjet serbe në Dibër dhe Gjakovë.”
Për këtë flasin edhe dok. sekr. nr.38/7 gusht 1913, i Ministrisë së Punëve të
Brendshme në Beograd, dërguar, më 16 gusht, Ministrit të Ushtrisë Serbe; ai i
Ministrisë Ushtarake Serbe, nr.533, pranuar nga komandanti i Divizionit të Bitolit,
më 23 gusht 1913; telegramin tepër të besueshëm të Inspektoratit policor të Shkupit
dërguar Ministrisë së Punëve të Brendshme në Beograd, më 10 shtator 1913;
mandej telegramin tjetër, më 20 shtator 1913, burime arkivore në Arkivin e
Kosovës.
Fakte këto që vetë qeveria serbe ka arritur t'i zbulojë, dëshmojnë se sulmi i
shqiptarëve në kufirin e Serbisë dhe sulmi i tyre brenda territorit serb, në mënyrë
sistematike është përgatitur shumë më herët, dhe së që nga 28 korriku Qeveria e
Serbisë ua tërhoqi vëmendjen Fuqive të Mëdha për propagandën e ndryshme që
shpërndahet në Vlorë, ku në atë kohë qëndronte revolucionari i mirënjohur bullgar
Sandanski, i cili zhvilloi negociata me qeverinë e përkohshme të Shqipërisë, për
organizimin dhe armatosjen e çetave të armatosura kundër Serbisë në funksion dhe
synim drejt zgjerimit të kufijve të Shqipërisë.
Shkaqet e shpërthimit të kryengritjes ishin reaksion ndaj vendimeve
absurde të Konferencës së Gjashtë Ambasadorëve në Londër, meqenëse askund
dhe asnjë populli në Evropë nuk i janë shkelur të drejtat, ashtu siç u veprua ndaj
shqiptarëve.
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Serbia, në kundërshtim edhe me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve
në Londër, kishte vendosur në mënyrë arbitrare një “kufi strategjik”, që kalonte
gjatë luginës së Drinit dhe përfshinte pjesërisht edhe krahinën e Matit. Serbia
pushtuese këtë e “justifikonte” me nevojën për të siguruar kinse “mbrojtje” nga
sulmet e shqiptarëve. Pushtuesit në vendkalime i arrestonin ose i vrisnin ata
shqiptarë që guxonin të kalonin “kufirin strategjik” për të zbritur në tregjet e
qyteteve. Në vazhdimin e këtyre të dhënave Prof. Dr. Xheladin Shala në punimin e
tij studimor,1 duke i patur për objekt studimi; Shkaqet e shpërthimit të kryengritjes
së Shtatorit; Roli i shqiptarëve nga Kosova; Fillimi i kryengritjes; Kahet e
zhvillimit të kryengritjes; Kryengritja e Shtatorit u quajt edhe si Lufta e Tretë
Ballkanike; Serbia i “çliroi” njëqind mijë serbë, por i robëroi mbi një milion
shqiptarë; Kundërofensiva serbe; Barbaria dhe gjenocidi serb ndaju shqiptarëve;
Ultimatumi i Vjenës dërguar Serbisë; Demokratët anglezë kundër barbarisë serbe;
dhe Me gjithë pësimet, kryengritja e arriti efektin e vet, konstaton se: Nga fundi i
shtatorit dhe fillimi i tetorit 1913 shtypi shqiptar, pos që shkroi kundër masakrave
dhe gjenocidit të ushtrisë serbe ndaj popullsisë së pafajshme shqiptare, shkroi dhe e
ngriti zërin e protestës, duke i akuzuar Fuqitë e Mëdha si shkaktare numër një për
të gjitha ndodhitë e këqija dhe thuhej: “Historia ka për të dënuar një ditë Evropën, e
cila është shkaktarja e të derdhurit të këtij gjaku pa faj. Zërat e britmat e atyre
dëshmorëve që vriten, arritën deri në qiell. Me gjithë këto, Evropa qëndron e
shurdhër”. Andaj, është turp i madh që në këtë shekull të kryhen barbarizma të
këtilla në mes të Evropës!”2
Ndërkaq, nga friga e përhapjës së urrejtjes në opinionin ndërkombëtar dhe
për të zgjatur sa më tepër pushtimin, Pashiqi dhe pasuesit e tij deklaronin se “ato
territore i kishin pushtuar përkohësisht”, të shtrënguar nga kryengritja shqiptare.
Ndërsa ambasadori rus në Beograd, Hartving, si mentor serb, u thoshte hapua ato
ditë kolegëve të vet se “Qëndrimi serb në çështjen shqiptare është mase korrekt,
kurse detyra e Fuqive të Mëdha do të ishte që të kujdeseshin që territori kufitar serb
të mos shkelej më prej bandave gjakatare të shqiptarëve”.
Njëkohësisht, mbështetur në këto të dhëna dhe në burime të tjera arkivore,
historiografia shqiptare nxori përfundimi se kryengritësit shqiptarë depërtuan në
katër drejtime: së pari ia filloi grupi çlirimtar nga Qafë-Thana për Strugë, Ohër,
Resnjë e më tej; drejtimi i dytë nga Ura e Arasit, Peshkopi, Dibër, Gostivar; i treti
nga Ujmishti kah Bicaj, Vranishti, Prizreni dhe Dukagjini, kurse pjesa e katërt e
kryengritësve shqiptarë u tubua nga rrethi i Krasniqes dhe i Gashit në drejtim të
Gjakovës. Forcat kryengritëse arrinin numrin rreth 12 000 vetë. Depërtimi, sidomos
nga Dibra, ishte i fuqishëm dhe i përgatitur mjaft mirë nga të dëbuarit dibranë. Më
17 (29) shtator 1913, çlirohet Dibra me rrethinat e saj. Kështu, lëvizja e armatosur,
e cila deri atëherë kishte pasur karakter spontan, pas gjysmës së shtatorit 1913 mori
përpjesëtime të gjera nga Dibra, ku u hoq flamuri serb dhe u ngrit flamuri shqiptar.
Ushtria dhe policia serbe u detyruan të tërhiqeshin nga Struga dhe nga Ohri dhe të
përballonin sulmet e stuhishme të kryengritësve shqiptarë mbi Tetovë e Gostivar.
1
2

. Prof.Dr.Xheladin Shala, Ngjarje dhe personalitete historike, Prishtinë, 2009, f. 147-191.
. Përlindja e Shqipëniës, 27.IX.1913, Vlorë.
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Forcat kryengritëse, të cilat e çliruan Dibrën dhe që operonin në rrethinë, arrinin
rreth 3 000 vetë. Pas një ballafaqimi të stuhishëm me kryengritësit shqiptarë,
ushtria serbe dhe nëpunësit e saj u tërhoqën në panik. Gazeta “Ozbor” e Zagrebit
shkruante se kryengritja si duket është organizuar mirë, andaj në luftimet e Dibrës
ka rreth 1 000 të vrarë, janë zënë robër 300 ushtarë serbë dhe material i shumtë
luftarak. Gjithashtu, Luma me rrethinë ishtë ngritur në kryengritje dhe një depërtim
i çlirimtarëve ishte përqëndruar nga Malësia e Gjakovës në drejtim të qytetit,
mirëpo kryengritësit nuk ia dolën ta çlironin Gjakovën. Ata në drejtim të Gjakovës
i udhëhiqnin Bajram Curri, Hysni Curri, Isa Boletini, Bajram Daklani, etj.
Lidhur me këtë gazeta “Obzor” e Zagrebit dhe ajo “Pravda” e Beogradit
shkruanin: “ Kryengritja si duket është e organizuar mirë, andaj në luftimet btë
Dibra ka rreth 1000 të vrarë dhe janë nxenë robër 300 ushtarë serb dhe material i
shumtë luftarak”.3 Gjithashtu, Luma me rrethinë ishte ngritur në kryengritje dhe një
depërtim i çlirimtarëve ishte përqendruar nga Malësia e Gjakovës në drejtim rë
qytetit, por kryemgritësit nuk ia dolën ta çlirojnë Gjakovën.4
Sipas kësaj historiografie, lidhur me: Rrethanat që sollën fillimin e
Kryengritjes së shtatorit 1913, flet shumë qartë dhe bindshëm punimi i Qerim Litës
“Kryengritja shqiptare e vitit 1913, që mbështetët në burimin arkivor fondi nr.18,
i cili gjendet në Arkivin Shtetëror të Shkupit. Ky konstaton se, më 15 gusht
Bajram Curri, Isa Buletini dhe Riza Beu, udhëtuan për në Vlorë me ftesë të
Qeverisë së sajë me qëllim të riorganizimit dhe harmonizimit të aksioneve të
mëtejshme luftarake kundër apetiteve pushtuese të Serbisë hegjemoniste. Prandaj te
detyruar nga ky reagim, më 19 gusht Fuqitë e Mëdha e detyruan Qeverinë e Serbisë
që shtetasit shqiptarë të kenë qasje të lirë në tregjet e Dibrës dhe të Gjakovës. Me 1
shtator Qeveria e Serbisë me kërkesë të Fuqive të Mëdha u shtrëngua t'i tërheqë
trupat e saj nga territori i Shqipërisë, të cilat menjëherë u tërhoqën në anën e djathtë
të Drinit të Zi. Ndërkaq, më 2 shtator koloneli bullgar Markov, nga Durrësi dërgon
një telegram të gjatë e të shifruar Shtabit të Përgjithshëm në Sofje. Më 3 shtator
autoritetet kufitare serbe njoftojnë se po përgatitet një sulm i organizuar i çetave
shqiptare nga Shqipëria në territorin e Serbisë. Më 4 shtator Qeveria e Serbisë
vendosi të bëjë përforcimin e trupave kufitare kah Shqipëria e cila njëkohësisht u
informua se në Elbasan po qëndrnin vojvodët bullgarë Millan Matov dhe Stefan
Hoxhov dhe se Petar Çaulev, në marrëveshje me Dervish Himën po përgatit çetën
prej 300 vetash dhe se po e pret ardhjen e Pop Hristovit me çetnik të rinj nga
Bullgaria. Ndaj më 5 shtator Qeveria Serbe ua tërhoqi vëmendjen Fuqive të Mëdha
se është përgatitur një sulm serioz dhe i organizuar i çetave shqiptare kundër vendit
tonë dhe se nga Shqipëria po bëhen përpjekje të nxitet një revoltë edhe në mesin e
shqiptarëve të territorit tonë.
Më 7 shtator, kryeshefi i qarkut të Tetovës njofton se luftëtarët shqiptarë të
armatosur e kanë kaluar Drinin e Zi dhe përpiqen që nëpërmjet malit Korab të
depërtojnë në rrethin e Gostivarit dhe lut për përforcim urgjent. Më 8 shtator,
kryeshefi i Qarkut të Dibrës njofton se me 7 shtator shqiptarët nga Shqipëria në
3
4

. “Obzor”, 14.10.1913, Zagreb.
. “Pravda” 28.IX.1913, Beograd.

160

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

masa të mëdha nëpërmjet urës të fshatit Aras e kanë kaluar Drinin e Zi dhe se nga
Peshkopia i kanë sulmuar trupat parakufitare serbe, ndaj kërkon që menjëherë të
dërgohen përforcime. Më 9, shtator kryeshefi i Dibrës njofton se nga Vlora,
shqiptarëve të krahinës së Dibrës u dërgohen instruksione për kryengritje. Të
njëjtën ditë kryeshefi i Qarkut të Manastirit njofton se një kolonë e madhe shqiptare
nën udhëheqjen e Isa Boletinit ka pushtuar Peshkopinë dhe ka vrarë krishterët dhe
të gjithë tregtarët dhe zejtarët shqiptarë, të cilët së bashku me ushtrinë serbe e
mbronin qytetin dhe të njëjtën ditë shqiptarët e kanë marrë Zhirovnicën dhe se pas
marrjes së Zhirovnicës janë nisur kah Gostivari. Më 10 shtator, inspektori i policisë
nga Shkupi, njofton se shqiptarët kanë hyrë në Dibër. Më 11 shtator inspektori nga
Shkupi njofton se Shqiptarët janë nisë në dy drejtime, një kolonë nga Elbasani për
Ohër, ndërsa e dyta nga Dibra për Strugë. Shqiptarët kanë marrë edhe Mavrovën.
Me trembëdhjetë autoritetet nga Ohri njoftojnë se shqiptarët nga Qafë-Thana janë
nisur për Strugë dhe Ohër, ndërsa grupi i dytë nga Elbasani për Pogradec. Me
shqiptarët nga Elbasani shkojnë vojvodët bullgarë me çetnikët me qëllim që të
nxisin revoltë te shtetasit tanë kundër nesh dhe t'i detyrojnë të kërkojnë autonomi së
bashku me shqiptarët. Po këtë ditë kryeshefi i rrethit të Prespës, njofton se çetat
shqiptare i udhëheqin vojvodët bullgarë Petar Çaulev dhe Kërste Trajçev me
çetnikët e tyre.
Të njëjtën ditë kryeshefi i Qarkut të Prizrenit, njofton se shqiptarët nga
Shqipëria kanë filluar të kalojnë nga ana e majtë e Drinit të Zi në krahinën e Lumës
dhe të grumbullohen në masa më të mëdha te fshati Ratkajë. Plani i tyre është të
koncentrohen për ta sulmuar Prizrenin. Të dhënat e mësipërme qartë dhe natyrshëm
e dëshmojnë prejardhjen e kryengritjes së tanishme shqiptare se kryengritja është
përgatitur jashtë kufirit të territorit serb, përkatësisht se është përgatitur dhe
organizuar në Shqipërinë autonome.
Nga fundi i shtatorit dhe fillimi i tetorit 1913 shtypi shqiptar, pos që shkroi
kundër masakrave dhe gjenocidit të ushtrisë serbe ndaj popullësisë së pafajshme
shqiptare, shkroi dhe e ngriti zërin e protestës, duke akuzuar Fuqitë e Mëdha si
shkaktare numër një për të gjitha ndodhitë e këqija dhe thuhej: “Historia ka për
denuar një ditë Evropëm, e cila është shkaktarja e të derdhurit të këtij gjaku pa faj.
Zërat e britmat e atyre dëshmorëve që vriten, arritën deri në qiell. Me gjithë këto,
Evropa qëndron e shurdhër”.5 Prandaj, “është turp i madh që në këtë shekull të
kryhen barbarizma të këtilla në mes të Evropëe”.6
Përmbyllje
Duke parë zhvillimet e rezistencës shqiptare, jashtë Shqipërisë lodineze,
kryengritjet dhe betejat e zhvilluara në trojet shqiptare me qëllim e synim të vetëm
për bashkim kombëtar, kuptojmë se këto kryengritje e beteja u përgatiten jashtë
kufijve të pushtuesit serb, do të thotë u përgatiten dhe u organizuan në Shqipërinë e
Pavarur, që kishte për qëllim jo vetëm të çlirohen viset e pushtuara shqiptare, por
njëkohësisht edhe të bashkohen me shtetin e tyre amë, me të cilin kishin vazhdimësi
5
6

. Përlindja e Shqipënisë, 4.X.1913, Vlorë
. Përlindja e Shqipënisë, 27.IX.1913, Vlor..
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të pandërprerë tokësore e shpirtërore, etnografike e historike. Shkurt, ishin pjesë e
sajë trupi etnik, gjeografik e historik të ndarë me dhunë shtetërore e forcë
ushtarake.
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URAN BUTKA

KRYENGRITJA E DIBRËS E VITIT 1913
Kryengritja e Dibrës e vitit 1913, ishte një kryengritje popullore shqiptare kundër
pushtimit serb, por edhe kundër vendimeve të Konferencës së Londrës për
copëtimin e Shqipërisë dhe dhënien e Dibrës së Madhe Serbisë.
Kjo konfirmohet edhe nga zv. konsulli anglez në Manastir, Greing, i cili i raporton
Foreing Offise më 26 shtator 1913: Shkaku kryesor i fillimit të kryengritjes
qëndron në vendimin e padrejtë të Konferencës së Londrës kundër shqiptarëve.
(Raport i zv. konsullit anglez në Manastir drejtuar Foreign Offise, 26 shtator 1913)
Kryengritja nisi e kulmoi në qarkun e Dibrës, me qendër Shehrin, që u bë edhe
qendra luftarake, politike e administrative e kryengritjes, ndaj edhe u emërtua edhe
“Kryengritja e Dibrës”, por u përhap edhe në trevat e tjera shqiptare të Lumës,
Tetovës, Kërçovës, Gostivarit, Pollogut, Ohrit, Strugës, Pogradecit, si edhe të
Malësisë së Gjakovës e të Dukagjinit. Mirëpo kjo kryengritje e rëndësishme, që
dëshmonte për luftën çlirimtare dhe qëndresën kombëtare me armë në këto treva,
nuk është pasqyruar si dhe sa duhet në historinë e Shqipërisë dhe të kombit.
Historianët e shtetit shqiptar e kanë anashkaluar, ose formalisht sa e kanë cekur,
ndërsa në botimin voluminoz “Historia e Dibrës, që nga lashtësia deri në vitin
1939” , kryengritja e vitit 1913 është dhënë e përciptë, thjeshtësuar, pa asnjë
referencë dokumentare (!?), si edhe pa përmendur udhëheqësit dhe protagonistët e
saj. Ndërsa historianët e studiuesit shqiptarë të Maqedonisë dhe Kosovës, kanë bërë
përpjekje të dallueshme për ta trajtuar objektivisht në punimet e tyre, por ende ajo
nuk ka zënë vend në tekstet e historisë, apo shkollore. Ndërsa tek studiuesit e huaj
(serbë e bullgarë) ka tendencë të dukshme. Është theksuar nga historiografia e
mëparshme se kryengritja e Dibrës e vitit 1913 filloi më 19 apo 20 shtator 1913.
Mendoj që ky datim, por i gjithë trajtimi i deritanishëm, kërkon ballafaqim faktesh
e argumentesh, në mbështetje të dokumenteve që kanë dalë në dritë. Nga të dhënat
burimore të mirëfillta, rezulton se kryengritje shqiptare e vitit 1913 i ka fillesat
qysh në fillim të shtatorit 1913, madje edhe më parë, atëherë kur u përhap lajmi se
Kosova dhe Dibra do të mbeteshin jashtë trungut të shtetit shqiptar, sidomos pas
vendimit të 29 korrikut të Fuqive të Mëdha. (AQSH, Fondi 845 Dosja 14 . v. 1913)
Sipas gazetës “Përlindja e Shqypnies” e datës 12 gusht 1913, Elez Isufi, Ramadan
Zaskoci dhe Rexhep Bajraktari, ndodheshin në Vlorë, ku biseduan me Ismail
Qemalin, i cili i udhëzoi për të organizuar kryengritjen ndaj pushtimit serb në Dibër
Lumë dhe Has. (Gazeta “Përlindja e Shqipnies, 12 gusht 1913)
Po ashtu, në fund të gushtit 1913, edhe Isa Boletini, Hasan Prishtina dhe Bajram
Curri kishin shkuar në Vlorë për të biseduar me qeverinë për organizimin e
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kryengritjes

në

Kosovë.

(Marrëdhëniet

shqiptaro-serbe

1912-1918).

Mirëpo, fatkeqësisht, një kryengritjen e përgjithshme shqiptare nuk ndodhi, madje
as në trevat shqiptare që po shkëputeshin padrejtësisht e dhunshëm nga trupi i
Shqipërisë: As në Kosovë, as në trevat shqiptare të Malit të Zi, as në Çamëri.
Ndodhi vetëm në Dibër.
Më 24 gusht 1913, inspektori i policisë së Shkupit, njoftonte komandën superiore
serbe se Elez Isufi gjendej në Dardhë dhe i ftonte shqiptarët për kryengritje në
Dibër. (M.Rizvanolli, Elez Isufi kreshniku i Dibrës; Sh Hoxha, Luma në luftën për
liri).
Nga ana tjetër, prefekti i Elbasanit, Aqif Pashë Elbasani, me udhëzim të qeverisë së
Vlorës, mbështeste kryengritjen. Ai bujti Millan Maton, Irfan bej Ohrin etj në
Elbasan dhe i nisi në kohën e duhur për në Dibër, që të merrnin pjesë në
kryengritje. Gjithashtu, në letrën që i shkruante I.Qemali, e porosiste Aqif Pashën
“për të rrëfyer lehtësitë që të dërguarit HalimTetova dhe Muin Beu, bijtë e Mehmet
Pashë Dërrallës, që duhet të kalojnë nga Elbasani për në Tetovë e Gostivar, për t’u
bashkëngjitur me atdhetarët në luftë kundër pushtimit serb në fushën e Pollogut”.1
(AQSH, Fondi 271, dosja 144, v.1913)
Po ashtu, nënkryetari i Qeverisë së Vlorës, Luigj Gurakuqi, shkruante për
kryengritjen e Dibrës: “Me të madhin gëzim po marr vesh fitoret e vëllezërve tanë,
pse sot po lahen turpet që hëngrëm nga të huajt. Më vjen shumë keq që nuk
ndodhem në mesin e luftëtarëve.” (AQSH, Fondi 68 Dosja 55 korrespondenca e L.
Gurakuqit)
Sipas raportit të Naçallnikut të Dibrës, Çirkoviç, dërguar qeverisë serbe në
Beograd, shqiptarët filluan më 1 shtator 1913 lëvizjen antiserbe në afërsi të
Pogradecit. Më 3 shtator shqiptarët sulmuan patrullën serbe në fshatin Rinakaj. Më
5 shtator u bë proklamata e aneksimit serb të Dibrës. Më 7 shtator sulmuan
komandot serbe tek Ura e Arasit. Më 8 shtator shqiptarët me forca të mëdha prej
1200 luftëtarësh sulmuan Peshkopinë dhe e morën atë. Prej Peshkopisë u nisën
drejt Dibrës dhe Zherovnicës. Më 9 shtator, ora 10.30, u çlirua Zherovnica dhe po
më 9 shtator ( 22 shtator- me kalendarin e ri), në mesditë, u çlirua qyteti i Dibrës.
(DASIP.PO .VIII dIp/6-VII, Raporti i N. Qirkoviç, 8 tetor 1913).
Më 19 shtator, kishte shpërthyer një revoltë e malësorëve të Lusnisë, ku serbët lanë
dhjetë të vrarë dhe lusnakët dy. Dibranët u ngritën në protesta. Ushtria serbe dogji
shtëpi dhe persekutoi banorë të Peshkopisë e të fshatrave përrreth. Vetëm në
Shehër u arrestuan 48 shqiptarë, pesë nga të cilët u ekzekutuan. Dibra dha
kushtrimin. Kryengritësit morën Peshkopinë më 21 shtator 1913 dhe u nisën drejt
Dibrës së Madhe, e cila ishte ngritur e gjitha në këmbë. Në Shehër u ngrit flamuri
kombëtar, u liruan të burgosurit dhe u zunë 400 robër ushtarë serbë.
Kryengritja e Dibrës nuk ka qenë një kryengritje spontane, siç është përkufizuar
shpesh, por një kryengritje popullore e organizuar, siç theksova, e frymëzuar nga
idetë e lirisë, e shpërthyer nga rreziku i shkëputjes së Dibrës dhe aneksimit të saj
nga Serbia, e nxitur nga represioni serb, terrori dhe masakrat, si edhe nga gjendja e
mjeruar ekonomike, ndalimi i lëvizjes etj. Sipas raportit të naçallnikut serb
Çirkoviç, kryengritësit shqiptarë të udhëhequr nga prijës kryesorë si Elez Isufi e
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Mersim Dema dhe komandantë popullorë: Sefedin Pustina, Selman Alia, Haxhi
Llani Kaloshi, Isuf Xhelili, Mersim Dema, Iljaz Hoxha, Haziz Lila, Elez Koçi, sheh
Sula, Dan Cami etj, organizuan sulmin e mëtejshëm të ndarë në disa kolona si në
drejtim të Strugës e Ohrit, të Mavrovës e Gostivarit. Dhe nga betejat e
njëpasnjëshme luftëtarët shqiptarë çliruan: Gostivarin, Tetovën, Strugën, Ohrin...,
ndërsa forcat serbe u tërhoqën me shpejtësi duke lënë 1000 ushtarë të vrarë, 300
ushtarë u zunë rob si dhe u kapën 12 topa e materiale të tjera të shumta luftarake.
(Po aty)
Që kryengritja e Dibrës ishte e organizuar e tregon edhe fakti se menjëherë pas
çlirimit të Dibrës së Madhe, kryengritësit formuan Këshillin Administrativ dhe
ngritën administratën në qytete e fshatra. Në raportin e datës 8 tetor 1913,
theksohet: ”Me të hyrë të kryengritësve në qytet, bejlerët e këtushëm menjëherë e
formuan qeverinë: Sefejdin Pustina, Rizah Begu, dhe Sheh Latifi, ku për kryetar të
asaj qeverie është zgjedhur: Sejfedin Pustina” . (Po aty)
Rol të rëndësishëm në këtë kryengritje ka luajtur myftiu i Dibrës, Sherif Langu, i
cili u zgjodh kryetar i Këshillit për Shehrin. Në raportin serb që cituam, tregohet
edhe për mirësjelljen e kryengritësve shqiptarë ndaj të plagosurve dhe robërve
serbë. Ai shkruan:”Shqiptarët menjëherë e rregulluan telefonin në mes të
Peshkopisë dhe Dibrës, e vënë në përdorim aparatin që nuk përdoret në ushtrinë
tonë. Menjëherë e themeluan spitalin dhe filluan për t´i shëruar të plagosurit
tanë(serbët). Shqiptarët ndaj të plagosurve dhe të zënëve robër janë sjellë me një
korrektësi humane...” (po aty)
Edhe gazeta “Obzor” e Zagrebit shkruante se kryengritja si duket është e
organizuar mirë dhe në luftimet në Dibër dhe më gjerë janë vrarë mbi 1.200 ushtarë
serbë dhe janë zënë rob mbi 300 veta, operacionet luftarake në Dibër, udhëhiqeshin
nën komandën e Sefedin Pustinës. (Gazeta “Obzor” Zagreb 8 tetor 1913).
Sefedin Pustina, luajti rol të rëndësishëm, jo vetëm në kryengritje, por edhe në
organizimin e mbrojtjes nga mësymja e ushtrisë serbe, veçanërisht në betejat e
Mavrovës dhe të Petrinjës. Ai u ndërlidh e bashkëpunoi me sheh Vehbi Dibrën,
kryetar i Kuvendit të Vlorës si edhe Aqif Pashë Elbasanin, Elez Isufin, Millan
Maton, Irfan Ohrin etj. Ja sesi e informon ai Aqif Pashë Elbasanin për kryengritjen
e Dibrës: “Armiku u tërhoq në mënyrë të çrregullt. Kështu, shyqyr Zotit, u dërmua
krejt”. S Pustina i kërkon prefektit të Elbasanit, dhe nëpërmjet tij qeverisë së
Vlorës, ndihmë në armatime: “Në rast se qyteti ynë kalon përsëri në dorë të
armikut, kjo do të vijë vetëm nga mungesa e armëve dhe e municioneve”. (Qeveria
e Përkohshme e Vlorës dhe veprimtaria e Saj).
Natyrisht, për shkaqe të jashtme dhe të brendshme, kryengritja dhe qëndresa
shqiptare në atë kohë nuk mund të përfundonin me çlirimin dhe bashkimin
kombëtar. Mësymja serbe e më se tre divizioneve me afër 70.000 ushtarë e
armatime të rënda, në një vijë fronti prej 100 km në tre drejtime: Dibër-StrugëOhër-Pogradec; Lugina e Drinit të Zi-Dibër-Peshkopi-Lumë; Malësi e GjakovësRrafshi i Dukagjinit, solli shtypjen e përgjakshme të kryengritjes, terror e masakra
të papara ndaj popullsisë shqiptare dhe një gjenocid me përmasa të mëdha me
motive etnike, politike dhe fetare, që tronditi botën. Atdhetari Sotir Kolea ka botuar
te Kalendari Kombiar i vitit 1914 masakrat e ushtrisë serbe në Dibër, po ashtu u
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publikuan në gazetën “Corriere dela Puglie” emrat e fshatrave dhe banorët e
masakruar të këtyre trevave. Gjithashtu, miku i Shqipërisë, Herbert paraqiti në
Konferencën e Ambasadorëve masakrat serbe në Dibër e gjetkë.
Vetëm në vijën Strugë-Dibër-Gostivar-Tetovë u dogjën dhe u shkatërruan tërësisht
180 katunde, ndërsa në Ohër 30 katunde. Në qytetin e Ohrit u varën në tel telegrafi
tetë shqiptarë. Më 5 tetor qyteti i Dibrës ra. Ky qytet i lashtë dhe historik, dikur me
18-20.000 banorë, në fund të vitit 1913 mbeti me vetëm 2000 banorë. Pasi dogjën
dy lagje të jashtme, ushtritë serbe u vunë zjarrin gjithë fshatrave të Dibrës. Me
mijëra shqiptarë u shpërngulën dhunshëm nga trojet e tyre për në Shqipëri, Turqi e
vende të tjerë. Ata që mbetën u burgosën dhe u persekutuan.
Për barbarizmat e ushtrisë serbe në Dibër, është shkruar, ndaj nuk po ndalem. Por,
mendoj se edhe shifrat për katundet e djegur, për të vrarët, të masakruarit dhe të
shpërngulurit nga Dibra në vitin 1913, duhet pasur kujdes që të merren nga burime
të besueshme e të dokumentuara, sepse edhe shifra 180 katunde të djegur në vijën
Strugë- Tetovë, është e diskutueshme, ndërsa diku tjetër thuhet se vetëm për në
Selanik u shpërngulën 350 000 vetë, për në Bullgari 50.000, për në Shqipëri 35.000
etj.
Dëshiroj të trajtoj edhe një aspekt tjetër të kryengritjes së Dibrës, që lidhet me
luftimet në zonat e Pogradecit, Kolonjës dhe Elbasanit. Në Pogradec, në Strugë dhe
në fshatrat rreth liqenit të Ohrit u formuan çetat e para kryengritëse kundër
pushtimit serb, si ato të Jashar bej Starovës, Irfan bej Ohrit, Avdulla RushititGojëdrinit, Millan Matos, Riza Ajros, Demir Lenës etj. Luftëtarët e Strugës u
tubuan tek vendi i quajtur “Plepat e Teferiçit”, formuan batalionin, që më vonë e
mori emrin “Tabori i Strugës”, me komandant Riza Ajron dhe nënkomandant
Demir Lenën nga Ladorishti dhe iu bashkuan kryengritësve të Ohrit e të Dibrës.
Kur nisi mësymja ushtarake serbe, qeveria e Dibrës caktoi Millan Maton, i
krishterë nga Struga, për organizimin e mbrojtjes së krahinave të Ohrit e Strugës.
Ushtria serbe, superiore në numër dhe në armatime, sulmoi në drejtimin ManastirResnjë-Ohër-Strugë-Qafë e Thanës. U bënë disa përpjekje, por beteja më e madhe
u organizua në Petrinjë, 28 shtator-2 tetor 1913. Në malin e Petrinjës zunë vend
çetat e Avdulla Rushitit, Irfan bej Ohrit, Riza Ajros, Demir Lenës, Dan Canit etj.
Luftimet më të ashpra u bënë në qafën e Bukovës, ku u vendos çeta e Demir Lenës,
që qëndroi për pesë ditë rresht, deri më datën 2 tetor, kur kryengritësve u mbaruan
fishekët. Në këtë betejë u vranë shtatë ladorishtarë: Baftjar Ajro, Nurimehmet
Hoxha, Elez Ajro, Hali Klenja, Bilal Çollaku, Maksut Ajro dhe Zylyftar Klenja,
ndërsa u plagosën Riza Ajro dhe Demir Lena. Sipas të dhënave dokumentare, u
vranë 500-600 ushtarë serbë. Demir Lena, i plagosur, kaloi në Pogradec, në
shtëpinë e Jashar bej Starovës, ku u mjekua dhe u kthye sërish në Ladorisht, ku
rezistenca vazhdoi deri më datën 7 tetor. Edhe atje u bënë masakra në popullsinë e
pafajshme.
Koloneli austriak, Mitzel, anëtar i komisionit të caktimit të kufijve, shkruan në
ditarin e tij të datës 29 tetor 1913: “Në fshatin Ladorisht, komisioni u ndal aty nga
mesi i vitit 1913, kur para syve të anëtarëve të tij u shfaq një pamje e tmerrshme:
Nga 320 shtëpi që kishte Ladorishti, 300 shtëpi u dogjën nga serbët dhe nga 1500

166

STUDIME ALBANOLOGJIKE 8, 2013

banorët, kishin mbetur vetëm 100 vetë”. (AIH, Ditari i Kolonelit MItzel, 29 tetor
1913).
Pjesa më e madhe e luftëtarëve të Taborit të Strugës kaloi në Shqipëri dhe nën
komandën e Demir Lenës, mori pjesë, në bashkëpunim me çetat e Sali Butkës,
Jashar bej Starovës, Shaban Blloshmit, në luftimet kundër serbëve e grekëve, dhe
bashkëpunëtorëve të tyre Etem bej Starovës dhe Esat Pashë Toptanit.
Në betejën e Nikolicës, 24 prill 1914, organizuar nga kapedani Sali Butka kundër
ushtrisë greke, që vinte për të pushtuar Korçën, mori pjesë edhe Tabori i Strugës,
që luftoi trimërisht dhe la në fushën e luftës, dy dëshmorë: Bajram Coma dhe
Demisha Hoxha, eshtrat e të cilëve prehen në varrezat e Nikolicës, fshat kufitar i
Korçës. (M. Kurtishi, Ladorishti, histori dhe tradita).
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ADMIRINA PEÇI

NGA LETËRKËMBIMI MUSTAFA KRUJËS ME
STAVRO SKËNDIN
Mbi lëvizjet politike, formimin, dhe prijësit e tyre, që nga Lidhja e Prizrenit e deri
në mesin e viteve 1920
Kjo është një analizë e thellë, e kujdesme, mund të themi e pandikuar dhe e
mbushur me fakte historike, e cila sjell në ditët tona, tablonë më të qartë të fillesës
së politikës shqiptare, kahet e saj dhe lindjen e partive të para politike.
Duket gati e pabesueshme kur e mendojmë se kjo analizë fshihet brenda një letre, a
më mirë të themi një kthim përgjigjeje, që Mustafa Kruja i dërgon profesorit (siç e
thërret ai) Stavro Skëndit. Por për ndjekësit e rregullt të epistolarit të Krujës ky
është një fakt i njohur, pasi në letërkëmbimet e tij Mustafa Kruja ndodh që përfshin
deri edhe studime të gjata mbi historinë apo gjuhën. Kjo analizë e gjatë mbi lëvizjet
politike, formimin, dhe prijësit e tyre, që nga Lidhja e Prizrenit e deri në mesin e
viteve 1920, zbërthen deri në hollësi ngjarje, personazhe, tradhti, prapaskena, hile
politike, qëndrime të kujdesshme e deri edhe ekstreme, në rrugëtimin politik, plot
trazira të kësaj periudhe. Në këtë letër (analizë) që Mustafa Kruja ia nis Stavro
Skëndit në 2 nëntor 1953, pas letrës së këtij të fundit të 5 tetorit 1953, në pjesa e
parë të analizës që sjellim në këtë numër trajton fillesën e temës që shtjellon Kruja,
ngjarjet në prag të Pavarësisë, dhe intrigat e prapaskenat pas formimit të qeverisë
së Vlorës sikurse edhe ëndrrën e Esad Pashës për t’u bërë princ...
Bashkë me të do të sjellim edhe letrën e Stavro Skëndit ku i parashtron Krujës
pyetjet mbi këto çështje historike që i interesojnë atij për një libër që kishte nisur të
shkruante atëkohë.
LETRA E STAVRO SKENDIT
949 West End Ave
Apt. 10 – 13
New York 25, N. Y.
5 Tetor 1953
I ndershmë zoti Kruja,
Letrën t’uaj të 29 Gushtit e mora kur isha édhe në Vinalhaven, Maine. Ju falem
nderit për fjalët e bukura që më thoni për broshurën “Gjëndja e Shqipërisë sot dhe
detyrat e shqiptarëvet” Librin t’uaj, “Abetari i të Mërguemit”, e gjeta kur u ktheva
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në New York. Kini bërë një punë të dobishme për shqiptarët që ndodhen jashtë dhe
mendimet t’uaja për gjëndjen e gjuhës sonë më duken të sakta. Falënderimet për
këtë
libër.
Ndofta e dini se jam duke shkruar një libër që merret me rrymat politike shqiptare
që nga Lidhja e Prizrenit e këtej. Bile këtë vit s’kam për të dhënë mësime dhe do të
merrem vetëm me këtë që t’a mbaroj. Titulli i librit anglisht, ashtu siç e mendonj
tashti, është: “Albanian Political Trends.” Për të patur një ide më të saktë, po ju
mbyll dhe një kopjo të pllanit. E dij që ju jini marrë prej kohe dhe mjaft thellë me
çështjet shqiptare. Kam kënduar mjaft nga artikujt t’uaj të botuara në “Hyllin e
Dritës.” E dini vetë se sa e errët është e shkuara e jonë politike - s’ndodhen
dokumenta. Në se është shkruar gjë, ja është e gabuar ose e shtrëmbëruar (shih
Selenica), ja është e pamjaftueshme ose fare e cekët. Do t’ju bezdisnja atëherë, po
të ishte e mundur, të më shpjegonit çështjen e partive në Shqipëri të periodës 1920 1924:
a) Ç’parti ka patur? Cilat ishin programet e tyre dhe si përpiqeshin t’i vinin në
zbatim? Cilët kanë qënë kryetarët e tyre?
b) Ç’ka qënë “Bashkimi i Shenjtë”? Cilët e formuan dhe ç’ka patur për qëllim?
Gjer në ç’pikë e arriti qëllimin?
c) Ç’roll lojti “Bashkimi” në kryengritjen e 24-ës dhe ç’rroll pas saj?
d) Si u organizua Kongresi i Lushnjës dhe cilët kanë qënë iniciatorët e tij të
vërtetë?
Më duket se ju kam vënë një barrë mjaft të rëndë. Por nuk dua hollësira të shumta.
S’është nevoja të zgjateni. Dua vetëm pikat më me rëndësi, por i dua të sakta, më
sa është e mundur. Do t’ju jem shumë mirënjohës po të m’i jepni këto shpjegime, të
cilat s’mund t’i gjenj gjëkundi.
Mbetem me përshëndetje të sinqerta.
Stavro Skendi
PERGJIGJA E MUSTAFA KRUJËS
I ndershmi z. Profesor,
E kam marrë me kohë letrën t’uaj me 5 të muajit të shkuar. Ju falem nderit për tê
dhe me gzim do të përpiqem t’u përgjigjem pyetjeve t’Uaja me atë saktësí që don
një vepër historike. Ndër punimet e mija gjatë këtij mërgimi ka dhe një kapitull të
gjatë të titulluar Historija dhe parahistorija. Në qoftë se ka për të parë dritë ndonjë
herë vepra që nis me këtë kapitull, atje keni për të parë edhe Ju se gjer në ç’pikë
ekstreme e shpie un konceptin e së vërtetës historike. Po s’ësht vêndi as rasa këtu
që të zgjatem mbi këtë themë. Ju po më pyetni:
a) Ç’partí ka pasur në Shqiprí gjatë perjodës 1920 – 1924? Cilat ishin
programet e tyre dhe si përpiqeshin t’i vînin në zbatim? Cilët kanë qênë kryetarët e
tyre?
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b) Ç’ka qênë “Bashkim’i Shênjtë”? Cilët e formuan dhe ç’ka pasur për
qëllim? Gjer në ç’pikë i a arriu qëllimit?
c) Ç’rol luajti “Bashkimi” në kryengritjen e 24-s dhe ç’rol pas saj?
d) Si u organizua Kongres’i Lushnjës dhe cilët kanë qênë inicjatorët e tij të
vërtetë?
Përgjegjen po e nis me një pyetje. Besoni vërtet Ju që ka pasur e që mund të ketë
partí, për shumë kohë edhe, në Shqiprinë t’onë, nëse fjalës i apim kuptimin që
duhet të ketë? Pyetjet i keni formuluar sikur besoni, por fjala që keni përdorë
anglisht në planin e veprës s’Uaj, trends, më ngushullon gjer diku. Sepse rryma
mendimesh, prjerrje të lindura prej faktorësh historikë e gjeografikë të vêndit pa
dyshim ka pasur, ka dhe do të ketë edhe në Shqiprí. Ato karikatura partishë
t’organizuara, soi-disant t’organizuara, që ka parë Shqiprija, atje brënda edhe
komunizma gjersa nuk erdhën të huajt t’a organizojnë e t’i imponojnë një
dishiplinë, ato ësht mëkat t’i quajsh partí! Po s’ka gjë. Un do të Ju tregoj faktet e Ju
pastaj i gjykoni vetë. Shqiptari e ka ndier kurdoherë e thellsisht në shpirt kombsin’e
tij: ësht e vetmja forcë e brêndshme që e ka ruajtur nga përshëmbullimi (asimilimi)
nën sundimet e huaja që janë përshkuar mbi tê gjer në 1912; i vetmi faktor, i
ndihmuar edhe prej ndienjës fetare myslimane, që ka krijuar lëvizjen e Lidhjes së
Prizrenit. Po kurrë s’ka dijtur se kuj i thonë komb i organizuar, se ç’është një Shtet.
Ësht gjêndur mirë me çdo sundim të huaj që s’e ka ngarë në këtë pikë të ndieshme,
që s’e ka shtrënguar të këmbejë gjuhë e zakone; ësht përgjakur, s’e ka bërë për gjë
jetën kundra kujdo që s’e ka kuptuar këtë afsh të tij. Neim Frashëri ka kënduar në
Historin’e Skënderbeut e gjetkë ëndrrat e veta, Gjergj Fishta ka kënduar në Lahutën
e Malcisë e në vepra tjera shpirtin e popullit shqiptar, që ësht gati të luftojë e të
bëhet flí “për mbret e troje të veta”, “për mbret e të bardhën fé”, kundra “pashës
turçelí” kundra “ipeshkvit jabanxhi”, kundra kuj të duash që ka frikë se i cenon
gjuhë e zakone, por jo për lirinë kombtare. Në fund të fundit, ka vetëm ndienjën e
racës, që më lart e quajta kombsí, por jo atê të kombit. Lirí kombtare për tê ësht
lirija e fisevet e e krahinavet, të bashkuara vetëm në gjuhët e zakonet.
Kjo ndienjë e fortë racjale merr një fytyrë politike me kongresin e Lidhjen e
Prizrenit nëpër pak burra të ndritur me Abdyl Frashërin në krye. Lëvizja fillon
kundër shkjevet malazez, sërb e bullgarë në Veri e kundër Grekvet në Jugë.
Rreziku i përbashkët bashkon për të parën herë në historinë shqiptare Veriun e
Jugën. Bëhet për të parën herë një farë organizim i krijuar nga Shqiptarët vetë e i
pështetur vetëm mbi forcat e tyre. Së pari bëhen dý organizime të veçanta, një në
veri dhe një në Jugë. Abdyl Frashëri i bashkon këto e i bën një, së paku në kartë
faqe botës, se në fakt mbeten gjithnjë të ndarë siç ishin. Vetëm se nga ky bashkim
lind ideja kombtare, Juga merr vesh se ka një forcë shqiptare shumë të madhe në
Veri dhe Veriu merr vesh se ka dhe në Jugë Shqiptarë gati të vdesin për projën e
vêndit të tyre kundër një armiku tjetër.
Abdyl Frashëri mundi t’i bindë krerët e Veriut se rreziku i çasit mund të shfaqej
prap më vonë, edhe si t’ishte kapërcyer një herë, e prandaj duhej bërë një punë që
të vlente për gjithnjë: duhej siguruar autonomija e Shqiprisë me të katër vilajetet të
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bashkuara në një me një qeveritar të përgjithshëm e me nëpunës shqiptarë që
mejtojnë për vêndin e tyre.
Mû n’ato kohra, lind dhe një abecé shqipe në Stamboll dhe nisin të shkruhen libra
shqip nëpër kolonitë shqiptare përjashta. Këta erdhën gjithnjë tuke u shtuar. Por
atje te shkruheshin atje edhe këndoheshin. Ndëkim’i tyre ndër Shqiptarët e
brêndshëm ka qênë aq’i vogël sa mund të thomi se populli përgjithsisht as dije
s’kishte për ta e për një shkrim të gjuhës shqipe. Shkolla e Korçës, hapur në
perjodën e parë si liberale të regjimit t’Abdyl - Hamidit II, e pati jetën të shkurtër
dhe u harrua.
Asnjë organizim për të qênë s’kishte nëpër kolonitë e aqë më pak në mes të tyre.
Fytyra kulturore e politike të shquara s’kishte ndër ta. Ismail Kemali, kur u arratis e
jetonte n’Evropë, zhvillonte një veprimtarí individuale e të pafrytshme për idenë
kombtare. Faik Konicën e kishte krijuar Perëndija si mohim të çdo bashkëpunimi e
organizimi. Dervish Hima s’kishte stofë për prinjës. Luigj Gurakuqi ishte i ri.
Kështu na gjeti shpallja e kushtetisë othomane në 1908, që qe nji eveniment me
pasoja të plotrëndsishme për mbretrinë dhe për popujt që e përbëjshin. Këta popuj e
pritën me brohorí për shkak të lirivet që u siguronte për zhvillimin e tyre kombtar.
Sa për ne Shqiptarët, mjafton të përmêndim se qe mbledhja e madhe e e armatosur
e Ferizoviqit që e tronditi Sulltan Hamidin dhe i a theu çdo deshir e vullnet
qëndrese kundra lëvizjes revolucjonare t’oficerave të Monastirit e të Selanikut.
Qenë krerët intelektualë të Kosovës si Nexhib Draga që i mblodhën Kosovarët atje
pa dijtur këta vetë se pse. Qe një ditë e lumtur ajo për Shqiptarët që kuptojshin: do
të kishim lirí për të nxënë e mësuar ndër shkolla gjuhën t’onë, do të kishim shkollat
t’ona, shtypin t’onë shqip, një kulturë kombtare, një shpërqëndrim administrativ;
kombsija e jonë do të zhvillohej dalngadalë e methodisht pa pengime e një ditë do
t’arrijshim në një autonomí administrative, më vonë edhe politike dhe më në funt,
me ndihmën e Zotit e të rrethanave të volitshme të brêndshme e të jashtme, edhe në
pamvarsinë t’onë si komb e si Shtet. Këto ishin ëndërrat që pat zgjuar ndër
nacjonalistat shqiptarë, sidomos ndër ne të rijt, kushtetija othomane.
Kishim qênë gënjyer me Tyrqit e Rij. Po dhe me veten t’onë. Tradhtija e Tyrqet
mbë nj’anë dhe mosnjohja e vetvetes si racë, si komb dhe si individë në tjetrën,
shumë prej nesh ndër të rijt, na bënë t’i a shtojmë dozën programës s’onë politike:
të përpiqemi drejtpërdrejt për pamvarsinë t’onë. Kështu mendojshim na djelmrija,
por ç’kishim në dorë veç fjalës aqë sa mund të na ecte? Populli s’ishte me ne.
Krerët tradicjonalë të tij, më e shumta, s’ishin gati t’i bëjshin flí interesat e ambicjet
e tyre. Le të mjaftojë vetëm një shêmbull typik: vetë i bir’i Abdyl Frashërit, që
merrte një rrogë 30 lirash të verdha në muaj, shkruan në gazetën shqip që nxirte në
Selanik me të hollat e Tyrqve të Rij, se Shqiprija s’ka pasur kurrë një flamur
kombtar, se ai që ishte zënë në dorë të Dervish Himës tuke bërë nëpër qytetet e
Shqiprisë propagandë për pamvarsí s’ishte veçse “një copë lëvere”.
Dhe kur e sulmojnë kolonitë shqiptare, ajo e Amerikës me “Diellin” dhe e Egjyptit
me “Shkopin”, të dyja të themeluara nergut mun asohere, ai e shton dozën nga
zëmrimi dhe shkruan në një artikull të dytë: “Po, një copë lëvere dhe lëvere e
ndyrë”! Mundet fare mirë që Midat Frashëri të ketë pasur idera aqë patrijotike sa
dhe Dervish Hima e një palë nesh tjerë, që ishim shumë më të rij e të papjekur se
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ai, dhe politikisht më të shëndosha e realiste; po s’pritej kurrë një sharje e tillë nga i
biri Abdylit kundra flamurit të kombit. Më vjen keq që u shtrëngova t’a përmênd
këtë fakt si shênj të një situate politike, e sikur të mos ishte i njohur prej gjithë
nacjonalistave të brezit t’im dhe i botuar ndër fletoret shqipe t’asaj kohe, së paku
emrin do t’a kisha shkuar në heshtje.
Lufta e Tyrqe të Rij kundra nacjonalizmës shqiptare ka qênë e ashpër dhe pa
kursyer asnjë mjet gjatë katër vjetsh. Veglat shqiptare s’u mëngojshin, këto i
rekrutojshin n’ambicjet për kulltuqe, në lakmitë për rroga të majme e koncesjone
kontratash për sipërmarrje të ndryshme, në fanatizmën myslimane. Populli ishte ai
që ishte: i padijshëm e pa një ndërgjegje kombtare të pjekur. Në verën e 1912-s u
bë në Shqiprí e vetmja kryengritje e përgjithëshme, ndonse e paorganizuar mirë dhe
pa një programë me objektiva të caktuara. Epiqêndra e saj ishte Kosova.
Kryengritsit e Kosovës kishin pushtuar Shkupin dhe bërë një armpushim me
pushtetet tyrke. Do të mblidhej një kongres kombtar në Shkup për të caktuar
kushtet e paqës me Stambollin. Un kisha vajtur si delegat i Krujës, e cila kishte
marrë pjesë efektive n’atë kryengritje. Veç Shqiprisë së Mesme, kishin ardhur
përfaqsonjës edhe nga Mirdita e Shkodra. Toskrija kishte emruar përfaqsonjës
telegrafisht të ndjyerin Hasan Prishtinë.
Mirpo mjerisht kur arrimë na në Shkup kishin qênë marrë vesh me marshal Ibrahim
Pashanë, ata n’emër të kryengritjes mbarë dhe ky si përfaqsonjës i qeverisë.
Kështu, na u gjêndëm përpara një pune të mbaruar me 14 pikat e njohura... sa ato të
Presidentit Ëilson në luftën e parë botore. Në një pjekje private që pata pasur me të
ndjyerin Nexhib Draga në shtëpí të Rexhep Mitrovicës, ai më tfilloi se sikur të
kishin pritur më shumë, që t’arrijshim edhe na në Shkup, kryengritja do të kishte
falimentuar për faqe të zezë t’onën; sepse dhelpra e Stambollit kishte futur agjentat
e saj në turmën e kryengritësvet kosovarë me premtime që qeverija do t’i lînte
Shqiptarët të mbanin armë lirisht kudo që t’ishin dhe do t’i shkarkonte Kosovarët
nga çdo farë pagesash të gjeratëhershme. E në këto dý koncesjone e te mbret’i
Stambollit, më thotë Draga, përmblidhej i tërë ideal’i Kosovaret. Un po shtoj se,
besa, jo vetëm i Kosovaret, po edhe i shumë krahinave tjera të Shqiprisë s’asaj
kohe! Do të kisha edhe shumë hollsira tjera për të thënë, Z. Skëndi, rrotull ksaj
theme, Juve që jeni përveshur të shkruani një aspekt të historisë s’onë kombtare. Po
kaqë mjafton, e po shkojmë tutje.
Pas pak kohe plasi lufta tyrko- balkanike. Tyrqit u thyen dhe Shqiprija nisi të
mvatej (invadohej) prej Sërbsh. Ismail Kemali zbret në Durrës me një tog
patrijotësh tjerë si kishte kaluar nëpër kryeqytetet e Rumanisë, Austro - Hungarisë
e Italisë dhe ishte marrë vesh me qeverit’e tyre për një Shqiprí independente. Sërbt
ishin larg edhe. Në Durrës ndodhej mytesarrif një Beratas renegat që kishte mjaft
fuqí, t’a kapte Plakun me gjithë shokë e t’a burgoste. Por atje ishte dhe një bataljon
reservistash të Shqiprisë së Mesme nën komandën e Hamid be Toptanit. E ky i
fundit ishte nacjonalist e bataljoni i tij e ndëgjonte. Prandej Ismail Kemali me
shokë ishin të siguruar. Deshën t’a mbledhin Kuvêndin kombtar për shpalljen e
pamvarsisë në Durrës. Mirpo në tër’atë prefekturë vetëm nënprefektur’e Krujës
ishte e sigurtë për neve, Shjak, Kavajë e Tiranë ishin të helmatosura nga fanatizma
e prandaj për kohë të gjatë e si projë e një kuvêndi kombtar as Hamid beu s’ishte i
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sigurtë nga bataljon’i tij, i rekrutuar prej atyre viseve. Në marrveshje edhe me
Vjenën e Romën u zgjodh si selí e kuvêndit Vlora. Ftesat, me nënshkrimin e
prinjsit e nën projën e bataljonit të Hamid Toptanit, u shpërndanë telegrafisht në
gjithë Shqiprinë, të pashkelur edhe prej Sërbet, qy nga Durrsi. U nisëm (un si
përfaqsonjës i Krujës) për Vlorë. Nga Lushnja na duallën para patrijotë për të na
lajmuar që të mos shkojshim andej, se pushtetet administrative e ushtarake do të na
kapshin. Hoqëm drejt, pa u shmêngur në Lushnjë dhe me ca masa rojet.
Arrimë në Vlorë e s’mbaj mênd sa dit na u desh të presim gjersa u mblodh
shumic’e delegatvet. Për historjanin janë tepër t’interesuarshme verbalet e atij
kuvêndi të shkruar shkurtazi, se natyrisht pa stenograf. Po, ç’i do verbalet?
Mjaftojnë edhe ato dý radhë të vëndimit, shkruar e përgatitur qy përpara shqip nga
dor’e Luigj Gurakuqit dhe tyrqisht nga ajo e Ismail Kemalit, për të kuptuar se në
ç’atmosferë kombtare u shpall independenca e jonë! I ka botuar edhe një gazetë
shqipe përjashta vjet në rasën e të 40-tit 28 XI. Un çuditem se qysh s’i ka rënë ndër
mênd ndonjë armiku t’ênë të përjashtëm t’i analysojë e komentojë ato dý radhë
historike. Ju sigurisht do t’a keni këtë dokument. Gazeta e përmêndur ka qênë
Shqipëria më duket. Do të formohej qeverij’e parë e Shqiprisë independente. I u la
në dorë Kryetarit, natyrisht, zgjedhj’e ministravet. Kur i u paraqit prej tij lista, na të
rijt shtêngëm fare, na u duk vetja para një kuvêndi Tyrqish: asnjë i krishtêrë brênda,
vetëm një varg emra bejlerësh me ndonjë pasha brênda. Për të qênë më i përpikët,
harrova se paraqitej n’atë listë vetëm një emër i të krishtêri, si nënkryetar: Dom
Nikoll Kaçorri, një prift patrijot i shquar, pranë një hoxhe, Myftiut të Dibrës.
Protestimet qenë të forta e të pahijshme para plakut të Vlorës e patrijotit të shquar.
Po s’kishim si të bëjshim ndryshe, s’e përmbajtëm dot veten na të rijt, myslimanë e
të krishterë, pa bërtitur: “Ç’bëjmë këtu, një Tyrqí të dytë?” E kuptoi menjëherë i
gjori Ismail Be gabën e rëndë që kishte bërë, sigurisht nën ndëkimin e një mêndsije
të formuar prej një trashigimi të gjatë politik e familjar, nga një anë, dhe nga tjetra
n’atmosferën psykologjike që mbretronte aso kohe mbi popullin shqiptar.
Plaku e tërhoqi listën e tij dhe i u lut kuvêndit që t’i propononte ai vetë kandidatët
për ministra. Kështu u vunë n’atë listë edhe tre patrijotë të mëdhaj si Luigj
Gurakuqi, Lef Nosi dhe Pandeli Calja. Tashti Shqiprija ishte mbë vete, për të parën
herë pas Skënderbegut flamur’i këtij fatosi valonte dit’e natë mbi selin’e qeverisë
ndër syt’e patrijotve të mallëngjyer, ndër zêmrat e të cilvet nuk duhej të zênte vênd
tjetër gjë veç dashurisë e vllazrisë me shoshoqin dhe kujdesit për atdheun e fituar.
Por jo, afshet, mëritë, intrigat kundra kuj kishte zënë vêndin më të lartë se tjerët
plasën siç nuk ishte parë kurrë nën sundimin e huaj. Ismail Kemali? “Tradhtor me
vulë”! Janinën i a paskish shitur Greqisë, u shkrueka letra fshehurazi ushtarvet
shqiptarë që luftojshin atje kundra Grekut për t’i ftuar që t’arratiseshin!... et. et. et.
Natyrisht, shumica e dojshin, e nderojshin, e adhurojshin për punën që kishte bërë.
Ishte e para herë që Shqiptarë po merrshin positë ndër dy ballëra të kundërt:
Ismailistat mbë një anë, kundrështarët në tjetrën: kishte lindur systema e partivet
shqiptare! Në perjodën e luftës katërvjeçore kundër Tyrqve të rij ishim ndarë ndër
“shqiptarë” dhe “halldupër”, ndër antarë të shkrolavet latine dhe të shkrolavet
arabe. Por për atë kohë mund të mendojë historjani se eksistonte një bazë
mendimesh të ndryshme për t’ardhëshmen e Shqiprisë, një bazë ndienjash fetare
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që, të pakën, s’janë egoiste. Shteti shqiptar i porsalindur i kishte kufîjt edhe në
Vjosë e në Llogará, e tërë Shqiprija, veç ksaj nënprefekture Shtet – si Shtetet e
Heladës së vjetër – ishte e zënë prej ushtrisë sërbe. Gabova: kishim edhe kazan’e
Beratit, sepse në Lushnjë kishte zënë vênd një pjesë e ushtrisë tyrke, Fieri ishte
bërë qêndër e dërmive t’asaj ushtrije në pushim. Sido qoftë, në Londër një ditë
caktim’i kufîjve të Shqiprisë merr fund dhe ushtrija sërbe nis të tërhiqet, një pjesë e
madhe e tokës s’onë lirohet. Shkodra ishte edhe e rrethuar prej Sërbo – Malazezvet
dhe luftonte nën komandën e Esad Pasha Toptanit. Po ja ku nji ditë arrijnë në Vlorë
gazetat e Italisë me koxha tituj mbi tërë faqet e para: SHKODRA I U DORZUA
MALIT TË ZI – ESAT PASHAI PRINCI I SHQIPRISË! U alarmuam të gjithe.
S’ishte aqë dorzim’i Shkodrës në vetvete që na alarmonte, se kufîjt e Shqiprisë, me
Shkodrën brënda, ishin caktuar e s’na e merrte mëndja se Gjakova do të bëhej
tërthorazi flí e atij dorzimi; por në princrin’e Esatit shihshim fillimin e një lufte
civile në Shqiprí në mes të bejlervet feudalë për thronin e saj. Ismail Kemali thërret
me nxitim Avdi Be Toptanin, ministrin e financavet në qeverin’e përkohëshme e
kushririn e Esatit nga babai dhe nga nëna, edhe mua, që isha sekretar i kshillit
ministror e bir i një familjeje tradicjonalisht mike po e atij pashai. Na urdhron që të
vrapojshim të dy në Tiranë, te Esati, të merrshim vesh të vërtetën e, në rasë nevoje,
t’a kshillojshim për së mbari. Vamë, u poqëm me Esatin dhe mjerisht konstatuam
që Esatit i qe ngulë në trû irrévocablement që të bëhej princ. Sa për kshilla le mua
që si të ri dhe të birin e një qehajai të tij s’më përfilli fare, po as të kushririn jo. U
kthyem në Vlorë të dy, të dëshpruar e armiq të tij për vdekje. Më vonë, Esati bëri
një manovër për të gënjyer e çarmatosur kundrështarët e tij: u shti sikur kish hequr
dorë nga planet e tija dhe kërkoi ministrin’e brêndshme në qeverin’e Vlorës.
Manovra i shkoi për bukurí, u pranua me enthusjazëm si ministër i brêndshëm i
Ismail Kemalit dhe me këtë cilsí vuri në krye t’administratës së shumë viseve
partizanët e tij e pas nja 2 - 3 javësh u kthye prap në Durrës ku kish vëndosur të
ngrihte selinë princore. Nuk do të zgjatem mbi këtë kapitull aqë të rëndsishëm të
historisë së shtetit shqiptar, se po mbushen gjashtë faqe e jemi edhe larg themës së
vërtetë, e se do t’isha i shtrënguar të flisja tepër për vete. Vetëm, mbasi ka lidhje
me “partitë” shqiptare e leader-t e tyre, po Ju them se me t’u vëndosur Esati në
Durrës, Midat Frashëri dha menjëherë dorheqjen nga ministrija që kishte në
qeverin’e Vlorës dhe vajti t’i ofrojë atij bashkpunimin e vet. “Dhëmb’i qênit në
misht të derrit” u thoshte atyre që e qërtojshin, kaqë i a kishte mbyllur sytë mërija
kundra atij plaku, sa t’a quante “derr” atê dhe “qên” Esatin. Rreth Pashait të Durrsit
u mblodhën pastaj edhe intelektualë e patrijotë tjerë: Mehdi Frashëri, Abdyl Ypi,
Faik Konica, Dervish Hima më të njohurit. Shpalljen e qeverisë esadiste popullit e
ka shkruar pênda e Faikut. Kur un isha drejtor i arsimit në prefekturën e Elbasanit,
që njihte Vlorën, Midati pat ardhur atje bashkë me Abdylin që t’i mbushte mêndjen
Aqif Pashait, i cili ishte prefekt, që të kthehej me qeverin’e Esatit. Por u shporrën të
dëshpruar.
Jemi në 1913. Evropa po i përgatiste Shqiprisë një princ të huaj. Mundimet e
guxim’i patrijotve të kthiellët kishte arrirë t’a bindte Esatin se po t’a shpallte
princrin’e tij nuk do t’a kishte tërë Shqiprinë me vete. Qeverija separatiste e tij
kishte mbetur me dý prefektura, Durrës e Dibër. Edhe këtu kishte të çara koke.
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Parsija e nënprefekturës së Krujës i a kishte kumtuar me shkrim se atças që ai të
shpallte një princrí nën sundimin e vet, ajo do t’a kundrështonte e do të protestonte
ndër konsullatat e huaja në Durrës. Por mb’anë tjetër edhe armiqt e Ismail Kemalit
e miq t’Esatit si zotrijt që përmênda më lart, përjashta kishin bërë mjaft zhurmë në
favor të këtij. Aqë sa, për paraqitjen e kurorës shqiptare Princit Ëilhem Ëied, në
krye të komisjonit që do të përfaqsonte hajsmi (gjoja) popullin, u vu Esat Toptani
edhe antarët e tjerë qenë të zgjedhur po prej atij vetë. Plaku i Vlorës qe lënë mbë
nj’anë, i shtrënguar, pasi kish dorzuar edhe administratën që kishte vetë, ndër duart
e Esatit ministër të brêndshëm e të luftës në qeverin’e princit gjerman, të vejë e të
vdesë i varfër e i harruar në një qytet t’Evropës.
Shënim. Shkrimin po e botojmë me shqipen e asaj kohe të autorit, për t’ia ruajtur
origjinalitetin (Redaksia)
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AGRON XHAGOLLI

MARTANESHI – NGJARJET DHE KËNGA
HISTORIKE
Mendime të ndryshme janë shprehur nga studiuesit lidhur me raportin që
ekziston midis faktit historik dhe trajtimit të tij në krijimet e epikës historike. Një
numër syresh shprehen me bindje se krijimi folklorik pasqyron realisht ngjarjet dhe
figurat historike, ndërsa të tjerë i përmbahen mendimit se kënga historike, si një
prodhim artistik, nuk mund të shërbejë si fakt apo argument historik. Të dyja këto
mendime apo pozicionime ndaj këngës historike, në raport me faktin historik,
mendojmë se kanë në thelbin e tyre një bërthamë racionale, e cila duhet marrë në
konsideratë për të shqyrtuar përtej këtyre ngulmimeve. Ndonëse kënga historike, në
të vërtetë, ka për mision të vetin të pasqyrojë artistikisht ngjarje apo figura të
caktuara historike (pohim në të cilin është edhe thelbi i secilës nga dy pikëpamjet e
mësipërme), ajo duhet parë gjithnjë dhe krejtësisht brenda kontekstit folklorik.
Edhe krijimet e epikës historike, ashtu si folklori në tërësi, pasqyrojnë
artistikisht ngjarje, realitete, figura të ndryshme, por gjithnjë mbi bazën e
konceptimit apo të këndvështrimit të komuniteteve apo të bashkësive që i
përfshijnë këto krijime në qarkullimin folklorik. Çdo paraqitje në mospajtim me
interesat, opinionet dhe me qëndrimin në përgjithësi të këtij apo të atij komuniteti
nuk përbën rast që një ngjarje apo figurë historike ta gjejë veten në praktikimin
folklorik të atij komuniteti, edhe pse ngjarja apo figura historike mund të jetë reale,
e dokumetuar edhe nga dëshmi të natyrës historike. Me fjalë të tjera, do të thoshim
se përzgjedhja e pasqyrimit artistik të ngjarjeve apo të figurave historike lidhet, në
radhë të parë, me interesat, mendësinë e komunitetit apo të bashkësisë që e përfshin
ose jo secilin krijim në qarkullimin folklorik. Nga ana tjetër, në vetë krijimet e
epikës historike mund të gjenden edhe dëshmi, njoftime, pasurime, informacione të
drejtpërdrejta të natyrës historike, për të cilat dokumenti historik qëndron në
heshtje. Pra, shqyrtimi i raportit fakt historik – trajtim artistik folklorik duhet
ndjekur mbi bazën e njohjes së thellë të komuniteteve apo të bashkësive si burim i
krijimeve të epikës historike.
Bazë argumentuese për të shpërfaqur mendësinë tonë për këtë raport midis
faktit historik dhe këngës historike kemi marrë sot Martaneshin. Dhe jo rastësisht.
Nga njëra anë, kemi të bëjmë me një krahinë, e cila që në periudha të hershme e
deri më sot është e njohur në shumicën e hapësirave shqiptare, duke e tejkaluar
edhe mjedisin e vet. Dhe cilat janë ngjarjet apo momentet që e bëjnë kaq të spikatur
këtë krahinë? Do të theksonim posaçërisht tre momentet më kulmore. Së pari, do të
kujtonim përpjekjet e armatosura të martaneshasve në vitin 1792 për të mos lejuar
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kthimin e fshatarësisë së lirë në varësinë e familjes feudale të Bushatlinjve të
Shkodrës. Së dyti, në periudhën e Luftës së Dytë Botërore, kur pati një rezistencë të
fuqishme të popullsisë së kësaj krahine, për çlirimin e vendit nga pushtuesit,
udhëhequr nga Babë Fajë Martaneshi, një emër i njohur dhe i respektuar ngado. Së
treti, Martaneshi vazhdoi të spikasë në sajë të mineralit të kromit apo dhe pasurive
të tjera të shumta natyrore, të cilat nxirreshin nga nëntoka e saj .
Ndonëse krahina për të cilën flasim sot, është e kufizuar numerikisht në
fshatra dhe në popullsi, si për antagonizëm, ka krijuar një emër të respektuar
pikërisht me tërësinë e këtyre ngjarjeve historikeapo të vlerave që bart, të cilat vetë
banorët e saj i kanë përjetuar dhe lartësuar artistikisht në këngë të ndryshme. Për
më tepër, duhet pohuar se është pikërisht kënga ajo që e ka përcjellë më së shumti
jehonën e atij momenti të parë kulmor, të cilin e përmendëm më lart. Do të
mjaftonte këtu të kujtonim faktin se Martaneshi nuk do të ishte kaq i njohur dhe i
dashur nëse nuk do të ishte krijuar dhe përcjellë kënga e njohur me vargje të tilla,
si: “Zjarm në mal e zjarm në kodra,/ Po na vjen Mahmud pashë Shkodra!/ Zjarm
në mal e zjar në bjeshkë,/ Do ta djegim Martaneshnë!/ S’un e djegish
Martaneshnë,/ Shtatë vjeç djali rrok dyfeknë,/ Mu si gjarpni me nanë krenë”1. Në
të gjitha kohët kjo këngë është praktikuar jo vetëm në Martanesh, duke u bërë
shumë e dashur për të gjithë shqiptarët. Vërtet është një ngjarje e cila përkon me
një të vërtetë historike, por si e tillë ajo do të mund të kishte mbetur thjesht një
dëshmi e dokumenteve historike, nëse s’do ta shënjonte ndryshe e ta ngrinte kaq
lart kënga popullore përkatëse. Populli jo vetëm e fiksoi ngjarjen, por edhe e
përjetësoi në vazhdimësi nëpërmjet krijuesit popullor anonim. Martaneshasit, jo
vetëm e përfshinë ngjarjen e trajtuar artistikisht në qarkullimin e tyre folklorik, por
dhe e përcjellin ende deri në ditët tona, në dhjetëra variante të ndryshme. Dhe që
këtej nga nuk u përhap kjo këngë…
Kjo forcë krijuese artistike e martaneshasve është dëshmuar jo vetëm në
një rast. Atë, ndër të tjera, e shohim edhe në serinë e epikës historike, botuar në
përbërje të korpusit “Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar” nga Akademia e
Shkencave e Shqipërisë, e cila përmbledh edhe një numër tekste këngësh të
regjistruara në Martanesh, që bëjnë fjalë për ngjarje dhe për figura në kohë të
ndryshme, ndërkohë që krahina edhe më të mëdha se Martaneshi nuk kanë asnjë
lloj përfaqësimi në këtë botim. Ka ndodhur kjo, jo vetëm pse ngjarjet dhe figurat e
kësaj krahine kanë qenë në vazhdimësi, por edhe se ndër banorët e saj ka pasur
përgjithësisht njerëz artdashës dhe praktikues të vlerave folklorike, me një shpirt
krijues të veçantë. Ndaj, në tërësinë e problematikave përcjellë nga kënga historike
shqiptare, kënga përkatëse, me zanafillë dhe qarkullim në Martanesh, zë një vend të
posaçëm dhe e pasuron atë.
Kënga historike, e krijuar dhe e praktikuar në Martanesh, siç e përmendëm
më lart, ka vazhdimësi lineare nga një periudhë historike në tjetrën. Por jo vetëm
kaq. Ajo ka shfrytëzuar edhe një përvojë paraprake, duke u paraqitur edhe si një
vazhdimësi e mendimit poetik mitologjik, të cilin e ndeshim kryesisht në balada,
1

“Epika historike” 1, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë, 1983, f. 265.
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legjenda, dhe më drejtpërdrejt në ndonjë këngë të kreshnikëve. Nëse dy ndërlidhjet
apo vazhdimësitë e këngës historike, me dy llojet e mësipërme, janë më të qarta
dhe më të sqaruara në rrafsh të përgjithshëm, këtu do të ishte me interes për t’u
trajtuar shqyrtimi i ndërlidhjeve apo vazhdimësisë së këngëve historike me këngët
e kreshnikëve. Kjo kërkon një trajtim të veçantë dhe më të thelluar, pasi ka të bëjë
dhe me ndriçimin e disa përfundimeve, të cilat nuk u rezistojnë dot më rezultateve
të derisotme të kërkimit shkencor.
Për fat të keq, ndoshta dhe për pozicionin e vështirë gjeografik, kërkimet e
deritanishme folklorike në këtë krahinë, botimet dhe dokumentet arkivale, nuk e
mundësojnë ndriçimin e plotë të problemit që shtrojmë lidhur me praktikimin ose
jo të këngëve të kreshnikëve në Martanesh. Por për fat të mirë, ka ende ndonjë
mundësi verifikimi dhe regjistrimi edhe në ditët tona, ndonëse lëvizjet demografike
e bëjnë të vështirë orientimin dhe shfrytëzimin e bartësve dhe të njohësve të
realiteteve të caktuara folklorike. Me ndihmën e M. A. Teki Kurtit, na u dha
mundësia ta shihnim më ndryshe situatën e mëhershme të praktikimit të këngës së
kreshnikëve në Martanesh. Duke njohur shtrirjen dhe praktikimin e ndonjë kënge
epike të veçantë nga epika legjendare, siç është ajo e “Brahim Ketës së ri”, edhe në
fshatra afër Martaneshit, kishim vetëm hipotezën se ndoshta ky krijim mund të qe
praktikuar edhe në fshatra të vetë krahinës. Dhe ja, në prag të veprimtarisë
shkencore kushtuar vlerave të Martaneshit, na e zgjidhi këtë mëdyshje përgjigja e
sjellë nga z. Qerim Lila, me informacion të mjaftueshëm për momentin rreth
praktikimit të këtij krijimi. Ai jo vetëm solli vargje të regjistruara nga një fragment
i kësaj kënge, por gjithashtu dëshmoi se ky krijim në Martanesh është praktikuar
nga gratë, në grup, kënduar me një zë, dhe pa shoqërim instrumental. Duke i
falënderuar përzemërsisht dhe publikisht të dy zotërinjtë, Kurti dhe Lila, pohojmë
në këtë veprimtari se nëpërmjet ndihmesës së tyre mund të hedhim dritë edhe në
një sërë çështjesh interesante lidhur me vatrat dhe mënyrën e praktikimit të
këngëve të kreshnikëve ndër shqiptarë.
Për fatin tonë të mirë, pas shqyrtimit të krijimeve folklorike të mbledhura
në vite dhe të sistemuara në arkivin e folklorit të IAKSA, arritëm të gjejmë të
regjistruar nga Hasan Gjoni dhe tekstin e një kënge të mirëfilltë nga cikli i
kreshnikëve. E kemi fjalën për një fragment jo të plotë të një varianti, të regjistruar
në fshatin Peshk nga Selman Musa Alhasa, në në të cilin bëhet fjalë për një
dyluftim të dy kreshnikëve. Në këtë variant, pas dyluftimit rezulton se Marku Kral
në zemrën e tij “kishte gjarpnin me nan’ krena”2. Sidoqoftë, ndonëse mendojmë se
për këngët e kreshnikëve duhen kërkime edhe më të thelluara dhe më të zgjeruara
në të gjitha hapësirat shqiptare, edhe me sa lëndë folklorike përkatëse kemi tani për
tani në duar, mund të pohojmë se kënga e kreshnikëve është praktikuar në një
hapësirë shumë më të gjerë se sa ka qenë e njohur deri vonë dhe se kjo lloj kënge
është praktikuar jo vetëm me shoqërimin e lahutës, dhe jo vetëm nga burrat.
Pikërisht, edhe rasti i Martaneshit është një dëshmi bindëse, që meriton shqyrtime
më të thelluara.
2

Arkivi i Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit, dosja Hasan
Gjoni, nr. i inventarit 374, fletore nr. 3, f. 22 (mw tej AF IAKSA).
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Natyrisht, jeta e folklorit në krahinën e Martaneshit nuk është zhvilluar e
shkëputur dhe pa ndikime edhe nga krahina të tjera shqiptare, kryesisht ato më
kufitare, siç mund të përmendim këtu “përthithjen” dhe praktikimin e një pjese të
repertorit të këngëve të krijuara nga Isuf Myzyri. Por, që në Martanesh ka një
bërthamë krijuese të burimit vendas, kjo nuk mund të diskutohet. Vetë këngët
historike të regjistruara atje e dëshmojnë këtë më së miri. Popullsia e kësaj krahine
ka përjetuar artistikisht ato ngjarje dhe ato figura, të cilat kanë qenë të lidhura
pazgjidhshmërisht dhe në vazhdimësi me fatin dhe me interesat e krahinës në
tërësi. Siç na informon Q. Lila, më 1860, martaneshasit rezistuan burrërisht në
Xixull ndaj ekspeditës së ushtrisë turke për kapjen ose asgjësimin e Sheh Fejzës.
Nga i njëjti burim mësojmë se për këtë qëndresë ka dhe një krijim folklorik, në disa
nga vargjet e të cilit thuhet: “Kush e bani pushkën e parë?/ Mahmut Leka me Staf
Çakallnë./ Kush e bani pushkën e dytë?/ Selman Mali me të birt./ Kush e bani
pushkën e tretë?/ Shehi vet’ i dymbëdhjetë./ Martaneshas e bulqizakë/ U mblun
n’tym e u dogjën flakë”3.
E njëjta situatë qëndrese paraqitet edhe në rastin e marrjes me forcë të
kryepleqësisë së Çermenikës dhe Martaneshit nga ana e ushtrisë turke më vitin
1875, pasi ata nuk pranuan zbatimin e ligjeve të reja të Tanzimatit. Është pikërisht
Sulë Zhaboli, si përfaqësues i bajrakut të parë në Çermenikë, ai që reagoi hapur
ndaj kërkesës së pushtuesve. Si rrjedhojë kryepleqësia e Martaneshit u arrestua dhe
u dërgua për në Manastir. Me t’u marrë vesh kjo gjë, martaneshasit u ngritën në
këmbë dhe vajtën me trimëri në ndjekje të tyre, derisa arritën të lironin shokët.
Kënga nuk e la jashtë vëmendjes së vet edhe këtë rast: “Sul Zhaboli me nji thikë:/ Jani mrapa, moj Çermenikë”4. Në ndonjë variant tjetër edhe: “Vojt haberi në
Manastir,/ Çermenika theu zinxhirë”5.
Martaneshasit u kanë rezistuar me heroizëm edhe përpjekjeve të
pushtuesve serbë në vitin 1912, kur ata deshën që me forca të shumta të pushtonin
këtë krahinë. Dëshmitë e natyrës historike sjellin shifrën e 26 të rënëve në mbrojtje
të Martaneshit6. Këtë ngjarje e përcjell edhe kënga historike, duke sjellë qëndresën
e martaneshasve: “Djemt’ e Martaneshit/ Të gjith’ jan’ betu:/ Në istikame desim,/
Nuk rrojm’ të poshtnue”; emra vendesh ku është luftuar: “Në Qafkryzë e n’Qafë të
Qarrit,/ Gur’ e shkrepa ndizen flakë”; emra të rënësh: “Si Sali Gaçi e Kasem
Pepa,/ Ran’ dëshmor’ njizetegjashtë”7. Por veprimet e ushtrisë serbe nuk u ndalën
vetëm ndaj mbrojtësve të Martaneshit. Ata, si barbarë të vërtetë, u sulën ngado dhe
bënë krime të llahtarshme edhe në popullsinë e pafajshme dhe të pambrojtur. Do të
mjaftonin edhe vetëm një numër vargjesh nga një këngë historike, për ta imagjinuar
edhe më të plotë egërsinë e pushtuesve: “Të shtat’ kralat u ban’ ilamë,/ Mreti
vjetër na ka lanë,/ Na lçoj serbin, din dushmanë,/ Aj na preu, na maroj t’tanë,/ Gru

3

Q. Lila, “Martaneshi. Histori, etnokulturë”, Tiranë, 2000, f. 24.
“Epika historike” 1, vepër e cituar, f. 88.
5
Q. Lila, vepër e cituar, f. 26.
6
Po aty, f. 31.
7
Po aty, f. 32.
4
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me barrë nuk ka lanë./ Shum’ ziam na ka ba Serbia,/ Lçoj litarin e na mbyti,/ Me
cui na grepka fytin”8.
Martaneshasit nuk kanë qenë të mbyllur thjesht brenda vetvetes, por kanë
pasur lidhje dhe interesa më të gjera. Ata në periudha të ndryshme historike kanë
dhënë ndihmesën e tyre në çështje të mbrojtjes së interesave kombëtare. Midis tyre
përmendim edhe daljen vullnetarë nga banorë të Martaneshit, në mbrojtje të
krahinave shqiptare që fuqitë e mëdha të kohës më 1878 ia kishin dhënë Malit të
Zi. Edhe kënga popullore historike e Martaneshit na përcjell momente të tilla të
rëndësishme historike, ngjarje të ndodhura në largësi nga fshatrat e krahinës dhe
kryesisht figura të dala nga kjo krahinë që janë dalluar në lëvizje më të gjera të
natyrës kombëtare. Mund të përmendnim këtu krijime të mirëfillta folklorike që
vijnë për të pasqyruar artistikisht këtë pjesëmarrje të martaneshasve, gjë që e
dëshmojnë dokumetet historike. Në këngën historike kushtuar Dan Balës, nga Vali,
i cili u dallua për guximin dhe trimërinë e tij, thuhet: “Ç’po këkrohet nga kjo çetë,/
Fidai cili do t’jetë?/ Thot’ Dan Bala, jam un’ vetë”. Dhe jo vetëm kaq, pasi ai me
guxim shkon tek oficeri malazes: “I ka than’ Dani Ilisë,/ Këto jan’ troje të
Shqipnisë…”. Në vazhdim kënga historike jep si trimërinë e Danit, edhe pritjen e
tij triumfuese në Shkodër: “Hoqi shpatën dhe e their,/ Si me i pre kokën nji derri./
Kur u kthy Dani në Shkodër,/ I kan’ dal’ para me lodër”9.
Një moment tjetër të spikatur, që na e përcjell kënga historike e
Martaneshit, lidhur me raportet që kanë ekzistuar midis së vërtetës historike dhe
trajtesës artistike ka të bëjë me figurën e përfolur të Haxhi Qamilit. Për këtë figurë
historike ka pasur mendime dhe vlerësime të ndryshme, në kohë të ndryshme,
kryesisht me pikënisje politike. Edhe kënga popullore ka mbajtur qëndrime të
ndryshme, por gjithnjë në vartësi të interesave të komuniteteve të caktuara.
Dëshmitë dokumentare që sjell Q. Lila pohojnë se “Haxhi Qamili donte të digjte
teqen e Martaneshit dhe të persekutonte banorët e kësaj krahine…”10. Pikërisht për
realizimin e këtij qëllimi, H. Qamili dërgoi trupat mbështetëse të tij për t’ia mësy
Martaneshit, por nuk mundi të realizonte pikësynimin. Edhe për këtë moment të
rëndësishëm të historisë së Martaneshit kënga popullore nuk qëndron në heshtje.
Ndër të tjera, me vargje të ndjera, përcillet kërkesa e sulmuesve: “N’Martanesh
kan’ çue fjalë:/ Dorëzoni Baba Hajdarnë”, së cilës, në mënyrë të vendosur i jepet
përgjigja: “Martaneshi treqind shtëpi,/ Kan’ lidh’ bes’ dhe gra e fmijë,/ Njanitjetrit i kan’ dhan’ besën,/ Për kto troje do të desim”11.
Krijime të kësaj natyre, si ky që sapo e shtjelluam, dëshmojnë bindshëm se
kënga popullore realizohet mbi bazën e interesave, konceptimeve të komuniteteve
apo bashkësive të caktuara. Nëse në një hapësirë tjetër, konkretisht në ato mjedise
ku figura e H. Qamilit ishte e mirëpritur dhe e respektuar, i këndohet me vlerësime
të shumta, ndër të tjera, “Rroft’ e qoft’ Haxhi Qamili”12, ka dhe hapësira të tjera
8

AF IAKSA, bobina numër 269/10.
Po aty, f. 27.
10
Po aty, f. 33.
11
Po aty.
12
“Epika historike” 3, Akademia e Shkencave e Shqipwrisw
9
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apo komunitete në të cilat jo vetëm që nuk ka vlerësime për të, përkundrazi, siç e
pamë më lart, për veprimet që kryen në kundërshtim me interesat e martaneshasve,
ka një rezistencë popullore.
Nga motive të tilla shohim të jetë zanafilla dhe praktikimi edhe për të
gjitha krijimet e tjera folklorike të epikës historike në Martanesh. Të tilla do të
përmendnim këngët e regjistruara për Bajram Currin13, Myslim Pezën e Lam
Lekën14 etj. Por do të ndaleshim veçanërisht te shqyrtimi i një grup këngësh të
kënduara për çetën e Martaneshit dhe komandantin e saj, Baba Fajën. Përgjithësisht
janë tekste këngësh me praktikim në fshatra të ndryshme të kësaj krahine, ndonëse
në ndonjërën prej tyre vihen re vënie dorë apo shihet se është krijimtari e ndonjë
intelektuali, në kohë më të vonshme se sa ngjarjet konkrete. Sidoqoftë, duke marrë
në konsideratë ato krijime që na rezultojnë si folklorike të mirëfillta, duhet pranuar
se ato përfaqësojnë mendimet, ndjenjat dhe vlerësimet e asaj pjese të popullsisë së
krahinës së Martaneshit, e cila i përkiste apo kishte përqafuar Lëvizjen Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Nuk kemi gjetur krijime të tjera që të përfaqësojnë interesat e
grupimit tjetër. Ndaj në këngët për çetën e Martaneshit dhe prijësit të saj gjejmë,
nga këndvështrimi i asaj pjese të popullsisë së Martaneshit që i vlerëson pozitivisht,
momente të caktuara, njëra prej të cilave është përcaktimi kohor i krijimit të çetës:
“Vjesht’ e par’, dyzet e dy,/ Do t’shënohet në histori;/ Pranë malit, afër sheshit,/ U
ngrit çeta e Martaneshit”; drejtuesin e saj: “Baba Faja, trim me fletë,/ Çetës
s’vogël po i prin vetë”; rritjen e formacionit luftarak: “Malet hapin udhën,/ Zemrën
çel krahina,/ Po vjen batalioni,/ Rreth e rreth me trima”; lartësimin e figurës së
Baba Fajës: “Kur vjen Baba Faja/ Në kasollet tona,/ Male e lugina,/ Mbushen me
shqiponja” 15 etj.
Në këtë mënyrë është krijuar dhe është përcjellë kënga historike, ashtu si
dhe i gjithë folklori, duke pasqyruar artistikisht ato ngjarje dhe figura, të cilat kanë
shprehur apo përfaqësuar interesat, pikësynimet, konsideratat e komuniteteve apo
bashkësive të caktuara, edhe brendapërbrenda një krahine pak a shumë homogjene.
Këtu mund të përmendim edhe faktin se Martaneshasit në veprimtaritë e tyre të
planit historik e kanë shumë më të gjerë rrezen e pjesëmarrjes së tyre, se sa ajo që
na ofron kënga përkatëe historike. Konkretisht, mund të përmendim faktin se në
Martanesh apo nga martaneshasit janë shkruar faqe të shumta historie, si për
ngjarje të rëndësishme, hapja e shkollës së parë shqipe më 1908; krijimi po në këtë
vit i çetës patriotike për të luftuar kundër pushtuesve turq, me më shumë se 50
vullnetarë, nën kujdesin e figurave shumë të nderuara siç janë Aqif Pasha dhe Baba
Jashari; Kongresi i Lushnjës më 1920, ku ishin dhe 3 martaneshas bashkë me Aqif
Pashën, etj., etj., duke arritur deri te periudha e pas Luftës së Dytë Botërore, kur
Martaneshi ishte një nga qendrat më të rëndësishme në vend për nxjerrjen e
mineraleve, por krijimi folklorik nuk e bëri pjesë të praktikimit të tij. E vërteta
është se për këtë të fundit janë kënduar edhe këngë të ndryshme, numerikisht jo të
13

Arkivi i Folklorit, cituar më lart, bobina numër 269/17.
Po aty, bobina numër 269/17.
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Të gjitha këto vargje që kemi cituar këtu janë marrë nga botimi i A. Kotanit, “Baba Faja
në këngët popullore”.
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pakta, por ato nuk janë përfshirë në qarkullimin e mirëfilltë folklorik. Krijimi dhe
ekzekutimi i tyre lidhet më së shumti me rastin e organizimit të festivaleve të
ndryshme, të quajtura folklorike, dhe me kaq përfundonte edhe misioni i tyre.
Me sa përmendëm, duket se kënga historike, edhe në Martanesh, jo për të
gjitha ngjarjet apo figurat, më të largëta apo më të afërta në kohë, vjen si
pasqyruesja e tyre artistike. Ndaj me të drejtë, siç e mbështet bindshëm vetë kënga
historike, arrijmë në përfundimin se ajo është e lidhur pazgjidhshmërisht me
interesat dhe me vullnetin e komuniteteve apo bashkësive të caktuara, që i
pasqyrojnë ose jo artistikisht momentet e ndryshme historike nëpër rrjedhën e
kohës.
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PËLLUMB GORICA

DOLLIA, NJË TRADITË E VJETËR NË SULOVË
Dollia është një traditë e vjetër, ndoshta që në mesjetë e trashëguar brez pas brezi, e
njohur, dëgjuar dhe e vlerësuar si një nga kulmet e shprehjes së shpirtit njerëzor, në
krahinat jugore të Shqipërisë si Skrapari, Përmeti, Gramshi, Berati e në përgjithësi
treva e Labërisë, me rregulla të qarta. Gojëdhënat flasin për këtë traditë bashkë me
lindjen e rakisë. Ajo përbën kodin më të rëndësishëm të një gostie të gëzueshme e
kryenin mrekullisht edhe para 20 vjetësh. Në vitet e diktaturës komuniste dollia u
politizua. Në lindje, dasma e gëzime të tjera, para dollisë së çiftit apo fëmijës që
lindte ajo ngrihej për partinë, për byronë politike e udhëheqësit e “lavdishëm”, e
kështu në të gjitha gëzimet, urimet “politike” ishin pushtuesit e dollisë së parë.
Sulova është një krahinë e njohur në jug të Shqipërisë, për traditat e mikpritjes,
bujarisë, respektit, nderimit dhe gëzimit ndaj mikut. Përmes mençurisë, kanë
ushqyer brezat me këtë mikpritje e bujari jo vetëm në gosti, fejesa, dasma, festa,
por me përkujdesjen për këdo, qoftë edhe rrugëtari i panjohur, që e zinte nata, të
pritej e përcillej me bujari, dashuri e respekt, siç e kërkonte zakoni. Ai që thërriste:
“A do miq o i zoti i shtëpisë?” edhe netëve të vona, do të merrte përgjigje me
dashamirësi: “Mirseerdhët!” Për t’i nderuar me bujtjen, në konakun e tyre,
shoqërohej me dolli. Ndaj nuk mund të mos rrimë pa përmendur në traditat e kësaj
krahine mikpritëse edhe dollinë, shpirtin vëllazëror të sulovarëve, temperamentin e
tyre të veçantë. Dolli, që me gjithë ngjyrimet e marra në rrjedhat e kohës në këtë
krahinë, është në thelb një traditë që shoqëron me urime e rregulla gostinë për nder
të miqve me pijen e njohur, rakinë që në gëzimet derdhej lum.
Kush shkonte për herë të parë në krahinën e Sulovës si mik, mirë ishte t’i mësonte
rregullat e saj. Edhe kur vinte një mik bëhej dolli. Në dolli ngrihej shëndet për çdo
të pranishëm. Së bashku kujtojnë, respektojnë, këndojnë, urojnë e muhabetosen. Të
pranishmit (burrat), të ftuar apo të ardhur si miq, janë të detyruar të ndjekin e të
respektojnë rregullat e saj dhe kjo të bën se ata ta kenë mendjen te rregullat e saj.
Se ajo është si valle! Kush hyn në të, nuk del kollaj. Kohën e dollisë e matnin me
shëndetet që pinë. Çdo gllënjkë e kthyer paraprihet me tokitje gotash. Dollia
konsumon sasi të madhe rakie, por edhe je i detyruar nëse shkoje mik e po u ule,
duhet të respektosh rregullat e saj. Është një dukuri tjetër, që në dolli kishte edhe
kushte për të pirë. Kthehej në shëndete të veçanta gota me fund. Këtë gotë e pinin
të gjithë pa përjashtim dhe e detyrueshme me gota të vogla (shtatë lekëshe siç i
quanin) dhe pihej shëndeti i një personi me rëndësi, për çiftin që fejohej, martohej,
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për fëmijën e lindur etj. Mospranimi për të pirë këtë gotë quhej si e rëndë ndaj të
zotit të shtëpisë dhe atij që i ngrihej shëndeti. Ato duheshin pirë. Shmangie kishte
vetëm në raste sëmundjesh apo të ndonjë halli (me shumë për arsye moshe).
Urimet në dolli, që njihen në çdo vatër sulovari, patjetër kanë në qendër sebepin,
për të cilin janë mbledhur. Shëndete për miqësinë, për vëllazërinë, për mikun për
shoqërinë, për fëmijën që lind, për vajzën apo për djalin që fejohet, për çiftin që
martohet etj:
- “Miqësi e pandarë!”.
- “Shtëpi, nder e bukuri!”.
- “Rrofsh e qofsh!”.
- “Të paçim me jetë !“.
- “Qofsh i gëzuar dhe i nderuar!”
- “Aq sa fjalë, aq të mira!”
- “Rroftë e valoftë dhe në duar të sigurta qëndroftë !(për flamurin)”
- “U rritsh u bëftë plak me mjekër!” (për fëmijën).
- “Rroftë sa të dojë!”
Një shëndet i veçantë ishte: “Shëndet për të gjithë ata që na duan dhe për ata që
s’na duan!”.etj.
Pasi shtrohet sofra, dollitë fillonin e mbaronin me shëndete me radhë e me lezet. I
zoti i shtëpisë, si i pari që ngrinte dollinë ishte më plaku i shtëpisë, merr gotën e
rakisë dhe i drejtohej një njeriu të afërt, por të zot, që ia thotë dollisë, muhabetit,
këngës, që e njeh miqësinë, duke e zgjedhur si dollibash me formulën e thjeshtë “të
kam gjetur” me urimin për mirëseardhjen e mikut me fjalët:
- “Shëndetin e parë për mirëseardhjen e miqve!” “Dëshiroj të ngre një dolli e
mirësi!’’.
Pas një pauze të vogël, dollibashi uron “Ju që më gjetët mua t`u gjejë e mira,
gëzime paçi kurdoherë në shtëpinë tuaj!” Urdhri ku më dërgoni’’. Dhe gjen mikun
kryesor e uron për shëndetin e bërë:
- “Të paçim me nder!”, “Shëndetin e parë e kemi për ty!”
Në vazhdim miku gjen një pjesëtar të sofrës. -“Të rrosh me shëndet e me nder!’’. E
me radhë urimi kalon nga njëri tek tjetri, deri tek i fundit në konakun me miq,
vëllazëri sipas moshës e rëndësisë me atë fjalën përcjellëse “Të kam gjetur!”. Në
shëndetet e tjera secili e di më tutje radhën e respektit me urimet:
- “Gëzuar, shëndet e jetë të gjatë, lumturi paçi kurdoherë në familje!’’, “Le ta pimë
këtë shëndet për ty!”, “Ndere të mira të keni!” “Unë e pi për ty”, “ “Me nder
dollia’’ e të tjera urime vazhdon dollia me shëndete. Një shëndet i veçantë është:
“Shëndet për të gjithë ata që na duan dhe për ata që s’na duan!”. Gotat tokiten
shpesh, tokitja e gotave i mban të pranishmit të përfshirë tërësisht në muhabet dhe
duke ndjekur, me të cilën dollibashi qeveris gëzimin, për të cilin janë mbledhur apo
ardhjen e mikut. Dollibashi i jepte hare gëzimit në hapësira kohe. Nga njeri shëndet
tek tjetri, lejonte biseda të ngrohta njerëzore me rrëfime dhe hera - herës nën ethet e
rakisë kmiqtë dhe pjestarët e ulur futeshin në burimin e gëzimit me shaka, këngë,
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që duket sikur nuk shterojnë kurrë. E kështu rakia me dolli ua “zgjidh” gjuhën të
pranishmëve dhe konaku gjëmon fort nga kënga, madje edhe tundet vallja. Kënga
e parë i takon të zotit të shtëpisë:
O konaku me tavan
Lumja ti ç’farë mban
Shokë e miq mbledhur
Sofrat plot e plot shtrur
Muhabetin e bëjmë bukur
Miqtë i paçim të gëzuar
Sa lezet, o sa bukuri
Mikun e presim me dolli.
Pas çdo kënge vërshojnë urimet: “Të lumtë goja!”, “Të këndoftë zemra!”, “Për
mirësi kënge!’’ etj. Kënga zë një vend të veçantë. Veç këngëve të njohura për
ngjarje historike, patriotëve, fatkeqësive që ndodhnin, me motive të dashurisë etj,
këndohen edhe këngë të improvizuara aty për aty. Madje shumëkush këto këngë i
këndon edhe sot:
Pse shikon rretheqark
O i zoti i shtëpisë
Kanë ardhur shokë e miq
Duan të hanë e duan të pinë...
Këndohet edhe një këngë tjetër dhe pas kësaj radha mbetet tek miku.
Dollibashi i fton miqtë me shprehje të tilla si kjo:
-“Po i ve nga një brez murit se më rrëzohet!’’, dhe çukisin të gjithë nga pak mezet e
shtruara në sofër.
Pas përfundimit të dollisë së parë, të bërë nga i zoti i shtëpisë, radhën e ka i pari i
miqëve. I zoti shtëpisë i dorëzon detyrën me një shëndet të veçantë të parit të
miqëve apo atij që do të bëjë dollibashin: “Brump, o mik!”. E kështu ajo kalon në
anën e miqve, i cili ndjek pothuajse të njëjtat veprime, ose siç quhet dollia e dytë
me shëndet e saj e që lë të kuptohet se nga ai çast drejtimi i dollisë kalon në duart e
mikut. Sapo fillon dollinë miku, e zonja e shtëpisë sjell mishin me shenjë. Bishti i
qingjit, që është pjesa fundore e kurrizit, i jepet kreut të qoshes. Dollia vazhdon
sipas zakonit e rregullave. Edhe miku e bën xhiron e dollisë që i takon, duke pirë
për secilin nga pjesëmarrësit nga një apo dy shëndete të shoqëruara me urimet për
secilin. Ka raste, kur bëhet edhe dolli e tretë, varet nga numri i miqve. Në Sulovë
zakoni e do kur janë miq shumë, dollia të mbyllet me numër tek, ndaj duhet edhe
një dolli tjetër nga miqtë, kjo për t’i respektuar. Miku tjetër, ashtu siç e do zakoni,
ngre dollinë me më pak shëndete se e para.
Në këtë mënyrë dollitë vazhdojnë gjatë. Miku është dhe mbyllësi i dollisë. Ajo
shumë herë zgjaste edhe orëve të para të mëngjesit (nëse ishte natë). Pra, miku,
ngre një shëndet, që pasi e pi vetë i pari, e kalon këtë shëndet që ta pinë dhe të
tjerët. Me këtë shëndet dollia quhet e mbyllur. Kuptimplote janë fjalët e miqve në
mbyllje të dollisë: “Ja, sa thamë të paharruara na qofshin!” apo “Për sa thamë me
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mbarësi nga kjo derë!”. Dhe në fund urdhërohen që të ngrenë rakinë dhe të shtrojnë
bukën. Tradita e pakufishme e të zotit të shtëpisë dhe e familjes së tij, si emër i një
shtëpie mikpritëse e kërkonte që sofra të shtrohej plot. Për të gjykuar se sa e
nderonin mikun, mjaftonin përmasat e hajes që shtroheshin. Nuk ka rëndësi nëse i
hanin të gjitha apo jo. Ky rit ishte ca i tepruar për gjendjen ekonomike të banorëve
në periudha të caktuara kohe, por për hir të traditës kushtonte shtrenjtë respekti i
këtij zakoni. Sa më tepër gjellë të shtroheshin, sa më shumë, aq më i madh quhej
nderimi për mikun, aq më e mirë darka.
Në përgjithësi dollitë shkonin mirë, por kishte edhe raste që muhabeti prishej për
qejfmbetje, sherre të vjetra, teprime në pije. Dehja në dolli është një barrë e rëndë
si për të zotin e shtëpisë, por edhe për miqtë dhe sidomos, kur kalonin çdo cak me
pirjen. Megjithëse sulovari vërtet nga natyra është pijedashës, kjo nuk është
përgjithësuese, por si gjithandej ka pasur e ka individë të përkushtuar ndaj vesit të
pirjes. ‘‘Burri që është burrë duhet të pije ca, kuptohet, jo ta teprojë e të bëhet gazi i
botës, por për lezet e muhabet, se kjo e uruar është sebepi i dollisë, se kur ulesh në
konakë me miq e me shokë duhet të dish të tregosh veten se kush je’’,- të thonë në
Sulovë. E pra, urtësia e vjetër e ka thënë bukur shprehjen: ‘‘sulovarët e pinë rakinë
me opingë’’. Ky ka qenë shkaku kryesor edhe për faktin tjetër që sulovarët janë
konsumues dhe prodhues të rakisë, duke krijuar një traditë. Rakia më e mirë bëhet
prej rrushi me një shije të kënaqshme, por edhe prej mani, kumbulle, manaferre,
thane, por edhe mare e fruta të tjera më rrallë si fiku, hurma. Përgatitja e zierja e
rakisë është e lodhshme, një art më vete, jashtëzakonisht i vështirë aq sa mjafton
gabimi më i vogël për ta transformuar të gjithë procesin perfekt në një dështim të
vogël, të quhet më pas raki e butë ose ndryshe s’ia vlen për ta pirë. Ç’është e
vërteta rakia e nxjerrë nga Sulova ka emër e nuk ka të krahasuar me asnjë pije tjetër
për ata. Aty nuk të duket gjë vera para rakisë, që kur e tund në shishe lëshon
gjerdanin me flluska, se pa ato nuk mund të quhet e fortë.
Tradita e dollisë në krahinën e Sulovës dikur ishte tepër popullore aq e gjatë në
rregullat dhe kohën e kryerjes. Tashmë çdo ditë e më tepër me përparimin e
kohëve moderne dhe kushteve të reja shoqërore, është një fakt i njohur se është
zbehur, duke humbur madhështinë dhe seriozitetin e saj, si diçka e trashëguar nga e
kaluara. Madje nuk pëlqehet, e quajnë ves, por gjithsesi mbetet simbol i konakut
sulovar. Një kod i pashkruar që admistronte nderimin ndaj mikut.
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SEVDAIL DEMIRI

GAZETA “FLAKA E VLLAZNIMIT” NË
FILLESAT E SAJ (1945, SHKUP)
Të rralla janë institucionet e një shteti, që për nga rëndësia, e tejkalojnë qëllimin
për të cilin janë formuar. Të rralla janë përpjekjet sistematike të njerëzve që të
krijojnë diçka që do të mbetet me vite, dekada dhe shekuj, e pashlyer në memorien
kolektive të një populli.
Një institucion i tillë, i madh sipas vlerave dhe meritave që kishte për popullin
shqiptarë në Maqedoni gjatë gjithë periudhës së sistemit të kaluar, e deri në vitet e
pluralizmit demokratik, ishte gazeta “Flaka e Vllaznimit” (më vonë “Flaka e
vëllazërimit”).
Për kohën në të cilën është botuar, kjo gazetë ka shërbyer më shumë se një shkollë,
universitet apo akademi. “Flaka e Vllaznimit” ishte vatra ku u farkëtuan
intelektualët dhe kuadrot më të mirë arsimor dhe kulturor të popullit shqiptar në
Maqedoni dhe më gjerë, pavarësisht faktit që fryma e egër ideologjike komuniste,
shumë shpesh e shuante zjarrin e saj përparimtar.
Gazeta, me një ekip të vogël redaktues, e përbërë nga 4-5 njerëz, më tepër amatorë
në këtë profesion, filloi të botohet në pranverën e vitit 1945 në Shkup. Me kalimin
e viteve, ajo u zhvillua në një magnat mediatik, në të cilin u pasqyruan nevojat,
problemet, mundësitë dhe aspiratat e shqiptarëve të Maqedonisë, në sferën e
politikës, ekonomisë, sociales, kulturës, arsimit, artit, sportit, etj.
Domethënë, kur flasim për shtypin informativ shqip në Maqedoni në periudhën e
viteve 1945-1991, në radhë të parë mendojmë për gazetën e vetme në gjuhën
shqipe të asaj kohe “Flaka e Vllaznimit”. Ajo, që nga viti 1945 së pari filloi të
botohet një herë në dy javë, pastaj që nga viti 1958 një herë në javë, nga viti 1971
tri herë në javë, që të bëhet gazetë e përditshme informative që nga viti 1994, dhe
për fat të keq, dhjetë vjet më vonë të shuhet përgjithmonë, në kohën e pluralizmit
dhe demokracisë, kur u privatizua dhe për pak kohë shkoi në histori.
Nga gjiri i redaksisë së gazetës “Flaka...”, në vitet e pesëdhjeta dolën edhe revistat
për fëmijë “Gëzimi” (1950), dhe më vonë “Fatosi” (1955), të cilat në fillim
formalisht botoheshin në kuadër të “Detska radost”. Në vitin 1962 fillon botimin
revista prestigjioze për shkencë, art, letërsi dhe kulturë “Jehona”, e cila edhe pse
formalisht ishte e ndarë nga gazeta “Flaka...”, në të punonin një pjesë e madhe e
gazetarëve të saj me përvojë. Revista “Jehona”, në fillim të viteve të 70-ta bëhet
pjesë e veprimtarisë gazetare-botuese të redaksisë së gazetës “Flaka...”.
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Po ashtu, me siglën e “Flakës...” u botuan edhe qindra tituj të librave të ndryshëm
me mijëra ekzemplarë, më tepër nga sfera e letërsisë shqipe (për fëmijë dhe të
rritur), si dhe përkthime nga gjuhët tjera.
Botimi i gazetës “Flaka e Vllaznimit” (1945) dhe sfidat e saj
Kur nëpër shumë vende të këtushme të Ballkanit, era e luftës ende ishte e freskët, u
lind gazeta e parë dhe e vetme informative shqipe në Maqedoni deri në kohën e
pluralizmit politik “Flaka Vllaznimit”.
Gazeta “Flaka...”, sikurse edhe pararendëset e saj “Nova Makedonija” në gjuhën
maqedonishte dhe “Birlik” në gjuhën turke, kishin shumë ngjashmëri njëra me
tjetrën. Ato ishin organe të Frontit Popullor të Maqedonisë, dhe e reflektonin
strukturën nacionale të vendit. Këto organe shtypi u udhëhoqën në mënyrë të
drejtpërdrejtë nga ana e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Maqedonisë dhe
Komisionit të saj për Agjitacion dhe Propagandë.
Redaksitë e këtyre gazetave u formuan në Shkup, dhe u shtypën në shtypshkronjën
“Goce Dellçev” në fshatin Vranovc i Epërm i Velesit. Përgatitjet rreth hapjes së
këtyre gazetave, i kishte bërë Shtabi kryesor i Frontit Popullor të Maqedonisë, me
një grup të aktivistëve shqiptarë dhe turq. Ashtu si “Nova Makedonija”, edhe
"Birlik" dhe "Flaka e Vllaznimit", objektivat e tyre themelore i përputhën me
kushtet specifike në të cilat Maqedonia u gjet menjëherë pas luftës, por ato duhej të
ishin në përputhje edhe me kushtet specifike me të cilat jetonte popullsia shqiptare
dhe turke1.

LEGJ. 1. - Numri i parë i gazetës “Flaka e Vllaznimit”, i ruajtur në Bibliotekën
Kombëtare dhe Universitare të Shkupit, në të vërtetë është numri i tretë sipas
botimit, dhe mbanë datën 7 maj 1945.
1

Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарсто (од првите почетоци
до 1945 година), Shkup, 1980, fq.431-433;
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Numri i parë i gazetës “Flaka e Vllaznimit” doli nga shtypi më 4 prill të vitit 1945
në Shkup2, si organ i Frontit Nacionalçlirimtar për Shqiptarët e Maqedhonisë3.
Meqë gazeta filloi me punë në fund të Luftës së Dytë Botërore, edhe tematika e
përshirë në përmbajtjen e saj, ishte e lidhur kryesisht me luftimet e fundit që në atë
kohë zhvilloheshin në frontin e Sremit, ku në kuadër të korpusit të XV-të të
ushtrisë jugosllave, merrnin pjesë edhe shumë luftëtarë shqiptarë. Brigada e VII-të
Shqiptare nga ajo përbërje, kishte luftëtarë të cilat nga fronti dërgonin lajme për
“Flakën...”. Këto gazeta paraqesin një kronikë të gjatë të përpjekjeve në të gjitha
frontet e jetës shoqërore, për një jetë më të mirë për popullin e tyre4.
Gazeta ishte paraparë që të dilte një herë në javë, por problemet me
shtypshkronjën, nuk e mundësonin këtë rregullshmëri. Drejtori i gazetës, Petro
Janura, disa herë do të bënte intervenime deri te Shtabi kryesor i Frontit Popullor
Nacionalçlirimtar të Maqedonisë, që të rregullohet kjo çështje. Kështu, në letrën e
dërguar më 19 qershor 1945, ai njofton se “gazeta nuk del me rregull një herë në
javë, siç është vendosur, dhe kjo për shkak të fajit të shtypshkronjës, e cila edhe pse
ka mundësi që t’i vë në punë katër punëtorët e nevojshëm, ajo i shfrytëzon vetëm dy
punëtorë”5. Më tej, në letrën e njëjtë, Janura thekson se numri i fundit (i katërt) i
gazetës, ka dalë nga shtypi më 25 maj, kurse materiali i numrit të pestë është
dërguar në shtypshkronjë që nga 8 qershori, por ende nuk është botuar. Pastaj,
drejtori i “Flakës...”, Petro Janura, ka kërkuar që të intervenohet në shtypshkronjën
“Goce Dellçev”, që ta përshpejtojnë punën e shtypit, sepse “ndjen dëmtim moral,
kur masa lexuese shqiptare e pret me padurim daljen e gazetës”6.
Në një letër tjetër drejtuar Këshillit kryesor të Frontit Nacionalçlirimtar të
Maqedonisë, drejtori i gazetës Petro Janura, më 24 korrik 1945, bën një raport7 më
preciz për gjendjen e gazetës, të cilin për shkak të fakteve që sjell, pjesërisht po e
citojmë më poshtë:
-Numri i parë doli më 4 prill 1945;
-Numri i dytë doli më 19 prill 1945;
-Numri i tretë doli më 7 maj 1945;
-Numri i katërt doli më 25 maj 1945;
-Numri i pestë doli më 21 qershor 1945;
-Numri i gashtë doli më 19 korrik 1945.
Në vazhdim të letrës, Janura rithekson se gazeta është paraparë që të del një herë në
javë, por nuk respektohet vullneti i masës shqiptare e cila e pret gazetën me
padurim. Sa i përket ekipit të gazetës, drejtori thekson se ata janë të përgatitur që ta
nxjerrin gazetën jo vetëm se një herë në javë, por edhe tri herë në javë, e nëse ka
nevojë edhe për çdo ditë. Por, faji për vonesën e daljes së gazetës nga shtypi për
muaj, i përket vetëm se shtypshkronjës “Goce Dellçev”, e cila me vetëm dy
2

Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë (më tej-ASHRM), 1.464.1.168/387;
“Flaka e Vllaznimit”, Shkup, 7 maj 1945;
4
B.Mokrov, vepra e cituar, fq.434;
5
ASHRM, 1.464.1.167/386;
6
Po aty;
7
ASHRM, 1.464.1.168/387-389;
3
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punëtorë tenton t’i shtypë dy gazeta (“Flakën e Vllaznimit” dhe “Birlik”). Sipas
Petro Janurës, problemi kryesor është edhe tek punëtorët të cilët nuk e njohin
gjuhën shqipe, prandaj në vend të një jave, atyre u duhen nga dy javë për ta
përgatitur një gazetë. Për këtë fakt, edhe gazeta del me mjaft gabime shtypi. Pastaj,
ai thekson se shtypshkronja ka një punëtor shqiptar, i cili është kërkuar disa herë
nga ana e gazetës, por për shkaqe të panjohura, shtypshkronja atë nuk e angazhon
në radhitjen e gazetës shqipe. Për shkak të vonesës së botimit të kësaj gazete, e cila
pret më se nj javë në shtypshkronjë, materiali e humb edhe aktualitetin dhe vlerën
që e ka.

LEGJ. 2. - Një dokument, raport zyrtar i drejtorisë së gazetës “Flaka e
Vllaznimit”, nga i cili shihet qartë se qysh në fillim (viti 1945), shenjat e saj
zyrtare – vulat, ishin të përpiluara vetëm se në gjuhën shqipe.
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Por edhe përskaj këtyre intervenimeve nga ana e drejtorisë së gazetës “Flaka e
Vllaznimit” deri te Këshilli i Frontit Popullor, vazhdon dalja e parregullt e gazetës,
me çka sërish hidhet faji ndaj shtypshkronjës, ndaj të cilës nuk ndërmerren masa.
Në letrën e datës 25 shtator 1945, drejtori Janura ankohet se numri i 9-të i gazetës, i
cili ndodhet në shtypshkronjë tanimë 10 ditë, ende nuk është shtypur, kështu që
asnjë numër deri në atë kohë nuk ishte shtypur me rregull, sipas marrëveshjes.
“Masa shqiptare kur vërejti se gazeta jonë nuk del me rregull, një herë në javë,
mendon se bëhet fjalë për ndonjë sabotim. Ajo masë është shumë e pakënaqur për
atë që gazeta nuk del me rregull, për shkak se kjo është gazeta e vetme në gjuhën e
tyre amtare, me anë të së cilës i marrin informacionet të cilat u interesojnë”8.
Më tej drejtori thekson se me këtë vonesë të gjatë të gazetës, të punësuarit
demoralizohen dhe e humbin vullnetin për punë. Janura edhe njëherë lutet që të
rregullohet ky problem, dhe gazeta “Flaka...” të del me rregull sikurse edhe të
gjitha gazetat e tjera në shtet, ndërsa nëse vazhdon edhe më tej kështu, ajo nuk ka
kurrfarë kuptimi.
Këto probleme me mosshtypjen e rregullt, e shoqërojnë gazetën “Flaka e
Vllaznimit” edhe në vitet e ardhshme. Por edhe përskaj këtyre problemeve,
drejtuesit dhe gazetarët e saj do të këmbëngulin që gazeta të del më shpesh dhe më
me rregull, meqë ishte shumë e nevojshme për informimin e popullatës shqiptare
në Maqedoni. Kështu për shembull, 11 vjet pas fillimit të botimit të saj, më 1956,
përsëri do të deponohet kërkesë, kësaj radhe deri te Këshilli kryesor i Lidhjes
Socialiste të Popullit Punues të Maqedonisë (KK i LSPPM), që kjo gazetë të bëhet
javore, ashtu siç ishte marrëveshja parësore në SHK të Frontit Popullor më 19459.
Për “Flakën e Vllaznimit”, Komisioni u pajtua që të del një herë në javë, duke
dhënë disa vërejtje, siç ishin: redaksia të shtohet edhe me tre punëtorë, gazeta të
mos del me më shumë se 8 faqe për numër, dhe nga to maksimum 2 faqe t’i
dedikohen rubrikës së kulturës, meqë në të kundërtën gazeta do të fillojë ta humbte
karakterin politik dhe të merrte më tepër ngjyrë gjysmëletrare10. Kjo e dhënë
dokumentare, edhe njëherë konfirmon faktin se sa ka qenë shumë fortë i theksuar
aspekti kulturor-arsimor në faqet e gazetës “Flaka...”. Shkaku i kësaj gjendjeje ishte
fakti se gazetarët dhe redaktorët e saj ishin më të lirë të shprehnin kreativitetin e
tyre nëpërmjet temave kulturore, artistike e arsimore, se sa në ato politike e
shoqërore, të cilat u nënshtroheshin një censure më të ashpër shtetërore.
Në dokumentin e njëjtë lexojmë këtë përshkrim rreth natyrave të gazetave “Flaka e
Vllaznimit” dhe “Birlik”: “Këto gazeta kryesisht trajtojnë probleme republikane,
dhe nga rajonet ku jetojnë lexuesit e tyre. Ato po ashtu trajtojnë edhe probleme të
karakterit të përgjithshëm jugosllav të fushës shoqërore, politike dhe ekonomike,
duke tentuar të përfshijnë probleme aktuale të periudhës 15 ditore. ‘Flaka...’ del në
8 faqe, në format të vogël, me rubrikën e politikës së jashtme, ekonomike, fshatare,
8

ASHRM, 1.464.1.173/396;
ASHRM, fondi i pasistemuar i SHK të LSPPM-së, Procesverbal i komisionit për shtyp
nga mbledhja e mbajtur më 02.04.1956 në Shkup;
10
Po aty, fq.4;
9
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faqe për fëmijë, rubrika kulturore-arsimore dhe argëtuese. Kjo gazetë shfrytëzohet
në shkolla, si material për lektyrë, me çka shtron para redaksisë kërkesa të
veçanta. Publiku lexues janë shqiptarë, kurse e tyre, rreth 70% janë fshatarë11.
Siç theksuam më lartë, prej vitit 1971, gazeta “Flaka...” filloi të botohet tri herë në
javë. Por, me kalimin e kohës u rrit ndjeshëm edhe publiku lexues, sikurse edhe
nevoja e pushtetit maqedonas, që nëpërmjet këtij organi të shtypit informativ, ta
përhapë propagandën e vetë tek masa e gjerë shqiptare në Maqedoni dhe më gjerë.
Kështu, më 1981, Këshilli ekzekutiv i Kuvendit të RSM-së, për gazetën në fjalë (si
edhe “Birlik”-un), veç tjerash i propozoi edhe këto masa alternative:
-Të vazhdojnë të dalin nga tri herë në javë me po atë fond të faqeve; dhe
-Të kalojnë në gazeta ditore. (Është e qartë se kalimi në gazeta ditore, është i
lidhur me zgjidhjen e disa çështjeve, para së gjithash nga aspekti financiar dhe
natyra teknike. Por tashmë është thënë se shtypshkronja nuk është në gjendje që
paralelisht të botojë katër gazeta ditore)12.
Por edhe përskaj këtyre vendimeve politike që u morën në organet më të larta
shtetërore, gjendja në gazetën “Flaka...” nuk u ndryshua për të mirë. Ajo vazhdoi të
dilte tri herë në javë deri në vitin 1994, kur tashmë ishte përmbysur edhe sistemi
komunist jugosllav.
Themeluesit e “Flakës...“ dhe kushtet e punës
Një nga iniciatorët dhe themeluesit kryesor të gazetës “Flaka e Vllaznimit”, ishte
ministri i parë shqiptar në qeverinë e parë të Maqedonisë, Dr. Nexhat Agolli (19131949). Ai kishte lindur në Dibër, ishte shkolluar në Kukës, Vlorë dhe Tiranë, kurse
studimet universitare në drejtësi i kishte mbaruar në Romë. Në vitin 1940 ishte
kthyer në Gjakovë duke punuar si gjykatës. Hyri në aradhet partizane duke mbajtur
pozicione ushtarake në rajonin e Dibrës, Kërçovës, etj. Në pozitën e ministrit të
Punës dhe Politikës Sociale, i mbrojti vendosmërisht të drejtat politike dhe
kulturore të shqiptarëve. Me bashkëpunëtorët e tij themeloi gazetën “Flaka...”
(1945), etj. Me akuzën se ishte informbyroistë, u arrestua nga UDB-a, u maltretua
mizorisht, vdiq në burg më 28 prill 1949, dhe trupi i tij i pajetë u qëllua në sheshin
e Shkupit, për të krijuar përshtypjen se ishte vrarë në tentativë arratisjeje13.
Nga ana e Frontit Popullor të Maqedonisë, për kryeredaktor të gazetës “Flaka e
Vllaznimit” ishte emëruar Dr.Petro Janura, i cili shërbeu edhe si drejtor i saj deri në
vitin 1946. Petro Janura (1911-1983), i lindur në Fier të Shqipërisë, intelektual i
shquar shqiptar, shkencëtar, profesor universitar. U shkollua në Shqipëri, Rumani e
Itali, dhe gjatë LDB-së mbeti në Maqedoni, ku la gjurmë në arsimin dhe kulturën
shqiptare. Përpos kontributit në themelimin e gazetës “Flaka e Vllaznimit”, ai është
11

ASHRM, fondi i pasistemuar i SHK të LSPPM-së, k.9, fq.4, Informacione për disa
probleme të gazetave periodike në RPM, 25.11.1958, Shkup;
12
ASHRM, fondi i pasistemuar i KR të LSPPM-së, Këshilli ekzekutiv i Kuvendit të RSMsë, Informacion për gjendjen dhe problemet e zhvillimit të NIB “Nova Makedonija“, tetor
1981, Shkup, fq.21;
13
Fjalor enciklopedik shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2008, стр.18;
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edhe një nga themeluesit e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në
Universitetin e Shkupit, delegat në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe më
1972 në Tiranë, etj.
Në fillim, përpos Janurës, si gazetarë-redaktorë në gazetën “Flaka...”, u angazhuan
edhe Kamber Xherija dhe Ali Mullai.
Një nga gazetarët e parë të gazetës, Ali Mullai nga Shqipëria, i cili si partizan
kishte luftuar në radhët e Brigadës së VII-të Shqiptare nëpër Maqedoni, në shkurt të
vitit 1945 ishte njoftuar nga komisari i brigadës, Nexhat Agolli, se nga fronti do të
kalonte në Shkup, për t’u angazhuar në seksionin e Agit-Propit për popullatën
shqiptare në Maqedoni14. Fillimisht Mullai ishte angazhuar si spiker i lajmeve në
gjuhën shqipe në Radio Shkupi, e pastaj nga ana e FPM-së, ishte njoftuar se duhej
të punonte në redaksinë e gazetës së parë shqipe në Maqedoninë e pasluftës. Ali
Mullai kishte të kryer shkollën e mesme, kurse në redaksinë e “Flakës...” punoi si
redaktor, sikurse edhe Kamber Xherrija – mësues nga Elbasani.
Në dëshmitë e Mullait ka të dhëna interesante. Ai kështu e përshkruan çështjen e
pagëzimit të gazetës në fjalë: “Më kujtohet se sa debate bënim në banesën e të
ndjerit Nexhat Agolli, para se të dilte kjo gazetë, që të gjenim një emër të kapshëm,
njësoj sikurse bisedohet në një familje kur lind fëmija i parë. Meqë qëllimi kryesor i
gazetës ishte vëllazërimi, vendosëm që t’ia vëmë emrin ‘Flaka e Vllaznimit’. Numri
i parë i gazetës ishte shkruar dhe rishkruar disa herë, bëheshin debate për cilësinë
e materialeve të gazetës. Në fund meqë materiali u pranua nga ana e FNÇM-së, u
dorëzua në shtypshkronjë, nga e cila doli më 4 prill të vitit 1945”15. Pas 5-6 muajve
të parë të kaluara në gjirin e gazetës “Flaka...”, Mullai kthehet në Shqipëri, ku gati
gjithë pjesën tjetër të jetës punon si inxhinier i hidrocentraleve, por kurrë më si
gazetar.
Në ekipin e vogël të gazetës “Flaka...” në fillim si përkthyes punonin Xheladin
Palloshi dhe Hashim Toplica, të cilët pas 3-4 muajve u zëvendësuan nga dy
përkthyes tjerë, konkretisht Skender Pustina dhe Mustafa Hatibi. Sipas shkresës së
redaksisë së gazetës “Flaka...” (nënshkruar nga K. Xherrija), deri te KK i FNÇM
(31 korrik 1945), njoftohej se nga ana e ministrit të Politikës Sociale, Dr. Nexhat
Agolli, ishin lajmëruar për këto ndryshime, për shkak se dy të parët do të marrin
pjesë në Kursin pedagogjik dhe nuk do të kenë mundësi të punojnë edhe në gazetë.
Pastaj, gazeta jep mendimin se përkthyesit e rinj nuk do të mund ta kryejnë këtë
punë, e cila ishte e patjetërsueshme për gazetën16.
Njoftimi tjetër zyrtar i redaksisë deri te KK i FNÇM-së, i datës 3 gusht 1945, na
tregon një listë të re të pagave, përmes të cilës mësojmë për personelin e ri të
redaksisë dhe sa është paguar secili prej tyre për punën e bërë në gazetë17:

14

“Flaka”, Shkup, 4-5 prill 2000, fq.9, Ali Mullai – redaktori i parë i Flakës: “Profesioni i
gazetarisë më magjepsi”, tekst i autorit N.Spahiu;
15
Po aty;
16
ASHRM, 1.464.1.171/393;
17
ASHRM, 1.464.1.171/394;
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...

Me punën e gazetës, në kuptim të materialeve të cilat duhej të botoheshin,
drejtpërdrejtë udhëhiqte Petro Janura, Kamber Xherrija dhe Ali Mullai, derisa
Xheladin Palloshi dhe Hashim Toplica (e pas tyre Skender Pustina dhe Mustafa
Hatibi), më tepër punonin rreth përkthimit të teksteve të ndryshme nga
maqedonishtja dhe gjuhët tjera në gjuhën shqipe. Në fillim, pjesa më e madhe e
teksteve të botuara në “Flakë...” ishin materiale të përkthyera nga gazeta në gjuhën
maqedonishte “Nova Makedonija”.
Sipas të dhënave të pakta biografike për personat e lartpërmendur, shihet qartë se
shumica prej tyre janë nga Shqipëria, të cilët kishin ardhur në Maqedoni gjatë
Luftës së Dytë Botërore, si mësues apo partizanë të luftës.
Përkthyesi Xheladin Palloshi, me prejardhje nga fshati Bogovinë i Tetovës, ka qenë
një nga punëtorët e parë shoqëror dhe arsimor në këtë rajon, aktivist shumëvjeçar,
delegat i Kuvendit Federativ të Jugosllavisë, etj.
Interesante është edhe biografia e Hashim Toplicës nga Tetova, i cili më vonë, në
kohën e Informbyrosë kishte ikur në Shqipëri, ku ishte dënuar si agjent jugosllav,
duke vuajtur në burgjet e Enver Hoxhës plot 37 vjet, duke u radhitur i dyti në listën
sipas ‘stazhit’ të burgut gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Pas lirimit të tij nga
burgu në vitet e ’90-ta, me ardhjen e sistemit demokratik, kthehet në vendlindjen e
tij në Tetovë, ku përsëri kishte probleme me nënshtetësinë. Ka vdekur në vitin
199618.
Personi i fundit i angazhuar që në fillet e gazetës “Flaka e Vllaznimit”, Ahmet
Shabani, punonte si punëtor teknik (shërbëtor), gjë që vërehet edhe nga raporti
zyrtar19 i datës 24 korrik 1945, ku thuhet se redaksia e gazetës përbëhej nga pesë
anëtarë dhe një shërbëtor. Dy nga këta të punësuar kryesisht merreshin me
përkthime nga maqedonishtja dhe serbishtja. “Materiali origjinal i gazetës
përkthehet në maqedonisht për nevojat e censurës. Ky personel është absolutisht i
nevojshëm për daljen e rregullt të gazetës”, thuhet në dokument.
Edhe pse nevojat ishin të mëdha që të shtohej numri i të punësuarve në redaksinë e
gazetës, një kohë të gjatë mbeti ky numër shumë i vogël i përkthyesve, gazetarëve
dhe redaktorëve. Kështu, për shembull, nga një listë të KQ të PKM-së (Komisioni i
Agjit-Propit) drejtuar KQ të PKJ-së në Beograd, më datë 26.08.195220, shihet qartë
se numri i gazetarëve-redaktorëve të gazetës shqipe “Flaka e Vllaznimit”, ishte
vetëm katër (4), njësoj sikurse edhe në gazetën turke “Birlik”, derisa numër më të
18

KOHA digest, 7 February 1996, Robespierre in the Balkans, by Seladin Xhezairi/Shkup
(Извор од интернет: http://www.scribd.com/doc/27890321/Koha-Digest-90-1996;
19
ASHRM, 1.464.1.168/388;
20
ASHRM, 1.427.44.9/30-31;
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madh kishte gazeta maqedonase “Nova Makedonija” – gjithsej 23 gazetarë e
redaktorë.
Për gjendje të pandryshuar në aspekt të kuadrit të nevojshëm gazetaresk, dëshmon
edhe një dokument tjetër i pjesës së fundit të vitit 1958, i cili flet edhe për gjoja
mungesë të gazetarëve dhe një sërë problemesh tjera që lidhen me këtë profesion21.
Madje, edhe në vitin 1981, kur është shënuar një rritje e pranimit të kuadrove
(gazetarëve) me arsim të lartë, nëpër redaksitë e “Flakës...” dhe “Birlik”,
ndryshimet ishin fare të vogla. Kështu, në gazetën “Nova Makedonija” ishin
pranuar 50 gazetarë, dhe në “Večer” 25 gazetarë me arsim të lartë22, derisa në
gazetën shqipe dhe atë turke, nuk kishte gati fare lëvizje pozitive, andaj edhe fare
nuk përmendet numri i të punësuarve të rinj në to, përpos konkludimit të mësipërm,
ku pranohet realiteti jo i mirë.
Edhe kushtet në të cila punonin gazetarët shqiptarë ishin shumë më të disfavorshme
se sa në ato që punonin redaksitë maqedonase.
Pra, siç shihet nga dokumentet e kohës, por edhe dëshmitë e lëna me shkrim të
protagonistëve kryesorë të këtyre zhvillimeve në gazetën “Flaka e Vllaznimit”, që
në fillim ajo ishte në pozita diskriminuese nga gazetat tjera, dhe e stigmatizuar në
shumë forma nga ana e pushtetit komunist maqedonas.

21

ASHRM, fond i pasistemuar i SHK të LSPPM-së, k.9, Informacion për disa probleme të
gazetave në RPM, 25.11.1958, Shkup;
22
ASHRM, fond i pasistemuar i KR të LSPPM-së, Këshilli ekzekutiv i Kuvendit të RSMsë, Informacion për gjendjen në NIB “Nova Makedonija“, tetor 1981, Shkup, fq.7;
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SABAUDIN ZHUTA

OPERAT “SCANDERBEG”
FRYMĒZIM I KOMPOZITORĒVE BAROKIEN
Në Firence të Italisë në vitin 1718 u dha premiera e operas “Scanderbeg”
nga kompozitori italian Antonio VIVALDI.
Në vitin 1735 në Paris realizohet 35 herë me radhë opera “SCANDERBEG”
e kompozitorëve françez : François Rebel –
Françua Françoeur.
Fatkeqësisht nga që të dy këto vepra operistike, sot janë akoma në
dispozicion fragmente operistike si jo të plota, ndërkaq ajo e A.Vivaldit
ruhet në bibliotekën kombëtare në Torino
Akoma edhe sot figura e Gjergj Kastriotit ka ngelur simboli i shpëtimtarit të
civilizimeve evropjane, por edhe ikonë që zgjon kërshërinë e hulumtuesëve
të pikturave dhe afreskave Italiane e më gjërë.
Nga një studim i hollësishëm që u realizua gjatë një qëndrimi studiues në
Firence, Padovë e Venedik, në arkivat e këtyre qendrave kulturore konstatohet se
personaliteti i heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit –Skënderbeut ishte figurë
frymëzuese e shumë krijuesëve letrarë, skulptorëve, piktorëve të shumtë si dhe
kompozitorëve të periudhave të ndryshme, në veçanti të periudhës së barokut.
Kompozitori italian Antonio VIVALDI, me porosi të njërës nga shtëpitë më
me renome të asaj kohe në Firence; “Teatro della Pergolla”,shkroi operën
“Scanderbeg” e cila u realizua gjatë tërë një sezoni koncertale të vitit 1718. Kjo
operë u realizua me rastin e hapjes së sezonës koncertale dhe menjëherë pas një
renovimi dyvjeçar të këtij objekti, siç quhej teatral. Nga artdashësit e asaj kohe u
prit me një dashamirësi të veçantë. Nga ato pak shënime të kohës mund tëe
konstatohet se autor i lebretos (tekstit ) ishte Antonio Salvi, - një shkrimtar që i
takonte rrymës përparimtare të libretistëve Firentinas të asaj kohe, ndonëse sot për
këtë emër shumë pak dihet.
Që të mund pak më përsëafërmi të njihemi me historikun e këtyre veprave, është e
udhës të jepen disa sqarime në kontekst të kohës kur u krijuan ato dhe si u krijuan
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këto vepra operistike që lidhen me personalitetin e Skënderbeut dhe historinë e
popullit shqiptar.
Për Skënderbeun dinte gati çdokush që sadopak ishte i lexuar. Në pika të
shkurtëra sa për t’u rikujtuar do t’i përshkruaj disa momente.
Gjergj Kastrioti –Skënderbeu ishte bir i familjes së njohur aristokrate
shqiptare - Kastriotëve. Gjon Kastrioti (babai i Skënderbeut) në dokumentet e shek.
XV –të paraqitet si princ në rajonon e Dibrës dhe siç shkruhet ishte edhe i zot i
Krujës. Në atë kohë si të nënshtruarit e perandorisë osmane, Gjoni detyrimisht i fal
tre djemtë sulltan Muratit të I- rë, ku Gjergji ishte më i vogli (8-9 vjeç).Aty u rrit e
u edukua. Gjergjin në sarajet e quajtën Skënder dhe më vonë merr titullin Beg,
d.m.th. Skënderbe. Pas një lufte të gjatë të ashtuquajtur “ngadhënjimtare” kundër
turqve (1443), të udhëhequr nga Duka i Erdelit, Janjosh Hunjadi, Skenderbeu ik
nga Stambolli me një grup shokësh e kthehet në Shqipëri dhe pushton Krujën.
Fillimisht sulltan Murati i II-të e njohu atë si princ atributiv shqiptar, mirëpo së
shpejti Skënderbeu organizohet dhe fillon luftërat për çlirim të trojeve të tjera
shqiptare. Katër herë ai triumfon mbi ushtritë osmane. Më 1445 në Krujën e
rrethuar vërsulet edhe vetë sulltan Murati i II-të, ku edhe pse kishte sjellë një ushtri
numerikisht shumë më të madhe (100 mijë), aty vritet edhe vetë sulltani. Pesë vjet
më vonë, në pjesën e Shqipërise jugore, në betejen e Beratit, Skënderbeu pëson
disfatë dhe përkohësisht largohet për Napoli. Në Napoli bëhet Dukë i ushtrisë së
Aragonëve kundër Anzhuinëve. Në luftën e ashpër venediko-turke (1466-1467)
Skënderbeu edhe njëherë triumfon dhe përsëri kthehet në Krujën e tij, por së shpejti
pas kësaj i rraskapitur nga beteja të shumta, vdes.
Skënderbeu përveç që mbrojti vendin dhe popullin e vet, ai u bë sinonim i
mbrojtjes së qytetërimit europian dhe simbol i mbrojtjes së çdo gjëje fisnike nga
luftërat ekspansioniste e barbare osmane që permanent i kërcënohej asokohe tërë
Europës.
Jehona e veprës së Marin Barletit: “Mbi jetën dhe luftërat e Skënderbeut”
Humanisti dhe historiani shkodran Marin Barleti (“Skodrensis”), profesor i
shquar në Dubrovnik ( Raguza), Breshë e Padovë, në vitin 1508-1510, në Romë
boton librin biografik: “Mbi jetën dhe veprën e Skënderbeut” (“De vita et gestis
Skanderbegi”). Ky libër është ribotuar disa herë, ndërkaq supozohet se të gjitha
shkrimet e mëvonshme lidhur me jetën dhe veprimtarinë si dhe historikun e
Skënderbeut mbështeten kryesisht dhe i referohen këtij burimi. Në vitin 1743
Franjo Taus këtë botim e përkthen në kroatisht dhe po në këtë vit ai botohet në
Zagreb.
Figura e heroit tonë kombëtar Skënderbeut në shumë qarqe bëhet pikë
referuese për zhvillime të shumta si në diplomaci, strategjitë e teknikave luftarake,
personaliteti i heroizmit luftarak etj. dhe me këtë gjithsesi edhe një figurë
frymëzuese për të krijuar shumë vepra artistike. Më 1585 Baldazare Skaramelli
boton librin e soneteve, ku ndër të tjerat janë edhe dy vjersha nga poema heroike e
Skënderbeut: ”Due canzoni del poema eroico di Scanderbeg”. Trimërisë dhe
heroizmit të tij iu kushtuan edhe Ronsarini, La Martini, E. Spenseri, Bajroni e
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shumë krijues të tjerë letrarë. Libretisti francez Antonione Houdar d’la Motte
(anëtar i akademisë Franceze) shkruan tekstin “Skanderbeg”, në bazë të të cilit dy
kompozitorë të njohur të operës franceze: François Rebel dhe Françua Franker,
bashkërisht kompozuan operën me të njëjtin emër dhe ajo (siç shkruan në një
shkrim Atë Vink Malaj), në vitin 1735 me shumë sukses realizohet në repertorin e
Operës së Parisit, për 35 herë rresht. At Malaj, i cili një kohë ishte në shërbim të
kishës katolike në Kosovë - aty kah vitet e,70-ta të shekullit të kaluar - jep të dhëna
se kjo operë është e ruajtur gati në tërësi; si libretoja (teksti), partiturat, por ashtu
edhe ca nga skicat e kostumografisë shqiptare të asaj kohe.
Opera “Scanderbeg “ (1718) nga kompozitori italian Antonio Vivaldi
ruhet në bibliotekën kombëtare të Torinos
Kopertina e tekstit të libretos, nga Antonio Salvi
Njëri nga caqet e studimit
të këtij punimi si dhe nxjerrja
në dritë e ca të dhënave mbi
vlerat muzikore dhe historike
e që lidhen me personalitetet
shqiptare
është
vepra
operistike e kompozitorit të
njohur
italian
Antonio
Vivaldi, i cili shquhet si për
nga numri i veprave të
shkruara muzikore, ashtu edhe
nga mjeshtëria e rrallë e
mbizotërimit mbi teknikën e
të kompozuarit në veçanti të
muzikës instrumentale. Janë të
shumta dhe i gjerë opusi
krijues i këtij kompozitori, por
nga veprat enciklopedike të tij
veçohen kuartetet harkore :
“Stinët e vitit”. Vivaldi ishte
një
virtuoz
i
violinës.
Konsiderohej si violinisti më i
mirë në botë gjatë kohës sa
jetoi. Edhe pse Vivaldi shkroi
rreth 50 opera, ndër më të
bukurat konsiderohet të ketë
qenë ajo kushtuar heroit tonë
kombëtar “Scanderbeg”.
Në bazë të partiturave që
unë posedoj, shihet qartë se kjo operë përbëhet nga gjashtë kapitujt të ruajtura
plotësisht: katër arie dhe dy reçitative. Përpos aries së aktit të parë, të gjitha

201

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

fragmentet janë nga akti i dytë. Nga akti i tretë (meqë opera zakonisht ka tre akte)
nuk është ruajtur gati asgjë nga muzika. Siç duket në operën “Skanderbeg “ ka dhe
një ndërthurje të shkëlqyer edhe të vetë skenave ose pamjeve ku janë evidente 10
sish, supozohet se i ka patur edhe më shumë, por janë të shpërndara nëpër tre aktet
e operës.
Sa për informacion, dua të bëj të njohur se partitura origjinale e kësaj opere
(me pjesë gjithsesi të mangëta ) sot gjendet dhe ruhet në bibliotekën kombëtare të
Torinos në koleksionin e pasur ”Raccolta Mauro Fao “ pikërisht në vëllimin e dytë
të Renzo Giordanos.
Dy fjalë për kompozitorin Antonio Vivaldi
Lindi në Venedik (Venecia) në vitin 1678. Rrjedh nga një familje muzicientësh dhe
mësimet e para i merr nga i ati. Si violinist i dalluar shquhet që nga mosha 10vjeçare, kur edhe kyçet në orkestrën e bazilikës së Shën Markut – orkestër e cila
ishte më e njohura jo vetëm në Venedik, por edhe në botën muzikore të
atëhershme. Më vonë si prift vihet në shërbim të muzikës në një katedrale të
Venedikut. Njihej më shumë me emrin ”il prete rosso” (prifti i kuq) – për shkak të
flokëve të kuqërremta. Në krijimtarinë muzikore ishte një kompozitor shumë i
begatshëm – shkroi mbi 800 vepra gati të të gjitha gjinive të periudhës së barokut.
Në vitin 1705 në Venedik boton librin: ”Sonate da camera a tre”. Më vonë boton
edhe veprën:
”Sonate a violino e baso per
il cembalo” op. II, të
nënshkruar si D. Antonio
Vivaldi, Muzico di violino e
Maestro de Concerti del Pio
Opsedalle
della Pieto di
Venezia. Me këto vepra ai
shpërthen
murin
e
anonimitetit. Bëhet i njohur
në tërë Italinë e më gjerë. Me
studimin e veprave të Vivaldit
gjatë kohë u mor edhe
kompozitori
Gjerman
J.
Sebastian Bach. Në shkrimet
e tij gjithmonë Bahu e
përmend si një reformator dhe
mjeshtër të formësimit të
veprave instrumentale shkurt
thënë, udhërrëfyes të stilit
barokien.
Origjinali i partiturës “Scanderbeg” Nga AntonioVivaldi
Nuk është e rastësisë porosia nga Firenca që pikërisht në një moment të
ndërlikuar politik e në një kohë të tendosjeve ushtarake mes perandorisë osmane
dhe shteteve të vogla të Italisë së atëhershme, për një prezantim të denjë që do të
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ketë efektet e duhura patriotike, ngritjen e moralit tek masat e në këto momente
shumë delikate u zgjodh Antonio Vivaldi si kompozitor shumë në zë, për të krijuar
operën kushtuar pikërisht Skënderbeut. Për këtë kemi bërë fjalë edhe në fillim.
Opera “Scanderbeg” u shfaq me 22 qershor të vitit 1718 me rastin e (ri)hapjes së
teatrit të Firencës “Teatro di via della Pergolla”. Nga shënimet e kronistëve
mësohen shumë momente me interes. Kështu p.sh. nga ditari i F. Settimanit, që si
dorëshkrim ruhet në arkivin shtetëror të Firencës, thuhet se opera “Scanderbeg” u
realizua nga 25 qershori e gjer më 15 korrik 18 herë dhe
që nga kjo datë ajo u tërhoq nga repertori.
Supozohet se tërheqja e kësaj opere nga realizimet e mëtutjeshme ka të bëjë me
zhvillimin e ngjarjeve politike të asaj kohe. Ndoshta ka të bëjë me momentin e
nënshkrimit të paqes së favorshme të perandorit romako-gjerman, Karli i VI kur në
Pozharevc u vendos që lumi Sava të jetë kufiri që ndan Turqinë me pjesën e
Europes.
Duhet përmendur edhe ate se me studimin e kësaj vepre operistike me një
përkushtim të veçantë është marrë edhe muzikologu Zagrebas Ennio Stipçeviq
(djali i historianit të njohur Aleksandër Stipçeviq).

Grup intelektualësh nga Shkupi në Universitetin e Padovës ( 2005)
(autori S. Zhuta në rreshtin e parë në mes)
Kam për qëllim që këto fakte të shtruara në këtë studim le të jenë dhe shërbejnë si
bazament për studiuesit e ardhshëm kulturorë, e në veçanti ato muzikorë. Qëndrimi
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im i shkurtër në këto qendra ngushtoi mundësinë për një studim më voluminoz.
Sido që të jetë, partiturat e kësaj opere që tani kam në dispozicion krijojnë
mundësinë reale për vendosjen e kësaj opere në repertorët edhe të operës së
Shkupit, Tiranës ose të Prishtinës. Do të ishte kënaqësi e veçantë të dëgjohen ariet
e roleve kryesore dhe të personazheve të Skenderbeut, të Donikës ( e fejuara e
Skenderbeut), sulltan Murati II ( i cili këtu quhet Amurat), e Akomatit ( një
komandantit turk), të fejuarës së tij, Asteria, (vajza e sulltan Muratit II ) etj.
Lucie Nadin në librin e saj “ Shqipëria e rigjetur”, botuar me rastin e 100
vjetorit të shtetit shqiptar , zbulon flamurin e Kastriotëve në kishen e Shën
Sebastianit në Venecia -

Studiuesja venedikase, historiania e arteve Lucia Nadin po bën punën, ate që ne
shqiptarët jemi akoma larg. Piktori i madh i renesancës, Paolo Caliari i njohur si
"Il Veronese", saktësisht njihte vlerat e mëdha të Gjergj Kastriotit, fuqinë e tij,
madhështinë dhe guximin e rrallë që kish ai dhe jo rastësisht e përjetësoi në pikturat
e tij në kishën e Shën Sebastianit në Venecia me simbolin që ai mbante - flamurin e
kuq dhe shqiponjën dykrenore si dhe simbolin në kokën e tij brirët e dhisë. Në
revistën prestigjioze letrare shkencore e artistike “Ateneo Veneto” të numrit
CXCVIII 10/II. 2011 zbulon pamjet e portretit të Skënderbeut nën flamurin kuq e
zi. Është kjo edhe një dëshmi e fuqishme se gjatë periudhës së barokut, figura e
Skënderbeut ishte njëra nga figurat më frymëzuese të krijuesve letrarë, piktorëve,
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kompozitorëve etj. Gjer më 2011 kjo pikturë u trajtua se u përkiste Azburgëve dhe
Nadia saktëson figurën e madhe të Kastriotve, duke nxjerrë dëshmi të shumta të
rrënjëve mesdhetare dhe europiane të artit, kulturës, fesë, dhe traditave shqiptare
në jetën kulturore e material, ato etike e shpirtërore, e për fat të keq të mbetura në
harresën e shekujve. Ne duhet t’i rrekemi punës e të kapim bibliotekat, arkivat,
monumentet e ndryshme në Vatikan, Venecia, Firencë, Napoli, Padovë e gjetiu për
të ndritur të paktën dokumente e të dhëna të shumta të pa zbardhura. Ne duhet të
demistifikojmë të kaluarën, të bëjmë më transparente traditën dhe vlerat tona,
lashtësinë dhe kulturën e thellë. Duhet të tregojmë se shqiptarët janë popull vërtet
me një të kaluar të begatshme e me plot vlera të civilizimit evropian. Dhe kjo i
ngjet asaj të ngjashmes me pemët: “ngjiten më lartë, ato që kanë rrënjët e thella”.
Hulumtuesit e arteve të ndryshme, historianët, arkeologët e të tjerët i pret një punë
e madhe e shumë e rëndësishme, por gjithsesi se ato duhet të kenë mbështetjen dhe
përkrahjen si materiale ashtu edhe të formave të ndryshme të institucioneve të
shtetit shqiptar, por edhe më gjerë!
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NJË LIBËR QË RREH PROBLEME TË MPREHTA TË SHQIPES
STANDARDE SOT
(Vlerësim për librin “Gjuha shqipe në komunikimet publike” të prof. dr. Qemal
Muratit, bot. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2013)
Bibliotekës gjuhësore po i shtohet edhe një botim i ri, përmbledhja me
studime, artikuj e intervista “Gjuha shqipe në komunikimet publike” e prof. dr.
Qemal Muratit, një prej gjuhëtarëve më të spikatur në Kosovë e Maqedoni dhe
mbrojtës i palëkundur i gjuhës standarde. Ky libër, i teti që ky “gardian” i shqipes u
ka ofruar lexuesve këta 20 vjetët e fundit, përbën një ndihmesë tjetër të çmuar të tij
në fushën e kulturës së gjuhës dhe të planifikimit gjuhësor, në një moment kur, nga
njëra anë, kujdesi për gjuhën ka rënë në shkallën më të fundit dhe, nga ana tjetër,
po bëhen përpjekje të ethshme për institucionalizimin e ndërhyrjeve arbitrare në
normat e gjuhës standarde. Pikërisht, ky reagim i autorit ndaj këtyre dukurive
shqetësuese e bën këtë botim shumë aktual dhe të mirëpritur. Ai u vjen në ndihmë
studiuesve të gjuhës shqipe, po edhe një rrethi më të gjerë lexuesish, në radhë të
parë, mësuesve të gjuhës shqipe dhe punonjësve të shtypit, gazetarëve, redaktorëve
letrarë e lektorëve. Tematika e larmishme e këtij libri shtjellohet në nëntë krerë të
tij, ndër të cilët pjesën kryesore e zë kreu III “Sendërgji për përmbysjen e
standardit e kthim te dialekti”, në të cilin trajtohen çështje të statusit të shqipes
standarde dhe të kulturës së gjuhës në mediet e shkruara e të folura: shkeljet e
normës fonetike, leksikore e gramatikore, lajthitjet gjuhësore, çështjet e ndikimit të
gjuhëve fqinje në leksikun e në ndërtimet gramatikore të shqipes, çështjet e
purizmit etj. Një vend të veçantë në këtë libër e zë trajtimi i problemit të statusit të
shqipes në Maqedoni dhe i të drejtave gjuhësore të shqiptarëve në këtë republikë,
që trajtohet në kreun II “Situata në arealin linguistik në Maqedoni – shqipja si
gjuhë e huaj në plëngun e vet”. Një krye tjetër i librit merret me veçori të
komunikimit gjuhësor në mjedise të ndryshme sociale. Dy krerët e fundit të kësaj
vepre u kushtohen ndihmesave të lëvruesve me emër të shqipes si dhe vlerësimit të
disa fjalorëve të gjuhës shqipe.
Tematika e gjerë e rrahur në këtë libër dhe lënda e pasur e nxjerrë nga
vëzhgimet e përditshme të ligjërimit zbulon, nga njëra anë, rrethin e gjerë të
interesave të autorit, dhe, nga ana tjetër, dëshmon për punën e këtij punëtori të
palodhur e shumë prodhimtar të shqipes për vjeljen dhe pasqyrimin e shkeljeve e të
lajthitjeve në ligjërimin e përditshëm. Librin e bën të dashur e të lexueshëm gjuha e
pasur dhe e zhdërvjellët, të qenët i kuptueshëm në shtrimin e problemeve dhe fryma
polemike që e përshkon nga kreu në fund. Duke e lexuar librin, kupton, edhe pa ia
njohur jetëshkrimin autorit, se ke të bësh me një gjuhëtar që fillimet e veprimtarisë
së vet duhet t’i ketë te gazetaria.
Si njohësi më i mirë i situatës gjuhësore dhe statusit të shqipes në Maqedoni,
autori u kushton këtyre çështjeve disa shkrime, ndër të cilët vendin kryesor e zë
punimi “E drejta për gjuhën në demokracitë e sotme linguistike dhe situata
gjuhësore në Maqedoni”. Duke sjellë fakte të shumta të përdorimit shumë të
kufizuar të shqipes në të gjitha format dhe llojet e komunikimit të shkruar e të
folur, në emërtimet e rrugëve, në tabela, reklama, sinjalet rrugore, receta
mjekësore, fatura, bileta; ndalimin e saj në aeroportin e Ohrit, në ushtrinë
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maqedonase, në gjykatën kushtetuese etj., ai tregon se statusi i shqipes në këtë shtet
është më keq se në kohën e Jugosllavisë së Titos. Burimin e kësaj anomalie autori e
sheh në orientimin antishqiptar të klasës politike maqedonase, e cila “urrejtjen për
gjuhën e tjetrit” e ka injektuar te popullata sllave e këtij vendi, aq sa nëpërkëmbja e
gjuhës shqipe dhe diskriminimi institucional i saj është bërë detyrë kombëtare
maqedonase. Këtë autori e konkretizon me konstatimin se 99 për qind e shqiptarëve
të Maqedonisë mund të komunikojnë në gjuhën maqedonase, kurse vetëm 3 për
qind e maqedonasve mund të komunikojnë në gjuhën shqipe.
Autori tregon se ky diskriminim i gjuhës shqipe është sanksionuar edhe në
legjislacionin themelor të shtetit maqedonas, në kushtetutë e në ligje të tjera.
Kështu, në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë gjuha shqipe nuk përmendet
me emër: aty flitet për gjuhë zyrtare (të shkallës së parë), e cila është
maqedonishtja, dhe “gjuhë tjetër zyrtare”, d.m.th. të shkallës së dytë, që është
shqipja, apo për “gjuhë që e flet 20 për qind e popullsisë”; madje, edhe në
Marrëveshjen e Ohrit, shqipja përmendet vetëm në dy raste, ndërsa në 6 raste ajo
zëvendësohet me shprehjen: “(çdo) gjuhë që flitet nga të paktën 20% e popullsisë”.
Duke iu referuar statusit që kanë gjuhët e pakicave në Shqipëri dhe në
Kosovë, si dhe politikave gjuhësore në shtete shumëgjuhëshe, si Zvicra, Finlanda
etj., madje edhe ish-Jugosllavia, ku gjuha zyrtare shihej si kod i barabarësisë, autori
vëren se në Maqedoni gjuha zyrtare shihet si kod për dominim, prej nga buron edhe
modeli i centralizmit gjuhësor-politik që zbatohet në praktikë. Këto e bëjnë
Maqedoninë vendin me pasurinë më të madhe të gjuhëve në Europë, po me
shkeljen më të madhe të të drejtave të përdorimit zyrtar të gjuhës së tjetrit. Kjo
politikë gjuhësore në kushtet e sotme në një shtet me jo më pak se 23 gjuhë shihet
prej autorit si anakronike dhe e dëmshme. Në këto rrethana, ai arrin në përfundimin
se ‘shqipja zyrtare’ “është vetëm një eksperimentim dhe simulim dhe se deri në
zyrtarizimin e saj nevojitet edhe shumë kohë dhe një politikë më këmbëngulëse
shqiptare” dhe se, pas amnistisë politike të vitit 2001, “nevojitet edhe amnistrim i
gjuhës shqipe”. Po kjo kërkon që klasa politike shqiptare në Maqedoni të luftojë me
këmbëngulje për përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga kushtetuta, marrëveshja
e Ohrit dhe legjislacioni i vendit për gjuhën, duke kërkuar edhe përmirësime e
plotësime të këtij legjislacioni. Për ta bërë këtë, ajo duhet të mbështetet në
ekspertizën e gjuhëtarëve që merren me çështje të politikave gjuhësore dhe që
njohin situatën gjuhësore në Maqedoni, qofshin këta shqiptarë apo të huaj, të cilët
duket se nuk janë pyetur kur është nënshkruar marrëveshja apo kur janë hartuar
ligjet për gjuhën. Nga ana tjetër, popullsia sllavomaqedonase duhet të çlirohet nga
mendësitë primitive nacionaliste, nga urrejtja për gjuhën e tjetrit dhe të kuptojë se
shumëgjuhësia është një pasuri, atëherë nuk do të ketë asnjë problem në
bashkëjetesën mes tyre.
Lidhur me debatet për shqipen e sotme standarde, që përbëjnë temën e cila
zë vendin kryesor në këtë libër, autori shprehet se kërkesat për të braktisur
standardin e për të ringjallur variantet letrare dialektore dhe thirrjet për një kongres
të ri gjuhësor, që gjoja do të vinte në vend padrejtësitë, jo vetëm janë të
pambështetura gjuhësisht, po janë edhe përçarëse, dëmsjellëse, kundërhistorike e
kundërkombëtare. Për t’u prerë rrugën kontestimeve të antistandardistëve, autori
mendon se ka ardhur koha që përdorimi i gjuhës standarde shqipe të mbrohet me
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ligj, duke i kërkuar kuvendit të Shqipërisë dhe të Kosovës t’i dalin zot gjuhës, indit
të vetëm koheziv kombëtar.
Autori, sikundër edhe opinioni i shëndoshë intelektual në të gjitha hapësirat
shqiptare, mendon se diskutimet kundër standardit apo për reformimin e tij e
zhvendosin vëmendjen nga problemi themelor. Problemet e vërteta që hasen sot në
përdorimin e shqipes, nuk janë probleme të kodeve të standardit, po probleme të
ligjërimit, d.m.th. probleme të performancës në zbatimin e këtyre normave.
Pikërisht, duke e parë në mënyrë të shtrembëruar problemin nga padija ose të
shtyrë nga mendësi krahinore, këta propozojnë zgjidhje nga më të ndryshmet: disa
një standard vetëm për Kosovën, d.m.th. një gjuhë “kosovare”, disa të tjerë një
gegërishte letrare a një standard gegë që do ta vendoste një kongres i tretë.
Këtyre autori u përgjigjet: “Gjuha shqipe s’ka probleme, problemet asaj ia
krijojnë artificialisht disa vetje a grupime për protagonizëm e bajraktarizëm, prirje
këto që nuk u kanë munguar shqiptarëve.” Në disa prej shkrimeve për këtë temë, ai
shpjegon se gjuha standarde është një sistem dinamik dhe i hapur për prurje të reja
edhe nga të folmet, por jo të gjitha prurjet dialektore mund të integrohen në gjuhën
standarde për “balanca”, pasi gjuha standarde nuk është një përzierje mekanike
elementesh dialektore. Pikëpamjet e tij për problemet e gjuhës standarde prof. Q.
Murati i ka shprehur edhe në një varg punimesh në organet e shtypit të Prishtinës
dhe të Tiranës, të cilat janë përmbledhur në kreun IV “Jo ndryshimeve arbitrare në
gjuhë”. Në këto shkrime ka reagime të tij për zhvillime të tre vjetëve të fundit, si
disa konferenca me projektime antistandard; për kontestimet ndaj gjuhës standarde
apo për korrigjime e “rishikime” të saj, të atyre që ai i quan “jogjuhëtarë”; për
gjuhën e stilit administrativ dhe për masat që duhen marrë për t’u prerë rrugën
shkeljeve gjuhësore, për punën që duhen bërë për përvetësimin e normave të gjuhës
standarde, pasi ajo “nuk mësohet vetvetiu, qysh me të lindur, siç mësohet ta zëmë
të ecurit ose gjuha e nënës…, por diçka që kultivohet, që arrihet me rrugë të tjera të
mësimit e të edukimit”.
Kapërcimin e mangësive në zbatimin e normave ai e gjen jo te rishikimi i
tyre, sepse në mungesë të kujdesit për kulturën e gjuhës çdo kod, sado i përsosur të
ishte, nuk do të zbatohej si duhet. prandaj përpjekjet për kontestimin e standardit
me anë tubimesh me të ftuar të zgjedhur apo me tematika që kundërvënë formën e
shkruar dhe formën e folur të standardit, apo standardin me ligjërime krahinore,
autori i stigmatizon si të tilla që u fryjnë dasive dialektore, që ngrenë dialektin e vet
dhe përçmojnë dialektin e tjetrit. Për të, “formimi i standardit të shqipes është një
çështje e mbyllur në mënyrë të kënaqshme, të pranueshme dhe përfundimtare”.
Rrugëdalja nga kjo situatë absurde është “të krijojmë dhe ne traditën gjuhësore të
standardit dhe ta lëmë anësh “dialektin e inatishtes”, – thotë ai. – të respektojmë
institucionin e shqipes standarde, ashtu siç duhet t’i respektojmë dhe simbolet e
tjera kombëtare e shtetërore: himnin, flamurin etj.”
Vend të dukshëm në libër zë edhe trajtimi i historisë së krijimit të gjuhës
standarde, i përpjekjeve të rilindësve për një gjuhë të shkruar të përbashkët,
Kongresi i Manastirit, Konsulta e Prishtinës e Kongresi i Drejtshkrimit, të cilin e
quan ngjarjen më të rëndësishme kulturore të shek. XX. Një vend të posaçëm në
këto shkrime zë edhe trajtimi i ndihmesës së intelektualëve kosovarë për krijimin e
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gjuhës standarde në luftë me përpjekjet e qarqeve politike e kulturore serbe për të
nxitur përçarjen gjuhësore të shqiptarëve, me të cilat ngjajnë si dy pika uji edhe
përpjekjet e sotme të atyre që duan zhbërjen e standardit.
Në trajtimin e problemeve të planifikimit gjuhësor, Q. Murati nuk kufizohet
vetëm në çështjet e statusit të shqipes. Ai trajton gjerësisht edhe çështje të zbatimit
të normave të gjuhës standarde në praktikën ligjërimore. Këtyre çështjeve ai u
kushton pjesën më të madhe të shkrimeve në krerët e tretë dhe të pestë. Në to merr
në analizë se si zbatohen normat e standardit në shtypin e shkruar dhe televiziv, në
shkolla, në universitet, duke bërë si rrallëkush, për të mos thënë si askush tjetër,
punën që i takonte ta bënte një sektor i tërë i kulturës së gjuhës. Ai sjell shembuj të
panumërt shkeljesh në ligjërimin e përditshëm të të gjitha sferave: në gjuhën e
shtypit e të televizioneve, në përdorimin publik, në shkollë etj. Këto shkelje ai i
sheh si pasojë të mungesës së formimit gjuhësor, të mungesës së disiplinës
gjuhësore dhe të snobizmit dhe të ksenomanisë të njerëzve të sferës së ligjërimit
publik. Ato shumëfishohen e nuk kanë të ndalur edhe nga mungesa e kujdesit të
shteteve tona ndaj gjuhës, gjë që dëshmohet me mungesën e një ligji për gjuhën, të
tillë siç e ka, për shembull, Maqedonia, po dhe e mungesës në institutet e gjuhës
shqipe të strukturave të posaçme, si seksioni i kulturës së gjuhës, me degët e tij të
këshillimit gjuhësor dhe të policisë gjuhësore. Shkeljet e normës shihen si në
përdorimin e fjalëve të huaja të panevojshme, ashtu dhe në përdorimin e
strukturave sintaksore dialektore ose nga gjuhët e huaja. Sidomos këtyre të fundit,
ndikimeve të gjuhëve të huaja, ai u jep vendin kryesor, duke i parë si shkak për
kreolizimin e gjuhës.
Autori jo vetëm qorton gabimet, po në çdo rast në vend të fjalës a ndërtimit
të huaj a të gabuar jep fjalën a ndërtimin e duhur sintaksor. Këto këshillime janë me
shumë vlerë sidomos për lexuesit pa kualifikim të posaçëm gjuhësor, sidomos për
ata që punojnë në fushën e ligjërimit publik të shkruar e të folur. Pikërisht, vënia në
pah e gabimeve fonetike, leksikore, semantike, morfologjike e sintaksore dhe
këshillimet për mënjanimin e tyre përbëjnë një vlerë tjetër të librit, e cila e dallon
këtë botim.
Veç çështjeve që u cekën më sipër, dy krerë të tjerë, përkatësisht të gjashtin
dhe të shtatin, autori ia kushton trajtimit të çështjeve të komunikimit në mjedise të
ndryshme dhe çështjeve të përgjithshme të gjuhës. Me interes të posaçëm është
sidomos shkrimi me karakter etnolinguistik “Gjuha e plisit”, i cili dëshmon se Q.
Murati është një kërkues i mprehtë edhe i terrenit, duke zbuluar e vënë në pah
dukuri interesante që ruhen në treva të shqipes dhe leksikun e pasur e të veçantë që
lidhet me to, siç janë shprehjet e shumta me fjalën ‘plis’. Pjesë e vëzhgimeve të tij
në terren janë dhe ato për gjuhët e fshehta në të folmen e Rahovecit, të cilat
përshkruhen në shkrimin “Gjuha e fluturave”.
Kreu VIII u kushtohet disa lëvruesve të shqipes, si albanologut dhe
ballkanologut amerikan V. Fridman, klerikëve shqiptarë që punuan për gjuhën
shqipe, nga Buzuku tek At Gjergj Fishta, Hasan Prishtinës etj. Kurse kreu i fundit
përmban shkrime për fjalorë dialektorë dhe të shqipes standarde, në të cilat gjejmë
vlerësime e kritika nganjëherë edhe të ashpra për disa botime leksikografike.
prof. dr. Rami MEMUSHAJ
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OLIVER JENS SCHMITT: “SHQIPTARËT – NJË HISTORI MES
ORIENTIT DHE OKSIDENTIT”
Historia e shqiptarëve është një oscilim mes Lindjes e Perëndimit. Këtë rrugëtim e
përshkruan në librin e tij më të ri historiani Oliver Jens Schmitt. Publikut i ofrohet
një doracak me informata themelore dhe interpretime përtej miteve të
propaganduara nga nacionalhistorianët shqiptarë
Pas studimit “Shqipëria venedikase” dhe autobiografisë së parë gjithëpërfshirëse të
Skënderbeut, historiani Oliver Jens Schmitt para pak kohësh, bashkë me historianin
gjerman Konrad Clewing, edituan një libër të vëllimshëm (839 faqe) mbi historinë
e Evropës Juglindore. Kjo vepër përmban artikuj shkencorë të historianëve tash për
tash më kompetentë nga hapësira gjermanofolëse mbi Evropën Juglindore dhe ka
gjasa të bëhet pikë reference për çdokënd që interesohet për historinë e kësaj pjese
të kontinentit të vjetër. Por zelli i Oliver Jens Schmittit nuk ka të ndalur. Këto ditë
profesori i historisë së Evropës Juglindore në Universitetin e Vjenës vjen para
publikut me librin e radhës, i cili nuk është aq i vëllimshëm (i ka “vetëm” 186
faqe). “Shqiptarët – Një histori mes Orientit dhe Oksidentit” quhet vepra më e re e
shkencëtarit zviceran, e cila është publikuar nga shtëpia “C.H. Beck” e Mynihut.
Libri i drejtohet një publiku të gjerë, për këtë arsye edhe stili i shkrimit është më i
lehtë, një publicistikë historike e kuptueshme edhe nga ata që për herë të parë
synojnë të marrin informata më thelbësore mbi shqiptarët në Ballkan.
Në këtë libër që vjen tamam në 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë dhe në
katërvjetorin e pavarësimit të pjesshëm të Kosovës Schmitt është përpjekur ta
vendosë historinë shqiptare në një kontekst ballkanik dhe jo ta trajtojë ndaras nga
zhvillimet në rajon. Për nacionalistët shqiptarë disa interpretime e fakte,
përfundime dhe zbulime të Schmittit mund të konsiderohen si provokime, por do të
ishte fatale që për librin të flasin ata që nuk e kanë lexuar. Kjo ka ndodhur tashmë
me autobiografinë e Skënderbeut të Schmittit, kur autori u sulmua nga
nacionalhistorianët dhe nacionalshkrimtarët shqiptarë, ndonëse shumica nuk e
kishin lexuar librin. Kështu u zhvillua një “debat alla shqiptarçe”, ku flitej për
sedrën nacionale dhe jo për faktet.
Për një revistë shkencore do të ishte e udhës që libri më i ri i Schmittit të
prezantohej në mënyrë kronologjike, duke filluar nga zanafilla e historisë së
shqiptarëve deri në ditët e sotme. Por meqë ky tekst i dedikohet një publiku të
gjerë, e shoh më të përshtatshme që vështrimi për librin të jetë retrospektiv,
domethënë duke filluar nga ditët e sotme deri te shpellat e historisë. Në kapitullin e
fundit, i cili është një epilog, Schmitt përmend në mënyrë telegrafike zhvillimet e
mëdha që kanë përfshirë viset e banuara me shqiptarë që nga viti 1989 deri më sot.
Fjala është për ndryshime epokale (pavarësimi i Kosovës), kthesa historike
(anëtarësimi i Shqipërisë në NATO), dëshpërime kolosale (shkatërrimi i shtetit si
pasojë e rënies së sistemit mashtrues financiar-piramidal në Shqipëri më 1997).
Sipas Schmitt-it të gjitha këto zhvillime viteve të fundit kanë çuar në hapjen e
shoqërive shqiptare, të cilat sot mund të quhen shoqëri transnacionale. Revolucioni
i internetit e ka lehtësuar komunikimin mes shqiptarëve në Ballkan dhe ka
mundësuar një debat shpesh kaotik dhe emocional panshqiptar. Shikuar vetëm
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pozitivisht shqiptarët, sipas Schmitt, kurrë nuk kanë pasur më shumë pushtet se sot
në Ballkan. Përpjekja serbe për spastrimin e Kosovës prodhoi efektin e kundërt:
mbi 100 mijë serbë ikën apo u ndoqën nga Kosova. Shqipëria dhe Kosova janë
shtete pothuaj homogjene shqiptare; shqiptarët në Maqedoni kanë arritur me armë
të fitojnë statusin e popullit të dytë shtetformues. Këtu përfundon vështrimi pozitiv
i Schmittit. Në vazhdim ai i përkushtohet deficiteve të shoqërive shqiptare. Kosova
mbetet shtet i papërfunduar për shkak se nuk e kontrollon pjesën veriore të saj; atje
ekziston një sundim paralel serb. Po ashtu Kosova mbetet e varur politikisht nga
SHBA-ja dhe kjo nënkupton ndërhyrje të drejtpërdrejta në politikë (shembulli i
zgjedhjes së presidentit më 2011) dhe kontrollit të degëve të rëndësishme të
ekonomisë.
Sa i përket Shqipërisë, Schmitt me të drejtë i vë në thonjëza “demokratët” dhe
“socialistët”, dy parti që e mbajnë të bllokuara vendin. “Këto nuk përfaqësojnë ide
konkurruese politike, por grupe biznesmenësh, të cilat luftojnë për kontroll të
resurseve, gjë që shpjegon në mënyrë thelbësore ashpërsinë e pazakonshme dhe
mungesën e gatishmërisë për kompromis në politikën shqiptare si dhe dobësinë e
institucioneve shtetërore”, shkruan Schmitt. E përbashkëta e politikanëve të Tiranës
dhe Prishtinës është prirja që me retorikë nacionale të gëlqerosin e mbulojnë
problemet sociale, ekonomike dhe ekologjike. “Shqipëria dhe Kosova”, sipas
Schmitt, “po përjetojnë një periudhë krize të thellë ekonomike dhe shoqërore:
deindustrializim, regres i bujqësisë, ekonomi pothuaj e pamekanizuar, monopol
fragjil i pushtetit shtetëror (ringjallje rajonale e Kanunit dhe gjakmarrjes),
ripatriarkalizëm i raporteve gjinore, ndotje masive dhe shkatërrim i ambientit
(prerje pyjesh, ndërtime ilegale në bregdet), ndërtime pa plan dhe rritje e
pakontrolluar e dy qendrave të përqendrimit të madh të popullsisë (Tiranë-Durrës,
Prishtinë) dhe njëkohësisht shpopullim i fshatit, kriminalitet në rritje dhe shumë
sulme të mafies të pasqaruara kurrë. Si në kohërat osmane vetëm familja ofron
mbështetje dhe siguri, ndonëse veçanërisht në Shqipëri migrimi masiv e ka
dobësuar këtë lidhje”.
Tragjedia është se të gjitha këto që Schmitt këtu i përmbledh me saktësinë e
shkencëtarit, shqiptarët i dinë dhe i jetojnë për çdo ditë, por nuk po gjejnë ende
forcë të bëjnë ndryshime pozitive. Schmitt e sheh burimin e problemeve edhe te
diktatura dhe lufta, të cilat i kanë traumatizuar thellë shoqëritë shqiptare, por ato
ende nuk po gjejnë gjuhë për t’i emëruar lëndimet. Në Kosovë përkujtohen vetëm
heronjtë, por jo edhe viktimat e poshtërimit, dhunë fizike dhe seksuale, arratisjes
dhe përndjekjes, në Shqipëri e kaluara diktatoriale nuk është trajtuar ende dhe çdo
debat përmbytet në kacafytjet politike. Demokracitë e dobëta në Kosovë dhe
Shqipëri gjithnjë e më shumë po joshen nga Turqia derisa vëzhguesit shqiptarë të
orientuar nga Perëndimi të shqetësuar e shikojnë strategjinë neoosmane të
Ankarasë. Sërish shqiptarët ndodhen mes Evropës dhe Lindjes së Afërt, shkruan
Schmitt, aq më tepër që elitat e korruptuara dhe autoritare shqiptare mund të presin
më shumë mirëkuptim nga Ankara se sa nga Brukseli. Afërsia me turqit dhe jo me
evropianët perëndimorë për shqiptarët është më e lehtë për shkak se shoqëritë
shqiptare pas vitit 1912 nuk janë shkëputur kurrë nga trashëgimia orientale.
Megjithatë, një fije shprese ekziston: gjallëria e rinisë shqiptare! Po ashtu, sipas
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Schmitt, në diasporë është rritur një gjeneratë e arsimuar mirë, e cila për shkak të
kundërshtimit të elitave rajonale nuk ka arritur ende ta plasojë dijen dhe
socializimin demokratik-pluralist në shoqëritë shqiptare.
Historianët shqiptarë shpesh janë të prirë të flasin për kombin shqiptar që gjoja ka
ekzistuar edhe në kohërat kur s’kishte as komb gjerman, as francez, as italian. Ka
edhe skribomanë që albanizojnë gjithçka, përveç Jezu Krishtit. Oliver Jens Schmitt
mendon se nocionet “lëvizje kombëtare” dhe “Rilindje”, të përdorura në kontekst të
shekullit XIX, në rastin e shqiptarëve janë të pasakta. “Rilindje” nënkupton se
kombi si i tillë ka ekzistuar njëherë dhe tani po kthehet triumfalisht në arenën
politike. Por para vitit 1912 komb politik shqiptar nuk ka ekzistuar, shkruan
Schmitt. Po ashtu nuk ka pasur një lëvizje unike, me zhvillim linear dhe
numerikisht e zgjerueshme me qëllime të qarta. Para se të piskasin
nacionalromantikët shqiptarë të theksojmë menjëherë se Schmitt e hedh poshtë
tezën se shqiptarët janë komb i vonuar. Sipas tij, aktivistët kombëtarë shqiptarë u
shfaqën jo shumë vonë pas aktivistëve grekë apo serbë. “Shqiptarët nuk janë komb
i vonuar, ata vetëm më vonë krijuan shtetin e tyre, i cili përmes shkollës dhe
ushtrisë zhvilloi politikë identitare dhe kështu në brendi krijoi kombin modern”.
Deri vonë në shekullin XIX shumica e shqiptarëve nga administrata osmane
konsideroheshin ose “turq” (d.m.th. myslimanë), ose “grekë” (ortodoksë) dhe
“latinë” (katolikë). Shumica, sipas Schmitt, edhe ndiheshin të tillë. Jo kombi, por
përkatësia fetare ishte primare. Ashtu si sot në Kosovë kur bashkësia
ndërkombëtare përpiqet të ndërtojë një komb (“nation-building”) edhe para 120130 vjetëve diplomatët austriakë dhe hungarezë, por edhe shkencëtarët zhvillonin
përpjekje për të krijuar kombin shqiptar. Në Evropën Perëndimore interesi për
shqiptarët u shtua me shfaqjen e Ali Pashë Tepelenës; në këtë qark u shkruan edhe
fjalorët e parë shqip-greqisht.
Një meritë të veçantë për përhapjen e shkrimit shqip e ka sidomos Shoqata Biblike
Britanike (protestante), me ndihmën e së cilës në vitin 1827 në Korfuz u botua një
përkthim në shqip i Dhjatës së Re. Schmitt shkruan se është domethënëse që një
përkthim protestant i Biblës të karakterizojë në mënyrë vendimtare zhvillimin
gjuhësor të një populli me shumicë myslimane. Në formësimin e kombit shqiptar
ndikuan arbëreshët, të cilët ishin të inspiruar nga Risorgimento (Rilindja) italiane,
mendimet e grekëve për kombin dhe kulturën, të ndërmjetësuara nga arvanitasit,
idetë kombëtare franceze, të ndërmjetësuara nga shkollat e reformuara osmane dhe
akademitë ushtarake. Rezultati i këtyre zhvillimeve nuk ishte një lëvizje kombëtare
ekspansioniste, por defensive. Schmitt përqafon mendimin e shkencëtares franceze
Nathalie Clayer se idetë e para për përmbledhjen e të gjithë shqiptarëve në një
provincë osmane ishin formuluar nga bektashinjtë dhe ortodoksët e jugut të
Shqipërisë. Edhe në Programin e Lidhjes së Prizrenit idetë nacionale u inkorporuan
nga aktivistët jugorë, jo nga veriorët, madje këndej Bjeshkëve të Nemuna ideja e
një populli shqiptar, sipas Schmitt, nuk gjeti mbështetje të gjerë deri në vitin 1912.
Edhe historia e krijimit të alfabetit të gjuhës shqipe nuk është aq idilike, siç
paraqitet nganjëherë nga shkencëtarët shqiptarë. Alfabeti me shkronja latine u
miratua kundër rezistencës së ashpër të klerit mysliman. Përhapja e ideve
kombëtare shqiptare ishte një ndërmarrje tejet e vështirë, madje rreth vitit 1900

215

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Perandoria Osmane ndaloi përdorimin shkrimor të shqipes. Gjuha shqipe, sipas
pikëpamjes osmane, mund të dëmtonte besnikërinë e shqiptarëve ndaj Perandorisë.
Një pozitë të veçantë në mbështetjen e ideve kombëtare shqiptare, sipas Schmitt, e
luajtën albanologët evropianë, e sidomos ata nga hapësira gjermanofolëse.
Përmes disa “biografive perandorake” historiani Oliver Jens Schmitt tregon në
librin e tij “Shqiptarët – Një histori mes Orientit dhe Oksidentit” se si përziheshin
dhe ndërlidheshin osmanizmi, nacionalizimi shqiptar dhe ndikimet perëndimore në
shoqërinë shqiptare. Schmitt përmend struganin Ibrahim Temo, i cili – ndonëse
ishte luajal ndaj Perandorisë Osmane dhe përpiqej të konsolidonte opozitën osmane
– nxiti tendencat nacionale shqiptare në diasporën në Rumani, pastaj Hasan
Prishtinën, i cili fillimisht ardhmërinë e shqiptarëve myslimanë e shihte në
Perandorinë Osmane, e cila do të ofronte mbrojtje nga Serbia. Më vonë Hasan
Prishtina shkëputi lidhjet me osmanët në shenjë proteste kundër një ekspedite të
tyre ndëshkuese në malet shqiptare dhe synoi një aleancë shqiptaro-bullgare kundër
Serbisë. Si etër të kombit shqiptar Schmitt i sheh vëllezërit Frashëri, veçanërisht
Sami Frashërin, i cili jo vetëm ishte aktivist kombëtar shqiptar, por si Shemsedin
Sami ai shkroi romanin e parë në gjuhën turke dhe një fjalor themelor turqishtfrëngjisht. Nga ana tjetër: i biri i Sami Frashërit zgjodhi identitetin turk dhe qe
kryetari i parë i ekipit futbollistik Galatasaray Istanbul. Një vëmendje të veçantë
Schmitt i kushton Eqrem Bej Vlorës, shqiptarit që si ndoshta asnjë kohanik i tij
jetoi në botën osmane dhe atë perëndimore, la kujtimet e tij në gjuhën gjermane,
rridhte nga një familje, e cila kishte një kryevezir, u edukua në Stamboll dhe në
gjimnazin elitar të Vjenës “Theresianum”, pastaj me përkrahje austriake dhe
hungareze ai veproi si nacionalist shqiptar, njëkohësisht Sulltani e dërgoi në hapjen
e hekurudhës mes Mekës dhe Medinës (1908). Eqrem Bej Vlora u martua me një
damë myslimane, por mbajti një lidhje të ngushtë edhe me publicisten bavareze
Amelie von Godin, me të cilën ai publikoi vepra shkencore. “Beu i arsimuar mirë
zotëronte persishten, gjermanishten dhe frëngjishten, ishte osman dhe nacionalist
shqiptar në një person, ishte shkrimtar me arsimim evropian, por edhe përfaqësues i
bejlerëve antireformator dhe më vonë përkrahës i fashizmit italian”, shkruan
Schmitt.
Sipas Schmitt shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë më 1912 në Vlorë nuk ishte një
përfundim madhështor i një zhvillimi të gjatë, por një akt dëshpërimi pa alternativë.
Pse? Arsyeja duhet kërkuar në Shqipërinë e epërme. Kryengritësit shqiptarë më
1912 çliruan Shkupin dhe kështu u krijuan rrethanat për krijimin e një Shqipërie
autonome në Perandorinë Osmane. Schmitt mendon se sikur të mos kishin ndërhyrë
fuqitë ballkanike Shkupi sot do të ishte kryeqytet shqiptar. Të ndarë e të përçarë,
shqiptarët u shndërruan në top loje të fuqive ballkanike dhe evropiane; aventurierë
të llojllojshëm synonin fronin shqiptar, politikanë shqiptarë me mendësi anadollake
nuk dinin ç’duan për popullin e tyre. Në fund ishte kërcënimi me luftë i AustroHungarisë dhe qëndrimi antiserb dhe antigrek i Italisë që ia siguruan Shqipërisë
mbijetesën. Themelimi i Shqipërisë, sipas Schmitt, është suksesi më i dukshëm i
politikës së jashtme austrohungareze. Ky sukses kishte shumë mangësi, pasi që një
pjesë e madhe e shqiptarëve dhe territoreve të banuara prej tyre mbetën jashtë
shtetit të sapopavarësuar. Këto territore i mbajtën Serbia dhe Greqia.
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Me fjalët e Luigj Gurakuqit:
“Na i morën qytetet dhe na i lanë malet, na e morën Dibrën dhe na e lanë malësinë,
na e morën Gjakovën dhe na e lanë malësinë, kështu ne i përngjajmë një trupi pa
kokë”.
Shqipëria e viteve 10-të, 20-të dhe 30-të e shekullit XX ishte një arenë kaotike.
Kastat sundimtare në Tiranë shumë shpejt u pajtuan me mbetjen e Kosovës dhe
viseve të tjera jashtë Shqipërisë. Tek në vitin 1918 në Shkodër u themelua Komiteti
për Mbrojtjen e Kosovës. Shumë refugjatë shqiptarë nga Kosova, sipas Schmitt,
filluan të ndërhyjnë në politikën shqiptare, të ndikojnë që ajo të jetë më aktive në
mbështetjen e lëvizjes kaçake në Kosovë. Kjo ngjalli frikën e dominimit të gegëve
në Shqipëri dhe për këtë arsye nuk kishte shumë mirëkuptim për luftën e
kosovarëve. Një politikan nacionalist i Shqipërisë së jugut kishte thënë: “Toskët
nuk e duan Kosovën”. Lëvizja për Çlirimin e Kosovës u dobësua nga represioni
serb dhe nga armiqësia e politikanit Ahmet Zogu kundër aktivistëve kombëtarë
kosovarë, disa prej të cilëve Zogu dha urdhër të vriten. Zogu konsiderohej vasal i
Jugosllavisë mbretërore, me ndihmën e së cilës kishte ardhur në pushtet, duke e
rrëzuar Qeverinë e Fan Nolit, i cili kishte simpati për lëvizjen bolshevike sovjetike.
Kjo është njëra anë e medaljes së sundimit të Zogut. Ana tjetër është e ndritshme:
Schmitt konstaton se duke marrë parasysh në çfarë gjendjeje e kishte trashëguar
Shqipërinë Zogu bëri mjaft për t’i vënë bazat e shtetit shqiptar, duke themeluar një
administratë dhe duke vënë nën kontroll komunitetet fetare (sipas shembullit të
Ataturkut në Turqi). Më 1937 Zogu kishte arritur që pa presion, por me argumente
të nisë procesin e çshamizimit (heqjes së shamive, gjermanisht: Entschleierung).
Megjithatë, shoqëria shqiptare nuk po homogjenizohej siç ishte pritur, madje poeti
Gjergj Fishta kishte kërkuar krijimin e një kantoni katolik, një mysliman dhe një
ortodoks. “Prej bujqve të uritur, analfabetë dhe politikisht apatikë nuk mund të
krijohej një komb modern”, shkruan Schmitt. Zogu ishte një imitues shpesh edhe
qesharak i Perëndimit. Atij i pëlqente kulti i gjimnastikës i Musolinit dhe pasi
kishte dështuar të martohej me një femër nga shtëpia mbretërore e Italisë ai lidhi
kurorë me një hungareze. Nën regjimin e Zogut shqiptarët myslimanë duhej të
mësoheshin t’i pranonin bashkëkombësit e tyre të krishterë si të barabartë.
Mes viteve 1945 dhe 1990 shqiptarët në Ballkan jetuan nën sundimin komunist, por
me dallime të mëdha. Komunizmi shqiptar i përngjante romanit “1984” të Orwellit,
që nënkuptonte kontrollin e trupave dhe shpirtrave të njerëzve nga Partia e Punës e
Shqipërisë. Ky sundim rezultoi me degjenerimin total shpirtëror të njeriut të ri
socialist, duke ia ndaluar të mendojë kokë më vete, duke mos pasur të drejtë të
shprehë ndjenjat fetare, duke e varfëruar dhe poshtëruar deri në varr. Shqiptarët nën
sundimin jugosllav fillimisht iu nënshtruan represionit brutal nga regjimi i Titos,
por pas vitit 1966 (largimi i Rankoviqit) filluan disa ndryshime që kulmuan me
autonominë e Kosovës të vitit 1974. Megjithatë, zhvillimi arsimor i Kosovës nuk
eci si duhet, së paku jo sa i përket cilësisë. Schmitt mendon se Universiteti i
Prishtinës sidomos në vitet 70-të prodhoi më shumë proletariat akademik se sa që
nxori kuadro të afta që drejtojnë administratën. Pasojat e këtij zhvillimi negativ
duken ashiqare edhe sot. Schmitt e quan Jugosllavinë e viteve të para pas Luftës së
Dytë Botërore si shtet totalitar të dhunës që imitonte Stalinin. Megjithatë, dallimin
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e madh mes strukturave shoqërore në Shqipëri dhe Kosovë e shkaktoi mundësia e
kosovarëve për emigrim në Evropën Perëndimore. Thënë më shkurt: derisa banori i
Shqipërisë vuante për bukë, në Kosovë në vitet 70-të dhe 80-të debatet familjare
silleshin edhe rreth temave të konsumit: kush e ka aparatin televiziv më të mirë,
radion apo lavatriçen?
Në vijim edhe disa detaje nga libri më i ri i Schmitt-it. Historiani zviceran hedh
poshtë tezën e shkencëtarëve serbë se shqiptarët masivisht kanë ardhur në Kosovë
nga shekulli XVI.
“…Nuk ka pasur ardhje masive shqiptare, për më tepër që nga Mesjeta vinin fise
nga malet, të cilët dëshironin t’i iknin varfërisë dhe rasteve të gjakmarrjes; për
arsye krejt të njëjta edhe pjesëtarët e fiseve malazeze erdhën në Kosovë,
domethënë: ardhja në Kosovë nuk ishte e kufizuar në një grup etnik”.
Në përgjithësi Schmitt konstaton se historia e shqiptarëve është histori migrimi deri
në ditët e sotme. Migracioni i ka shndërruar shqiptarët që në Mesjetë në shoqëri
transnacionale. Rreth vitit 1850 në Stamboll punonin nja 6 mijë punëtorë shtegtarë
nga Epiri dhe Shqipëria jugore. Në fillim të shekullit XX në Kurvelesh si pasojë
pozitive e emigrimit shumë më tepër njerëz, edhe gra, dinin shkrim-lexim, në
krahasim me malësorët. Shqiptarët nuk ishin vetëm punëtorë, por edhe mercenarë.
Schmitt i krahason ata me mercenarët zviceranë, të cilët në Mesjetën e vonshme
luftonin nëpër Evropë. Shqiptarët ortodoksë shërbenin në kalorësinë e lehtë të
Venedikut, kurse komandant i gardës zvicerane të Papës një kohë kishte qenë një
shqiptar me emrin Konstantin Araniti. Me gjasë ky ka qenë i vetmi shqiptar që ka
qenë shef i zviceranëve në histori. Zakonisht dhe bazuar në historinë e migracionit
shqiptar në Zvicër në 50 vitet e fundit situata paraqitet ndryshe: shef është
zvicerani, punëtor shqiptari.
Dy fjalë në fund sa i përket prejardhjes së shqiptarëve: Schmitt është skeptik se
shqiptarët rrjedhin nga ilirët, sepse për këtë, sipas tij, nuk ka dëshmi, përveç
interpretimeve supozuese dhe dëshiruese të shkencëtarëve shqiptarë. Por për
autorin një gjë është e sigurt: shqiptarët janë një populli i lashtë ballkanik, nuk janë
ardhacakë në këtë rajon. Ndonëse vendas dhe në kontakt me grekë e italianë, më
vonë edhe me sllavë, shqiptarët nuk u dëshmuan si të zellshëm në organizimin
shtetëror dhe kulturor. Orientalisti dhe publicisti austriak Jakob Philipp Fallmerayer
para 150 vitesh ishte bërë i njohur me tezën e tij se grekët antikë janë zhbërë nga
faqja e dheut në Mesjetë dhe këta të sotmit, që thonë se janë grekë, në fakt janë
sllavë dhe shqiptarë të helenizuar. Për këtë mendim Fallmerayer edhe sot urrehet jo
vetëm në qarqet akademike greke.
Në lidhje me shqiptarët Fallmerayer kishte shkruar se nuk janë komb kulturor,
“madje në fushën mendore gjatë ekzistencës së tyre që mbushi një mijëvjeçar nuk
dhanë asgjë dhe sollën dëshminë e gjallë se një popull mund të jetojë (…) edhe pa
shkencë, edhe pa art, bile edhe pa alfabet dhe mund të ruajë të patëholluar fuqinë e
tij burimore madje edhe mes popujve shumë të arsimuar. (…) Shqiptarët gjithkund
i brohorasin ngecjes (…) dhe konservatorizmit të ngurtë siç e kupton atë vetëm
orienti i palëvizshëm dhe i ngurtësuar në vetvete. Shqiptarët kudo ku kanë mundur
të zhvillojnë lirshëm natyrën e tyre njerëzore janë egoistë, kryengritës, dembelë,
bile edhe si të krishterë janë të tmerrshëm. (…) As në politikë, as në shkencë ky
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popull deri në ditën e sotme nuk ka pasur një mendim të përbashkët dhe duket se
shqiptarët nuk e kanë ndier të nevojshme të depërtojnë përtej horizontit të kufizuar
të familjes dhe klanit, të fitimit personal, të dobisë personale, të keqdashjes dhe
hakmarrjes. Shqipëria është vendi i mendjeve të shkurtra, magazinë e fuqisë fizike,
një vend që vullnetarisht nuk i nënshtrohet as vetes as të tjerëve; Shqipëria është
element që përherë mohon dhe ku anarkia dhe paligjshmëria janë si të thuash
shpirti dhe fryma e jetës”.
Fjalët e Fallmerayerit përjashtojnë çdo kundërshtim, prandaj mund të tingëllojnë të
rënda. Por, në 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë dhe në 4-vjetorin e
Pavarësisë së Kosovës shqiptarët është mirë të mendojnë për këto fjalë, sepse zor
mund të thuhet se Fallmerayer nuk ka pasur fare të drejtë.
Enver ROBELLI
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NJË KONTRIBUT ORIGJINAL E ME VLERË PËR STUDIMIN
ETNOGJUHËSOR TË TREVËS SË TROPOJËS
Avdyl Sulaj, Shkrime dhe hulumtime gjuhësore, Botime M&B, Tiranë, 2012, ff. 264
Qysh në vizitën e parë në vitin 2012 në qytetin Bajram Curri vura re për një lëvizje
madhore kulturore dhe intelektuale, e cila në një kohë jo shumë të gjatë prodhoi një
seri librash dhe botimesh kushtuar historisë, folklorit, mjedisit, etnografisë dhe
dialektit të rrethit të Tropojës. Mjafton të vizitosh bibliotekën e këtij qyteti për të
patur një vizion të plotë të kësaj bibliografie. Ndër autorët që kanë dhënë një
kontribut cilësor në fushën e gjuhësisë-dialektologjisë dallohet prof. Avdyl Sulaj, i
cili ka qenë kryeredaktor i gazetës lokale Shkelzeni në vitet 1989-1990, pastaj
drejtor i Bibliotekës bashkiake dhe kohët e fundit themelues e kryeredaktor i
gazetës letrare-kulturore Rrezja e Shkelzenit.
Prof. Avdyli është edhe autor i librit Shkrime dhe hulumtime gjuhësore, i cili është
një përmbledhje sistematizuese e 15 kontributeve që u kushtohen çështjeve të
ndryshme të gjuhësisë, dialektologjisë dhe etnolinguistikës. Artikujt që këtu
prezantohen u botuan në periudhën 2002-2009 dhe mund të ndahen në dy grupe: i
pari u kushtohet shkrimeve dhe recensioneve që trajtojnë çështje gjuhësore të
përgjithshme lidhur me shqipen standarde dhe me argumente që gjatë kohës kanë
hapur shpesh debate, të cilat edhe sot e kësaj dite vazhdojnë në ambientet
shkencore dhe intelektuale jo vetëm të kryeqytetit. Përmendim titujt e këtij grupi:
Publicistika po shfytyron gjuhën shqipe (ff. 3 - 16), Gjuha letrare, proces i hapur
në zhvillim (17-30), Shqipja letrare përballë papërgjegjësisë së autorëve të fjalës
publike (31-47), Çështje të gjuhës letrare në mediat e Kosovës (48-65),
Leksikografia dhe koha (66-82), Ndihmesë e vyeshme në lëmin e leksikografisë
shqiptare (83-91), Gjuha letrare e pambrojtur me ligj (92-96), Vepër e çmuar
onomastike (97-101), Përmendore e tij – Vepra shkencore që la pas (102-108).
Siç kuptohet nga titujt, interesi kryesor i autorit është për gjuhën standarde, për
vlerësimin, përditësimin dhe mbrojtjen e saj. Në këta artikuj merren parasysh
pothuajse të gjitha aspektet e gjuhës letrare, fonetika, morfologjia, sintaksa, leksiku
dhe stilet e të folurit.
Pjesa e dytë e librit (ff. 109-260) përmbledh grupin tjetër të botimeve që i
kushtohen dialektit verilindor të gegërishtes veriore dhe në hollësi të folmes së
Malësisë së Gjakovës (Autori shpjegon edhe pse preferon këtë emërtim). Në
kapitullin e gjerë mbi të folmen e kësaj treve Autori jep një kontribut të ri duke
qenë ai vetë folës i këtij kodi dialektor dhe pra fort i vëmendshëm për dukuritë e
kësaj të folmeje.
Pasi janë dhënë njohuritë e përgjithshme të karakterit gjeografik dhe ekonomikoshoqëror, jepen trajtat kryesore fonetike (sistemi vokalik, konsonantik, dukuritë
fonetike etj.), paraqiten trajtat morfologjike të emrit, përemrit, foljes, ndajfoljes,
fjalëformimit dhe, në fund, jepen disa veçori stilistiko-sintaksore, leksiku dhe dy
tekste dialektore (një këngë e shkurtër dhe një faqe proze). Siç thotë vetë Autori, ky
përshkrim i ri është zgjerim i një varianti të shkurtuar që u botua në Tiranë në vitin
2000. Duke mbetur në rrafshin dialektologjik Autori prezanton kapitullin e fundit
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me titull Onomastika e Tropojës (167-260) që ndahet në tetë nënkapituj:
Toponimia, Etnonimia, Vendbanimet (Oikonimet), Hidronimia, Bjeshkët, majat
dhe malet, monumente dhe objekte natyrore (oronimet), Mikrotoponimia, Emrat
vetjakë (antroponimia), Mbiemrat (patronimia), ku jepet katalogimi i përsosur i
emrave (gjeografikë dhe njerëzorë) që hasen në rrethin e Tropojës, të cilët Autori
mundohet t’i analizojë në thellësi.
Sipas nesh, dhe sipas interesave tona për dialektologjinë, mund të themi që nga ana
shkencore pjesa e dytë është pjesa më interesante dhe më e rëndësishme e librit,
sepse në të Autori i vë në dispozicion të komunitetit shkencor materiale të reja
(shumë herë të dorës së parë) dhe jep një kontribut origjinal e me vlerë për
studimin etnogjuhësor të kësaj treve e cila tregon për dialektologët interes të
veçantë duke qenë ky një areal gjuhësor konservativ, të cilit shpresojmë që prof.
Sulaj do të vazhdojë t’i kushtojë vëmendjen e duhur.
Giovanni BELLUSCIO
Departamenti i Gjuhës dhe i Shkencave të Edukimit
Universiteti i Kalabrisë
Arcavacata di Rende-Kozencë
Itali
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