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QEMAL MURATI

SPROVË PËR NJË FJALOR ETIMOLOGJIK
ONOMASTIK SHQIPTAR
(Etimologji ndryshe për disa etnonime, patronime dhe toponime)
Bagërdojt – emër familjeje në Zhubrinë të Kërçovës. Në mendësinë popullore
mund të merret si një ofiq nga bakërdan “mëmëligë, kaçamak”, porse në fakt te ky
patronim kemi të bëjmë me ruajtje të një emri të vjetër Bagerdanjet, që del dhe tek
emri familjar Bageri në Nistrovë të Rekës së Epërme, vendlindja e Josif Bagerit.
Çajle – fshat në verilindje të Gostivarit. Përmendet dhe në Defterin e përgjithshëm
turk të regjistrimit të vitit 1467-1468 (TD 1971: 316) me emrin Çajli. Rrjedh nga
një emër vetjak homonim Çajle, të cilin në shek. XV e hasim dhe në fshatin
Sedllarcë të Tetovës: Radosllav, i biri i Çajles (TD 1971: 316). I këtij burimi është
dhe ojkonimi Çajlanë, me prapashtesën -an(ë), në jug të Dervenit, 14 km larg
Shkupit.
Çitak – emër fshati në Skënderaj të Drenicës. Del dhe si emër lagjeje Çitaket në
fshatin Bajçinë të Podujevës, si mikrotoponim Zabeli i Çitakve (Bajçinë), dhe si
mbiemër familjar Çitaku (Drenicë, Mitrovicë). I afërt me këtë mund të jetë dhe
emri i fshatit Çikatovë (Kosovë), mbase një formim metatetik nga Çitak-ovë. Ky
emër ka shtrirje edhe në arealin ballkanik: Selo Čitakovci (Bullgari), e Çitak si
mbiemër familjar te turqit. Čitaci – sipas disa burimeve historike, kështu janë
quajtur nga turqit maqedonasit e islamizuar në Meglen dhe në Enixhe Vardarsko.
Ky etnonim (ofiq) shpjegohet të rrjedhë nga čit – “gardh, rrethojë me thupra”, dhe
–ak “i bardhë”, ngaqë turqit i kanë detyruar të islamizuarit t’i ngjyrosnin gjerdhet
me ngjyrë të bardhë, në mënyrë që kur të kalonin asqerët e tyre t’i njihnin që janë
myslimanë dhe të mos u shkaktonin dhunë (Folklorot i etnologijata na Mariovo i
Meglen, Prilep, 1990, f. 290). Çitaket – del dhe si ofiq familjar në Opajë të
Kumanovës. Çitakë-t – kështu quhen banorët e Drogomishtit të Madh të Kërçovës,
të cilët kanë folur deri vonë maqedonisht, nga ana e atyre të Zajazit, ofiq me
kuptim keqësues “njeri i poshtër, tinzar, faqezi, i pandershëm” (Cuvata 2006: 167).
Ndërkaq, Drogomishti i Madh është quajtur ndryshe dhe “Drogomishti pa lā” (i
palarë, që nuk janë larë, të papastër, kur kanë qenë të konfesionit të krishterë), për
ta dalluar nga Drogomishti i Vogël (“Drogomishti i la”, i larë, i pastër). Çitak mb.
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njeri koprrac dhe dorështrënguar. A çitaki qe isha ti bre! Çitejk fem. e Çitak
(Gjakovë).
Čitak – emër i turqve të cilët janë mbajtur si qeha (administrues në pronat e
agallarëve). 2. Turqizëm ballkanik, që ka shkuar te shumë gjuhë dhe popuj të këtij
areali, që dëshmohet dhe te bullg. Čitak “turčin” e čit “basmë”. Me gjasë
fjalëformim nga turqishtja, rrjedhur nga emri i veshjes çit “basmë” dhe sufiksi –ak,
si te emërtimet etnografike pomak, torllak, dhe pezhorativi ahmak (Skok 1971:
329).
Istog (serb. Исток) – emër fshati, qytet dhe qendër komunale në perëndim të
Kosovës, që i takon rrethinës së Pejës. Nga viti 1999 është bërë përpjekje të
zëvendësohet me emrin Burimi, ngaqë aty pranë ka një burim uji, por këtë nuk e ka
pranuar UNMIK-u. Përmendet më 1761 në Devički Katastig: selo Исток – emër
lumi, degë e Drinit të Bardhë, kurse te Fjalori i Vukut dhe te Rječnik hrvatskoga ili
srpskoga jezika, JAZU, Zagreb (1880-1882) përmendet dhe si emër fshati
(Elezović 1932: 241). Rrjedhur nga një emër vetjak homonim. Khs. dhe Stoche,
familje trogirase, Romanus Stoche 1259, e Marinus Stoche 1270 (Jireçek 1962:
343), me shtimin e një I-je protetike në ballë të emrit mbase me ndërmjetësi të
turqishtes, khs. si te Shkup – turq. Yskyp. Një antroponim me emrin Stoja, Istoja
hasim dhe në defterët osmanë në nahijen e Altun-Ilisë gjatë shek. XV-XVI, në
fshatin Miholani (Myhejani) në veriperëndim të Tropojës (Pulaha 1984: 143).
Kumanovë (maq. Куманово) – qytet dhe rrethinë në Maqedoninë verilindore. Te
Ami Bue, në veprën Shqipëria në Turqinë Evropiane (1840) del si Komanova apo
Kumanova (turq. Gegligova) (Boue 2011: 181). Një emër të ngjashëm kemi dhe te
Kumanovo - fshat te Piroti (Serbi), Kumanovo – vendbanim i paubikuar që
përmendet në diplomat e St. Dečanskog (1330), ndërmjet viseve të Drenicës dhe
Kosovës. Gjurmë topografike me emrin Kumanovka hasen dhe në rrethin e fshatit
Vragoli të Fushë-Kosovës (Urošević 1956: 225, 228). Supozohet se emri i qytetit
vjen nga emri i një fisi turk Kuman, që ka emigruar këtu në shek. 12 dhe 13.
Ndryshe nga ky supozim i mësipërm, ne mendojmë se, pa dyshim, tek emri i këtij
lokaliteti dhe vendbanimi qëndron një emër vetjak i burimit roman Kuman, i
përhapur në periodën e mesjetës edhe në vise të tjera, khs. Cumanus clericus et
notarius Spalatensis 1234, Cumanus, de Chumano, Dubrovçani de populo rreth
1280-1320, në qytetet e Dalmacisë (Jireçek 1962: 159, 273), Kumani – fshat në
rrethin e Fierit dhe qendër e komunës me të njëjtin emër, Koman – lokalitet në
rrethin e Shkodrës të Shqipërisë Veriore, etj.
Lipjan, sll. Liplan – emër i një qyteze në Kosovën qendrore. Historiani çek
Konstatin Jireçek, një njohës i madh i shkencës, i cili ka dhënë një kontribut të
madh për historinë e popujve të Ballkanit, kur flet për ndryshimet e nomenklaturës
antike topografike në këtë areal i vë gisht edhe emrit Lipjan si vazhdimësi të
topikut antik Ulpiana: “Në Mezinë e Sipërme nuk ka mbetur asnjë emër i vetëm
qyteti romak. Kjo dukuri është e dukshme në krahasim me provincat fqinje Dacia
mediterranea dhe Dardaninë, ku vazhdojnë të jetojnë pjesërisht ende sot disa emra
antikë me ndryshime tingullore: Naissus (Nish), Serdica (në mesjetë Srdadec),
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Scupi (Shkupi), Ulpiana (Lipljan) (Jireçek 2010: 130). Për topikun tonë në vështrim
edhe gjuhëtari I. Ajeti, kur e binte puna të shprehte pikëpamjet e tij mbi disa çështje
toponomastike, rimerrte gjykimin e Jireçekut, por pa e cituar atë, dhe jepte këtë
shpjegim: “Me përjashtime të pakta, si Ulpiana antike, sot Liplan, Lipjan e ndonjë
tjetër, emërtime të hershme, parasllave, në territorin e Kosovës nuk janë ruajtur...”
(Ajeti 2006: 206). Ky gjykim i nxituar i Ajetit që vë shenjën e barazimit të Ulpiana
antike me të sotmin Lipjan, i mbështetur dhe tek autorë sllavë por që ai nuk i citon
se: “nga emri i vjetër Ulpiana ose nga format e tij të ndryshuara Lipiana, Lepenion,
u përfitua emri i sotëm sllav Lipljan” (Jireçek 2010: 130, Urošević 1965: 20), nuk
mund të ketë një bazë shkencore, ngaqë lokaliteti antik Ulpiana, afër Prishtinës,
nuk ka si të jepte një emër krejt të ri e të ndryshëm nga i pari Liplan, Lipjan. Fakti
që te këto topikë dalin të përmbahen morfemat Ulp-iana/ Lip-jan, këto në gjuhësi
quhen përngjasime fonetike okazionale (të rastit). Ndërmjet lokalitetit arkeologjik
Ulpiana dhe Lipjanit ndodhet dhe një vendbanim që quhet Lapnasellë (serb.
Lapnaselo), i dalë edhe ky sigurisht nga një emër vetjak Lap + selo = fshati i Lapit,
ngjashëm sikurse dhe te Lipjan – vendi i Lip-it. Një emër vetjak Lipljan hasim dhe
në territorin e Malit të Zi: Zhutko Lipljanin, në Cuca (Vukčević 1981: 89).
Ndryshe, te Ulpiana = Lipjan do të duhej të shpjegohej si ka ndodhur rënia e U-së
nistore, e nuk ka ndodhur kjo te Ulcinium (Ulqin), në cilën periodë, dhe një varg
ndryshimesh të tjera fonetike, gjë që është krejtësisht e pamundur të përligjen
gjuhësisht. Këtu duhet vënë re që në Municipium Ulpianum hasim gentilicin
perandorak Ulpius Rufinus, Ulpia Procu(liana) – Ulpiana, Ulpia Cassa, Ulpia
Annia; në Koloninë Scupi: Ulpia Mamae, Ulpi(u)s Aphr(o)ditus, Ulp(ia) Andia
(Mirdita 1981: 52). Nga kjo botë emrash doli dhe emërtimi për lokalitetin Ulpiana
afër Prishtinës, të cilët më pas janë bjerrë nga përdorimi dhe nuk ka si të jetë ruajtur
ndonjë syresh tek lokaliteti i ri Lipjan, në largësi rreth 10 km nga lokaliteti
arkeologjik Ulpiana.
Metohí-a (serb. Метохија) – pjesë e regjionit të Kosovës perëndimore. Mendohet
se rrjedh nga fjala greke μετόχια (metókhia, metochion), që do të thotë "pasuri
murgërore" - një referencë për një numër të madh të fshatrave dhe pronat në rajon
që kanë qenë në pronësi të manastireve ortodokse serbe dhe malin Athos gjatë
Mesjetës. Në gjuhën shqipe kjo zonë quhet Rrafshi i Dukagjinit, që e mori emrin e
familjes së Dukagjinit. Termi "Kosova dhe Metohija" (serb cirilik: Косово и
Метохија) ka qenë në përdorim zyrtar deri në vitin 1974. Në Kushtetutën e vitit
1974 ka rënë termi "Metohija" dhe "Kosova" u bë termi zyrtar për provincën si një
e tërë. Ky ndryshim nuk u pranua në Serbi, ku emri i vjetër ka vazhduar të jetë në
përdorim. Serbët shohin tek emri Metohí-a një atribut të tyre, sepse ajo u asocion
me prona të Kishës Ortodokse Serbe, paçka se ky emër nuk përmban diçka të tillë.
Në fakt, te topiku në vështrim ne shohim të ruhet një emër vetjak homonim
Mato/Meto/ Metohí, një antroponim që përmbahet dhe te mbiemri familjar Matohiti
(Mustafa Matohiti), Metoh – fshat në Mallakastër (Shqipëri). Ashtu sikurse
Dukagjini e Dukagjini i Dukagjinit që është quajtur nga emri vetjak Dukagjin, edhe
emërtimi Metohí është quajtur po kështu nga një emër vetjak homonim, e jo nga
apelativi gr. μετόχια (metókhia) “pasuri murgërore”. Kjo e fundit përbën vetëm një
përputhje fonetike të rastit.
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Përmet - qytet në juglindje të Shqipërisë dhe qendër e njësisë administrative me të
njëjtin emër Rrethi i Përmetit. Sipas një legjende qyteti ka marrë këtë emër nga një
hero i kohëve të lashta i quajtur Premt, i cili për të mos rënë i gjallë në duart e
armiqve u hodh nga "Guri i Qytetit", një shkëmb në afërsi të qendrës së qytetit. Në
fakt, rrjedhur nga një emër personal Parm- dhe sufiksi –et, ngjashëm si te Kallm-et,
Shkop-et. Khs. për këtë dhe emrin familjar roman dalmatin Parmesano, Çive de
Parmesano, i biri i Stephanus de Parma (Jireçek 1962: 317).
Prizren – qytet në Kosovë. I Ajeti (2006: 206) e shpjegon si topik nga një apelativ
sllav nga periudha e mesjetës me kuptimin “majë mali që së largu duket sikur të
ishte afër”, duke e krahasuar këtë dhe me Ozren “një majë mali që së largu duket
nga të katër anët”. Në burimet bizantine Prizreni është quajtur Prisdriana dhe këtë
emërtim e gjen në akt-dhuratën e vitit 1020 të perandorit bizantin Vasilit II (Ben
Andoni, Kosovë, flit turqisht dhe je i nderuar!, Revista MAPO). Nuk do mend që
emri i këtij topiku nuk është shumë i vjetër, veçse përkundër gjykimit të Ajetit nga
pikëpamja etimologjike këtu qëndron një emër vetjak homonim.
Pustec (maq. Пустец) – fshat dhe qendër komunale në Prespën e Vogël, Qarku i
Korçës, Republika e Shqipërisë, që popullohet më së shumti nga komuniteti
maqedonas. “Në vitin 1973 në kuadër të luftës kundër ndikimeve të huaja, fshatit iu
kthye emri nga Pustec në Liqenas. Pas Luftës së Dytë Botërore, emri i Lokalitetit
dhe i Kooperativës ka qenë "Lokaliteti Pustec” dhe “Kooperativa Pustec” dhe pas
kësaj nga regjimi komunist u ndryshua në “Lokaliteti Liqenas” dhe “Kooperativa
Liqenas” dhe si rrjedhojë u trashëgua edhe emri i sotëm. Banorët e komunës për
shumë vite me radhë kanë kërkuar që emri i fshatit dhe komunës të ndërrohet në
Pustec, ashtu sikurse është quajtur historikisht” (Gazeta Shekulli, 12. 03. 2013), me
mëtimin se ky topik është i burimit gjuhësor sllav. Natyrisht që popullata vendore,
e çfarëdo etnie qoftë, ka të drejtën e saj ta quajë vendbanimin ku jeton me
emërtimin që dëshiron, krejt sipas rregullsive të gjuhës së vet dhe pa imponime
politike e administrative.
Po të merret e të vështrohet nga pikëpamja etimologjike, tek emri Pustec ne
shohim të ruhet një emër vetjak Pust i burimit roman, dhe prapashtesa sllave –ec, e
jo ndonjë apelativ sllav pust “shkretë, vend i shkretë”, siç mund të afrohet në
ndjenjën gjuhësore në bazë të një përngjashmimi fonetik okazional të sll. pust me
“shkretë”. Për ta mbështetur këtë gjykimin tonin, mund të afrojmë këtu dhe
patronimin Pusterna – degë e dytë e familjeve të familjeve dubrovnikase Gozze e
Bona, në shek. XV e XVI (Jireçek 1962: 328), Pusta Reka – fshat në komunën e
Krushevës në Maqedoni, Pusta Reka – emër fshati në Kosovë, në thelb nga Lumi i
Pust-it; Pustina - mbiemër familjar (Dibër).
Vinca – mbiemër familjar në Strugë. Rrjedhur nga një emër personal Vin, të cilin
në vitin 1467-1468 e hasim dendur dhe në Zajas të Kërçovës: Stojko, sin na Vin
(Stojko, i biri i Vin-it), Marko, sin na Vin (Marko, i biri i Vin-it), Dimitri, sin na
Vin (Dimitri, i biri i Vin-it), TD 1971: 266), dhe prapashtesa –ca. Ky në thelb me
burim roman Vincentius, Vinea, Vinca (Jireček 1962: 211, 352).
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Metohiji, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, 1956.
Urošević 1965 = Urošević, Atanasije, Kosovo, SANU, Beograd, 1965; botim i
printuar, Jedinstvo, Priština, 1990.
Vukčević 1981 = Vukčević, dr. Nikola, Etničko porijeklo crnogoraca, Beograd,
1981.
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ZEQIRIJA IBRAHIMI

FLETËT E MEHMET AKIF ERSOJT
Emri i Mehmet Akif Ersojt, autori i veprës “Safahat” (në shqip “Fletët”), i përfolur
gjatë gjithë shekullit që shkoi në opinionin turk, përveç si shkrimtar e mendimtar i
madh, edhe si hartues i himnit të njohur turk “Istiklal marshi” (Marshi i
Pavarësisë), ndonëse ka bërë bujë të madhe në opinionit turk dhe më shumë se një
shekull qëndron sfidë për shumë artistë, kritikë, mendimtarë e filozofë, qëndron në
pritje që sot, plot 76 vjet as vdekjes së tij, t’i dorëzohet edhe kulturës shqiptare.
Ndonëse i lindur në Turqi, ai me krenari pohon se i përket një familjeje kosovare të
Pejës (f. Shushicë), duke krijuar kështu një urëlidhje ndërmjet asaj që ishte për nga
origjina dhe asaj që ai i përket për nga vepra.
Në këtë mënyrë, duke u nisur nga titulli mjaft simbolik e domethënës i kësaj vepre,
si dhe në frymë të Fletëve të Akifit, qasja e mëposhtme e këtij prezantimi është
ndarë në tri fletë.
Fleta parë – mohimi i Shkrimtarit
Në historinë e letërsisë shqiptare, pra jo shqipe, sepse me mbiemrin shqipe
nënkuptohet vetëm ajo që është krijuar në gjuhën shqipe, janë vendosur tri kritere
që një shkrimtar ose vepër të pranohet se i takon letërsisë shqiptare: 1) nëse autori i
një vepre letrare është shqiptar; 2) nëse vepra e shkruar është në gjuhën shqipe, dhe
3) nëse vepra që shkruhet ka tematikë që lidhet me shqiptarët. Në këtë mënyrë, në
letërsinë shqiptare kanë zënë vend shumë shkrimtarë që nuk kanë shkruar asnjë
fjalë në gjuhën shqipe, si fjala bie Marin Barleti e humanistët e tjerë shqiptarë, që
kanë shkruar latinisht vepra që prekin çështje shqiptare, ose vepra që janë shkruar
në gjuhë të huaj si “Bardha e Temalit”, e shkruar në frëngjisht nga një autor
shqiptar me tematikë shqiptare, por edhe veprat e Sami Frashërit, shumica e të
cilave janë shkruar osmanisht, ndërsa sot konsiderohen pronë e letërsisë shqiptare.
Prandaj, është për të ardhur keq pse shqiptarët, pra kritika letrare shqiptare, nuk i ka
respektuar këto kritere edhe për shkrimtarët shqiptarë që kanë shkruar në gjuhën
osmane, që kanë jetuar në Perandorinë Osmane ose në Turqinë e re, të cilët, pos
tjerash, e kanë pranuar edhe vetë se janë shqiptarë për nga origjina dhe në veprat e
tyre i qasen edhe çështjes shqiptare. Natyrisht, duke i ditur konstelacionet e
identitetit shqiptar, frymën e tejtheksuar nacionaliste dhe antiosmane, por edhe
pasojat nga komunizmi, që kishte qasje refuzuese ndaj shkrimtarëve që mund të

13

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

kishin prirje religjioze, kritika letrare sikur shqiptare ka hequr dorë prej gjithë asaj
plejade shkrimtarësh.
Nëse na lejohet të gjykojmë, jemi të mendimit se shqiptarët me neglizhencë po e
lënë në harresë atë hise të madhe të artit e të shkencës që për aq shekuj ia dhuruan
botës përmes një perandorie botërore dhe pikërisht për këtë kujtojmë se kjo hise jo
vetëm që do ta pasuronte kulturën tonë, por edhe do të dëshmonte për arritjet tona.
Madje do të na jepte edhe një mundësi më shumë të krenohemi me atë që kemi
qenë, që s’do mend se është kusht edhe për atë që synojmë të jemi. Kjo njëherazi
do të ishte dëshmi se fama e asaj perandorie, nëse jo krejt, në një pjesë të madhe
ishte meritë edhe e shqiptarëve që vepruan në atë kohë, gjë që paraqet një
mirënjohje të madhe për meritat që i kanë shqiptarët në të arriturat e kulturës
mbarëbotërore.
Ndërkaq kur kthehemi te kolosi Mehmet Akif Ersoj në relacion me shqiptarët, do të
themi se, që ta njohim atë si shqiptar, mund ta vizitojmë fshatin e babait të tij,
Sushicën e Epërme pranë Pejës, ku edhe sot jeton një pjesë e familjes së tij. Aty
takon njerëz që pohojnë dhe dëshmojnë saktë se janë kushërinj të dytë të
Shkrimtarit. Dhe, kur je aty, natyrisht që të mbushet mendja se Akifi ka qenë
shqiptar. Ndërkaq, kur kësaj i shtohen edhe vargjet e Safahatit (“Fletët”) që bëjnë
fjalë për Kosovën e Shqipërinë dhe në të cilat Akifi pohon: “po, jam shqiptar”,
plotësohet gjithë mozaiku që Akifi të konsiderohet një shkrimtar shqiptar që shkroi
në gjuhën osmane.
Megjithatë, edhe pas këtij fakti, kritikës letrare shqiptare ende nuk i mbushet
mendja që Mehmet Akifin ta trajtojë edhe si shkrimtar shqiptar dhe veprën “Fletët”
ta konsiderojë edhe pronë të letërsisë shqiptare. Ky është mohimi i parë që i bëhet
Shkrimtarit.
Mohimi i dytë i Shkrimtarit ka ndodhur nga kultura turke dhe deri vonë nga shteti
turk. Për shkak të bindjeve të tij ideologjike, për shkak se kishte rënë ndesh me
pushtetin, ai ishte detyruar që më shumë se dhjetë vite para vdekjes të qëndrojë në
mërgim. Në këtë mënyrë ai ishte mohuar edhe nga “vatani” të cilit i kishte kënduar
me aq pasion, të cilit ia kishte dhuruar (pa kompensim) himnin – tekstin më të
vlefshëm poetik për të, ishte mohuar nga kombi i tij që u shekullarizua deri në
mohim të vlerave që i synonte Akifi dhe u mohua edhe nga shkollat turke. Se sa ka
qenë i mohuar ai në jetën e tij nga pushteti, do ta kujtojmë vetëm çastin e vdekjes,
kur trupin e tij të pajetë e sjellin në xhaminë “Bejazit” në Stamboll dhe dëshirojnë
që varrimi i tij të bëhet pa ndonjë pompozitet dhe pa kurrfarë interesimi nga shteti
të cilin aq shumë e deshi. Por, ishin studentët ata që e mbajtën mbi supe disa
kilometra deri në Varrezat e Dëshmorëve Edirnekapë për t’ia bërë nderimet e fundit
Shkrimtarit. Edhe Gurët e varrit iu përgatitën me paratë e mbledhura nga të rinjtë
universitarë.1 Ndërkaq, kur këtë mohim e shtrijmë në ambientin tonë, se sa ka qenë
i mohuar Akifi për shkak të bindjeve të tij ideologjike, por ndoshta edhe për shkak
të paragjykimeve ndaj përkatësisë etnike të babait të tij, do të sjell shembullin që në
katedrën e turkologjisë në Shkup deri vonë ai nuk ka qenë i përfshirë në silabuset e
letërsisë turke. Një paradoks i llojit të vet. Ky është mohimi i dytë i Shkrimtarit.
1

M.Akif Ersoj, Safahat, Logos-A, 2006 (Parathënie nga Ertugrul Dyzgah), fq. 67.
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Fleta e dytë e Mehmet Akif Ersojt – identiteti
Mehmet Akifi në Safahatin (“Fletët”) e tij pohon se është shqiptar. Ai shkruan:
Kjo politikë e ngatërruar, kjo çështje pa kuptim?
Më duket se biri juaj nuk e njeh rrugën kah kalon...
Përzejeni, më në fund, hajdutin që ju udhëzon!
Dëgjomëni mua që po, jam shqiptar...
S'kam tjetër ç'them... Vendi im i mjerë!..2
Ndërsa në shumë poezi këndon për vuajtjet e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe për
faktin që Perëndimi nuk çan kokë për shqiptarët, të cilët po e vuanin ndarjen dhe
shfarosjen pikërisht për shkak të shumicës së tyre myslimane. Nëse një shqiptar me
prirje të rëndomta nacionaliste, siç janë sot shumica e shqiptarëve, i lexon këto
vargje, sigurisht që fiton përshtypjen se Mehmet Akifi është një shqiptar nacionalist
që mbron kauzën kombëtare shqiptare.
Në anën tjetër e kemi një Mehmet Akif, që njësoj siç pohon se është shqiptar, flet
për veten e tij edhe si “turk”, për kombin e tij “turk” (Kombi im që i falet Zotit, ka
të drejtë të rrojë në pavarësi!, shprehet ai te “Marshi i pavarësisë”), për atdheun e
tij “Turqinë” dhe për gjuhën e tij “turqishten”. Dhe, kur këtë e lexon një nacionalist
turk, veçmas himnin, sigurisht që frymëzohet me të si me një tekst himnizues të
nacionalizmit turk. Nëse këtë e gjykojmë me interpretimet e sotme për etninë, kjo i
bie që Mehmet Akifi të kishte pasur krizë identiteti, që siç dihet nga njohësit e jetës
dhe të veprës së tij, ai nuk ka pasur probleme të tilla. Prandaj shtrohet pyetja për
zgjidhjen e këtij dualizmi: çfarë ishte Mehmet Akifi, shqiptar apo turk?
Ta gjykosh Akifin si nacionalist turk ose si nacionalist shqiptar është një kundrim i
fragmentuar i veprës së tij. Është njësoj sikur Naim Frashërin ta kundrosh vetëm
me “Qerbelanë” dhe të thuash se ai është një shkrimtar shiit që shkruan vepra për
historinë Ehli Bejtit, që sigurisht nuk është e saktë. Në fakt, duke u prirë nga
tendenca e gabuar që “e pranueshme për kombin tim është gjithçka që është në
favor të kauzës sime nacionaliste dhe ne i marrim prej shkrimtarëve vetëm ato që
sot na shkojnë për shtati në kauzën tonë kombëtare”, ka ndodhur pikërisht mohimi
ndaj Akifit, qoftë nga turqit, qoftë nga shqiptarët. Kjo është njësoj si në anekdotën
e Mesnevisë, kur disa njerëz në errësirë prekin nga një pjesë të trupit të elefantit
dhe krijojnë përfundime se ai është një bori, një gjeth, një dru ose një sipërfaqe e
rrafshët. Prandaj duhet ndezur drita që të shihet se bëhet fjalë për një qenie krejt
tjetër nga ajo që mund ta perceptojmë ne në errësirë.
Që ta kuptojmë identitetin e Mehmet Akifit, më së miri mund të na ndihmojë
shembulli i Betejës së Çanakalasë (1914-1916). Shqiptarët, që në vitin 1912 e
kishin shpallë shtetin e tyre, që në vitin 1913 ishin pranuar si shtet nga Konferenca
e Londrës, në kushtrimin e lëshuar për mbrojtjen e Çanakalasë u përgjigjën
vullnetarisht me mijëra të rinj dhe ranë atje dëshmorë. Njësoj si për identitetin e
Akifit, edhe për ata shkupjanë, tetovarë, pejanë, prizrenas, gjilanas e shkodranë
shtrohet pyetja: cili ishte identiteti i tyre, që i nxiti të shkojnë të luftojnë në një
betejë për mbrojtjen e shtetit turk nëse ata nuk ishin turq etnikë? Po në këtë frymë
mund të shtrohet edhe pyetja se çka i nxiti turqit që në luftërat ballkanike t’i
2

M.A. Ersoj, Fletët, Logos-A, Shkup, 2006, fq. 284.
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mbrojnë trojet shqiptare kundrejt Serbisë, Malit të Zi e Bullgarisë, duke dhënë po
ashtu mijëra dëshmorë. Të kujtojmë këtu vetëm Hasan Riza Beun, i cili edhe
përkundër urdhrit për tërheqje nga ministri Turk i Luftës, e mbrojti deri në vdekje
Shkodrën nga malazezët më 1912. Këto janë fakte të paperceptueshme për të gjithë
ata që dëshirojnë që edhe Mehmet Akifin ta vendosin në kallëpin etnik turk ose
shqiptar. Akifi është aq i madh sa nuk e zënë kallëpet e këtilla. Ai është shembulli i
Samurajit të fundit që dëshironte ta ruajë identitetin pesëshekullor osman, një
identitet mbietnik, si dhe elementin panislam të vëllazërisë religjioze mes popujve
të Ballkanit. Se cili është në të vërtetë identiteti i Akifit, këtë më së miri na e
shpjegon vetë ai në Safahat (“Fletët”):
Pretendimi për kombësi s'është tjetër veç mohim!
A ka përparësi arabi ndaj turkut, lazi ndaj çerkezit
Apo kurdit, persi ndaj kinezit? Ç'thua ti!
Paska në muslimanllëk përçarje?
Pejgamberi e mallkon idenë e kombësisë.3
Hap sytë: As arabizëm, as turqizëm s'do të mbesë!
Ndjeja fjalën hyjnore Profetit Dritëplotë!
Turku pa arabin s'jeton dot; kush thotë "jeton", është i marrë!
Kurse turku është për arabin sy i djathtë, dorë e djathtë.4
Vetëm kur kështu e kundrojmë, mund ta kuptojmë se cili ishte identiteti i vërtetë i
Mehmet Akif Ersojt, por vetëm kështu mund ta kuptojmë edhe se pse ai mbetet
ende shkrimtar i mohuar, së paku për shqiptarët, ngase viteve të fundit – me
ndryshimet e bëra në shtetin turk, Akifi e ka gjetur vendin e vet në letërsinë turke
dhe atij tashmë po i jepet merita e atit shpirtëror të shtetit turk. Shikuar nga ky
kënd, edhe cilësimet që ai i përdor “po, jam shqiptar” ose “vatani im” për Turqinë
e “kombi im” për “turqit” janë cilësime jo si i kupton sot ato një turk e shqiptar
ordiner.
Që ta përfundoj këtë fletë do të themi se që ta kuptojmë Akifin, ne duhet ta
zgjerojmë horizontin e perceptimit tonë, që aty të mund të hyjnë edhe shkrimtarë si
Akifi. Neve nuk na lejohet që, për shkak të bindjeve tona ideologjike a politike, t’i
gjykojmë shkrimtarët si “të (pa)përshtatshëm”. Si studiues të artit letrar, duhet
vlerësuar vlerat estetike të veprës, ndërsa me mesazhet ideologjike e politike
merren disiplina të tjera.
Kur kemi arritur në këtë pikë, duke parë zhvillimet e reja në Ballkan, pas një qind
vite trazira e luftëra, popujt e Gadishullit po e shohin se e kanë patjetër të ndërtojnë
një të ardhme të përbashkët, e cila do të ngrihet mbi përkufizimet etnike. Në këtë
pikë kujtoj se edhe identiteti i proklamuar për vëllazërinë kulturore ose religjioze
nga Mehmet Akifi, po fillon të gjejë shprehje vetëm sot kur shqiptarët në Ballkan e
kanë marrë mësimin se, nëse duhet të kenë një popull mik në Ballkan, ata janë
3
4

M.A.Ersoj, Safahat (Fletët), Logos-A, Shkup, 2006, fq. 302
Po aty, fq. 303
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turqit dhe kur turqit e kanë marrë vesh se, nëse kanë ose duhet të kenë një popull
mik në Ballkan, ata janë pikërisht shqiptarët. Realitetet e reja në Ballkan po
dëshmojnë se popujt e Ballkanit do të duhet patjetër t’i kapërcejnë dallimet e tyre
etnike, madje edhe religjioze, që të mund të krijojnë kështu një bashkëjetesë
afatgjate. Të gjitha përpjekjet e tjera janë treguar të pasuksesshme, madje disa herë
edhe fatale.
Fleta e tretë – Marshi i Pavarësisë
Që këto fletë të Mehmet Akifit, të cilat i radhitëm këtu, të përmbyllen, do të
ndalemi pak edhe te Marshi i Pavarësisë. Ky është teksti që më 1921 nga
Republika e Turqisë u pranua të jetë himn i shtetit turk. Megjithatë, duke i qëndruar
besnik konceptit të tij për botën dhe për kombin jo si kategori etnike, por më shumë
si kategori kulturore e religjioze, Mehmet Akifi askund në tekstin e këtij himni nuk
e përmend nocionin turk. Në vend të kësaj gjithkund shprehet me “kombi im” e
“vatani im”. Akifi edhe këtu sikur dëshiron të na bëjë me dije se kategoritë e tilla
janë të ngushta për perceptimin e tij.
Ndërkaq ajo që spikat te teksti i himnit të tij është nota e theksuar religjioze. Ai
gjashtë herë e përmend fjalën Zot në këtë himn dhe atë në kuptim afirmativ. Ai i
këndon aty ezanit, shehidëve dhe Qiellit të Shtatë. Dhe, e përfundon himnin e tij
me vargjet që nuk mund ta lënë indiferentë askënd: “Flamuri im i lirë që e do
lirinë, ka të drejtë të rrojë në liri! / Kombi im që i falet Zotit, ka të drejtë të rrojë në
pavarësi!”. Mbase kur ta lexojmë këtë varg mund ta kuptojmë se pse Mehmet
Akifi ka qenë dhe, deri-diku mbetet edhe sot, i mohuar. Ai i këndon një kombi që i
falet Zotit, një kombi besimtar, një kombi që është ngritur mbi botëkuptime
religjioze.
Për ta përmbyllur edhe këtë fletë, do të themi se Marshi i Pavarësisë, megjithëse ka
për synim hënën dhe yllin si simbole të islamit, që pastaj janë përfshirë edhe në
flamurin turk, mund të këndohej si himn shumë i bukur edhe i flamurit shqiptar,
veçmas në këtë përvjetor të 100-vjetorit të pavarësisë, ngase është po ashtu i kuq
dhe, meqë askund nuk bëhen cilësime etnike, mund t’i shkonte për mrekulli edhe
flamurit shqiptar. Nëse e çojmë më tej këtë tezë, kur e lexon me kujdes çdo varg të
Marshit, ke përshtypjen se Akifi i ka nënkuptuar aty edhe popujt tjerë (me përkatësi
myslimane) të Ballkanit, e veçmas shqiptarët e tij, për të cilët ai në vargje të tjera
këndon me aq mallëngjim.
Përfundim
Duke jetuar në kohë kur në Stamboll vepronin edhe një mori tjetër e veprimtarëve
të Rilindjes Kombëtare, Mehmet Akif Ersoji për nga madhështia e tij artistike dhe
ideore gjithsesi mund të krahasohet me Naimin e Samiun, ndonëse në opinionin
tonë ai mbetet i panjohur pikërisht nga shkaku se shkroi në gjuhën e vjetër osmane
dhe mbase për shkak të bindjeve të tija ideologjike. Megjithatë, ngado që ta
marrësh, ai për kulturën shqiptare qëndron si një simbol i gjithë asaj plejade
shkrimtarësh shqiptarë që i dhanë vepra madhore kulturës osmane, por që akoma
presin ta marrin vendin e tyre edhe në kulturën e tyre amë, në atë shqiptare.
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Prandaj kujtojmë se ardhja e Mehmet e Akifit në gjuhën shqipe nuk paraqet vetëm
një shqipërim të tij në këtë gjuhë, por aq më tepër një kërkesë dhe sfidë për kritikën
letrare shqiptare që këtë varg madhështor të artistëve shqiptarë ta vendosë në
hallkën e gjatë të kulturës shqiptare, në mesin e atyre shkrimtarëve shqiptarë të
shekullit që shkoi, qoftë kjo edhe duke hapur një Fletë të re në letërsinë shqipe.
Vepra e Mehmet Pejanit “Fletët” synon të dëshmojë se, edhe përkundër hezitimeve
tona rreth zhvillimit tonë historik e kulturor, lidhjet kulturore shqiptare sa janë të
fuqishme me Oksidentit, në mos më shumë mbase po aq, janë të lidhura edhe me
Orientin, me të cilin kemi bashkëjetuar më shumë se pesë shekuj.
Detyra jonë tashmë ka filluar. Mehmet Akifi me vargun pesëshekullor të artistëve
shqiptaro-osmanë pret në dyert e kulturës sonë. E, nëse duam të jemi optimistë,
ardhja në shqip e këtij poeti është pikërisht shenja e fillimit të këndelljes dhe e
fillimit të kërkimit të vlerave identitare, të cilat një kohë të gjatë janë lënë në
harresë.
(Kumtesë e lexuar më 10.12.2013 në panelin shkencor “Mehmet Akif Ersoj” të
organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve dhe
Qendrës Kulturore “Junus Emre” në Shkup)
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IZAIM MURTEZANI

SIMBOLIKA E MOTIVIT TË ROMBIT NË DISA
VESHJE POPULLORE SHQIPTARE TË
MAQEDONISË
Përmbajtja e shkurtër: Në këtë punim shkencor pretendohet të shqyrtohet motivi i
rombit, në cilësinë e një trajte gjeometrike tejet frekuentuese dhe të rëndësishme të
dekorit të veshjes sonë popullore, sidomos të shqiptarëve të Maqedonisë. Motivi i
rombit duke u shtjelluar në kuadër të bazës së tij semiotike, rezulton se përfaqëson
kryekëput parimin femëror, qoftë në rrafshin antropologjik, qoftë në rrafshin
kozmologjik. Në të vërtetë, rombi, përkatësisht llojet e ndryshme të tij, ndërlidhen
me elementin e pjellorisë. Në kuptimin konkret të fjalës, apo në planin
mikrokozmik, rombi identifikohet me vulvën e gjinisë femërore, por nëse i
referohemi një kuptimi më të gjerë të tij, atëherë ai, në planin makrokozmik,
ndërlidhet edhe me tokën, apo me zonat e ulëta të kozmosit. Pra, kemi një mishërim
të rombit me gjininë femërore, por edhe me tokën e që kjo e fundit, në aspektin
funksional ndërlidhet po ashtu me sistemin e pjellorisë. Si rrjedhojë, rombi është
simbol i jetës që identifikohet edhe me hyjneshat e pjellorisë dhe të lindjes.
Fjalë kyçe: romb, motiv, mit, veshje, tokë, kozmos, parim femëror, elipsë, pjellori,
vulvë, arë, hyjneshë, ornament, dekorim, sfond, etj.;
1. Hyrje
Natyra, asgjë më pak se jeta, është imitim i artit
Oskar Uajld
Krijimtaria popullore paraqet një tërësi të caktuar të të gjitha proceseve
kulturore dhe historike që janë zhvilluar brenda një bashkësie njerëzore, por
njëherësh edhe brenda territorit të saj në të cilin ka pulsuar, apo frymuar ajo.
Fatkeqësisht, shqiptarët e Maqedonisë, për shkak të rrethanave specifike nëpër të
cilat kanë kaluar, edhe më tej mbeten në kërkim të kodeve të tyre identifikuese
kulturore që rezultojnë nga kjo krijimtari e begatshme popullore me një taban tejet
të lashtë dhe mbresëlënës. Së këndejmi, zbardhja e çështjeve të ndryshme
etnokulturore, nënkuptohet nëpërmjet aparaturës adekuate shkencore, jo vetëm që
bëhet imperativ i kohës, por edhe domosdoshmëri e patjetërsueshme në rrugën drejt
përcaktimit të gjenezës sonë, historisë së zhvillimit tonë kulturor, shenjave kryesore
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identitare, përkimeve kulturore ndërfqinjësore, apo rajonale, kontinentale,
ndërkontinentale e kështu me radhë. Një segment tejet të rëndësishëm të
etnokulturës sonë padyshim se paraqet edhe veshja popullore, përkatësisht gjuha e
fshehur e motiveve, apo imazheve të ndryshme figurative nëpërmjet të cilave është
pasqyruar botëkuptimi dhe vizioni i njeriut të lashtë kundruall realitetit objektiv.
Arti popullor dhe sidomos veshja popullore veçohet me tendencën e saj të ngurtë,
apo konservative të ruajtjes së trajtave parake, madje deri në ditët tona duke
ndryshuar fare pak morfologjinë dhe përmbajtjen e saj ornamentale. Si rrjedhojë,
në sfondin e saj, edhe më tej kanë mbetur të vezullojnë figura të ndryshme me
prapavijë kryesisht mitologjike, por që të dekodohet kuptimi dhe mesazhi i tyre
kërkohet një qasje që i referohet kryekëput logjikës arkaike. Fatkeqësisht, veshja
popullore shqiptare, sidomos ajo në Maqedoni, edhe më tej, nuk është trajtuar me
seriozitetin e duhur, qoftë në aspektin e prezantimit të saj empirik, qoftë në
aspektin e studimit të saj teorik. Në të vërtetë, në suaza të një literature tejet
modeste të prezantimit të saj empirik, ndoshta vlen të veçohet albumi i autores
Halide Palloshi me titull Eksponate të etnografisë shqiptare në Maqedoni në të
cilin janë përfshirë disa prototipa të veshjeve popullore shqiptare në Maqedoni. Një
tjetër publikim tejet domethënës i kësaj natyre, është edhe katalogu me titull
Punime folklori nga rajoni i Tetovës i përgatitur nga Xhane Kreshova në
përmbajtjen e të cilit figurojnë disa prototipa të veshjeve shqiptare, por edhe
maqedonase nga rajoni në fjalë. Disa pjesë të veshjeve që përfshihen brenda
kopertinave të kësaj literature të cituar, janë shfrytëzuar si material ilustrativ edhe
në kuadër të këtij punimi shkencor. Njëkohësisht disa pjesë të tjera të veshjeve
shqiptare në Maqedoni, të shfrytëzuara po ashtu për nevojat e këtij punimi, janë
eksploruar drejtpërsëdrejti në terren gjatë disa ekspeditave shkencore të realizuara
në kuadër të një projekti shkencor të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Nënkuptohet se kjo përzgjedhje e këtyre
pjesëve të veshjeve popullore, megjithatë është tejet e kufizuar dhe e cunguar duke
pasur parasysh vëllimin tejet të madh të tyre që ka mbetur jashta eksplorimit, apo
vjeljes sonë. Ndërkaq, në kuadër të studimit teorik të veshjes shqiptare në
Maqedoni duhet veçuar disa punime shkencore të etnologes sonë të njohur Drita
Halimi Statovci, të përfshira në librat Kërkime etnografike dhe Veshjet shqiptare të
Kosovës dhe monografinë e studiueses së zellshme Edibe Selimi Osmani me titull
Veshja autoktone e femrës të Rekës së Epërme. Veshja popullore mund të trajtohet
nga shumë kënde, por një segment të rëndësishëm të studimit të saj paraqet
përmbajtja e ornamentit, gjegjësisht e figurave me prapavijë gjeometrike, astrale,
zoomorfe, fitomorfe etj., të cilat tentojnë të vendosin ura komunikimi me ne, por
vështirë e bëjnë këtë për shkak të mendësisë arkaike që ngërthejnë në brendinë e
tyre e cila nuk përkon me mendësinë bashkëkohore të të gjykuarit të gjërave që i
referohen realitetit objektiv. Në këtë drejtim, figurat gjeometrike ndoshta më së
vështiri e realizojnë këtë komunikim, por njëherësh ato janë më të pranishme duke i
dhënë ngjyresë të veçantë çdo ornamenti të veshjes sonë popullore. Në këto suaza,
në funksion të zbërthimit të kuptimësisë së figurave ornamentale me prapavijë
gjeometrike, si vija horizontale, apo vertikale, ajo e thyer, apo zigzage, rrethi,
trekëndëshi, rombi e kështu me radhë, konsiderohet se ato paraqesin një lloj
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ideogrami, trajta parake e të cilit ka qenë një objekt real, si kafshë, njeri, diell,
kozmos e kështu me radhë. Pra, përgjithësisht, është pranuar koncepti se
gradualisht me kalimin e kohës, këto trajta e kanë humbur kuptimin e tyre parak
dhe janë transformuar në figura gjeometrike të cilat posedojnë vetëm domethënie
dekorative.
Nga trajtat më tipike gjeometrike që dekorojnë përmbajtjen e veshjeve
shqiptare të Maqedonisë dallohet motivi i rombit. Ky motiv paraqitet tejet
frekuentues dhe njëherësh me trajta, por edhe domethënie të ndryshme. Mendohet
se kësaj figure, përkatësisht rombit i paraprin figura e elipsës e cila meqenëse ishte
më vështirë për t’u qëndisur, endur, apo thurur, kaloi pas një kohe të caktuar në
figurë me trajtë romboide. Si rrjedhojë e kësaj logjike, trajtesën tonë shkencore e
fillojmë me figurën e elipsës, përkatësisht me trajtat e paraqitjes së saj në sfondin e
veshjeve popullore shqiptare të Maqedonisë, që, siç cekëm më parë, derivuan më
vonë figurën e rombit.
2. Elipsa vertikale si paraprijëse e rombit
Figura e elipsës paraqet një dekor përcjellës të përmbajtjes ornamentale të
veshjeve tona popullore. Edhe pse jo aq frekuentuese, bazuar në fondin e kufizuar
të veshjeve tona në dispozicion, megjithatë, haset si motiv. Ajo, përkatësisht elipsa
vertikale, kundruar sipas trajtës së saj, paraqet një lloj të stilizimit më të përafërt
dhe më të thjeshtë të vulvës së hapur. Kjo figurë, përkatësisht pamja e saj, për
dallim nga trekëndëshi, në mënyrë më të drejtpërdrejtë, reflekton apo i ngjason
organit femëror të lindjes. Në të vërtetë nëpërmjet elipsës pasqyrohet më për së
afërmi dera e vulvës. Së këndejmi, elipsa në mënyrë të drejtpërdrejtë, vë në dukje
atë pjesë të trupit të femrës që vetëdija arkaike ka mundur ta përcaktoj si element
qenësor të funksioneve pjellori – lindje. Figura e elipsës duke mishëruar
paradigmën e vulvës së hapur, aludon, apo e paraqet këtë organ femëror me cilësi
kryekëput aktive, përkatësisht në konotacionin funksional – si pozicion që i shkon
për shtati aktit të lindjes, ose frytnimit. Figura e elipsës përveç identifikimit me
organin e vulvës aktive, mund të identifikohet edhe me vezën, kurse kjo e fundit
mund të identifikohet me lindjen, apo krijimin e kozmosit. Kështu në mitologjinë
greke, sipas “shkrimeve orfike, nga Erevosi e nga Kaosi që rrotullohet rreth vetes,
lindi një “vezë e shkëlqyer”, prej saj doli Erosi, ose Irikepeu ose Fanis, ose Mitis,
ose Primitivi etj., d.m.th. lindi elementi që me veprimin e tij krijohen të gjitha
elementet që ekzistonin deri atëherë dhe ato që do të shfaqeshin më vonë” (Kola,
2003: 30). Edhe në shumë mitologji të tjera, veza paraqitet me vetitë kozmogonike,
madje në disa prej tyre, ajo ndahet në dy pjesë me ç’rast nga pjesa e sipërme e saj
krijohet sfondi qiellor, kurse nga pjesa e poshtme e saj krijohet sipërfaqja tokësore.
Pra, sipas kësaj logjike, kemi një njëjtësim të funksionit të vezës dhe vulvës.
Përderisa nga e para, pra veza lind kozmosi, po ashtu edhe nga vulva del një jetë e
re, qoftë kjo edhe vulvë e tokës nga e cila lindin bimët. Mund të thuhet lirshëm se
veza dhe përdorimi i saj në ornamente të veshjeve popullore, në vija të
përgjithshme, ndërlidhen me funksionin ritualo – praktik dhe i referohen kryekëput
pjellorisë, shëndetit dhe mirëqenies. Figura e elipsës po ashtu përkon edhe me
trajtën, apo formën e bajames (bademit). Ky përkim, apo relacion mund të përqaset
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me semantikën, apo domethënien reale të bademit (qenësi e padukshme dhe
vështirë e kapshme – pjellori, e fshehur nën lëvozhgë të fortë) (Chevalier,
Gheerbrant, 1987: 30- 31). E tillë është edhe vulva duke e mbajtur të fshehur dhe të
sigurtë frytin e saj deri në lindjen definitive të tij. Elipsa ka zënë vend edhe në
ornamentin e veshjeve tona shqiptare të Maqedonisë, nënkuptohet me semantikën,
apo domethëniet e njëjta që i përshkruam më lartë. Nga disa pjesë të kufizuara të
veshjeve tona popullore në Maqedoni që i kishim në dispozicion, arritëm që elipsën
ta diagnostifikojmë në një pjesë krahu të jelekut me mëngë në kuadër të veshjeve
orientale në Shkup (fig. 1), por edhe në një pështjellak të fshatit Veshallë të
malësisë së Sharrit të Tetovës (fig. 2). Pra, mund të vërehet se elipsa si element i
parcializuar i femrës nuk ka edhe ndonjë përhapje të gjerë në ornamentin e
veshjeve popullore, por me siguri se prania e saj do të ketë qenë më e madhe në të
kaluarën. Elipsa, sidomos ajo vertikale, duhet shtuar, se me anët, apo skajet e
tejzgjatura të saja, shpreh dinamikën (involucionin dhe evolucionin) për dallim nga
rrethi i cili për shkak të trajtës së tij të përkryer, nuk ka as fillim dhe as mbarim,
andaj rrjedhimisht asocion në pafundësi, por njëherësh edhe në mbyllje të kësaj
pafundësie. Trajtat horizontale elipsoide mund të simbolizojnë edhe lëvizjen dhe
zhvillimin, kurse ato vertikale – synimin lart, apo drejt qiellores, apo kah e
përkryera dhe hyjnorja.

Fig. 1

Fig. 2

Siç mund të venerohet nga figurat e prezantuara, trajta e elipsës graviton
dukshëm kah trajta e rombit, madje mund të themi se pozicioni i saj ka mbetur diku
në mes këtyre dy figurave. Madje, ekzistojnë shumë argumente se rombi si simbol
me prapavijë pjellorie është krijuar nga një imazh, apo përfytyrim relativisht më
real dhe më transparent i vulvës së hapur në trajtë të elipsës së vendosur vertikalisht
me skaje të mbyllura. Ka shumë shembuj që përdëftojnë se ky proces ka ndodhur
qysh në periudhën parahistorike. Konsiderojmë se një ndër arsyet kryesore që
ndikoi në transformim e elipsës në një romb të mirëfilltë me vija të drejta, është
realizimi më i vështirë i vijave të elipsës, qoftë në materiale më të ngurta, qoftë në
ato të tekstilit, përkatësisht qëndisja dhe endja e tyre në sistemin rrjetor të tekstilit.
Një tjetër arsye jo edhe aq e parëndësishme e transformimit të elipsës në romb ka
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qenë edhe tendenca e njeriut arkaik për të identifikuar pjellorinë e femrës me
pjellorinë kozmike, përkatësisht pjellorinë e tokës. Pra, me transformimin e elipsës
në romb, ky i fundit mori dy kuptime, apo konotacione. Në planin mikrokozmik
përfaqësonte vulvën, kurse në planin makrokozmik nivelin tokësor të kozmosit.
Pra, mund të konkludohet lirshëm se rombin mund ta kuptojmë dhe perceptojmë si
variant të stilizuar me vija lineare, apo të drejta të një elipse të mbyllur në skaje.
3. Rombi si trajtë gjeometrike në ornamentin e veshjes popullore
Në bazë të studimeve ndërdisiplinare nga fusha të ndryshme të dijes, si ajo
e arkeologjisë, etnologjisë dhe historisë së artit është konstatuar se motivet që
ndërlidhen me rombin paraqiten në vazhdimësi duke filluar nga parahistoria më e
thellë e deri më sot. Në trajta identike, apo të ngjashme, motivet e tilla kanë qenë të
pranishme në kultura të ndryshme të botës, madje edhe tek ata popuj të cilët nuk
kanë qenë në kontakt fizik njëri me tjetrin. Kjo ekzistencë ndërhistorike dhe
ndërkulturore e këtyre motiveve flet se bëhet fjalë për një arketip kulturor që është
krijuar në kondita, apo parakushte të njëjta të jetesës së grupeve të ndryshme
shoqërore. Motivet me trajtat e rombit paraqesin një veçori të kulturave arkaike,
apo të atyre rurale. Në qytetërimet e zhvilluara, motivet e kësaj natyre mungojnë në
dobi të motiveve të tjera më komplekse. Në këto motive me figurën e rombit,
madje edhe në të gjitha ato me prapavijë gjeometrike, është evident çmitizimi i
figurave, apo imazheve reale, gjë që ka shkaktuar humbjen e domethënieve të tyre
të mëparshme dhe shndërrimin e tyre në ornamente, ndoshta vetëm me funksione
estetike. Megjithatë, trajta e tyre parake me siguri se ka qenë e ndërlidhur me
ndonjë domethënie konkrete. Në shumicën e rasteve, edhe rombi paraqet parimin
femëror, përkatësisht të gjitha aspektet që ndërlidhen me femëroren. Në kuptimin
konkret të fjalës, rombi është shenjë e vulvës (pudenda mulieris = turp femëror),
por nëse i referohemi një kuptimi më të përgjithshëm, ai është simbol i parimit
krijues femëror, kurse në planin kozmik – simbol i tokës, apo zonave të ulëta. Në
kontekst të kuptimeve të mëparshme, rombi është simbol i jetës, i ndërlidhur me
hyjneshat e pjellorisë dhe të lindjes. Mes tjerash, ai i përfaqëson edhe kategoritë e
këtilla simbolike dhe rituale, si: - mitër të jetës; - kalim rishtaror nëpër mitrën e
tokës; - derë të botës nëntokësore; hyrje në vendbanimin e fuqive ktonike
(Chevalier, Gheerbrant, 1987: 565: 566).
Ekzistenca e vazhdueshme nëpër mijëvjeçarë e rombit si motiv i sfondeve
me prapavijë figurative, pastaj riprodhimi i tij i përhershëm, do të shkaktojë një
numër të madh të varieteteve, qoftë të atyre më themelore, apo më të thjeshta, qoftë
të atyre më të përbëra, apo më komplekse. Rrjedhimisht, sot njihen variante të
ndryshme të rombeve në sfondin e veshjeve tona, si rombe të kryqëzuara, rombe të
pleksura, rombe me motive në qendër, rombe koncentrike, ideograme të rombeve
komplekse e kështu me radhë.
a) Variante me rombe të kryqëzuara. Kryqëzimi i rombit bëhet atëherë kur
dy vija kalojnë nëpër sipërfaqen e tij duke u prerë në shumicën e rasteve në pikën
qendrore. Vijat tërhiqen si diagonale duke filluar nga këndet e tij dhe rrjedhimisht

23

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

duke formuar një kryq vertikal. Ato tërhiqen edhe si vija simetrale në anët e rombit
duke formuar në brendinë e tij motivin “x”. Me këto vija të tërhequra, rombi ndahet
në katër trekëndësha dhe katërkëndësha të vegjël. Vendi ose pika e kryqëzimit të
rombeve e shënon qendrën e rombit duke sugjeruar njëherësh edhe qendrën e
nivelit të tokës në kozmosin që ai e paraqet. Pra, në vijën vertikale, toka është në
qendër, kurse qielli mbi dhe nëntoka nën të. Në këtë kontekst, pika qendrore e
kryqëzimit mund të nënkuptohet edhe si projektim horizontal i boshtit kozmik që
shtrihet nëpër qendrën e botës. Nëpërmjet këtyre elementeve, në imazhet e kësaj
natyre realizohen parimet e orientimit. Pra, transversalet e kryqëzuara mund të
nënkuptohen edhe si qasje, apo mënyrë e përcaktimit të qendrës së rombit. Sipas
këtij parimi të orientimit, vijat e kryqëzuara duhet të nënkuptohen si boshte të
orientimit horizontal, të realizuara në kuadër të makrokozmosit duke i paraqitur
edhe anët e botës, të krijuara si vazhdimësi e sistemit orientues të trupit të njeriut. I
veneruar në kontekst të dy parimeve, rombi i kryqëzuar e reflekton edhe lidhjen
kauzale mes qendërzimit dhe orientimit prej ku buron e dhëna se mënyra, apo
procedura e përcaktimit të anëve të botës, vetvetiu imponon edhe përcaktimin e
qendrës dhe anasjelltas – koncepti i qendrës nënkupton edhe orientimin, apo
diagnostifikimn e zonave periferike. Edhe në ornamentin e veshjeve tona hasim
figura me motive të tilla, përkatësisht rombe të kryqëzuara. Kështu në një
pështjellak të nuseve të reja në fshatin Cërni Vërv të Shkupit paraqitet një motiv i
kësaj natyre te i cili nëpërmjet vijave të tërhequra brenda rombit krijohen katër
rombe të tjera minore (fig. 3).

Fig. 3

Fig. 4

Ndërkaq, në disa motive të veshjeve tona ekziston edhe rombi në të cilin në
brendinë e tij tërhiqet vija diagonale duke e ndarë atë në dy trekëndësha. Këtë
motiv e hasëm po ashtu në kompozicionin e çorapëve të fshatit Cërni Vërv të
Shkupit (fig. 4), ku mund të vërehet fare qartë ornamenti, apo vija që tërhiqet në
mes të rombeve. Ndoshta vija vertikale në mes (fig. 4) mund t’i referohet parimit
mashkullor, përkatësisht depërtimit në trajtën e vulvës dhe si rrjedhojë pllenimin e
saj. Përndryshe, nëpërmjet rombit të kryqëzuar mund të venerohet edhe koncepti i
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ndarjes së zonës tokësore të kozmosit. Me kryqëzimin diagonal, rombi ndahet në
dy, katër trekëndësha, kurse nëpërmjet kryqëzimit me vijat simetrale – në katër
rombe të vogla, nëntë, 12 e kështu me radhë. Konsiderojmë se këto veprime të
ndarjes, në vetëdijen arkaike, mund të merrnin edhe konotacione të caktuara
magjiko-simbolike, në kontekst të semantikës femërore dhe pjellore të rombit. Në
të vërtetë, dukuria e ndarjes, përkatësisht ndarjes së një rombi në disa rombe, edhe
në nivelin e imazhit ka të bëjë me parimin femëror. Kjo nënkupton: - vetëndarjen
që sjell shumëfishimin, përkatësisht shtimin dhe pjellorinë (rombi i madh
vetëshumëzohet në disa rombe dhe trekëndësha); - parimin e gruas si kategori e
përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse (romb i madh) figuron si sintezë e pjesëve të saj,
përkatësisht manifestimeve konkrete (ndarje më të vogla, qoftë në trekëndësha ose
rombe).
Në të dy rastet, rombi i madh dhe gjithëpërfshirës e përfaqëson parimin
femëror në kontekstin e tij makrokozmik, si nivelin tokësor të kozmosit, hyjneshën
femër, madje edhe shtetin, ose territorin, të perceptuar si sipërfaqe, ose bashkësi e
njerëzve), kurse rombet e ndara të vogla, ose trekëndëshat në të, përfitojnë
kuptimin e segmenteve të ndara të këtyre kategorive të përgjithshme, ose si
manifestime të tyre konkrete (ara, oborre, familje, shtëpi, gra). Si dëshmi në
funksion të interpretimit të rombit të kryqëzuar mund të ofrohen edhe disa fakte.
“Njëri ndër to është hieroglifi i lashtë kinez “tjan”, që ka domethënien e “fushës”,
kurse ka trajtën e rombit ose katrorit të kryqëzuar. Në një kontekst tjetër, në
kulturën kineze, motivi i këtillë është vendosur në trupin e një qenieje fantastike si
shenjë e shiut (që do të thotë edhe ujë edhe element i zonave të ulëta kozmike).
Kryqëzimi paraqitet edhe në shenja dhe veprime rituale të ndërlidhura me sipërfaqe
të përpunuara dhe qytete (në kuadër të Kinës së Lashtë, por edhe në Egjipt)”
(Watson, 1969: 271).
b) Rombe të pleksura. Këto lloje të rombeve janë të pranishme në cilësinë
e pleksjes, përkatësisht ndërthurjes, apo gërshetimit të tyre njëri me tjetrin. Këto
rombe kryqëzohen në shumë nivele në mënyrë të pandërprerë, por në fund
përmbyllen në skajet e ornamentit. Këtë ornament e diagnostifikuam në sipërfaqen
e një kollani të nuseve të reja në fshatin Çiflik të Shkupit (fig. 5), por edhe në një
pështjellak të fshatit Sellarevë të Tetovës (fig. 6). Rombet në fjalë janë të pleksura
njëri me tjetrin dhe përmbyllen në fund të shtrirjes së tyre horizontale. Ato
përmbyllen edhe nga dy vija vertikale që i shoqërojnë rombet deri në fund të
shtrirjes së tyre. Këto lloje rombesh paraqesin pafundësi, kauzalitet, labirint të
mbyllur, etj. Pafundësia ka të bëjë me numrin e madh të rombeve që gërshetohen
njëri me tjetrin, kurse kauzaliteti me ndërthurjen e tyre. Labirinti, ndoshta ka të bëjë
me vijat e ndërthurura që paraqesin pafundësinë e rrugëve të ornamentit.
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Fig. 5

Fig. 6

c) Rombe me motiv në qendër. Në kryqëzimin imagjinar ose faktik të rombit,
vendi i prerjes së transversaleve shënohet me ndonjë element me ç’rast vetë vijat
mund të mënjanohen në funksion të ndonjë objekti që vendoset pikërisht në qendër.
Si motiv në qendër të rombit mund të paraqiten pika, rrethi, ose ndonjë element
tjetër (nga motivet gjeometrike: rombi i vogël, katrori, viza, kurse nga motivet
fitomorfe: motivi i luleve simetrike, ose rozeta. Vetë akti i vendosjes së diçkaje në
qendër të rombit, i veneruar në kontekst të identifikimit me tokën, i mishëruar me
vulvën dhe mitrën e femrës, përfiton edhe konotacione të reja – si depërtim, hyrje,
gërryerje në të, ose frytnim i saj, apo mbjellje.
Duket se disa nga motivet, në qendër të rombeve, mund të përfaqësojnë
hapjen qendrore të tokës, të identifikuar me ndonjë greminë, pus, varr, shpellë që
funksionojnë si derë hyrëse në pjesën e nëntokës, si vulvë e Nënës – Tokë. Sipas
burimeve të shkruara, gjatë formimit të Romës, në qendër të kufirit të lëvruar të
qytetit, është gërryer një gropë, ose humnerë në formë të rrethit (mundus) në të
cilën janë hedhur të gjitha frytet e para që janë konsideruar të mira dhe të
patjetërsueshme. Emrin e njëjtë në Romë e ka bartur një pus i cili ka qenë i hapur
përkohësisht si lidhje e qytetit me botën nëntokësore, apo të vdekurit (Dimezil,
1997: 501: 502). Edhe ornamenti i veshjeve tona popullore ka një numër të madh të
këtyre motiveve që veçohen, sidomos në kompozicionin e pështjellakëve të nuseve
të reja, por edhe nëpër çorapë, po ashtu të nuseve të reja. Ne po japim vetëm tri
prototipa të kësaj natyre, si: çorapët e Malit të Thatë të Tetovës (fig. 7),
pështjellakun e Çiflikut të Shkupit (fig. 8) dhe pështjellakun e Malit të Thatë të
Tetovës, apo më konkretisht fshatit Gurgurnicë (fig. 9).
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
Duke u nisur nga opinioni se rombi, përveç vulvës, e përfaqëson edhe
tokën dhe kopshtin, autorët e ndryshëm, katër anët e rombit, i identifikojnë me
sinorët, kurse dy linjat që i kryqëzojnë, i konsiderojnë si hulli që e presin arën, ose
argjinatura të vogla që i ndajnë, apo veçojnë pjesët e tyre (arave). Ndërkaq, pikët
brenda rombit, apo në mes të tij, i identifikojnë me farëra të mbjella në tokë,
përkatësisht në arë. Për këto imazhe, studiuesi Ribakov, shfrytëzon edhe terme të
caktuara si ornament – piktogram i arës së mbjellë, ose shenjë të pjellorisë,
ideogram i arës së lëvruar, ose të mbjellë. Ai konsideron se sipërfaqja (katror ose
romb), e prerë me linja të kryqëzuara, shënon arë të lëvruar, përkatësisht arë të
mbjellur, nëse në hapësirën e saj janë të pranishme pika të ndryshme (Ribakov,
1965: 29-32). Ndoshta edhe arat kanë qenë baza fillestare e tyre, pra e rombeve,
por vetëdija arkaike, siç theksuam në një vend më lartë, e njëjtëson sferën
mikrokozmike (aspektin biologjik, antropologjik dhe funksionet e proceseve që
zhvillohen në këto korniza) me sferën makrokozmike (= natyrën). Gjatë kohës së
njohjes së vetes dhe natyrës rreth tij, njeriu arkaik i shfrytëzon këto njohuri për të
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shpjeguar edhe sistemin tjetër, madje edhe atë makrokozmik. Edhe në këtë
kontekst, pra edhe me rastin e rombit që përfaqëson arën dhe pikën në mes të tij që
përfaqëson farën, kemi të bëjmë me bartje të njohurive nga sfera e aktiviteteve
seksuale të njeriut dhe kafshëve. Në të vërtetë kemi të bëjmë me konceptin
simbolik seksual. Kështu, toka, apo ara është gruaja – nënë, fara është sperma që do
ta frytnoj, kurse procedura e mbjelljes së farës paraqet koitus të llojit të vet. Gropa
ku do të futet fara paraqet vulvën, përkatësisht vendin ku ndodh frytnimi. Ndërkaq,
përfaqësues i falusit fillimisht është dora, gishti, kurse më vonë pykëza e drurit,
përkatësisht shkopi (më vonë i shndërruar në lopatë ose shat) me ndihmën e të
cilëve gërryhet gropa në tokë dhe futet fara në të. Përfaqësues i falusit është edhe
plugu. Pra, rombi i dedikohet edhe konceptit të tokës, përkatësisht arës me të gjitha
funksionet e saja. Figura e rombit në ornamentin e veshjes, ndoshta ka pasur edhe
qëllim magjik që nëpërmjet tregimit të vulvës të nxitet, apo të përforcohet frytnimi
i tokës. Ndoshta në këtë funksion, çdo operacion i mbjelljes së arës ka kërkuar që
dikush të stamponte rombe, dikush të gërryente gropët, kurse dikush tjetër ta
lëshonte farën në gropë e kështu me radhë.
ç) Rombe koncentrike. Ky variant përfitohet nëpërmjet radhitjes së
rombeve sipas formës dhe proporcioneve – njëri brenda tjetrit, por me zvogëlimin e
tyre gradual, apo zmadhimin e tyre. Duke e përcjellur trajtën e rombeve
koncentrike, nga më i madhi e deri te më i vogli, edhe meditimi i atij që e vëren
këtë imazh, graviton prej periferisë së kompozimit (= skajet e nivelit të treguar
horizontal të tokës në kozmos) kah epiqendra e saj duke u përqendruar në fund, në
më të voglin, përkatësisht në rombin e vendosur në qendër (zona më e shenjtë
qendrore ose vulva e “Nënës-Tokë”) dhe pika eventuale mes saj (=boshti i botës).
Figura e rombeve koncentrike manifeston edhe konceptin e ndarjes së nivelit
tokësor të kozmosit, edhe atë në mënyrë të barabartë, edhe në kuptimin e tij
horizontal, por edhe atë vertikal. Rombet mund t’i paraqesin zonat tokësore, të
ndara në mënyrë koncentrike sipas parimit të hierarkisë, respektivisht nga qendra e
tokës kah periferia. Me këtë rast, fusha më e vogël dhe qendrore e rombit, mund ta
përfaqësoj zonën e shenjtë të tokës, e identifikuar me ndonjë manifestim konkret të
hapësirës së shenjtë (“toka e shenjtë”, ara, shtëpia, vendbanimi, tempulli). Imazhin
e njëjtë mund ta përfaqësoj edhe ndarja vertikale e nivelit tokësor me ç’rast zonat
horizontale, të radhitura sipas shtresave – njëra mbi tjetrën, përkatësisht njëra ndër
tjetrën, tregohen sipas parimit të zvogëlimit perspektiv ose anasjelltas – zmadhimin
perspektiv të më së largëtës. Edhe në veshjet tona popullore kemi motive të kësaj
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natyre, si zakonisht në pjesët më të zbukuruara të tyre, siç janë çorapët e nuses nga
Reka e Epërme e Gostivarit (fig. 10) dhe rajoni i Malit të Thatë të Tetovës (fig. 11).
Në figurën e fundit mund të vërehen rombe me vija të thyera, apo të
përshkallëzuara që ndoshta mund të ndërlidhen me simbolin e amshimit,
mëkëmbjen ciklike të natyrës (vdekjen dhe lindjen), por dhe fuqitë kozmike.

Fig. 10

Fig. 11

Nëse këto figura të rombeve të radhitura i venerojmë nga dioptria e
kuptimësisë biologjike, përkatësisht identifikimit të rombit me vulvën dhe
funksionet e pjellorisë dhe lindjes, atëherë përfitojmë edhe një kuptim të tij – vulva
të vendosura njëra në tjetrën. Kështu të kuptuara këto figura të rombeve, në nivelin
mitik – simbolik, mund të pleksen me kategoritë që i përfaqësojnë vulva dhe toka, e
këto janë pjelloria dhe lindja, por kësaj here në kontekstin e tyre diakronik. Në këtë
drejtim, shumëfishimi i rombeve – vulva, të vendosura njëri në tjetrën do të mund
të simbolizonte vazhdimësinë e parimit femëror, e mundësuar nëpërmjet vetëlindjes
së tyre periodike, përkatësisht vetëlindjes si kusht themelor për vazhdimësinë e
pjellorisë, jetës dhe çdo ekzistence tjetër.
d) Ideograme të rombeve komplekse. Ideogramet themelore të rombeve
paraqiten edhe në variante më komplekse. Ky proces është i nxitur nga lidhja e
fuqishme simbolike e kompleksit “parim femëror – tokë – pjellori”, përkatësisht
parimeve të elaboruara të perceptimit dhe njohjes së makrokozmikes dhe
biologjikes dhe transponimit të tyre në mediumin figurativ. Si rrjedhojë e kësaj
logjike, gjenerohen motive më komplekse të rombeve të cilët mbeten në kuadër të
gjeometrikes, ose përfshihen në procesin e simbolizmit të mëtejmë në sferën e
botës fitomorfe, zoomorfe, ose antropomorfe. Së këndejmi, dallohen disa variante
të tyre, si: romb me skaje të vazhduara, romb me grep, romb me shtesa të jashtme
gjeometrike, romb i fitomorfizuar (me shtesa të brendshme dhe të jashtme bimore),
romb zoomorf dhe romb antropomorf.
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Edhe në kontekst të veshjeve tona kemi motive të tilla. Në disa motive,
madje kemi raste si në figurën e mëposhtme (fig. 12) në një romb të çorapëve për
gra të rajonit të Malit të Thatë të Tetovës, të gërshetohen tri motive, si motivi
gjeometrik me rombin, motivi zoomorf me ideogramin e breshkës dhe motivi solar
me yllin. Në figurën në fjalë, dy motivet e para shkrihen në motivin solar në trajtë
të yllit. Në një romb të një pjese të veshjes së fshatit Gurgurnicë të Tetovës që
përfundon vetëm me motiv zoomorf, edhe më tejdukshëm shfaqet shqiponja në
sfond (fig. 13).

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
Në kontekst të figurës ku del në sipërfaqe ideogrami i breshkës është me interes të
sqarohet ky motiv, pasi entitetet e sferës zoologjike konsiderohen si modele
figurative më arkaike të kozmosit. Me këtë rast bëhet identifikimi i trajtës së
entitetit zoomorf me hapësirën e kozmosit. Një shembull tipik i kësaj natyre është
paraqitja e kozmosit nëpërmjet entitetit të breshkës. Mburoja e saj identifikohet me
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qiellin gjysmësferik, apo pjesën e sipërme të tij me skaje jo edhe aq të definuara,
kurse pjesa tjetër e breshkës identifikohet me nivelin e drejtë, apo sipërfaqen
tokësore. Pra, breshka identifikohet me tokësoren dhe përgjithësisht me kategoritë
që i referohen femrës. Ajo është shtazë me simbole ktonike që bazohen në disa
veçori të saja reale, si ndërlidhja e saj me zonat e ulëta të gjithësisë (veçmas,
qëndrimi nën tokë gjatë kohës së dimrit dhe ndërlidhja me ujin), ngadalshmëria në
lëvizje, (përfaqëson parimin statik, jodinamik si kategori imanente e aspektit
tokësor ose femëror), ndërlidhja me guaskën e nënkuptuar si vendbanim (e
identifikuar me shtëpinë), jetëgjatësi, qëndrueshmëri (në përfytyrimet arkaike e
ridemensionuar deri në shkallën e amshueshmërisë), vetitë e mburojës së saj (fuqia
dhe mosdepërtimi, në relacion me nivelin kompakt të tokësores), laramanitë e
mburojës së saj (mburoja e breshkës është e imtësuar në segmente poligonale që
aludojnë në ideograme gjeometrike që në kulturat arkaike janë përdorur për
shënimin e tokës). Ndërkaq, prania e yllit që mbështjell figurën në fjalë i referohet
universit të pafund qiellor, pasi ylli është simbol i dritës dhe energjisë së
amshueshme. Pra, në figurën në fjalë gërshetohen për mrekulli dy pjesët kryesore të
kozmosit, ai tokësor me rombin dhe breshkën, por që shkrihen në yllin si simbol i
qiellit të pafund, përkatësisht i sferës së shenjtë ku jetojnë hyjnitë, nënkuptohet
sipas botëkuptimit arkaik. Edhe në figurën tjetër ku përtej rombit del figura e
shqiponjës kemi të bëjmë me një simbol solar, apo qiellor, pasi shqiponja mund të
ngrihet lartë mbi retë dhe mund ta orientoj shikimin kah dielli. Shqiponja si
mbretëreshë e entiteteve shtazore që kanë vetinë e fluturimit, përfaqëson qeniet e
sferës qiellore, madje edhe vetë engjëllin. Në kohën antike, shqiponja ishte zogu i
preferuar i Zeusit, madje edhe identifikohej me të. Shqiponja me dy krerë paraqet
atribut të hyjnive binjakë dhe mund të paraqes dyfishimin e fuqisë, por edhe
gjithëdijen (Chevalier, Gherbrant, 1983: 459; Kuper, 1986: 120). Në përrallat
fantaste shqiptare, shqiponja ndihmon që protagonisti të dalë, apo të kalojë nga
bota nëntokësore në atë tokësore. Kjo veti i jep shqiponjës edhe atributin e botës
nëntokësore duke e shndërruar atë në një simbol të mirëfilltë të kozmosit.
Ndërkaq, nuk kanë munguar edhe rombe ku mund të vërehen edhe motive
fitomorfe. Ne, diagnostifikuam disa prej tyre, por e paraqesim vetëm një që i
referohet fshatrave të Malësisë së Sharit (fig. 14) ku në pështjellak mund të vërehen
rombe ku skajet e tyre asociojnë në rremba të luleve, apo botës fitomorfe. Autorë të
ndryshëm duke gjurmuar gjenezën e motiveve në fjalë mendojnë se duke filluar
nga periudha e neolitit, ideogramet e rombeve fillojnë të plotësohen me elemente të
ndryshme bimore. Konsiderojmë se ky motiv ka të bëjë me ndërlidhjen e
ideogramit me kategoritë pjellori, jetë, ushqim, vegjetacion, mirëqenie. Këto
elemente kryesisht u shtohen skajeve të rombeve. Mund të theksohet se ky proces i
fitomorfizimit, veçmas në ornamentikën popullore bashkëkohore, mund të jetë
prodhim i çmitologjizimit të ornamenteve të rombeve dhe shndërrimit të tyre në
elemente me natyrë dekorative.
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4. Përmbyllje
Figura e rombit është një ndër trajtat më të rëndësishme gjeometrike në
ornamentin e veshjeve popullore shqiptare të Maqedonisë, por njëherit edhe një
ndër trajtat më të lashta, pasi sipas ilirolugut të njohur Stipçeviq, ajo është
dokumentuar edhe në trevat ilire (Stipçeviq, 1990: 369). Paraqitja e motivit të
rombit, por edhe imazheve të tjera figurative me prapavijë gjeometrike në relievin e
veshjes popullore është rrjedhojë e tentimit të krijuesit apo artistit popullor me
botëkuptim të lashtë pagan për të vendosur një lloj komunikimi dhe ndërveprimi
me natyrën dhe fuqitë kozmike. Në fokusin e veprimtarisë artistike të krijuesit në
fjalë, ishin dukuritë e ndryshme natyrore, si: dielli, hëna, natyra, toka, e kështu me
radhë. Ai, këto imazhe, i paraqiti nëpërmjet vijave dhe ngjyrave të ndryshme duke
krijuar një dekoracion të llojit të vet. Ndërkaq, dihet se “dekoracionet e pasurojnë
pamjen e kostumit popullor dhe të tekstileve tradicionale, i japin gjallëri artistike, e
bëjnë më ngacmuese e më emocionuese” (Bido, 1991: 213).
Dekoracionit të
veshjes i jep një elegancë specifike, veçmas ngjyra, kurse dallohet ajo e kuqja dhe
variacionet e saja si dominante në krahasim me ngjyrat tjera. Kjo ngjyrë bart
kuptimet që ndërlidhen me pjellorinë, martesën dhe në përgjithësi me energjinë
jetësore. Rrjedhimisht, kjo ngjyrë është më e përfaqësuar në veshjet e grave,
veçmas në këmishat e nuseve të reja, pështjellakët, çorapët, etj. Ajo manifeston
fuqinë e pjellorisë së nuses nga e cila kërkohet të lindë fëmijë. Prania e ngjyrës së
kuqe ka edhe dimensione kozmologjike, pasi është e ndërlidhur edhe me Tokën e
frytnuar (Nëna – Tokë) nga e cila lindin prodhimet bujqësore. Pra, ngjyra e kuqe,
në aspektin magjik mund të jetë nxitëse e pjellorisë së femrës (nuses së re), por
njëkohësisht të shërbejë edhe si apotropeon që i mban në distancë veprimet e
forcave të liga, apo ato me efekte të magjisë negative.
Ndërkaq, ornamenti i qëndisur me fije ari, apo serm, shndërrohet në simbol
të diellit, dritës, amshimit, hënës, pastërtisë, pjellorisë e kështu me radhë. Me
simbolikën e tij dallohet veçmas ari (fijet e arit) i cili paraqitet si material i përkryer
dhe që njëherësh asocion në pavdekshmëri. Pra, në përgjithësi, te nuset e reja ka
dominuar ngjyra e kuqe në relievin e veshjes popullore, jo vetëm te shqiptarët e
Maqedonisë, por përgjithësisht në të gjitha krahinat shqiptare, kurse te vajzat e reja
është dalluar veshja në të cilën ka mbizotëruar ngjyra e çelët, apo e bardha e
shoqëruar me më pak dekoracione. Ndërkaq, veshja e grave në moshë të thyer është
dalluar me praninë e ngjyrave të errëta, por pa praninë e zbukurimeve.
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SHEFQET ZEKOLLI

LETËRSIA SHQIPE PËR FËMIJË DHE NDIKIMI
I SAJ NË ZHVILLIMIN E DREJTË TË TYRE
Letërsia shqipe për fëmijë tanimë e ka marrë rrugën e mbarë të zhvillimit të
mirëfilltë me të gjitha tiparet e një letërsie që i plotëson të gjitha kriteret dhe vlerat
e nevojshme për t’u quajtur si e tillë. Megjithatë, kjo letërsi, në fillimet e saj, nuk i
plotësonte këto kushte për arsyet të cilat tanimë janë të njohura botërisht; për shkak
të moralizimeve të tepruara që haseshin në këto vepra, për shkak të tendencës gati
të dhunshme për të futur elemente të cilat nuk përkojnë me aftësitë psikiko fizike të
fëmijëve, për shkak të tablove plot dhunë që pasqyroheshin në to etj.
Në letërsinë shqipe për fëmijë, posaçërisht në veprat e shkruara në
periudhat më të vonshme kohore, atëherë kur kjo letërsi filloi të vjelë vlerat ideoartistike të letërsive të mëdha botërore si dhe pasi krijoi një përvojë e traditë të mirë
në të shkruarit artistik, përfshihen tërësisht të gjitha mjetet artistike të të shprehurit;
subjekti i ngjeshur mirë, reflektimi i jetës me të gjithë segmentet përbërëse të saj,
kompozicioni, figurat, gjuha dhe stili i shkrimtarit. Në letërsinë shqipe për fëmijë,
shkrimtarët tanë, nëpërmjet të trajtimit artistik të ngjarjeve të ndryshme, janë
munduar të përfshijnë të gjitha segmentet e jetës dhe botës së interesimeve të
fëmijëve duke ofruar kështu njohuri të reja për këta dhe në të njëjtën kohë duke
ndikuar te fëmijët në formësimin e tyre si qenie inteligjente njerëzore dhe si
pjesëtarë të dobishëm të shoqërisë. Nëpërmjet të veprimit të personazheve të këtyre
krijimeve letrare, nëpër situata të ndryshme që i sjell autori, në veprat e shkruara
enkas për të vegjëlit, ravijëzohen karakteret e fëmijëve, vetitë e tyre dhe emocionet
që i japin veprës dhe të cilat nëpërmjet të mishërimit e identifikimit me
personazhet, barten e reflektohen edhe te vetë lexuesi. Në këtë mënyrë krijohen
mundësi të edukimit të drejtë të fëmijëve; ata, nëpërmjet të këtij identifikimi me
personazhet pozitive të një vepre të caktuar letrare, marrin vetitë e tij dhe kësisoi,
nëpërmjet të imitimit dhe konsumimit të këtyre vlerave, edukohen e fisnikërohen
gjithnjë e më shumë dhe më mirë.
Në letërsinë shqipe për fëmijë, shkrimtarët tanë kanë pasur kujdes që
personazhet kryesore, bartës të ngjarjeve, të jenë personazhe me veti pozitive. Në
këtë mënyrë këto personazhe edhe mund të quhen hero kryesor të një vepre letrare
sepse fjala hero vetvetiu nënkupton një personazh ose një njeri me vlera pozitive.
Këto personazhe, që në letërsinë për fëmijë nuk është e thënë gjithmonë të jenë
njerëz, pothuajse gjithmonë kanë veti pozitive; ata janë të mirë e të zotë, të bukur
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dhe inteligjentë. Prej tyre reflekton mirësia dhe gatishmëria për të luftuar të keqen
ndërsa gjithmonë përkrahin e ndihmojnë të varfrit dhe të dobëtit duke ndikuar që
gjithmonë e mira dhe pozitivja të dalin ngadhënjyese, prej çfarëdo situate qoftë.
Një vepër letrare për fëmijë mund të quhet me vlerë dhe e bukur nëse
përmbajtja e saj është e trajtuar në mënyrë të qëlluar dhe artistike dhe nëse ka vlera
të mirëfillta humane, njohëse e edukative ngase veprat e këtilla ndikojnë në mënyrë
afirmative te lexuesit, ngjallin emocione të fuqishme pozitive te ata dhe në të
njëjtën kohë kanë ndikim në pasurimin e njohurive si dhe në edukimin e tyre të
drejtë.
Letërsia shqipe për fëmijë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe shumë efikase
ndikon në edukimin e fëmijëve. Kjo letërsi ofron mundësi të reja dhe të
gjithanshme për të njohur nxënësit me rrugën e zhvillimit të shoqërisë dhe të
kombit në radhë të parë, e edukon atë në frymën e trendeve të reja të zhvillimit të
gjithëmbarshëm kulturor e social dhe e aftëson atë për të vlerësuar drejt vlerat
pozitive a negative të shoqërisë në tërësi apo të individit në veçanti. Për realizimin
e suksesshëm të një vepre letrare, për trajtimin me sukses dhe të përshtatshëm të
një subjekti në të, për ta bërë më të afërt dhe më të dashur atë për fëmijët,
shkrimtarët për fëmijë, poetë e prozatorë përdorin mjete të ndryshme të stilit,
kryesisht figura stilistike të cilat janë më të përshtatshme dhe më të dashura për të
vegjlit. Për dallim nga letërsia për të rritur, në letërsinë për fëmijë janë disa figura
të cilat paraqiten më ilustrative dhe më të përshtatshme për të prezantuar një
situatë dhe për ta bërë atë më të bukur e më të kuptueshme për fëmijët.
Duke u nisur prej përvojave të “letërsive të mëdha” për fëmijë si dhe prej
studimeve të shumta lidhur me rolin e kësaj letërsie, shkrimtarët shqiptarë për
fëmijë, qysh prej krijimeve të para të tyre për të vegjlit, një kujdes të veçantë i kanë
kushtuar edhe rolit edukativ të letërsisë si dhe ndikimit të saj te fëmijët për
edukimin e tyre të drejtë. Për këtë arsye, studiuesit tanë dhe të huaj me të drejtë
kanë konstatuar se letërsia për fëmijë, përveç vlerave artistike që ka si dhe
segmenteve të tjera që me domosdoshmëri duhet të përfshijë, patjetër duhet të
reflektojë edhe vlera edukative, të cilat do të ndihmojnë pasurimin e fëmijëve me
edukatë të mirë, veti fisnike dhe cilësi tjera qytetëruese e humane. Duke u nisur nga
kjo që thamë më lart, shkrimtari për fëmijë, poeti a prozatori, përveç afiniteteve dhe
dhuntive krijuese, duhet të ketë njohuri edhe nga disa lëmi dhe shkenca të cilat i
determinojnë dhe përcaktojnë normat brenda të cilave mund dhe duhet të veprojë
një shkrimtar për fëmijë si pedagogjia, sociologjia, psikologjia fëmijërore etj. Këto
njohuri të shkrimtarit për fëmijë reflektojnë dhe ndihmojnë në ndërtimin e mirë të
fabulës së veprës letrare për fëmijë, në portretizimin e personazheve, qofshin këta
të rritur apo fëmijë, në këshillat që të rriturit iu drejtojnë fëmijëve, nga subjekti i
veprës dhe nga shumë elemente të tjera që e përbëjnë një vepër letrare. Temat e një
numri më të madh të krijimeve shqipe për fëmijë kryesisht merren nga mjedise në
të cilat fëmijët rriten, zhvillohen dhe veprojnë gjatë moshës së fëmijërisë: mjediset
familjare, natyra, shoqëria dhe ambientet shkollore. Në këto mjedise ata vjelin
material të bollshëm për t’u edukuar dhe për të vepruar drejt gjatë jetës së tyre
kundrejt situatave me të cilat ballafaqohen dhe sfidave të cilat i presin. Në veprat
letrare për fëmijë autori, përveç vlerave edukative të cilat duhet t’i përcjell deri te
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fëmijët, ai duhet të përcjellë edhe një notë të fuqishme të dashurisë së madhe për të
vegjlit dhe njerëzit në përgjithësi, për raportet në mes të fëmijëve dhe edukatorëve
të tyre, për të afërmit e tyre dhe shoqërinë.
Letërsia shqipe për fëmijë këto vlera i ka shfrytëzuar dhe pasqyruar mirë duke iu
dhënë në këtë mënyrë fëmijëve mundësinë që të fitojnë edukatë të mirëfilltë se si
tw duan atdheun, prindërit, shokët, punën, kafshët shtëpiake dhe të pyllit, natyrën
dhe shkollën, duke sensibilizuar kultivimin e vetive pozitive njerëzore e kombëtare
si besën, nderin, respektin ndaj të moshuarve dhe njerëzve në përgjithësi dhe të
gjitha gjërat tjera të cilat e formësojnë karakterin pozitiv të njeriut bashkëkohor. Ky
rol edukativ, i cili e përshkon pothuajse të gjithë letërsinë shqipe për fëmijë
ndonjëherë del i zbehtë dhe i imponuar dhunshëm, duke u kthye kështu në
moralizim pa vlerë, duke e humbur spontanitetin e nevojshëm rrëfyes artistik dhe
duke rrezikuar njëkohësisht që vepra e tillë të bëhet e mërzitshme, monotone dhe e
papëlqyeshme për lexuesit e vegjël.
Shkrimtarët shqiptarë për fëmijë, shpeshherë kanë qenë të detyruar t’iu
përshtaten kohërave në të cilat kanë vepruar dhe rendeve shoqërore që kanë
sunduar atëbotë. Gjatë kohës së Rilindjes Kombëtare dhe deri pas shpalljes së
pavarësisë, letërsia shqipe për fëmijë, edhe pse jo gjithmonë, kryesisht ka trajtuar
tema që kishin të bënin me sensibilizimin e çështjes kombëtare, luftën për çlirim
nga Perandoria osmane, nevojën e emancipimit kombëtar, himnizimit të figurave të
shquara të kombit etj. Më vonë, deri në fillimin e luftës së dytë botërore trajtohen
tema sociale, për shkak të gjendjes tejet të rëndë ekonomike që kishte mbërthyer
vendin për të vazhduar më pastaj, pas kësaj lufte, me tema që kishin të bënin edhe
me “ndërtimin socialist të vendit”, me tema nga lufta e kështu me radhë.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se në poezitë e prozat shqipe për fëmijë u lanë
anash segmente tjera të interesimeve fëmijërore dhe tema të cilat ata i parapëlqejnë.
Të gjendur në një situatë të këtillë ata shqyrtuan mundësinë dhe gjetën rrugë
alternative për ligjërim artistik dhe për trajtim të qëndrimeve të tyre karshi
rrethanave në të cilat jetonin e vepronin.
Duke lexuar një sërë veprash të letërsisë shqiptare për fëmijë, në prozë e
poezi, vijmë te konstatimi se edukimi i drejtë i fëmijëve është një ndër segmentet
qenësore që e karakterizon këtë letërsi. Figura e heroit tonë kombëtar Gjergj
Kastriotit – Skënderbeut dhe betejat që i udhëhoqi për njëzet e pesë vjet me radhë
në krye të ushtrisë shqiptare kundër pushtuesve osman, figurat e personaliteteve të
tjera të shquara të kombit për pavarësinë e Shqipërisë, lufta kundër nazifashizmit,
si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë dhe deri te personazhet e luftërave të fundit
për pavarësinë e Kosovës, janë vetëm disa prej portretizimeve artistike të cilat e
theksojnë karakterin e edukimit patriotik të letërsisë shqipe për fëmijë. Lufta e
fundit në Kosovë, ngjashëm sikur edhe luftërat tjera gjatë historisë sonë plot vuajtje
e dhimbje por plot krenari e dashuri për atdheun e lirinë, u bë inspirim i
pashtershëm i krijuesve tanë për të theksuar dellin liridashës por edhe vlerat
humane të kombit, për lirinë dhe pavarësinë e vendit dhe çlirimin nga okupatorë të
ndryshëm. Letërsia për fëmijë me temë luftën ku reflektohet roli i fëmijëve për të
ndihmuar luftëtarët e lirisë kanë shkruar shumë poetë e prozatorë shqiptarë
gjithandej nëpër tokat ku ata jetojnë, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi,
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Luginë a diasporë të cilët temën e dashurisë ndaj atdheut e kanë përjetësuar në
shumë vjersha, tregime, novela e romane për fëmijë.
Prej librave të psikologjisë mësojmë se fëmija i porsalindur është si një
fletë e bardhë dhe e pashkruar. Gjatë zhvillimit të tij të mëtutjeshëm, fëmija
pasurohet me njohuri të ndryshme, të cilat në këtë mënyrë e kompletojnë atë si
qenie intelektuale. Këto njohuri fëmija fillimisht i absorbon prej rrethit më të
ngushtë familjar, kryesisht prindërve dhe të afërmeve tjerë për të mësuar më vonë
edhe prej mjedisit ku zhvillohet dhe krijohet si dhe duke vërejtur vetvetiu dukuritë
e natyrës dhe gjërat që e rrethojnë e me të cilat takohet çdo ditë. Më vonë, me
fillimin e shkollimit institucional, tanimë nxënësit kanë mundësinë që njohuritë e
tyre ti shtojnë në lëmi të ndryshme, në bazë të planeve dhe programeve arsimore,
nëpërmjet të aktiviteteve të ndryshme në shkollë si dhe me kontaktet e shumta dhe
të përditshme me arsimtarët dhe shokët e tyre. Duke filluar prej klasave të mësimit
parashkollor, kur nxënësit njohuritë e para nga letërsia për fëmijë i marrin kryesisht
prej ilustracioneve të përcjella eventualisht edhe me ndonjë shpjegim të vogël apo
strofë të shkurtër dhe deri në mbarim të shkollimit të tyre, nëpërmjet të veprave
letrare për fëmijë, të ndara edhe sipas grupmoshave të tyre, ata fitojnë njohuri të
ndryshme për shkencat e natyrës dhe shkencat humane, për dukuri dhe fenomene të
natyrës, për raportet në shoqëri dhe për shumë gjëra tjera të cilat janë me interes për
ata.
Edukimi i drejtë i fëmijëve nëpërmjet të letërsisë si dhe pasurimi i tyre me
njohuri të reja për boten, për shkencën dhe të arriturat e zbulimet e reja shkencore,
ka qenë një prej elementeve të cilat reflektojnë një numër i madh i poezive dhe
prozave për fëmijë. Njëkohësisht nëpërmjet të këtyre krijimeve letrare, fëmijët
sensibilizohen dhe inkurajohen për t’u angazhuar edhe vetë drejt zbulimit të
teknologjive të reja të cilat jetën e tyre dhe të njerëzve në përgjithësi do ta bëjnë më
cilësore, më të lehtë dhe më të shëndetshme, do ti njohin ata me vende të ndryshme
të botes, me kulturat dhe civilizimet tjera ndërsa te vetë të vegjlit e zgjojnë
kureshtjen e tyre për të hulumtuar mundësi të reja.
Letërsia shqipe për fëmijë ka qenë dhe mbetet gjithmonë në funksion të
kompletimit të fëmijëve me njohuri të reja. Elementi njohës i letërsisë shqipe për
fëmijë,duke përfshirë këtu edhe segmentet e tjera, karakterin edukativ dhe argëtues,
është një ndër karakteristikat qenësore të kësaj letërsie. Duke filluar prej prozave
më të shkurtra si përralla e tregimi për të vazhduar pastaj me novelën e romanin
dhe për tu përmbyllur me vjershat e krijuara për të vegjlit, këto krijime letrare në
vazhdimësi fëmijëve iu ofrojnë të dhëna të shumta nga bota e cila i rrethon, nga
bota njerëzore, bimore e shtazore, si dhe me njohuri nga të arriturat teknike, nga
teknologjitë informative, ndërsa nëpërmjet të prozave fantastike shkencore i
sensibilizon dhe motivon fëmijët për t’u marrë me shkencat ekzakte.
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ARBEN HOXHA

KONCEPTI I KOHËS NË STRUKTURËN
EPISTEMOLOGJIKE TË KRITIKËS LETRARE
SHQIPE
1. Hyrje
Rëndësia që do të marrin konceptet e kohezionit, parimësisë dhe
vazhdimësisë në mënyrën e të menduarit konceptual-logjik modern, do të jetë
rrjedhojë e ndërveprimit të konceptit të kohës, konceptit të procesit dhe progresit, si
përbërës të vetëdijesimit të njeriut për të qenët e tij qenie kohore.
Në historinë e zhvillimit të të menduarit konceptual-logjik, zhvillimi dhe
ndryshimi i përmbajtjes së konceptit të kohës do të ushtrojë ndikim përcaktues në
formimin e botëkuptimit për botën dhe ekzistencën njerëzore. Rrjedhimisht ai do të
ushtrojë ndikim edhe në strukturën e zhvillimit të kritikës letrare shqipe. Në varësi
nga përmbajtja e konceptit të kohës, si lëndë e të menduarit filozofik, do të
përcaktohet cilësia, vëllimi dhe qëndrueshmëria e të kuptuarit të botës, në njërën
anë, dhe qëndrueshmëria e bazamentit epistemologjik, si shkak i atij lloj të të
kuptuarit, në anën tjetër.
Derisa shkencat natyrore kohën do ta konceptojnë si të dhënë natyrore, si
madhësi objektive, gjithnjë në raport me hapësirën, lëvizjen dhe ndryshimin,
filozofia, ndërkaq, do të vazhdojë që çështjen e kohës ta tematizojë dhe
problematizojë në një mënyrë më radikale duke kërkuar origjinën e saj.
2. Aspekte të historikut dhe të natyrës së konceptit të kohës
Koncepti i kohës, si përbërës i sistemit të të menduarit konceptual, për herë
të parë do të artikulohet në Greqinë e lashtë. Se ç’përmbajtje do të ketë koncepti i
kohës në Greqinë e lashtë, një çështje e tillë do të mund të kuptohet drejt vetëm në
kuadër dhe në kontekst të sistemit mbizotërues grek të të menduarit metafizik për
botën, i cili s’do të jetë gjë tjetër përpos deantropomorfizim i mënyrës mitologjike
të të menduarit për njeriun dhe kozmosin5.
Koncepti i kohës - në kuadër të sistemit të të menduarit konceptual për
kozmosin dhe pozitën e njeriut në të - në Greqinë e lashtë do të ketë rol të
rëndësishëm në punë të konceptualizimit të idesë për përhershmërinë e qenies, për
palëvizshmërinë dhe pandryshueshmërinë e saj. Qenia e përjetshme dhe e
pandryshueshme në mendimin konceptual grek do të konsiderohet qenie e vërtetë,
5

Lasli Vajt, Nauka o kulturi, (Studija o čovjeku i civilizaciju), Kultura, Beograd, 1970, 358-359.
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ndërsa çdo qenie e ndryshueshme, çdo qenie që i nënshtrohet lëvizjes - në këtë
kontekst edhe qenia e kohës – do të konsiderohet qenie e përkohshme, iluzore.
Platoni do të jetë një prej filozofëve, i cili do t’i përmbahet me
konsekuencë një koncepti të tillë për kohën. Në veprën TIMAEUS Platoni thotë:
“Krijuesi filloi të mendojë për të bërë imazhin lëvizës të përjetësisë: në të
njëjtën kohë sikur që solli rregull në univers, ai deshi të bëjë imazhin e përjetësisë,
duke lëvizur sipas numrave, të përjetësisë që na kujtojnë unitetin. Kjo është
sigurisht ajo që i thonë “kohë””6.
Në qoftë se për Platonin hapësira ekziston si bazë e dhënë për rregullin e
dukshëm të gjërave, koha, ndërkaq, do të jetë një aspekt i këtij rregulli i bazuar në
një arketip ideal të pakohës që përfshin “përjetësinë”, për të cilën koha është një
“imazh lëvizës” (shfaqje e pamjes së përjetësisë)7.
Për Platonin koha është “pamja e përjetësisë”, kopje e të përjetshmes, sepse
vetëm përjetësia është ajo që realisht ekziston dhe e cila do të jetë. Në vërtetë,
Platoni kohën e vë në raport opozicional me përjetësinë.
Për ndryshim nga Platoni, i cili hulumtimet e veta për kohën do t’i zhvillojë
në rrafshin e të menduarit metafizik për botën, Aristoteli do të përpiqet që
teoritikisht të bëjë dallimin ndërmjet konceptit të kohës dhe konceptit të lëvizjes,
për të cilën ai do të mendojë se, si entitete ontologjike, ato përbëjnë mënyrat
themelore të qeniesimit të natyrës.
Koncepti i Aristotelit për kohën është i drejtuar dhe i udhëhequr prej
kategorisë “tash”, e cila shërben si shenjë kryesore në rrugën e zbulimit të natyrës
së kohës. “Tash” është njësi kohe e cila e lidh dhe e ndanë “të kaluarën” dhe “të
ardhmen”, prej të cilës koha – si tërësi e njësishme – është e vetmja formë në të
cilën ajo realisht ekziston. Për rrjedhojë, për aq sa “tash” është, atëherë “të tashmet
e kaluara” (gjegjësisht të tashmet të cila nuk janë më) edhe “të tashmet” e ardhme
(domethënë të tashmet të cila ende nuk janë), si të tilla nuk ekzistojnë. Prandaj për
Aristotelin “koha do të jetë masa e llogaritshme e lëvizjes në funksion të një
(gjendjeje) para dhe një (gjendjeje) pas "8.
Sipas pikëpamjes së Aristotelit, koha i takon gjithmonë rregullit të një
vargu shkakësor. Duke e parë kohën në lidhje analoge me lëvizjen Aristoteli do të
konstatojë se koha është numri i lëvizjeve kundruall “para dhe pas”. Funksioni i saj
është i dyanshëm. Në njërën anë ajo e vë kufirin ndërmjet asaj që është “paraprake”
prej asaj që është “e mëvonshme”.9 Në përvojën kohore, sipas tij, gjëja më e
rëndësishme është njëpasnjëshmëria e pakthyeshme, ku çdo gjë rrjedh nga e
shkuara tek e tashmja drejtë së ardhmes.
Kanti, ndërkaq, mund të thuhet se është ndër të parët që kohën do ta vendos
në qendër të njohjes dhe në qendër të subjektit njohës. Sipas tij, tërësia e njohjes
6

Citura sipas: htt://faculty.washington.edu/smcohen/320/timaeus.htm).
Jon E. Roeckelein, The concept of time in psychology: a resource book and annotated bibliography,
Greenwood Press, Westport, Connecticut, USA, 2000, fq. 22
8
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Libri
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IV,
pjesa
11.
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http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/wphil/readings/wphil_rdg07_physics_entire.
htm
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sonë është e mundshme vetëm nëpërmjet konceptit të kohës. Koha, sipas Kantit,
është kusht i të gjitha koncepteve të tjera.
Teza e Kantit për kohën është se koha, ashtu si edhe hapësira, janë vetëm
forma të të perceptimeve tona, e kurrsesi koncepte empirike të dhëna në vete dhe
për vete10. Koncepti i Kantit për kohën bazohet në konceptin e tij për ndjeshmërinë,
ku, në raport me hapësirën, përparësi ai do t’i jep kohës. Në qoftë se hapësira është
formë e perceptimeve të jashtme, koha sipas tij, ndërkaq, është formë e
perceptimeve të brendshme.
Ngjashëm me Aristotelin, edhe Kanti kohën do ta konceptojë si qenie të
vazhdueshme dhe të ndërprerë në çaste të veçanta. Për Kantin, për dallim nga
Aristoteli, koha - ashtu si edhe hapësira - nuk janë diçka të qeniesuara objektivisht,
gjë kjo e cila do të presupozonte kushtet nën të cilat të gjitha gjërat do të
përfshiheshin në to, ashtu sikur nuk presupozon as abstraktimin e raporteve
ndërmjet gjërave. E konceptuar në këtë mënyrë, koha për Kantin është një përbërës
subjektiv që e formëson vetëdijen.
Sipas Kantit vetëdija është e mundshme vetëm nëpërmjet kohës. Baza e
vetëdijes për veten nuk është ndonjë intuitë e drejtpërdrejtë, por ajo përcaktohet
prej mënyrës se si vetëdija në përgjithësi i jepet vetvetes, gjegjësisht prej mënyrës
se si ajo e arrin vetëdijen për veten e saj. Vetëreflektimi i vetëdijes ekziston në
mënyrën e perceptimit të përmbajtjes së vetëdijes në shfaqjen sukcesive të kohës,
çka do të thotë se vetëdija është e mundshme vetëm me ndërmjetësimin e kohës.
Pra, sipas Kantit vetëdija është e kushtëzuar nga forma sukcesive e kohës që
drejtohet kah perceptimet e brendshme, të cilat, paraprakisht, i janë të dhëna
subjektit njohës.
Edhe pse koha rrjedhë nga e kaluara drejtë së ardhmes, rrjedha e saj, sipas
Kantit, realizohet në ekzistencën e sendeve të veçanta, që krijohen, ekzistojnë dhe
shkatërrohen.
Në qoftë se Platoni, kohën do ta konceptojë si “pamje të përjetësisë”, në të
cilën prejardhja e kohës nga thelbi i frymës kuptohet vetëm si vërtetim i asaj çfarë
fryma e ka lëndëzuar në “kohën e përjetshme”; ndërkaq, koha historike – si formë e
konceptit modern për kohën – te Hegeli konceptohet si kthim i kohës në frymë dhe
si moment i njohjes së frymës në kohë, me ç’rast koha shfaqet si mundësi e
historisë11. Në qoftë se koncepti i Platonit për kohën, si entitet epistemologjik,
drejtohet në zotërimin e kuptimit të natyrës së kozmosit dhe natyrës së pozitës së
njeriut në të, me ç’rast koha vihet në raporte analoge me “oponencën” e vet –
“përjetësinë”; ndërkaq, koncepti i Hegelit për kohën drejtohet në zotërimin e
kuptimit të arsyes së historisë dhe të kuptimit arsyes së veprimit të njeriut në të, me
ç’rast koha vihet në raporte analoge me “oponencën” e saj – “historinë” .
Për ndryshim nga koncepcioni i Platonit për kohën, i cili është i karakteri
metafizik, koncepcioni dialektik i Hegelit për kohën do të ushtrojë ndikim në
fuqizimin e konceptit të progresit, si parim botëkuptimor për botën.
10
Shih. Imanuel Kant, “Estetika transcendentale”, në Kritika e mendjes së kulluar, Libri shkollor,
Prishtinë, 2002, fq. 49-66.
11
Shih. G.V. F. Hegel, Fenomenologija duha, BIZG, Beograd, 1979, fq. 460-461.
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Sipas Hegelit, histori mund të kenë vetëm ato qenie të cilat vetveten e
reflektojnë si qenie kohore, dhe anasjelltas qeniet të cilat vetveten e reflektojnë si
qenie kohore kanë histori.
Duke e konsideruar të vjetruar paradigmën metafizike antike të të kuptuarit
të natyrës së kozmosit dhe njeriut, Ortega y Gasset do të thotë:
“Që të flasim për thelbin e njeriut paraprakisht është e nevojshme ta
krijojmë një koncept johelen për thelbin e njeriut...Njeriu nuk ka natyrë...ai ka
histori”12
3. Koncepti i kohës dhe doktrinat epistemologjike letrare
Prej përkufizimeve themelore që i dhamë deri më tani për konceptin e
kohës në shtrirjen e tij historike, mund të konkludojmë se të menduarit tonë për
qenien njerëzore dhe universin në përgjithësi njeh tri koncepcione bazë për kohën:
a) koncepcioni sipas të cilit koha është një “fushë objektive” ku realitetet, ngjarjet,
fenomenet dhe objektet veprojnë brenda saj, ndërsa ajo - në raport me to - është
statike dhe e pandryshueshme; b) koncepcion sipas së cilit koha është një e “dhënë
objektive” e intuites subjektive, e cila e përcakton vetëdijen për ekzistencën e
fenomeneve dhe objekteve në të “tashmen e përhershme” të tyre, dhe c)
koncepcioni sipas të cilit koha është një realitet dinamik që është në raport dialektik
me objektet, ngjarjet, fenomenet, sendet, me ç’rast ajo ndikon në to dhe është e
ndikuar nga ato.13
Koncepcioni i parë, varësisht se në kuadrin e cilit vizion për botën do të
vendoset, do të jetë pjesë përbërëse dhe produkt i pikëpamjes metafizike, në njërën,
dhe pjesë përbërëse të pikëpamjes së materializmit historik për botë, në anën tjetër;
koncepcioni i dytë do të jetë pjesë përbërëse dhe produkt i pikëpamjes së idealizmit
subjektiv për botën; ndërsa koncepcioni i tretë – produkt i sistemi dialektik të të
menduarit për botën dhe ekzistencën.
Përbërës përmbajtjesor të koncepcioneve të tilla për kohën – si ai i
karakterit metafizik ashtu edhe ai i karakterit dialektik – që në të vërtetë e
përshkruajnë karakterin funksional dhe kognitiv të kategorisë së kohës, i gjejmë të
materializuara edhe në doktrinat epistemologjike letrare shqipe.
Varësisht prej funksionit që do t’i jepet kategorisë së kohës në kuadër të
sistemit të njohjes letrare, varësisht rolit që do t’i jepet asaj në kuadër të strukturës
së vetëdijes historike njohëse letrare, varësisht prej përcaktimit që do t’i bëhet
marrëdhënies së saj me kategoritë tjera brenda asaj vetëdijeje, do të përcaktohet
edhe konfiguracioni i përbërëseve dhe raporti i tyre brenda strukturës së zhvillimit
epistemologjik të kritikës letrare shqipe: i subjektit dhe raportit të tij me objektin; i
pjesës dhe raportit të saj me kategorinë e tërësisë; i elementit dhe raportit të tij me

12
Ortega y Gasset, “History as a System”, në Philisophy and History, Essays Presented to Ernst
Cassirer, fq. 293, 294, 300, 305, 313. (cit. sipas Ernst Cassirer, Ogled o čovjeku,, Naprijed, Zagreb,
1978. fq. 221.
13
Ky klasifikim tipologjizues për konceptin e kohës bazohet në tipologjinë që i bë kohës Stiven V.
Hoking. Më gjerësisht shih: Stiven V. Hoking, “Hapësira dhe koha”, në Një histori e shkurtër e kohës,
Toena, Tiranë, 1997, fq. 15-34.
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strukturën; i të përgjithshmes dhe raportit të saj me të veçantën; i subjektit dhe
raportit të tij me objektin; i kontinuitetit dhe raportit të tij me diskontinuitetin.
Varësisht nga mënyra se në ç’raport do të vihen subjekte njohëse letrare me
konceptin e kohës, si kusht i vetëdijes historike dhe i botëkuptimit historicist për
botën, do të konceptohet vetëdija për mënyrën, funksionin dhe qëllimin e
fenomeneve, procesit, rrjedhave dhe vlerave letrare.
Përmbajta e konceptit të kohës si dhe përcaktimi i marrëdhënies së saj me
kategoritë e tjera brenda doktrinave të ndryshme epistemologjike letrare në kritikën
letrare shqipe do të jetë një faktor i rëndësishëm epistemologjik në punë të drejtimit
të teorive dhe metodave për zgjidhje e problemeve të caktuara. Përcaktimi i
përmbajtjes së konceptit të kohës do të ketë rol të rëndësishëm epistemologjik në
punë të rregullimit të tërësisë së postulateve, parimeve, hipotezave, ligjësive e
vetive, si përcaktuese të potencialeve dhe objektivave njohëse letrare.
Në varësi nga konceptimi i raportit të konceptit të kohës me entitetet të
tjera brenda strukturës epistemologjike letrare, do të përcaktohet shkalla e fuqisë
dhe qëndrueshmërisë apo, në rastin e kundërt, shkalla e pafuqishmërisë dhe
paqëndrueshmërisë së doktrinave epistemologjike kundruall problemeve të caktuar
njohës e letrare shqipe me të cilën ato do të përballën apo do të synojnë të
përballën.
Cilësia dhe efektshmëria e raportit të konceptit të kohës me entitetet tjera
epistemologjike do ta përcaktohet në varësi të përmbajtjeve të kategorive, si
drejtuese të koncepteve të caktuara për kohën brenda strukturave të veçanta të
vetëdijeve të subjekteve njohëse letrare dhe si bartëse të strukturave të doktrinave
të caktuara epistemologjike letrare.
4. Përbërësit strukturor të konceptit të kohës
Kategoritë “Çfarë?”, “Si?” dhe “Çfarë dhe Si?”, do të luajnë rol të
rëndësishëm në punë të krijimi të pamjes për lindjen, ekzistencën rritjen dhe
ndikimin e fenomeneve, proceseve, dukurive dhe prirjeve letrare në praktikën
letrare shqipe që do të zhvillohet në rrjedhën kohore. Në kuadër të strukturës
epistemologjike letrare shqipe prezenca e këtyre tri kategorive, si përbërës të
konceptimive të ndryshme të kohës, do të përcaktohet nga orientimet kognitive që
subjetet njohëse letare do të kenë ndaj realitetit të ekzistencës apo esencës së
fakteve, të dhënave, strukturave, prirjeve dhe vlerave letrare. Secila nga tri
kategoritë e lartpërmendura, si drejtuese të tri koncepteve të caktuara të kohës, do
të përfshihen brenda strukturave të doktrinave të caktuara epistemologjike:
kategoria “Çfarë?” do t’i përgjigjet konceptit të kohës, si entitet i doktrinës
epistemologjike të holizmit utopik, i cili fuqitë kognitive do të drjetojë në zotërimin
e realitetit të ekzistencës së fakteve, të dhënave, strukturave dhe prirjeve letrare ;
kategoria “Si?” do t’i përgjigjet konceptit të kohës si entitet i doktrinës
epistemologjike të individualizmit antidialektik, i cili fuqitë kognitive do të drjetojë
në zotërimin e realitetit të esencës së fakteve, të dhënave, strukturave dhe prirjeve
letrare ; dhe kategoria “Çfarë dhe Si?” do t’i përgjigjet konceptit të kohës si entitet i
doktrinës epistemologjike të holizmit dialektik, i cili i cili fuqitë kognitive do të
drejtojë në zotërimin e realitetit të ekzistencës dhe të esencës së fakteve, të
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dhënave, strukturave dhe prirjeve letrare. E drejtuar prej kategorive të tilla,
koncepti i kohës në praktikën e kritikës letrare shqipe do të bëjë të mundur që qenia
letare shqiptare të shihet në aktualitetin dhe në potencialitetin e saj në rrjedhën
kohore. Në rastin e parë, e drejtuar prej kategorisë “çfarë”, qenia letare shqiptare do
të shikohet në aktualitetin e saj; në rastin e dytë, e drejtuar prej kategorisë “si”,
qenia letrare shqiptare do të vështrohet në potencialitetin e saj; ndërsa, në rastin e
tretë, e drejtuar prej kategorisë “çfarë dhe si”, qenia letrare shqiptare do të
vështrohet në raportin dialektik ndërmjet aktualitetit dhe potencialitetit të saj.
Por, çfarë efektesh njohëse do të kenë këto kategori brenda doktinave të
ndryshme epistemologjike?
Për shkak se doktrina epistemologjike e holizmit utopik do t’i nënshtrohet
konceptit të kohës, i cili do të drejtohet prej kategorisë “Çfarë?”, objektiv
mbizotërues njohës i kësaj doktrine do ta jetë njohja e fakteve, e të dhënave dhe të
fenomeneve, të cilat janë produkte të së “kaluarës”. Faktet e njohura, të para në
lidhjen shkakore njëra me tjetrën, mbi bazën e konceptit të kohës së “tashme”, si
entitet epistemologjik të doktrinës së holizmit utopik, do t’i nënshtrohen logjikes
kronologjike të paraqitjes së tyre, logjikë kjo që shtrihen brenda kufijve kohor të së
“tashmes” dhe që drejtohet drejtë të “së kaluarës”. Koha e “tashme” do të jetë
masa e llogaritjes vlerore të “gjendjes para” dhe në raport me “gjendjen e
tanishme”. Në këtë rast, nëpërmjet të kategorisë “Çfarë?” “e kaluara” konceptohet
si “imazhi lëvizës i së tashmes” pikërisht sepse nëpërmjet të “tashmes” e “kaluara”
do të mund ta realizojë tërësinë e pamjes së vet.
Koncepti i kohës, si entitet epistemologjik i doktrinës së holizmit utopik i
cili do të drejtohet prej kategorisë “Çfarë?”, do të perceptohet si një fushë ku
veprat, fenomenet, rrjedhat, proceset dhe vlerat letrare të së “kaluarës” do të
ndikohen nga koha, por ajo nuk do të "preket” prej tyre. Dallimi ndërmjet konceptit
të tillë të kohës, i cili është përbërës konstituiv i sistemit të materializmit historik,
me konceptin metafizik të Platonit për kohën ka të bëjë me atë se derisa koncepti i
Platonit për kohën do të vështrohet nga pikëpamja kozomogonike të të kuptuarit të
ekzistencës së “ngjarjeve planetare” në raport me universin dhe me pozitën e
njeriut në të (prandaj, për këtë arsye koncepti i tillë për kohën i Platonit do të jetë
koncept esencialist, normativ); koncepti i kohës, ndërkaq, i cili do të mishërohet në
strukturën e doktrinës epistemologjike të holizmit utopik, duke u bazuar në
pikëpamjen materializmit historik të të kuptuarit të ngjarjeve, fenomeneve dhe
proceseve letrare, politike, shoqërore, kulturore etj., do të jetë koncept i karakter
përshkrues.
Për shkak se doktrina epistemologjike e individualizmit antidialektik do t’i
nënshtrohet konceptit të kohës që do të drejtohet prej kategorisë “Si?”, kjo doktrinë
objektiv mbizotërues njohës do ta ketë njohjen e fenomeneve, rrjedhave, proceseve,
dukurive dhe vlerave letrare në “të tanishmen e përhershme të tyre”. Doktrina
epistemologjike e individualizmit antidialektik që do të drejtohet prej kategorisë
“Si?” të konceptit të kohës, do të konsiderojë se fenomenet, rrjedhat dhe vlerat e
vërteta letrare janë të qeniesuara objektivisht brenda intuitës subjektive të subjektit
njohës, dhe nuk përcaktohen nga masa e përfshirjes së tyre brenda kohës së
“qeniesuar objektivisht” jashtë atij subjekti. Një koncept i tillë për kohën është i
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karakterit esencialist dhe bazohet në pikëpamjen e idealizmit subjektiv për botën.
Prandaj, nuk është e çuditshme se pse kjo doktrinë në praktikën e njohjes letrare
shqipe do t’i bëjë jehonë njohjes intuiciste, antihistoricizmit dhe subjektivizmit.
Në qoftë se koha, si entitet epistemologjik në doktrinën e holizmit utopik,
do të jetë “mbi” fenomene letrare, me ndikim në fenomene, por e pa ndikuar nga
ato; ndërkaq, në doktrinën epistemologjike të individualizmit antidialektik janë
fenomenet letrare ato që janë “mbi kohën” dhe indiferente ndaj saj. Dhe nuk është e
çuditshme se pse kjo doktrinë me konceptin e saj të kohës që zotërohet prej
fenomeneve në praktikën e njohjes letrare shqipe do të shkaktojë efekte negative në
shkallë të deformimi të pamjes së letërsisë shqipe.
Në rastin e parë, kategoria “Çfarë?”, si drejtuese e konceptit të kohës, do
të preokupohet për dhe rreth “ekzistencës” së veprave, fenomeneve, proceseve,
rrjedhave dhe prirjeve letrare që ndikohen nga rrjedha e kohës, por që ato nuk
ndikojnë në të; dhe në rastin e dytë, ndërkaq, kategoria “Si?” do të preokupohet
rreth dhe për “esencën” e veprave, fenomeneve, proceseve, rrjedhave dhe prirjeve
letrare.
Në rastin e parë “ekzistenca” e veprave, fenomeneve, proceseve, rrjedhave
dhe prirjeve letrare në doktrinën epistemologjike të holizmit utopik nuk do të
vështrohet si produkt i sistemit letrar, por si produkt i të “kaluarës” së sistemit të
marrëdhënieve klasore e sociale që janë të drejtuara nga e “tashmja”. Në rastin e
dytë “esenca” e veprave, fenomeneve, proceseve, rrjedhave dhe prirjeve letrare do
të jetë ajo që krijon, siç do të thoshte Platoni, “pamjen e përjetësisë” për dhe rreth
produkteve letrare.
Konceptet e tilla të kohës që do të drejtohen prej kategorisë “çfarë?”, në
rastin e parë, dhe “Si?” në rastin e dytë, jo vetëm që nuk do ta shuajnë dualitetin
ndërmjet kategorisë së “ekzistencës” dhe “esencës”, në bazë të të cilave do të
përcaktohet pamja për pozitën e veprave, fenomeneve si dhe rrjedhat e procesit të
zhvillimit të letërsisë shqipe në kohë, por përkundrazi, ato ashtu vetëm sa do ta
thellojnë dualitetin ndërmjet tyre, dhe rrjedhimisht do ta ashpërsojnë luftën – të
nxitur nga faktorë jashtepistemologjik – për mbizotërim në dijen e kritikës letrare
që do të zhvillohet ndërmjet doktrinës epistemologjike të holizmit utopik dhe
doktrinës epistemologjike të individualizmit antidialektik.
Për kundër kësaj, për shkak se do t’i nënshtrohet konceptit të kohës që do
të drejtohet prej kategorisë “Çfarë dhe Si?”, doktrina epistemologjike e holizmit
dialektik objektiv mbizotërues njohës do ta ketë njohjen e zhvillimit të
fenomeneve, proceseve, rrjedhave dhe vlerave në rrjedhën e tyre kohore dhe
njohjen e zhvillimit në proces të tyre me ndikim për të tashmen dhe të ardhmen e
njohjes letrare. Doktrina epistemologjike e holizmit dialektik do të ngrihet mbi
konceptin e kohës që do të bazohet në marrëdhënien dialektike të tri dimensioneve
kohore: të djeshmes të sotmes dhe të nesërmes, të cilat do të mund ta shpërfaqin
plotësinë e procesit dhe zhvillimit, si dy koncepte fundamentale të paradigmës së
njohjes moderne që bazohet në vetëdijen historike.
Në të vërtetë, nëpërmjet kategorisë “Çfarë dhe Si?” të konceptit të kohës të
mishëruara brenda strukturës së doktrinës epistemologjike të holizmit dialektik, në
praktikën e kritikës letrare shqipe do të synohet të zotërohet në mënyrë objektive
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ligjësoria e zhvillimit të letërsisë shqipe. Duke u vendosur në të njëjtin kontekst
konceptimi dhe drejtimi të kohës, si entitete epistemologjik, dhe në marrëdhënie
dialektike me njëra tjetrën, kategoritë “çfarë dhe si?” ashtu do të ndikojnë në
shuarjen e konfliktit ndërmjet “ekzistencës” dhe “esencës” për fenomene, procese
dhe rrjedha letrare, në atë mënyrës që kategoria e “esencës”, nga rrafshi
“metafizik” – në doktrinën epistemologjike të individualizmit antidialektik –
nëpërmjet doktrinës epistemologjike të holizmit didaktik, të zbresë në rrafshin
“historik” të konceptimit dhe vlerësimit të fenomeneve, proceseve, rrjedhave dhe
prirjeve letrare. Vetëm në atë mënyrë koha në doktrinën epistemologjike të
holizmit dialektik do të bëhet masa e drejtë dhe objektive për llogaritjen e lindjes,
lëvizjes, ndryshimit dhe zhvillimit të fenomeneve, proceseve dhe rrjedhave letrare
prej një “gjendjeje para” në një “gjendje pas” tyre.
5. Funksionet e konceptit të kohës në kritikën letrare
Varësisht kategorive “Çfarë?”, “Si?” dhe “Çfarë dhe Si?” do të përcaktohet
natyra e konceptit të kohës, e bashkë me të edhe funksioni i tij brenda doktrinave
të caktuara epistemologjike. I drejtuar prej kategorisë “Çfarë?”, koncepti i kohës do
të marrë funksion gnoseologjik; i drejtuar prej kategorisë “Si?”, koncepti i kohës do
të marrë funksion ontologjik; ndërsa i drejtuar prej kategorisë “Çfarë dhe Si?”,
koncepti i kohës do të marrë, njëkohësisht, funksion gnoseologjik, ontologjik dhe
aksiologjik.
Për shkak se do të ushtrojë ndikim në formatin e njohjes letrare, në
orientimin e metodave dhe të teorive, si dhe në mundësitë e tyre për
gjithëpërfshirshmëri dhe zotërim në punë të njohjes së objektit letrar, natyra e
konceptit të kohës në njohjen për letërsinë do të marrë edhe funksion metodologjik.
Në varësi nga kategoritë “Çfarë?”, “Si?” dhe nga kategoritë “Çfarë dhe
Si?” njëkohësisht, si përcaktuese të përmbajtjes së natyrës së konceptit të kohës dhe
si drejtues të tij brenda strukturës së zhvillimit të kritikës letrare shqipe, do të
përcaktohet natyra, orientimet dhe qëllimet e doktrinave të caktuara
epistemologjike.
Kështu, bie fjala, në rrafshin aksiologjik zbatuesit e doktrinës
epistemologjike të holizmit utopik në kritikën letrare shqipe, të “tashmes” do t’i
japin rolin e arbitrit ndaj të “kaluarës”.
Çfarë do të thotë kjo?
Kjo do të thotë që veprat, fenomenet proceset dhe rrjedhat letrare të së
“djeshmes” do të maten me masën e botëkuptimeve dhe ndjeshmërive të “së
sotmes”. Për rrjedhojë në praktikën e kritikës sonë letrare do të hasim, bie fjala,
qëndrime qortuese ndaj “pesimizmit” në njërën, dhe qëndrime lavdëruese ndaj
“frymës revolucionare” të përfshirë në praktikën krijuese të Migjenit, nga ana
tjetër14.

14

Shih për këtë: Vehbi Bala, Migjeni, portret – monografi, Naim Frashëri, Tiranë, 1974; Mark
Gurakuqi, Tema antifetare në veprën e Migjenit, Nëndori, nr. 8, Tiranë, 1967.
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Ose do ta hasim idenë se lindja dhe formimi i realizmit socialist shqiptar
është vijimësi e natyrshme e traditës së krijuar nga Naimi, Çajupit, Mjeda, Asdreni,
Noli, Migjeni etj.
“Letërsia jonë e realizmit socialist lindi, u formua dhe u zhvillua gjatë më
se një çerek shekulli, duke u mbështetur në traditat më të mira të letërsisë sonë
patriotike dhe demokratike të së kaluarës në arritjet më të shquara të Naimit,
Naimi, Çajupit, Mjeda, Asdreni, Noli, Migjeni etj....
Në qoftë se vijimësia historike, si ligjësori e zhvillimit të letërsisë, ka
rëndësi për sisteme artistike letrare që u përkasin epokave dhe shoqërive krejt të
ndryshme, aq më tepër ajo ruan efektin e vet brendapërbrenda një letërsie. Në
etapat që ka kaluar letërsia jonë e realizmit socialist shquajmë një vijimësi të
caktuar, e cila shprehet në ruajtjen e arritjeve më të shquara të etapave të
mëparshme dhe pasurimin e tyre të mëtejshëm.”15
Në qoftë se koncepti i kohës si “fushë”, ku veprat, fenomenet, rrjedhat,
proceset letrare fenomenet dhe objektet veprojnë brenda saj, ndërsa ajo në raport
me to është statike dhe e pandryshueshme, do të jetë pjesë përbërëse e strukturës së
doktrinës epistemologjike të holizmit utopik dhe, si i tillë ai do të ushtrojë ndikim
përcaktues në krijimin e pamjes së historisë së letërsisë shqipe; si element të izoluar
në trajtën e argumentimit, si mjet logjik – e jo si entitet metodologjik me karakter
strukturor, prandaj edhe (jo)gjithëpërfshirës, me pasoja për rezultatin e hulumtimit
shkencor – efektet negative të një koncepti të tillë për kohën do t’i hasim edhe në
praktikën e kritikës letrare që do të bazohet në doktrinën epistemologjike të
holizmit dialektik. Më poshtë po e sjellim një shembull ilustrues kur Naim Frashëri
qortohet për shkak se në poezinë e tij për fëmijë nuk përmban pikëpamje
materialiste-dialektike:
“...qëndrimet e Naimit lidhur me momentet sociale në vjershat e tij për
fëmijë janë mjaft relative. Derisa, në njërën anë, Naimi e paraqet me shkathtësi
gjendjen, nga ana tjetër, në vjershat e tij nuk ekspozohen shkaqet e gjendjes së
mjeruar të popullit, e në veçanti të fëmijëve. Madje edhe mënyra e zgjedhjes së
problemeve të ndryshme sociale është larg ideve materialiste-dialektike dhe nga ky
aspekt Naimi ekspozohet më tepër si idealist që, megjithatë, pretendon të arrijë
pozita dualiste të konceptimit të jetës.”16
Në rastin e dytë, kategoria “Si?”, si orientues e konceptit të kohës, do të
ndikojë që kritika letrare shqipe të merret me hulumtimin dhe ndriçimin se “çfarë”
efekte do të prodhojnë në të “tashmen e përhershme” fenomene, rrjedha, dukuri,
15

Koço Bihiku, Letërsia dhe koha, Naim Frashëri, Tiranë, 1982, fq. 9. Me këtë rast duhet theksuar se
realizmi socialist, si doktrinë letrare, letërsinë do të pretendojë ta vë në shërbim të ideologjisë klasore
dhe në shërbim të kulturës klasore. Mund të thuhet se me një doktrinë të tillë nuk e ndërlidh asnjëri
nga shkrimtarët e apostrofuar nga Bihiku, e aq më pak Naimin. Pse? Sepse ideja për kulturën klasore,
si teori, për here të pare do të shfaqet nga filozofi rus Aleksander Aleksandrovic Bogdanov qysh më
1908, në programin e tij “Proletkulta”. Ndërsa si doktrinë e normativizuar letrare dhe si formacion
stilistik, realizmi socialit do të konstituohet në vitet e 30-të të shek XX, ku idealet e Revolocionit të
Tetorit ishin në fazën më të lartë frymëzuese e ndikuese për një botë pa klasa. (Shih.Aleksander
Flaker, Sovjetska književnost 1917-1937, Zagreb, 1967, fq 34-38; Rečnik književnih termina, Nolit,
Beograd, 1986, fq.742.)
16
Agim Deva, Poezia për fëmijë (1872-1980), Rilindja, Prishtinë, 1982, fq.65.
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procese, vlera letrare; dhe në rastin e tretë kategoria “çfarë dhe Si?” njëkohësisht, si
orientuese e konceptit të kohës, kritikën letrare shqipe do ta drejtojnë në
hulumtimin dhe ndriçimin e fenomeneve, rrjedhave, dukurive, proceseve dhe
vlerave letrare, në të djeshmen, të sotmen dhe të ardhmen e tyre, e kjo do të thotë
në hulumtimin e gjenezës, ekzistencës, zhvillimit dhe parashikimin e perspektivës
së tyre në të ardhmen ashtu sikur se edhe mundësitë që ato do t’i krijojnë
perspektivës letrare shqipe në të ardhmen.
6. Përfundim
Inkorporomi i konceptit të kohës më mënyrën konceptuale të të menduarit
për botën dhe pozitën njeriut në të, do të ushtrojë ndikim të fuqishëm në
konstituimin e historizmit, si botëkuptim për botën, në përgjithësi, dhe si parim
epistemologjik, në veçanti.
Varësisht prej përmbajtjes së konceptit të kohës, do të përcaktohet
karakteri esencialist, natyralist apo dialektik i historizmit, si botëkuptim për botën
dhe si parim epistemologjik letrar në kritikën letrare shqipe.
Sa herë cilësitë e lëndës kohore, në praktikën e mendimit kritikë letrare, do
të vihen në raport të zhdrejtë me cilësitë e objektit të njohjes letrare, atëherë brenda
strukturës epistemologjike të zhvillimit të kritikës letrare shqipe në gjysmën e dytë
të shek. XX do të shfaqen anomalitë, të cilat jo vetëm që do ta luhatin
qëndrueshmërinë e postulateve dhe hipotezave; jo vetëm që do ta vënë në
pikëpyetje mënyrën sistemimit të rregullave dhe parimeve, por ato ashtu do ta vënë
në pikëpyetje vërtetësinë e teorive dhe efikasitetin e metodave, e me këtë edhe vetë
qëllimin dhe rezultatin e njohjes së objektit letrar. Nga aspekti i ontologjisë
fenomenologjike mund të thuhet se shfaqjet e anomalive në strukturën zhvillimit të
kritikës letrare shqipe janë dukjet e anomalive të shfaqura në lëndën e kohës, si
material kategorial i konceptimit dhe drejtimit të saj.
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YZEDIN HIMA

LETËRSIA E PENGUAR
Janë disa terma të përdorur nga studiues të ndryshëm për emërtimin e kësaj
letërsie. Më shpesh ndeshim termin “Letërsi burgu”, ose “Letërsi që vjen nga
burgu”. Mendoj se një term i tillë lë jashtë një pjesë të mirë të kësaj letërsie, e cila
nuk është krijuar në burg, nuk vjen nga burgu, por ka tipare të përbashkëta me
letërsinë që synon të fokusojmë në këtë punim, për të cilën do të flasim në vijim.
Kjo letërsi, mendojmë, nuk mund të emërtohet me termin “Letërsi e ndaluar”, term
që mund të përdoret për një pjesëz të kësaj letërsie, e cila pa dritën e botimit dhe,
për shkak se nuk qe nyjëtuar sipas parimeve të realizmit socialist, u ndalua me
vendim, urdhër nga institucionet përgjegjëse të kohës. Mendojmë se termi “Letërsi
e penguar” është term gjithëpërfshirës për këtë letërsi. Kur themi “Letërsi e
penguar” nënkuptojmë edhe atë letërsi që është krijuar në burg, por është penguar
të botohet, edhe atë letërsi që është krijuar jashtë burgut, por gjithashtu është
penguar të botohet, edhe atë letërsi që qe botuar dhe është ndaluar duke u penguar
që të lexohet, edhe atë letërsi që nuk qe krijuar, sepse pengohej të lindte nga klima
e terrorit, por do të lindte kur kjo klimë do të ndërronte, edhe atë letërsi që qe
krijuar në mendjen e shkrimtarit, por qe penguar për t’u hedhur në letër nga frika,
edhe atë letërsi që qe krijuar dhe shkruar, por nuk qe çuar kurrë për botim, sepse
pengohej prej frikës, por që u shfaq pas rënies së diktaturës dhe shkaktoi habi
estetike, edhe atë letërsi që është krijuar, është çuar për botim, por botimi qe
penguar për shkak se nuk përmbushte kriteret e realizmit socialist. Në librin “Fjalor
i gjuhës së sotme shqipe” për fjalën pengoj kemi këto shpjegime: “1. I dal përpara
dikujt a diçkaje dhe s’e lë të lëvizë më tej; i zë rrugën, e ndaloj ose e vonoj lëvizjen
e dikujt a të diçkaje. 3. I nxjerr pengesa dikujt a diçkaje; nuk e lë të bëhet a të
zhvillohet diçka, e vonoj, e vështirësoj, a e ndaloj diçka; bëhem pengesë për dikë a
për diçka.” Pra siç shihet folja pengoj dhe mbiemri që vjen prej saj i penguar janë
më gjithëpërfshirës se folja ndaloj dhe mbiemri i ardhur prej saj i ndaluar. Po t’i
hedhim një sy mbiemrit (i,e) ndaluar në këtë Fjalor lexojmë: “Që nuk lejohet të
përdoret a shfrytëzohet (zakonisht me urdhër a me ligj); që nuk lejohet të bëhet,
libër i ndaluar, zonë e ndaluar për kullotje.” Nga ky vështrim nxjerrim përfundimin
se mbiemri i ndaluar nuk është gjithpërfshirës, sikurse termi “Letërsi e ndaluar”
për të cilin folëm më lart. Mendojmë se termi “Letërsi e penguar” është termi i
duhur për këtë letërsi, e cila edhe pse u pengua, u ndalua sot është një realitet
brenda “Letërsisë shqipe”. Letërsia që u krijua jashtë parimeve të metodës së
socrealizmit i ruajti tiparet e letërsisë si e tillë. “Letërsia e penguar” përfshin të
gjithë tekstet letrare që u krijuan gjatë periudhës së diktaturës në Shqipëri, por që
nuk u nyjëtuan sipas metodës së socrealizmit dhe parimeve të saj. Pavarësisht fatit
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të autorëve, fat, i cili na duhet të shënojmë, se nuk ishte i njëjtë për të gjithë
krijuesit e kësaj letërsie, kjo letërsi bashkohet për shkak të tipologjisë. Diskurset e
kësaj letërsie nuk ishin qëllimore, nuk ishin ideologjike. Kjo letërsi nuk u kthye në
instrument për edukimin dhe formimin e masave me botëkuptimin marksist. Madje
kjo letërsi në mjaft raste ka ndjekur edhe modelet e shkrimit të letërsisë
bashkëkohore europiane. Në diskurset e teksteve kësaj letërsie dallon edhe
realizmin, hermetizmin, ekzistencializmin, irracionalizmin, akmeizmin,
surrealizmin, simbolizmin e plot rryma e drejtime të tjera bashkëkohore apo të
kaluara në letërsinë perëndimore, por që jehona e tyre jetonte ende në letërsinë e
krijuar në izolim. Tekstet e kësaj letërsie vijuan në shtratin e “Letërsisë së
modernitetit”, duke u zhvilluar fshehur, në mënyrë të nëndheshme (mjaft
dorëshkrime pas vitit ’90 dolën nga dheu ku qenë groposur për t’i shpëtuar
ndjekjes.) Ajo i shpëtoi kontrollit të censurës zhdanoviste ( në pjesën e saj më të
madhe) për faktin e thjeshtë se nuk u botua, e për rrjedhojë nuk kaloi nëpër morsën
e shtrënguar mirë të letërsisë së socrealizmit. Shembull tipik është poezia e Zef
Zorbës, krijimet e Mihal Hanxharit, proza e Astrit Delvinës dhe at Zef Pllumit, etj,
të cilat e gjetën lexuesin pas viteve ’90. Pjesë e rëndësishme e kësaj letërsie është
edhe letërsia sfiduese, e cila i kishte shpërfillur parimet e drunjta të socrealizmit
dhe ashtu, me të gjitha tiparet e letërsisë së modernitetit, u paraqit në redaksinë e
vetme shtetërore për t’u botuar. Kjo letërsi u ndalua, u dënua. Së bashku më
tekstet edhe autori. Ka disa shembuj të tillë, por rasti i shkrimtarit dhe poetit Visar
Zhiti është më domethënësi. Ai u dënua për shkak se poezitë e tij nuk qenë poezi të
socrealizmit, por, siç pohojnë edhe ekspertët e policisë për letërsinë, poezia e tij
kishte tipare të njëjta me poezinë moderne që botohej në vendet kapitaliste e
revizioniste. Edhe poezia e Frederik Rreshpjes u dënua dhe u ndalua së bashku me
autorin e saj. Të njëjtin fat patën tekstet në prozë të Pjetër Arbnorit, të cilat u
shkruan në burg dhe u kapën aty, u dënuan, u ndaluan dhe me to edhe autori. Fatin
më tragjik e pati Vilson Blloshmi dhe tekstet e poezisë së tij. Ai u ekzekutua nga
diktatura së bashku me poetin Genc Leka. Poezitë e Blloshmit, siç do të shohim
edhe më poshtë, nuk kanë të bëjnë fare me poezinë e socrealizmit. Tekstet poetikë
të Blloshmit u gjetën në dosjet e sigurimit. Tek “Letërsia e penguar” bashkohen
edhe tekstet e shkrimtarëve dhe poetëve që nuk mund t’i afroheshin shtëpive
botuese për shkak të biografisë politike të familjes së tyre si poetët Sherif Bali dhe
Gëzim Hajdari nga Lushnja, tekstet e të cilëve e panë dritën e botimit pas viteve
’90. Gjithashtu me tekste të veçanta i bashkohen kësaj letërsie edhe poetët dhe
shkrimtarët që shkruan dhe botuan gjatë diktaturës, por duke thyer kornizat e
socrealizmit krijuan vepra të mirëfillta artistike me të gjitha tiparet e modernitetit.
Për shkak të këtyre teksteve autorët u kritikuan, u dëbuan dhe shkuan për edukim
në gjirin e klasës punëtore, ndërsa tekstet e tyre u nëmën dhe u burgosën në fondin
e rezervuar të bibliotekave. Disa prej tyre humbën edhe të drejtën e botimit si
Dhimiter Xhuvani, Sadik Bejko, Roland Gjoza, etj, të cilët u dërguan në kantiere
apo miniera për t’u edukuar. Edhe vepra e shkrimtarit të shquar Ismail Kadare, me
tekstet thelbësore të saj të ndaluara dhe gjysmë të ndaluara, nuk rrodhi në shtratin e
socrealizmit. Falë meritave të pazakonta artistike dhe modernitetit këto tekste
fituan lexuesin e gjerë europian dhe atë botëror të disa gjeneratave. Po kështu
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mund të përmendim poetin Dhori Qiriazi, shkrimtarin Zija Çela, të cilët u braktisën
në zona rurale për mjaft vite. “Letërsia e penguar” përfshin, për mendimin tonë,
edhe tekstet letrare të disa poetëve dhe shkrimtarëve të viteve 70- 80, të cilët
përfituan nga përmirësimi i përkohshëm i klimës letrare në një hark kohor.
Natyrisht, në vijim do të ndalemi më tepër në tipologjinë e modernitetit që bashkon
tekstet e kësaj letërsie.
Po pse “e penguar”? Përmendim mbiemrin e penguar sepse kjo lloj
letërsie ishte shpallur e jashtëligjshme nga shteti dhe tekstet e “Letërsisë së
penguar” që kapeshin kritikoheshin, dënoheshin dhe ndaloheshin, siç shkruam më
lart. Janë zhvilluar mjaft plenume të “Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve”, ku
janë dënuar tekste për modernizëm, ku janë kritikuar e dënuar shkrimtarë për
devijim nga metoda e socrealizmit. Revolucioni kulturor kinez u importua edhe në
Shqipëri. Shkrimtarët u dëbuan nga Tirana dhe u nisën për të jetuar për vite të tëra
në kooperativa, miniera, kantiere ndërtimi. Poetët dhe shkrimtarët morën detyrën
për të mësuar artin e krijimit nga punëtoret dhe kooperativistët. Plenumi i 4 i PPSH
në vitin 1973 ndërpreu atë hark të vogël kohor me klimë disi të favorshme që u
quajt liberalizëm në art e letërsi. Disa shfaqje të modernitetit në tekstet e botuara në
këtë kohë u goditën rëndë nga vetë diktatori. Studiuesi dhe poeti Sabri Hamiti, në
studimin e tij “Zef Zorba- Alternativa moderne”, botuar te libri i tij me studime
“Albanizma” shkruan: “ … Këtu rri enigma e kulturës shqiptare për gjysëm
shekulli. Kërkimet do të sjellin zbulime të habitshme që dëshmojnë se modernizmi
shqiptar është zhvilluar në heshtje, tinëz, në fshehtësi…” Kohët e fundit ka një
vëmendje të shtuar për “Letërsinë e penguar” në letrat shqipe. Është meritë së pari
e shkrimtarëve që kanë kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës së tyre (në mos më
të rëndësishmen) në burg dhe pjesën tjetër të jetës në internime. Gjithashtu është
meritë edhe e disa shkrimtarëve dhe studiuesve, të cilët kanë provuar goditjen e
diktaturës, ata vetë dhe tekstet e tyre si Arshi Pipa, Amik Kasaruho,Visar Zhiti, të
cilët provuan ferrin e diktaturës, burgun, apo Sadik Bejko që ka provuar dënimin
me punë fizike të detyruar në minierë dhe dënimin e teksteve të tij. Meritë për
studimet e kësaj letërsie kanë edhe përfaqësuesit e gjeneratës së re të shkrimtarëve
dhe studjuesve si Agron Tufa, Laura Smaqi, Dhurata Shehri, Persida Asllani etj.
Libri i parë me temën e ferrit të diktaturës i takon shkrimtarit Arshi Pipa, i
cili, pas daljes nga burgu i Burrelit, u arratis nga Shqipëria. “Libri i Burgut” u botua
në Romë në vitin 1959. Janë botuar edhe disa libra dokumentarë me kronika,
përshkrime dhe analiza të jetës në burgjet e tmerrshëm të diktaturës. Vepra
voluminoze “Rrno për me tregue” e At Zef Pllumit sjell me art sagën e burgut
shqiptar. At Zef Pllumi e përjetoi tërë diktaturën në burg e internim. Ejëll Coba, i
diplomuar për drejtësi në Universitetin “La sapienza” të Romës, botoi librin
memuaristik “Jetë e humbun”. Ai kaloi 25 vjet pas hekurave. Uran Kalakula botoi
librin me kujtime e refleksione “21 vjet burg komunist”, ndërsa Luan Myftiut botoi
librin “Nën terrorin komunist”. Amik Kasaruho botoi romanin dokumentar “Ikje
nga trilli i perëndive”, etj. Disa autorë kanë ndërtuar vepra mirëfilli artistike, ku
kufijtë midis fiction dhe pamjeve reale janë mjaft të brishtë. Ose kemi të bëjmë me
një model të ri shkrimi, ku burgu real “mahnitet” nga ngjashmëria me burgun
artistik të teksteve, ku edhe personazhet janë njerëz realë, me emrat e tyre realë.
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Vepra të tilla si “Ferri i çarë”, “Rrugët e Ferrit”. “Panteoni i nëndhëshëm ose
Letërsia e realizmit të dënuar” të shkrimtarit Visar Zhiti, “Ridënimi” i Fatos
Lubonjës, “Kohë antishenjë”, “Palltua e burgut”, “Hetimi” dhe “Spaçi” të artistit
Maks Velo etj, sjellin pamje ngjethëse nga Ferri i diktaturës dhe tregojnë për
shkrimin dhe mbijetesën e letërsisë nga shkrimtarët e burgosur. Studimet e Sabri
Hamiti- “Albanizma”- studime letrare shkrimtarit Sadik Bejko për dy poetët e
pushkatuar nga diktatura “Vilsoni dhe Genci”, apo studimi tjetër “Disidentët e
rremë” janë një kontribut i çmuar. Kjo letërsi plotëson një dimesion të munguar të
letrave shqipe.Visar Zhiti i ka nënvizuar librat e tij si burgologji.
Tekste të tillë në letrat shqipe nisën të botohen në postdiktaturë. Në botimet
e postdiktaturës, kjo letërsi bie në sy si refuzim i korpuseve srz e stz (seria e
romanit të zgjedhur dhe seria e tregimit të zgjedhur) që kishin pushtuar libraritë dhe
bibliotekat. Si refuzim i dhunës ideologjike totalitare që do të vazhdonte të
zotëronte mendjet e njerëzve edhe për shumë kohë, si refuzim i urrejtjes klasore, si
refuzim dhe përpjekje për ndërprerjen e luftës civile, e cila vazhdoi gjatë pesëdhjetë
viteve dhe nuk u ndal edhe në postdiktaturë, si ndërtim i së vërtetës për lirinë dhe
dhunën, manipuluar gjatë diktaturës dhe në postdiktaturë.
Kjo letërsi e shkruar sidomos nga mjeshtër të penës, të cilët patën shkruar
poezi në ajër duke i fshehur në kujtesë, gjatë viteve të burgut, tronditi nga themelet
ngrehinën e dhunës në të gjitha dimensionet e shfaqjes. Kjo letërsi formon kujtesën
qytetare, aq e rëndësishme për një shoqëri traumatike si shoqëria jonë, që herëherë ka shfaqur shenja të amnezisë, humbjes së kujtesës, ose shfaqet me një kujtese
sezonale.
Shkrimtari Visar Zhiti në librin “Panteon i nëndheshëm ose Letërsia e
dënuar” shkruan: “Armiku më i madh i totalitarizmit është kujtesa. Diktaturat,
qofshin ato naziste, qofshin ato komuniste, sidomos këto të fundit, zhdukin e
zhdukin dokumenta pa fund, dëshmitë, kujtesën e shkruar dhe të pashkruar…”
“Libri i Burgut” i Arshi Pipës si pararendës i “Letërsisë së penguar”.
“Libri i Burgut” i shkrimtarit dhe studjuesit Arshi Pipa është libri i parë
që sjell dëshmi autentike nga burgjet e diktaturës në Shqipëri gjatë viteve 1945 –
1956. Këto dëshmi i sjell nëpërmjet teksteve poetike një nga penat e shquara të
“Letërsisë së penguar”, që e provoi burgun e diktaturës në periudhën më të errët të
saj. I gjithë libri është krijuar në burgjet ku kaloi dhjetë vjet poeti, me përjashtim të
kapitullit të parë dhe të fundit që përkojnë me kohën para dhe pas burgut të autorit.
Libri u botua në vitin 1959 në Romë. Në parathënien e këtij libri autori shkruan: “
Në çastin kur po vëhem me i paraqit lexuesit kto vargje, ndiej diçka qi asht vështirë
të shprehet. Mendoj se gjindem n’Amerikë, në nji vend të cilin asqi andrrojsha, kur
shkruejsha kto vargje, ta shifsha ndonjiherë; e pamundshme do t’ishte dukë
asokohe kjo gja, absurde dëshira e saj. Përkundër, nuk dukej aspakë e
pamundëshme qi un mos delsha gjallë nga burgjet komuniste. Dhe ky libër u-nis
bash me qëllim qi të delte ai nga burgjet prej të cilave un ndofta nuk do të delsha.”
Pse u shkrua ky libër në vargje? A nuk do të ishte më e volitshme për të përshkruar
burgjet e diktaturës dhe ato që ndodhnin aty në prozë? Sërish për të sqaruar këtë
çështje na vjen në ndihmë poeti Arshi Pipa. Ai shkruan në prathënien e librit se
nëse ky libër do të qe shkruar në kushte të tjera, jo në kushtet në të cilat u krijua
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dhe u shkrua, do të parapëlqente prozën. Po të kemi parasysh burgjet e diktaturës,
krijimtaria poetike kërkonte më pak letër, për shkak të karakterit sintetik të poezisë,
gjithashtu ruhej më lehtë se proza e shkruar, sikurse vëren edhe autori: “zen ven ma
pak dhe ruhet ma mirë”.
Arshi Pipa tregon se shumica e teksteve poetike u shkruan në letër cigareje
dhe secili prej tyre “ka nji histori të vetën” Lind pyetja, “Libri i Burgut” është
fiction apo është një libër memuaristik? Pikërisht te “Letërsia e penguar” gjejmë
mjaft vepra letrare të cilat krijojnë një tipologji, një lloj letërsie që është nyjëtuar si
e tillë, por me personazhe, mjedise dhe ngjarje reale. “Libri i burgut” i Arshi Pipës
është emblematik në këtë tipologji. Autori në parathënien e librit të tij nuk ka lënë
pa prekur edhe këtë çështje: “Auktori deshi qi “Libri i Burgut” të mos ishte vetëm
nji seri kronologjike faktesh të jetës së burgut. Bashkë me faktet atij i rrinte për
zemër të jepte edhe jehonën e tyre në shpirtin.” Në pasthënien e këtij libri, shkruar
për ribotimin e vitit 1994, Arshi Pipa tregon se si mundi që ta nxjerrë këtë libër nga
burgu nëpërmjet letrave të cigareve të qepura në rrobat që i merrte e motra për t’i
larë: “Fatmirësisht letërkëmbimi i mshehtë nuk u diktue, dhe kështu poezitë
mundën me u ruejtë, tue u transkiptue ma vonë në nji fletore. Letër-cigaret janë
ruejtë, dhe gjinden në nji sepet, bashkë me të tjera sende të cmueshme, në shtëpinë
e motrës në Washington D.C.” Ky libër është ndarë në kapituj sipas kohës dhe
vendit ku është krijuar. Kapitulli i fundit është shkruar pas daljes së poetit nga
burgu në vitin 1956 – 1957. Në faqen e parë të librit ka një kushtim, ku thuhet:
“Dëshmorëve të kombit qi ranë kundër komunizmit me nderim auktori kushton.”
“Libri i Burgut” i Arshi Pipës është modeli i parë i shkrimtarisë të realizuar në
kushte dhune, ku kapja e tekstit të kushtonte ridënimin, sikurse ndodhi më pas me
shkrimtarin Pjetër Arbnori.
Tekstet e tij poetike të shkruara në burgjet e Tiranës, Durrësit, Gjirokastrës dhe
Burrelit, në Kampin e Përqendrimit të Vloçishtit dhe pas daljes nga burgu në
Shkodër, formojnë një mozaik poetik me pamje rrëqethëse nga burgjet e diktaturës.
Poezia, shpresa për të qenë i lirë, dashuria dhe atdhetaria janë motivet që i
kundërvihen pamjeve, ku të gjitha llojet e dhunës e zhvleftësojnë jetën njerëzore
deri në atë pikë sa vdekja është shpëtim nga terrori dhe vuajtjet pa fund. Lartësia
shpirtërore dhe intelektuale kanë bërë të mundur, për mendimin tonë, që poeti
Arshi Pipa të dalë gjallë nga ferri dhe të lërë pas një dëshmi të pazakontë artistike
për dhunën e diktaturës mbi qytetarët shqiptarë, posaçërisht mbi intelektualët më të
mirë të kohës.
Ky mozaik poetik krijon një unitet letrar mjaft harmonik për nga aksi artistik dhe
aksi semantik. Edhe librat e tjerë me këtë fokusim që u shkruan më pas kanë shijen
e bukës së këtij krijimi, pavarësisht origjinalitetit të tyre. Maks Velo i nyjëtoi
romanet e tij “Hetuesia” dhe “Spaci” në trajtën e tregimeve të shkurtra që formonin
mozaikun e plotë të veprës dhe unitetin e saj. Po kështu shkrimtari Visar Zhiti në
burgologjinë e tij me personazhe, vende dhe ngjarje reale nyjëton vepra mirëfilli
artistike, ku takojmë edhe detaje dhe personazhe që më parë i kemi takuar te “Libri
i Burgut” i Arshi Pipës, siç janë kafshët e burgut, femrat që tronditin të burgosurit
kur kalojnë në rrugën pranë burgut, teksa lënë pas një imazh lirie dhe dashurie për
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jetën, të burgosur që vdesin burrërisht, të burgosur që zvetënohen duke u kthyer në
vegla të dhunës etj.
Te “Libri i Burgut” kemi një tekst poetik të titulluar “Maçoku”. Te libri i Visar
Zhitit “Hedh një kafkë te këmbët tuaja” kemi poezinë e titulluar “Macja jonë”,
ndërsa te tregimi i Fatos Lubonjës me titull “Nuriu” kemi si personazh kryesor,
krahas Nuriut edhe Cokun, maçokun e tij. Po ashtu kemi poezi për qingjat te libri i
Arshi Pipës dhe për delet te libri poetik i Visar Zhitit. Tek “Libri i Burgut” i Arshi
Pipës kemi një tekst poetik të titullur “Nji mini”, ndërsa Visar Zhiti një tekstin e tij
poetik nga libri i sipërpërmendur e ka titulluar “Minjtë”.
Besojmë se e përbashkëta e të gjithë teksteve letrare me motivin e burgut kanë në
qendër dhunën dhe qëndresën ndaj saj. Bie në sy se dhuna e diktaturës ka qënë po
aq primitive dhe e egër si në vitin 1945, po ashtu edhe në vitin 1985. Lufta
qytetare, siç e quan shkrimtari Arshi Pipa në këtë libër luftën civile të zhvilluar në
Shqipëri në vitet 1943 – 1944 dhe që më pas u thirr lufta e klasave, vazhdoi gjatë
gjithë harkut kohor të diktaturës, deri në ditët e fundit të saj në fillim të viteve ’90,
gjë që shpjegon praninë e njëjtë të dhunës në burgjet dhe në të gjithë shoqërinë
shqiptare, sjellë artistikisht në tekstet letrare të “Letërsisë së penguar”. Arshi Pipa
është shkrimtari që në veprën e tij letrare mishëron më së miri kontinuitetin e
“Letërsisë së modernitetit” edhe pas vendosjes së diktaturës, letërsi që për shkak të
rrethanave në të cilat u krijua e kemi quajtur “Letërsia e penguar”. Tekstet letrare të
Arshi Pipës i kanë të gjitha tiparet e “Letërsisë së modernitetit” dhe , natyrisht edhe
tipologjinë e “Letërsisë së penguar” për të cilën kemi folur edhe më lart.
Atdheu, si shenjë në poetikën e Arshi Pipës
Në tekstet poetikë të Arshi Pipës dhuna e diktaturës mbi të burgosurit politikë
shihet si dhunë mbi atdheun. Në planin semantik kjo justifikohet në radhë të parë
me faktin se duke ushtruar terror mbi qytetarin shqiptar, ky terror është ushtruar
mbi atdheun, sepse çdo qytetar i këtij vendi është pjesëz e atdheut. Së dyti, duke
burgosur, vrarë intelektualët më të shquar të këtij vendi, të cilët kishin studiuar në
universitetet e njohura të Europës, diktatura sterilizoi nga ana intelektuale vendin,
duke e dëmtuar mjaft atë. Së treti, vazhdimi i luftës civile në formën e luftës së
klasave pas Luftës së Dytë Botërore, do ta kthente këtë vend, në një vend në luftë
me vetveten, gjë që solli pasojat që dihen. Uni poetik në tërë tekstet e “Librit të
Burgut” është në krahun e atdheut, apo me atdheun në krahë, ndërsa diktatura dhe
veglat e saj janë në krahun e kundërt. Libri hapet me poemën “Mujo Ulqinaku”. Ky
tekst e ngre dashurinë për atdheun në vlerë sublime te qytetarit. Gjithashtu vëren se
qytetarët e thjeshtë, ata që, në fakt, posedojnë gjithmonë më pak atdhe në kuptimin
material, janë “shtyllat” që e mbajnë atë në këmbë, ose këta qytetarë posedojnë
tërësisht atdheun në planin moral (gjuhën, folklorin, historinë, kulturën etj.) Vargu
“Ti nuk e din çka don me thanë atdhe!”, i vendosur në gojën e Heroit Mujo
Ulqinaku, është befasues, si një pasqyrë të cilën na e vendosin befasisht para
fytyrës. Nga fundi i tekstit të poemës kemi thirrjen që u drejtohet shqiptarëve nga
subjekti poetik, ku gjaku i derdhur për atdhe shenjtërohet dhe kurrsesi nuk quhet
jetë e humbur, jeta e ndërprerë për të mbrojtur atdheun: Ngjyeni n’at gjak,
shqiptarë, ju, voet e Pashkve, / e si me langun e shenjt n’at gjak kungoni! / Se gjak
ma i pastër e fisnik nuk rrodhi / e plot ugur për të ardhmen e vatanit. / Në këtë linjë
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janë edhe tekstet poetike “Legjenda e Drenicës” dhe “Kosovës”, ku atdheu merr
dimesionin e tij, dimesion i thyer dhe i mohuar. Edhe në tekstet poetikë me temën e
burgut, subjekti poetik nuk harron asnjëherë të nënvizojë se vuajtjet, vrasjet e
qytetarëve të burgosur, janë pjesë e luftës për atdhe, për lirinë e tij, ndonëse qe
koha kur tamburet e çlirimit dhe fitores së lirisë ngriheshin deri në kupë të qiellit.
Në tekstin e poezisë “Kanga martyre” thuhet: Prej nesh ju merrni zemër: / s’na
trembet syni ne, / s’na dhimben t’rit as jeta / kur vdesim për atdhe. / Diktatura në
propagandën e saj i quante këta të burgosur si armiq të atdheut, të cilët, në fakt, ose
nuk ishin armiq të askujt, ose qenë thjesht kundërshtarë të ideologjisë komuniste, si
ideologji rrënuese. Të burgosurit politikë e shikonin diktaturën si fatkeqësi të
atdheut dhe përkohshmëri. Ata mendonin se gjaku i tyre, i derdhur padrejtësisht, do
të vadiste pemën e lirisë: Ne ramë, por mbasi mbollëm / virtytin e një fare / që jep
ndër ju filiza / me gjak e bame plle. / Shqipnija e përtrime / me vdekjen tonë ka le./
Propaganda e diktaturës e identifikonte veten në mënyrë diabolike me atdheun dhe,
për rrjedhojë, kundërshtarët e diktaturës si armiq të atdheut. Kjo shihet pothuajse në
të gjitha tekstet që sjellin pamje burgu. Në poezinë me titull “Te shkolla” thuhet:
Por kur filluem na kangët /tona kombëtare / qi bashkë kënduem që n’bangët / ndër
abetare, / …Këndojshim na një roje / dhambët kërciste: / “Ende villni për goje /
kangët fashiste? / Ju qena reaksjonarë! / ju kriminela! / Ju duhet me ju varë / nëpër
çengela!” Në këto tekste ku përshkruhet se si ushtrohet një terror i pashembullt
dhune i shqiptarëve kundër shqiptarëve, uni poetik nuk e ngatërron asnjëherë
atdheun, madje edhe qënësinë shqiptare. I kërkon arsyet te ideologjia e dhunës, siç
mund të përcaktohet ideologjia komuniste: Qysh pra vëlleznit tanë punuen mbi ne /
t’atillë një dhunë qi s’banë as Turq as Shqe? / Nga trolli i vendit duel e rrit kjo
farë?/ Nji djall e mbolli te nji vend i verbën /
Në tekstin e poezisë “Elegji për atdhetarin Kristo Kirka” kemi një kundërthënie me
përcaktimet e diktaturës për atdhetarin Kristo Kirka. Diktatura e quajti kriminel,
ndonëse qe ndër atdhetarët e rrallë që gjithë jetën punoi për Shqipërinë: Vdiq
flamurtari i mocëm! / Si rrojti vdiq: me nder. / I pastër, i devocëm, / pa u përkulë
nji herë. / Ndër qela u sos t’ Burrelit, / me dhunën e tradhtarit, / me njoll’n e
kriminelit / mbi ballin e atdhetarit./ Në shënimet e tij në fund të librit Arshi Pipa ka
sqaruar pothuajse të gjithë tekstet e tij poetikë. Për poezinë e lartpërmendur, midis
të tjerave autori shkruan: “Kristo Kirka vdiq në burgun e Burrelit në Gusht 1955. I
arrestuem në vitin 1946 për të vetmin faj se nuk kishte qënë i gatshëm me brohorit
regjimin komunist, ai u dënua të mos dilte gjallë nga burgu.” Rrënimi i atdheut nga
lufta qytetare sillet edhe në tekstin e poemës “Kështjella”. Subjekti poetik, i
burgosur në Kalanë e Gjirokastrës, ka para syve Libohovën, qytezën e lindjes së
gjyshërve të tij, e rrënuar nga lufta: E shumta u dogjën. Nuk i dogj i hueji, / Greku,
Italjani, por banori i tyne, / Gjatë luftës qytetare qi kto vise / t’vorfnueme ma
vorfnoi. E sot katundi / nji grumbull asht rrënpjash e kolibash, / nji vend i vdekun
qi me e pa t’merr vaji./ Kjo poemë është një tekst ku uni poetik reflekton historinë
e këtij vendi dhe vjen në përfundimin se ky vend u bë nga dashuria midis
qytetarëve të tij dhe nga dashuria e tyre për këtë atdhe dhe do të përparojë po nga
dashuria e qytetarëve të tij për të: At’here si sot pat gegë e toskë, e pati / krishtenë e
myslimanë! Por s’i përfillën / pra njësisë kombëtare ata ndryshimet / një hyll i
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ndriti, i ngrohu: atdhedashunija, / u prini nji qëllim i shenjtë nji flamur. / E thanë:
Ja vdekje ja liri! E vdiqën. / Rroftë Shqipnija! Ky qe betimi i tyne, / ky e asnji tjetër.
E ashtu u ba Shqipnija. /Tekste me motiv atdhetar janë edhe poezitë me tipare
folklorike “Shemo Hajduti” e “Kupe Danja”. Teksti i poezisë “Shemo Hajduti”
është shkruar në dialektin tosk. Edhe motivi është marrë nga folklori i Shqipërisë së
jugut.
Në tekstet poetikë të Arshi Pipës gjen mëshirim thënia e poetit të shquar Adam
Mickieviç, se atdhetar është ai që e do atdheun edhe kur atdheu e privon atë.
Shkrimtari dhe studiuesi u detyrua të largohej nga atdheu, por dashuria e tij për
atdheun qe e pandryshueshme.
b. Diktatura si rrënuese e qytetërimit
Më lart nënvizuam se në tekstet poetikë të Arshi Pipës diktatura fokusohet si një e
keqe kombëtare, ku nuk e pësojnë vetëm fatzinjtë nëpër burgje e kampe
përqendrimi, por e pëson i gjithë vendi. Denatyrimi i njeriut, shkatërrimi i
ekonomisë qenë disa prej thyerjeve në zinxhirin e thyerjeve dhe rrënimit prej
diktaturës. Koha vërtetoi se poeti kishte plotësisht të drejtë në këtë konstatim. Pas
afro pesë dekada diktaturë vendi qe kthyer në yrt. Në tekstet poetikë të “Librit të
Burgut” ndeshim edhe një konstatim tjetër të poetit; diktatura në Shqipëri rrënoi
qytetërimin shqiptar, krijuar në mijëra vite, duke bjerrë ato cilësi e virtyte te
njerëzit për të cilat kishin shkruar edhe të huajt. Burgjet u kthyen në mjedise
mesjetare, madje prehistorike, ku skllevërit qenë qytetarët shqiptarë, të cilët kishin
punuar një jetë të tërë për atdheun. Në poemën “Kanali” kemi edhe këto vargje:
Cuditen bota, e nuk çuditen kot, / qysh Pyramidat ngrehu Faraoni / dhe Koloseun
Romaku ku Neroni / i shpallej shekullit artist e zot. / Skllevnit i banë: ashtu pat
qenë zakoni. / Kjo ndodhte para nesh me mija mot. / Po eni ktu dhe binduni ju sot! /
Skllevën modernë na jemi: krahazoni. /
Në tekstin e poemës “Nemesis”( mallkimi ) poeti e stigmatizon diktaturën si
rrënuese e frenuese të qytetërimit: Me lanë qi nata e shtypjes ma orëzezë / mbi dhe
të dyndi hije, / qi pisha e qytetërimit mbajtun ndezë / për shekuj historije / të fiket
përgjithmonë, e ai shpirt i lirë, / pjella e saj ma fisnike, / të shkrryhete t’përdhoset
si lavirë / nën thunrën bolshevike? / Me lanë qi ky dështim epshesh barbare, / kjo
poshtërsi mizore, / ta ngulë prapë fanatizmën mesjetare / mbi shpatullat
njerëzore?/
Më poshë poeti që e kishte pësuar mënxyrën vetë dhe në familjen e tij, u bën thirrje
qytetarëve shqiptarë të përballen me diktaturën: O burra! Ngrihemi dhe rranjët
kobit / ja zhbijmë nji herë e mirë! / …për me shpëtue kulturën, për me ngrejtë /
nalt flamujt e liris. /
Uni poetik në këtë tekst diktaturën komuniste të istaluar në vend e quan si
vazhduese të diktaturës fashiste: Ngeli foleja tjetër. / Fashizmi i kuq andej tash
nxorri kokët / e zu me ngulun kthetër… / Pikërisht ndërprerja e qytetërimit shqiptar,
i atij qytetërimi që u ringjall nga rilindasit tanë, e trishton subjektin poetik. Rruga e
nisur, ndonëse me vështirësi kishte sensin e duhur, atë perëndimor, e përcaktuar
qartë nga mendjet e ndritura të këtij vendi: “I mrekullueshëm qe ai vrull lirije, / ajo
dëshirë e flakët qytetnimi, / qi mbi kët djerr gjith ferra edhe gërmadha / nji jetë s’re
ja vu plot shpresë themelet, / e syt tue prirun etshëm kah prendimi / përpara u- nis
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me at hov qi popujt virgjën / kanë kur nga prangat shkunden shekullore / Rrënimi i
këtij qytetërimi nis kur vendi ndërron sensin e lëvizjes, jo më drejt perëndimit nga
qe përcaktuar që në Rilindje, por drejt lindjes. Shqipëria nisi të lëvizë së prapthi,
andej nga erdhi, nga lindja, ku për shekuj që zhytur në obskurantizmin otoman.
c. Lirika në “Librin e Burgut”
Në këtë libër, krahas teksteve epike, gjenden edhe disa tekste poetike lirike. Ndërsa
tregon për dhunën, të dhunuarit, dhunuesit, mjetet dhe mjedisin e dhunës, uni
poetik shpesh ndalet dhe me lirizmin e tij të butë na tregon një tjetër botë, atë të
shpirtit të tij të ndjeshëm, në një kontrast të thellë me urrejtjen klasore, dhunën,
mjerimin, zvetënimin që vlon në burgje e kampe përqëndrimi. Një puhizë që fryn
nga deti, një dallëndyshe që ndërton çerdhen e saj në një dritare aty pranë, një
femër që kalon në skaj të burgut, sjellin në tekstet e “Librit të Burgut” aromën e
shpresës edhe për fatzinjtë që kanë rënë në gropat e ferrit të diktaturës. Në poezinë
me titull “Llampa” subjekti poetik i largohet burgut duke tretur vështrimin e tij te
dritarja e hapur në ndërtesën pranë, ku lëviz silueta e një femre dhe nga derdhet një
fashë drite. Uni poetik i lutet asaj femre që të mos e mbyll dritaren, të mos e shuajë
llambën. I duket se ato lëvizje femre dhe ajo dritare janë shenja të shpresës për të
dalë nga brezi ku kishte rënë: Deh, mos e mbyll dritoren, / o femën e panjoftun, /
t’andrroj lëvizjet e tua / e zanin plot prendverë! / Deh, mos e shuaj ti llampën! /
Nevojë për të kam sonte / për uzdajën e ngrysun / si vel ku s’dridhet erë. /
Në një tekst tjetër të titulluar “Balkoni” sërish uni poetik, ndonëse pas telave të
burgut, falë pasurisë shpirtërore dhe mendore, arrin t’i kapërcejë këto tela dhe të
përjetojë tej fatit dhe problemit të tij të madh, bukurinë e natyrës në stinën e
pranverës, bukurinë e balkonit, ku qëndron një vajzë. Burgu nuk e ka pushtuar ende
shpirtin e tij djaloshar, mendjen e tij të hapur, e edukuar në universitetin
perëndimor. Prangat kanë mbetur te duart, nuk kanë mbërritur deri te mendja dhe
shpirti: Përmallshëm sonte mbrëmja e majit ulet / mbi zemrën e molisun mbrenda
gjinit, / n’sa fryn puhija e larg erandshëm lulet / shkunden të blinit. /…O Zot! Sa e
ambël jeta ktu mbas prakut / mbyllun me tela… kur përtej shikon / një hije t’epët
vajze ndaj parmakut / mbi një balkon. /
Nëse do të analizojmë fjalorin dhe shprehjet e përdorura te këto vargje do të
shohim se prania e burgut është tejet e pakët: përmallshëm, mbrëmja e majit,
zemrën e molisun, mbrenda gjinit, fryn puhija, erandshëm lulet, blinit, Zot, e
ambël, jeta, mbas prakut, mbyllun me tela, hije t’epët vajze, ndaj parmakut, balkon.
Nga i gjithë fjalori i përdorur jo vetëm në këto vargje , por në të gjithë poezinë
kemi vetëm këto fjalë që tregojnë burgun: ktu mbas prakut mbyllun me tela. Edhe
kur tregohet mjedisi ku uni poetik gjendet, ky mjedis, pra burgu bëhet i ëmbël kur
në balkon shfaqet nji hije t’epët vajze.
Dashuria dhe femra janë mjetet me të cilat uni poetik e mposht urrejtjen, shëmtinë,
egërsinë e mjedisit të egër të burgut. Në një tekst poetik të titulluar “Shpresë”
dashuria, vajza vizatohet me mjaft dritë e delikatesë. Ajo shihet si një burim
shprese dhe jete, madje si një mundësi për të cilën ia vlen të jetosh. Hyjnore e quan
subjekti poetik dashurinë e fshehtë, ose si e quan ai dashnija e mërtisun. Te ky
tekst dashuria shihet si plotnija shpirtërore, siç shkruan poeti, ku e bukura dhe e
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mira janë një: Ikën vjetët dhe ti ma s’je fëmija / me sytë e butë qiellorë / qi dritë
kanë ba mbi jetën time prore. /…kur vetë ke me m’u qasë / me sytë pa prask, me
zemrën pa lëvore, / e butë, e hirshme, e thjeshtë, / si mrenda shpirtit tim banon e
flen, / si qe dikur, si rishtaz ke me qenë. / Kjo lirikë u shkrua, siç shkruan autori, në
vitin 1945.
Poezia “Kanga Symbolike” është një lirikë filozofike, ku uni poetik niset në kërkim
të së vërtetës. Kërkimi i së vërtetës kthehet në mision për të dhe shpejt ai e kupton
se e vërteta është e hidhur dhe të vraposh pas saj është tejet e mundimshme.
Sidoqoftë jeta merr dhe ka kuptim duke vuajtur për të zbuluar të vërtetën se sa të
flesh duke ëndërruar. Për këtë subjekti poetik është i vetdijshëm që në krye të
herës: Shortin e dhimbës vetë me dashje e zgjodha / kur lashë andërrimet për me
njoftun jetën, / e aty ku vlojnë u – hodha / epshet njerëzore me kërkue të vërtetën. /
Por shije t’idhun e vërteta kishte. / Sa e ambël puthja qe qi m’fali Muza / kur qeshë
ende ferishte! / Ma rrallë at ditë e mbrapa m’qeshi buza. /
Për të njohur të vërtetat lipset jo vetëm mendja, por edhe shpirti. Ja si thuhet në
këtë tekst: Për tokë e qiell hovshëm kudo / kah e panjohura hjedhë ura shpirti. Njif
e guxo. / Kjo qoftë për ty tashembrapa feja. / Motoja njif dhe guxo është moto e të
gjithë të rinjëve në botën e lirë, ndërsa për unin poetik të burgosur nga diktatura,
pikërisht në vitin kur u shkrua ky tekst, njif e guxo u kthye në qëndresë ndaj dhunës
së diktaturës. Teksti mbyllet me kredon e unit poetik se e vërteta është më e
rëndësishme sa edhe jeta: Ma se nji herë tue shfry tërbimi i huej / ta rrezikon,
ndërsye nga smira, jetën. / Ti fol e mos u- druej: / Ma fort se veten dueje të
vërtetën. / Në tekstin e poezisë “Kand Spitali” dallohet një kontrast i fortë midis
natyrës që shpërthen plot lule e aroma dhe mjedisit të spitalit të burgut: Me pa si
shpërthejnë kumbullat dhe bajamet / e blerojnë rrotull kodrinat, / me ndie erën e
luleve / me flladin e mëngjesit, / e fyej barinjshm prej fushash poshtë / e blegërimën
e kingjave…/ Ndërsa spitali i burgut vizatohet i trishtë, si një antonimi e natyrës
jashtë telave: E mandej me pa veten / mbyllun prej katër muresh, / krismën e
nallave me ndigjue / mbi çimenton e oborrit, / e me nuhatë qelbësinën e
nevojtoreve të hapta…/ Antonimia këto krijohet nga çiftet e shprehjeve: Me pa si
shpërthejnë kumbullat dhe bajamet – E mandej me pa veten / mbyllun prej katër
muresh; me ndie erën e luleve / me flladin e mëngjesit, / e fyej barinjësh prej
fushash poshtë / e blegërima kingjash – krismën e nallave me ndigjue / mbi
çimenton e oborrit, / e me nuhatë qelbësinën e nevojtoreve të hapta… /Dukuri në të
gjithë tekstet poetikë të Arshi Pipës është se uni poetik del nga qerthulli i burgut,
qerthulli i fatit të tij dhe shikon tej tyre, siç ndodh në rastin në fjalë. Sërish në fund
të këtij teksti shfaqet femra, si një objekt që e estetizon ferrin, i jep atij një
dimesion human. Këtë dukuri do ta ndeshim edhe në tekstet e potëve të tjerë që
krijuan në burgje si Visar Zhiti, Zef Zorba, Zyhdi Morava, Pano Taçi, Maks Velo
etj. Prania e femrës në një mjedis burgu si një infermiere, si një vizatim në një
pllakë guri, si një mësuese që kalon në skaj të burgut e trondit mjedisin e egër të
burgut, ku dhuna zotëron gjithçka: …Por nji infermjere qi kalon, / nji
belzhdërvjelltë gjatoshe si tue vallzue, / ka ma guxim e ndalet. / E ngelin sytë te sytë
e saj, te goja, / te ktolla e bardhë qi duket / edhe ma e bardhë nga flokët / e zez
hjedhun mbi tamtha. / Në tekstin e poezisë “Elegjia Vllazërore” subjekti poetik
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sjell portretin e të vëllait, i cili u pushkatua para një viti. Ai kishte qënë një ardhetar
i spikatur dhe për këtë arsye qe internuar nga fashistët italianë në ishullin e
Ventottenës në Itali dhe nga nazistët gjermanë në kampin e Prishtinës. U shpëtoi
gjallë kampeve të fashizmit dhe nazizmit, por nuk mundi t’i shpëtonte diktaturës.
Bëhet fjalë për vëllain e poetit, Myzafer Pipën, avokat, i cili mbrojti në fillim të
instalimit të diktaturës mjaft intelektualë patriot në gjyqet e diktaturës. Për këtë
shkak dhe u vra nga diktatura pa gjyq: Ti vuejtje, ti rreziqe / durove simbas stinës, /
nga ishulli i Ventottenes / ndër telat e Prishtinës. / E pse përbuze vdiqe / terrorin
bolshevik, / gjithmonë anmik i shtypjes / e bir i atdheut, besnik. /
Në një tjetër tekst lirik kushtuar motrës me titull “Tingëllim i këputun ” gjejmë një
varg me ngarkesë të veçantë emocionale: O motër, vorri yt asht mbrenda meje!
Lirikat e shkruara në spitalin e burgut të Durrësit si “Epsh”, “Lamtumirë” dhe
poema lirike “Andrra e Evës” janë tekste të një ndjeshmërie dhe qartësie të hollë
estetike dhe kuptimore. Poeti Arshi Pipa e shikon poezinë si shpresë e shpëtim. Në
tekstin “Ode Poezis” ai shkruan: Kisha frigë se po birresha, / kaq shumë ngjate
larg meje / ku dergjem e s’lëshoj. / O ti vetëm e ngeluna / prej çdo tjetër hareje, /
sublime ndër vargoj! /
Për poetin Arshi Pipa poezia është dashuri, zbulim, takim me të bukurën, krijim i
saj, kërkim i së vërtetës artistike e kuptimore, edukim i shpirtit, fisnikëri, atdhetari,
formë egzistence. Të gjitha këto duken qartë te teksti i lartpërmendur: Me ty ndër
gjinj do t’mundesha, / sikundër ban rabdomanti, / ndër kroje t’i shpërthej / ujnat
nën dhe të fjetuna; / e ku gjindet diamanti / ta gjej, ta qes andej. / Nga ky tekst del
se poeti nuk e ndan artin nga e vërteta. Për të një art sublime ka të endur te vetja të
vërtetën. Ai nuk e përcakton të vërtetën artistike apo të vërtetën jetësore, por
sidoqoftë nuk e ndan artin nga e vërteta, që mund të jetë edhe e vërteta artistike
edhe e vërteta jetësore e pasqyruar në botën e trillimit artistik: E pasjonin e
shpirtënave / qi u shkrinë për të vërtetën / e për artin sublime / ta ngjalli përmes
tingujve / qi bota për gjithë jetën / t’u falet me nderim. / Edhe në këtë tekst poeti do
t’i veshë poezisë një mision, atë atdhetar, por në këtë rast jo rrafshin kuptimor, por
në atë estetik. Nëse poetët e rilindjes, me të cilët Arshi Pipa ka të përbashkët si
konstante të teksteve të tij motivin atdhetar, në këtë rast ai i blaton atdheut jo
propogandën atdhetare, por artin, poezinë. Përderisa kjo do të nyjëtohet në gjuhën
shqipe, nga poeti shihet si një dhuratë për kombin sepse gjuha është pjesë e
tipologjisë së kombit: Eja më shpesh, o e bukura / motër hyjnore, eja / për të
amblin fryëzim! / qi kët dhuratë të zotave / të lashtëme fjalë të reja / t’ja kthej unë
kombit tim. ? Poezia, sic thotë poeti në shënimet e tija, u nis në spitalin e burgut
dhe u përfundua në burg në vitin 1950. Poeti duket mjaft i qartë në tekstet e tij në
lidhje me relacionin atdhe – diktaturë – poet. Ai nuk e ngatërron asnjëherë atdheun
me shtetin e diktaturës që e kishte burgosur. Siç kemi nënvizuar edhe më lart ai e
quan veten pjesëz të atdheut dhe në burg është bashkë me të. Diktatura dhunon
edhe poetin edhe atdheun. Ai kërkon frymëzimin poetk që e shikon si frymë
hyjnore për të pasuruar gjuhën shqipe, pra edhe atdheun moral me tekste poetike.
Cikli me sonete “Kanali” ose “Ferri” tokësor
Në shënimet e tij Arshi Pipa shkruan: “Ndër kto tingëllime nuk ka veçse nji pikturë
të zbehte të gjendjes.” Në fakt, pavarësisht këtyre fjalëve të autorit, cikli me sonete
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“Kanali” është vepra më e arrirë me këtë temë në të gjithë “Letërsinë e penguar”.
Ky cikël me njëzetë e katër sonete krijon një mozaik artistik tronditës që në shumë
këndvështrime të kujton “Ferrin” e Dante Aligierit. Nëse vepra e gjeniut të madh
italian është një rrëfim fiction, një pamje tmerri nga bota e trillimit, vepra e Arshi
Pipës “Kanali” është një pamje tmerri e marrë nga bota e njëmendësisë dhe e
ndërtuar artistikisht. Në rrjedhë të kësaj logjike, nëse udhëtimi i Gjeniut të Rilindjes
europiane zhvillohet në botën e amshuar, te “Kanali” udhëtimi realizohet në këtë
botë. Nëse te “Ferri” Dantja dhe Virgjili, të dy poetë, shkojnë në ferr si vizitorë, te
cikli poetik “Kanali”, poeti Arshi Pipa nuk është vizitor, por një nga fatzinjtë,
banorë të atij ferri mbitokësor. Nuk shkon me dëshirën e tij, por e detyrojnë të
shkojë. Nëse të gjithë banorët e ferrit të Dantes janë aty për shkak të fajeve që kanë
kryer kur ishin në këtë botë, të gjithë banorët e “Kanalit” janë aty pa bërë asnjë faj,
thjesht se, ose nuk e duan diktaturën, ose janë parë nga kjo e fundit si kundërshtarë
të mundshëm të saj. Të bën përshtypje se bota e njëmendësisë ka kopjuar deri në
detajet e imta botën e trillimit. “Ferri”, një kryevepër artistike është kopjuar nga
diktaturat për t’u implementuar mbi tokë dhe ia ka arritur qëllimit. Ferri tokësor i
quajtur “Kampi i Vloçishtit”, i sjellë artistikisht nëpërmjet soneteve të titulluara
“Kanali” ka përngjasime tragjike me pamjet që sjell kryevepra e Dante Aligierit.
Diktatura, si ateiste, nuk besonte te bota e amshuar, por çuditërisht u përpoq të
ndërtonte ferrin mbi tokë sipas modeleve të librave të shenjtë apo edhe të veprave
artistike. Në fakt ia arriti të ndërtonte ferrin, por dështoi në ndërtimin e purgatorit
dhe të parajsës, ndonëse këtë të fundit e predikonte si fazën e fundit të ndërtimit të
komunizmit. Në fakt faza e fundit e diktaturës qe ndërtimi i rrathëve, gropave dhe
brezave të fundit të ferrit tokësor, gjithmonë sipas modeleve të krijimit hyjnor.
Roland Barthes thotë se nuk ka ligjërim të virgjër. Nuancat e “Ferrit” të Dantes i
gjejmë te cikli me sonete “Kanali” edhe në rrafshin estetik dhe në atë kuptimor. Në
sonetin e parë, në tercinën e dytë të këtij soneti lexojmë: Si lazaret rënkon e fshan
baraka. / Nesër të gjithë i pret kanali, brraka, / veç atyne qi pret nji vorr i shkretë. /
Ndërsa te “Ferri” i Dante Aligierit lexojmë një tercinë të faqes së parë: Aty të
fshame, klithje, gjamë e vaje / Nëpër ajr të pa yj përherë kumbonin / sa unë qysh
në fillim nisa të qaj. /
Në këtë pranëvënie të dy tercinat janë njëmbëdhjetërrokëshe, varg tipik i veprës
danteske dhe në përgjithësi i ligjërimit poetik në letërsinë italiane. Krahas kësaj
përqasjeve në tercinën e parë (“Kanali”) kemi foljet kryesore që tregojnë veprim:
fshan, rënkon, ndërsa te tercina e “Ferrit” kemi këto emra foljorë të fshame, klithje
që emërtojnë veprime të njëjta më ato të tercinës së parë. Te soneti i trembëdhjetë i
ciklit poetik “Kanali” kemi këtë tercinë: Vdesin tue pritun bukën, ndër gjiriza / tue
ba nevojën, vdesin posi miza, / dhe si coftina i kallin ndër hendekë. Ndërsa te
“Ferri” i Dante Aligierit kemi këtë tercinë: Fytyrat ua bajshin gjak me rrjedhë, / e
gjaku ra përdhe me lot përbujë, / thithej nga krymbat majmun me atë gjellë. /
Ndijesia e neverisë shkaktohet njëlloj nga të dy tekstet. Pamja e mjerueshme është ,
gjithashtu e njëjtë. Edhe shtresimet e dhunës që ushtrohet në rastin e parë mbi të
pafajshmit (“Kanali”) është pothuajse e njëjtë me dhunën e ushtruar mbi të fajshmit
(“Ferri”). Te cikli me sonete “Kanali” kemi këtë tercinë: dy tre zuzarë ma t’ligj,
shokët e t’parit / shtymën i jepshin n’gjol që nga skrapati / dhe t’qitmen kryet me
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hunj i rrijshin gati. / Ndërsa te “Ferri” kemi këtë tercinë: Me mija i sjellen gropës
pa pushim / tue shigjetue çdo shpirt që rregull prish / e del mbi gjak jo aq sa ka
dënim. /
Cikli me sonete “Kanali” hapet me një pamje ferri: Nga Korça bumbullon. Currila
shiu / rrjedhin prej mushamas mbi krena e shtroje. / Pështillen, struken gjindja
ndër mbloje: / nji lamsh ku qelben recka e mish njeriu. / Dhuna është përherë e
pranishme, ndërron vetëm forma e saj: tortura e të ftohtit, (vargjet më sipër), tortura
e dhunës direkte: Shkopinj e shqelma. Britma. Fryn bilbili. Dhuna në formën e
urisë së përherëshme: Rreshtohet puntorija: ndahet çorba, / dy-tri patate qi vozisin
n’uj. / E shtrihen duart e dridhshme … Po shumëkuj, / pse normën nuk e kreu s’i
njomet vorba. / Dhuna nëpërnjet etjes: E kem provue c’asht etja: kur na lejshin /
gjith ditën n’diell pa uj (e jo pse ‘gjejshin), / ngjitej gjuha zam për qiellzë pa jarg. /
E pijshim uj kanali. Aty ku bani / shurrën ndonjeni e tjetri përgani , / nji shok i
rreshkun piu dy hapa larg. / Poshtërimi: Ky ngjyen bukën me krypë, ai një këpujë /
qepe qëron. E shkunden xhepa e torba. / Për nji fundërri kazani mu si korba /
t’etshëm mbi kërma sullen me rrëmujë. / … Nji profesor me syza vetullçi / bythça
duhani mbledhë e i ban fitil. / Tjetërsimi i të burgosurve në qënie biologjike: A
mund të quhen njerëz? Qe shikoj. / Fëtyra dheu ku sytë e shojtun ngrohen / kur
shofin bukën ; faqe qi gropohen / e nofulla qi dalin si patkoj. / …Njerqëz kanë
qënë. Sot janë zhele mishi, / automa kockash, nji bërsi, nji pleh, / ku veç prej
emnave dallon e njeh. / Dhuna nëpërmjet punës së detyruar: Por eja shifi ndaj
kanalit: / njimijetreqind vetë, nji mizëri. / Lopata e bela tunden me furi / e qerrkat
mbarin plisat e moçalit. / Tri metra e gjysëm kub për çdo njeri. / Qofsh babagjysh
qi ke djalin e djalit, / a qofsh i smundë sa dalun prej spitalit, / bani ja vdis: ankimi
s’ban dobi. / Tallje, poshtërim e sadizëm, njëkohësisht: Kur rojevet u tekej me u
zbavitun / merrshin ndokënd nga puna zakonisht / fetarë a njerëz shkolle, dhe me
bisht / lopate u hyjshin sa t’ishin mërzitun. / Mandej nji doç i hypshin mbi kërbisht/
qi e ngitte posi kalin tu’ e shetitun / përgjatë kanalit, “hyja”, tue i britun…/
Tjetërsimi, c’burrërimi, kthimi në spiunë: E kemi pa se si njeriu nga dhuna / qi
mbyt burrin ma poshtë se shtaza ra, / se si nga friga meshkujt bahen gra, / e bahen
shkardha e bahen derr spijuna. / Njerëz qi dijshin koca kemi pa / kameleonta tu uba, majmuna. / Qëndresa burrërore, martirët: Por edhe tjetër pamë: si burra e cuna
/ vdesin torturash, pa kallxue, pa u qa. / E nxumë se qysh e ku provohet trimi, / si
regjet karakteri nga mundimi, / dalluem se kush asht shok e kush kodosh. / E
njoftëm t’urtin, burrin e martyrin, / e njoftëm turmën, njoftëm panairin / e
shpirtënve qi jepen për dy grosh. /
Miqësia, respekti midis të burgosurve: Miqësisë ktu i endi lavd qi posi cam /
qëndron i gjelbër pa ju –veshkun fleta, / atë qi koha ma ndër endje t’veta / forcon e
rritë kur t’ jetëngulitë për shkam. /
Shpesh uni poetik merr rolin e atij që rrëfen pamjet e ferrit, duke mbajtur një farë
distance me të dhe me personazhet e tij, krejt si distance që mban Dante me
fatzinjtë te “Ferri” i tij: Eshtnat pa vorr u kalbën sot te djerri. / E ashtu sa të tjerë
u- varën vetë me lak. / Cka s’panë kta sy. Dy plagë plot qelb e gjak / le t’ishin,
t’ishin pus ku drita shterri /
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Ndërsa në pamjet e tjera uni poetik shfaqet si pjesë e atyre mbi të cilët bie tërë
terrori i diktaturës dhe përjeton bashkë me ta të gjitha mundimet dhe dhunën: e saj
E ç’nuk na bajshin! Na rrihnin me tel, / lakuriq, e mandej n’ujna handraku / na
zhytshin, trupin plagë n’currila gjaku. /
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AFRIM A. REXHEPI

DEKONSTRUKSIONI I IMAZHIT
(haiku poezia dhe teoria e filozofia protonistike1)

Ajo që intrigon pragmën logjike shkencore – mbrojtja e trurit estetik, si dhe
fuqizimi i kritikës estetike përmes distinkcionit: teoria letrare dhe estetika, është
percepcioni / shija dhe kuptimi ideor që rezulton nga objekti estetik. Sot, është e
definuar pragma që shija i takon estetikës – aesthesis, ndërsa e vërteta është objekt
venerues i teorisë. Shija i takon të bukurës, kurse teoria të vërtetës, edhe pse sot
teoria dhe estetika janë komplementare, por jo identike. Arti është kompozim i
kaosit – kaosmos. Lulet e diellit të Van Gogut apo Lulja që vështron e Rodenit,
janë objekte që (na) vështrojnë. Dikur Basho tha: “Mësoni si ti ndëgjoni, si gjërat
flasin për vete”. Flasin për vizionet brenda objekteve, që përmes shprehjes së
përjetësisë i japin jetë jetës. Sublimja e poezisë haiku, qëndron në zbulimin e
realitetit në dimensionin e çudisë dhe lirisë apsolute. Paradigmat e inteligjencës:
racionale dhe emocionale, demonstrojnë që inteligjenca racionale nuk është entitet
logjik apo racional, por identitet emocional që vibron duke mos e deformuar
formën e saj të ngurtë / stabile. Përjetësisht mbetet konstantë e shpirtit apo
dimension esencial i jetës, që asocion ngjyrën e kuqe që kuqëzon të Sezanit. Për
Sezanin ngjyra shpreh natyrën. Piktori është më shumë se artist, sepse ai nuk
percepton, por shpreh perceptet – ndjenjat kristal. Percepti ka kuptimin e shprehjes
së imazhit para njeriut, shpreh mungesën e tij. Paradigmat e inteligjencës: racionale
1

Protonizmi si percepcion linguistik dhe si termin i adaptuar bazohet në premisat shkencore të kimisë
dhe fizikës, konkretisht bazohet në termin proton, që duke qenë pjesë përbërëse e bërthamës së atomit,
krijon ngarkesën elektrike pozitive +1. Protonizmi është interpretim / kritikë e objektit estetik me
efekt pozitiv. Protonizmi është interpretim i hipotezës të së njohurës në kuptimin metafizik, dhe
interpretim i pjesërishëm i të njohurës në kuptimin filozofik. Qëllimi bazë i teorisë protonistike, është
zbulimi dhe pranimi i realitetit objektiv tekstual në letërsi dhe arte. Pranimi realizohet përmes pesë
principeve: - e vërteta tekstuale; - hulumtimi; - restituimi; - protonizmiotika dhe etika.Përmes pesë
principeve, interpreti i tekstit / kritiku, është i detyruar ta pranojë kodin – ekuacioni kuadratik, me
qëllim që perceptuesi ta nuhasë dhe ta zbulojë qenësinë e tekstit – protonin plus, efektin e parë të
shijes së bukur / energjia spontane e materies. Në kohën e kulturës globale, kur edhe janë të
deformuara të gjidha vlerat, edhe ato estetike, teoria protonistike ka vlerën e vet, sepse e ka aftësinë të
hap rrugën e precizitetit të vlerave universale estetike. Teoria dhe filosofia protonistike, është hipotezë
e mundësisë së përkufizimeve të komplikuara të pakufieshmërisë, një mundësi të promovohen
elemnetet pozitive të letërsisë, të cilat janë pjesë integrale të ligjeve natyrore universale, një mundësi e
promovimit të idealeve universale të njeriut. Protonizmi kjo teori letrare e propozuar nga Gjek
Marinaj Protonism: theory into Practice, është miratuar si njëra nga teorië letrare të botë së re, në
Konferencën e profesorëve të letërsisë në De Moen, Ayova, USA, të datës 23. 2. 2011.
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dhe emocionale, demonstrojnë që inteligjenca racionale nuk është vetë entitet
logjik apo racional, por identitet emocional që vibron / drithëron, duke mos e
deformuar formën e saj të qëndrueshme. Përjetësisht mbetet konstantë e shpirtit apo
dimension esencial i jetës, që asocon ngjyrën e kuqe të Sezanit e cila shpreh
natyrën. Piktori është më shumë se artist, sepse ai nuk percepton por i shpreh
perceptet – ndjenjat kristal. Percepti ka kuptimin e shprehjes së imazhit para
njeriut, shpreh mungesën e tij.
“Dhe ja enigma, njeriu i tëri prezent dhe joprezent në vepër...Gjithçka është
vështrim, kompozim. Bëhemi zero, bëhemi univers”. (Deleuze / Guattari, 2008;
210)
Ajo që i jep logjik mendimeve me lartë, është dekonstruksioni analitik
midis haiku – pezisë dhe silogjizmit, dy procese të ndryshme njohëse, dy
percepcione të ndryshme (Lindje – Perëndim), e që në esencë dallohen gjatë
percepcionit të ndryshëm të realitetit. Logjika haiku nuk definon, është moment /
çast i përjetësisë, ndërsa silogjizmi definon realitetin. Shembull tipik i silogjizmit
deduktiv:
Analiza e realitetit:
Unë jam njeri i cili / ushqehet duke i vështruar / fushat me lule
(Basho)
Unë jam njeri: ekziston njeriu – teza; njeriu ka nevojë për ushqim –
aksioma; njeriu është edhe poet, që ka nevojë për ushqim shpirtëror – sinteza.
Demonstruam funksionin e silogjizmit triadik deduktiv në definimin e realitetit për
ta demonstruar analogjinë midis silogjizmit dhe imazhit haiku që përmes ekuacionit
trijadik zbulon enigmën, realitetin e çutitshëm.
Analiza e realitetit të çuditshëm, përmes strukturës gramatikore:
Peshkatari i mplakur / një bretkocë kërceu / tinguj uji
(Basho)
Peshkatari i mplakur: është subjekt; një bretkocë kërceu: është kallëzues;
tinguj uji: është objekt. Realizimin e realitetit të çuditshëm e bën kallëzuesi,
percepcioni që është vetëdija e realitetit të tillë. Distinkcioni haiku imazhi dhe
silogjizmi, bëhen funksional përmes definicionit:
“Haiku është kompozicion i shkurtër fjalësh (përdoren fjalë konkrete, në
vend të nocioneve apstrakte) që zbulon ritmikën e natyrës apo dridhjet shpirtërore
të njeriut dhe raportet në harmoni midis tyre”. (Tauchner, 1993; 3)
Haiku nuk është analizë e realitetit, por percepcion / përjetim i realizuar në
kuadër të ciklit natyror të stinëve, percept që shfaqet dhe zhduket shpejt, dhe
përmes jukstapozicionit të shijes, zbulon çudinë - një proces i çastit në lëvizje.
Në një moment, pa përjetësinë / Në majen e një vale / Ai Hokusai!
Interpretët europian, valën e Hokusait e interpretuan si një kalim midis frikës dhe
shpresës. Imazhi dhe kuptimi, bëhen një në tendencën për të shprehur atë që
ekziston, një çast i çuditshëm, një çarje e përjetësisë. Fenomenologjia e
percepcionit estetik visuel gjegjësisht esencializmi i visualitetit në raport me
imazhin haiku, parashtron pyetjen e radhës: A janë të gjitha objektet (imazhi –
artistik) të madhësisë së njejtë ose të gjitha objektet kanë kuptim të njejtë?
Sigurisht që jo, sepse gjatë aktit të perceptimit të imazhit, ekziston ngjarje e

64

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

cila definohet përmes aktit vështrim (perceptim intencional). Nocioni ngjarje nuk
nënkupton ngjarje visuele si objekt (imazh), por si imazh visuel lëvizës i çastit.
“Imazhet subjektive janë rezultat i lidhjes midis ngjarjes dhe përvojës.
Visioni është sinestesik (p. sh. kur ndëgjimi i tingujve prodhon visualizim të
ngjyrave)”. (Bal; 2003: 5)
Mike Bal, vlerëson idenë e distinkcionit të visualitetit që nga aspekti
gjuhësor nuk është funksional, sepse nëse e izolojmë visionin, nuk do të mund ta
kapim objektin në plotninë e saj. Haiku është poezi visuele, e veçanërisht kur është
e stilizuar me figura, estetikisht është më funksionale. Një harmoni projektive
midis spontanitetit dhe vetpercepcionit e që mund të realizohet duke i vënë në
funksion konstruktiv elementet teknike: formën, fenomenet referenciale të natyrës,
ngjarjet dhe paraqitja e ngjarjeve në të tashmen.
“Nëse duam që haiku të definohet si formë respektabile letrare dhe estetike,
duhet të depërtojmë më thellë se sa të shfaqurit e momentit...të perceptojmë dhe më
shumë të shprehim iluzionin dhe fantazinë”. (Gurga, 2007; 7)
Midis diksionit dhe fiksionit, haiku është fiksion / diskurs fiksional që
realizohet përmes aluzionit, krahasimit, metaforës, simbolit etj. Fjala kyçe kigo –
fjalë sezonale apo kidai – tema sezonale është ajo që krijon haikun edhe atë
mundëson internacionalizimin e saj – mundësinë e përshtatjes së haikut në gjuhët
dhe kulturat e ndryshme. Nëse haiku i krijuar i ruan elementet sezonale, koncepti
fjalë kyçe e përforcon estetikën haiku edhe në gjuhët dhe kulturat tjera sepse
mundëson që haiku të realizon estetikën e saj: të shohim veten dhe percepcionin si
pjesë të një tërësie, të ngritemi në efektin e perceptit. Dekonstruksioni / dallimi që
lidh zbulon esencën haiku, ajo “që dikur Basho e quante kërkim pas bukurisë së
vërtetë...që ndodhet në gjërat e thjeshta”. Gjatë interpretimit zbulon dhe lidh
dallimet / çarjet e imazhit haiku në një tërësi – imazh përmes të cilës nxiten
perceptimet, emocionet, shpirti i bukur në rizbulimin e botës. Jeta mund të
ndryshojë në një moment. Të kapet momenti, është estetika haiku. “Një minut i
botës po kalon dhe s’do ta ruajmë dot pa u bërë dhe ne vetë minut. Nuk jemi në
botë, bëhemi me botën...gjtihçka është shikim, bërje. Bëhemi univers”. (Deleuze /
Guattari, 2008; 211)
Çasti i përjetësisë / përjetësisht përshendetet / me mua.
(Galmic)
Haiku nuk pranon subjektin, kap momentin lëvizës, kap përjetësinë. Një art
i percepcionit, gjykimit dhe shijes estetike, një art i perceptit / ndjenjave të
kulluara. Një tendencë e zgjuar dhe sensibël pas të bukurës / e dekonstrukcionit arti
- jeta. Haiku demonstron që, “Është e dështuar thënia e Shilerit që estetikja duhet ta
kufizojë natyrën e lirë të ekzistencës njerëzore duke e çuar atë në dimensionin e
lirisë apstrakte”. (Eagleton, 1990; 106) dhe se njeriu përmes zgjuarësisë
madhështore, duhet të depërtojë në objektin i cili nuk mund të jetë fatal.
Haiku poezia është imazh i duplifikuar, i përbërë nga dy imazhe njëra mbi tjetrën.
Më shumë imazhe dukshëm e demtojnë vlerën dhe gjykimin e pastër estetik. Haiku
i vënë në konstruksion funksional përmes metrikës versifikative / theksi ritmik i
rrokjeve 5-7-5 dhe zhanrit me karakteristikat thelbësore të haiku poezisë (formula
haiku, ekonomia e fjalëve – kigo / fjalët sezonale, elipticiteti, sugjestiviteti,
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impresioni, ekspresioni, diskursi fiksional) në vete ngërthen dy imazhe: imazhi
perceptiv i autorit / intuicioni që realizohet përmes fjalëve kyçe dhe imazhi i
natyrës. Në fakt, kategoria interpretative differance / dallim që lidh e Zhak
Deridasë krijon poezinë haiku / simbiozën njeriu – natyra. Haiku është objektivizim
i realitetit, identifikohet me natyrën - objektin.
Ndëgjoj tinguj prej shiu / Pëshpëris enigmën / të jem atje.
(Tronstromer)
Sistemi versifikativ më lartë, flet për “identitetin spekulativ”, një qendër e
plotësuar që logjika e dekonstruksionit e hap përmes fjalës ndëgjoj, duke shprehur
esencën e objektit (fjalën kyçe shiu) që në fakt është esencë objektive në procesin e
bërjes. Është proces që ndodh në moment. Intuitive dhe jo intelektive.
Nihilizmi i Bodrijarit, nuk flet për destruksionin e kuptimeve por për zhdukjen e tij.
Tjetërsimi i njeriut të sotëm është zëvendësuar me ekstazën e objektit komunikues.
Në botën e informacionit objekti është ekstatik, që në esencë është vetreferensial, i
paperceptueshëm. Gjithçka ndodh në brendësinë, në imanencën e veprës, e vepra
shndërrohet në shenjë, në objekt të pastër, në kristal që hakmerret.
“Loja e botës, është lojë e kthimit. Në qendër të botës nuk qëndron subjekti por fati
i objektit që është fatal sepse nuk është projeksion i subjektit”. (Baudrillard, 1994;
14)
Në projektimin interpretativ të veprës artistike, Bodrijari nuk ra në
fatalizëm të plotë. Përforcoi fenomenin e tërheqjes që ngjashëm me ikonat
bizantine të cilat nuk lejojnë të parashtrohet pyetja për Zotin, ashtu edhe imazhet që
dalin nga vepra artistike, tërheqin duke mos lejuar të parashtrohet pyetja për
ekzistencën e saj. Është loja e tërheqjes, që për Bodrijar sundon prodhimin dhe
jetën tonë. Bodrijar beson në një koncept të tillë teorik e estetik, që i gjithë arti
bashkëkohor të vështrohet si akt ritualizmi, pa ndonjë funksion të gjykimit estetik.
Edhe pse bota e tij është simulim, tërheqës, ekstatik, megjithatë pyetja paradigmë
“teoria – fiksion” mbeti pa përgjigje. Simptomat e sëmura të botës sot Bodrijar ose
i zhduk ose vetë është një simptom i tillë. Totaliteti i objektit nuk qëndron, sepse në
shekullin e ri arti është estetizues dhe se vepra artistike është shndërruar në objekt
estetik (perceptiv) apo siç thotë Heideggeri, “Arti sot është shprehje e jetës reale”,
apo definimi, “Haiku është rezonance e fuqishme e shpirtit të kohës tonë”. (Gilbert,
2003;1) Në funksion estetika haiku në mbrojtje të trurit estetik, shpreh imazhin e jo
idenë. “Esenca e botës sot, definohet permes përvojës estetike të jetës së
përditshme”. (Gurga, 2000; 6) Arti bashkëkohor është konstituencë e debatit për
ontologjinë e artit (antiestetizmi i gjeneruar përmes konceptualizmit dhe
neoestetizmit që shfaqet si reaksion i saj) e që kalon përmes estetikës, duke e bërë
të aftë atë të reflekton ambivalencën e pafund të edukimit estetik e që nuk do të
ishte e mundur të realizohet nëse do të përkufizohej vetëm në shijen estetike apo të
të bukurës. Prandaj, Arti bëhet lokacion i një kritike imanente të edukimit estetik,
një edukim estetik kundër një edukimi estetik. Konfrontimi i edukatës estetike
apologjetike dhe kritike në pragmat konkrete artistike, janë referenca bazë për
shfaqjen e rolit të artistit në epokën e globalizimit dhe realizimin instrumental të
saj.
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Madhështia e haiku – imazhit ndodhet në rizbulimin e realitetit që lirshëm pulson
në plotninë e vet. Prej të gjitha formave të poezisë, haiku posedon njëfarë raporti të
veçantë ndaj realitetit, një njësi e veçantë edhe me shpirtin apsolut në kontinumin e
kohës. Një fenomenolog i tipit të Huserlit, shpreh transcendencën që e definon në
raport me objektin. Tomas Elioti në Katër kuartetet e tij, tregon në kohën
(historike) si përbërës i aktit jashtëkohor, si një kategori universale jashtëkohore
historike. Interpretimet më lart i vë në funksion konstruktiv të paradigmës estetike
të Shelingut:
“Ende nuk ka ardhur koha të gjykojmë që është arritur qëllimi i
hulumtimeve. Nuk mund të bëhemi rrëfyes, por interpretues të ideve të cilat janë në
favorin tonë pozitiv apo negativ edhe atë duke mos dyshuar në mendimin siç edhe i
kemi njohur rrënjët tona”. (Ulig, 2010; 149)
Duke e definuar si metaforë absolute, poezia haiku në kohën tonë të
tjetërsuar, ka forcën e duhur t’i reciklojë ndjenjat tona për natyrën dhe të bukurën.
Në analogji, protonizmi thekson disponimin pozitiv të gjendjes tonë shpirtërore në
funksion të interpretimit kritik “në njohjen e të vërtetës së objekteve dhe përjetimin
pozitiv të tyre ose më konkretisht pulsimin e filozofisë pragmatike të jetës – të
jetohet në proporcion me ligjet universale të natyrës. Piktori i artit perëndimor,
pikturon lulen në vazo, të këputur nga dega, kurse piktori i artit lindor, pikturon
lulen të lidhur me degën, ashtu siç është në natyrë duke e shprehur vizualisht
tërësinë harmonike – ritmikën e natyrës.
Nëse haiku – poezia është botë e përjetimit poetik të jetës, protonizmi është
pragmë interpretative në përforcimin e forcës perceptive në kohën e shoqërive të
konsumuara, në të cilat liria e krijuar në perceptimin e veprave artistike, do të ishte
ekuivalente me lirinë në realitetin fizik. Një tendencë në favor të estetikës analitike.
Protonizmi si teori dhe filozofi pragmatike është funksionale në raport me hapjen
kah përjetësia, sikur pragma filozofike e Simon Vejit, “E ndjejmë të keqen në ne, i
frikemi asaj dhe duam shumë të lirohemi nga energjia negative. E keqja është në
ne, e kërditshmja është në ne”. (Svendsen, 2010; 182) Kemi nevojë për abjekcion
përmes artit do të thoshte Julia Kristeva. Protonizmi (teorik dhe filozofik) i Gjeke
Marinajt, ndodhet në anën pozitive të binomit: bota siç është (-) dhe bota siç duhet
të jetë (+), duke kështu e përforcuar idenë e ndryshimit të botës nga burimi, nga
gjeneza.
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NAIM HALIMI

SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË LUFTËRAT
BALLKANIKE (1912-1913)
Shqiptarët e Maqedonisë u gjetën në pozitë tepër të vështirë në prag të
Luftërave Ballkanike, sepse ende pa mbaruar luftën me Perandorinë Osmane
(Turqinë), u detyruan të hynin në luftë me Serbinë. Serbia, e cila kishte përkrahjen
e Rusisë (të Francës dhe Anglisë) si dhe të shteteve fqinje ortodokse – sllave e
greke të Ballkanit, me kohë kishte hartuar planet e Luftës Ballkanike për pushtimin
e Turqisë, të cilat në fakt kishin për qëllim pushtimin e tokave shqiptare,
Shqipërinë. Plane pushtuese të tokave shqiptare kishin hartuar edhe Mali i Zi,
Bullgaria dhe Greqia, mirëpo Serbia kishte plane të veçanta, më saktë synonte
pushtimin e Kosovës, të Sanxhakut, të Luginës së Preshevës, Maqedoninë me viset
e banuara sot me shqiptarë dhe Shqipërinë e Mesme deri në Durrës, në bregdetin
shqiptar, duke krijuar atje një dalje edhe për Rusinë. Qëllimi i Serbisë ishte
nëpërmjet pushtimit të këtyre tokave shqiptare të dilte në Detin Adriatik, ta
forconte ndikimin e Rusisë në Ballkan dhe ta dobësonte atë të Austro-Hungarisë, e
cila pas pushtimit të Bosnjës, synonte pushtimin e Kosovës, ë Maqedonisë e të
Greqisë deri në Selanik, për të dalë në Detin Egje dhe Mesdhe. Për këto plane të
hartuara mirë (me ekspertë rusë e francezë),Serbia kishte angazhuar 250-300 mijë
ushtarë me armë më moderne të kohës. Madje për të qenë kjo luftë, fitore e sigurt,
kundër Perandorisë Osmane dhe shqiptarëve, si dhe kundër Maqedonisë, Serbia iu
bashkua Aleancës Ballkanike (mars-tetor 1912). Aleanca Ballkanike ishte një, siç
thuhej “kamxhik” i Rusisë për ta penguar zgjerimin e Austro-Hungarinë në
Ballkan. Ajo para së gjithash i pati dy synime kryesore: të largonte Perandorinë
Osmane nga Ballkani dhe të ndalonte krijimin e shtetit shqiptar, njëkohësisht të
copëtonte tokat shqiptare (të katër vilajeteve) midis aleatëve ortodoksë. Aleatët
Ballkanik, edhe pse i shpallën luftë Turqisë, lufta do të zhvillohej kryesisht në
tokat shqiptare, kundër shqiptarëve dhe Shqipërisë. Nga kjo luftë, borgjezia serbe,
që qëndronte pas ushtrisë, shihte përfitime të mëdha, zgjerimin e territorit të
Serbisë, të tregjeve e të pasurisë, forcimin e ortodoksisë. Në fakt, ajo deklarohej se
s’ishte ose fare pak ishte e interesuar për çlirimin e popujve jo osmanë (shqiptarë e
maqedonas) të Ballkanit që ende ishin nën sundimin e Turqisë. Po të mos ishte
kështu, shqiptarët dhe maqedonasit do t’i pranonin në Aleancën Ballkanike si aleat
të mundshëm, e jo si objekt copëtimi. Në këto rrethana historike,Turqia s’kishte
kurrfarë fuqie për t’i mbrojtur interesat e veta në Ballkan, e lëre më shqiptarët, ishte
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në prag të shkatërrimit, sepse kriza e brendshme, lufta italo-turke dhe kryengritjet
shqiptare e kishin tronditur thellë atë nga themeli.
Në këto momente historike, shqiptarët u gjetën në pozitë tejet të vështirë, në njërën
anë në luftë me Turqinë dhe në anën tjetër me Serbinë. Shqiptarët duke e njohur
mirë Turqinë, si dhe planet pushtuese të Serbisë dhe të Aleancës në tërësi, nuk i
përkrahën ata, nuk morën pjesë vullnetarisht në ushtritë dhe luftërat e tyre, por me
forca të veta ndoqën rrugën më të vështirë, por më të mirë, atë të Lirisë, të
Pavarësisë së Shqipërisë, ndonëse kjo gjendje i gjeti edhe ata të lodhur nga luftërat
e mëparshme, të paarmatosur sa duhet, të pabashkuar dhe pa përkrahje të
mjaftueshme nga jashtë, pa shtet e pa ushtri, por krenarë e luftëtarë, me shpresë se
një ditë do të pavarësohen si popujt tjerë të Evropës, do ta krijojnë shtetin e tyre,
Shqipërinë e lirë etnike, unike e demokratike, nën udhëheqjen e prijësve të tyre më
të mirë, atdhetarë e luftëtarë si Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Bajram Curri e
shumë të tjerë, ashtu si edhe ndodhi në Vlorë.
Megjithatë, Serbia, për t’i realizuar planet e veta, e priti momentin kur Fuqitë
Ballkanike i dërguan ultimatum Portës për reforma në Maqedoni, e meqë ato nuk u
morën parasysh, më 18 tetor 1912 Aleanca i shpalli luftë Turqisë. Kështu filloi
Lufta e Parë Ballkanike, e cila pati pasoja katastrofale për popullin shqiptar. Nga
ajo luftë pushtuese, pasoja të mëdha patën edhe maqedonasit, e sidomos shqiptarët
në Maqedoni.
Katër ditë pas fillimit të konfliktit në kufi me Serbinë (më 6 tetor 1912), Komanda
e ushtrisë serbe (në Nish), me qëllim që të zinte pozita sa më të mira për të pushtuar
sa ma shumë toka, lëshoi direktivën me të cilën caktoi marshrutat e depërtimit të
ushtrisë së saj në tokat shqiptare, në Kosovë dhe në Maqedoni. Armata e Tretë me
rreth 76.000 ushtarë, duhej të marshonte e ta pushtonte Sanxhakun e Kosovën deri
në Shkup. Ndërkohë, Armata e Parë me rreth 132.000 ushtarë, pa llogaritur çetat
çetnike, e komanduar nga princi Aleksandër, u vendos në Vranjë, duke synuar
Kumanovën (kufirin natyror të Shqipërisë etnike, në lindje), periferinë e saj, vijën e
fshatrave Tabanocë, Çetircë, Nagoriç (të banuar kryesisht me sllavë, serbë ku ishte
më e sigurt të qëndronte dhe ta hartonte planin e betejës së ardhshme të
Kumanovës), derisa Armata e Dytë me Shtab në Qystendil që ishte nisur nga andej
të depërtonte në Kriva Pallankë e Straçinë për në Kratovë dhe aty të staciononte,
për të vazhduar pastaj pushtimet së bashku me Armatën e Parë dhe të Tretë drejtë
tokave të shqiptarëve,qyteteve kryesorë: Shkupit, Manastirit dhe Durrësit.
Porsa përhapet lajmi se lufta po fillonte në kufi dhe u dha kushtrimi për luftë nga
paria e shqiptarisë sipas vendimeve të marra në Shkup (më14 tetor 1912), grupe
vullnetarësh shqiptarë nga Lugina e Preshevës, Karadaku, Kosova, si dhe nga viset
shqiptare të Maqedonisë së sotme, të autorizuar nga Hasan Prishtina, Idriz Seferi e
Isa Boletini, u vunë përkrah forcave ushtarake të kufirit, shumica e të cilëve ishin
shqiptarë. Këto pak forca ushtarake që ishin (sepse shumica e ushtrisë turke me
urdhër të eprorëve të saj ishte tërhequr më herët nga kufiri dhe viset e tjera
shqiptare drejt Anadollit), me popullin shqiptar përkrah, luftuan heroikisht dhe disa
herë ushtrinë serbe e detyruan të zmbrapsej andej kufirit, por në mungesë të
armëve u detyruan të tërhiqen drejt Shkupit duke vazhduar rezistencën në malësinë
e Karadakut, nën udhëheqjen e Idriz Seferit. Ndonëse ushtria serbe ishte në epërsi
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dhe qëndresa e shqiptarëve u thye në kufi, forcat ushtarake dhe paramilitare serbe u
detyruan të luftonin me shqiptarët edhe disa herë, në disa vendluftime, si në
Tërnoc, në Bujanoc, në Grykën e Konçulit, në Gjilan, në Ferizaj, në Kaçanik, në
Karadak, në Preshevë e në Kumanovë, dhe meqë nuk mund ta ndalnin soldateskën
serbe definitivisht, së paku atyre ua ngadalësuan hovin në pushtimin e tokave
shqiptare, dhe u dhanë mundësi atdhetarëve shqiptarë me Ismail Qemalin në krye,
të Shpallnin Pavarësinë e Shqipërisë më 28 Nëntor 1912 në Vlorë. Kuptohet, në
këto beteja shqiptarët nuk luftuan për Turqinë, por për lirinë e tyre, për mbrojtjen e
pragut të shtëpisë, për Shqipërinë, ashtu siç kishte vendosur në Shkup paria e
shqiptarisë.
Beteja kryesore ndërmjet armatës turke të Vardarit (rreth 50.000) dhe luftëtarëve
shqiptarë (rreth 4.000) me ushtrinë serbe (rreth 90.000) u zhvillua në Kumanovë
(23-24 tetor 1912), në pikën strategjike të kufirit lindor të Shqipërisë etnike.
Ushtria turke, sipas burimeve të kohës, numerikisht më e vogël dhe e papërgatitur
për luftë, pësoi disfatë, në fakt në rrethanat e krijuara, lufta ende pa filluar pa
fajësinë e shqiptarëve ishte e humbur për Turqinë, sepse kjo e fundit nuk ishte
përgatitur për të fituar. Meqë disa autorë turq pa arsye i fajësojnë shqiptarët për
humbjen në betejën e Kumanovës, e shohim të arsyeshme në këtë rast ta
përmendim vetëm një oficer turk pjesëmarrës në këtë luftë, ç’thotë për shqiptarët.
Duke vlerësuar Betejën e Kumanovës, gjenerali turk Ahmet Hamdi thotë:
“Gjeneralët e ushtria turke fare s’ishin të interesuar për të fituar, ata kishin hyrë në
luftë të papërgatitur” dhe se “vetëm shqiptarët (që bënin pjesë si nizam e redif në
këtë ushtri) dhe ata që morën pjesë vullnetarisht për mbrojtjen e vendit të tyre,
luftuan me vendosmëri të jashtëzakonshme, madje edhe ranë heroikisht në fushë të
betejës, e ata që mbetën gjallë u tërhoqën nga lufta “vetëm pasi ushtria turke e la
qytetin (Kumanovën), atëherë shqiptarët shkuan nëpër shtëpitë e tyre për t’i
mbrojtur familjet e tyre nga masakrat e ushtrisë serbe...
Pas betejës së Kumanovës, që shënoi kthesë në interes të Serbisë, forcat kryesore të
Armatës I Serbe vazhduan pushtimin në tokat shqiptare, drejt Maqedonisë qendrore
(Velesit, Prilepit dhe Manastirit) dhe Maqedonisë veri-perëndimore (Shkupit,
Tetovës, Gostivarit, Kërçovës dhe Ohrit). Pas Kumanovës, më 26 tetor 1912 forcat
serbe e pushtuan Shkupin, kryeqytetin e Vilajetit të Kosovës, qendrën e Lëvizjes
Kombëtare dhe të rezistencës shqiptare. Me pushtimin e Shkupit, Serbia e pushtoi
Kosovën (në fakt pushtimi i Kosovës u vulos në betejën e Kumanovës 23-24 nëntor
1912, ndërsa çlirimi i saj, pas 87 viteve, më 9 qershor 1999 në Marrëveshjen e
Kumanovës) dhe arrin qëllimin parësor që kishte. Në rrethana ende të panjohura
mirë për historiografinë shqiptare, me qëllim që të pengohet lufta e popullit
shqiptar, bashkëpunimi me viset e tjera kryengritëse shqiptare, e cila luftë do të
çonte në Pavarësinë e Shqipërisë, në rrethin e Shkupit u zunë robër (13)
udhëheqësit e popullit shqiptar me Hasan Prishtinën në krye (të cilët synuan
Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë në Shkup, në gusht 1912, në kohën dhe vendin
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e duhur), të cilët duke mos njohur lojalitetin e Serbisë u burgosën dhe u mbajtën në
Beograd derisa Serbia e pushtoi tokën që e donte të Shqipërisë.1
Komanda ushtarake serbe, duke e bërë Shkupin qendër sunduese, administrative,
ushtarake e policore, vazhdoi luftën pushtuese më tej në tokat shqiptare, angazhoi
Divizionin II të Moravës nën komandën e kolonelit të këmbësorisë Millan Nediq,
në anën e të cilëve u angazhuan edhe shumë çeta të armatosura çetnike të
popullsisë sllave 34), kryesisht serbe të vendit, të udhëhequra nga vojvodët e tyre.
Në këtë gjendje të rëndë lufte, shumë shqiptarë e pjesëtarë të popujve të tjerë,
kryesisht myslimanë, me përkatësi fetare islame, para terrorit e masakrave serbe u
shpërngulen drejt Anadollit, nga trojet e tyre të lindjes, madje jo vetëm nga
Ristovci, Vranja, Bujanoci, Presheva, Kumanova e Shkupi, por edhe nga Velesi,
Prilepi, Krusheva, Tetova, Gostivari, Kërçova, Ohri e Manastiri, shumica prej të
cilëve kurrë më nuk u kthyen në atdheun e tyre, ndonëse edhe në këto treva
shqiptarët me ushtrinë turke në tërheqje organizuan disa qëndresa, si në Grupçin të
Tetovës, në Gostivar, në Kërçovë e në vende tjera, ku në disa vendluftime e
mbajtën barrën kryesore të luftës. Sikurse në vendet e tjera, edhe këtu ushtria serbe
e ndihmuar nga çetnikët e vendit e theu rezistencën e shqiptarëve dhe i pushtoi
këto vise, por asnjëherë nuk arriti ta shuante dëshirën e popullit shqiptar për t’u
çliruar.
Beteja tjetër vendimtare u bë në Manastir më 18 e 19 nëntor 1912, në të cilën edhe
këtu si në Kumanovë, ushtria turke e udhëhequr nga Feti e Xhavit Pasha
antishqiptarë, pësoi disfatë dhe u tërhoq përfundimisht kah jugu, Anadolli, pa
luftuar më askund me ushtrinë serbe, duke i lënë shqiptarët të vetmuar, në
vetëmbrojtje. Kështu, Serbia e realizoi edhe synimin e dytë, e mori Manastirin,
kryeqytetin e Vilajetit të Manastirit, qytetin historik dhe shumë të rëndësishëm për
shqiptarët, pothuaj sa Shkupi.
Tani synim i radhës dhe kryesori i Serbisë ishte marrja e Durrësit, limanit shqiptar
në bregdet, me të cilin Serbia duhej të krijonte dalje në det. Edhe për këtë qëllim
Komanda ushtarake serbe angazhoi Divizionin e II-të të Moravës, të cilit iu dha
urdhri menjëherë të hidhej në Mavrovë prej nga do të vazhdonte me okupimin e
viseve në drejtim të Ohrit, Strugës, Kërçovës dhe Dibrës, gjë të cilën e arrin
1

.Historia e Shqipërisë II,Tiranë,1984,f.483-503.Borisllav Ratkoviq,Prvi Ballkanski Rat 19121913,Knj.II,Beograd,1975,f.465-470.Zekiria Cana,Socialdemokracia serbe dhe çështja shqiptare
1903-1914,Prishtinë,1986,f.290-292.Thoma Murzaku,Politika e Serbisë kundrejt Shqipërisë gjatë
Luftës Ballkanike 1912-1913,Tiranë,1987,f.70-75.Xheladin Shala,Lidhja e Aleancës ballkanike dhe
shqiptarët,,Fjala,,Prishtinë,shtator 1991.Arben Puto,Pavarsia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të
Mëdha,Tiranë,1968,f.100-105.,,Vardar,,nr.76,Shkup,26 tetor 1912.Ahmet Hamdi,Kujtimet e mija për
Luftën ballkanike.Si duhet të jetë shteti shqiptar,Orhanie,1920, Cituar sipas ,,Gjurmime
albanologjike,, Seria historike,nr.15,Prishtinë,1985,f.310-320.Miodrag Gjorgjeviq,Kumanovska
bitka,Beograd,1937,f.21-22.Prvi
Ballkanski
Rat,1912-1913,Beograd,1959,f.405-408.Dr.Petar
Stojanov,Makedonija vo vremeto na ballkanskite i Prva svetska vojna (1912-1918),Skopje,1969,f.80100.Historia e popullit maqedon,Shkup,1983,f.177.Kujtime të mbledhura nga populli në trevën e
Kumanovës.Limon Rushiti,Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë 1912-1918,Prishtinë,1986,f.1323.Sreten Martinoviq,Qëndrimi i ushtrisë serbe ndaj shqitarëve 1912-1915,,Gjurmime
albanologjike,,(Seria e shkencave histotike),Nr.7.Prishtinë,1978,f.250-270.Drugi ballkanski
rat,II,Beograd,1968,f.350-360.AVIIB,P.2,K.6-Dosja,,Beteja e Kumanovës,,.Sylë Ukshini,Beteja e
Kumanovës-mitizimi i krimit kundër shqiptarëve,,Koha Ditore,,Prishtinë,3 nëntor 1912.
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përkundër qëndresës së madhe të shqiptarëve, deri më 19 dhjetor, duke u bërë
zotërues të trevave shqiptare të Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Ohrit, Strugës,
Dibrës, Pogradecit, Peshkopisë dhe Elbasanit, duke vazhduar më tej së bashku me
forcat ushtarake të armatave serbe në drejtim të Tiranës, Lezhës dhe Durrësit. Të
gjitha këto vise shqiptare të pushtuara nga ushtria serbe dhe çetat çetnike u
përcollën me rrahje, burgosje, vrasje,vjedhje, çarmatosje, djegie të shtëpive e të
pasurive të shqiptarëve. Krimeve të tilla nuk u shpëtuan as vendbanimet shqiptare
në Shqipëri. Vetëm në rrethin e Durrësit ushtria serbe dogji në këtë kohë pesë
fshatra. Në fshatin Zezë në një shtëpi mbyllën dhe u dogjën për së gjalli 20 gra dhe
fëmijë.
Derisa po zhvilloheshin luftërat dhe ende nuk ishte organizuar pushteti ushtarakpolicor, në prapavijë të ushtrisë serbe ekzistonte një gjendje kaotike që
karakterizohej me të gjitha të këqijat që s’duhej t’i ndodhte një populli liridashës e
luftarakë siç ishte populli shqiptar. Proklamatës së mbretit të Serbisë për barazinë e
shqiptarëve me serbët në Serbi, ua zunë vendin urdhrat për zhdukjen e shqiptarëve
dhe vendbanimeve të tyre, gjë e cila menjëherë u pa se lufta e Serbisë nuk kishte
karakter çlirues, por pushtues ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë, e po ashtu edhe ndaj
shqiptarëve të viseve të tyre sot në Maqedoni. Atëherë shtypi shqiptar dhe ai i huaj
shkruante se serbët po vinin në jetë programin zyrtar për të shfarosur çdo gjurmë
shqiptare, se “serbët deklarojnë hapur se shqiptarët duhet të zhduken, sepse ky
është mjeti më mirë për ta qetësuar vendin…” Ndërsa gjeneralët serbë deklaronin
se “ne i linim të qetë turqit, por vramë sa mundëm ç’qenë shqiptarë”. Qëllimi i
ushtrisë serbe ishte “t’i shfarosnin shqiptarët”. Në ato vite pati deklaruar edhe vetë
Pashiqi: “Bota nuk duhet të mendojë për shqiptarët dhe për Shqipërinë, sepse
shqiptarët janë një komb pa histori e pa dituri. Shqipëria duhet të copëtohet
Ballkani që të qetësohet…”2
Dhe kështu vepruan. Kudo që shkelën serbët, në vendbanimet shqiptare, në fshatra
dhe qytete, mbollën vdekje dhe shkatërrime. Kosova, Shqipëria, Lugina e Moravës
dhe e Vardarit u kthye në “park gjuetie”. Shqiptarët kudo që u gjetën u vranë pa
pikë faji, vetëm se ishin shqiptarë. Terror përjetoi edhe popullsia shqiptare e
Kumanovës. Si pasojë e këtij terrori, u shkretua pjesa ma e madhe e këtij qyteti.
Mbi 1.000 shqiptarë u vranë, në punë, në shtëpi, në xhami, në rrugë, kudo që u
gjetën. Shumë katunde madje jo vetëm të rrethit, por nga Ristovci deri në
Kumanovë, mbetën të zbraztë (mbi 60% e popullsisë u vranë dhe u shpërngulën).
Shumë shtëpi, dyqane e hane u plaçkitën dhe u dogjën. Në shenjë hakmarrje
Kumanova kishte marrë një pamje tmerruese të paparë deri atëherë. Kundër këtij
terrori, në malësinë e Kumanovës dhe në tërësi në Karadak, u rrit lëvizja e
rezistencës, e cila veproi gjatë gjithë kohës së Serbisë. Asaj kohe, Qeveria dhe
2

.,,Zëri i popullit,,Nju York, 21 janar 1913. ,,Dejly Cronicle,, 22 nëntor 1912. ,,Radniçke novine,,
Operacia serbske vojske, Beograd, 25. XI. 1912. Leo Frendlih, Golgota shqiptare, Vijen, 1913
(Përkthimi shqip, nga Faik Mehmeti më 1985, ruhet në Arkivin e Kosovës). Riza Lahu, Golgota
shqiptare, Tiranë, 1995, f. 43-45. ,,Bujku,,, Prishtinë, 12. IX. 1992. ,,Liri e Shqipëisë,,, Sofje, 25. X.
1912. ,,Politika,,, Beograd, 12. x. 1912. ,,Serbske novine,,, Beograd, 10. 1. 1913. Thoma Murzaku,
vep. e përm.,f.137. Trocki Leon, The Balkan Ëars,1912-1913,Nju York,1980,f.265-270.Luftat
Ballkanike, shkaqet dhe pasojat,përgatitur nga Ahmet Qeriqi,ww,forumi shqiptar.com
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Komanda supreme e ushtrisë serbe, kërkonte nga komandantët “të shtypet edhe
pakënaqësia më e vogël te shqiptarët, ashtu që askush të mos guxojë të
kundërshtojë asgjë që vjen nga shteti dhe ushtria serbe. Për një kundërshtim edhe
më të vogël, urdhërohej të vritej e digjej i tërë fshati.
Pas hyrjes së ushtrisë serbe në Shkup, pa luftë (populli kujton se ashtu ishte marrë
vesh moskovi e turku), shumë njerëz u vranë dhe shumë shtëpi e fshatra u dogjën.
Kështu, vetëm mes Kumanovës dhe Shkupit u vranë mbi 3.000 shqiptarë, ndërsa
shumë femra u plaçkitën e u dhunuan. Çdo ditë e në çdo vend të Shkupit e rrethit të
tij, u vranë shqiptarë. Në Shkup, nga dhuna e ushtruar serbe, ishin strehuar mbi
150.000 veta, të cilët për ti shpëtuar vdekjes ç’do ditë shpërnguleshin drejt jugut.
Komanda ushtarake serbe duke e shfrytëzuar gjendjen e luftës, urdhëroi që në
trevat e Shkupit të bëhet “vrasja (therja me bajoneta, me qëllim që të kursehen
armët, municioni) e shqiptarëve” pa dallim moshe e gjinie “me qëllim që të
ndërronte përbërja etnike e popullsisë në favor të sllavëve, serbëve. Gazeta
“Përlindja e Shqipërisë” lidhur me këto masakra shkruante se: “Qeveritari i
Shkupit, Ceroviq, ua ka shti tmerrin shqiptarëve. I thërret në qeveri dhe i detyron të
bëhen serbë” të kryqëzohen “përndryshe ua shkurton kokat…” etj. Me vendosjen e
ushtrisë serbe në Shkup e në rrethin e tij, përveç vrasjeve, plaçkitjeve, djegieve,
etj., oficerët e ushtarët serbë “kërkonin nga fshatarët shqiptarë edhe vajza” si në
Nerez, në kampin e Butelit, etj. dhe nëse nuk ua gjenin të mira, siç i donin ata, i
keqtrajtonin, i rrihnin, madje edhe i vrisnin. Kështu veproi në kampin e Butelit
edhe komandant Bashiqi, derisa Kadri Bazi-Breza ia shkurtoi kokën. Në këtë punë
të ndyrë shumë aktive ishin edhe çetat çetnike ,të cilët vepronin në emër t
“Komiteteve për mbrojtjen nacionale (organizata terroriste)”, selia e të cilëve ishte
në Shkup”, Shtëpia e zezë ku keqtrajtoheshin dhe zhdukeshin pa gjurmë shqiptarët.
Për t’i shpëtuar vdekjes, shumë shqiptarë me familje u strehuan në malet e
Karadakut, ku iu bashkuan lëvizjes së rezistencës. Këtë regjim të Serbisë, populli
shqiptar nuk e pranoi si të vetin asnjëherë.
Vrasje, plaçkitje, djegie të fshatrave shqiptare nga ushtria dhe çetat çetnike serbe
bëhen edhe në vise tjera të shqiptarëve në Maqedoni. Shqiptarët u vranë e u
masakruan pothuajse në të gjitha fshatrat e Tetovës e të Gostivarit. Reçani u dogj
gati i tëri e u vranë 100 veta. Në shenjë hakmarrje në Kërçovë u dogj Zajazi. Në
Ohër, shqiptarët u rrahën dhe u lanë të zhveshur rrugëve. Në Strugë pushtuesit,
shpeshherë iu vërsuleshin grave për t’i dhunuar. Një grup shqiptarësh, turq e
maqedonas vriten në Kranjë të Prespës. Sipas informatave të kohës, dukuri të
këtilla ishin të përditshme në viset e shqiptarëve madje jo vetëm në Maqedoni.3
3
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shkelura,,Fjala,,nr.31,Prishtinë,1990.Dr.Petar
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Trevat e pushtuara nga ushtria serbe gjatë Luftërave Ballkanike filluan të
qeveriseshin në bazë të “Dekretligjit mbi vendosjen e pushtetit në viset e çliruara”
të cilin më 27 dhjetor 1912 e nënshkroi mbreti Petar I Karagjorgjeviqi.Sipas tij, në
“tokat e çliruara” u vendos pushteti ushtarak dhe policor në krye me shtabin e
Komandës Supreme, me seli në Shkup. Shtabi, me Qeverinë dhe Mbretin, e
mbikëqyrte tërë pushtetin, nëpërmjet organeve dhe nëpunësve shtetërorë. Bartës të
pushtetit në këto treva, që nga komuna deri te prefektura, ishin njerëzit e ardhur nga
Serbia dhe elementi prosllav kryesisht serb i vendit, njerëz të besuar për shtetin e të
pa dashur për popullin. Për këta nëpunës, gazeta “Radniçke novine” shkruante:
“Këta mund të ishin banditë, vagabondë, vjedhës, grabitës, kriminelë,e gjithçka”,
të cilët populli s’mund t’i largonte sepse ishin të mbrojtur nga shteti, i cili i tëri
ishte i kriminalizuar”. Kjo gazetë serbe më tej njoftonte se “Menjëherë pas betejës
së Kumanovës, në “tokën e re të Serbisë” “u nisën për të grabitur toka shqiptare,
(për të kolonizuar), ministra, të vjetër e të rinj, deputetë, profesorë universitarë,
gjykatës, naçallnikë, nëpunës, madje edhe vetë Nikolla Pashiqi”. Kjo kategori
njerëzish të sjellë në pushtet me qëllim e detyra të caktuara, çdo ditë e më shumë e
vështirësonin jetën e popullit, në veçanti të shqiptarëve. Vetë Nikolla Pashiqi që
kishte ardhur atëherë në krye të qeverisë, e që ishte edhe ministër i jashtëm i
Serbisë, i porosiste nëpunësit që “shqiptarët t’i sundojnë me norma-ligje të dorës së
fortë të pushtetit, në mënyrë që të mësohen t’u nënshtrohen normave shtetërore dhe
t’i përmbushin detyrimet e veta”. Për të qenë dora e fortë e Serbisë mbi shqiptarët
dhe tokat e tyre, vendi u nda në 11 qarqe dhe 46 rrethe. Tokat shqiptare në
Maqedoni u përfshinë në 5 qarqe (prefektura), në të cilat pushteti policor serb në
shkurt-mars të vitit 1913 bëri regjistrimin e popullsisë, nga i cili u publikua kjo
përbërje:
1. Qarkun e Kumanovës e përbënin rrethi i Kumanovës, Sveti Nikole, Kriva
Pallanka, i Kratovës dhe i Preshevës, me gjithsej 170.000 banorë. Prej tyre 45.000
ishin myslimanë, në fakt turq ose shqiptarë. 2. Qarku i Shkupit ishte i ndarë në tri
rrethe, në atë të Shkupit, të Kaçanikut dhe të Velesit, me 153.293 banorë, por për
strukturën etnike të popullsisë nuk tregohej. Shkupi kishte 50.000 banorë, prej të
cilëve shumica ishin të konfesionit islam, shqiptarë dhe turq. 3. Qarku i Tetovës,
(Pollogu i Poshtëm), rrethi i Tetovës dhe Gostivarit (Pollogu i Epërm) - Kërçova
dhe rrethi i Brodit (Makedonski Brodi), kishte rreth 137.582 banorë, prej të cilëve
53.740 ishin serbë, 18.440 ishin turq, 65.070 ishin shqiptarë dhe 332 romë,
muhamedanë. 4. Qarku i Dibrës përfshinte rrethin e Dibrës së Epërme e të Poshtme
dhe rrethin e Rekës. Ky qark kishte 72.272 banorë, nga ata 42.477 banorë ishin
shqiptarë dhe serbë të shqiptarizuar, 23.108 serbë, dhe 16.829 ishin turq dhe serbë
të turqizuar. 5. Qarku i Manastirit, në përbërje të së cilit hynin rrethi i Manastirit, i
Lerinit, i Prilepit, i Ohrit, i Prespës dhe rrethi i Krushevës. Në këtë qark jetonin
300.000 banorë “nga të cilët 2/3 ishin të krishterë, ndërsa 1/3 myslimanë, në mesin
e tyre kishte edhe rreth 12.000 shqiptarë, si dhe një numër (40.000) cincarë, hebrenj
1993. Arhiv JNA, Beograd, Popisnik 17,k.95-a,br.1,fasc.8,l.2-23.Prof.M.Voksi,Cella Allbania svih
Arnauta,,Rim,1931.Sabit Rustemi,Masakrat në Karadak në prag të ngritjes së Flamurit dhe të
Shpalljes së Pavarsisë së Shqipërisë,,Jehona,,Bujanoc,janar-shkurt 1993.Shih këngën,,Kadi BaziBreza,,.Leon Trocki,vep.e përm...,.
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(6.000) dhe popullatë tjetër sllave. Nga këto të dhëna zyrtare (ku pa dyshim numri i
sllavëve, serbëve, paraqitet më i madh, për ta arsyetuar pushtimin e tokave
shqiptare para Konferencës së Londër, e cila në atë kohë caktonte kufijtë me
Shqipërinë (sipas dëshirës së Serbisë, pa i pyetur fare shqiptarët) dhe të disa të
dhënave jozyrtare por shumë më të besuara, mund të konstatohet se në territorin e
Maqedonisë ku jetojnë sot shqiptarët, duhej të kishte pasur rreth 200.000 banorë
shqiptarë, mbi të cilët edhe më tej vazhdonte shtypja e represioni.
Një lloj represioni mbi shqiptarët ishte edhe çarmatosja e popullsisë shqiptare si
gjoja të rrezikshëm dhe armatosja e popullsisë sllave, si të rrezikuar. Ekzekutues të
çarmatimit ishin të gjitha organet lokale ushtarake, policore, civile dhe çetat çetnike
të quajtura “Narodna odbrana” (organizatë terroriste e formuar 1908) e udhëhequr
nga krimineli Bozhidar Jankoviqi-Apisi.4 Ky aksion përcillej me terror në të gjitha
viset shqiptare. Atëherë atdhetari shqiptar Dervish Hima lajmëronte se në aksionin
e mbledhjes së armëve vriteshin edhe gra e fëmijë, dhe vetëm deri në prill të vitit
1913 janë vrarë rreth 700 veta. Vrasje të tilla u bënë në Dibër, Veles, Ohër, Strugë,
madje vetëm me bajoneta. Qëllimi i Serbisë ishte t’u pamundësonte çfarëdo lloj
qëndrese shqiptarëve.
Me urdhër të Nikolla Pashiqit, i cili në atë kohë frikësohej nga lufta eventuale me
Bullgarinë, u rekrutuan të rinj shqiptarë, vullnetarë “me dhunë, në Kërçovë, në
Tetovë, në Manastir e në vende të tjera shqiptare. Sipas të dhënave zyrtare, në këtë
kohë me dhunë u rekrutuan 17.078 shqiptarë. Rekrutimi i shqiptarëve përcillej edhe
me plaçkitjen e të mirave materiale, ushqimit, veshjes, kafshëve, etj. si dhe me
punë angari. Punë angari, sipas të dhënave të kohës, më së shumti kishin bërë
shqiptarët në qarkun e Kumanovës (në ndërtimin e hekurudhës për Bullgari).
Shqiptari në këtë kohë s’kishte kurrfarë sigurie. Për atë, cenohej integriteti fizik,
ekonomik, politik, kombëtar, moral e fetar. Të nxitur nga kleri ortodoks serb,
shqiptarëve myslimanë e katolikë u ndërrohet emri e feja, u rrënuan shumë xhami,
minare e varreza, si në: Kumanovë, Shkup, Ohër e në vende të tjera. Shkollat
shqipe asnjëherë nuk u hapën, edhe pse me marrëveshje ndërkombëtare duhej të
punonin, madje shqiptarët dënoheshin edhe për një libër shqip, disa herë u rriten
tatimet, u thellua kriza ekonomike, papunësia, u zhdukën shumë zeje, u zvogëluan
mëditjet, mungonte ushqimi, veshmbathja, etj. Këto dhe shumë masa të tjera e
thelluan edhe më shumë pakënaqësinë dhe varfërinë te shqiptarët. Presioni mbi
popullsinë shqiptare vazhdonte në mënyrë institucionale dhe jashtinstitucionale, në
të gjitha mënyrat dhe në të gjitha sferat për t’u vendosur pushteti kolonialist. U
nxorën ligje për kolonizim, për shpërngulje, etj. Pashiqi konsideronte se këto vende
4

.Zekeria Cana,Social-demokracia serbe dhe çështja shqiptare 1903-1914,Prishtinë 1986,f.180-190.
Xheladin Shala, Marrëdhëniet shqiptaro-serbe 1912-1918,Prishtinë 1990.f.65-70.Sreten
Martinoviq,Qëndrimi i ushtrisë serbe ndaj shqiptarëve në viset e pushtuara në vitet 19121913,,,Gjurmime Albanologjike,VII,Prishtinë,1978.260-265.Bogomil Hrabak,Arbanashki upadi i
popune na Kosovu i u Makedoniji od kraja 1912 do kraja 1915 godine,Vranje,1988,f.15-17.Liman
Rushiti,rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë 1912-1918,Prishtinë,1986,f.46-76.Serbski Izvori za
Istoriata na Makedonskiot Narod 1912-1914,,Skopje,f.60-65.Halim Purellku, Reprezaljet e pushtetit
serb ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së sotme(1912-1915),,Jehona,,Nr.4,Shkup,1992.Dr.Dragosllav
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duhej të sundoheshin me ligje të posaçme, e jo me ato të cilat vlenin në Serbi, së
paku një decenie, duke menduar se brenda kësaj kohe shqiptarët ose do të
pacifikohen, ose do të shpërngulen.
Një situatë e këtillë e përgjithshme që u imponohej me dhunë shqiptarëve, i detyroi
ata ta vazhdojnë qëndresën kundër pushtetit të ri serb me forma dhe mjete të
ndryshme. Një formë e qëndresës qe edhe Lëvizja kaçake, e cila ekzistonte edhe
më herët te shqiptarët, porse në rrethana të reja mori përmasa më të gjëra dhe
karakter më të fortë kombëtar. Kaçakët shqiptarë, individualisht e në grupe,
ndërmerrnin aksione luftarake ndaj ushtrisë dhe policisë serbe, madje edhe ndaj
udhëheqësve, nëpunësve, kryetarëve të komunave, kryepleqve të fshatit të emëruar
nga pushteti serb, çetnikëve dhe ndaj të gjithë atyre që i bënin dëm popullit, në
Gostivar, në Tetovë, në Veles, në Shkup, në Kumanovë e në vende të tjera.
Rritja e terrorit serb shkaktoi rritjen e revoltës dhe qëndresën te shqiptarët kudo, e
që kulmoi me shpërthimin e kryengritjes antiserbe në Dibër, në shtator të vitit
1913. Shkak kryesor për këtë qe çarmatosja, marrja e kafshëve, djegiet e shtëpive e
të pasurive, rrënimet e xhamive, ndërrimi i fesë e i emrave (konvertimi), plaçkitjet,
vrasjet, etj. që ua bënin shqiptarëve ushtria dhe çetat çetnike serbe. Hasan Prishtina,
që u vu në ballë të kësaj qëndrese, për shtypin e Vjenës në atë kohë kështu e patë
vlerësuar këtë ngjarje: “Dhuna e pushtetit serb e detyroi popullin e kësaj ane me
armë në dorë t’i kundërvihet atij terrori” duke u bërë edhe vetë prijës i kësaj
kryengritjeje së bashku me luftëtarët e tjerë të lirisë së Shqipërisë: Elez Isufin,
Bajram Currin, Isë Buletinin, e shumë të tjerë. Pra, shkak i kryengritjes qe gjendja e
padurueshme që kishte shkaktuar sundimi i Serbisë, ndërsa shkas, burgosja e disa
qindra shqiptarëve në prag të kryengritjes, të cilët u rrahën vetëm përse mbanin në
kokë kësula të bardha (qeleshe) shqiptare. Kryengritësit më 9 shtator 1913 e
marrin Dibrën. Kryengritja shpejt u rrit në 12.000 veta dhe u zgjerua gati në të
gjitha viset e banuara me shqiptarë në Maqedoni. Kryengritësit shtinë në dorë
Strugën, Ohrin, Pogradecin, Mavrovën, Gostivarin, Resnjen, Kërçovën dhe
Tetovën, duke shkuar deri në Veles e afër Shkupit, e duke provuar të zgjerohet
edhe në anën e Karadakut e të Kosovë. Sipas disa të dhënave burimore,
kryengritësve shqiptarë iu bashkuan edhe çetat vrhoviste të vojvodëve maqedonas
Petar Çaulev, Krste Trakov, Millan Mitov, etj., madje atyre mendohet se u
ndihmoi edhe Jane Sandanski e kleri ortodoks egzarkist që vepronte në trevat
kryengritëse.5
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Për shuarjen e kryengritjes Serbia angazhoi, krahas ushtrisë serbe, edhe çetat
çetnike të Vojo Popoviqit, Vasilie Trbiqit, e vojvodëve të tjerë vendorë, të cilët
sipas dëshmive të kohës, nuk patën guxim të luftojnë me kryengritësit, por bënë
masakra të papara mbi popullsinë e pafajshme shqiptare të fshatrave të Prilepit,
Poreçit, të Kërçovës e vendeve të tjera të kësaj ane, me qëllim që të mos ketë më
kush të luftojë kundër Serbisë. Në fshatin Zhitoshe të Prilepit vranë një numër
fshatarësh, në Llazhan 27 burra, në Drenovë të Brodit therën 50 familje, në
Nebregovë 20, etj. Plaçkitje, vrasje dhe terror çetat dhe ushtria serbe ushtroi edhe
në Kërçovë, Gostivar, Ohër, Strugë, Dibër etj. U zhdukën tërësisht fshatrat
shqiptare Sop, Staroec, Kalani, etj., ndërsa toka e pasuria e tyre iu shpërnda
fshatarëve sllavo-maqedonas të fshatrave përreth. Atëherë, sipas dëshmive
historike, të mbledhura nga studiuesit tanë të kësaj ane, në hapësirën midis Ohrit e
Gostivarit i rrënuan apo i dëmtuan 180 fshatra shqiptare e maqedonase, prej të
cilëve 30 i dogjën deri në themel. Para këtij tmerri shqiptarët ortodoksë të kësaj ane
e falënderonin zotin që kishin mbetur të krishterë, sepse do ta pësonin të njëjtin fat
sikurse bashkëkombësit e tyre myslimanë. Ngjashëm u veprua edhe në dhjetëra
fshatra të Strugës. Masakra u bënë edhe në shumë fshatra të Gostivarit, nga të cilët
më së keqi e pësoi fshati Raven dhe Zdunjë, ku pothuajse të gjitha shtëpitë u
plaçkitën e u dogjën, ndërsa populli u masakrua. Autoritetet serbe mundoheshin
këto krime t’ua mvishnin shqiptarëve. Gazeta Vjeneze më 23 shtator 1913 njoftonte
se pushteti serb deri atëherë kishte vrarë 1070 shqiptarë. Në fakt, nuk kishte lagje,
fshat e qytet të shqiptarëve që nuk pati plaçkitje, djegie, vrasje dhe askush kurrë
këtë tmerr nuk ka mundur e nuk do të mund ta përshkruajë sa duhet edhe për një
kohë. Situatën tragjike të shqiptarëve të këtyre trevave në këtë kohë e paraqet edhe
gazeta “Makedonski golos”, ku thotë se me shqiptarët, serbët i kryenin punët
shumë shpejt, i zhduknin. Kur fshatarët e mbetur gjallë kërkonin lëmoshë, ata u
propozonin ta ndërronin fenë, të bëhen ortodoksë, përndryshe të gjithë i thernin.
Kundër këtij gjenocidi reagoi ashpër Austro-Hungaria, e cila ishte njëra nga shtetet
e pakta që tregonte interesim për çështjen shqiptare. Ajo në mars të vitit 1913
kishte vënë në dijeni edhe qeverinë e Francës se po kryhej me dhunë konvertimi
masiv i shqiptarëve. Ajo protestoi edhe në Konferencën e Ambasadorëve në Londër
dhe kërkoi me ngulm mbrojtjen e të drejtave fetare e kombëtare të shqiptarëve.
Terrorin e paparë mbi pushtuesit serbë për këtë periudhë e përshkruan edhe
demokratja e njohur angleze Edit Durhami, e cila e ngriti zërin edhe në Parlamentin
anglez. Kundër kësaj politike serbe protestuan edhe disa radikalë të PSD-së Serbe,
si Dimitrie Tucoviqi, mandej gazetari i luftës Leon Trocki, etj.
Po ashtu gjatë ekspeditave ndëshkuese të ushtrisë serbe, gjoja për ndjekjen e
kryengritësve dhe shuarjen e kryengritjes shqiptare, shumë shqiptarë u morën peng,
u akuzuan dhe u vranë në Tetovë, Shkup, Veles, Kaçanik e Kumanovë. Reprezaljet
e këtilla e detyruan popullatën shqiptare vazhdimisht të shpërngulet masivisht,
ndërsa në vendet e tyre vendoseshin kolonistë sllavë, serbë, madje edhe rusë.
Kështu, vetëm nga treva e Dibrës, ku nuk kishte mbetur shtëpi e paprekur, ku
gjithçka ishte grabitur dhe djegur, nga vatrat e tyre sipas disa të dhënave ishin
larguar rreth 4.000 banorë, ndërsa nga fillimi i Luftërave Ballkanike e deri në këtë
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kohë, nga viset e pushtuara e të banuara me shqiptarë në Maqedoninë e sotme, nga
ushtria serbe u shpërngulën rreth 100.000 shqiptarë.
Edhe pse kjo kryengritje (1913) u shtyp me gjak, qëndresa shqiptare vazhdoi edhe
gjatë vitit 1914. Në mars të po këtij viti, sipas dokumenteve të ushtrisë serbe, nga
paria shqiptare-kosovare që gjendej në Shqipëri, si Hasan Prishtina, Elez Isufi,
Bajram Curri, etj. u përgatit një kryengritje tjetër antiserbe e cila u shtri nga Dibra
në Kosovë. Ndonëse edhe kjo kryengritje para forcave të mëdha ushtarake serbe u
shpërnda, një pjesë e kryengritësve në grupe të vogla edhe më tej vazhduan
rezistencën në Shqipëri, në Kosovë e në Maqedoni. Në këtë trevë kryengritëse,
shqiptarët luftuan me pushtues të huaj edhe gjatë Luftës së Parë Botërore.
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SKENDER ASANI

AKTIVITETI ZGJEDHOR I XHEMIETIT GJATË
VITIT 1923
Të gjitha partitë politike përgatiteshin që në zgjedhjet parlamentare të dalin
sa më të fuqishme, duke bërë mobilizimin e elektoratit, duke joshur me parulla
premtuese dhe nëpërmjet partizanëve politikë të plasojnë përcaktimet programore
tek masat e gjera popullore. Po ashtu përgatiteshin që të japin llogari para
elektoratit për të arriturat në qeveri, ndërsa opozita nëpërmjet demaskimit të
dështimit të partive që ishin në qeverisje dhe nëpërmjet paraqitjes së programit para
elektoratit dëshironte që të përfitonte zgjedhësit. Në këto zgjedhje në viset jugore
pritej që lufta zgjedhore të zhvillohej ndërmjet partisë radikale dhe asaj
demokratike. Opinioni nuk kishte pritur që të paraqitej ndonjë rrymë tjetër, e cila
do të cenonte pozicionet e dy krahëve politike në këto zgjedhje parlamentare.
Askush nuk konsideronte se republikanët dhe zemloradnikët (bujqit) do të
paraqiteshin si parti serioze për të marrë pushtetin. Besohej se myslimanët e viseve
jugore nuk do t’i bashkëngjiteshin asnjërës nga grupimet rivale dhe se elektorati
mysliman do t’i mbetej besnik Xhemietit.1 Socialistët nuk merreshin në
konsideratë, sepse ata nuk kishin potencë për të fituar simpatinë e elektoratit,
ndonëse kishin bërë mobilizimin e anëtarësisë.2 Fitorja në këto zgjedhje duhej të
ishte si rezultat i punës permanente të atyre që kishin treguar angazhim për të
përmirësuar jetën shoqërore, politike dhe ekonomike të popullatës në viset jugore.
Sipas informacioneve që dispononte Ministria e Punëve të Brendshme e Mbretërisë
SKS, kishte indikacione se është dhënë urdhri nga Stambolli që organizata politike
e Xhemietit të bashkëpunojë afër me qeverinë dhe me Partinë Radikale. Ndërsa, në
çdo ndryshim të situatave të paparashikueshme të veprohet konform rrethanave të
krijuara politike, në këtë rast Nikolla Pashiqit t’i parashtrohen kushtëzime për
koalicion të mundshëm zgjedhor.3
Në ditët e para të vitit 1923 dhe në prag të zgjedhjeve parlamentare, partia e djathtë
myslimane i kishte drejtuar një letër të hapur z. Nikolla Pashiqit: “Potencojmë se
politika që po ndiqet ndaj myslimanëve të viseve jugore duhet të ndryshojë dhe ajo
duhet të vihet në pozitë solide dhe të jetë e bazuar në mirëqenien njerëzore. Ne jemi
1

Државниот Архив на Република Македонија, Фонд. 1037 – Министерство за Внатрешни
Работи на Кралството СХС,дт.25.01.1923, стр.46.
2
Изборне припреме, “ Привредни гласник “, бр.1, дт.03.01.1923, Скопље, 1923, стр1.
3
Државниот Архив на Република Македонија, Фонд. 1037 – Министерство за Внатрешни
Работи на Кралството СХС,07.02.1923, стр.51/1.
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kundër çdo veprimi të njëanshëm edhe ndaj irredentizmit të paraqitur në trevat
jugore. Por, sa ne e njohim popullatën myslimane në atë vend, mund të
konkludojmë se revoltat nuk qëndrojnë tek irredentizmi i myslimanëve, por tek
administrimi i keq i administratës, e cila kërkonte që të ushtronte pushtet në të
gjitha nivelet. Në pjesën jugore duhet të ndalohet politika partiake dhe ajo të
zëvendësohet me politikë shtetërore. I gabuar ka qenë mendimi i deritanishëm se
kjo politikë mund të vazhdojë edhe më e keqe, se ajo mund të arsyetohet që të
mbahen nën presion deputetët myslimanë të këtyre viseve. Kjo mënyrë e veprimit
të fshehjes së të keqes nuk do të sjellë gjëra të mira. Për shkak të çështjes
shtetërore, u jepet rëndësi më e madhe këtyre viseve dhe jemi të detyruar që të
ngremë iniciativë për intervenim. Për këtë çështje, kërkojmë nga qeveria që të mos
bëjë asnjë sugjerim në veprim për të organizuar elementin e atjeshëm. Për
Sanxhakun kërkojmë pa asnjë kushtëzim, ndërsa për viset e tjera vetëm atëherë kur
të hasim në mirëkuptim tek popullata myslimane. Zbutja e pakënaqësive tek
popullata myslimane me mjete paqësore apo me anë të dhunës do të ishte mëkat i
madh ndaj shtetit. Duhet të kihet kujdes në politikat arsimore, duhet që në gjenezë
të revidohet dhe t’i kushtohet kujdes më i madh normalizimit të institucionit të
vakëfit dhe gjyqeve të sheriatit, më pastaj të rikthehet besimi tek popullata
myslimane. Sa i përket fushatës zgjedhore, ne do të mbajmë qëndrimin e duarve të
lira. Moton e këtyre zgjedhjeve “Serbia e Madhe” ne jo vetëm që nuk do ta
mbështesim, por do t’i kundërvihemi asaj. Në këtë drejtim ne nuk mund në asnjë
mënyrë t’u shmangemi interesave të gjera të popullatës që na voton dhe nuk do të
lëvizim asnjë pëllëmbë nga programi ynë zgjedhor. Po ashtu refuzojmë moton
revidim të reformës agrare “.4
Për të fituar simpatinë e myslimanëve të viseve jugore gjatë fushatës
parazgjedhore, për marketing politik, Ministri i Fesë lejoi të zhvillohen punimet për
ndërtimin e xhamisë së re në Kumanovë. Urdhri ishte decid, se kjo punë duhet të
përfundojë në një afat sa më të shkurtër kohor.5 Dhënia e lejes për ndërtimin e
xhamisë në qytetin e Kumanovës ishte bërë nga presioni që i bënin strukturat
politike të Xhemietit Partisë Radikale dhe, nga ana tjetër, për shkak
konstelacioneve politike radikalët ishin të detyruar që të ruajnë marrëdhëniet e mira
politike me Xhemietin.
Partia Radikale kishte vendosur të mos merrej vendim për kandidatët për zgjedhjet
parlamentare, përderisa myslimanët e viseve jugore nuk vendosin në Kongres se
cili ishte qëllimi që zgjedhjet të mbahen më 20 janar. Ekziston mundësia që
radikalët dhe myslimanët të dalin në zgjedhje bashkërisht.6 Kjo pritje e radikalëve
për një koalicion parazgjedhor me Xhemietin ishte e rëndësisë së veçantë, meqë me
këtë i kundërviheshin rivalit të saj, Partisë Demokratike.
Te myslimanët e viseve jugore shihej një gjallëri parazgjedhore në prag të
zgjedhjeve parlamentare. Sidomos ishin shpeshtuar ardhjet e funksionarëve
partiakë të Xhemietit në qytetin e Shkupit, ku e kishte partia selinë, sidomos për të
4

Г.Пашиђ и муслимани, “ Време “, бр.374, дт.02.01.1923, Београд, 1923, стр.1.
Џамија у Куманову, “ Време ”, бр.376, дт.04.01.1923, Београд, 1923,стр.2.
6
Радикали и муслимани у Јужној Србији, “ Време “, бр.380, дт.10.01.1923, Београд, 1923, стр.2.
5
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këmbyer informacionet për fushatën zgjedhore sipas parashikimit të subjektit
politik. Në këtë drejtim ishte edhe Kongresi zgjedhor i Xhemietit, i cili ishte
caktuar të mbahej më 20 janar në Shkup. Siç ishte e njohur, organizata Xhemieti
ishte me orientim të pastër fetar, e cila kishte tendenca politike për shkak të
mosprofilizimit të duhur si subjekt i pavarur, nuk i kishte arritur tërësisht pritjet e
elektoratit mysliman në viset jugore. Këto ishin edhe arsyet që një pjesë e madhe e
udhëheqësve të Xhemietit dëshironin që në këto zgjedhje të dilnin të vetme në
zgjedhje, duke kundërshtuar ndonjë koalicion të mundshëm parazgjedhor me
radikalët, kurse një pjesë tjetër e udhëheqjes punonin që të lidhej një koalicion
parazgjedhor me radikalët.7 Për shkak se në këtë periudhë organizata politike e
Xhemietit kishte arritur pjekurinë e duhur që e vetme të dilte në zgjedhjet
parlamentare dhe jo rastësisht te elektorati i Xhemietit mbisundonte mendimi se
ajo, si parti e profilizuar, duhet të dalë e vetme në zgjedhje, duke u shkëputur nga
tutela e ndonjërës nga partitë e mëdha - partisë radikale, apo asaj demokrate.
Sipas informacioneve brenda partisë myslimane, përflitet se në Kongresin IV të
Xhemietit do të bisedohej për fushatën zgjedhore, përzgjedhjen e kandidatëve për
listën zgjedhore dhe të shikohet mundësia të dilet në zgjedhje e vetme ose në
koalicion të mundshëm me një parti tjetër. Ky burim më tej potencon se, nëse do të
ketë bashkëpunim me ndonjë parti tjetër, ajo do ishte vetëm Partia Radikale. Në
rast se pajtohemi, do vendosë Kongresi se a do dalim me lista të përbashkëta në
tërë territorin e viseve jugore, apo vetëm në qarkun e Shkupit. Propozimi e
kandidatëve, vazhdon burimi, nuk do të vendosin degët, por për tërë territorin do
vendosë Kongresi, sepse nga përvojat e mëhershme ishin treguar të dëmshëm për
demokratët e edhe radikalët.8
Agjitimi zgjedhor ishte shumë i gjallë në tërë viset jugore, ndonëse ende nuk ishin
publikuar listat e kandidatëve. Te myslimanët e Shkupit ndjehet gatishmëri për
bashkëpunim me radikalët. Ky disponim vërehet te prijësit e Xhemietit. Vendimi
përfundimtar do të aprovohej në punimet e Kongresit. Në këtë drejtim, ditën e
nesërme do të vazhdojë të botohet edhe organi medial i Xhemietit, gazeta “Hak“.9
Këshill Qendror për kandidimin e deputetëve para vetes kishte një punë të vështirë
të seleksionojë kandidatët e mundshëm për deputetë. Mbledhja kishte zgjatur dy
ditë me radhë dhe pastaj ishte kaluar në diskutime rreth kandidatëve të
mundshëm.10 Këshilli miratoi kandidatët që do jenë bartës të listave zgjedhore
nëpër rrethe, e këta ishin: për rrethin e Zveçanit – Rashkës të jetë Ferhad bej Draga,
për rrethin e Shkupit Qemal bej Kumbara, për rrethin e Manastirit të jetë Qenan
Zija beu, kurse për rrethin e Kavadarit listës do t’i prijë Hysni Beu me prejardhje
nga Kavadari.11 Si kandidat për rrethet kongresi aprovoi që të kandidojë në rrethin
7

Држање муслимана Ј.Србије, “ Привредни гласник “, бр.1, дт.13.01.1923, Скопље, 1923, стр.1.
Пред Муслимански Конгрес у Скопљу, “ Време “, дт.11.01.1923, Београд, 1923, стр.3.
9
Изборна борба у Јужној Србији, “ Време “, дт.13.01.1923, Београд, 1923, стр.3.
10
Муслимани у Јужној Србији,” Време”, бр.397, дт.27.01.1923, Београд, 1923, стр.1.
11
Државниот Архив на Република Македонија, Фонд. 1037 – Министерство за Внатрешни
Работи на Кралството СХС,07.02.1923, стр.104.;Муслимански кандидати у Јужној Србији, “
Време ”, дт.28.01.1923, Београд, 1923, стр.3; Муслимански кандидати у Јужној Србији, “ Време
“, бр.400, дт.30.01.1923, Београд, 1923, стр.1.
8
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e Shkupit si bartës Hasan Shukri, si zëvendës i tij Zehrija Ali; për rrethin e Velesit
e Kaçanikut të kandidojë Sherif beun; Në rrethin e Manastirit Sali Hamdiun; për
Resnjë Xhemail beun. Në rrethin e Kosovës për Mitrovicën Shaban Mustafa, si
zëvendës i tij u caktua Bbit beu; për Ferizajn u caktua Shukri Sulejmani dhe për
Graçanicën Nazim Gajuri. Si bartës të listave nëpër rrethe, por edhe kandidatëve që
u propozuan nëpër qarqe, vendimin përfundimtar do të sjellin konferencat që do të
mbahen nëpër rrethe. Vendimet që do të sjellin konferencat nëpër rrethe do t’i
miratojë Këshilli Qendror i Xhemietit. Pastaj Kongresi kaloi në zgjedhjen e
këshillit qendror. U vendos që këshillit qendror t’i vazhdohet mandati edhe për dy
muaj. Vetëm në vend të Fahri Gjullbegoviçit, i cili kishte dhënë dorëheqje, të
votohet për Hasan Shukriun nga Shkupi. Ndërsa në postin drejtorit të gazetës Hak,
u caktua Fahri Gjullbegoviç.12
Pas nëntë ditësh (20 – 29 janar) të punimeve, Kongresi IV i Xhemietit i
përfundoi me sukses punimet e tij, duke dalë me vendimin për zgjedhjet
parlamentare. Në këtë vendim thuhej: “Të gjithë myslimanët të dalin në zgjedhjet
parlamentare si subjekt i veçantë politiko – fetar dhe si tërësi nacionale. Pas
zgjedhjeve parlamentare deputetët e Xhemietit të ishin pjesë e përbërëse e Klubit të
Radikalëve”.13 Ky vendim shihej si kompromis i dy koncepteve të të dy grupimeve
që kishin mbretëruar në debatet e punimeve të Kongresit.
Po ashtu, një ndër vendimet ishte edhe financimi i gazetës Hak. Delegatët njëzëri
kishin vendosur që të formohet komisioni aksional, puna e të cilit rezultoi me
mbledhjen e 70.000 dinarëve.14 Lidershipi i Xhemietit shpresat i kishte te
propagandimi i programit dhe synimet për të dalë sa më të suksesshëm në fushatën
parazgjedhore.
Reaksionet e mediumeve të shkruara edhe nga partitë e tjera rreth punimeve të
kongresit të Xhemietit ishin të ndryshme, duke vlerësuar se kalimi nga një
organizatë e pastër fetare në një organizatë me synime politike, drejtpërdrejt shihej
si rrezik për shtetin. Në njërën anë shihej rrezik në shkëputjen nga Partia Radikale
dhe, nga ana tjetër, si rrezik i ngjalljes së synimeve fetare e nacionale të
myslimanëve të trevave jugore. Kishte një pakicë që ishin ithtarë të mendimit
ndryshe nga shumica e e hierarkisë partiake. Njëri ndër to ishte deputeti Qenan
Zija beu, i cili kishte mendim ndryshe për trasimin e rrugës politike që kishte
vendosur Kongresi IV i Xhemietit dhe ai frikësohej se dalja e vetme në zgjedhjet
parlamentare do të paraqitej si pengesë për synimet e mëtejme politike të
Xhemietit. Në këtë drejtim më i drejtpërdrejtë kishte qenë Halim bej Deralla, i cili
hapur kishte kundërshtuar që Xhemieti të merrej me politikë të pastër fetare, duke
dalë hapur kundër qëndrimit që ajo të jetë pjesë e pandashme e Partisë Radikale.15
Ky ishte edhe momenti ku në organizatën politike të Xhemietit filluan diferencimet
ndërmjet fraksioneve që angazhoheshin për shkëputje nga Partia Radikale dhe
12

Муслимански кандидати у Јужној Србији, “ Време “, бр.400, дт.30.01.1923, Београд, 1923,
стр.1.
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Одлука муслиманског Конгреса у Скопљу, “ Привредни гласник “, бр.1, дт.25.01.1923,
Скопље, 1923, стр.1.
14
Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918 - 1929, Beograd, 2002, стр.166.
15
Наши муслимани, “ Привредни гласник “, бр.1, дт.24.01.1923, Скопље, 1923, стр.1.
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“pro” atyre që dëshironin të vazhdohej nën ombrellën e radikalëve. Diferencimi i
dy grupimeve të Xhemietit do të kulmojë pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 1923.
Këshilli aksional i organizatës së Xhemietit kishte vërtetuar edhe këto
kandidime në listat zgjedhore, të cilat i kishin shpallur në konferencat e kësaj
organizate nëpër rrethe: Për rrethin e Ohrit bartës ishte caktuar Husuf beu, kandidat
për qarkun e Dibrës e Strugës ishte caktuar Nafer Eli, ndërsa për qarkun e Ohrit
Inajet Murati, me profesion bujk. Në rrethin e Tetovës bartës u caktua Halil beu,
ndërsa për qarkun e Tetovës dhe Gostivarit Qamil Jashar beu, ish deputet. Për
qarkun e Galiçnikut Kadri Sadulla, tregtar. Për rrethin e Kosovës bartës së listës
ishte caktuar Haxhi Xhemali nga Prishtina, ndërsa në qarkun e Gjilanit Sulejman
Haxhi Agushi. 16
Në listën përfundimtare të Xhemietit si kandidatë të mundshëm për deputetë
ishin shpallur: Qenan Zija beu në Manastir, Qemal bej Kumbara në Shkup, Hasan
Shukriu në Shkup, Hysni Beu në Kavadar, Mahmud Bej në Kumanovë, Haxhi
Xhemaili në Prishtinë, Nazim Gafur në Prishtinë, Sulejman Efendiu në Prishtinë,
Musa Shehzade në Prizren, Sefedin Beu në Pejë, Ismet Beu në Pejë, Fehrad Draga
në Mitrovicë, Shaban Nuriu në Mitrovicë, Jusuf Beu në Ohër, Inajet Efendiu në
Ohër, Halim bej Deralla në Tetovë, Qamil bej Deralla në Tetovë.17
Në rrethin e Shkupit kishte 30.000 votues, nga përbërja etnike më shumë se
gjysma ishin myslimanë. Në vetë qytetin e Shkupit kishte 9705 votues. Nga
përbërja etnike e votuesve besohej që në rrethin e Shkupit do të fitoheshin dy
deputetë myslimanë.18
Pasi kishin dalë informacionet se në Serbinë Jugore “Komiteti i Kosovës” kishte
dërguar agjent special të bëjë agjitacion që myslimanët në votime të dalin sa më
masivisht në zgjedhjet parlamentare, që të shfrytëzohet përçarja brenda kampusit
politik serb, të mundin të fitonin numër më të madh të deputetëve dhe me ndihmën
e tyre më vonë, pas zgjedhjeve, të kërkohej autonomia e Maqedonisë. Për këtë
qëllim ishte themeluar edhe “Komiteti i Dibrës“ me kryetar publicistin Dervish
Hima.19 Ndarja që kishte ndodhu në kongres, në fraksione brenda strukturës së
Xhemietit, kishte mobilizuar Komitetin e Kosovës që të prononcohet rreth
përkrahjes dhe agjitimit në favor të grupimit që ishte për shkëputje nga Partia
Radikale.
Pas hyrjes së shkurtër të proklamatës zgjedhore, në të cilën thuhet se Xhemieti
ka punuar dhe në kontuinitet do të punojë edhe në të ardhmen për interesat për
myslimanët e Serbisë së Jugut, por edhe për interesat e shtetit, ku është vendosur që
myslimanët të dalin të vetëm në zgjedhje. Në thirrjen për zgjedhësit potencohen
synimet e Xhemietit:
1. Zhvillimin arsimor – kulturor të myslimanëve të Serbisë së Jugut, meqë edhe
qytetarët e këtij regjioni janë qytetarë të drejtë e luajalë të shtetit.

16

Муслиманске кандидације, “ Време “, бр.415, дт.14.02.1923, Београд, 1923, стр.1.
AMPJSH, Viti.1923, dosja.185, Raport i Legatës së Shqipërisë në Beograd, dërguar Ministrisë së
Punëve të Jashtme në Tiranë.
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Муслимани у округу Скопском, “ Време “, дт.18.02.1923, Београд, 1923, стр.3.
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Акција Комитета Косова,“ Правда“ , дт.19.02.1923, Београд, 1923.
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2. Të zgjidhet çështja e reformës agrare në Serbinë e Jugut, siç është rregulluar në
shtetet e ngritura kulturore me principe moderne dhe sisteme të ndërtuara juridike.
3. Të jepen lehtësitë dhe mundësitë prodhuesve të duhanit, në këtë mënyrë të
ngrihet njëra e më e rëndësishmja e prodhimtarisë në Serbinë e Jugut, të cilës tash
nuk i kushtohet vëmendje e duhur. (Pika e tretë ishte futur në proklamatë, sepse
pjesa më e madhe e myslimanëve në Serbinë e Jugut merren me prodhimtarinë e
duhanit).
4. Edhe myslimanët e Serbisë së Jugut, si qytetarë të barabartë me të tjerët e këtij
shteti, ndjeheshin si qytetarë të lirë dhe u garantohen të gjitha të drejtat
parashikuara me ligj si qytetarët tjerë.
5. Të hiqet anarkia dhe parregullsitë ligjore, të cilat në Serbinë e Jugut ishin
përditshmëri.
6. Ndjehet opitimizmi e shpresa që edhe për myslimanët e Serbisë së Jugut do të
kenë ditë më të mira.
Në fund të proklamatës ftoheshin të gjithë myslimanët që më 18 mars të dilet
masivisht në zgjedhje dhe të votohen listat që i ka miratuar Këshilli Qendror i
Xhemietit.20
Sipas vendimit për ndarjen e vendit në 33 regjione, më 26 prill 1922 territori
administrativ i viseve jugore përfshinte gjashtë regjione. Regjionin e Kosovës, me
qendër në Prishtinë, e përbënin rrethi i Kosovës pa nënprefekturën e Gjilanit,
rrethet e Toplicës, Vrajës e Prizrenit dhe nënprefektura e Jabllanicës; Regjioni i
Shkupit qendrën administrative e kishte në Shkup, ndërsa në kuadër të këtij regjioni
hynin rrethi i Shkupit, Tetovës dhe dy nënprefekturat e rrethit të Kumanovës
(Zhegligovski dhe Kratovës); Regjionin e Bregallnicës e përbënte rrethi i
Bregallnicës (Shtipi); Regjioni i Manastirit përbëhej nga rrethet e Manastirit, Ohrit
dhe Tikveshit. Nën regjionin e Rashkës (Kralevës) hynin rrethet e Rashkës dhe
Zveçanit, ndërsa nën regjionin e Zetës hynin rrethet e Nikshiqit, Beranës dhe
Metohisë.
I tërë vendi ishte i ndarë në 56 qarqe zgjedhore. Ndarjen e vendit në qarqe
zgjedhore e ka bërë Ligji për Zgjedhjet. Qarqet kanë mbetur të njëjta, siç kanë
ekzistuar gjatë zgjedhjeve për Kuvendin Kushtetues. Gjatë ndarjes së qarqeve
zgjedhore është ruajtur ndarja ekzistuese e ndarjes së kompetencave administrative
ose gjyqësore territoriale. Sa i përket numrit të popullsisë në qarqet zgjedhore, ai
ishte i ndryshueshëm, varësisht nga dendësia e popullatës, konfiguaracionit
territorial, interesit politik dhe etnik. Në organizimin e zgjedhjeve parlamentare
merrej si bazë numri i popullsisë së vitit 1910. Duke u bazuar në këto të dhëna
statistikore, u caktuan edhe qarqet zgjedhore. Në gjithë shtetin më së shumti qarqe
që numëronin prej njëqind deri më dyqind mijë votues, kishte Serbia. Në Serbinë e
Veriut në asnjë qark nuk arrinte 300.000 votues, ndërsa në viset e jugore, ku hynte
Kosova, Sanxhaku dhe Maqedonia e Vardarit, asnjë qark nuk arrinte deri më
250.000 mijë votues.21 Sipas numrit votues, që duhet të jetë kompatibile me
20

Проглас Џемијета, “ Време “, дт.10.02.1923, Београд, 1923, стр.3.
As me ligj dhe as me kushtetutë nuk ishin paraparë kufijtë e njësisë zgjedhore më të madhe apo më
të vogël, njësinw zgjedhore nuk e përcaktonte as proporcioni me banorë; Статистика народних
поланиканика Кралевине Срба, Хрвата и Словенаца, Одржани 18 марта 1923 год, Београд,
21
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rrethanat e krijuara të pas Luftës së Parë Botërore, disa krahina dhe grupe kishin
disa qarqe zgjedhore.
Procesverbalet e këshillave zgjedhore dhe procesverbalet e këshillave kryesorë
zgjedhorë, protokollet dhe procesverbalet e këshillit shtetëror dhe të gjitha akteve
tjera që kanë ofruar material për hartimin e kësaj pasqyre, janë strukturuar pa
ndonjë qëllim, që të mundësojnë hartimin e një statistike të bazuar në të njëjtat
parime.22
Në qarkun e Tetovës, sipas të gjitha gjasave, në këto zgjedhje do të paraqitet
lista e përbashkët e radikalëve dhe Xhemietit, bartës i listës parashihej të jetë Halim
bej Deralla, i cili ishte deputet edhe në ciklin e kaluar zgjedhor.23
Për dallim nga zgjedhjet e mëhershme, ku Xhemieti ftonte myslimanët të
votonin vetëm për një parti që do të mbronte interesat e tyre, në këto zgjedhje ajo
në disa rrethe dilte në lista të përbashkëta. Proklamata zgjedhore, e botuar në
gazetën “Hak” të datës 09.02.1923, përmban synime të qarta dhe përgjegjësi, nga e
cila mund të shihet se Organizata për Mbrojtjen e të Drejtave të Myslimanëve të
Jugut në ndërkohë ka arritur të shndërrohet në parti politike, e cila shihet edhe në
tekstin e proklamatës:
“Në emër të myslimanëve të Jugut, qytetarë luajalë të Mbretërisë së Serbeve,
Kroatëve dhe Sllovenëve, Organizata e Myslimanëve të Jugut, si virtyt i
pretendimeve shpirtërore, duke u shndërruar e madhërishme kundrejt partive tjera
legjitime politike, solli vendim që të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të
paralajmëruara për 18.03.1923, në pajtueshmëri me ligjin zgjedhor dhe
Kushtetutën, duke u bazuar në principet liberale të shtetit.
Organizata, e themeluar para katër viteve me qëllim jetësimin e shpresave e
ideve të të gjithë myslimanëve të Jugut, me legjitimitetin e paraparë. I qartë është
obligimi për programin dhe preokupimi i deputetëve të organizatës që parimet bazë
të këtij programi t’i paraqesin para deputetëve, të kërkohet përkrahja e tyre, të
mbrojnë e të angazhohen për të implementuar atë.
Myslimanët e Jugut kanë dëshmuar që në mënyrë të civilizuar e paqësore i
nënshtrohen obligimeve dhe ligjeve, të cilët burojnë nga Kushtetuta e këtij shteti.
Në korrelacion me drejtimin administrativ të Mbretërisë së Serbëve, Kroatëve dhe
Sllovenëve, jetojnë mbi një milion myslimanë të Jugut, andaj e domosdoshme është
që kjo shoqëri shumënjerëzore të sigurojë të drejtat dhe të rregullojë çështjet
fetare, nacionale, arsimore dhe nevojat civilizuse, ashtu siç duhet të jenë në
shekullin XX.
Çështja e pronës dhe reformës agrare duhet t’i qaset në të njëjtën mënyrë, siç është
e kapshme për shtetet civilizuese dhe kjo çështje të zgjidhet në kuadër të sistemit,
që nënkupton paanësi dhe respektim të ligjeve.
Problemet e dëmet që i kanë kultivuesit e duhanit, të përcjella me çmime të ulëta
dhe administrimi i keq me reformën agrare. Për këto arsye, çështjes agrare i është
1924, стр. VII;Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918 ’ 1929, Beograd, 2002,
стр.75.
22
Статистика народних поланиканика Кралевине Срба, Хрвата и Словенаца, Одржани 18 марта
1923 год, Београд, 1924, стр. I.
23
Тетовски округ, “ Време “, бр.384, дт.14.01.1923, Београд, 1923, стр.1.
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dhënë prioritet në program, në lidhje për këtë çështje, është e duhur të sigurohet
ngritja e prodhimit dhe fitimin e sigurt.
Komuniteti i myslimanëve të jugut është subjekt i veçantë në këtë shtet dhe për këtë,
duhet që të përfshihet në ligjin shtetëror dhe të fitojë statusin e barabartë të
implementueshëm në praktikë.
Myslimanët i janë nënshtruar vuajtjeve e ofendimeve, kjo është situatë jashtëligjore
dhe shkaktarët duhet të neutralizohen e të eliminohen.
Pushteti kushtetues në këtë përbërje parlamentare duhet të sillet ndaj myslimanëve
të Jugut në të njejtën qasje si me qytetarët tjerë të shtetit. Në këtë drejtim, krijimi i
lehtësimeve e prosperiteti pa dallime është synim i aktivitetit të deputetëve të
Organizatës.
Këto, janë përpjekjet e synimet e Organizatës në lëmin e drejtësisë dhe obligimi që
të veprojë politikisht në interes të jetës më të mirë myslimanëve të Jugut. Për
myslimanët e Jugut kjo parti është e rëndësisë së veçantë dhe është vlera e vetme,
andaj ajo del në zgjedhje dhe i drejtohet të gjithë myslimanëve të jugut duke u
sugjeruar:
Ju, myslimanët e jugut!
Kjo organizatë dhe përfaqësuesit e saj në përgjithësi janë tuajit. Çfarë nevoje dhe
halle të keni ju, i kanë edhe ata. Të gjitha dhimbjet e nevojat tuaja i ndjejnë edhe
ata. Deputetët jashtë partisë sonë ndjekin tjetër program dhe marrëveshje, janë të
obliguar para së gjithash të kenë kujdes në lidhje me marrëveshjet e programin me
të cilin janë paraqitur. Nga programet e marrëveshjet e tyre nuk do të lëshohet pe.
Të dini se rezultatet e këtyre zgjedhjeve mundë të jenë jetësimi i synimeve tuaja...
Për këtë, tubohuni rreth organizatës tuaj, të gjithë të dilni në zgjedhje dhe votën të
hidhni për kandidatët për deputetë të organizatës që është e obliguar të jetësoj
programin, të cilin vet ju e keni përpiluar, do të ketë më shumë deputetë dhe
dëshirat e juaja do të plotësohen.
Ju, myslimanët e jugut!
Në ditën e votimit që do të mbahen me 18.03.1923, të gjymtuarit, të sëmurit,
çfarëdo që të jeni, të gjithë ju, shfrytëzoni të drejtën e votës. Pa përjashtim dhe pa
ndalje, t’ia mësyni vendvotimeve. Hidhni votën tuaj në kutinë e votimit për
Organizatën që në zgjedhje del e vetmuar, në pajtim me vendimin e sjell në
kongresin e fundit të myslimanëve.
Të gjithë myslimanët, të bashkuar drejtë qëllimit, nga Zoti pritet ndihmë dhe bekim.
Nga Zoti vjen suksesi!
Komiteti Qendror i Organizatës së Myslimanëve të Jugut në Mbretërinë e Serbëve,
Kroatëve e Sllovenëve”.24
Gjatë vizitës së delegacionit të Shqipërisë në Beograd, të cilit i printe deputeti
Ali Rizau, delegacioni shqiptar ishte takuar me shumë personalitete nga jeta
politike dhe mediumet. Vizita e delegacionit shqiptar korrespondonte me fushatën
zgjedhore në Mbretërinë e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve. Në këtë drejtim ishte
shfrytëzuar kjo vizitë, që redaktori i gazetës “Vreme”, i cili i kishte parashtruar
24

Љиљана Чолић, Партија Џемијет као парламентарна странка у Кралевини СХС,
Историјски часопис, књ.XLVII ( 2000 ), Београд, 2002, стр.161–163.
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pyetje Ali Rizaut në lidhje me veprimtarinë e Komitetit të Kosovës në territorin e
Shqipërisë apo në lidhje me Shqipërinë me marrëdhëniet e saj me kemalistët. Sipas
informacioneve që dispononte kryeredaktori i gazetës “Vreme” dhe që kishin të
bënin me Komitetin e Kosovës, ku akuzonin shtetin shqiptar për veprimtarinë që ka
filluar me agjenturën e vet dhe implikimin në kampanjën e agjitimit në zgjedhjet
parlamentare në Mbretërinë e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve, që të votohet lista
e Xhemietit dhe myslimanët të dalin sa më masivisht në zgjedhje, që pastaj të
kërkojnë autonominë e Maqedonisë. Deputeti shqiptar, Ali Riza Pasha, kishte
disponim që të përgjigjet në pyetjet e parashtruara nga gazetarët për çështjet e
lartpërmendura: Deputeti i ishte përgjigjur se qëndrimi i Qeverisë së Shqipërisë
është armiqësor ndaj aktiviteteve të Komitetit të Kosovës, sepse mund të sjellë në
prishjen e marrëdhënieve të mira ndërmjet dy shteteve. Lideri i Komitetit të
Kosovës, Hoxhë Kadriu, gjendet në Shkodër. Ai një herë ishte deportuar nga
Shqipëria, por pasi kishte dhënë garanca, ishte amnistuar dhe ishte kthyer në
Shkodër, ku punon avokaturën. Në momentin që Qeveria shqiptare kupton se
merret me çështje të tilla, unë jam i sigurt se do të ndërmerren masa ndëshkuese
ndaj tij.25
Një personalitet me ndikim tek popullata myslimane i deklaroi korrespodentit të
gazetës “Vreme“ se, sipas qëndrimit të deputetëve myslimanë dhe sipas disponimit
të popullit që e udhëheqin organizatën, është më se e sigurt të pritet që të dilet me
lista të përbashkëta me Partinë Radikale. Ajo që i nxiti delegatët në Kongresin e
Partisë që të dilet e vetme në zgjedhje, është fakti se ne në këtë situatë të fitojmë
më pak vota, ndërsa kjo situatë do ti shkonte për shtati vetëm Partisë Demokratike.
Kështu mendojmë që do të fitojmë më së paku 20 deputetë. Të gjithë bartësit e
listave dhe kandidatët e rretheve (serski), duke përjashtuar dy-tri, të tjerët janë miq
me radikalët. Nga kjo mund të shpresojmë që deputetët myslimanë që do të fitonin,
edhe do të jenë në bashkëpunim me klubin e deputetëve të Partisë Radikale.26
Rezultatet zgjedhore, përveç Rrethit të Priepoljes 3 mandate), Dalmacia
Veriore (1 mandat), në të cilat nuk u zhvilluan përgatitjet teknike për zgjedhje dhe
rrethi i Tuzllës (1 mandat), ku ende mungojnë disa rezultate, por mundësinë më të
madhe të fitojë e ka grupimi i Spahos. Rezultatet përfundimtare nxjerrin këtë
rangim të partive që fituan mandatet e deputetëve:

25
26

Косовски Комитет и Кемалисти, “ Време “, бр.421, дт.20.02.1923, Београд, 1923, стр.1.
Муслимани у Јужној Србији, “ Време “, 20.02.1923, Београд, 1923, стр.3.
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ZGJEDHJET PËR SKUPSHTINËN, 18 MARS 1923
Partia

Numri votave

Përqindja e
votave të
përgjithshme

Vendet

Radikalët serbë

562 213

25,8 %

108

Demokratët serbë

400 342

18.4 %

51

Agrarët serbë e sllovenë 164 602

7.6 %

1127

Fshatarët kroatë

473 733

21,8 %

70

Populistët sllovenë
dhe aleatët
Myslimanët boshnjakë
(OMJ)
Myslimanët
e Xhemietit
Federalistët malazezë
Puna e pavarur (“front”
komunist)
Socialdemokratët
Borgjezët kroatë (4
lista)
Gjermanët
Rumunët
Të tjerë (16 lista)
Gjithsej

126 378

5,8 %

24

122 494

5,6 %

18

71 453

3,3 %

14

8 561
24 321

0,4
1,1

2
0

48 337
32 398

2.2 %
1,5 %

2
2

43 415
7 070
91 734
2 177 051

2,0
0,3
4,2
100.0 %

8
1
1
31228

Në zgjedhjet parlamentare në Rrethin e Ohrit partitë politike kishin fituar nga
elektorati këto vota:
Demokratët, 6275 votues,
Xhemieti, 2316,
Fshatarët, 654,
Republikanët, 818
________________
Gjithsej,
11.791

27

Serbët morën 10 dhe sllovenët 1 vend.
Joseph Rothchild, East Central Europe between the Two World Ëars, Washington, 1974, стр.212;
Georges Castellan, Histori e Ballkanit, Tiranë, 1991, стр.431.
28
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Partia demokratike fitoi dy mandatet e deputetëve për Kuvendin Popullor për
Rrethin e Ohrit.29
Sipas rezultateve definitive nga Rrethi i Manastirit, të cilat i kumtonte zhupani
i madh dhe ia dërgonte Ministrisë së Punëve të Brendshme, në zgjedhjet
parlamentare kanë votuar gjithsej 28.705 votues. Nga ta, radikalët morën 9.826
vota, ndërsa për demokratët votuan 9.826, për Partinë Fshatare votuan 987 votues,
për republikanët 2.739 vota, për Xhemietin 6.730 votues, për Partinë Punëtore 895
votues, për Koliçnik 4.100 vota. Nga rrethi i Manastirit zgjidheshin gjashtë
deputetë. Nga lista zgjedhore e radikalëve u zgjodhën dy deputetë, bartësi i listës
Jovan Qirkoviq, ish-deputet dhe nga Qarku i Manastirit Petar Pobeviq; Nga lista e
demokratëve u zgjodhën dy deputetë, bartësi i listës Коstа Кumanudi, ish-ministër
dhe nga srezi Manastir – Mariov, Dimitrie Qiqeviq, ish deputet; nga lista e
Xhemietit u zgjodhën dy deputetë, bartësi i listës Qenan Zija Beu,ish -deputet dhe
për srezin e Manastirit Sadedin Rushid. Për rrethin e Bregallnicës, sipas rezultateve
përfundimtare të mara nga zhupani, kishin votuar 16.048 votues. Për Partinë
Radikale kishin votuar 8.354 votues, për Partinë Demokrate 2.463 votues, për
Xhemietin 5.267 votues, Koliçnik mori 5.361 votues. Ky rreth zgjodhi dy
deputetë dhe dy deputet i fitoi Partia Radikale.30
Në rrethin e Kosovës, sipas rezultateve përfundimtare të kumtuara nga zhupani i
madh, kishin votuar 28.386. Për radikalët votuan 5.975 votues; për Xhemietin
12.977 votues; për listën zgjedhore të myslimanëve – radikalëve ( R.Osmanoviqit)
votuan 3.686 votues dhe Koliçniku fitoi 4.731 vota. Nga rrethi i Kosovës
zgjidheshin pesë deputet.31 Nga lista e radikalëve u zgjodh një deputet, Krste
Miletiç, në rrethin e Timokut. Nga lista e demokratëve u zgjodh një deputet, Jovan
Magobçeviç, ish deputet popullor. Nga Xhemieti u zgjodhën tre deputetë, bartësi i
listës Haxhi Xhemail Agushi, për qarkun e Gjilanit ishte zgjedhur Sulejman H
Agushi, për qarkun Graçanicës dhe Llapit ishte zgjedhur Nazim Gafuri .32 Rrethi i
Tetovës zgjidhte 4 deputetë: Partia Radikale fitoi dy mandate dhe Xhemieti po
ashtu fitoi dy mandate ( bartësi i listës zgjedhore ishte Halim bej Derralla ).33
Në Rrethin e Shkupit gjatë fushatës zgjedhore u tregua një interesim i madh
për të dalë në zgjedhjet parlamentare, por gjatë ditës së votimit nuk kishte dalë as
gjysma e trupit votues. Shkaqet e mosdaljes ishin te klasa punëtore, e cila
masovikisht kishte bojkotuar zgjedhjet. Rezultatet nga votimi ishin si vijon: për
listën e Xhemietit të prirë nga Qemal Bej Kumbara kishin 8.785 vota; për Partinë
Radikale 6.700 vota dhe për Partinë Demokratike 1.300 vota; për listën e dytë
demokratike 5.693 dhe për Partinë Punëtore 1.303.34

29

Резултати избора,” Време “, дт.21.03.1923, Београд, 1923, стр.3
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Konsulli italian në Shkup informonte se Partia e Myslimanëve të Serbisë së
Jugut, Xhemieti, kishte marë pjesë në zgjedhjet parlamentare dhe kishte arritur
kulminacionin, duke fituar 14 deputetë në Kuvendin Popullor. Ai në raport
potenconte se Xhemieti do të mund të luante rolin vendimtar në formimin e
qeverisë, duke kalkuluar ndërmjet radikalëve dhe demokratëve. Po ashtu ai
potenconte se shkëputja e Xhemietit nga gjiri Partisë Radikale mund të kishte
reperkusione për veprimtarinë politike të këtij subjekti. Ai konsideronte se shumë
deputetë të Xhemietit kishin simpati ndaj Partisë Radikale dhe kjo do të
pamundësonte kalkulimet tjera për të formuar qeverinë.35
Zgjedhjet e 18 marsit të vitit 1923 mbaruan me humbjen e qeverisë së kryesuar
nga radikalët. Me këto zgjedhje radikalët u forcuan, demokratët u përgjysmuan, por
kabineti homogjen i kryesuar nga radikalët në këto zgjedhje nuk arritën të fitojnë
shumicën parlamentare. Çdo qeveri ka për synim që në zgjedhje të legjitimojë
punën disavjeçare të qeverisë dhe të fitojë shumicën parlamentare në zgjedhjet në
vijim, ndërsa në këto zgjedhje qeveria homogjene nuk kishte fituar shumicën. Nga
gjithsej 313 deputetë, sa numëronte Kuvendi Popullor, në këto zgjedhje radikalët
fituan 109 mandate deputetësh. Sipas situatës normale, çdo subjekt do të tërhiqej
nga gara për të formuar kabinetin e ri qeveritar. Por, qeveria e kryesuar nga Nikolla
Pashiqi nuk tërhiqej nga synimet për të formuar kabinetin qeveritar, sepse arsyet
qëndronin te deputetët e partisë së Radiqevit, të cilët nuk dëshironin fare të vinin në
parlament. Për shkak abstenimit të tyre, numri i deputetëve ishte zvogëluar nga 313
në 244, ndaj radikalëve u hapej rruga për të formuar shumicën parlamentare në
marrëveshje me dy grupimet më të vogla parlamentare: Gjermanët dhe
Xhemietin.36 Kjo kombinatorikë politike i mundësonte qeverisë homogjene të
kryesuar nga radikalët të qeverisnin për disa vite.
Në kuluaret qeveritare situata paraqitet e vështirë, sidomos në marrëdhëniet
ndërmjet disa grupeve parlamentare që japin shpresë se do të formohet një qeveri e
fortë. Situata ishte e qartë, se konstituimi i Kuvendit Popullor do të përcillet me
kriza të thella parlamentare, që kjo situatë të arrijë kulmin me zgjedhje të
parakohshme parlamentare. Për këtë çështje, te disa grupe parlamentare shfaqeshin
pretendime që të shpërndahet Kuvendi Popullor, me çka do ti hapet rruga shpalljes
së zgjedhje të parakohshme parlamentare. Te Partia Radikale mbretëronte ideja se
ajo nuk duhet të organizojë edhe një ciklël të zgjedhjeve parlamentare. Por, nuk do
shkohet në zgjedhje pa u harxhuar mundësitë për të bërë tentim të krijohet një
shumicë parlamentare. Radikalët po bënin disa kombinatorika për konstituimin e
qeverisë, duke kërkuar përkrahjen e grupeve të vogla parlamentare dhe shpresohej
se njëra nga kombinatorikat do të ishte e suksesshme. Qeveria nuk do vetëdorhiqet
deri në konstituimin e Kuvendit Popullor, deri në atë kohë Nikolla Pashiqi nuk do
të ndërmarrë as hapin më të vogël për të bërë rikonstruimin e qeverisë. Për këtë
çështje nuk pranoi dorëheqjet e ministrave z. Omeroviqi dhe z. Sheriqi. Te
demokratët ende nuk ishin pastruar dilemat se çka duhet bërë. Grupi i
35
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Pribishçeviqit, siç shihet, dëshironte që të shkohet në zgjedhje të reja. Në radhët e
tij mbretëronte nevoja për formimin e qeverisë, e cila nuk do të mbështetej nga
parlamenti, por do të qeverisej pa të. Grupi i Davidoviqit bënë kombinatorika të
ndryshme rreth parlamentarizmit. Ai kërkonte shpëtim te zgjedhja fisnore, e cila do
të trasonte bashkëpunimin ndërpartiak për formimin e qeverisë, por nuk kishte
detaje si do të arihej kjo çështje.
Në Pançevë - Bella Crkva është i diskutueshëm 1 mandat, ndërmjet radikalëve
dhe për zonën e tretë e Sushak nuk është zgjedhur një deputet. Me këta dy deputetë
të pazgjedhur kuvendi rrumbullakohet në 313 deputetë. Nga lista zgjedhore e
Xhemietit për Sanxhak Dervish Sheqerkadiq është përkrahës i radikalëve dhe
veprimtarinë e tij në Kuvendin Popullor do të ushtrojë në kuadër të Klubit të
Radikalëve. Po ashtu, mund të ndodhë që radikalët të fitojnë edhe një deputet nga
regjioni i Zveçanit, ky deputet do jetë i fituar në kurriz të Xhemietit. Ashtu që
radikalët mund t’i kenë 109, ndërsa Xhemieti 12.37
Rezultatet e zgjedhjeve sqaruan situatën e mjegulluar, e cila mbretëronte në
parlamentin e kaluar. Partitë e vogla u zhdukën nga skena politike, ndërsa në
spërfaqe u profilizuan disa parti të mëdha, me synim të qartë për problemet e
shtetit. Edhe pse situata politike është e qartë, përsëri ajo në esencë ishte e
tensionuar. Partia Radikale pas këtyre zgjedhjeve shihet si superiore në skenën
politike, por prapëseprapë ajo nuk fitoi aq mandate të deputetëve që vet të formojë
qeverinë. Ajo ishte e detyruar që të koalicionojë me partitë tjera, për të formuar
shumicën parlamentare. Nga ana tjetër, Xhemieti kishte arritur për një afat të
shkurtër të paraqitet si subjekt i fuqishëm politik, forcë e cila duhet te llogaritet si
në karakterin lokal, edhe në atë regjional, por edhe në Kuvendin Popullor.38
Një periudhë e shkurtër pas zgjedhjeve nuk kishte bisedime ndërmjet partive,
për shkak të taktizimeve të shumta mes vete, sepse situata paszgjedhore ishte e
mjegulluar. Partia Radikale ishte në pritje që të qetësohet situata politike dhe ato
grupe politike që ishin fituese në zgjedhjet pritej të prononcohen se çfarë politike
duhet udhëhequr dhe çfarë qëndrimi duhet mbajtur për situatën e krijuar. Më shumë
vëmendje i ishte kushtuar qëndrimit të z. Radiqit. Ai mund të ketë ndikim më të
madh në rrjedhat e mëtejme politike. Nëse z. Radiq mbetet më tutje në politikën
pasive dhe nuk vjen në parlament, ai do të lehtësojë punët Partisë Radikale. Në këtë
situatë atyre u duhet diçka më shumë se 120 deputetë, që të ketë shumicën
parlamentare.
Në këtë situatë tashmë bëheshin kombinatorika që të përfitohen 13 deputetët
e Xhemietit, 6 deputetët gjermanë dhe shpresohej edhe në mbështetjen e një
deputeti rumun dhe një deputeti të Partisë Serbe. Nëse partia e Radiqit dëshiron të
ndryshojë taktikën dhe të vijë në parlament, në këtë situatë në thelb do të ndryshojë
situata politike në Kuvendin Popullor. Kjo do të detyrojë radikalët që të
koalicionojnë me një parti më të madhe parlamentare. Paralajmërohet rrëmujë pas
37
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zgjedhjeve. Sipas informacioneve të afërta të z. Pashiqit, në këto konstelacione të
forcave politike i ishte paraqitur nevoja e riaktualizimit të koalicionit me z.
Pribiçeviqin. Për të pasur sukses ky koalicion pasgjedhor, parashihej se do t’i
lëshohen resorët ministrore periferike në qeveri. Demokratët, meqë dolën të
dobësuar nga zgjedhjet, sipas opinionistëve, për shkak deputetëve të paktë nga kjo
rrymë, nuk do të jetë e mundur që të lidhet ndonjë marrëveshje apo koalicion.
Shumica e udhëheqësisë partiake në mënyrë energjike distancohen nga mendimi
për këtë çështje. Ata ( radikalët,- S.A) mbahen se ky koalicion është i vdekur në
popull dhe se radikalët pikërisht për këtë çështje fituan besimin e elektoratit që mos
të ripërtërinin një koalicion të tillë. Rikoalicionimi, mendojnë ata, do të
përkeqësonte gjendjen e demokratëve në popull dhe nuk dëshironin që të linin
përshtypjen në popull se pa ta nuk mund të bëhet asgjë.39
Në zgjedhjet parlamentare të 18 marsit 1923 Partia Radikale kishte forcuar
pozicionet e veta, sidomos në Maqedoni dhe në Kosovë, ku edhe fitoi më shumë
mandate, ndërsa Partia Demokratike në këto zona kishte humbur shumë mandate
për deputetë. Meritorë për këtë sukses të radikalëve në këto zona ishin treguar
udhëheqësit e zbatimit të reformës agrare, sepse kishin premtuar prona atyre që do
të votonin kandidatët e Partisë Radikale. Po ashtu, këta udhëheqës të zbatimit të
Reformës Agrare kërcënuan edhe kolonistët se, nëse nuk votojnë kandidatët e
Partisë Radikale, do t’u merrej prona, ndërsa vendasit u frikësuan se do të silleshin
kolonistë të rinj dhe ishin votuesit më të mëdhenj të radikalëve.40 Ky represion i
radikalëve, i ushtruar ndaj popullatës lokale gjatë fushatës parazgjedhore,
reflektonte pakënaqësi të mëdha tek shqiptarët, maqedonasit, turqit, por edhe vetë
serbet. Kjo politikë represive e radikalëve ishte shndërruar me fitimin e votave dhe
mandateve për deputetë në trevat jugore.
Legata shqiptare në Beograd kishte dërguar një raport të thukët në Tiranë për
agjitacionin tremujor për fushatën e zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara në
Mbretërinë e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve. Në këtë rezyme ishte pasqyruar
lufta e pakompromis ndërmjet partive politike, nga ashpërsia e fjalorit politik të
udhëheqësve të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, të parullave, nga të cilat
mund të kuptohej se çfarë konstelacione të forcave politike do të kishte Kuvendi
Popullor. Të gjitha partitë dhe fraksionet gjatë fushatës zgjedhore përhapën
agjitacion të nxehtë me mënyra dhe metoda jo të lavdërueshme, të përcjella me
shembuj të dëmshëm dhe të turpshëm për jetën politike në Mbretërinë e Serbëve,
Kroatëve dhe Sllovenëve. Mbretëronte demagogjia, gënjeshtra, joserioziteti,
ndryshimi i principeve, moscaktim i mendimeve, përçarje në të tëra çështjet me
rëndësi, tërë këto ishin karakteristikat e këtyre zgjedhjeve.
Në pikat kryesore partitë dukeshin si të ndara më dysh; në njërën anë përkrahësit e
konstitucionit, radikalët, demokratët, dhe në tjetrën anë partitë e Radiqit,
Koroshecit, të Spahos, të Xhemietit, hungarezët, gjermanët si kundërshtarë të këtij
konstitucioni dhe të cilët regjimin e kohës e kishin etiketuar si dominim të
39
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hegjemonisë serbe ndaj elementeve të tjera. Në të shumtën e rasteve premtimet e
partive që u kishin dhënë zgjedhësve mbetën të pasqaruara se si do të
realizoheshin. Pashiqi përpara aktivit të Partisë Radikale i kishte shpallur këto
zgjedhje me rëndësi të një plebishiti, në periudhën kur radikalët e tij kishin shpallur
mbrojtjen me çdo mënyrë të konstitucionit. Demokratët në qasjen e tyre për
konstitucionin ishin të ndarë. Pribishçeviqi me përkrahësit e tij qëndruan në
pikëpamjen e ruajtjes së këtij konstitucioni dhe kundër çdo revizioni. Davidoviqi në
diskurset kishte përkrahur mendimin që konstitucioni në disa pika të veçanta të
revidohej. Partia Fshatare gjatë fushatës nuk e kishte në agjendë konstitucionin, por
prioritet i kishte dhënë reformës agrare, sjelljes së ligjit për përmirësimin e jetës së
fshatarëve, administratë më vete dhe për një gjyqësi të popullit për çdo çështje
praktike. Klerikalët në zgjedhje kishin qëndrim të qartë kundër konstitucionit dhe
për autonomi. Myslimanët nga Bosnja, të prirë nga Mehmet Spaho, ishin deklaruar
kundër konstitucionit, ndërsa partia tjetër e Meglaiqit gjatë fushatës zgjedhore fare
nuk e kishte cekur çështjen e konstitucionit.
Xhemieti gjatë fushatës zgjedhore kishte shpalosur programin zgjedhor, ku theks të
veçantë i kishte kushtuar mbrojtjes së të drejtave të myslimanëve, pa një anim të
ndonjë kampi politik, pos atij fetar.41 Nga kjo fushatë zgjedhore në tërë Mbretërinë
e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve partitë politike në programet e veta nuk i
kishin të definuara motot politike, prandaj shumica e zgjedhësve nuk kishte
mundësinë të votonin për principet dhe besimin ndaj programit, por vendimtare për
përcaktimin e zgjedhësve për kë do të votonin ishte partia dhe individi. Këtu
qëndronte edhe fakti se nuk pritej që të kishte rezultate të mira zgjedhore dhe
ndonjë bllok politik do të fitonte shumicën parlamentare, që të kishte një qeveri
stabile.

41
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Punëve të Jashtme në Tiranë.

95

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

ZEQIRJA REXHEPI

ÇËSHTJA SHQIPTARE DHE RAPORTET
FRANKO-GJERMANE
Hyrje
Harta politike e Evropës është një pasqyrim i procesit evolutiv të së kaluarës
historike që është zhvilluar mbi principet e kombit-shtet, sipas të cilit janë zhvilluar
edhe marrëdhëniet ndërkombëtare apo ndërshtetërore.
Lindja e shtetit-komb në Evropë shndërrohet në një fenomen shumë tërheqës jo
vetëm për shtetet e mëdha absolutiste perëndimore (Francë dhe Britani), por edhe
për popujt e vegjël që ndodheshin në sundimin e perandorive multietnike, siç ishin:
Perandoria e Habsburgëve, Perandoria Osmane më vonë edhe Perandoria Ruse.
Koncepti i shtetit-kombëtar e përfshiu tërë kontinentin tonë, pra edhe rajonin e
Ballkanit, por popujt ballkanikë këtë synim mundën ta realizojnë vetëm në
shekullin XIX dhe në fillim të shek. XX. Pra, procesi i vonesës së krijimit të shtetitkomb, në krahasim me pjesët tjera evropiane, mund t’i përshkruhet depërtimit të
Otomanëve në Ballkan që paraqet pikën e kthesës historike, atëherë kur popujt
ballkanikë përfundimisht ndahen nga zhvillimi evolutiv i proceseve evropiane –
përkatësisht ndërpritet procesi i formësimit të shteteve feudale, duke u orientuar në
kahe që ishte krejt i ndryshëm nga ai evropian. Kjo ishte periudha historike kur
ballkanasit u ngulfatën nga sistemi i Perandorisë Osmane, duke mos u lënë hapësirë
forcave kreative vetjake të popujve ballkanikë.
Mirëpo, në periudhën e zgjimit kombëtar të popujve ballkanik, zhvillohet procesi i
krijimit të shteteve kombëtare. Ky proces u zhvillua në periudhën e konfrontimit të
Fuqive të Mëdha, të cilat të shtyrë nga ambiciet për dominim qoftë për shkak të
dallimeve konceptuale të marrëdhënieve shoqërore, ushtronin trysni tek shtetet e
sapoformuara, por me qëllim të zgjerimit të sferës së interesit të tyre. Në këto
rrethana historike të zgjimit kombëtar, shqiptarët, ngjashëm si popujt tjerë
ballkanik, përpiqeshin për njohje të identitetit të veçantë, gjë që ishte i kontestuar
nga sistemi osman. Pra, kontestimi i shqiptarëve si popull i veçantë, si një pengesë
shtesë, krahas zhvillimit të disfavorshëm të marrëdhënieve të Fuqive të Mëdha, do
ta vonojë ngritjen e vetëdijes kombëtare shqiptare dhe me këtë edhe procesin e
krijimit të shtetit-kombëtar.
Në vijim të këtij procesi, tek shtetet-kombëtare ballkanike shfaqen orekset për
hegjemoni, kuptohet mbi popujt tjerë tek të cilët zgjimi kombëtar do të vonohet.
Prapa synimeve hegjemoniste të shteteve të vogla ballkanike qëndronin Fuqitë e
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Mëdha, të cilat pretendonin zgjerimin e ndikimit të tyre në këtë rajon me rëndësi të
jashtëzakonshme gjeostrategjike.
Në këtë punim do të përpiqem të hedh dritë rreth të kaluarës historike të
marrëdhënieve të Fuqive të Mëdha, me theks të veçantë të atyre franko-gjermane,
të cilat kanë ushtruar ndikim të drejtpërdrejt në qëndrimin e popujve ballkanikë
kundrejt popullit shqiptarë. Nuk mund të mos befasohemi me faktin se, pikërisht
kundërthëniet franko-gjermane janë reflektuar negativisht në çështjen e shqiptare.
Marrëdhëniet franko-gjermane para Kongresit të vjenës
Marrëdhëniet franko-gjermane nuk mund të kuptohen drejtë, pa e ndjekur
historikun e politikës së jashtme të shtetit francez dhe më pas edhe të shtetit
gjerman, të gërshetuar me fuqitë tjera evropiane.
Synimet e Francës për dominim në kontinent janë shfaqur nga shekulli XVI e
XVII, që përputhet me kohën e forcimit të shtetit francez si monarki absolute, e
sidomos nga koha e Kardinalit Rishelje, i cili vuri në shërbim të politikës së tij
përpos forcës edhe propagandën (në kohën e tij filluan të botohen gazetat), për
zgjerimin e Monarkisë Franceze, në kufijtë e Galisë së Vjetër, të cilën e kishin
pushtuar Frankët, një territor që shtrihej midis Oqeanit Atlantik, Maleve Pirineje,
Detit Mesdhe, Lumit Ren dhe Maleve Alpe, siç shkruante njëri nga publicistët më
të njohur që i shërbente Risheljesë, Shanter Lefevr.1 Kjo ishte periudha historike,
ku krahas Francës, si fuqi pretendente për dominim në Evropë ishte edhe
Perandoria e Shenjtë Romake (Monarkia Habsburge), e cila përfaqësonte tokat
gjermane dhe Perandoria Osmane, e cila ishte në kulmin e fuqisë së saj.
Kardinali Rishelje e zhvilloi konceptin e tij të Raison d’etat, duke imponuar
paranojën e frikës, sipas të cilës një Gjermani e bashkuar mund të kishte epërsi mbi
Francën, me çka ajo do të dominonte me Evropën.2
Qysh nga koha e Risheljesë Perandoria e Shenjtë Romake u nda midis 300 e ca
sovranëve. Gjermania e copëzuar nuk arriti të bëhet një shtet-komb sikurse Franca,
me çka ajo e humbi hapin për të kapur koloni përtejdetare.3 Në këto rrethana,
Franca për 200 vjetët e ardhshëm mbeti vendi më me influencë në kontinent, deri
në periudhën e Luftërave të Napoleon Bonapartës.
Në synimet e saj për dominim në kontinent, Franca lidhi një marrëveshje tregtare
me Perandorinë Otomane (1535) sipas të cilës tregtarët francezë mund të kryenin
lirisht veprimtarinë e tyre nëpër territorin otoman.4 Me këtë marrëveshje Franca u
bë fuqia më e privilegjuar tregtare dhe fetare në Evropë, ndërkaq Anglia dhe Spanja
për të tregtuar duhej të kishin mbrojtjen e flamurit francez. Lidhjet miqësore
franko-osmane u ndërprenë përkohësisht në kohën e Qyprilinjëve, por ato do të
ripërtërihen pas Marrëveshjes së Karllovcit (1699). Kjo do të bëjë që, gjatë
luftërave osmano-venedikaso-austriake (1714-1718) dhe osmano-ruso-austriake
(1736-1739), Franca të merr anën e Perandorisë Otomane.5 Pra, që nga koha e
1
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Sulltan Sulejmanit Madhështorit e më vonë (shek. XVI-XVII), Franca do të arrijë
t’i rritë privilegjet e saj në Perandorinë Otomane. Pas paqes së Beogradit (1739),
përkatësisht një vit më pas, favoret franceze në shtetin otoman do të arrijnë kulmin,
si nga ana tregtare ashtu edhe nga ajo fetare. Mbreti francez me këto favore bëhet
mbrojtës i Tokës së Shenjtë të Palestinës dhe fitoi të drejtën e mbrojtjes së të gjitha
institucioneve katolike (kishat, misionet, shkollat dhe manastiret).6
Ndërkohë, pas luftës Ruso-Turke të viteve 1768-1774, me Traktatin e KutçukKainarxhasë (1774) Rusia imponoi marrjen e Azovit dhe Krimesë, sikurse një serë
përfitimesh tjera, midis të cilave edhe si mbrojtësen e të krishterëve në Ballkan7
(periudha e perandoreshës Katerina) e cila synonte largimin përfundimtar të turqve
nga Evropa, pra edhe pushtimin e Stambollit. Me traktatin e Jashit (1792), Rusia i
shton territoret në brigjet e Detit të Zi, ku ajo tani më kishte dy porte të
rëndësishme detare: Sevastopolin dhe Odesën.8
Në shekujt e mëvonshëm, pra në shekujt XVIII e XIX, në skenën evropiane dolën
fuqi të reja, ndër të cilat Rusia, e cila tashmë ishte promovuar dhe në gjysmën e
dytë të shekullit XIX edhe Gjermania dhe Italia. Marrëdhëniet ndërkombëtare
midis Fuqive të Mëdha zhvilloheshin sipas principit të ekuilibrit të forcës që
vetvetiu ishte në kundërshtim me konceptin historik francez për supremaci, qoftë të
periudhës post-Risheljane (Monarkia absolute) apo të periudhës republikane të
kohës së Revolucionit Francez.
Rusia, e cila si fuqi e madhe arriti vonë në skenën evropiane, por ajo u paraqit
pikërisht në kohën e rënies së Perandorisë Otomane dhe duke luajtur në letrën e
mbrojtjes së popujve sllavë të krishterë në Ballkan. Gjatë tërë periudhës së shekullit
të zgjimit kombëtar të popujve të Ballkanit, politika e jashtme ruse karakterizohet
me përpjekje për zgjerim të sferës së interesit të saj në këtë rajon, pra pikërisht në
rajonin ku përpëlitej akoma i “sëmuri i Bosforit”, në kuadër të të cilit bënin pjesë
edhe territoret e banuara me shqiptarë.
Afria franko-ruse
Me “zbrapsjen” e Francës së Napoleon Bonapartës në Kongresin e Vjenës
(1815) dhe vendosjen e sistemit të ekuilibrit, nuk u shuan orekset franceze për
dominim në Evropë. Përkundrazi, ambiciet tradicionale franceze do të shfaqen në
gjysmën e dytë të shekullit XIX, pikërisht në periudhën historike e cila përputhet
me përpjekjet e shqiptarëve për identitet të veçantë – periudha e Rilindjes
Kombëtare. Po në këtë periudhë shfaqet edhe afria franko-ruse - nga koha e Luftës
së Krimesë.
Zanafilla e afrisë franko-ruse ishte rrjedhojë e përputhjeve të ambicieve si të
Francës ashtu edhe të Rusisë cariste. Franca rivalizonte me Austrinë, e pak më pas
do të jetë Gjermania e bashkuar, ndërkaq Rusia përpiqej të rritë ndikimin e saj tek
popujt sllavë ballkanikë.
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Në shekullin e Risheljesë, përballë ambicieve të Francës për të dominuar me
kontinentin evropian ishte Perandoria e Shenjtë Romake e popullit gjerman,
ndërkaq në gjysmën e dytë të shekullit XIX përballë ambicieve franceze u shfaq
Gjermania e bashkuar.
Ambiciet e Francës, pas vendosjes së sistemit të Vjenës (1815) ishin në vazhdimësi
për rishikimin e kufijve përmes organizimit të ndonjë Kongresi të ri Evropian,
qëllimi i të cilit do të ishte rishikimi i kufijve evropianë. Për realizimin e këtij
Kongresi, perandori francez Napoleoni III, do të angazhohet në mënyrë
permanente, pas Luftës së Krimesë (1856), para Luftës Italiane (1859), gjatë
kryengritjes polake (1863), gjatë Luftës së Danimarkës (1864) dhe gjatë Luftës
Austro-Pruse (1866). Synimet e Francës ishin që në këto konferenca
ndërkombëtare të bëhen ndryshime të kufijve.9
Afria midis Francës dhe Rusisë për herë të parë shfaqet kah fundi i Luftës së
Krimesë (1853-1856) – pas vdekjes së carit rus, Nikollait I (1855). Me këtë rast
perandori francez, Napoleoni III kur mori lajmin për vdekjen e carit rus, thirri në
oborin e tij përfaqësuesin e Saksonisë fon Zebahun, i cili ishte i martuar me vajzën
e kancelarit rus Neselrod, që përmes tij t’ia përcjellë ngushëllimet pasardhësit të car
Nikollait I – Aleksandrit II.10 Ky gjest i perandorit francez, në Petrograd është
kuptuar si një shtrirje dore drejt Rusisë. Në fakt, në shtetet gjermane (Prusi dhe
Austri) kishte kohë që flitej me shqetësim për njëfarë aleance midis Francës dhe
Rusisë, e cila për vendet e Evropës së Mesme llogaritej si shumë e rrezikshme.
Afria franko-ruse do të vihet re edhe gjatë Kongresit të Parisit (25-30 mars 1856).
Gjatë kohës së kësaj marrëveshjeje ministri i punëve të jashtme të Francës,
Valjevski, në cilësinë e kryesuesit të Kongresit do të vihet hapur në mbrojtje të
interesave ruse, edhe përkundër faktit se, në Luftën e Krimesë, Franca ishte në
aleancë me Anglinë dhe në luftë kundër Rusisë. Pikërisht, në këtë kohë, ndër qarqet
diplomatike u shpalosën negociatat intime midis perandorit francez Napoleonit III
dhe përfaqësuesit rus, grofit Orlov.11 Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Parisit (30
mars 1856), perandori francez Napoleoni III do të kërkojë lidhje më të afërt me
Rusinë.
Lidhjet e Francës dhe Rusisë pas Luftës së Krimesë gjithnjë e më tepër do të
forcohen. Perandori francez Napoleoni III me rastin e kurorëzimit të carit rus
Aleksandrit II dërgoi në Moskë njërin prej njerëzve më të besuar të tij, grofin
Morni, i cili gjithnjë e më tepër flet për dobinë e aleancës franko-ruse për të dy
perandoritë, sikurse edhe për faktin se një aleancë e tillë do të sundojë Evropën dhe
botën.12
Edhe pse marrëdhëniet franko-ruse gjithnjë e më tepër vinin duke përparuar,
megjithatë e tërë kjo nuk u konkretizua me ndonjë aleancë, do të thoja më tepër si
rezultat i angazhimeve tjera të Francës, siç ishte aleanca me Anglinë, apo
incidenteve diplomatike që shkaktuan pakënaqësinë e Rusisë (ngritja e çështjes së
9
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Polonisë). Në vijim të procesit, vazhduan marrëdhëniet e ngushta diplomatike
midis Francës dhe Rusisë.
Në fazën fillestare, fryma e afrisë franko-ruse pati për synim neutralizimin e
Rusisë, në planet që kishte Franca kundrejt Austrisë, në veçanti dëbimin e saj nga
tokat italiane, por megjithatë kjo shënon një ngjarje të rëndësishme sepse fryma e
marrëdhënieve të afërta franko-ruse, si interes i dyanshëm, do të thellohet në vitet e
ardhshme. Kjo do të vijë në shprehje në kohën kur Rusia do t’i shkel kufizimet e
Marrëveshjes së Parisit (1856), gjatë Luftës Ruso-Turke të vitit 1877.13
Në periudhën nga Traktati i Parisit deri në fillimin e Luftës Ruso-Turke (18561877), në skenën e marrëdhënieve ndërkombëtare evropiane patën ndodhur
ndryshime të mëdha në kontinent, të cilat kishin përmbysur përfundimisht sistemin
e ekuilibrit të vendosur në Kongresin e Vjenës, pra në skenën e marrëdhënieve
ndërkombëtare në Evropë ishin shfaqur dy fuqi të mëdha: Gjermania dhe Italia.
Bashkimi i Gjermanisë dhe antagonizmi franko-gjerman
Perandori francez Napoleoni III zhvilloi një politikë të jashtme ambicioze,
duke dalë në krah të lëvizjeve nacionaliste, dhe duke shpresuar në rritjen e ndikimit
francez në kontinent.14 Mirëpo, një politikë e tillë e perandorit francez nuk kishte
mundur të pengojë shfaqjen e Gjermanisë së bashkuar, që do të ishte një pengesë
kryesore për realizimin e projektit francez për dominimin në kontinentin evropian.
Thyerja e Francës nga Prusia dhe bashkimi i Gjermanisë pati si rrjedhojë
Marrëveshjen në Frankfurtit, më 10 maj 1871. Sipas kësaj marrëveshjeje, Franca
detyrohet të heq dorë nga Alzasi dhe Loreni dhe të paguajë dëmshpërblimin prej 5
bilion franka15.
Aneksimi i Alzasit dhe Lorenit nga Gjermania e bashkuar, sipas Bismarkut ishin
kryesisht të karakterit strategjik. Bizmarku ishte i bindur se lufta franko-pruse e
vitit 1870/71 nuk do t’i eliminojë antagonizmat franko-gjermane. Kancelari i
Gjermanisë së bashkuar, Bizmarku, si një ndër politikanët më realist të kohës, tre
muaj pas Marrëveshjes së Frankfurtit do të sqarojë, se: “Unë nuk kam iluzion se
nga ana jonë është një absurd t’ua marrim Mecin, që është një qytet francez. Unë
nuk e doja atë për Gjermaninë. Por, gjeneralshtabi më pat pyetur se: a mund të
garantoj se Franca nuk do revansh. Përkundrazi, unë jam i bindur se një luftë e
tillë do të ishte e para që do të shpërthente midis Francës dhe Gjermanisë. Pra, në
atë rast Meci do të ishte pusia tek e cila mund të vendoseshin 100.000 njerëz.
Prandaj, duhej ta mbanim. Ngjashëm mund të them edhe për Alzasin dhe
Lotaringinë, t’ua marrim do të ishte gabim, në qoftë se do të ishim të bindur për një
paqe të qëndrueshme, sepse këto provinca neve na pengojnë”.16
Në periudhën para bashkimit të Gjermanisë, antagonizmi franko-gjerman
zhvillohej kryesisht në përpjekjet e Francës për të penguar unifikimin e shtetit
gjerman, sipas doktrinës Risheljane: Franca mund të dominojë në kontinent vetëm
nëse Gjermania nuk është e bashkuar. Por, pas bashkimit të Gjermanisë dhe Paqes
13
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së Frankfurtit, antagonizmi do të vazhdojë me intensitet të shtuar, kryesisht në
lidhjen e aleancave të ndryshme që do ta shpijnë Evropën në ndarje bipolare.
Marrëveshja e Frankfurtit (10 maj 1871), jo vetëm që nuk do të vendosë paqen në
Evropë, përkundrazi Franca, sikurse Gjermania do të përpiqet të mobilizojë tërë
potencialin saj diplomatik për aleanca me fuqi tjera – sidomos me Rusinë
(strategjia e rrethimit të kundërshtarit). Pa dyshim se, bashkimi i Gjermanisë do të
mbetet halë në sy – pengesë për planet franceze për dominim në Evropë. Pra, do të
vazhdojë antagonizmi historik midis Francës dhe Gjermanisë, si dy fuqi
pretendente për dominim në kontinent.
Kështu, nga njëra anë ambiciet e Francës për dominim në Evropë dhe nga ana tjetër
urrejtja e përzier me frikë kundër Gjermanisë së bashkuar do ta karakterizojë
politikën e jashtme franceze deri në përfundim të Luftës së Dytë Botërore,
përkatësisht deri më 1950.
Bashkimi i Gjermanisë më 1871 sinjalizon ndryshimin e madh në ekuilibrin e
forcave evropiane. Në periudhën vijuese do të zhvillohet procesi i rirreshtimit të
Fuqive të Mëdha: nga njëra anë do të lidhet aleanca midis Gjermanisë dhe Austrisë,
dhe nga ana tjetër do të zhvillohet afrimi i përshpejtuar i Francës dhe Rusisë. Pra,
lidhjet e mëhershme (konservatore) të Gjermanisë dhe Austro-Hungarisë me
Rusinë do të shkëputen përfundimisht. Nga këto rreshtime të reja u formuan dy
blloqe fuqish që do ta shpijnë Evropën deri te Lufta e Parë Botërore.17
Lufta Ruso-Turke, e vitit 1877, i detyroi Fuqitë e Mëdha të mblidhen në Berlin për
të rishqyrtuar vendimet e Traktatit të Shën Stefanit. Gjermania nuk kishte asnjë
interes të drejtpërdrejtë në Ballkan, por kancelari i saj Bizmarku, si drejtues i këtij
traktati kishte vetëm një qëllim, të pengojë fuqitë tjera për ndonjë aleancë eventuale
kundër Gjermanisë. Dy ditë pas përfundimit të Kongresit të Berlinit, gazeta
“Berliner Tageblatt” midis tjerash shkruante, se: “...kartërat janë përzier asisoji që
koalicioni i planifikuar antigjerman të duket më i pamundur se kurrë”.18
Pas Kongresit të Berlinit (13 korrik 1878), marrëdhëniet midis Gjermanisë dhe
Rusisë do të përkeqësohen gjithnjë e më tepër. Kjo do ta orientojë kancelarin
gjerman, Bizmarkun të lidhet me Austro-Hungarinë. Edhe përkundër faktit se
perandori i Gjermanisë Vilhemi I ishte kundër përkeqësimit të marrëdhënieve me
Rusinë.19 Ndërkaq, shtypi nacionalist rus e cilësoi Kongresin e Berlinit dhe
Bizmarkun, si një “koalicion evropian nën drejtimin e Princit Bizmark, kundër
Rusisë”.20
Një vit pas Kongresit të Berlinit, në Vjenë u nënshkrua një marrëveshje e fshehtë
midis Gjermanisë dhe Austrisë (Marrëveshja Bizmark-Andrashi). Në nenin 1, të
kësaj marrëveshje thuhet: “Në rast se ndonjëra nga dy perandoritë do të jetë e
sulmuar nga Rusia, të dy palët nënshkruese obligohen t’i ofrojnë tjetrës ndihmë me
forca ushtarake dhe si rrjedhojë duhet të përfundojnë paqen bashkërisht”.
Ndërkaq, në rast të ndonjë sulmi nga ndonjë vend tjetër (përpos Rusisë) të dy
vendet në aleancë i premtonin tjetrës neutralitet, përpos në rast se sulmuesit i
17
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bashkëngjitet edhe Rusia, në atë rast menjëherë hynë në fuqi neni 1 i marrëveshjes.
(marrëveshje e fshehtë).21
Pas bashkimit, Gjermania u bë vendi më i fuqishëm në kontinent dhe në vijim ajo
forcohej gjithnjë e më tepër. Kjo gjë, jo që e frikësonte Francën, por dhe ia shuante
ëndrrat e saj për epërsi në kontinent. Si një vend me tradita të një fuqie të madhe në
Evropë, si një vend në të cilin ndër të parët në kontinent ishte krijuar dhe formësuar
shteti-komb, si një vend i ideve të mëdha republikane, si një vend ku gjithnjë ishte
ruajtur fryma e supremacisë për të cilën ishte investuar me shekuj, Franca kurrsesi
nuk mund të pranonte të merr rolin e ndonjë fuqie dytësore në kontinent, aq më
tepër prapa fqinjit të saj Gjermanisë. Pra, ambiciet megalomane të Francës, nga
koha e Risheljesë e shtynë atë të investojë në copëzimin e tokave gjermane për të
ruajtur supremacinë e saj në kontinent, por kjo u bë e pamundshme pas bashkimit
të Gjermanisë dhe pikërisht kjo është periudha vendimtare e afrisë franko-ruse. Për
të forcuar aleancën me Rusinë, Francës iu desh të mbyllë sytë para shtrirjes së
ndikimit rus në Ballkan – në rajonin ku u goditën kryesisht interesat e kombit
shqiptar në formim e sipër.
Aleanca austro-gjermane paraqet fillimin e formimit të koalicioneve ushtarake që
shpiejnë te Lufta e Parë Botërore.
Aleanca midis Francës dhe Rusisë
Përderisa kundërthëniet ruso-gjermane rriteshin, vazhdon procesi i afrimit
midis Francës dhe Rusisë.
Fillet e konkretizimit të aleancës franko-ruse duken më 1891, përkatësisht në korrik
të atij viti, me rastin e vizitës së një anijeje franceze në bazën detare ruse të
Kronshtadit, me ç’rast u zhvilluan demonstrime të miqësisë franko-ruse. Në shenjë
miqësie, cari rus Aleksandri III, me kokë të zbuluar, në shenjë respekti, dëgjonte
“Marsejezën”. Më 21 dhe 27 gusht 1891, përmes shkëmbimit të notave, Franca dhe
Rusia lidhën një marrëveshje, sipas të cilës “do të këshilloheshin së bashku për çdo
çështje që mund të rrezikonte paqen”. Me këtë rast, është nënshkruar pakti
konsultativ franko-rus.
Lidhja midis Francës dhe Rusisë mori epilogun përfundimtar në dhjetor 1893,
atëherë kur aprovohet konventa ushtarake midis dy fuqive. Në nenin 1 të
Konventës thuhet: “Nëse Gjermania ose Italia me ndihmën e Gjermanisë e sulmon
Francën, Rusia do të përdor të gjitha forcat e saj për sulm kundër Gjermanisë”.
Nëse Gjermania ose Austria me ndihmën e Gjermanisë e sulmon Rusinë, Franca do
të përdor të gjitha forcat e saj për sulm kundër Gjermanisë”.22 Shkëmbimi i notave
të 27 dhjetorit 1893 dhe 4 janarit 1894, që ratifikuan konventën ushtarake, shihen si
fillim i vërttë i aleancës franko-ruse.23
Marrëveshja e arritur midis Francën dhe Rusisë shihej si një mundësi e re për të dy
vendet, francezët e shikonin atë si një hap drejt rikthimit të Alzasit dhe Lorenës,
sikurse dhe “mbytjen” e frikës nga Gjermania dhe njëkohësisht dhënien fund të
21

Историја дипломатије, (свеска друга), (vepër e përmendur), 55.
Историја дипломатије, (свеска друга), (vepër e përmendur), 98; Norman Rich, (vepër e
përmendur), 261.
23
Norman Rich, (vepër e përmendur), 261.
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izolimit diplomatik, ndërkaq për Rusinë marrëveshja nënkuptohej si një pakt i cili
do t’i mundësonte asaj një shtrirje ndikimi jo vetëm në Evropën Lindore, por edhe
në Ballkan, ku synonte edhe Austria.
Kështu rreth zhvillimit të marrëdhënieve ndërkombëtare në periudhën 1871-1893
mund të thuhet se Fuqitë e Mëdha Evropiane u rreshtuan në dy grupe: në njërin
ishte Rusia dhe Franca dhe në tjetrin ishte Gjermania dhe Austria.
Pikërisht në këto rrethana zhvillohen ngjarjet rreth kauzës shqiptare.
Marrëdhëniet e Fuqive të Mëdha dhe shqiptarët
Fillimi i shekullit XX, kur në hapësirën shqiptare u zhvilluan ngjarje të
bujshme, rreth krijimit të autonomisë së Shqipërisë, në arenën e marrëdhënieve
midis Fuqive të Mëdha, në veçanti marrëdhëniet franko-gjermane shkonin drejt një
konfrontimi të madh. Franca dhe francezët asnjëherë nuk u ngushëlluan me
humbjen e Alzasit dhe Lorenës. Rivaliteti franko-gjerman, i cili merrte përmasa të
një konfrontimi kontinental, do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejt në zgjidhjen jo
të drejtë të çështjes shqiptare.
Njëqind vjet më parë, pra më 1912, në vitin e kryengritjes së përgjithshme, populli
shqiptar nuk mund të llogariste në mbështetjen e Francës, që për arsye të
makropolitikave të saj evropiane dhe botërore ishte e orientuar të mbaj anën e
Rusisë, e cila ishte mbështetësja kryesore e shteteve sllave të Ballkanit.
Përkrahësit e vetëm të kauzës shqiptare, Austro-Hungaria dhe Italia, i takonin
grupit të Fuqive Qendrore. Pra, me apo pa dëshirën e shqiptarëve, ato llogariteshin
si sferë e interesit të Fuqive Qendrore. Në pozicione jo të favorshme
ndërkombëtare, populli shqiptar dhe Shqipëria bëhen pre e pazarit për të kënaqur
orekset e ekspansionizmit të shteteve sllavo-ortodokse në Ballkan, të cilat patën
mbrojtjen e Rusisë cariste dhe të aleates së saj, Francës.
Pra, zgjidhja jo e drejtë e çështjes shqiptare në Konferencën e Londrës (1913),
është drejtpërdrejtë rrjedhojë e rivalitetit franko-gjerman që si pasojë patën krijimin
e aleancave të Fuqive të Mëdha, sikurse edhe formimin e aleancave të aleancave.
Në këto rrethana shumë të ndërlikuara ndërkombëtare evropiane shqiptarët mbetën
të papërfshirë në sistemin e aleancave duke u bërë pre e shteteve të vogla
ballkanike dhe mbështetësve të tyre, nëpër qendrat e vendosjes ndërkombëtare.
Çështja kombëtare shqiptare, në periudhën e zgjidhjes së saj, mbështetej tek
Austria. Por, kjo fuqi e madhe jo vetëm që e kishte humbur shkëlqimin e
dikurshëm, por ajo nuk mund të luante ndonjë rol vendimtar në arenën e
marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse vetë ajo ishte një fuqi e brishtë, e cila ishte e
rrezikuar nga koncepti i shtetit kombëtar (nga Prusia e cila udhëhiqte me flamurin
nacionalist të gjermanëve dhe nga ana tjetër Rusia e cila udhëhiqte interesat e
shteteve kombëtare sllave të Ballkanit), sikurse dhe nga konceptet liberale të
shekullit XIX që përhapeshin në Evropë.24
Zhvillimet ndërkombëtare e hodhën çështjen shqiptare në përqafim të AustroHungarisë, ndërkaq Rusia qëndronte në taborin e kundërt, prapa të cilës ishte edhe

24

Henry Kissinger, (vepër e përmendur), 85.
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aleati i saj Franca. Pra, mund të konstatojmë se rrethanat ndërkombëtare ishin tejet
të disfavorshme për çështjen shqiptare në Ballkan.
Vlen të përmendet se, shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar më 1912 i paraprinë
dy kriza ndërkombëtare të cilat kishin lidhje të drejtpërdrejtë me marrëdhëniet
franko-gjermane: aneksimi i Bosnjë dhe Hercegovinës (1908) dhe kriza marokene.
Bosnjë dhe Hercegovina, nga Kongresi i Berlinit (1878) kishte mbetur një vend me
status të padefinuar. Për rreth 30 vjet, ky vend ishte nën sovranitetin e Sulltanit, nën
administratën austriake dhe me autonomi lokale. Më 1908 Austria e aneksoi Bosnjë
dhe Hercegovinën, sipas një shtojce sekrete të Kongresit të Berlinit. Gjermania si
aleate e Austrisë, paralajmëroi se ishte e gatshme për luftë në qoftë se Rusia i
kundërvihej aktit të aneksimit të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Ndërkaq, sfida tjetër ishte Maroku, i cili shkaktoi krizën e radhës. Si një protektorat
francez, Franca dërgoi atje trupat e saj për të shuar trazirat (në Fez). Por, në këtë
reagoi Gjermania, e cila po ashtu dërgoi në portin maroken të Agadirit Pantherin e
saj. Ngjarjet e fundit ndodhën në vlugun e kryengritjes së përgjithshme shqiptare të
vitit 1912. Dhe pikërisht në këtë kohë kur duhej gjetur zgjidhje për shtetin autonom
shqiptar, marrëdhëniet franko-gjermane ndodhen në kulmin e acarimit. Në të
vërtetë lufta botërore nuk do të fillojë menjëherë, por ajo do të vonojë edhe pak
kohë. Pikërisht, në kohën kur shqiptarët duhej të fitonin autonominë e tyre brenda
Perandorisë otomane, kundërthëniet franko-gjermane ishin në prag të shpërthimit.
Kjo mund të vërehet edhe nga njoftimi i presidentit francez Reimond Puankare që i
bën ambasadorit rus, në lidhje me zhvillimet në Ballkan: “Në qoftë se Rusia hyn në
luftë, edhe Franca do të hyjë, sepse ne e dimë që në këtë çështje prapa Austrisë
qëndron Gjermania”.25 Ndërkohë, që Shqipëria e pavarur, për Austro-Hungarinë u
bë një domosdoshmëri, në mënyrë që t’i ndërpritej rruga Serbisë drejt Adriatikut.26
Aleanca Ballkanike i mundësoi Serbisë të zotërojë Maqedoninë dhe Kosovën e
sotme, por synimi i saj ishte dalja në Adriatik përmes territorit shqiptar. Synimet
serbe binin ndesh me planet e Austro-Hungarisë e cila kundërshtonte fuqishëm
rritjen e Serbisë. Po kështu ishte në interes të saj, që Austro-Hungaria të ndiqte një
politikë këmbëngulëse për një Shqipëri të pavarur, e cila do të përjashtonte Serbinë
për dalje në Adriatik.27 Pra, Shqipëria e pavarur sa ishte thelbësore për politikën
austro-hungareze po aq ishte fatale për ëndrrën e Serbisë për dalje në Adriatik.
Megjithatë duhet theksuar se, opinioni i gjerë në Evropë dhe në Amerikë ishte
keqinformuar ose i dezinformuar nga propaganda pansllave. Duke mos njohur fare
historinë dhe përpjekjet e shqiptarëve për shtet kombëtar jepte vlerësime tejet të
gabuara për krjimin e Shqipërisë si shtet i pavarur. Kështu, p.sh. autori amerikan
Jacob Gould Schurman, në veprën e tij “The Balkans Wars 1912/13” mes tjerash
shkruan: “E ardhmja e Shqipërisë është e mbushur me pasiguri. Shteti, në fund të
fundit, nuk u krijua për shqiptarët, të cilët nuk ishin në gjendje ta administronin

25

Po aty, 199.
Pierre Cabanes, Olivier Chaline... Historia e Adriatikut, “Shtëpia e Librit & Komunikimit”, Tiranë,
2005, 446.
27
Jacob Gould Schurman, Luftërat Ballkanike 1912-1913, “UEGEN”, Tiranë, 2006, 70.
26
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dhe mbanin atë. Shteti u krijua për interesat e Austro-Hungarisë dhe Italisë. Dhe
këto fuqi duket se do t’i japin formë edhe të ardhmes së tij”.28
Në prag të Luftës së Parë Botërore, kur marrëdhëniet midis Austro-Hungarisë dhe
Serbisë ishin acaruar së tepërmi, Franca si aleate e devotshme e Rusisë, e ndihmon
atë hapur në çështjet e Ballkanit. Me këtë rast, diplomati rus Sazonovi i kishte bërë
një paralajmërim Austrisë, se: “Serbia ka një mik shumë të ngrohtë te populli rus, i
tha ai ambasadorit austriak, dhe Rusia ka një aleate, Francën”.29
Pas Luftës së Parë Botërore, në hapësirat e Ballkanit u krijua shteti i sllavëve të
jugut, i formuar nga Serbia dhe pjesët e jugut të ish-Austro-Hungarisë. Ky shtet i ri
më tepër ishte një krijesë e aksidentit dhe nxitimit, që shpeshherë janë zgjidhje të
dëshpëruara.30 Në konferencën e paqes në Paris, që fillon punimet më 18 janar
1919, Franca udhëhiqej nga ideja për mbrojtje nga Gjermania. Sipas saj, një Serbi
dhe Rumani e zgjeruar dhe Çekosllovakia e Polonia do të siguronin një
kundërbalancë të tillë sa Gjermania nuk do të merrte kurrë guximin të sulmonte
përsëri Francën. Dhe aq më mirë sikur një Serbi e fortë ta mbante në vend Italinë.31
Pra, Jugosllavia si shtet u krijua në përfundim të Luftës së Parë Botërore, në
Traktatin e Versajit. Serbia si aleate e Fuqive të Antantës që ngadhënjyen në Luftën
e Parë Botërore, mori si shpërblim hapësira të gjera territoriale, të cilat dikur i
takonin Austro-Hungarisë. Para Luftërave Ballkanike Serbia shtrihej në një territor
të vogël në mes të lumit Savë, Danub dhe Drina. Luftërat Ballkanike të viteve 1912
dhe 1913, Serbisë i mundësuan të zgjerohet në jug, duke pushtuar Kosovën dhe
Maqedoninë e sotme. Humbja e Gjermanisë dhe Austro-Hungarisë në Luftën e Parë
Botërore i mundësoi Serbisë zgjerim edhe më të madh territorial, në veri të lumit
Danub dhe përtej lumit Drina, në Bosnjë e Hercegovinë, Kroaci dhe Slloveni. Pra,
para Luftërave Ballkanike dhe Luftës së Parë Botërore, Serbia nuk shtrihej në
Kosovë, në Maqedoni, në Mal të Zi dhe në Vojvodinë. Aleanca e Serbisë me Fuqitë
ngadhënjyese dhe tendencat anglo-francezo-ruse për të dobësuar kundërshtarët e
tyre – Gjermaninë dhe Austro-Hungarinë, i mundësuan Serbisë zgjerim territorial
në hapësirat joserbe. Në këto hapësira Fuqitë e Antantës krijuan shtetin e ri,
Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene ose siç u quajt më vonë Mbretëria e
Jugosllavisë. Në fakt, Mbretëria SKS, ishte zgjerimi i Serbisë, si rezultat i
pazarllëqeve të Fuqive të Mëdha të Antantës. Pjesa më madhe e hapësirave
gjeografike të Mbretërisë SKS kishte një numër shumë të vogël serbësh, andaj mu
për këtë, regjimi i ri i dominuar nga serbët, të udhëhequr nga mbreti i tyre, u përpoq
që përmes procesit të kolonizimit dhe të shpërnguljes,32 të serbizojë territoret
joserbe. Por, kur në vitin 1941 Mbretëria e Jugosllavisë u sulmua nga Fuqitë
fashiste, ajo kapitulloi shumë shpejt, sepse atë nuk deshi askush ta mbrojë nga
sulmi fashist. Komunistët jugosllavë, gjatë zhvillimit të Luftës së Dytë Botërore,
28
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morën përsipër çlirimin e Jugosllavisë nga fashizmi dhe u zotuan se “Jugosllavia e
re” do t’i korrigjojë gabimet e mëparshme, mbi baza të “vetëvendosjes së popujve”.
Jugosllavia socialiste i korrigjoi disa gabime në dobi të popujve sllavë, por nuk e
korrigjoi çështjen e popujve josllavë dhe nuk e zgjidhi atë. Komunistët jugosllavë
edhe përkundër platformës ideore, e mohuan parimin e vetëvendosjes dhe të
barazisë kombëtare, të proklamuar gjatë Luftës Antifashiste. Ata jo vetëm që e
mohuan vullnetin e popullit shqiptar të Kosovës, të shprehur në Konferencën e
Bujanit, për t’u bashkuar me Shqipërinë,33 por përkundër këtij vullneti nën trysni
ushtarake e detyruan Kosovën të bashkohet me Serbinë,34 ndërsa hapësirat tjera
shqiptare iu ndanë Malit të Zi dhe Maqedonisë. Kështu komunistët jugosllavë jo
vetëm që nuk e njohën të drejtën e popullit shqiptar për vetëvendosje, por edhe
njëherë e copëtuan tërësinë kombëtare shqiptare në Jugosllavinë socialiste.35
Vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, Franca heq dorë nga ideja e dikurshme e
Rishelje-së, që përmes dobësimit të Gjermanisë të sigurohet dominimi i saj në
Evropë. Plejada e re e politikanëve francezë, si Zhan Mone, Robert Shuman dhe të
tjerë pas tyre, ofrojnë një ide të re, krejt të kundërt nga ajo e Rishelje-së, pra jo ide
konfrontuese, por marrëveshje mes Francës dhe Gjermanisë. Oferta franceze,
njëkohësisht do të thotë edhe krijimin e klimës së re, në marrëdhëniet frankogjermane, që do të pamundësojnë çdo konflikt eventual midis këtyre dy fuqive
evropiane.
Marrëdhëniet e reja franko-gjermane, pas shumë kundërthënieve historike dhe
luftërave të përgjakshme, që zhvillohet përmes projektit të Evropës së Bashkuar, në
njëfarë mënyre i plotësoi orekset e këtyre dy fuqive të mëdha për t’u “shtrirë” në
kontinent dhe nga ana tjetër pamundësoi edhe aleancat e ardhshme eventuale, sipas
parimit “armiku i armikut tim është miku im”.

33

Branko Horvat, Kosovsko pitanje, Zagreb 1989, 83.
Po aty, 130, Rezoluta që u soll në Prizren, në korrik 1945 për bashkimin e Kosovës me Serbinë.
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Hajrulla Koliqi, Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Prishtinë 2002, 479.
34

107

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

LITERATURA E SHFRYTËZUAR
E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, Akademia e Shkencave e RPS
të Shqipërisë, Tiranë 1990.
Glenny, Misha, Histori e Ballkanit 1804-1999, “Toena”, Tiranë, 2007.
Horvat, Branko, Kosovsko pitanje, Zagreb 1989.
Историја дипломатије, (свеска прва), Архив за правне друштвене науке,
Београд, 1949.
Историја дипломатије, (свеска друга), Архив за правне друштвене науке,
Београд, 1949.
Kissinger, Henry, Diplomacia, “LAERT”, Tiranë, 1999.
Koliqi, Hajrulla, Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Prishtinë,
2002.
Macmillan, Margaret, Paris 1919 – gjashtë muaj që ndryshuan botën, “Plejad”,
Tiranë, 2006.
Pierre Cabanes, Olivier Chaline, ... Historia e Adriatikut, “Shtëpia e Librit &
Komunikimit”, Tiranë, 2005.
Rich, Norman, Diplomacia e Fuqive të Mëdha 1814-1914, Tiranë.
Rizaj, Skender, Historia e përgjithshme – koha e re (1453-1789), Prishtinë, 1985.
Schevill, Ferdinand, Ballkani – historia dhe qytetërimi, “UEGEN”, Tiranë, 2002.
Schurman, Jacob Gould, Luftërat Ballkanike 1912-1913, “UEGEN”, Tiranë, 2006.

108

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

AVZI MUSTAFA

TETOVA PARA NJË SHEKULLI NË SYTË E NJË
KRONISTI BULLGAR (1866-1890)
Andrea Stojanovi këto shënime i mblodhi gjatë viteve 1866-1890 derisa kryente
detyrën e mësuesit në Tetovë. Këto na japin të dhëna mjaft interesante për trevën e
Pollogut në toponimi, arkeologji, demografi, në ruajtjen e zakoneve dhe dokeve etj.
Shënime të mësuesit ekzarkist bullgar në gazetën “Novini” të Stambollit për
Tetovën me rrethinë në fund të shekullit XIX
Tetova me rrethinën me pozitën e vet gjeografike dhe me potencialin ekonomik ka
tërhequr gjithmonë vëmendjen jo vetëm të pushtuesve, por edhe të kronistëve të
ndryshëm gjatë historisë së vet. Në këtë kontekst është mjaft interesante dhe me
rëndësi të theksohen shënimet që na jep mësuesi ekzarkist bullgar Andrea Stojanov,
që i publikoi në gazetën e Stambollit “Novini” gjatë viteve 1891-1892 me titull:
“Shënime nga udhëtimet e mia në Tetovë” .1
Edhe pse këto shënime mbi Pollogun janë kryesisht informata të mbledhura nga
njerëz të ndryshëm, prapëseprapë në to gjejmë mjaft të dhëna mbi gjendjen sociale
të popullatës, mbi fshatrat, mbi arsimin, toponimet, strukturën nacionale e fetare
etj. Gjithashtu duhet të përmendim se shumë demografë të dhënat e Stojanovit i
kanë përdorur gjerësisht. Kështu edhe A. M. Selishçevi në veprën “Polog i ego
Bolgarskoe naselenie” të dhënat për trevën e Tetovës i ka marrë nga ky autor.
Andrea Stojanovi këto shënime i mblodhi gjatë viteve 1866-1890 derisa kryente
detyrën e mësuesit në Tetovë. Siç thamë, edhe pse këto shënime mund të mos jenë
të besueshme dhe të mbledhura për arsye te ndryshme, këto të dhëna na japin të
dhëna mjaft interesante për trevën e Pollogut në toponimi, arkeologji, demografi,
në ruajtjen e zakoneve dhe dokeve etj.2
Andrea Stojanovi shënimet e veta në gazetën e përmendur i fillon me qytetin e
Tetovës si qendër kryesore për rrethin e Pollogut. Ai e jep qytetin e Tetovës me tërë
mozaikun urbanistik, duke na nxjerrë veçoritë individuale dhe kolektive të
përcaktuara nga shkalla e zhvillimit, nga kushtet e relievit, si dhe nga faktorët të
tjerë strategjiko-shoqërorë.
Për Tetovën thotë se është vendosur në rrëzë të malit Sharr, kurse përpara qëndron
fusha pjellore e Pollogut, e cila është e gjatë 12 orë dhe e gjerë 1, 5 për ta ecur në
1

Andrea Stojanov lindi më 1825 në Grabovë të Bullgarisë, dhe vdiq më 1898.
Të dhënat e Stojanovit u përdoren edhe nga Gjorgje Petrovi në materialet ku flitet mbi Maqedoninë,
edhe pse emri i Stojanovit nuk përmendet.
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këmbë. Sipas të dhënave të këtij përshkruesi, Tetova numëron 10-12.000 frymë të
krishterë dhe myslimanë. Shtëpitë janë njëkatëshe dhe dykatëshe, rrugët të ngushta
e plot lake e pa kalldrëme. Në këtë qytet në kohën kur ky shërbente si mësues
Tetova kishte 10 xhami dhe 4 teqe, madje njëra nga teqetë thotë se është shume e
pasur (e ka fjalën për teqenë e Harabatit).
Kur jep shënimet për strukturën nacionale, banoret myslimanë nuk i përcakton
sipas përkatësisë nacionale. Më pastaj na jep të dhëna mbi shkollat fetare ku thotë
se në Tetovë funksionojnë një shkollë ruzhdije (gjimnaz i ulët) me dy mualimë
(mësues) me 90 nxënës, 3 medrese dhe 60 mejtepe (shkolla fillore shtetërore që
ishin pranë xhamive) me 500 nxënës. Për të krishterët kishte 1 shkollë fillore për
femra dhe 1 shkollë fillore për meshkuj, si dhe 1 foshnjore me katër mësues dhe tre
mësuese me 250 nxënës të gjinisë mashkullore dhe 100 nxënëse.
Popullata që jeton në këtë qytet, sipas tij, kryesisht merret me tregti, zejtari e me
kurbet. Për banoret e Tetovës thotë se i gjejmë kudo, si në Stamboll, Sofje,
Bukuresht e gjetiu. Banorët e kësaj treve janë të dëgjuar kudo si bukëpjekës e
bozaxhinj. Mjeshtërinë e tyre e shesin edhe nëpër qytetet e Rusisë. Në vazhdim ai
thotë: “Nuk ka burrë që nuk ka udhëtuar ose nuk ka jetuar në kurbet disa vjet;
udhëtimet e takimet me popujt të tjerë e zhvillojnë dhe e aftësojnë njeriun. Dhe, për
këtë arsye burrat janë të zhvilluar mentalisht dhe nga kjo del edhe dominimi i burrit
ndaj gruas”.3
Gjithashtu autori i shkrimit na përshkruan edhe pamjen fizike të banorëve të kësaj
treve të Pollogut, duke na i përshkruar edhe karakteristikat fizike të tyre, ku mes
tjerash thotë “janë të lartë, të fortë dhe të bukur. Këta janë edhe zejtarë të mirë, si
dhe janë njohës të mirë të përpunimit të hekurit”.4
Tetova mbi të gjitha në të kaluarën, po edhe tani, është e njohur si qendër e
rëndësishme për prodhimin e armëve të quajtura “Martina”.5 Por, sipas të dhënave
që na jep përshkruesi, kuptojmë se aty kah viti 1891 kemi një stagnim të prodhimit
të kësaj arme shumë të kërkuar në tërë Ballkanin. Kjo rënie e këtij prodhimi bëhet
për shkak se Porta e Lartë e kishte ndaluar në fund të shekullit të kaluar prodhimin
e armëve nga ana e prodhuesve privatë dhe kjo zeje, siç thekson ai “është në një
pozitë të palakmueshme”.6
Tetova me rrethinë e zhvillon tregtinë “në kushte shumë të vështira”. Tregtarët
tetovarë bëjnë tregti me shumë vende të huaja duke shitur lesh, groshë, gështenja
dhe mollë të njohura të Tetovës, por në tregun e Tetovës nuk mungojnë edhe
prodhimet e jashtme. Pastaj ai e përshkruan gjendjen sociale të popullatës së
Pollogut. Në Pollog thotë ai: “Ka shumë njerëz të pasur dhe shumë nga myslimanët
kanë çifligje. Por, në Tetovë ashtu edhe në fshatra ka shumë njerëz të varfër. Në

3
4
5
6

A. Stojanov, “Shënime nga udhëtimet e mia në Tetovë”, Novini, Stamboll viti I nr. 24.

Po aty
Po aty
Po aty, 12 (4)
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Pollog e rrethinë ka shumë gra te veja me 3-4 fëmijë që s’mund të sigurojnë
kafshatën e gojës dhe veshmbathjen”.7
Stojanovi në gazetë na jep edhe shumë të dhëna për fshatrat e Pollogut. Edhe pse
thotë se fshatarët janë punëtorë të mëdhenj, ata nuk janë gjendje të sigurojnë bukën.
Këtë gjendje na e përshkruan nëpërmjet shtëpive: “Shtëpitë janë të vogla e pa
dritare, pa oxhaqe ose me fasadë të vrazhdët, të mbuluara me rrasa e me kashtë. Sa
i përket enterierit, përveç të ndonjë dollapi në mur, diku ndonjë dërrasë, e diku
ndonjë rrogoz, tjetër gjë nuk ka. Dhe, në fund thotë se djersën dhe mundin e ha
bota”,8 duke aluduar në Perandorinë. Në të njëjtën kohë na jep edhe fotografinë
tjetër të atyre njerëzve që janë të pasur, që kanë çifliqe, ku shtëpitë janë të
ndërtuara në dukate, me hambarë të mëdhenj. Këso fshatra në Pollog janë afër 20
(njëzetë).9
Stojanovi na jep shumë shënime mbi fshatrat e Pollogut. Edhe pse thotë se i ka
shëtitur të gjitha fshatrat, kjo nuk na bind sepse Pollogu në atë kohë në
administratën e vet përfshinte shumë fshatra, duke filluar prej Dervendit, Pollogun
e Poshtëm dhe Pollogun e Epërm. Nga ajo që lexojmë, shohim se ai më së shumti
ka qenë i interesuar që të marrë shënime mbi ata fshatra ku ka pasur popullatë të
krishterë. Nga ajo që kemi pasur në diskonim, shohim se ai nuk flet për fshatrat që
kanë qenë thjeshtë shqiptare, sidomos nuk flet për Gajren, Shipkovicën, Lisecin,
Pirokun, etj. Shënimet e tij si duket i ka marrë nga njerëz të ndryshëm që i ka
takuar në ditët e pazarit. Një dëshmi tjetër është se ai për shumë fshatra nuk jep
asnjë të dhënë, por vetëm i evidenton. Sidoqoftë, fshatrat e Tetovës së Pollogut të
Epërm ose të Poshtëm, si dhe fshatrat përreth rrugës i ka vizituar, pasi në të dhënat
për fshatin e vizituar në gazetë e mbulon me një faqe gazete ose vazhdon edhe në
numrin e ardhëm, duke prezantuar edhe të dhëna historike të fshatarëve të vizituar.
Nga shënimet e Stojanovit njihemi me shumë të dhëna mbi fshatrat, mbi numrin e
shtëpive, mbi shkollat, xhamitë, kishat, profesionin, strukturën nacionale, gjuhën, si
dhe mbi disa doke e zakone të këtyre fshatrave. Në vazhdim po i japin shënimet
ashtu siç janë prezantuar në gazetën “Novini” të Stambollit.
Fshati Gjermë thotë se ka 30 shtëpi shqiptare dhe një xhami. Banorët merren me
bujqësi dhe blegtori. Fshati Poroj ka 80 shtëpi shqiptare dhe një xhami; banorët
merren me bujqësi. Xhepçishti ka 70 shtëpi shqiptare dhe 11 bullgare
(maqedonase); fshati ka një xhami e një kishë, ndërsa banorët merren me pemëtari.
Sllatina ka 50 shtëpi shqiptare dhe 10 bullgare (maqedonase), ndërsa banorët
merren me bujqësi, pemëtari dhe kurbet. Tearca ka 120 shtëpi shqiptare dhe 80
bullgare; fshati ka një shkollë, një kishë, 4 shitore, 2 farkëtari (kovaçhane) dhe një
punëtori të samarxhinjve; banoret kryesisht merren me bujqësi dhe kurbet. Të
krishterët e këtij fshati punojnë si bukëpjekës, kurse myslimanët si bozaxhinj.
Fshati Otushishtë ka 60 shtëpi bullgare (maqedonase) dhe aty jetojnë edhe familje
shqiptare; për numrin e familjeve shqiptare nuk ka të dhëna. Ky fshat ka një kishë,
7

Shënimet janë nxjerrë nga gazeta “Novini”, viti I nr. 24, 25, 34,38-44, 48, 51 viti II nr.
12,13,16,17,21,2228 (1891) dhe nr. 30, 34, 40 (1892) dhe nga vëllimi I III, 5,6, 12
8
A. Stojanov, nr. 12, 4
9
Po aty viti I, nr. 47
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ndërsa banorët kryesisht merren me bujqësi, pemëtari e me kurbet. Fshati
Përshevcë ka 30 shtëpi shqiptare dhe një xhami, ndërsa banorët merren me bujqësi
e kurbet. Fshati Glogji ka 60 shtëpi bullgare dhe, sipas shënimit të tij, aty jetojnë
edhe turq, ndërsa banorët merren me bujqësi dhe pemëtari. Fshati Dobrosht ka 61
shtëpi bullgare dhe 61 shqiptare, ndërsa banorët merren me bujqësi, blegtori e
pemëtari. Fshati Odri ka 50 shtëpi shqiptare dhe 50 bullgare, fshati ka pasur një
kishë, ndërsa banorët e këtij fshati merren me bujqësi e kurbet. Fshati Orashjë ka
35 shtëpi shqiptare dhe një xhami. Jazhinca ka 40 shtëpi shqiptare dhe 3 shtëpi
bullgare, ndërsa në fshat ka një xhami e një kishë; banorët e këtij fshati merren me
përpunimin e drurit. Fshati Draboçicë (Glloboçicë) ka 70 shtëpi dhe fshati ka një
xhami; banorët merren me përpunimin e drurit. Fshati Strazhë ka 16 shtëpi
shqiptare e një xhami. Fshati Kotlinë ka 30 shtëpi shqiptare dhe një xhami; dikur
ky fshat ka qenë çiflig. Fshati Ivanje ka 15 shtëpi shqiptare, kurse fshati Gorencë ka
30 shtëpi shqiptare dhe 10 bullgare; banorët merren me punimin e qymyrit. Fshati
Nerashtë ka pasur 85 shtëpi shqiptare dhe një xhami. Fshati Shemshovë ka 20
shtëpi shqiptare dhe 10 bullgare; aty ka vetëm një kishë, ndërsa një pjesë e fshatit
ishte çiflig. Fshati Trebosh ka 11 shtëpi bullgare dhe 25 familje jevgjish, ka kishë
dhe çiflig. Fshati Sedllarcë e Epërme ka 15 shtëpi shqiptare dhe një kishë; banorët
merren me bujqësi e pemëtari. Fshati Radushë thotë se ka 60 shtëpi shqiptare, një
xhami e një kishë, ndërsa banorët merren me bujqësi. Për këtë fshat Stojanovi
thekson se ndërtimet në këtë fshat janë të reja. Fshati Kopanicë ka 13 shtëpi
shqiptare dhe 8 shtëpi bullgare. Fshati ka një kishë, ndërsa banorët merren me
bujqësi; fshati posedonte edhe një çiflig. Fshati Paniçar ka 50 shtëpi shqiptare,
Raoviqi ka 20 shtëpi shqiptare, kurse Derveni (supozohet te jetë Bukoviqi) ka 30
shtëpi shqiptare. Fshati Merovë ka 30 shtëpi shqiptare, Rogla 26 shtëpi shqiptare.
Kapaçindolli 30 shtëpi shqiptare, ndërsa Çifliku thotë se 35 shtëpi shqiptare dhe një
xhami. Fshati Llërcë, sipas tij, ka 28 shtëpi shqiptare dhe një xhami. Grupçini ka 56
shtëpi shqiptare, një xhami dhe 3 hane. Fshati Zhelinë ka 90 shtëpi shqiptare e një
xhami. Strimnica thotë se është fshat me 47 shtëpi shqiptare, një xhami dhe një
kishë. Leshnica e Epërme ka 35 shtëpi, kurse Leshnica e Poshtme 23 shtëpi
shqiptare dhe 12 bullgare. Fshati Çollopek ka 160 shtëpi shqiptare dhe 82 bullgare,
një xhami dhe një kishë. Fshati Miletinë ka 25 shtëpi shqiptare dhe 20 bullgare, një
xhami dhe një kishë. Fshati Tenovë ka 47 shtëpi shqiptare, një xhami, një kishë, si
dhe gërmadhat e një manastiri të vjetër. Sallareva ka 60 shtëpi shqiptare,
Gurgurnica 50 shtëpi shqiptare, Çegrani 90 shtëpi shqiptare, Forina 50 shtëpi
shqiptare dhe 3 bullgare, si dhe një xhami e një kishë. Turçani i Madh e Turçani i
Vogël, sipas tij, ka pasur 39 shtëpi shqiptare dhe një kishe e dy manastire.
Është shumë me interes të theksohet se Stojanovi për disa fshatra të Pollogut të
Epërm nuk jep shënime të përkatësisë nacionale, por evidenton vetëm kisha e
manastire, si .p.sh. në fshatin Tërnovë evidenton dy kisha, në Strajan një kishë e një
xhami, në Reçan dy kisha, në Padalishtë një kishë, në Serbinovë një kishë, në
Gjenovicë një kishë, në Banjicë një kishë, në Raven dy kisha etj.
Për sa u përket fshatrave të Rekës së Epërme, ai po ashtu nuk e tregon përkatësinë
nacionale, por jep vetëm të dhëna për kishat edhe shkollat, kurse për fshatrat e
Rekës së Poshtme thotë se flasin bullgarisht, por nuk jep të dhëna të tjera.

112

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

Në gazetën “Novini”, duke dashur që të shkruajë për fshatrat e Pollogut, me qëllim
ose pa qëllim na jep edhe disa të dhëna arkeologjike të më shumë vendbanimeve,
ku kryesisht jetojnë ose ka jetuar popullata shqiptare, duke ofruar shënime mbi
kështjellat, kishat, manastiret, minierat etj. Për fshatin Dobrosht thotë se në të
gjenden rrënime të një kishe të vjetër, që nga banoret e vendit quhet kisha e “Shën
Nikollës” (kisha e Shënd Kolit). Po ashtu na jep të dhëna që në ditën e Shën
Gjergjit në këtë vend mblidhen fshatarët, siç i quan ai myslimanë, për të therë
kurban.10
Për fshatin Orashje thotë se në të ekzistojnë gërmadha të një kalaje .11 Në Kotlinë,
ku sipas tij jetojnë 30 familje shqiptare, ekzistojnë themelet dhe rrënojat i një
kalaje, që nuk dihet se prej kur daton. Po ashtu në afërsi të fshatit Gorencë gjenden
rrënime të kishave të vjetra, ku njëra prej tyre mban emrin e “Shën Ilisë”. Banoret
shqiptarë, siç ai quan myslimanë, në ditë caktuara në themelet e kësaj kishe therin
kurbane dhe festojnë.12
Të dhëna mjaft interesante jep për fshatin Llakavicë, ku thotë se gjenden gërmadhat
e një kalaje, që nga banoret e vendit quhet “Kështjella e Yllit”. Gjithashtu në afërsi
të kësaj kështjelle gjendet një miniere e xehes së hekurit. Në Simnicë gjithashtu
thotë se ekzistojnë rrënime të një kalaje, ku nga një mur buron ujë, të cilin banoret
e pinë për shërimin e sëmundjeve të ndryshme.13
Nga shënimet po ashtu kuptojmë se shqiptarët shkojnë e therin kurbane edhe në
manastirin e “Shën Gjergjit” në afërsi të fshatit Vollkovijë, ku po ashtu përmend
edhe disa kisha e manastire të tjera.
Nga këto të dhëna qartë kuptojmë se popullata shqiptare e Pollogut është islamizuar
në këtë vend, por shqiptarët e këtij vendi një kohë të gjatë i kanë ruajtur ritet e
besimeve të trashëguara që nga kohët e lashta; kjo shihet nga ceremonitë që i
kryenin në qendrat e kultit deri vonë.
Nga ky vështrim panoramik i nxjerrë nga gazeta e Stambollit “Novini”, edhe pse
këto të dhëna janë mbledhur nga autori më shumë për qëllime politike sesa për
kureshtje, prapëseprapë nëpërmjet shënimeve të mbledhura njoftohemi me shumë
të dhëna nga disa sfera të kësaj treve.

10

Po aty, viti I, nr. 48
Po aty, viti I , nr. 51
12
Po aty, viti II, nr, 22, 2
13
Po aty, nr. 48.
11
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LEON TROCKI

PRAPA PERDEVE TË LUFTËRAVE
BALLKANIKE
I njohur edhe si bashkëpunëtor në disa gazeta të rëndësishme të kësaj kohe,
dhjetori i vitit 1912 e gjen atë si të dërguar special të gazetës ruse “Kievskaja
Misl” në Shkup dhe rrethinat e tij për të bërë një reportazh lufte. Por, i gjendur në
mes të një masakre të organizuar nga ana e serbëve ndaj popullsisë shqiptare, ai
nuk ngurron të shkruajë me tone akuzuese për atë që pa me sytë e tij. Gazeta
“Kievskaja Misl” që botohej në Kiev në gjuhën ruse, në atë kohë ishte më e madhja
dhe më e rëndësishmja që botohej jashtë kryeqytetit, Moskës. Për të shkruanin
pothuaj të gjitha penat më të mira të kohës, nisur nga publicisti Lunaçarski, duke
vazhduar me shkrimtarët Korolenko, Paustovski e Gorki e për të përfunduar me
politikanët si Leon Trocki e të tjerë. Dihet se Leon Trocki, me origjinë hebreje,
ishte një nga dy pretendentët për të marrë postin e Leninit pas vdekjes. Por ai
humbi përballë Stalinit dhe më pas u detyrua të largohej nga Bashkimi Sovjetik për
të gjetur vdekjen në Meksikën e largët, pas një atentati të organizuar nga
kundërshtarët politikë. Koha që Trocki sjell në reportazhin e tij ka qenë nga më të
vështirat për shqiptarët dhe mbijetesën e tyre. Me fillimin e Luftës Ballkanike,
Shqipëria ishte gjysmë e shkretuar dhe trupat serbe, në emër të luftës kundër
Perandorisë Osmane, ndërmorën një sërë pushtimesh, të cilat u shoqëruan me
masakra masive kundër popullsisë krejtësisht të paarmatosur. Sipas shtypit të
kohës, gjatë kësaj ofensive humbën jetën rreth 250 mijë shqiptarë. Gazetari
austriak Leo Frojdlih, edhe ky me origjinë hebreje, autor i librit “Golgotha
Shqiptare”, i përshkruante masakrat e serbëve në vjeshtën e vitit 1912, deri në
pranverën e 1913-s, në trojet shqiptare, Kosovë, Maqedoni me këtë gjuhë: “Me
qindra e mijëra kufoma të masakruara notonin në rrjedhat e lumenjve. Ata që
mundin t’u shpëtonin sëmundjeve, urisë, plumbave të pushkëve të këmbësorisë dhe
gjyleve të artilerisë serbe, grumbulloheshin në vende të caktuara dhe u jepej nga
një plumb kokës. Më keq e pësonin ata që fshiheshin në shtëpitë e tyre. Pas
kontrolleve të imta që bëheshin për plaçkitje dhe florinj, të fshehurit gjendeshin
lehtë dhe thereshin si berrat. Torturat më të mëdha i pësonin gratë shqiptare, të
cilat përdhunoheshin, lidheshin, dhe pasi bëheshin kapicë, mbuloheshin me kashtë
dhe digjeshin të gjalla. Në rast se ato ishin shtatzëna, u çahej barku me bajonetë
dhe pasi u nxirrej fëmija, vendosej në majë të bajonetës apo të hunjve. Pas
masakrimit serbët pinin verë, këndonin dhe hidhnin valle. Kishte raste që ata gjatë
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therjes mblidhnin gjakun në kupa dhe e hapnin gostinë me të”. Më poshtë,
reportazhi i plotë i Leon Trockit, botuar në gazetën ruse “Kievskaja Misl”, në
dhjetor 1912, veç të tjerave shërben për të rrëfyer edhe përsëritjen e historisë me
masakrat e gjenocidin serb gjatë viteve 1998-1999 në Kosovë.
Kam pasur rastin, për fat apo fatkeqësi, ta vizitoj Shkupin, disa ditë pas
Betejës së Kumanovës. Qysh në fillim u irritova nga autoritetet e Beogradit lidhur
me lejen për qarkullim. Për shkak të pengesave që më bëri Ministria e Luftës,
fillova të mendoj se njerëzit që e udhëhiqnin luftën nuk e kishin ndërgjegjen të
pastër dhe se atje poshtë, ata po kryenin veprime krejt ndryshe nga sa paraqitej në
shtypin zyrtar. Kjo përshtypje ose parandjenjë m’u përforcua pas takimit me një
oficer, i cili kishte qenë në Shkup me ushtarët e Shtabit të Përgjithshëm. Oficeri, të
cilin e kisha njohur për një kohë të gjatë, ishte njeri i ndershëm. Mirëpo, sapo ai e
mori vesh se unë po shkoja për në Shkup, meqë realisht edhe e kisha marrë lejen
për të shkuar atje, me një qëndrim të hapur armiqësor më tha se nuk duhet të shkoja
dhe se nuk e kuptonte se pse Beogradi po vepronte në këtë mënyrë, sipas tij, duke i
lejuar “të huajt” të shkonin në Shkup. Në Vranjë, në kufirin me Serbinë, kur e
kuptoi se nuk do ndryshoja vendimin, oficeri serb e ndërroi zërin dhe filloi të më
përgatitë për pamjet që do të shikoja kur të arrija në Shkup. “Këto janë gjëra të
pakëndshme, por fatkeqësisht janë të paevitueshme”, më tha ai. Kjo, më duhet ta
pranoj, se më bëri edhe më shumë të dyshoja. Kjo do të thotë se veprat e liga, për të
cilat ishte dëgjuar deri në Beograd, nuk ishin të rastësishme, nuk ishin raste të
veçanta e të izoluara, përderisa një oficer i trajtonte si “nevoja të shtetit”. Dikush
duhej të kishte të dhëna për këto. Kush? Ushtria apo qeveria? Përgjigjen për këto
pyetje e mora sapo arrita në Shkup. Trishtimi im filloi porsa e kaluam kufirin. Në
orën 5 pasdite iu afruam Kumanovës. Dielli po perëndonte dhe errësira tashmë
kishte fituar terren. Sa më shumë errësohej, aq më tepër shiheshin flakët e zjarrit që
shkonin përpjetë. Po digjej gjithçka përreth nesh. Të gjitha fshatrat shqiptare, të
afërta dhe të largëta, ishin kthyer në shtëllunga zjarri, deri te hekurudha. Ishte ky
shembulli i veçantë i një lufte të tmerrshme shkatërruese që pashë në zonat e
luftimeve. Në një çast, pasuria e atyre njerëzve, e trashëguar nga gjyshërit e
stërgjyshërit dhe e fituar me mund, po kthehej në flakë. Kjo monotoni zjarri na
përcolli gjatë gjithë rrugës deri në Shkup. Masakra serbe. Zbrita nga vagoni me të
cilin udhëtova. Tërë qyteti ishte i heshtur, në rrugë nuk shihje njeri të gjallë, vetëm
para stacionit të trenit ishte një grup ushtarësh, prej të cilëve mbërrinin zëra të
dehurish. Secili shkoi në rrugën e vet, ndërsa unë mbeta i vetmuar në stacion.
Shkova te grupi i ushtarëve. Katër ushtarë mbanin bajonetat në gjendje gatishmërie.
Në mesin e grupit të ushtarëve qëndronin dy të rinj shqiptarë, me takije të bardhë.
Një ushtar, çetnik i dehur, mbante në dorë thikën, ndërsa në dorën tjetër shishen e
rakisë. Çetniku i urdhëroi shqiptarët të shtriheshin për tokë. Ata, gjysmë të vdekur
nga frika, u ulën në gjunjë. Pas urdhrit tjetër, ata u ngritën. Këtë ai e përsëriti disa
herë….Pastaj çetniku, duke sharë dhe duke kërcënuar, u drejtoi majën e thikës edhe
viktimave të tjera. I detyroi të pinë raki, pastaj… i puthi. I dehur nga forca, rakia
dhe gjaku, ai argëtohej duke luajtur me ta ashtu si macja e egërsuar me minjtë. Të
njëjtat veprime, e njëjta psikologji. Të tre ushtarët e tjerë, edhe ata të dehur,
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qëndronin duke ruajtur se mos shqiptarët po iknin ose do kundërshtonin, derisa
çetniku të argëtohej. “Këta janë arnautë”, më thotë një ushtar, “tash do t’ i ther”.
Prej frikës u largova nga grupi. Nuk kishte kuptim të mundohesha për të mbrojtur
shqiptarët. Ata mund të shpëtonin nga këta ushtarë vetëm nga një forcë tjetër e
armatosur. E gjithë skena luhej në stacionin e trenit. Sapo mbërriti treni tjetër, ika
për të mos dëgjuar britmat e tmerrshme dhe thirrjet e shqiptarëve për ndihmë…Në
rrugët e qytetit dhe në vetë qytetin ishte aq qetësi, sa dukej sikur ishte i shkretë. Të
gjitha dyert ishin mbyllur qysh nga ora gjashtë pasdite. Me të rënë nata, çetnikët
fillonin punët e tyre. Futeshin dhunshëm nëpër shtëpitë e shqiptarëve dhe turqve,
duke vrarë e plaçkitur. Shkupi kishte 60 mijë banorë, gjysma e të cilëve ishin
shqiptarë e turq. Disa nga ata sigurisht që kishin ikur, por shumica kishte mbetur.
Tashmë, gjatë natës kundër tyre kryheshin krime. Dy ditë pas arritjes sime në
Shkup, e para gjë që me të cilën përballesha në mëngjes ishte grumbulli e
kufomave të shqiptarëve me koka të thyera nën Urën e Vardarit, mu në qendër të
qytetit. Disa thoshin se ishin shqiptarë, të cilët ishin mbytur nga çetnikët, të tjerët
thoshin se ata i kishte sjellë uji i lumit. Vetëm një gjë dihej: ata njerëz nuk ishin
vrarë në luftime…Shkupi ishte kthyer në një kamp të rëndomtë ushtarak. Popullata,
sidomos shqiptarët dhe myslimanët fshiheshin nëpër rrugë për të mos u parë nga
ushtarët serbë. Në mesin e masës së ushtarëve dallohen edhe fshatarë serbë, të cilët
kanë ardhur këtu nga vende të ndryshme të Serbisë. Duke u justifikuar se kanë
ardhur për të gjetur bijtë dhe vëllezërit e tyre, ata kalojnë nëpër Kosovë duke
plaçkitur. Bisedova me tre prej atyre “torbaxhinjve”. Më i riu, një burrë i shkurtër, i
sojit të “trimave”, lavdërohej sesi me pushkën e tij kishte vrarë dy shqiptarë,
ndërkohë që dy të tjerë i kishin ikur. Bashkudhëtarët e tij, fshatarë të moshuar, e
vërtetonin rrëfimin e tij.“Një gjë nuk është e mirë”, ankoheshin ata. “Nuk kemi
para me vete. Këtu mund të marrësh sa të duash qe dhe kuaj. Paga e ushtarit është
dy dinarë (75 kopekë). Ushtari shkon në fshatin e parë të shqiptarëve dhe e merr
kalin e parë që gjen. Përmes ushtarëve mund të marrësh një pendë qe për 20 dinarë.
Serbët nga rrethina e Vrajës, në mënyrë masive janë nisur drejt fshatrave shqiptare
me qëllim për të rrëmbyer gjithçka që gjejnë. Gratë serbe kanë ngarkuar në shpinë
edhe dyer e dritare të cilat i kanë marrë nëpër fshatrat shqiptare. Ndërkohë erdhën
dy ushtarë. Ata bëjnë pjesë në çetat, të cilat çarmatosin shqiptarët. Një ushtar pyet
ku mund ta këmbejë një lirë. Kërkova të ma tregojë lirën, meqë nuk kisha parë
monedhë turke. Ushtari fillimisht shikon anash, pastaj e nxjerr floririn nga qesja,
duke rrëfyer se ka edhe të tjera, por nuk dëshiron të rrëfejë sasinë. Një lirë turke
këmbehet me 23 franga. Erdhën edhe ushtarë të tjerë. Po dëgjoja bisedat e tyre.
“Nuk e di sa shqiptarë kam vrarë”, thotë njëri, “por te asnjëri prej tyre nuk kam
gjetur diçka të vlefshme për ta marrë. Dhe, kur ia kam hequr kokën një nuseje të re,
te ajo kam gjetur 10 lira”. Për bëmat e tyre, ata flasin krejt lirshëm. Kjo është e
zakonshme për ta. Njerëzit nuk e kuptojnë se sa ndryshime të brendshme kanë
sjellë vetëm disa ditë të luftës. Mund të shihet se deri në çfarë niveli shkon njeriu
nga rrethanat. Në kushte të organizmit barbar të luftës, njerëzit shpejt brutalizohen
dhe këtë ndoshta edhe nuk e kuptojnë. Një tog ushtarësh po marshonte rrugës
kryesore të Shkupit. Një i dehur, sipas të gjitha gjasave, një turk i marrë, filloi t’i
mallkonte. Ushtarët ndaluan. E mbështetën turkun tek muri më i afërt dhe e
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pushkatuan në vend. Toga vazhdoi tutje, ashtu sikur edhe popullata që ishte në
rrugë.
Biseda me oficerin që e njihja
Në mbrëmje, në një pijetore, takova një oficer, të cilin e njihja. Njësia e tij
kishte qenë e stacionuar në Ferizaj, në qendrën e shqiptarëve, “Serbia e vjetër”. Me
njerëzit e tij, rreshteri kishte tërhequr një top të madh të rrezikshëm, gjatë
marshimit nga Koçani deri në Shkup. Topi do t’i dërgohej ushtrisë, e cila kishte
rrethuar Edrenenë.- Çfarë detyrash keni tani në Ferizaj mes shqiptarëve? – e
pyes.“Po pjekim zogj dhe po vrasim arnautë. Jemi lodhur tashmë”,- thotë,- duke
bërë grimasa dhe duke hapur gojën nga lodhja. Pastaj vazhdon: “Ka shumë njerëz
të pasur mes tyre. Afër Ferizajt kemi hyrë në një fshat të pasur, me shtëpi si
kështjella. Pronari ishte një njeri i pasur, i cili kishte tre bij. Ishin katër meshkuj dhe
shumë gra. Të gjithë i kemi nxjerrë nga shtëpia, i kemi radhitur gratë dhe para syve
të tyre u kemi therur burrat. Gratë nuk qanin nga frika. Na u lutën t’i lejonim të
futeshin në shtëpi dhe të merrnin rrobat e tyre. I lejuam. Ato pastaj na dhanë nga
një dhuratë. Pastaj i vumë zjarrin tërë vendit…”- Si mund të veproni në mënyrë kaq
brutale?,- e pyes i tmerruar nga rrëfimi i tij.“Nuk e di as vetë, mësohet njeriu. Në
një kohë tjetër, nuk do të kisha qenë në gjendje ta vrisja një plak apo një fëmijë të
pafajshëm. Në kohë lufte, sikundër e dini, komandanti urdhëron dhe ju duhet ta
zbatoni urdhrin. Shumë gjëra si këto kanë ndodhur. Gjatë bartjes së atij topi deri në
Shkup, gjatë rrugës takuam një qerre, në të cilën ishin shtrirë katër burra të mbuluar
deri në brez. Menjëherë nuhata erën e jodit. Diçka ishte e dyshimtë, mendova.
Ndalova qerren dhe i pyeta kush ishin dhe ku shkonin. Heshtnin, duke u justifikuar
se nuk dinin serbisht. Me ta ishte vetëm qerrexhiu, një rom, i cili na tregoi se katër
të plagosurit kishin marrë pjesë në luftime në Merdar. Ishin plagosur dhe tani po
ktheheshin nëpër shtëpi. E kuptova se kush ishin. -Zbritni!,- urdhërova. E kuptuan
çfarë po u thosha, por hezitonin. Ç’të bësh? Vendosa bajonetën në pushkë dhe i
thera të katërt…E kisha njohur këtë njeri. Kishte qenë kamerier në Kragujevc. Njeri
pa ndonjë kualitet. Jo luftarak nga natyra, kamerier, ashtu sikur të gjithë kamerierët
në vendet e tjera. Një kohë ishte edhe në Sindikatën e Kamerierëve. Ishte madje
edhe sekretar, por u largua… Dhe shikoni tani se në çfarë është kthyer!”- Përse
veproni si banditë, po vrisni dhe po plaçkitni, pa bërë asnjë dallim!,- bërtita, duke
ndier një neveri për njeriun me të cilin kisha biseduar. Eprori u gjend në një situatë
të vështirë. U duk sikur diçka i kishte rënë ndërmend. Pastaj duke u munduar ta
justifikonte veten, i bindur dhe serioz, shqiptoi një frazë, e cila kishte edhe më
shumë të zeza sesa kisha parë dhe dëgjuar.“Jo. Nuk është ashtu. Ne, ushtria e
rregullt, i përfillim në mënyrë rigoroze rregullat, asnjëherë nuk vrasim njeri më të ri
se 12 vjeç. Për çetnikët nuk të them asgjë me siguri. Ata janë kokë më vete. Unë
mund të siguroj për ushtarët”. Rreshteri nuk siguronte për çetnikët. Dhe me të
vërtetë, ata nuk pranonin asnjë kufizim. Të rekrutuar nga mesi i të papunëve, të
paaftëve, elementë të ligj dhe të pavlerë, nga turma më e ulët, argëtoheshin me
egërsinë e tyre me krimet, plaçkitjet dhe dhunën. Veprat dëshmonin shumë kundër
tyre. Edhe ushtria e shteti ndiheshin jo mirë nga banalitete të tilla të përgjakshme të
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çetave të degjeneruara. Ata u detyruan të marrin masa dhe ende pa mbaruar lufta, i
çarmatosën dhe i kthyen nëpër shtëpitë e tyre.
Kthimi
Nuk isha në gjendje ta duroja edhe më tej atë atmosferë, nuk kisha stomak
për ta duruar. Interesi politik dhe vetëdija morale, për të parë me sy se si bëhen
gjërat e tilla, u fundosën. Tashmë kisha vetëm një dëshirë: Të kthehesha sa më
parë. Sërish u gjeta në tren. Po shikoja fushat e gjera rreth Shkupit. Çfarë bukurie,
çfarë gjerësie! Njerëzit mund të jetonin mirë këtu. Çfarë dobie ka të flas kur ju vetë
i dini këto ide, porse ato në atë vend më tingëllonin dhjetë herë më fort.
Pesëmbëdhjetë minuta nga nisja e trenit, hodha vështrimin jashtë dhe pashë në një
largësi prej 200 jardësh nga stacioni një kufomë me takije në kokë, me fytyrë
përdhe dhe duar të shtrira. Rreth 50 jardë nga hekurudha po qëndronin dy roje
serbe, pjesë e forcave që po ruanin hekurudhën. Me siguri kjo ishte vepër e tyre.
Tutje, tutje, vetëm të largohem sa më parë nga ky vend. Jo larg nga Kumanova, në
një livadh, afër hekurudhës, ushtarët po hapnin një gropë të madhe. I pyes se për
çfarë po hapej ajo gropë. Më thanë se gropa po hapet për mish të prishur, që
ndodhej në dhjetë apo 15 kamionë, të cilët ishin parkuar anës rrugës. Ushtarët nuk e
kishin marrë mishin që u kishte takuar. Krejt nevojat e tyre ushqimore, madje edhe
më shumë se u nevojiteshin, ata i merrnin nga shtëpitë e shqiptarëve: djathë,
qumësht, mjaltë. “Në atë kohë hëngra më shumë mjaltë, që ua merrnim
shqiptarëve, sesa kisha ngrënë gjatë tërë jetës sime”, më thotë një ushtar. Për çdo
ditë, ushtarët serbë thernin qe, dele, derra, pula, të cilat i hanin duke i hedhur
mbetjet tej. “Neve nuk na duhet mishi. Sa e sa herë u kemi shkruar atyre në
Beograd të mos na dërgojnë mish, por ata e bëjnë këtë sipas disa rregullave”.
Kështu qëndrojnë gjërat kur shikohen nga afër. Mishi po prishet, si mishi i
njerëzve, ashtu edhe i kafshëve, fshatrat janë bërë shkrumb e hi, njerëzit po
dëbohen, “njerëzit mbi 12 vjet”… të gjithë janë barbarizuar, duke humbur fytyrën e
tyre njerëzore…Lufta po del në sipërfaqe si kryesorja dhe më e rëndësishmja, do t’i
shihni krimet nëse shpalosni pak perden, e cila rri varur para veprave të “trimërisë”
së ushtarëve…
(Botuar në “Kievskaja Misl”, nr. 355, 23 dhjetor 1912)
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GAZMEND KAPLLANI

GREK APO SHQIPTAR: NGJASHMËRIA E
PADURUESHME E TJETRIT
Identiteti i dyfishtë në Ballkan ose “Toka e Askujt”
Këto 10 vitet e fundit, jam përpjekur dhe kam pasur si qëllim të bëhem një rrëfyes i
mirë. Megjithatë, po e filloj këtë kumtesë me një poezi në gjuhën greke. Në këtë
mënyrë ju mund të shihni vetë se si tingëllojnë në buzët e mia shqiptare fjalët
greke: «Δεν θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά// να μου δοθεί τούτη η
χάρη… Κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια// γιατί η ψυχή μας αύριο
κάνει πανιά». E di që çka thashë nuk ka kuptim për ju, prandaj po e shqipëroj:
«Nuk dua kurrfarë gjëje tjetër, përveçse të flas thjesht/ le të më jepet kjo dhunti/ ka
ardhur koha të themi ato pak fjalë/ sepse nesër shpirtrat tanë tutje do të
lundrojnë…» – Kjo është poemë e një poeti grek, të quajtur Jorgos Seferis.
Të flasësh me fjalë të thjeshta për një çështje të ndërlikuar, identitetin e dyfishtë,
sidomos në Ballkan, nuk është gjë e lehtë. Fillova të pyesja seriozisht veten për
identitetin e identiteteve të mia kur u gjeta përballë pyetjes “ndihesh Shqiptar apo
Grek?”. U përballa me këtë pyetje kur fillova të fitoja njëfarë njohjeje publike në
Greqi, njëfarë pranimi publik si shkrimtar dhe gazetar. Të them të vërtetën, ishte
një pyetje që nuk më kishte kaluar nga mendja më parë. Gjendja ime shpirtërore,
përpara se të përfitoja njohje publike në Greqi, ishte shumë e afërt me atë të dikujt
që ende është duke kaluar kufirin nga Shqipëria për në Greqi. Edhe pse kalimi i
vërtetë i kufirit kishte ndodhur nja 10 vite të shkuara dhe në atë kohë unë jetoja në
Athinë- shumë kilometra larg kufijve.
Bashkëbiseduesit që ma bënin këtë pyetje më shikonin si njëfarë paradoksi. Si
dikush që ishte arratisur nga një hapësirë e paracaktuar. Për ta unë isha i vetmi
emigrant që shkruante në gazetat më të mëdha greke. I vetmi emigrant që u bë
shkrimtari më i shitur në një vend ku emigracioni, në debatin publik, trajtohej si një
kërcënim i vazhdueshëm dhe pothuajse si një ‘aksident historik’. E dëgjoja këtë
pyetje në greqisht, si edhe në shqip. Edhe kritikët e letërsisë, veçanërisht në Greqi,
me disa përjashtime, e kishin të vështirë të më etiketonin në sensin e identitetit
kombëtar. Dhe, siç e kuptova, ata e kishin shumë qejf etiketimin.
Romanet dhe artikujt e mi i shkruaja në një gjuhë që nuk ishte gjuha e nënës. I
shkruaja në gjuhën zyrtare të vendit ku jetoja, Greqisë. Kur libri im u përkthye në
disa gjuhë europiane, pyetja ‘je grek apo shqiptar?’ u shndërrua në dilemë. Si duhet
të kategorizohesha? Isha një shkrimtar grek me origjinë Shqiptare, apo një
shkrimtar Shqiptar që shkruan në greqisht? Ndoshta zgjidhja më e mirë në këtë rast

123

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

do të ishte të etiketohesha si një shkrimtar greko-shqiptar apo shqiptaro-grek. Por
një gjë e tillë ishte e pamundur për ata që vinin etiketat.
Vura re se që ndonjëherë, njerëzit që më bënin këtë pyetje- ‘ndihesh grek apo
shqiptar?’- ishin më shumë se kureshtarë: ata ishin në ankth. Ndonjëherë ata
arrinin, me sukses, të ma përçonin edhe mua këtë ankth. Në fillim përgjigjesha:
“mendoj se ndoshta jam edhe grek edhe shqiptar’. Vura re se shprehjet ‘mendoj’
dhe ‘ndoshta’ shkaktonin një farë turbullimi tek bashkëbiseduesit e mi. Fjalët
‘mendoj’ dhe ‘ndoshta’ janë në kundërshtim me fjalët ‘besim’ dhe «konvertim».
Në shkollat e mesme, sidomos, ku ftohesha për të diskutuar librat e mi me nxënësit,
pohimi ‘Jam grek dhe shqiptar’ provokonte njëfarë pështjellimi mendor e
ndonjëherë edhe emocional. Së pari te studentët me ‘gjak të pastër’ grek. Dhe
mandej edhe tek fëmijët e emigrantëve. E kuptoja se ajo çka po thosha unë nuk
përputhej me rrëfimet për identitetin kombëtar që ata mësonin në shkollë. Për më
shumë, pikërisht gjatë këtyre vizitave nëpër shkolla unë fillova të dëgjoja, shpesh e
më shpesh, një pyetje të re, që në fillim më gjeti të papërgatitur: ‘je më shumë grek
apo shqiptar?’ apo ‘ndihesh më shumë grek apo shqiptar?’ Pas një reagimi tim
fillestar prej të sikletosuri, e gjeta, më në fund, një përgjigje konstante: ‘varet nga
personi që ma bën këtë pyetje. Nëse ai është një nacionalist dhe racist grek atëherë
unë jam më shumë shqiptar, dhe e anasjellta’. Vura re se, pavarësisht kësaj,
studentët kurrë nuk kënaqeshin plotësisht me përgjigjet e mia. Në sytë e tyre unë
isha si një njeri që qëndronte në “Tokën e Askujt”. Me kalimin e kohës jam mësuar
me atë lloj shikimi ndaj meje. Një shikim që, për sa i takon identitetit, më vendos
në “Tokën e Askujt”. Na pëlqen apo jo shikimet e të tjerëve përcaktojnë edhe
mënyrën se si ne shohim veten tonë. Kështu që, dikur, fillova të pyes veten: ‘Mos
vallë po qëndron me të vërtetë në “Tokën e Askujt”?
Kur dikush fiton njohje publike në një vend ‘të huaj’, kryen një kalim vendimtar:
nga pozicioni i ‘të jashtmit’ (outsider) në atë të ‘të brendshmit’ (insider).
Megjithëse kufijtë mes këtyre dy pozitave janë të papërcaktuar mirë dhe
ndryshojnë gjatë gjithë kohës. Sidoqoftë, në rastin tim, sa më shumë njohje publike
fitoja dhe sa më shumë ‘i brendshëm’ bëhesha nga aspekti social, në çështjen e
identitetit po e gjeja veten gjithnjë e më shumë në “Tokë e Askujt”. Ndjeja se
ndonjëherë kishte një hendek midis meje dhe audiencës sime, që më bënte të
ndihesha jo edhe aq mirë. Kaq shumë, saqë në njëfarë pike fillova ta mendoja
seriozisht ta lija Greqinë për një vend të tretë, por vetëm me një kusht: në vendin e
ri ku do të emigroja nuk do të kishte as Grekë as Shqiptarë. Një ditë qëndrova para
hartës së botës, duke kërkuar këtë vend të tretë. Më duhet të pranoj se nuk gjeta
asnjë vend që më pëlqente, ku të mos kishte as Grekë, as Shqiptarë. Duke parë
hartën dhe duke kuptuar se Grekët dhe Shqiptarët janë gjithandej, fillova të pyes
veten: pse këta popuj që udhëtojnë kaq shumë dhe kanë një diasporë të madhe, dhe
mbi të gjitha, popuj që jetojnë në Mesdhe, prej shekujsh nën perandori
multikombëtare, turbullohen nga ideja e identitetit të përzier? Edhe unë isha pjesë e
kësaj bote që po vija në pyetje dhe dyshim. Pra, hetimi i saj ishte edhe një proces
vetënjohjeje.
U dhashë një përgjigje teorike, por të pjesshme, pyetjeve të mia gjatë hulumtimeve
për doktoraturën. Tema ishte: Imazhet e Shqipërisë dhe shqiptarëve në shtypin grek
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dhe imazhet e Greqisë dhe grekëve në shtypin shqiptar. Në të vërtetë, për mua
hulumtimi nuk ishte vetëm një proces pjekurie akademike dhe vetënjohje, por
gjithashtu edhe një proces mazokizmi par excellece – për shkak të mbizotërimit të
imazheve negative dhe stigmatizuese në të dy anët.
Për sa i përket çështjes së identitetit, u mundova të analizoja rrëfimet mbi
identitetin kombëtar në të dyja anët e kufirit. Rrëfimet mbi imigracionin, në
veçanti, m’u dukën shumë interesante. Gjatë gjysmës së fundit të shekullit 19të dhe
gjysmës së parë të shekullit 20të, teksa mundoheshin të formonin shtet-kombet e
tyre të reja, Grekët dhe Shqiptarët emigronin në mënyrë masive drejt vendeve të
industrializuara, sidomos drejt SHBA-ve. Bostoni, për shembull, ishte një qytet ku
gjatë fillimit të shekullit 20të jetonin shumë emigrantë Grekë dhe Shqiptarë.
Në të dyja rastet, emigracioni në rrëfimet mediatike nuk përshkruhej si një
mundësi apo si një zgjedhje e lirë por si një mallkim. Përshkrimet dhe perceptimet
e “emigrantëve të mirë” më interesonin në veçanti. Një ndjenjë e fortë viktimizimi
përshkruante rrëfimet mbi emigracionin. “Emigranti i mirë” përshkruhej si dikush
që mbetej gjithmonë i lidhur me rrënjët e tij kombëtare. Nga kjo pikëpamje, ai
qëndron i pandryshueshëm dhe nuk ndikohet nga kontaktet me kulturën e vendit të
huaj ku ka emigruar. Në këto histori, ku, midis radhëve mund të dallosh frikën e
vazhdueshme për asimilim, “qëllimi madhor” i një “emigranti të mirë” ishte të
kthehej në vatrën kombëtare, te Itaka e tij. Modeli më epik i këtij përmallimi për t’u
rikthyer ishte padyshim eposi i Uliksit. Ndërkohë, në këto rrëfime identiteti
kombëtar, përshkruhej kryesisht me terma gjaku dhe projektohej si një ‘bërthamë e
paepur dhe e patretshme’. Virtyti i madh i një emigranti, në luftën e tij kundra
harresës dhe humbjes, ishte ta mbante këtë ‘bërthamë’ të pastër nga ndikimet e
jashtme: sa më të pastër të ishte e mundur.
Ndërsa përparoja me hulumtimet e mia, kuptova se këto përshkrime të emigrantëve
dhe emigracionit ishin projektime dhe zgjatime të rrëfimeve kryesore kombëtare të
zhvilluara në atdhe. Rrëfime që mund të përmblidhen në një frazë: “Grek/Shqiptar
lindesh, nuk bëhesh.” Një perceptim që jo vetëm e redukton dhe e bazon identitetin
kombëtar mbi elementin ‘gjak’, por në të njëjtën kohë, përjashton çfarëdolloj
ndërmjetësimi dhe kontrate politike. Në këto terma, kombi perceptohet si një klan i
mbyllur, anëtarët e së cilit i bashkon ekskluzivisht gjaku. Kombi modern nuk
perceptohet si një bashkësi politike e përbërë nga qytetarët në bazë të një kontrate
sociale, që bazohet në të drejta dhe përgjegjësi të përbashkëta. Qytetari, në këtë
rast, identifikohet dhe pështjellohet me anëtarët e ‘klanit’ para-modern. Shumë afër
ngjizjes së ‘fisit’ në shqip dhe ‘genos’ në greqisht- i cili në këtë rast kombëtarizohet
dhe modernizohet. Është e qartë se dikush që është mësuar ta shikojë identitetin
kombëtar në këto terma do t’i shohë ata që deklarohen si ‘hibride kulturore’ si
bujtës të dyshimtë, të çuditshëm dhe ngacmues.
Në rastin tim, unë jo vetëm po e deklaroja veten si një ‘hibrid kulturor’ por edhe si
një ‘hibrid kulturor’ ballkanik. Dhe vura re se vetëdeklarimi si një hibrid kulturor
ballkanik konsiderohej një humbje e skajshme e ekuilibrit identitar. Deklarimi i
bashkëjetesës të dy identiteteve ballkanike brenda të njëjtit person konsiderohej
diçka jo natyrale, diçka anormale.
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Gjatë hulumtimeve në shtypin Grek dhe Shqiptar më ra në sy ambiguiteti kundrejt
Tjetrit ballkanik. Nga njëra anë ekzistonte prirja për të revendikuar të njëjtat rajone
gjeografike, të njëjtat tradita kulturore, të njëjtët heronj kombëtarë. Nga ana tjetër,
sidomos në shtypin grek, në tekstet që analizova, kishte një tendencë për të mbytur
dhe fshehur çdo lloj ngjashmërie historike apo kulturore midis Grekëve dhe
Shqiptarëve. Do të thosha se ngjashmëria mes Grekëve dhe Shqiptarëve shkaktonte
ankth, i cili si reagim shkaktonte përsiatje dhe argumente për të imponuar jo vetëm
një skemë antagonizmi mes këtyre dy identiteteve, por imponimin e
dallimit/ndryshimit absolut mes identiteti Grek dhe atij Shqiptar.
Personalisht, një nga privilegjet kryesore mendore e të jetuarit mes dy identiteteve
ballkanike ishte që pata mundësinë të kuptoj atë çka unë quaj ‘sindroma
ballkanase’. Mundohem ta shpjegoj këtë me anë të idesë frojdiane të ‘narcizizmit të
dallimeve të vogla’. Sipas kësaj teorie urrejtja, frika dhe përbuzja jonë shpesh
drejtohen kah njerëz që na ngjajnë, ndërsa krenaria jonë është e lidhur me shenjat e
vogla që na dallojnë nga ata. Bazuar mbi këtë perceptim, në librin tim të dytë
“Emri im është Europë”, protagonisti hedh idenë e «Ngjashmërisë së padurueshme
të Tjetrit». Thënë me fjalë të tjera, ‘përplasjet e qytetërimeve’ në Ballkan
shkaktohen jo nga fakti qe Tjetri është i ndryshëm nga vetja por kryesisht ngaqë na
ngjan shumë dhe në mënyrë të padurueshme.
Nëse më kërkohet të përshkruaj apo analizoj kuptimin e kësaj, atëherë do të të jap
këtë përshkrim të shkurtër: ‘ngjashmëria e padurueshme e Tjetrit’ është një lloj
mekanizmi psikologjik, i cili shkakton një farë ambigiteti ndaj Tjetrit etnik.
Aktivizohet atëherë kur Tjetri nuk është ‘Tjetri i përsosur’, por prania e tij
provokon ankthin e jo-dallimit. Aktivizohet kur duhet të vërtetosh ndryshimin tënd
absolut nga dikush me të cilin ti ndan kujtime të përbashkëta të së kaluarës dhe
rrugë kulturore të përbashkëta. Prandaj, mendoj unë, koncepti i një identiteti të
dyfishtë në Ballkan tingëllon kaq i parehatshëm: provokon kujtimet e një
bashkëjetese dhe këmbimi në kuadër të Perandorive para-kombëtare, ku kombësitë,
klanet, etnitë, gjuhët, ritualet dhe besimet ekzistonin, përplaseshin, bashkëekzistonin dhe jepnin e merrnin mes tyre për shekuj të tërë. Kryesisht, sepse
koncepti ‘identitet i dyfishtë’ vë në dyshim thelbin e rrëfimeve moderne në Ballkan
– sipas të cilave, dikush ose lind grek, ose lind shqiptar; pra duke përjashtuar apo
duke fshehur procedurat ndërtuese politike për sa i përket identitetit kombëtar në
erën moderne të shtetit-komb.
Nuk ka dyshim që për gjithçka të sipërpërmendur, mund të gjejmë shpjegime në
histori. Një nga këta është fakti që në përpjekjet e tyre për të ndërtuar identitete
kombëtare të qëndrueshme dhe homogjene, rrëfimet e promovuara në shtet-kombet
e reja ballkanike, që kanë të bëjnë me identitetin kombëtar, përjashtojnë, apo në
rastin më të keq demonizojnë çfarëdolloj elementi të një bashkekzistence dhe
përzierje të mëparshme.
Këto procedura, për të cilat fola më pare, nuk janë unike. Këto lloj rrëfimesh mund
t’i gjesh në pjesë të tjera të Europës apo te kombe në kontinente të tjerë. Kur unë
flas për procedurat politike dhe rrëfimet që formuan kombet moderne ballkanike,
duhet të theksoj se ata kurrë nuk janë të njëzëshëm apo të mbyllur hermetikisht.
Ato gjithmonë lënë vend për interpretime, kontradikta dhe përjashtime më të gjëra.
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Në çdo rast, është e rëndësishme të mbahet gjithmonë parasysh perspektiva
historike, për të hetuar momentet kyç kur mbizotëruan treguesit e ‘komunitetit
kombëtar të mbyllur, homogjen dhe të pastër’. Një moment i tillë kyç në rastin e
Greqisë janë vitet pas 1922-it, pra fundi i ‘Megali Ideas’ sipas të cilit, destinacioni
‘fizik’ i shtetit kombëtar moderno-europian grek do të ishte trashëgimtari i
Perandorisë Bizantine (i famës dhe tokave). ‘Megali Idea’ dështoi pas tragjedisë në
Azinë e Vogël dhe u pasua me këmbimin e popullsisë (ortodoksët u detyruan të
linin Turqinë për Greqinë dhe myslimanët Greqinë për Turqinë). Ky është një
moment shumë i rëndësishëm për mbizotërimin e rrëfimeve zyrtare për një
‘komunitet kombëtar të pastër dhe homogjen’. Një tjetër moment kyç është lufta
civile greke dhe pasojat e saj: mënyra se si shteti grek e formoi dhe përdori
‘ithagenia-n’ – që është ekuivalentja e natyralizimit dhe shtetësisë, që nënkupton se
dikush i përket “genos-it” grek, pra një komunitet biologjik i bazuar në lidhjet e
gjakut dhe të fesë- si një armë kundër atyre që kishte deklaruar si armiq, shpesh
duke u privuar atyre shtetësinë. Një tjetër moment kyç, edhe më i freskët, ka ta bëjë
me prezencën e emigrantëve në Greqi- që sfidon rrëfimet për një “komunitet
nacional të mbyllur, homogjen e të pastër”.
Në të njëjtën kohë, në rastin e Shqipërisë, përhapja e narracioneve kombëtare mbi
identitetin shqiptar të bazuar mbi gjak, tokë e gjuhë, sipas meje, ka të bëjë me
përpjekjet e nacionalistëve shqiptarë për të kapërcyer ndarjen fetare në mënyrë që
t’i jepej formë identitetit modern kombëtar shqiptar. Shumë interesant është fakti
që narracionet për një “komunitet nacional të mbyllur, homogjen e të pastër” në
Shqipëri u fabrikuan sidomos gjatë komunizmit-paralelisht me një diskutim për
internacionalizmin e klasës punëtore.
Cilido qoftë rasti, narracionet mbi identitetin kombëtar të përqendruar në fjalinë
“grek/shqiptar lind nuk bëhesh” janë të mishëruara në kodin kushtetues të
shtetësisë të të dyja vendeve- në të dyja rastet shtetësia bazohet në ”jus sanguinis”
(‘të drejtën e gjakut’) ndërsa “jus solis” (‘e drejta e territorit’) është parashikuar
vetëm për raste të veçanta. Është shumë interesante të shohësh se si, në kushtet e
reja të krijuara nga globalizimi, këto rrëfime, në versionin e tyre zyrtar apo jozyrtar,
përsëri sfidohen, rishfaqen, rezistojnë, ndryshojnë apo u adaptohen realiteteve të
reja.
Në këtë pikë ndjej nevojën të sqaroj se nuk po propozoj si model eksperiencën time
personale dhe zgjedhjen time mbi identitetet. E pranoj se identiteti i dyfishtë nuk
është fati i çdo qenie njerëzore dhe për më tepër nuk është e lehtë të jetosh për një
kohë të gjatë midis dy identiteteve antagoniste; nuk është fare qejf të jetosh në
“Tokën e Askujt”. Ndonjëherë duket si një lojë ekstreme. Ndonjëherë ndihesh sikur
harxhon shumë kohë duke luftuar me mullinjtë e erës. Ajo çka unë po përpiqem të
bëj është të ofroj një histori dhe perspektivë individuale, si edhe një rrëfim personal
dhe individual.
Duhet ta pranoj që jam shumë i lidhur me rrëfimet personale . Ndoshta prej faktit
që u rrita në Shqipëri, nën totalitarizëm, ku personalja dhe individualja
përçmoheshin dhe mbyteshin. Në një rrëfim totalitar nuk ka vend për një zë
personal dhe individual. Ti je thjesht fragment i një mase të njëtrajtshme dhe
homogjene. Ajo çka thua, zgjedh dhe mendon është përzgjedhur nga të tjerët. Ti
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duhet të jetosh jetët e të tjerëve, duhet të tregosh historitë e të tjerëve, në të kundërt
do të përjashtohesh, shtypesh dhe shkatërrohesh. Individi që mundohet të marrë
përgjegjësi për zgjedhjet dhe jetën e tij është ankthi jo vetëm i totalitarizmit por i
çfarëdolloj pushteti autoritar dhe çdo lloj rrëfimi që e projekton vetveten si “të
paprekshëm”, “të pasfidueshëm” dhe “të shenjtë”. Me erdhi fjala tek “narracioni i
shenjtë” qëndrimi im kundrejt identitetit tim të dyfishtë ballkanik i përngjan
përshkrimit të filozofit gjerman Odo Marquard “Nëse- duke ekzaminuar një tekst të
shenjtë- dy interpretues kontradiktorë deklarojnë: Unë kam plotësisht të drejtë,
mënyra ime e perceptimit të këtij teksti është e vetmja e vërtetë, dhe për rrjedhojë,
e vetmja rrugë shpëtimi-kjo do të sjellë vetëm konflikt. Por nëse ata bien dakord që
teksti mund të kuptohet në një mënyrë ndryshe, dhe në një tjetër mënyrë e kështu
me radhë, atëherë ata do t’i japin mundësi negocimit, dhe ai që negocion nuk kryen
vrasje”.
Duke ekzistuar midis dy vendeve ballkanike kam marrë një superdozë Ballkanizmi.
Duke ekzistuar midis këtyre dy identiteteve ballkanike antagoniste, shpesh kam
ndier këta dy interpretues, këto dy pikëpamje, dhe zëra të ekzistojnë, bile edhe të
përplasen brenda meje. Ishte shushurima e tyre konstante, antagonizmi i tyre,
rrëfimet e tyre konfliktuale, lojërat e tyre mizore për pushtet, që më ndihmuan të
zhvilloja një sens të fortë individualizmi dhe një zgjedhje individuale.
Individualiteti si një zgjedhje etike, si një qëndrim intelektual dhe etje për
hulumtim dhe njohuri, por gjithashtu edhe si një mbrojtje dhe “dalje rreziku” gjatë
rrugëtimit tim në “Tokën e Askujt”, ku perceptimi i “të tjerëve të njohur” më kishte
vendosur. Në të njëjtën kohë, këta zëra antagonistë zhvilluan tek unë një
“përkthyes” të tretë, një dimension të tretë, i cili nuk ekzistonte më parë: identitetin
tim ballkanik që është i përbërë nga një shumicë zërash.
Kur them se duke jetuar ndërmjet dy identiteteve ballkanike unë ndiej gjithmonë e
më shumë se i përkas një identiteti ballkanik, duhet gjithashtu të them se është
shumë e vështirë të përcaktoj me saktësi se çfarë do të thotë “identitet ballkanik”.
Është i vështirë për t’u përkufizuar, sepse një gjë e tillë nuk është e pranuar apo e
institucionalizuar. Si një rrëfim politik ju mund ta gjeni në ligjëratat e
intelektualëve, të lindur aty apo të huaj, të cilët i referohen rajonit. Mund ta gjeni
nocionin “identitet ballkanik” edhe në rrëfimet letrare, nga shkrimtarë dhe eseistë të
ndryshëm. Dhe pastaj në rrëfenjat e udhëtarëve, sidomos në shekullin 19të dhe
çerekun e parë të shekullit 20të, shumica e të cilëve vinin nga Europa Veriore dhe
Perëndimore, që e përshkruanin Ballkanin si streha e fundit e romantizmit ose si
“Tjetri e brendshëm” i Europës; njëfarë ure midis Lindjes dhe Perëndimit, midis
para-modernizmit dhe Modernizmit, midis Islamizmit dhe Krishtërimit.
Rrëfimet mbizotëruese aktuale që lidhen me “identitetin ballkanik”, me sa kam
dijeni, gjithashtu nënkuptojnë diçka ndryshe nga ajo që dua të them. Disa prej tyre
nënkuptojnë njëfarë identiteti ballkanik të përbashkët të bazuar në kohët Bizantine
apo Otomane. Të tjerë nënkuptojnë një identitet ballkanik të bazuar mbi një fe të
përbashkët apo mbi tolerancën midis besimeve të ndryshme. Dhe disa rrëfenja, të
cilat u formuan gjatë luftës civile në Jugosllavi, e përdorin termin në një mënyrë
fyese, duke e barazuar “identitetin ballkanik” me prapambetje dhe egërshani. Me
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trazirat e fundit ekonomike në Greqi, termi “Ballkan” gjithashtu përdoret në një
mënyrë fyese, duke u përpjekur të jetë një parim shpjegues për atë çka po ndodh.
Le të themi se unë e kuptoj “identitet tim ballkanik” të vetëpërfytyruar më shumë
në termat e të sotmes se sa të së djeshmes; në termat e së tashmes më shumë se sa
në termat e së kaluarës. Imja nuk është një përqasje esencialiste kulturore ku
Ballkani është diçka krejt ndryshe nga pjesa tjetër e Europës. Do e përkufizoja më
shumë si një vetëdije për rrugëtimet kulturore dhe jetesën e përbashkët, si edhe
procedura të përbashkëta për sa i përket ndërtimit të identiteteve moderne dhe
shtet-kombeve që lindën në këtë pjesë Europiane të Perandorisë Otomane të
quajtur, dhe të përkufizuar si “Ballkan”.
Materiali bazë për identitetin tim ballkanik është vetëdija për historikun e termit
Ballkan- se si simulakra (shenjëzimi) i tij lindi dhe u farkëtua nga dhe në
narracionet e Europës Perëndimore. Është më në fund, të paktën për mua, një
kërkim i elementëve kozmopolitë që u margjinalizuan, mohuan apo shtypën në
historitë kryesore zyrtare e shtetërore të kombeve ballkanike.
Nëse në jetën time nuk do të kisha pasur rastësinë apo zgjedhjen e quajtur emigrim,
ndoshta sot nuk do të isha këtu duke folur për identitetin tim ballkanik dhe
identitetet në përgjithësi. Kalova kufirin nga një vend ballkanik që i përkiste
Lindjes komuniste për në një tjetër vend ballkanik që i përkiste Perëndimit liberal.
Takimi midis këtyre dy botëve paralele dhe të ndara europiane për mua ndodhi në
versionin ballkanik, në kufirin greko-shqiptar. Greqia ishte vendi fqinj ballkanik
për të cilin unë nuk dija gati asgjë. Përveç narrativës që kisha mësuar në orën e
historisë në Shqipërinë komuniste, sipas së cilës, shqiptarët ishin po aq të vjetër sa
edhe grekët, dhe se në kohët antike grekët ishin të mrekullueshëm ndërsa në kohët
moderne ata kishin një oreks djallëzor për të gllabëruar tokat shqiptare.
Në imagjinatën time Greqia nuk identifikohej plotësisht me Perëndimin dhe dëshira
ime ishte të vazhdoja rrugëtimin tim drejt vendeve që identifikoheshin më shumë
me Perëndimin; drejt vendeve gjuhët e të cilave unë i kisha përvetësuar gjatë
izolimit tim të plotë në Shqipëri. Plani im fillestar ishte të qëndroja në Greqi vetëm
20 ditë. I kam bërë tashmë 20 vite. Qëllimi im sot nuk është të flas për
emigracionin, sepse shumë kam folur për të në librat e mi. Në epilogun e librit tim
të parë shkruaj se pavarësisht faktit se vetë jam emigrant, ëndërroj për një botë pa
emigrantë. Mos me keqkuptoni. Më pëlqen të udhëtoj. Thjesht preferoj që njerëzit
të udhëtojnë në kuptimin e plotë të fjalës. Të udhëtojnë me dinjitet. Nuk dua që
njerëzit të udhëtojnë ashtu siç Grekët ishin të detyruar të udhëtonin njëherë e një
kohë dhe siç shumë Shqiptarë janë të detyruar të udhëtojnë sot.
Megjithatë, dua të them se falë emigracionit dhe kushteve me të cilat lidhet, unë
zhvillova jo vetëm një identitet të dyfishtë, por gjithashtu edhe një farë vizioni të
dyfishtë: atë të “të brendshmit” dhe të “të jashtmit” në të njëjtën kohë. Nga kjo
pikëpamje, jam mësuar me të qenët një “i brendshëm-i jashtëm” apo një “i jashtëmi brendshëm”, në varësi të rrethanave. Ky është një pozicion shumë i privilegjuar
por edhe tejet i pakëndshëm në të njëjtën kohë. Nëse mund ta përshkruaj në terma
narrativë, do të thosha se vizioni i dyfishtë të jep aftësinë të shohësh veten me sytë
e të tjerëve dhe të evitosh identifikimin absolut me çdo lloj narracioni, të
njëanshëm dhe të paracaktuar. Më duhet ta pranoj se shpesh personi që zhvillon
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dhe identifikohet me një narracion absolut, zakonisht e gjen vetveten në një
pozicion më të rehatshëm se unë.
Ajo që unë e quaj “vizion i dyfishtë” me ka ndihmuar jashtë mase me të shkruarin.
Unë shkruaj libra në një gjuhë që nuk është gjuha e nënës. Nuk e kisha imagjinuar
kështu. Nuk e kisha imagjinuar që një gjuhë, prej së cilës deri në moshën 24vjeçare nuk dija asnjë fjalë, do të kthehej në një mjet jetese për mua dhe mbi të
gjitha do të bëhej mjeti me të cilin do joshja të tjerët, shumica e të cilëve më
shihnin mua si një të huaj apo furacak. Në librin tim “Emri im është Europë”,
protagonisti bën një rrëfim në lidhje me gjuhën: “Popra, ishte atëherë kur unë rashë
në dashuri me gjuhën greke dhe e zotërova atë. Zotërova gjuhën e njerëzve, shumë
prej të cilëve përbuznin origjinën dhe gjuhën time. Në anën tjetër, mendoj se kjo
është arsyeja që marrëdhënia ime me gjuhën greke u bë kaq speciale… Gjuha më
dha një mundësi të vija nën kontroll, të joshja, të bëja për vete brenda një mjedisi
refuzimi. Marrëdhënia ime me gjuhën e juaj u bë speciale sepse më ofroi
mundësinë të evoluoja nga një “kokëturku” dhe “i padëshirueshëm” në një
bashkëbisedues dhe rrëfyes. Unë doja të dëgjohesha. Doja të tregoja historitë, e mia
si edhe të të tjerëve”.
Të shkruash në gjuhën e nënës apo në një gjuhë tjetër, kërkon një “gjueti” të
vazhdueshme gjuhe dhe pamjesh përfytyrimi dhe kureshtjeje; Të përmbysësh të
parashikueshmen, të shtosh mundësitë e ngjarjeve; të krijosh identitete prej hiçit, të
përballësh me durim qëndrimin përtacak të narcizizmit tënd, dhe të sabotosh “NEtë” dhe “Neve-të” e njëzëshëm në narracione njëjës të “unë”, “ti”, “ai” dhe “ajo”.
Nga kjo pikëpamje, të shkruarit kërkon një vizion të dyfishtë dhe një shumicë
zërash. Letërsia dhe krijimtaria artistike janë e kundërta e një tregimi të
paracaktuar.
Duke i hedhur një sy asaj çka kam thënë deri më tani, e pranoj se jam endur nëpër
rrugë dhe eksperienca të përziera: totalitarizëm, Ballkani, kufijtë Greko-Shqiptarë,
Europa, Perëndimi, imagjinata, gjuha e nënës dhe e thjeshtrës, letërsia dhe
imagjinata. Në fund të fundit, a nuk e ndërtojmë ne identitetin dhe identitetet tona
individuale dhe kolektive mbi një bashkëveprim të vazhdueshëm me këta elementë
të përzier, duke përzgjedhur, refuzuar, shtypur apo projektuar aspektet e tyre sipas
vlerave tona morale, shqetësimeve dhe rrethanave ekzistenciale? Nëse unë do të
përshkruaja identitetin, nuk do t’a krahasoja atë me një kolazh elementesh të
përzier, por me një prizëm i cili përthyen dritën në reflektime dhe ngjyra të
ndryshme.
Jam i vetëdijshëm se duke folur për identitetet nuk është se kam thënë ndonjë gjë
shumë origjinale. Statusi qendror që ka sot ky koncept ndodh edhe falë faktit se
identiteti si një koncept ka pushuari së qeni i vetëkuptueshëm. Kur po shkruaja për
identitetin tim të dyfishtë, mendja më shkoi te një libër që kisha lexuar se fundmi,
të shkruar nga Jean Amery, një shkrimtar gjermanisht-folës, emri origjinal i të cilit
ishte Hans Maier. Jean Amery, ish-Hans Maier, jetoi gjysmën e parë të jetës së tij
në Gjermani. Ai ishte hebre dhe u përball me përndjekjen dhe vdekjen në kampet
naziste të zhdukjes. Vjen një pikë në librin e tij, ku ai pyet veten (lexuesit më
shumë) se nëse ne, si qënie njerëzore, kemi nevojë për një atdhe? Sepse dikush,
shkruan ai, nuk mund të jetë, ose nuk mund të jetë vetëm çka ai arrin të realizojë

130

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

vetë. Më pas, ai përshkruan se si atdheu i tij, Gjermania, u bë armiqësor ndaj tij për
shkak të origjinës dhe besimit. Gjuha në të cilën ai shkroi dhe ëndërroi u
transformua në gjuhën e anktheve të tij. Amery i referohet një shkrimtari
bashkëkohor, Alfred Mombert, i cili vdiq në kampet e përqendrimit të jug të
Francës. Amery kujton se si Mombert, përpara se të vdiste, u shkroi një letër miqve
të tij, dhe midis të tjerash përdori frazën “ne shkrimtarët gjermanë”. “Një shkrimtar
gjerman nuk është dikush që vetëm shkruan në gjermanisht, – thotë Amery, – por
dikush që shkruan gjithashtu për ata që lexojnë dhe kuptojnë gjermanisht… Por
nuk kishte asnjë dorë gjermane që ta mbronte Mombert-in, i cili shkruante në
gjermanisht, nga nazistët. Kjo “dorë e munguar” e përjashtoi atë nga të qenit një
shkrimtar gjerman”, përfundon ai.
Është një përshkrim shumë i egër. Ajo që më preku është imazhi i një dorë që
mungonte në një moment të rëndësishëm. Në të njëjtën kohë më bëri të ndihesha
shumë me fat që në udhëtimin tim mes dy vendeve kam takuar shumë duar, -greke
dhe shqiptare- që jo vetëm më mbrojtën kur kisha nevojë, por gjithashtu më ofruan
kurajë, admirim, miqësi dhe dashuri. Pa këto duar ky do të ishte një tekst shumë
ndryshe.
E fillova këtë diskutim me një tekst në greqisht. Dua ta mbyll me disa vargje në
shqip. Ishte dikur një kohë kur unë shkruaja edhe poezi, në shqip. Më pas, me sa
duket, jeta ime u bë shumë prozaike, kështu që tani shkruaj vetëm proza. Kam
zgjedhur një poemë nga ato vite poetike. Dua ta lexoj në shqip-që ju ta shihni vetë
se si fjalët shqipe rrëshqasin në buzët e mia të adoptuara greke.
Pas çdo melodie / fshihet një heshtje / që kërkon mëshirë / mbi pragun e ndërrimit /
të stinëve / mbi pragun e shkëmbimit / të territ dhe dritës / kur një vajzë e brishtë /
inauguron / lojën e pamëshirshme të shqisave dhe / gishtave / kur secili jep llogari
para fatit të vet / lypsar dhe mbret, se / e dashur / arti më i vështirë / është / të dish /
të jesh i lirë / mandej vijnë të tjerat / çatitë dhe qelitë / kufomat dhe pajtimet /
kangurët dhe guackat / ora e mirë dhe ora e ligë, oratorët / dhe kjo muzikë / me
shtatë shpirtra / si macet…
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ARMAND PLAKA

SHQIPTARËT E GREQISË DHE GREKËT E
SHQIPËRISË
Ballkani e Shqipëria si pjesë integrale e tij, kanë një histori plot zigzage e
ndërthurje. Lëvizjet masive e zhvendosjet e popullsive të tyre, nga një vend në
tjetrin, janë edhe ato një pjesë e saj; copëz e kësaj historie janë edhe arvanitasit e
Greqisë, ose ndryshe arbëreshët e Greqisë, e nga ana tjetër edhe grekët apo
minoritarët, siç i njohim ndryshe në Shqipëri. Sigurisht se këto mund të
perceptohen si teza të kontestueshme, nëse sjellim ndërmend plot kontribute të tjera
shkencore e historike nga autorë shqiptarë, grekë e të huaj.
Sidoqoftë, për sa u përket këtyre të parëve, ne njohim (të paktën pas viteve
nëntëdhjetë), edhe disa figura të shquara sikurse ishte studiuesi i shquar dhe ishPresident i Lidhjes së Arvanitasve, Aristidh Kola (ndërroi jetë në vitin 2000), por
edhe të tjerë bashkëkohës e paraardhës të tij, të inkuadruar shpesh në pozicionet më
të larta politike, shoqërore e profesionale të shtetit grek.
Në këtë kontekst, më tërhoqi vëmendjen edhe një material në gjermanisht, i një
studiuesi të mirëfilltë të çështjeve të rajonit tonë, dëshmuar e rekomanduar si një
njohës i mirë e i paanshëm i problemeve të këtyre trevave (Dr. Konrad Clewing,
specialist për çështjet shqiptare në Institutin e Evropës Juglindore të Mynihut) mbi
shqiptarët dhe shqipfolësit e Greqisë, e gjithashtu me referenca edhe mbi grekët e
Shqipërisë.
Ai përpiqet të japë me objektivitet e në një mënyrë, gjithsesi, të përmbledhur,
historinë dhe gjendjen e tyre në të dyja anët e kufirit, duke ofruar në një pjesë të
konsiderueshme edhe realitetet e pasviteve nëntëdhjetë. Flet për tendencën e
asimilit të “arbërorëve”, ku si element kyç përmend atë gjuhësor, por flet edhe për
çamët apo për krijimin e klubeve arvanitase e diku thekson edhe se: “Deri më sot,
Greqia, pra për shkak të politikës së saj të mangët ndaj minoriteteve, nuk ka
kontribuuar në tejkalimin e problemeve e mirëkuptimin në juglindje të Evropës”.
Por, më tej konstaton se: Urbanizimi, migracioni dhe lëvizja sociale kanë ndikuar,
që në mënyrë të vazhdueshme të humbë gjuha dhe dialekti i tyre e bashkë me të
edhe ndryshimi apo humbja e identitetit.
Ndërkohë bën edhe konstatime që lidhen me gjendjen apo trajtimin e minoritetit
grek në Shqipëri, duke tentuar të futet në tiparet themelore që e kanë shoqëruar
jetën e këtij minoriteti edhe përgjatë viteve të diktaturës në Shqipëri.
Materiali i mëposhtëm, referon çështjet më kryesore që profesori gjerman ka cekur
në studimin e tij dhe sjell për lexuesit thelbin e konstatimeve që ai ka pohuar në të.
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Artikulli është marrë nga revista “Pogrom – popujt e kërcënuar”, nr. 2/2001 ( shih:
Albanischsprachige und Albaner in Griechenland soëie Griechen in Albanien,
Konrad Clewing, Pogrom – bedrohte völker, Heft 2 / 2001).
Më poshtë gjetjet kryesore të studimit të profesorit gjerman:
Pjesët e popullsisë shqipfolëse në Greqi, të ndara sipas historisë, gjuhës e
ndërgjegjes kombëtare, nuk përbëjnë një grupim unik. Për këtë arsye, përcaktimi i
tyre në greqisht si “arvanitas” është disi irritues për ta. Shkenca ndërkombëtare i
përcakton ata si arvanitas, si pjesëtarët e vetëm të komunitetit të pasardhësve të
emigrantëve nga zonat e Shqipërisë së Jugut. Vala e parë dhe e konsiderueshme e
emigrimit të tyre ndodhi me ftesë të princërve e zotëve vendorë, duke filluar nga
shekulli i 13-të, më pas me shekullin 14-të e vazhdoi deri në shekullin e 15-të.
Qysh prej asaj kohe, arvanitasit u ngulën në rreth 300 vende e zona në jug të
Greqisë; kështu u vendosën në Boti, në lindje, kufizuar nga Atika (rrethinat e
Athinës), në disa nga ishujt e Egjeut (ndër të tjerë edhe në Euboa, Hidra) dhe në
Peloponez.
Tendenca e asimilimit të “arbërorëve”
Në fillim ata parapëlqenin të cilësoheshin me një etnonim, një emër ky i
përbashkët për të gjithë, e të quheshin kështu “arbërorë“. Gjuha quhet edhe ajo me
prejardhje prej kësaj fjale, “arbërisht“. Pjesa më e madhe iu përshtat me kalimin e
kohës edhe përcaktimit në greqisht për të përcaktuar origjinën e tyre gjuhësore, pra
(arvanitika-arbërisht). Numri i arvanitasve, sipas kritereve të përdorimit gjuhësor,
apo të vetëpërcaktimit, sipas ndërgjegjes, në ditët e sotme shkon në 150000-200000
vetë. Gjithsesi, “arvanitika“, ose “arbërishtja”, nuk parcelizohet vetëm në dialekte
në mënyrë shumë të fortë, por edhe (bartësit) folësit e saj, ndërkohë janë të gjithë
dygjuhëfolës e me një tendencë në rritje për ta humbur atë përfundimisht në brezat
pasues.
Për asimilimin gjuhësor ka ndikuar fakti se kultura arvanitase ka qenë plotësisht
fshatare. Ashtu sikurse edhe shoqëria greke në përgjithësi, ata prej kohësh po
orientohen tashmë drejt zonave urbane, duke iu referuar apo më mirë, duke iu
larguar modelit të jetës “arvanitogreke”.
Urbanizimi, migracioni dhe lëvizja sociale kanë ndikuar, që në mënyrë të
vazhdueshme të humbë gjuha dhe dialekti i tyre e bashkë me të edhe ndryshimi apo
humbja e identitetit. Madje edhe arvanitas të ndërgjegjshëm për prejardhjen e tyre e
shohin veten tashmë si gjysmë grekë e gjysmë arvanitas, domethënë një identitet
politiko-etnik nuk ka. Pjesa tjetër më nacionaliste greke propagandon se mund të
jesh njëkohësisht edhe grek edhe arvanitas.
Mospërkujdesja ndaj gjuhës arvanitase e kulturës së saj, si dhe mospërfillja për
shekuj e dekada të tëra në të gjitha aspektet, nga të gjitha institucionet shtetërore e
religjioze, pra nga kisha greke (të cilës i përkasin edhe vetë arvanitasit) e këtij
grupimi etno-gjuhësor, tregon se në thelb “marrëveshja” do të pranohet për aq kohë
sa gjuha arvanitase e mbetur të kuptohet si një fazë kalimtare drejt asimilimit të
plotë nga bota greqishtfolëse.
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Kjo dhe mjedisi armiqësor ndaj shqiptarëve në Greqi pas viteve ’90, ka çuar në atë
që klubet e grupimet arvanitase të orientohen tashmë më shumë tek ideja e
“shqiptarizmës”. Klubet e grupimet arvanitase u krijuan nga fundi i viteve ’70-të.
Rizgjimi i ndërgjegjes etnike shqiptare
Një grup i dytë më i vogël shqipfolësish përbën banorët e disa zonave e
fshatrave në zonën e kufirit midis Greqisë, Bullgarisë e Turqisë, apo të themi
ndryshe, Thrakia. Ata janë mbetjet e fundit të një zhvendosjeje të madhe popullsie
gjatë viteve 1922-’23, që u përqendruan me shumicë në këtë trekëndësh kufitar e që
e folura e tyre ngjason me atë të grupimeve të të ardhurve në shekullin XVI.
Nga fillimi i shekullit XX, këtu erdhën edhe disa përfaqësues të lëvizjes kombëtare
shqiptare, ndërsa sot në pjesën greke të saj gjithsesi është ruajtur gjuha shqipe ndër
të rinjtë; në ndërgjegje te të qenit “arvanitas”, por edhe grekë.
Një grupim i tretë shqipfolës sot ka mbetur vetëm i pjesshëm: këta janë çamët
(greqisht, tsamides) në një zonë të thepisur e në kufi me Shqipërinë, në veri të
Greqisë që zgjatet deri në brigjet e Epirit.
Ndryshe nga dy grupimet e tjera, ata si historikisht, ashtu edhe në aspektin
gjuhësor, janë pjesë e një zone të mbyllur e kompakte shqipfolëse; kishin,
domethënë kanë, një ndërgjegje etnike kombëtare shqiptare. Për shembull, tek ata
shqipja quhet po si në Shqipëri, pra shqipe.
Kur u krijua minoriteti, dy pjesët e tyre, gjysma myslimane e gjysma ortodokse,
nëpërmjet vendosjes së kufijve në vitin 1913, pjesa myslimane në mënyrë zyrtare u
përjashtua nga këmbimi midis popullsive turke e greke, por në fakt kjo popullsi
myslimane u diskriminua. Si pasojë e bashkëpunimit të pretenduar me forcat
italiane e ato gjermane, dhe me vendosjen e nëpunësve shqiptarë në zonat e
pushtuara gjatë Luftës së Dytë, atëherë rreth 20000 shqiptarët myslimanë, të
mbetur në vitin 1944, u përzunë në mënyrë masive nga trupat greke drejt
Shqipërisë.
Çamët e mbetur të krishterë nuk njihen si të tillë nga legjislacioni e Kushtetuta
greke. Ata janë shumë pak të studiuar, por duken të kenë një ndërgjegje gjithnjë e
më shumë kombëtare dhe e zotërojnë gjuhën e tyre; qëndrojnë nën një presion të
madh e të vazhdueshëm nga ana e shtetit grek. Por, ata nuk arrijnë të shpallen
zyrtarisht. Në përgjithësi, shteti grek nuk i ka mbështetur studimet për grupimet
shqipfolëse e nuk i ka njohur ata, porse e ka pranuar identitetin e tyre të veçantë
kulturor.
Në disa zona çame myslimane, vetëm nga viti 1936 deri më 1939 janë bërë disa
përpjekje “me gjysmë zemre”: të ofrohej mësimi në gjuhën amtare. Deri më sot,
Greqia, pra për shkak të politikës së saj të mangët ndaj minoriteteve, nuk ka
kontribuuar në tejkalimin e problemeve e mirëkuptimin në juglindje të Evropës.
Ana tjetër e medaljes: minoriteti grek në Shqipëri
Minoriteti grek në Shqipëri dhe ai shqiptar në veriperëndim të Greqisë,
studiohen në përgjithësi duke u nisur nga ngjyrimet nacionaliste. Në fakt, të dyja
grupimet e këtyre minoriteteve janë pasojë e të njëjtit fenomen: në vazhdën e
luftërave ballkanike të viteve 1912-’13 u vendosën kufij të rinj në zonat që deri
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atëherë ndodheshin nën zotërimin e Perandorisë Osmane. Prej këtej lindi një grup
minoritar grek në jug të Shqipërisë, të cilët sot shtrihen në një zonë relativisht
kompakte (në jug të Gjirokastrës), pjesërisht të përzier me popullsinë shqiptare (në
zonat fqinje bregdetare të qytetit të Sarandës).
Nëpërmjet migrimit të brendshëm, me kohë minoritarët grekë erdhën edhe në
qytetin e Gjirokastrës, qytete të tjera e kryeqytet. Këtu duhet të kemi parasysh se
bëhet fjalë në përgjithësi për pjesëtarë të minoritetit me një shkallë mbi mesataren e
arsimimit, të cilët janë shumë të rëndësishëm për përfaqësimin e interesave të tyre.
Madje, edhe në kohën e regjimit komunist në Shqipëri, zonat minoritare ishin të
përcaktuara qartë. Ato përmblidhnin, përjashto Himarën, të gjithë rajonin e
minoritetit greqishtfolës. Mbrojtja e minoritetit asokohe kufizohej gjithsesi vetëm
në ruajtjen rudimentare të gjuhës amtare e arsimimit të tyre. Shkolla të niveleve më
të larta për mësimdhënie në gjuhën greke u ngritën vetëm pas viteve nëntëdhjetë.
“Loja” greke me shifrat
Por sa grekë ka në Shqipëri? Përgjatë periudhës midis dy luftërave
botërore, numërohet numri më i madh i tyre, numër i dalë nga arkivat e Organizatës
së Lidhjes së Kombeve. Kjo shifër varijon nga 3500040000 grekë. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Shqipëri në kohën e monizmit, ai i
vitit 1989, nxori një numër prej 58758 grekësh, ndërsa qeveria greke, nuk ka një
shifër të saktë që e pretendon, por numri që shpesh pretendohet publikisht në
shoqërinë greke e media është 300000-350000 grekë minoritarë në Shqipëri.
Të dyja statistikat janë shprehje e mendimit etnopolitik. Sipas rezultateve zgjedhore
të vitit 1992, sidomos të Partisë së të Drejtave të Njeriut, asokohe Omonia, numri
(ende para se të ndodhte vala e madhe e emigracionit dhe largimit masiv të
shqiptarëve, për shkaqe ekonomike, drejt Greqisë), përcaktohet si më e sigurta në
100000-120000 veta.
Regjistrimi i numrit prej 300000-350000 përfshin aty edhe një pjesë të madhe të
shqiptarëve ortodoksë e të komunitetit apo minoritetit arumun. Ky nocion,
pothuajse ekspansiv, përdoret edhe nga përfaqësuesit politikë të minoritetit grek në
Shqipëri, duke kontribuar thelbësisht në shqetësimin e shqiptarëve për rritjen
artificial të minoritetit grek atje dhe ndikimin në marrëdhëniet me Greqinë.
Pasojat e mundshme të gjithë kësaj janë polarizime etnonacionale, si në zgjedhjet
lokale në komunat e zonës së Himarës, në vjeshtën e vitit 2000. Është për të ardhur
keq ndërkohë, që organizatat e minoritetit grek në Shqipëri bënë thirrje për bojkot
të regjistrimit të popullsisë në prill 2001. Debati mbi përcaktimin përfundimtar të
numrit të minoritetit është edhe për vetë pjesëtarët e përfaqësuesit e tij: një nga
barrat e sfidat më të rënda.
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ADMIRINA PEÇI

FRANC NOPÇA: JU RRËFEJ KARAKTERIN E
SHQIPTARIT SIPAS 45 ALBANOLOGËVE
Të lëkundur, të padisiplinuar, lakmitarë të parasë, të ndjeshëm, krenarë,
inatçorë, por edhe trima, të vetëdijshëm, besnikë, mikpritës dhe me një zgjuarsi të
jashtëzakonshme... Këto janë disa cilësi të karakteri të shqiptarit. Baron Franc
Nopça ka mbledhur përcaktimet dhe vlerësimet e 45 autorëve të huaj, të cilët kanë
shkruar për shqiptarët, duke krijuar kështu një portret të pazakontë të shqiptarit të
fillimviteve ‘900.
Ky shkrim i veçantë i albanologut të njohur është shkëputur nga vepra e tij "Fiset e
Malësisë së Shqipërisë Veriore dhe E Drejta Zakonore e tyre", një libër i sapo
përkthyer nga Dr. Jur. Mihallaq Zallari dhe përgatitur për botim në gjuhën shqipe
dhe redaktuar nga Akad. Assoc. Marenglen Verli dhe Dr. Edmond Malaj. Vepra
prej më shumë se 500 faqesh e ndarë në pesë kapituj del së shpejti në qarkullim si
një botim i Institutit të Historisë të Qendrës së Studimeve Albanologjike.
Siç e shpjegon vetë autori Franc Nopça në hyrje të librit, qëllimi i kësaj vepre është
të hetojë, sesi zhvillohet një popull me karakter specifik dhe i veçuar nga bota
përreth nën ndikime kryekëput të caktuara. “Ky popull është populli malësor i
Shqipërisë së Veriut gjer në vitin 1912, të cilit i mungonte ndikimi i huaj qysh
shekuj më parë”, shënon Nopça.
Pjesa e parë e veprës merret me karakterin e malësorëve të lirë, por të egër të
Shqipërisë së Veriut, gjatë rrjedhës së viteve 1905-1907, dhe, njëkohësisht, me
farefisninë e tyre më të “qytetëruar”, të shpërngulur në një trevë tjetër. - Rrethanat
historike të vendit, si edhe lufta e vazhdueshme e malësorëve kundër administratës
turke, përshkruhen në pjesën e dytë të veprës, e cila merret me historinë lokale, nga
shkaku i orientimit të përgjithshëm, nga viti 1853 gjer në vitin 1894.
Në pjesën e tretë të veprës përshkruhet historia e fiseve të Shqipërisë së Veriut dhe
njëkohësisht bëhet tentativa të lidhet ajo me gjendjen e egër, e cila fillon relativisht
vonë, siç provohet në pjesën e dytë. Në pjesën e katërt të librit përshkruhet kanuni i
Malësisë, siç është zbatuar afërsisht 20 vjet më parë dhe në pjesën e pestë, të fundit,
provohet shpjegimi i zhvillimit të kanunit nga karakteri i banorëve, tradita dhe e
kaluara.
Franc Nopça
Asgjë nuk është më e zorshme, sesa një i huaj të njohë thelbin e karakterit
të një populli dhe asgjë nuk kërkon më tepër qetësi dhe sundim të vetvetes sesa ta
përshkruajë pastaj atë në mënyrë objektive dhe siç ndodh në realitet. Për ta njohur
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karakterin e një populli në natyrën e tij të vërtetë, duhet të njohë fare mirë gjuhën e
tij, doket dhe zakonet e tij, se vetëm atëherë mund t’i shfaqet vëzhguesit një popull
i natyrshëm, i thjeshtë dhe i papenguar; pastaj duhet aftësia të futet vëzhguesi në
ambientin që kërkon të përshkruajë, ta asimilojë atë, se vetëm kështu mund të
paralizohen paragjykimet, që sjell ai me vete. Kush do të përshkruajë karakterin e
një shqiptari, ai nuk duhet p.sh. të “xhindoset” aty për aty, që shqiptari e vret tjetrin
prapa krahëve me gjakftohtësi, përkundër duhet të mundohet ta vështrojë vrasjen e
rastit të lirë nga çdo tronditje pikërisht siç bën vrasësi ose, së paku, rrethi në të cilin
është rritur vrasësi. Zemërimi i madh nuk e bën të mundshëm këtë përshkrim,
përkundër shpie pa dashur te një dënim të njeriut, që duam të përshkruajmë.
Teknikisht përshkrimi i karakterit të një populli bëhet më i lehtë, sa më shumë
largohet nga ai i popujve të Evropës Qendrore, se tiparet e tij janë aq më të
shprehshëm.
Jeta për shumë vite, që kam kaluar së bashku me shtresat e ndryshme të popullit të
Shqipërisë së Veriut dhe fakti që malësorët e këtij vendi më shikonin më në fund si
njeriun e tyre, kështu që më pranonin të merrja pjesë në lodrat e tyre dhe më jepnin
lirisht të drejtën të them mendimin tim në çështje dhe grindje private, së fundit
fakti, që unë besoj, se kisha hyrë t’i kuptoj thellë motivet e shumicës së veprimeve
të tyre, dhe prandaj filluan të harmonizonin në sytë e mi tiparet heterogjenë të
karakterit shqiptar; të gjitha këto, me gjithë vështirësitë e përmendura, më japin
guximin të tentoj një përshkrim të karakterit popullor shqiptar dhe t’i zgjidh
kontradiktat e shumta të tij, duke u nisur nga e njëjta pikëpamje.
Ndryshimet e karakterit të malësorit shqiptar mund t’i pozicionoj, duke vërtetuar se
karakteri i malësorëve sot i afrohet pak e nga pak atij të shqiptarëve të shkolluar.
Gjykimi i përgjithshëm përmbi karakterin e shqiptarëve ndryshon shumë. Herë i
gjykojnë si njerëz jo fort me besë, herë si përtacë, në anë tjetër mburrin besën e tyre
dhe zellin në punë; një autor, Murray, arrin të thotë në “Handbook for Travellers in
Greece” (Londër 1884): “The very failings of the national Character are generaly
for a kind more congenial to Englishmen thon the timid negative virtues of the
Greeks or Armenians” . Nga shkaku i këtyre ndryshimeve mendoj se do të jetë mirë
të përsërit shkurt disa nga përshkrimet më të rëndësishme të karakterit shqiptar.
1. BOLLE (1891)
Përshkruan mirditasit si trima, të patrembur, gjakësorë (të pamëshirshëm), me
prirje për grabitje, të kënaqur me pak, të ftohtë (të esëllt)**, mikpritës,
mendjelehtë, fals, lakues, hakmarrës në mënyrë qesharake të kotë, kokëfortë,
kryelartë, me vetëbesim dhe liridashës; janë të lidhur pas truallit të vet, pas
familjes, se vetëm atje gjejnë mbrojtje. Mirditasi punon sa është e domosdoshme;
vjedhjen dhe grabitjen nuk i ka për turp.
2. BALDACI (1901):
Të gjithë shqiptarët janë mikpritës, i vetmi ligj i kelmendasve është arma e tyre.
Hotjanët janë trima, të mirë, të qetë; seljanët më pak të egër se të gjithë malësorët e
tjerë, njëkohësisht të gjallë, të shkallët prej natyre; shaljanët janë veçanërisht të
egër.
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3. BOUÉ (1840):
Shqiptarët janë të gjallë, të qeshur, të shkathët, i kapin shpejt gjërat; krenarë dhe
trima; punojnë sa u duket e domosdoshme. Egërsia dhe mungesa e mëshirës janë
rezultati i rrethit në të cilin jetojnë. I mungon ndjenja e hakmarrjes dhe shqiptari
hakmerret se është për të një detyrë shoqërore. Shqiptari është kamerativ. Gegët,
meqenëse nuk dinë të mposhtin gabimet e tyre, kanë diçka naive në karakterin e
tyre. Veçanërisht krerët e tyre janë politikisht të lëkundshëm dhe marrin “ryshfet”;
toskët e kanë këtë edhe më tepër.
4. BRAILSFORD 1906:
Brailsfordi i quan shqiptarët të ndershëm, besnikë, njerëz që mund të mbështetesh
te ta, pa frikë, që i dallon mirësjellja dhe ndjenja e pavarësisë. Sipas Brailsfordit
janë të shkathët, kanë diçka agresive në krenarinë e tyre, që varion (ndryshon) nga
kotësia e thjeshtë në vetëdije morale (sedër). Shqiptari e urren gënjeshtrën, dhe e
mban fjalën që ka dhënë, edhe kur mund t’i sjellë ndonjë rrezik.
5. CALLAN (1899):
Callani i quan shqiptarët racë fisnike e vjetër, besnike, e virtytshme dhe mikpritëse.
Shqiptarët i kapin gjërat shpejt, si grekët, por janë më të qëndrueshëm dhe si
sllavët, kanë kujdesin të thellohen, pa qenë të bezdisshëm si ata. Ata nuk çajnë
kryet për ligjet.
6. CHLUMCKY (1907):
Chlumcky shkruan midis të tjerave këtë: Fanatizmi fetar është një tipar i karakterit
shqiptar, që e dallon atë veçanërisht. Në veri ka ruajtur një religjiozitet naiv të
thellë, që e shoqëron një zell fanatik. Shkeljen më të vogël të nderit, grindjen më të
vogël për pronë e lan pushka; hakmarrja çmohet si detyra më e shenjtë. Askush nuk
do të guxonte të thyejë të drejtën e shenjtë të mikpritjes. Lirinë pa fre shqiptari e
çmon përmbi të gjitha.
7. COZEM-HARDY (1894) SHKRUAN:
Malësori nuk e njeh tradhtinë. Premtimi mbahet, mikpritja vihet në zbatim, por
pastaj jeta e njeriut për ta nuk vlen shumë.
8. COZZI (1912):
Malësorët janë krenarë. Hakmarrja është për ta detyrë nderi. Preken shumë lehtë;
në marrëdhënie me grua janë të sjellshëm. Në shoqëri tregohen sikur nuk
interesohen për tituj, ndërsa në realitet i duan fort. Morali i tyre në lidhje me femrat
dhe mikpritja e tyre qëndrojnë shumë lart.
9. CVIJIĆ (CVIJIQ) (1908):
Si të gjithë popujt e ciklit patriarkal të Gadishullit Ballkanik, edhe shqiptarët
dallohen për kuptimin moral të qartë, të palëkundshëm, për moralitetin e tyre gati të
rëndë, për mënyrat e prera, shumë herë të egra, të veprimit. Kanë një ndjenjë të
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fortë për bashkësinë e fisit dhe të familjes dhe, njëkohësisht, tregojnë një shpirt të
sakrificës, që nuk sprapset përpara asnjë pengese.
10. DEGRAND (1901):
Malësorët pranë Shkodrës janë krenarë dhe shumë mikpritës; mirditasit veçanërisht
hakmarrës, fetarë fanatikë, por besnikë të fjalës, që kanë dhënë. Vjedhin nga viset
përreth, vetëm se trualli i tyre është i varfër dhe se nevojat e mikpritjes dhe të
festave janë tepër të mëdha. Janë gjaknxehtë dhe sensibël; morali shoqëror në
lidhje me femrat, qëndron shumë lart.
11. DUMONT (1872) THOTË PËR SHQIPTARËT SA VIJON:
Veprimet e tyre ndikohen vetëm nga instinkti; veprojnë shpejt dhe pa i peshuar
konsekuencat; janë të mirë prej natyre dhe pranojnë dhurata pa u detyruar për
mirënjohje, por gjithashtu janë dorëhapur dhe nuk pretendojnë mirënjohje. Kjo
pikëpamje dhe prirje që të nderojnë shpejt vendin, i jep karakterit të tyre një ngjyrë
naive. Shqiptarët janë mikpritës dhe shumë sensibël; fesë i japin pak rëndësi.
Urrejtja zë rrënjë të thella në shpirtin e tyre, por zhduket sapo kënaqet. Shqiptari
aty qesh aty qan, aty gëzohet aty zemërohet. Pendimi ose dhimbja e vazhdueshme
në qetësi, nuk janë për të. Sipas pikëpamjes shqiptar i mirë është trimi dhe i keq
frikacaku, zgjuarsia për ta mundur kundërshtarin dhe aftësia e vjedhjes pa e
kuptuar, sipas pikëpamjes shqiptare, janë tipare të mira.
12. DURHAM (1909):
Të gjithë shqiptarët në realitet nuk janë as muhamedanë as të krishterë; feja për ta
është vetëm formë e jashtme. Shqiptarët e shkolluar janë tregtarë të shkathët (të
zotë) dhe të gjithë kanë individualitet të theksuar. Për fiset e ndryshme mund të
thuhet: Të Shkrelit janë të dashur, pa të keq; janë të qeshur, mikpritës dhe e ruajnë
kodin e nderit. Të Selcës janë krahasisht punëtorë dhe më të urtë (nuk kanë qejf të
grinden) si malësorët e tjerë; në fisin e tyre vjedhjet janë shumë të rralla. Shaljanët
kanë virtytet dhe të metat e popujve primitivë.
Aty preken, aty duken të pandjeshëm. Nxehen për një vrasje dhe vazhdojnë të
vrasin. Shaljanët dallohen si të egër dhe njëkohësisht si naivë, dorëhapur, besnikë.
Janë të afrueshëm dhe mikpritës. Të Dushmanit janë pak seriozë, janë të qeshur e,
pjesërisht, tepër të qeshur. Vrasjes nuk i japin shumë rëndësi; e çmojnë bile si të
pashmangshme. Fjala që jepet, mbahet natyrisht edhe këtu. Se i shtrohen më shumë
impulsit të çastit, prandaj nikajsit çmohen si njerëzit më të egër edhe primitivë të të
gjithë Malësisë së Veriut.
Në naivitetin e tyre gëzohen për gjëra fare pa rëndësi. Besa bashkëshortore në
martesë nuk është fort e zhvilluar në Nikaj. Si në Berishë, ashtu edhe atje, janë të
dhënë shumë pas besëtytnive, pas vjedhjeve dhe grindjeve midis tyre, por fjalën e
mbajnë edhe atje. Feja për ta nuk ka asnjë kuptim, është diçka fare formale.
Anekdotat e lehta i kanë shumë në qejf. Për mirditasit, Durhami thotë se kanë prirje
për grabitje, por rregull të madh nëpër mbledhje. Ndodh, thotë, që pas një vrasjeje
iu vjen keq për plumbin...
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13. EDLINGER 1909:
Gegët janë njerëz gjaknxehtë, që nxehen shpejt dhe janë sensibël. Janë mikpritës,
por dinë ta çmojnë vleftën e të hollave.
14. ELIOT (1908):
Edhe shqiptarëve me pozitë (ose kulturë?!) të lartë iu mungon shumë herë një
mendim-bazë në veprimet e tyre. Influencohen nga motive dhe simpatira personale.
Gegët janë prej natyre luftarakë. Të gjithë janë shumë të zgjuar dhe nuk e njohin
urrejtjen fetare; urrejnë vjedhjen, por grabitja nuk u duket diçka çnderuese. Është
popull tradhtar dhe padrejtësisht e mbajnë për popull besnik; janë të pa bindshëm
dhe kanë një neveritje të natyrshme, kur dikush i urdhëron, qoftë klerik apo laik. E
braktisin lehtë vendin e tyre. Kodi i nderit zbatohet instinktivisht dhe vetëm sepse
për ndryshe jetesa do të ishte e pamundur nga shkaku i grindjeve (armiqësive) të
vazhdueshme.
15. GIBERT (1914)
I quan shqiptarët të zgjuar, si fëmijë, kalorës dhe të pabesë, dorëhapur dhe hajdutë,
të përshpirtshëm (pietoze) dhe prapë pa ndjenjë fetare. E duan vendin e tyre, por
nuk kanë ndjenjë kombëtare. Në pikëpamjen fetare janë tolerantë dhe prapë marrin
pjesë në luftëra të përgjakshme fetare. Janë shumë të zgjuar dhe të gjitha anomalitë
e karakterit të tyre shpjegohen me vobekësinë, injorancën dhe impulsivitetin e tyre.
16. GODIN (1913):
Shqiptari ka zgjuarsi dhe energji të pashlyeshme, çështje, interesa dhe nderi
personal dalin në ballë përpara çështjeve publike. Secili është njeri partie.
Shqiptarët, që nuk ndikohen janë trima dhe moralisht të dalluar, të pastër, të pazotë
të thyejnë fjalën që japin; janë mikpritës, kanë iniciativë personale të plotë, më
tepër praktikë dhe të matur sesa idealistë ose fantastë; përgjithësisht jo fort fetarë
dhe shumë herë kanë pikëpamje të çuditshme për të drejtën. Në zbatimin e
gjakmarrjes shqiptari është trim dhe i palëkundshëm.
Grabitja është e ndershme. Amaneti është i shenjtë. Një karakter kryekëput tjetër
tregojnë shqiptarët, që janë takuar me kulturën. Këta në shumicën e tyre janë njerëz
që fshihen dhe nuk ecin, të cilët e kanë humbur frymën e kodit të vjetër dhe të
rreptë të së drejtës dhe të nderit shqiptar, pa bërë të vetën kuptimin e së drejtës
evropiane. Këta i shfrytëzojnë të tjerët pa turp, nuk kanë gjë të shenjtë, shesin
nderin e tyre për një arë. Me shqiptarët e tjerë nuk kanë asgjë të përbashkët përveç
lakmisë. Nuk kanë nder, mohojnë të mirën, që u kanë bërë një ditë më parë, janë
heronj me fjalë por burracë në realitet dhe e mbajnë veten për të vetmit
përparimtarë, për të zgjuar, se nuk njohin norma morale dhe ligjin e hakmarrjes; e
mbajnë veten si mbartës të kulturës evropiane.
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17. GRAVIER (1913):
Sa i përket fesë, shqiptari nuk është aq fanatik sa është sllavi i jugut. Ai është
impulsiv dhe nuk e peshon fort, prandaj nuk është konsekuent në veprimet e tij.
Shefat e shqiptarëve janë krenarë, në çështje nderi shumë sensibël dhe i ruajnë fort
të drejtat e klasës, por njëkohësisht kanë ryshfet dhe e duan luksin.
18. GRISEBACH (1841):
`Dukagjinasit janë krenarë, të mbyllur, rrëmbehen lehtë. Kureshtja, lakmia për të
holla, pakënaqësia, rajellëku iu mungojnë. Janë mikpritës, dhe kanë një kuptim të
theksuar të nderit. Janë të shoqërueshëm.
19. GUICCIARDINI (1901)¬:
Shqiptarët e kanë të zhvilluar shumë ndjenjën e familjes dhe kuptimin e lirisë.
Mikpritja është një çështje nderi; përgjithësisht nderi lot një rol të dorës së parë në
kodin e tyre.
20. HAHN-I (1867):
Banorët e Delbinishtit janë të përshpirtëm (kaneietet). Nderojnë klerikët, janë
mikpritës, por përtacë, kanë prirje për grabitje, vjedhje dhe nuk dinë masë në të
kënaqurit e nevojave të tyre. Muhamedanët, sidomos, janë sarafë. Nderi në çështje
seksuale qëndron lart. Përgjithësisht shqiptarët janë të rrëmbyeshëm dhe kalojnë
lehtë nga njëri afekt te tjetri. Shqiptari është njeri i veprimit, ndërkaq shumë i
ndjeshëm dhe inatçi. Të gjithë malësorët janë mikpritës dhe shumë të sjellshëm.
Shqiptarit i duhet në çdo çast të jetë gati të kapë armët, se rron vazhdimisht në
rrezik, dhe prandaj punon sa për nevojë. Hahni përgjithësisht nuk kishte parë
dëfrime, por kishte dëgjuar, që i kishin thënë, se shqiptari i do këngët dhe vallet
shumë.
21. HASSERT (1893):
Shqiptarët kanë frikë vetëm nga zoti, dhe nga ky vetëm pak; nuk e duan luftën e
hapur, përkundrazi iu pëlqen të vrasin prapa krahëve, nga një pusi. Janë grabitës
dhe barbarë fanatikë, sa i përket fesë. Me të gjithë vrazhdësinë, shqiptarët janë një
popull plot forcë, krenar, me sjellje fisnike (kalorës), por në gjyq mund të bëjnë be
false, se dëshmia kundër shkakton hakmarrje.
22. HECQUARD (1859):
Të gjithë shqiptarët këndojnë me qejf. Gojëtaria çmohet si mjet për të mbuluar të
vërtetën. Durojnë shakara pa qëllim të keq. Katolikët e Shkodrës i kanë humbur
lidhjet shoqërore, që i dallojnë aq fort malësorët, ata janë servilë, burracë dhe e
kanë humbur ndjenjën e pavarësisë. Kanë smirë njëri tjetrin. Nga lart dallkaukë,
nga poshtë shtypës dhe arrogantë. Nuk janë mirënjohës dhe ndihmën e pranojnë si
diçka që iu takon si e drejtë. Për një interes të çastit janë gati për çdo turp,
veçanërisht kur mund të shpëtojnë nga një rrezik. Janë dorështrënguar dhe
megjithëqë qenien e tyre e kanë nga malësorët, as me ata nuk janë mikpritës.
Përgjithësisht ata nuk e njohin mikpritjen. Muhamedanët e Shkodrës janë kryelartë,
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mirëbërës, mikpritës, dhe në një farë shkalle edhe mirënjohës dhe, megjithëse
tregohen indiferentë dhe bujarë, prapë janë ambiciozë dhe koprracë. Malësorët
katolikë përkundrazi kanë vullnet më të fortë, janë shumë krenarë, e përbuzin
vdekjen, nderojnë njëri tjetrin, e mbajnë fjalën dhe janë mikpritës.
23. IPPEN (1908)
Përshkruan shaljanët si të egër, pa fre, hakmarrës, krenarë, kapadai. Të dobëtin e
përdornin keq, pse nuk merren me grabitje; të Nikajt dhe të Mërturit kanë të njëjtat
prirje. Seksualitetin as nuk e njohin.
24. JARAY (1913)
Gjen që shqiptarët janë luftëdashës, të prapambetur, kanë iniciativë, janë të
guximshëm dhe kundër çdo lloj autoriteti. I quan partikularistë, të cilët fillojnë të
dyshojnë sa herë kërcënohen të drejtat e tyre.
25. JASTREBOV (1904)
Thotë për shqiptarët, që mikpritja është njëra nga dogmat e para të teologjisë së
tyre. 50% të bareshave e humbasin çupërinë e tyre dhe prandaj nguten të martohen.
Morali i grave është i lëkundshëm; këndej vinë 98% të hakmarrjeve, pastaj shton:
“Shqiptarët janë shumë dinakë, gënjeshtarë dhe hipokritë, armiq të këshillave të
mira, idololatër të një nderi të gabuar. Kanë prirje t’i zmadhojnë gjërat, nuk durojnë
cenimin botërisht të gjërave të shenjta, vjedhja për ta nuk është mëkate, bile ka
raste, kur është e lavdërueshme, dhe më anë tjetër shkojnë në kishë dhe kanë një
besim të verbër fetar.
26. KNIGHT (1880):
Thotë që muhamedani është krenar dhe i sjellshëm po fort i rreptë në mbajtjen e
fesë; katoliku i Shkodrës është i ndritur, hipokrit, si të gjithë njerëzit e shtypur dhe
ka frikë të tregohet i pasur. Malësori është i egër, liridashës, krenar, i pabindur.
27. LIEBERT (1909):
Çdo përbuzje e fesë dënohet me fanatizëm. Sjellja e muhamedanëve të Malësisë
është më korrekte, më në formë sesa ajo e katolikëve. Në diskutime janë të
shkathët.
28. MARAFIOTI (1600)
Tregon për shqiptarët e Kalabrisë, që e kishin ruajtur karakterin e tyre, duke dashur
të ishin të pavarur kundrejt administratës italiane, prandaj banonin në malet dhe
pyjet dhe, kur i detyronin të paguanin taksa, merrnin laçkë e plaçkë dhe
largoheshin.
29. OESTREICH (1903).
Urrejtja fetare është, bashkë me trashëgime të tjera të popullit si gjakmarrja etj.,
fuqia më e madhe ndër cilësitë popullit shqiptar.
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30. PINON (1908):
Shqiptarët janë partikularistë dhe liridashës; asnjeri në Malësi nuk njeh kryetar,
asnjeri nuk njeh ligj. Arma është i vetmi ligj. Shqiptarët janë barinj, gjahtarë, cuba.
31. POTHES-WEGNER (1899):
Malësorët e kanë të zhvilluar shumë krenarinë dhe ndjenjën e nderit; ai që ka pozitë
më të lartë, nuk i tregohet si i këtillë atij me pozitë më të ulët; gjithmonë është gati
të ndihmojë. Kurrë nuk shahen, se përgjigja do të ishte plumbi. Vjedhja jashtë fisit
është nder. Mikpritja dhe mbrojtja e mikut janë detyra të shenjta.
32. SAN GUILIANO (1902):
Katolikët e Shkodrës janë të përshpirtëm dhe kanë shumë frikë nga dënimet e botës
tjetër dhe të kësaj bote. Janë njerëz të ndrojtur, të dobët. Muhamedanët e Shkodrës
janë fanatikë. Malësorët janë egoistë, individualistë dhe anarkist. Kanë adaptuar
parimin e parë në librin e Sticnerit: “unë jam i vetmi!”.
33. SIEBERT (1910)
Bashkohet në gjërat kryesore me Hahnin dhe Nopçën, i quan shqiptarët të
rrëmbyer, të nxehtë, që dyshojnë, besojnë gjëra të kota, por zemërbardhë, të qeshur,
trima, besnikë, hatërlinj, të sjellshëm, gati për të ndihmuar, mikpritës dhe shumë
sensibël (preken lehtë). Tipike është, që marrin flakë shpejt dhe që e mbajnë fjalën.
34. SCHULTZ (1908)
Thekson sensibilitetin dhe mungesën e mëshirës në çështje nderi dhe thotë që e
mbajnë fjalën.
35. SZAMATOLSKI (1910):
Malësorët katolikë dhe muhamedanët janë mikpritës dhe indiferentë në çështje
besimi. Morali seksual, si duket, nuk qëndron në shkallë aq të lartë, sa kujtohet.
36. STEINMETZ (1904-1905-1908):
Mikpritja është më e madhe se kudo, hakmarrja zbatohet pa mëshirë. Shkelja e
kurorës ndodh dendur; por çupat e ruajnë nderin e tyre. Të gjithë shqiptarët janë
lidhur ngushtë me vendin e tyre. Janë të gojës, shumë të zgjuar, u adaptohen shpejt
kushteve dhe dinë ta përdorin rastin e favorshëm. Mirditasit janë të përmendur si
cuba, edhe të Nikajt dhe të Mërturit janë të dëgjuar për grabitje kuajsh dhe
bagëtish; prirje më të mëdha për punë të këtij lloji duket se kanë ata të Rëshkasë,
por edhe më të mëdha ata të Selitës, por pikërisht Beshkanët janë jashtëzakonisht të
dashur dhe mikpritës. Në kundërshtim me Selitasit qëndrojnë banorët paqedashës të
Lezhës. Kthellasit janë po aq hajdutë si Beshkasit, por nganjëherë dinakë. Shumë
episode, qe përmend Shtajnmec (Steinmez), tregojnë karakterin e lehtë, të gëzuar,
pa fre të pultasve.
37. TOMIĆ (1913):
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Shqiptarët muhamedanë të Kosovës dhe të Peshterës janë një element anarkistësh
dhe asgjë tjetër përveç cuba.
38. TOZER (1869):
Bashkohet me Finlay në përshkrimin e karakterit të shqiptarëve, i cili i quan ata
krenarë, jo të qetë, me vetëdije të theksuar, lakmues për fitime, por të ndershëm, të
sinqertë. Fantazinë dhe inteligjencën i kanë të zhvilluara mirë.
39. VANNTELLI (1892):
Kujton që shqiptarët janë përgjithësisht të pazbutur dhe krenarë, të pabindur dhe
personalisht trima. Veçanërisht të egër quan ai mirditasit, liridashës, krenarë dhe
mikpritës dhe që e kanë për turp të vrasin kundërshtarë pa armë; pastaj që vjedhjen
në vise të një fisi të huaj, ose vrasjen, nuk i quajnë vepër nderuese.
40. WASSA (1878):
Thotë për çdo shqiptar në një dorëshkrim, që nuk është botuar, se atij nuk i bën
përshtypje mediokriteti, ai e përbuz atë.
41. WIET (1866):
Mirditasit besojnë që janë katolikë të zellshëm, janë mikpritës dhe i dënojnë
tradhtarët dhe gratë e pabesa me vdekje; përgjithësisht janë barbarë.
42. WINDISH (1800):
Kelmendasi i Sirmit është besnik, nuk ka shumë fjalë, tregon prirje për luftë, është
hakmarrës dhe inatçi.
43. WIRTH (1914):
Thotë për shqiptarët se janë partikularistë dhe shumë të zgjuar, dhe kujton se janë
dhënë shumë pas lodrave dhe pas sportit. Kanë një ndjenjë tepër të zhvilluar të
nderit. Për Wirthin janë vetëm bogasit të pabesë dhe, si duket, në pikëpamje të
moralit seksual ndodhen në shkallë të ulët.
44. WOODS (1911):
Shqiptari është i egër, luftarak, tolerant në çështje fetare, i pabindur, por besnik dhe
i ndershëm.
45. NYONI (1904)
I përshkruan kelmendasit si jashtëzakonisht të egër, por prej natyre të sjellshëm.
Po të mos marrim parasysh ata shkrimtarë sllavë, si p.sh. profesor Cvijiçin ose
Vlladan Georgeviçin, me paragjykime raciale të trashëguara, ose me tendenca
politike dhe, gjithashtu, se ç’thonë shqiptarë të njëanshëm për veten e tyre, mbetet
prapë një numër i madh pikëpamjesh të ndryshme. Natyrisht nuk është nevojë të
marrim parasysh gjykimin e njerëzve që e njohin Shqipërinë me ndihmën e
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dragomanëve, ose duke e kaluar vendin vetëm njëherë. Prandaj shumë nga
pikëpamjet e lartpërmendura bien vetiu poshtë.
E vetmja pikëpamje me të cilën janë dakord pa përjashtim autorët e mirë, është
mikpritja dhe zbatimi pa mëshirë i gjakmarrjes. Lëkundje në çështje politike,
mungesë disipline dhe sjellje të egra, lakmi të hollash, kotësi, krenari, inat,
sensibilitet, janë cilësira që ua ngarkojnë të huaj, të cilët e njohin gjuhën e vendit
dhe që kanë jetuar gjatë në Shqipëri: miqtë e tyre, si p.sh. Lord Bajroni, mburrin
besnikërinë e tyre, mikpritjen, trimërinë dhe vetëdijen e tyre, kuptimin patriarkal
dhe zgjuarsinë e tyre të jashtëzakonshme.
Shkrimi u botua sot Suplementin Rilindasi në gazetën Shqiptarja.com (print)
19.05.2013
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FAIK KONICA*

ESSE PËR EDUKIMIN
Hyrje
I konsideruar prej kohësh si një tërësi rregullash arbitrare dhe rutinore, edukimi
është sot një shkencë. Është shkencë për nga vetë metoda që vë në përdorim dhe që
synon të vëzhgojë, të eksperimentojë, të zbulojë faktet e veçanta, si dhe të
formulojë parimet e përgjithshme. Dhe kjo shkencë ka për objekt zbulimin e ligjeve
sipas të cilave mendimi njerëzor krijon përshtypjet e para, fiton njohuritë e para,
koncepton mendimet e para, zhvillohet, rritet dhe bëhet i njohur. Por, e lindur dje,
shkenca e edukimit është, të themi, në foshnjërinë e vet: ende nuk është vëzhguar
sa duhet, dhe pak është konkluduar. Megjithatë, është arritur në një parim themelor:
duke qenë se është vërtetuar tashmë ndërlidhja e fakteve të quajtura psikike dhe e
fakteve të quajtura fizike - dihet për shembull se humbja e kujtesës ka të bëjë më
një lezion në lakadredhën e tretë frontale të majtë - del se shkenca e edukimit
nënkupton domosdoshmërisht fiziologjinë dhe higjienën, ashtu sikurse astronomia
nënkupton gjeometrinë. Mbi bazën e këtij parimi themelor arrihet në përfundime të
shumta të bashkëlidhura, dhe do dëshiroja të nxirrja në pah sidomos njërin prej
tyre, me rëndësi të jashtëzakontë: është absurde ndarja: "edukim fizik, intelektual,
moral"; nuk ka veçse një edukim dhe ai është i pandashëm; të kultivosh mendjen
dhe të mos merresh aspak me fuqinë trupore, ja një kontradiktë e pafalshme dhe një
punë e padobishme. Në këtë mënyrë, nga vëzhgimi në vëzhgim, nga përfundimi në
përfundim do të lartohet shkenca e edukimit, shkenca e së ardhmes, e para nga të
gjitha, duke qenë se është motori i krejt të tjerave. Do dëshiroja të ndihmoja këtu
me tërë përpjekjet e dobëta të mendjes sime. Nga një vepër që po e ndërtoj ngadalë,
falë vëzhgimit, eksperimentimit dhe meditimit, dhe që shpresoj ta mbaroj brenda
dhjetë vjetësh - po botoj sot disa fragmente të shkurtra. Fillimisht, kisha mendimin
ta shoqëroja çdo shënim me një koment, ku të shpjegoja se nga cilat fakte të
vëzhguara arrija në mendime të tilla; mirëpo, gjykova se rëndësi kanë vetëm
parimet dhe se zanafilla e tyre nuk ka interes veçse për autorin. Shpresoj që ky
libërth të njohë nga ana e mendimtarëve shpirtgjerësinë dhe përkrahjen e tyre.
Trhank Spirobeg*
Liria e martesës kufizohet nga disa kushte përcaktuar me ligj. Këto kushte, të
vendosura sot thjesht me marrëveshje, do të jenë - për sa i përket martesës në të
ardhmen - të një karakteri shkencor:
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individë të sëmurë ose ata me shëndet të dobët, do duhet të presin të shërohen ose
të marrin veten, me qëllim që të martohen. Individë të dënuar me sëmundje të
pashërueshme, të çfarëdo natyre qofshin, nuk ka si ta shohin veten të zhveshur nga
një epsh që ndez instinkti, por thjesht do e shohin veten në pamundësi riprodhimi.
Do shkoja edhe më tej duke thënë: s'ka pse mos mendohet se një ditë, - falë
njohurive shkencore përhapur gjithnjë e më shumë në shkallë të gjerë dhe falë
ndjenjës estetike gjithnjë e më të zhvilluar - individët do ndiejnë njëfarë krupe ndaj
trupave të dobët dhe se dashuria e tyre do priret vetëm drejt qenieve të fuqishme e
të plotësuara, prej nga do mund të dalin fëmijë të fortë. Atëherë do kuptohet
përkufizimi i thellë i Bossuet: "Bukuria nuk është gjë tjetër veçse shkëlqimi i
shëndetit".
Një tjetër mendim do ndihmojë në krijimin e bukurisë, për sa i përket martesës në
të ardhmen. Fëmijët nuk do të jenë më rezultat disi i padëshiruar i një shkujdesjeje
ose i një rastësie të çastit: ata do lindin falë një mendimi të peshuar. Duke ndenjur
vullnetarisht sterile gjatë dhjetë muajve të vitit, gruaja do mbetet shtatzënë vetëm
gjatë muajit shtator ose tetor. Në këtë mënyrë, fëmija do lindë në qershor ose korrik
dhe, veç temperaturës së lartë, mund të ndodhin edhe shpërgënjje absurde e mizore
që dëmtojnë organizmin dhe deformojnë mishrat. Në të kundërt, lakuriqësia e tij e
plotë do të vishet me ajrin e vakët dhe të shëndetshëm, trupi i tij i brishtë do të vijë
e do të shëndoshet në mënyrë të natyrshme dhe gjymtyrët e lirshme do njohin
elementët e para të bukurisë së ardhshme.
Kalimi i menjëhershëm nga trupi i nënës në temperaturën e jashtme përbën një
goditje të ftohti dhe verbim drite që me siguri duhet të jetë për foshnjën një shkak
vuajtjesh të forta dhe ndoshta me pasoja të hidhura që ende nuk janë vëzhguar nga
afër. Do duhej pra, në çastin e lindjes, të krijohej në dhomë një mjedis i ngrohtë
dhe një gjysmë dritë e mugët.
Gruaja që mban një foshnje në barkun e vet duhet të jetojë në një mjedis hijeshie e
poezie. Orë të tëra duhet t'i kalojë mes luleve, peizazheve gjithë bukuri ose nëpër
muze të artit. Ndjenjat që do i lindin nga shfaqje të tilla para syve do të ndikojnë në
bukurinë morale dhe fizike të foshnjës së vet. E kush nuk e ka vënë re bukurinë,
shpesh të jashtëzakonshme, të sovraneve dhe princeshave mbretërore? Është
rrjedhojë e ndikimit të mjedisit joshës e gjithë aromë ku jetojnë, prej shekujsh, nëna
dhe vajza princeshash.
Është për të ardhur keq tek sheh se një vëzhgim shkencor bëhet i padobishëm, kur
në të vërtetë, do duhet të kthehej në qëllim praktik. Përpiquni sa të doni të tregoni
dobinë e përputhshmërisë së lindjes së fëmijëve me stinën e temperaturave të
ngrohta, ata prapëseprapë do vazhdojnë të lindin në çdo kohë dhe askush s'do ta
përfillë dobinë e mendimit tuaj.
Fëmijët që lindin në një periudhë të ndryshme nga qershori ose korriku, duhet të
rriten lakuriq në një dhomë-serrë ngrohur në minimumin e temperaturës së
nevojshme vetëm kur të nxirren në kopsht ose në shëtitje, duhen mbështjellë me
cohëra jo ngjitur pas trupit.
Fëmija qan dhe bërtet për dy arsye: herë ngaqë ka gjumë a vuan, dhe vihet re kollaj
duke përdorur këtë ose atë ilaç që i përshtatet, herë ngaqë nuk bën gjë tjetër - falë
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një instinkti të mrekullueshëm - veçse ushtron zërin e tij. Dhe në këtë rast të fundit
duhet lënë të vazhdojë në punë të vet.
Fëmija lihet të luaj përtokë, mbi qilim ose mes barit; luhet me të, ndonjëherë merret
në krahë, por duhet bërë kujdes të mos e "mësosh" të ecë. Kam vërejtur shpesh, në
të vërtetë, se duke dashur gjoja t'i mësosh të ecin, mbahen më këmbë fëmijë,
këmbët e të cilëve janë ende tepër të dobëta për të mbajtur peshën e trupit. Shkoni
në një plazh dhe vëreni me kujdes njerëzit që bëjnë banjë: do shihni se shumica i
kanë këmbët të harkuara lehtë, dhe ky deformim, pak i kapshëm nga syri, dëmton
ecjen drejt dhe të harmonishme. Kur fëmija është në gjendje të ecë, ai shpreh
padurimin e tij për ta provuar, nëpërmjet kërcimeve dhe lodrimeve. Përgjithësisht
kjo ndodh rreth moshës 18 muajshe.
Fëmija mbahet në krahë me masë, me qëllim që mos t'i lihet kurrsesi për më vonë
kënaqësia dhe zakoni i pekuleve. Por sidomos, duhet bërë mjaft kujdes për të mos e
mbajtur përherë nga njëra anë, duke i paralizuar një nga dy krahët, siç ndodh në
përgjithësi. Ky zakon i dëmshëm është arsyeja që ne jemi pothuaj të gjithë qenie të
paplotësuara, duke qenë se krejt shkathtësia dhe krejt aftësia jonë përdoruese
qëndrojnë në një dorë të vetme. E megjithatë, është absurde të nxjerrësh përjetë
jashtë përdorimi një dorë të shëndetshme; - dhe askush nuk do të na kundërshtojë
po të themi se, sikur krahët e lira - që të dyja në lëvizjet e tyre dhe të ushtruara që
në moshë të njomë - të ishin të barabarta në forcë, shkrimtari, artisti, artizani
sidomos, dhe krejt njerëzit do kishin pasur dobi të madhe.
Fëmija nuk duhet të hajë kurrë bonbone dhe sheqerka të forta. Mendoj - edhe pse
mendimi im i formuluar në këtë mënyrë do duket paradoksal - se sheqerkat
dëmtojnë zhvillimin e mendjes. Le të kujtojmë faktin e raportit të dhëmbëve me
tretjen dhe le të vëzhgojmë te fëmijët dhe adoleshentët rrënimin e sjellë prej
papastërtive të sheqerosura në gojën e tyre. Më se një herë më ka rënë në sy se
nxënës që kanë dhëmbët në tërësi të deformuar, shoqëruar nga një tretje që nuk
është e mirë, dhe kjo nga ana e saj pasuar nga dhimbje koke dhe një rëndesë e
mendjes, nxënës, nofullat e të cilëve janë mbushur me vrima dhe kalbësira, ndjekin
me një vëmendje më pak të përqendruar studimet e tyre, madje dhe idetë që
shprehin i kanë më pak të qarta se të tjerët. Veçse nuk pretendoj se sheqerkat janë
të vetmet shkaktare të prishjes së dhëmbëve dhe se pakujdesia nuk luan rol për
shumë vetë në këtë mes.
Është e domosdoshme të braktisen traditat e përtacisë dhe të papastërtisë, si dhe t'u
mësohet fëmijëve që në moshë të njomë t'i trajtojnë përkujdesjen e imët të gojës e
të flokëve, banjat me ujë të ftohtë në mënyrë të përditshme, sportet në natyrë dhe
zbatimin e rezultateve të përgjithshme të shkencës higjienike si një domosdoshmëri
e dorës së parë, po aq sa puna, ushqimi e gjumi.
Një nga absurditetet e edukimit modern më duket se është rëndësia e tepruar që i
jepet gjimnastikës. E kuptoj krejt dobinë e notit, të kanotazhit dhe të ekskursioneve
më këmbë; por jam kundër atyre ushtrimeve të programuara në shkolla që kanë të
bëjnë me ngjitjen në litar, si majmunë, me përdredhimet në paralele dhe akrobaci të
tjera. Këto janë lodra panairesh dhe nuk kanë të bëjnë me shëndetin; madje do
shkoja më tej: janë të dëmshme. Lëvizjet e panatyrshme, kur disa të shkretë
detyrohen të përkulin trupat, cenojnë harmoninë e organizmit dhe qëllon shpesh të
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shihen njerëz të zellshëm, të dhënë pas gjimnastikës, të preken nga sëmundje të
zemrës ose të tjera sëmundje. Për më tepër, është vërë re tashmë se në shkolla,
nxënësit më të shkathët në gjimnastikë janë po ashtu pa ndonjë nivel inteligjence.
Dhe nuk është e vështirë për të përcaktuar shkakun: gjimnastika është një akrobaci
që nuk i sjell kurrfarë dobie trupit: ajo përzien gjakun, nuk e pastron nëse është i
molepsur, nuk e shton nëse është i pamjaftueshëm. Duke qenë se ka lidhje midis
ushtrimit në litar dhe trupit njerëzor, askush nuk e mohon më sot nevojën për
ushtrime fizike, veçse këtu duhet bërë dallimi midis ushtrimeve dhe
përdredhimeve. Mirëpo gjimnastika nuk është tjetër veçse një vazhdimësi
përdredhimesh dhe do ishte qesharake për t'i detyruar fëmijët në këtë drejtim.
Nxënësi ynë, në të vërtetë nuk ka nevojë veçse për ushtrime pa sforcime të forta,
kur tërë trupi vihet në veprim, si noti, që më duket lloji i ushtrimeve të natyrshme të
afta për të zhvilluar format harmonishëm.
Një nga detyrat më të vështira të edukimit ka të bëjë me atë që unë do ta quaja pa
frikë kundërtrashëgimia. Ashtu sikurse ka kundërhelme, ka në të vërtetë edhe një
trajtim psikik për të zbutur ose zhdukur - sipas shkallës së qëndresës që shfaqin - të
metat, pasionet ose veset e trashëguara. Po shpjegoj nëpërmjet një shembulli - dhe
për të qenë më bindës, nëpërmjet një shembulli vetjak - mënyrën se si e kuptoj unë
këtë degë të edukimit.
Duke qenë me një nervozizëm të skajshëm, që më bën të tronditem dhe të vuaj
mjaft për shkakun më të vogël, për deri sa e kam një djalë - dhe që është me nënë
po ashtu nervoze, - bota e jashtme nuk do të jetë për këtë fëmijë veçse një subjekt
trishtimi, zemërimi dhe dhimbjeje. Do më duhet pra, të tregoj kujdesin më të madh
për të mos e vënë në prani të papriturash të pakëndshme. Do duhet që kurrfarë
përplasje të mos shkaktojë nervozizmin e tij të mundshëm. Nuk mund t'ia plotësojë
të gjitha dëshirat, sepse do ta bëja një qenie tekanjoze dhe autoritare, por nga ana
tjetër, nuk mund ta kundërshtoj gjer në fund, sepse do të bëhet zemërak. Do të
kërkoj me një fjalë të parashikoj krejt nevojat që ka, për t'u dalë përpara. Do të
krijoj më në fund rreth tij një mjedis të qetë e të qeshur.
Po ashtu, kur një fëmijë është tepër i ngadaltë, tepër apatik dhe kur kjo mungesë
gjallërie dëmton zhvillimin e lirë të intelektit të tij, duhen krijuar me zotësi gjendje
troshitëse, jo shumë të forta, duke e vënë mes një mjedisi me veprimtari të gjallë
ose duke i treguar ndodhi emocionuese.
Kështu, të ndërgjegjshëm për të metat e tyre dhe të pasioneve të këqija, prindërit do
të drejtojnë edukimin e fëmijëve, nisur nga ideja e baraspeshimit dhe e
kundërpeshimit.
Për zhvillimin e harmonishëm të mendimit të tij, është e nevojshme në përgjithësi
që fëmija të jetojë në një atmosferë përmbajtjeje dhe mirësie. Përpara tij ose përreth
tij, kurrfarë zënke, shpërthimi, rrëmbimi, shfaqje të fortë dhimbjeje ose shfaqeje të
zhurmshme gëzimi, kurrfarë fjale urrejtjeje ose shpifjeje, as edhe servilizmi. Duhet
që mendja e fëmijës të jetë sa më shumë e lirë për t'u lënë vend përshtypjeve, me
qëllim që në të të nguliten vetëm idetë falë meditimit.
Fëmijës i mësohet të lexojë e shkruajë rreth moshës pesë vjeçe. Por, a nuk janë
leximi dhe shkrimi mjeti për të përftuar e shprehur idetë? Atëherë, a nuk është me
të vërtetë absurde që t'i mësohet një fëmije të shkruajë kur nuk ka ende asnjë ide

150

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

për të shprehur dhe të lexojë kur nuk e ndien nevojën, ndërkohë që truri i tij është i
paaftë për të përftuar ide? Le të sjellim pak ndër mend vuajtjet që kemi pësuar gjatë
viteve të para të shkollës ose, nëse nuk na kujtohen, le të pyesim vogëlushët që
shkojnë pa dëshirë në shkollë, le t'i pyesim me ëmbëlsinë e dhembshurinë e duhur
dhe do të marrim një përgjigje me zemër të hapur për torturën që pësojnë ato
mendje të njoma. T'u mësojmë të lexojnë e shkruajnë! Po a e kanë shkuar vallë
ndonjëherë nëpër mend ata fëmijë të shkretë jo më dobinë, do thosha, po të paktën
vetë qëllimin e një pune të tillë? Ata nuk shohin në të veçse një dënim për të
vizatuar çdo ditë figura të bezdisshme dhe për të përsëritur fjali të zhveshura nga
kuptimi. E lodhin veprimtarinë e tyre cerebrale nëpërmjet përpjekjesh të kota dhe
kur arrijnë në moshën e studimeve të thelluara, mendësia e tyre e dobësuar është e
pafuqishme për meditim e thellim kuptimi. Në Belgjikë, në vetë nderin e këtij
vendi të vogël plot qartësi, është kuptuar gabimi kriminal i të mësuarit të
parakohshëm. Të quajtura kopshte fëmijësh, ekzistojnë në krejt Belgjikën shkolla
fillore ku arsimi - tërësisht gojor - përzihet me lojërat. Fëmijët shkojnë në to gjer në
moshën gjashtëvjeçare. Pak, gati kurrgjë, por prapë është një fillim që meriton të
duartrokitet.
Nxënësi im do jetë i tillë që të marrë një arsim gojor, të larmishëm, të qartë dhe
zbavitës gjer në moshën tetë vjeçe. Veç atëherë, do të filloj të lexoj para tij përralla,
herë prekëse, herë të gëzueshme dhe më vonë, skica historie e filozofie të lehta dhe
tërheqëse. Mendja e tij do të kuptojë në mënyrën më mbërthyese fuqinë e fjalës dhe
konkretisht se si ato njolla boje të rreshtuara metodikisht në letër janë motori i
mendimit njerëzor. Sigurisht, do më thotë herë-herë: "Do të dëshiroja që këto gjëra
të bukura t'i ndieja drejtpërdrejt, pa ndihmën e zërit tuaj". Por edhe më tej do t'ia
nxis dëshirën për të mësuar: "Prisni, deri sa të keni një mendim më të formuar, deri
sa të zotëroni më shumë njohuri, me qëllim që të kuptoni më qartë atë çka do
lexoni."
Mosha se kur fëmija duhet të mësojë të lexojë ndryshon sipas zhvillimit të tyre
fizik, pjekurisë së parakohshme dhe vendit të lindjes. Në vendet jugore, arsimi i
shkruar duhet të nisë përgjithësisht rreth moshës 13 vjeçe dhe në Veri vetëm rreth
moshës 15 vjeçe.
I përgatitur në këtë mënyrë, nxënësi im do të mësojë leximin dhe shkrimin brenda
një muaji, dhe në gjashtë muaj gramatikën.
Duke qenë se shkrimi e leximi, si të pakuptueshme e të padobishme më herët, nuk
do të mësohen para moshës dymbëdhjetë vjeçe. Për arsye diametralisht të kundërt,
muzika do të jetë për fëmijën nga mosha gjashtë vjeçe një veprimtari e këndshme, e
lehtë, e shpejtë, e përditshme. Ngaqë këtu, çdo shenjë përputhet me një tingull,
krejt joshjen e të cilit fëmija do ta ndjejë në mënyrë intuitave, - dhe kur mendja
joshet, nuk ndien as lodhje, as ligështim. Për më tepër, muzika do të jetë jo vetëm
një ndihmë e madhe për zhvillimin e vetëdijes, dhe rrjedhimisht për formimin e
mendimit, por edhe një parathënie në lëçitjen e librave.
Arsimimi gojor do përqendrohet tek shkencat, historia, artet, dhe sidomos tek
filozofia. Do të jetë me një fjalë një hyrje praktike drejt studimit të thelluar të krejt
shfaqjeve të mendimit njerëzor.
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Flitet shpesh për "përkushtim", për edukuesit e parë të rinisë. Ndoshta është një
përkushtim disi i pavullnetshëm. Ka të ngjarë që arsimtarët, sikur të ishin
ambasadorë a ministra, do t'ua linin të tjerëve radhën për të ushtruar këtë lloj
përkushtimi. Nuk kam qëllim të kritikoj arsimtarët, që janë të denjë për të merituar
krejt simpatitë; por dua vetëm të them se, në japin mësim, këtë e bëjnë për të fituar
bukën e gojës, dhe asgjë më shumë. Mirëpo, është për të ardhur keq kur sheh
funksionin e ndritur të edukuesit të njerëzimit të ushtruar nga mercenarë të paditur.
Do më copëtohej zemra e do më bëhej plagë sikur të kuptohesha se po shprehkam
përbuzje me anë të këtij fjalori, kur, në fakt, arsimtarët janë kaq të shkretë, sa do të
ishte mizore t'i dërrmoje edhe më tepër: por unë, thjesht konstatoj. Në një shoqëri
të administruar më mirë, funksionet e edukatorit do duhej të ushtroheshin falas, nga
njerëz të mendimit. Në gjendjen e sotme, a nuk mund të ngrihet të paktën
profesorati në nivelin e duhur, të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme ana
materiale e edukatorëve dhe, në të njëjtën kohë, të kërkohet prej tyre një kuptim i
tillë i nevojave të fëmijës, një thellim i tillë dhe një larmi e tillë e njohurive, një
dashuri aq e zjarrtë dhe një vetëdije aq e qartë e bukurisë së arsimimit sa të jetë e
pamundur për askënd që të ketë guximin të marrë përsipër rolin e edukatorit thjesht
për një zanat e aq!
Do ta cilësonit torollak kopshtarin që do kultivonte në të njëjtën arë dhe me të
njëjtën mënyrë kultivimi si lule, ashtu edhe kaçube, zarzavate e fruta të çdo lloji.
Mirëpo në fushën edukimit, ne, në të vërtetë, veprojmë njëlloj si ky kopshtar: të
njëjtit rregull, së njëjtës mënyrë arsimimi i nënshtrojmë mijëra e mijëra fëmijë, të
gjithë të ndryshëm për nga prirjet trashëguese, mënyra e të konceptuarit të gjërave
dhe shëndeti. Filan fëmijë i cili, me përkujdesje të veçantë si ajo bima e brishtë
kultivuar në një serrë më vete, do të duhej të ishte bërë ndoshta një mendje e lartë,
nuk është veçse një leshko ose një maniak. Për të bërë seriozisht edukimin tërësor
të një fëmije, do duhej të vëzhgoheshin (nuk them të mbikëqyreshin) gjestet e tij
më të vogla dhe do duhej marrë nga afër me tërë shfaqjet e intelektit të tij foshnjor.
Nga ky çast, është më se e qartë se edukimi i parë do duhej t'i jepej fëmijës nga e
ëma - dhe kjo domosdoshmëri shoqërohet me krijimin e kurseve të veçanta dhe të
detyrueshme për vajzat e reja, ku t'u mësohet seriozisht fiziologjia, higjiena dhe
psikologjia e fëmijës, me qëllim që nënat e ardhshme të kenë njohje shumë të qartë
dhe shumë konkrete për parimet shkencore të edukimit. Rreth moshës tetë vjeçe,
është babai apo vëllai më i madh që do të vazhdojë veprën e filluar nga nëna.
Shkollat do të duhej të merreshin vetëm me përfundimin e edukimin nëpërmjet një
arsimimi të shkallës së lartë. Natyrisht nuk do t'i jepja jetës konviktore nderin për ta
sulmuar. Ato burgje absurde, zymtësia e të cilave nxite te fëmijët ndotjet, ligësinë,
spiunimin, egërsinë, janë fidanishte të tuberkulozeve, idiotësive, shthurjeve apo
kriminelëve, dhe janë dënuar mjaft për rezultatet që japin.
Shkencat klasifikohen sipas natyrës ose objektit të tyre. Do të ishte me interes të
klasifikoheshin shkencat edhe sipas shkallës së lehtësisë për t'i studiuar. Në radhë
të parë do të vinte logjika dhe matematikat. Ligjet e mendimi dhe të numrave janë,
në të vërtetë, të pandashme nga mendimi njerëzor. Përderisa ka vetëdijen e të qenit,
fëmija di të bëjë dallimin e së shumës nga e pakta dhe të zbatojë parimet
kontradiktore dhe identifikuese. Duhet pra, nxitur me anë pyetjesh, për të arsyetuar
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veprimet e tij, për të gjetur shkakun dhe për ta formuluar. Mos prisni të jetë
pesëmbëdhjetë vjeç për t'i mësuar gjeometrinë: kur ta thërrisni për herë të parë dhe
do vijë drejt jush, do ta pyesni përse nuk erdhi në formë zigzage dhe do t'i
shpjegoni vetinë e vijës së drejtë: do të jetë kështu mësimi i tij i parë i gjeometrisë.
Duhet shmangur me kujdesin më të madh për të folur përpara fëmijës për
Perëndinë ose kundër saj. Në është për të ardhur keq tek shihen prindër të mbrujnë
trurin e një fëmije sipas ëndërrimeve vulgare të tyre fetare, është po ashtu
qesharake të shihen të tjerë të shajnë pandërprerë një qenie, për ekzistencën e së
cilës thonë se nuk e besojnë. Mendimi i lirë nuk i nënshtrohet kurrfarë sektarizmi,
dhe pasioni antifetar, më shumë nga ateizëm, nuk është veçse një religjiozitet
zvetënues. Ateizmi është asnjanësia. Pra, nuk do të shqiptohet as fjala Perëndi
përpara nxënësit tonë. Në këtë mënyrë, mendimi i tij, i lirë nga çdo ide e
paraformuar dhe nga çdo përshtypje paraprake, do të shqyrtojë lirisht, në rrjedhën e
studimeve filozofike, vlerën dhe rëndësinë e termit Perëndi.
Për zhvillimin e mendjes së fëmijës dhe për ta përgatitur atë drejt studimesh të
thelluara filozofike është e nevojshme t'i ngjallet që nga mosha katër vjeçe shija e
të vëzhguarit dhe e të kërkuarit të shkaqeve. Çdo ditë mund t'i parashtrohen një a
dy probleme në masën e duhur të mendjes së tij të njomë. Kështu, ndërsa fëmijët e
moshës së tij do të ngjisin me zor - nën vështrimin e mërishëm të xhelatëve të
diplomuar - kalvarin e gramatikave asnjëherë të kuptuara, nxënësi ynë do shkëlqejë
gjithë buzëqeshje tek zgjidh këtë problem të vogël, sa i pavlerë në formë, aq edhe
filozofik në përmbajtje, duke qenë se ushtron mendimin.
Nëse një objekt bie nga dora e një vogëlusheje, ajo do hapë gjunjët, duke dashur të
mos e lërë të bjerë; por një djalkë, për të njëjtin qëllim, do i bashkojë gjunjët: dhe
cila është arsyeja e pa menduar e këtyre dy lëvizjeve të kundërta? Është - do
përgjigjet nxënësi ynë pasi e vret mendjen (sa i brishtë është mendimi në këtë
moshë!) - se vajza është e veshur me fustan, kurse djali me pantallona të shkurtra!
Metoda analitike që shkon nga e njohura tek e panjohura, nga veprimi te shkaku
është sot e vetmja metodë që zbatohet në shkenca. Ngaqë është e vetmja metodë
rreptësisht racionale. Dikur, për shembull, psikologjia - duke qenë se parashtrohej
hipoteza e shpirtit - kishte të bënte me nxjerrjen nga kjo hipotezë të pasojave
prejardhur nga pasojat. Sot, shkenca e psikologjisë, nëpërmjet analizës, vëzhgon
faktet, kërkon fakte të tjera që kanë përcaktuar faktet e dhëna, shkon nga shkaku në
shkak të shkakut, dhe përpiqet të çmontojë krejt mekanizmin e jetës njerëzore.
Është për të ardhur keq që metoda analitike nuk zbatohet në mësimin e historisë, e
cila, edhe ajo nga ana e saj, është një shkencë. Do të ndieja veten mirë duke
shpjeguar për shembull mënyrën si e kuptoj unë këtë mësimdhënie.
Më duhet t'i paraqes nxënësit tim historinë e qytetërimit, domethënë gjendjen
mendore e shoqërore të njerëzimit përmes shekujve. Nëse do të filloj t'i flas atij për
qytetërimin në periudhën më të hershme të historisë, për të zbritur, nëpërmjet një
cikli leksionesh, nga lashtësia drejt shekullit tonë, do të ishte një punë e
padobishme. Le të mendojmë në të vërtetë, se çfarë sforcimi i madh na duhet për të
rikrijuar në kokën tonë një shoqëri diametralisht të kundërt me tonën! Për më tepër,
është absurde të presësh që truri i një fëmijë të arrijë të konceptojë një njerëzim, i
cili nuk ngjason aspak me atë mes të cilit ai rritet. Por, nëse ia nis duke skicuar
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tablonë e qytetërimit bashkëkohor, nëse i vë në dukje nxënësit tim institucionet dhe
sendet që e rrethojnë, do ta kem më të kollajtë t'i përshkruaj periudhën menjëherë
paraprirëse dhe pak e pangjashme nga e jona dhe kështu, - nga dje në sot - ai do ta
ketë më të lehtë për të kuptuar tranzicionin dhe gjendjen e një qytetërimi i cili, duke
ndryshuar ku këtu, ku atje, ka lindur qytetërimin tonë të sotëm; kur të ketë një
kuptim të qartë të njerëzve dhe sendeve që na kanë paraprirë, do t'i bëj të njohur të
tjerët paraprirës dhe kështu, pa kapërcime të befta dhe pa zgjidhje vazhdimësie
mësimdhënia ime do ngjisë rrjedhën e shekujve: dhe kur të arrij periudhat më të
largëta, nxënësi im do ketë vizion të qartë të qytezës antike, në krejt organizmin e
vet.
Një tjetër shembull. Duhet t'i shpjegoj nxënësit tim historinë e turqve. Nuk do ta
filloj aspak duke i folur për jetën e Ertogrulit, as për marrjen e Kostandinopojës. Do
t'i jepja të lexonte në gazeta një nga ato telegrame, tragjike për nga përmbajtja e
tyre e shkurtër, që japin lajmin e filan masakre paraprirë nga filan kryengritje. Do
t'i paraqisja atëherë çështjen e Orientit; do t'i shpjegoja se ajo shkaktohet nga një
çështje tjetër: ajo e kombësive; kombet e ndryshme të Perandorisë Osmane, roli që
luajnë; çështje e kombësive u shtrua në Turqi gjatë regjimit të ngathët të sulltani
Mahmudit, i cili, përpara regjimit federativ të provincave autonome që ekzistonin
në atë kohë në Turqi, parapëlqeu sistemin centralizues, i cili synon të fiksojë vetëm
një pikë si qendër të shumë rrathëve ekscentrikë dhe të kalojë zdrukthin e së njëjtit
organizim përmbi racat, me prirje të tilla që nuk përputhen aspak; por vetë politika
e sulltan Mahmudit, a nuk ishte e përcaktuar nga arsye më të thella? Do të
përshkruaja atëherë fuqinë e feudalizmit gjatë sundimeve të mëparshme; do të
kërkoja shkaqet e rënies së Perandorisë Osmane dhe, në këtë mënyrë, do zbërtheja
krejt historinë e Turqisë.
Të shpjegosh një periudhë të panjohur nëpërmjet një periudhe të njohur, ta nisësh
nga historia bashkëkohore për të përfunduar me historinë e lashtësisë më të
hershme, ja cila do jetë mësimdhënia racionale e historisë. Kurse sot, historia
mësohet së prapthi.
Mësimdhënia e gjuhëve të gjalla është e një dobie praktike të pamohueshme. Në
këtë epokë të turbullt, kur struggle of live* cenon deri edhe format e luftës,
zotërimi i shumë gjuhëve është për një të mjerë një armë e mirë dhe municion
shumë i mirë. Por edukimi është shkencë, ajo e parimeve më të përgjithshme për
zhvillimin e plotë të mendimit; dhe çdo shkencë formulon në vetvete parime që nuk
mbajnë dhe nuk mund të mbajnë parasysh kohët që përjetohen. Nëse për këtë ose
atë parim, provuar si i vërtetë, është i pamundur ose i vështirë zbatimi i tij, përsëri,
kjo nuk do të thotë të hiqet dorë nga zbatimi dhe të hidhet poshtë vetë parimi, kur
në të vërtetë, duhet zhdukur shkaku që vonon realizimin e tij. Mirëpo, mësimi i
gjuhëve të gjalla, edhe pse është shumë i dobishëm, i domosdoshme madje në
kohën e sotme, përsëri është i dëmshëm për zhvillimin e lirë të mendimit. Ja përse:
Gjuha, është metoda e interpretimit të mendimit. Sa gjuhë ka, aq edhe metoda ka.
Veçse, përdorimi i njëkohshëm i dy a më shumë metodave, pavarësisht nga lënda
mbi të cilën zbatohen, jep përherë një rezultat të hapërdarë e të çrregullt. Një njeri i
cili, në rininë e tij, ka mësuar shumë gjuhë, mund të ketë mendime gjeniale, por
prapë, nuk do mendojë asnjëherë qartas. Vështroni nga afër historinë intelektuale të
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vendeve dygjuhëshe: do gjeni në të ndoshta artistë ose shkrimtarë të mëdhenj, por
kurrë një mendimtar të vërtetë. Mund të më kundërshtojnë ndoshta duke më thënë
se mësimi në shkolla nuk shkon gjer aty sa të formojë nxënës të aftë për të menduar
në gjuhë të huaj. Po atëherë, ky mësim është i panevojshëm, duke qenë se një gjuhë
njihet vetëm kur mund të mendohet nëpërmjet saj, dhe është po ashtu i dëmshëm,
përderisa e mbingarkon mendjen më kot.
Nxënësi ynë nuk do të mësojë pra asnjë gjuhë të huaj gjer në përfundim të edukimit
të tij. Atëherë ai do të udhëtojë, do të vizitojë vende të ndryshme dhe, nëse një
popull ngacmon kërshërinë e tij, ai do t'i vihet studimit të gjuhës dhe letërsisë së tij.
Mësimi i profesorit do reshtë - dhe edukimi do të plotësohet nëpërmjet udhëtimeve
- kur vetë formimi i mendimit të adoleshentit do të shfaqë krejt rreptësinë e
metodës gjatë polemikave dhe kritikave. Dekarti ka vërtetuar se çdo filozofi
mbështetet mbi metodën. Dhe qartësia ose verbëria, saktësia ose falsiteti i ideve
dhe i mendimeve, qëndrimi ndaj veprimeve të jetës varen shpesh nga metoda e
mirë ose e keqe e të menduarit ose thjesht, nga mungesa e çdo lloj metode.
Edukimi, me një fjalë, s'është gjë tjetër veçse t'i mësohet fëmijës të veprojë në jetë
vetëm pasi të mendojë, të mendojë vetëm pasi të arsyetojë dhe të arsyetojë vetëm
metodikisht dhe nëpërmjet një metode të mirë, domethënë shkencore.
* Kjo ese është botuar për herë të parë në gjuhën frënge në Bruksel në vitin 1898
me pseudonimin Trhank Spirobeg. U përkthye nga Fotaq Andrea.
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SABAUDIN ZHUTA

TRENDET E MUZIKËS ARTISTIKEBASHKËKOHORE SHQIPTARE
- Një analizë retrospektive mbi festivalet e muzikës serioze “Koncertet e Majit”Tiranë
- “Ditet e muzikes së Re Shqiptare “- ( Vitet 1993/95 )
- Biografi të shkurtera të ca kompozitorëve; pjesëmarrës në këto festivale
Historikisht muzika artistike shqiptare daton që nga periudha e mesjetës, kur
kompozitori durrsak Jan Kukuzeli me reformat dhe veprat e krijuara vuri themelet
e këtij zhanri të krijimtarisë artistike muzikore.
Mes dy luftërave botërore, gjegjësisht në periudhën e Rilindjes Kombëtare,
kontribut modest në këtë drejtim dhanë Martin Gjoka, Haralamb Kristo Koçi, Lec
Kurti, Kristo Kono, Konstantin Trako, Abdullah Grinci, Fan S. Noli, Pjetër Dungu,
Preng Jakova, Shime Deshpali, Limoz Dizdari, Lorenc Antoni, Halit Kasapolli, etj.,
por më vonë vazhduan edhe një plejadë e tërë, si: Mark Kaçinari, Vinçenc Gjini,
Akil M. Koci, Fahri Beqiri, Esat Rizvanolli, Aleksandër Peci, Valton Beqiri,
Bashkim Shehu, Baki Jashari, Fatos Lumani dhe shumë krijues zë tjerë, të cilët
forcojnë themelet duke trasuar dhe vazhduar rrugën e mëtutjeshme për kultivimin
e muzikës artistike shqiptare.
Sot në të gjitha hapësirat kulturore kombëtare barten vlerat e pazëvendësueshme të
shpirtit krijues të popullit tonë duke e kultivuar dhe avancuar traditën.
Gjatë periudhës socialiste, krijimtaria artistike muzikore shqiptare pati një zhvillim
të hovshëm edhe pse në korniza të kufizuara (të censuruara).
Ajo paraqet interes, jo vetëm në aspektin artistik, por edhe në atë historik, filozofik
dhe më gjerë. Brenda saj më shpesh ka mundur të dalë në pah kultura muzikore e
viteve të 60-ta, duke bërë fjalë për të gjitha gjinitë muzikore, prej këngës e deri te
oratoriumi, baleti, simfonia e opera, si forma të gjinive më të përbëra e më të
vështira muzikore.
Së bashku me të dhënat për traditën e lashtë muzikore, pastaj këngën burimore
muzikore, kjo kulturë me zhvillimin e saj, karakteristikat e gjinive muzikore,
çështja e interpretimit, aftësia komunikuese, bashkëlidhjen e traditës me
aktualitetin dhe të gjithë të arriturat, sot janë objekt studimi të kësaj lëmie si përmes
simpoziume ashtu edhe me organizimin e festivaleve te ndryshme. Qëllimi i këtij
studimi ka qenë publikimi i vlerave të kulturës muzikore të shqiptarëve si në ish
Jugosllavi ashtu edhe në trojet e tjera etnike, por që përmes një manifestimi
kulturor te mbajtur ne Tirane – i themeluar nga kompozitore te shquar te kohes se
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viteve te pas ,90-tave si Fehim Ibrahimi,(Themeluesi dhe kryesues i edicionit te
pare) Cesk Zadeja Tish Dahija, Sokol Shupo etj. thekson dhe nxjerr ne pah vlerat
me vitale te krijimtarisë dhe potencialin e kuadrove muzikore te shqiptarëve kudo
qe ato janë e veprojnë. Është ky një synim, duke i zbuluar të dhënat më të
rëndësishme të traditës, por edhe duke i analizuar aspektet e formës dhe
përmbajtjes së gjinive të shumta muzikore. Festivali “Ditët e muzikës se Re
Shqiptare “ ,ne esence , pati per qellim edhe nxjerrjen ne shesh te ca divergjencave
eventuale te brezave si dhe artisteve e kompozitoreve brenda shqiptar që ka njohur
një zhvillim dhe një vend të veçantë si dhe përcaktimi i ndjekjes se rrugëve te
përbashkëta ne krijimtarinë e mëtutjeshme, bashkëpunimet e ngushta si dhe
padyshim kritikat dhe vlerësimet e veprimtarisë krijuese dhe interpretative te
kompozitorëve, dirigjentëve, këngëtarëve, forcave ekzekutuese, kolektiveve
artistike, artistëve reproduktiv si dhe përfaqësuesve tjerë. Synim është vlerësimi
historik dhe teoriko-kritik i arritjeve të shumta të muzikës artistike shqiptare në
Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Shqipëri si dhe në pjesët tjera të banuara me
shqiptarë ose edhe nga diaspora. Për këtë qëllim, sidomos në periudhën postkomuniste apo periudhën plurale po bëhen përpjekje për gjetjen e rrugëve të reja në
muzikën bashkëkohore shqiptare edhe pse të bindur në mundimshmëri për t’u futur
në rrjedhën e hapësirave bashkëkohore të trendeve të muzikës evropiane dhe ate
botërore.
Me këtë synim, krijuesit profesionist shqiptarë organizojnë takime e tribuna
shkencore, manifestime kulturore, koncerte e festivale dhe me të vetmin qëllimavancimin e vlerave të mirëfillta artistike si dhe vënia në skenë e të arriturave më
bashkëkohore në lëmin e muzikës artistike. Për këtë qëllim organizohen edhe Ditët
e Muzikës së Re Shqiptare që mbahen për çdo vit në muajin maj në Tiranë. Në këtë
manifestim (festival ) prezantohen vepra të karakterit kamertal. Ne majin 1993/95,
erdhi në shprehje interesi i madh i artistëve produktivë dhe atyre reproduktiv, që në
të vërtetë është shprehje e të arriturave dhe hulumtimeve të reja. Në këto tre
festivale, me veprat e tyre u prezantuan shumë kompozitorë si Zeqirija Ballata,
Ermir Dergjini, Fehim Ibrahimi, Shpëtim Kushta, Kozma Lara, Aleksandër Peçi
Fatos Qerimi, Rafet Rudi, Gjon Simoni, Endri Sina, Isak Shehu, Vasil Tole Çesk
Zadeja, Tish Dahija etj., të cilët kanë prezantuar veprat më të reja të kohës nga
opusi i krijimtarisë së tyre, të cilat dëshmuan trendet e muzikës avangarde, si dhe të
asaj post-avangarde, formë e kompozimeve më të reja në rrjedhat e muzikës
bashkëkohore të asaj kohe. Këto aktivitete në fakt ishin dhe një test për analiza se
në ç’drejtim do të marrin kahet e mëtutjeshme të stileve të muzikës serioze
bashkëkohore.
* Lec Kurti në vitin 1916 shkroi operën e parë shqiptare titulluar “Arbereshja”
Nuk është “Mrika “ opera jonë e parë kombëtare (1958), siç njihet në historinë e
muzikës sonë, por “Arbereshja”, që daton shumë më herët dhe atë nga kompozitori,
përkthyesi, politikani e intelektuali i shquar shkodran i familjes së Kurtajve,
bashkëveprimtar i Mithat Frasherit e Hasan Dostit.
Në vitet 1987/88 u gjenda në Los Angjelos ( Kaliforni). Një ditë përmes mikut
tim që jeton atje, në lagjen e Beverli Hillsit (një nga lagjet më të pasura të botës),
takova plakun shqiptar që në atë kohë kishte rreth 90 vjet dhe që jetonte pikërisht
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në këtë lagje. Quhej Hasan Dosti. Një burrë i kërrusur me një mendje shumë të
mprehtë dhe memorie jashtëzakonisht të kthjellët. Ishte Hasan Dosti, ministër i
drejtësisë në qeverinë e Ahmet Zogut. Më fliste me shumë nostalgji për Shqipërinë
e për shumë emra të kohës së tij. Kur kuptoi profesionin tim që d.m.th. i përkas
botës së artit muzikor, ai si nga rrëfeja me pyet se çka dija unë për një kompozitor
me emrin Lec Kurti. Asgjë i thashë. Unë kurrë nuk kisha dëgjuar për këtë emër!
Filloi rrëfimin ai për familjen shkodrane KURTI.
Kush ishte Lec KURTI ?
Shpalosje të dhënash dokumentare
Lec Kurti i lindur më 9 maj të vitit 1884, ishte djali i Palok Kurtit, njërit nga
ahengjexhinjtë më të njohur të qytetit të Shkodrës të gjysmës së dytë të shekullit
XIX. Babai i tij është autor i shumë këngëve edhe sot të njohura si jaret
shkodrane”, “Për mu paska ken kismet” , “ Marshalla bukuris tate” , “Qenke nuri i
bukurise “ etj. Kishte kryer liceun Françeskan në Shkoder e me sa duket studimet i
ka ndjekur në Itali – Pesaro, ku studioi kompozicion dhe diplomacinë.
Gjatë viteve të shkuara qe ndiqet si periudhë e socializmit në Shqipëri, emri i Lec
Kurtit kurrë nuk u përmend. E shkuara e tij duhej patjetër të fshihej nga historia.
Lec Kurti ishte një aktivist i dalluar edhe në jetën dhe aktivitetet politike të kohës.
Ishte nënkryetar i partisë së Ballit Kombëtar Shqiptar dhe kryetar i po të njëjtës në
nahijen e Shkodrës. Pas vitit 1916 tërësisht iu kushtua jetës politike e diplomatike
të Shqipërisë. Në vitin 1922 emërohet konsull në Bari (Itali), më pas i ngarkuar
me punë në Athinë, ku në atë kohë u vlerësua si qytetar nderi. Në vitet 1927- 1936
qe emëruar përfaqësues i Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve në Gjenevë, prej nga
përsëri do të kthehet si Konsull I Shqipërisë në Romë. Pushtimi i Shqipërisë nga
Italia më 1939 e shqetëson jashtë mase. Ai protestoi shumë ashpër ndaj një akti të
tillë saqë shumë herë rrezikoi veten dhe familjen e tij nga atentatet eventuale.
Kështu përsëri detyrohet të ikë, e kësaj here shkon në Londër, prej nga kthehet
përsëri në Shkodrën e tij. Gjatë qëndrimit të tij në Londer “aksidentalisht” i digjet
shtëpia në Shkodër, e bashkë me të edhe shumë dokumente, libra e partitura.
Definitivisht ai në nëntorin e 1944 arratiset nga Shqipëria bashkë me pianon e tij, si
dhe miqtë Mithat Frasherin, Hasan Dostin e shumë intelektualë të tjerë për të mos
mundur të kthehet kurrë më në mëmëdhe. Vdes më 25 dhjetor të vitit 1948 në
Romë, ku edhe sot saktësisht nuk i dihet varri.

Duet operistik
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Fillimisht Albert Kurti nipi i Lecit bashkë me nusen e shtëpisë te Kurtajve
Tinka Kurtin (një aktore e madhe ) mbledh të gjithë materialin e ruajtur në
fshehtësinë më të thellë dhe vendos kontaktet me njërin nga muzikologët e
merituar shqiptar Prof. Sokol Shupon, duke ia ofruar për një studim të këtyre
partituvave të zverdhura.
Pas studimeve te hollësishme Prof. S. Shupo promovon studimet e tij lidhur
me kompozitorin dhe intelektualin Lec Kurti. Në materialet që ai i shpalos dhe që i
posedon, zbulon se Lec Kurti është kompozitori i parë shqiptar që shkroi siç thotë
ai: “të paren sonatë për piano, të parën sonatë për piano e violinë, të parën temë me
variacione për piano, të parin kuartet harqesh dhe mbi të gjitha shkroi operën e parë
shqiptare me titull “Arbereshja “ (1916). Kjo operë është në tre akte dhe në libreto
të L. Kurtit. Funksionale janë 11 numra të aktit të parë të kësaj opere. Sokol Shupo
me të drejtë konstaton se pas zbulimit të një mrekullie me një opus të konsideruar
veprash artistike të gjinive të ndryshme, në fakt kemi të bëjmë me një periudhë ku
vihen fillet e krijimtarisë profesionale laike në Shqipëri. Janë këto të dhëna që
ndryshojnë historinë e zhvillimit artistik të muzikës dhe krijimtarisë shqiptare. Ai
konstaton po ashtu se Lec Kurti shkroi edhe himnin e parë shqiptar në vargjet e
Gjergj Fishtës. L. Kurti u pat marrë edhe me përkthimet e disa veprave të Çehovit,
Pushkinit, Gorkit, Pirandellos etj.
Është një e dhënë shumë e vlefshme që flet për nivelin e artit muzikor
shqiptar, por edhe në përgjithësi një dëshmi e ngritjes intelektuale të popullatës
sonë gjatë shekullit të kaluar e më parë. Vetëm Shkodra në botën muzikore dha
emrat që mbajnë sinonimin e perlave të botës artistike si Marie Kraja (soprano),
Prenk Jakova, Çesk Zadeja, Tonin Harapi, Tish Daija, Simon Gjoni ( kompozitor)
Tonin Guraziu (pianist), Abdulla Grimci (kompozitor), Pjeter Gaci (violinist),
Pjeter Dungu (kompozitor), Fitore Mamaqi, Mariana Leka ( soprano), Ermelinda
Paparisto (soprano), Hysen Pelingu (bas), Agim Quku (bas), Ramadan Sokoli
(kompozitor dhe etnomuzikolog), Bujar Sykja (violinist), Ibrahim Tukiqi (tenor)
dhe shumë e shumë emra të tjerë eminentë. Atëherë kur popujt e tjerë të Ballkanit
nuk dinin për vepra të dimensioneve të tilla, ne patëm edhe krijuesit operistike –
artistë produktivë, por edhe reproduktivë me dimensione evropiane.*
Për një pasqyrim më të thukët po jap një përshkrim rreth biografive te disa nga
kompozitorët e këtyre viteve, të cilët në fakt hapën një rrugë shumë frytdhënëse
për vitet më pas. Vazhdë e ngjashme e këtij lloji të organizimit prezantues, por
edhe analitike, është aktualisht festivali i muzikës bashkëkohore “Remuzika” qe
mbahet tani e gati dhjetë vjet (në muajin maj) në Prishtinë, nën drejtimin e
profesorit, dirigjentit e kompozitorit Rafet Rudi.
Zeqirija Ballata ( 1943 ) - U lind në Gjakovë të Kosovës në vitin 1943. Z. Ballata
diplomohet për kompozicionin në Akademinë e Muzikës së Lubljanës te prof. M.
Bravniçar më 1967 dhe më 1969 magjistrohet po në Lubjanë te akademiku L. M.
Skerjanc. Gjatë viteve 1969-1973 specializohet në Venecia me V. Mortari, në
akademinë Chigiano të Sienës me F. Donatoni dhe në Romë me G. Petrassi. Ka
kompozuar mbi 110 opuse solistike, vepra të muzikës së dhomës, korale, vokaloinstrumentale, orkestrale, shumë prej të cilave janë ekzekutuar në ish Jugosllavi,
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Shqipëri, Itali, Hungari, Finlandë, Belgjikë, Austri, Gjermani, Francë. Është laureat
i disa çmimeve.
Krahas aktivitetit krijues, Z. Ballata ka një veprimtari të gjerë teorike dhe
studimore: botimet e ndryshme teorike dhe publicistike, referime në sipoziume dhe
kongrese në Prishtinë, Beograd, Zagreb, Dubrovnik, Romë etj. Për disa vjet ka
qenë Dekan i Fakultetit të Arteve në Akademinë e Arteve të Prishtinës, ku ka
drejtuar gjithashtu klasën e kpompozicionit dhe kurse të harmonisë dhe analizës së
formës. Në periudhën 1973-85 kryen një aktivitet të gjërë artistik, duke qenë
bashkëthemelues dhe drejtues i disa prej organizmave më të rendësishme muzikorë
në Prishtinë. Që prej vitit 1991 është anëtarë korrespodent i Fakulltetit Pedagogjik
dhe këshilltarë i Shkollës së Mesme të Muzikës në Maribor, Slloveni.
Në “Ditët e Muzikës së Re Shqiptare ‘95” paraqitet me veprën “Vertikale “ për
klarinet, perkusion dhe piano.
Ermir Dergjini (1955) - lindi në Tiranë më 1954, ku kreu edhe studimet e larta për
kompozicion në Institutin e Lartë të Arteve. Diplomohet nën drejtimin e Tish Daisë
më 1984. Që prej këti viti është as-pedagog i Historisë së Muzikës dhe përgjegjës i
Fonotekës të Akademisë së Arteve. Fillimet e tij krijuese i përkasin muzikës
vokale; këngë të muzikës së lehtë dhe romanca. Këto ndiqen prej kompozimeve të
tjera të gjinive orkestrale dhe koncertale, ndër të cilat Koncerti për piano dhe
Orkestër laureohet me Çmimin e dytë në koncertet e Majit.
Është autorë i një Fantazie për Trope dhe orkestër frymor, i një Koncerti për
orkestër, i dy Rapsodive, i shumë pjesëve për piano, etj. Merr pjesë për të tretën
herë në Festivalin “Ditët e Muzikës së Re Shqiptare”; më 1993 me veprën
“Lugati”, kompozuar për sopranë dhe ansambël dhome; 1994 me Koncertin për
piano dhe orkestër dhome dhe me Koncertin për Orkestër Dhome. Në
“Ditët’95”paraqitet me veprën “The Room”për Orkestër sinfonike.
Fehim Ibrahimi (1935-1997) - Lindi në Gjirokastër më 1935 , ndërsa studimet e
larta muzikore i kreu në Institutin e Lartë të Arteve më 1966. Diplomohet për
kompozicion nën drejtimin e Tish Daisë. Mbas disa krijimeve të periudhës së
studimeve, më 1968 kompozon Koncertin për Violonçelë dhe Orkestër, i cili do t’i
hapë rrugë disa krijimeve të tjera të gjinive të mëdha të muzikës vokale-sinfonike,
koncertale, orkestrale dhe sinfonike; Kantata “Këngë për Komesarin “, Koncertet
nr.1 dhe 2 për Piano dhe Orkestër, Koncerti për Oboe, Rapsoditë nr.1 dhe 2 për
Orkestër Sinfonike, sinfonia për orkestër dhome, e tjerë.
Më 1986 kompozoi muzikën e baletit “Plaga e dhjetë e Gjegj Elez Alisë “ me libret
të Ismail Kadaresë. Është autorë i shumë këngëve lirike, i pjesëve për piano, i
veprave të tjera instrumentale dhe i muzikës së disa filmave. Është laureat i disa
çmimeve kombëtare të Koncerteve të majit. Në 1966-73. Fehim Ibrahimi është
pedagog i polifonisë, orkestracionit dhe kompozicionit në Institutin e Lartë të
Arteve dhe gjatë periudhës 1973-1976, zv/drejtori i ILA. Në vitin 1977 deri më
1991 kryen funksionin e sekretarit të muzikës në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë. Në periudhën 1991-92 emërohet Drejtor i Teatrit të Operës
dhe Baletit ( dhe për herë të parë më 1992 sjell ansamblin e Operës dhe baletit në
Shkup me një prezantim brilant). Që prej vitit 1992 është pedagog i kompozicionit
dhe harmonisë në Akademinë e Arteve. Më 1991 zgjidhet President i Komitetit
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Nacional të Muzikës, dhe më 1993 drejton edicionin e parë të “Ditëve të Muzikës
së Re”. Në Festivalin e vitit 1994 debuton me pjesën për piano “Abel” dhe veprën
elektronike “De Profundis “. Në Festivalin e vitit 1995 përfaqësohet me sinfoninë
“Tragjike”. Kompozitori F. Ibrahimi me këtë vepër si dhe me pas atë “Dosvidania”
(Lamtumirë) sikur parandjen fundin e shpejtë të jetës së tij. Nga natyra ishte një
njeri me plot humor, një intelektual i ngjeshur me një diapazon shumë të gjerë
njohurish, një patriot i rrallë dhe një mik i ngushtë imi. Në kuadër të 100- vjetorit
të pavarësisë seështetit shqiptar në koncertin e mbajtur po ashtu edhe në Shkup nga
ylli operistik Inva Mula, ajo ekzekutoi vepren e tij “Kushtrimi” me tekstin e
shkruar nga Ali Podrimja.
Nestor Kraja (1959) - Ka lindur ne Tiranë, ku edhe kreu studimet e larta
muzikore për kompozicionin në ILA. Diplomohet nën drejtimin e kompozitorit
Feim Ibrahimi në vitin 1983. Gjatë viteve 1984-1993 ka drejtuar sektorin e muzikës
në Pallatin e Pionerëve të Tiranës. Është pedagog i jashtëm i Akademisë së Arteve
në Fkultetin e Artit Dramatik, ku jep leksionet e Historisë së muzikës. Ka
kompozuar kryesisht në fushën e muzikës instrumentale dhe sinfonike.Disa prej
veprave të tij janë Koncerti për Orkestër Sinfonike, Suita Sinfonike, Variacionet
Sinfonike , 3 kuartet harqesh dhe një Balet për fëmijë.
Në “Ditët e Muzikës së Re Shqiptare ‘94” është fitues i çmimit të tretë me
Kuartetin e Harqeve. Në Festivalin e ,95 konkuron me veprën “Metamorfoza” për
sopranë, kuartet harqesh dhe perkusion.
Shpëtim Kushta (1946) - lindi në Vlorë më 1946, u diplomua në ILA nën
drejtimin e pedagogut Çesk Zadeja më 1967. Më 1970 kompozon një ndër veprat e
tij më të rëndësishme, poemën sinfonike “Alarmë të përgjakura”.
Në vitet në vazhdim do të kompozojë vepra të tjera vokalo - sinfonike, koncerte,
ansamble të muzikës së dhomës, pjesë instrumentale dhe këngë lirike. Që prej vitit
1967 është pedagog i polifinisë në Akademinë e Arteve dhe prej vitit 1992, shef i
Katedrës së Teorisë të Kompozicionit. Më 1994 fiton gradën shkencore “Doktor”
dhe më 1995 titullin “Profesor”. Më 1994 zgjidhet Sekretar i muzikës në Lidhjen e
Shkrimtarëve dhe Artistëve.
Disa nga veprat e tij janë vlersuar me çmimet e Koncerteve të Majit. Ka marrë
pjesë në edicionet e para të “Ditëve të Muzikës së Re” më 1993 me Skercon për
violinë dhe piano dhe më 1994 me veprën “Këmbanat e heshtjes” për violonçelë
dhe piano, e cila vlerësohet me çmimin e parë të Festivalit. Në Festivalin e vitit
1995 merr pjesë me “Pikëllimet e Detit” vepër për violonçelo dhe piano.
Kozma Lara (1931) - Ka lindur në qytetin e Durrësit më 1931. Studijoi
kompozicionet në Konservatorin P. I Çajkovski të Moskës dhe u diplomua në
Konservatorin e Tiranës nën drejtimin e kompozitorit, Çesk Zadeja. Vepra e tij e
parë e madhe është Sinfonia e vitit 1965. Krijimtaria e më pastajme numëron katër
Koncerte për Piano dhe Orkestër, Koncertin për Violinë dhe atë për Oboe dhe
Orkestër, pesë sonata për piano, baletin ”Fatosi partizan”, ansamble të muzikës së
dhomës, një numër të madh veprash pianistike etjerë. Eshtë laureat i disa çmimeve
të Koncerteve të Majit.
Për një kohë të gjatë ka qenë pedago i analizës së formës dhe shef i katedrës së
Teori-Kompozicionit në ILA, po ashtu edhe instruktor i muzikës në Ministrinë e
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Arsimit. Ndonëse në pension, vazhdon të mbajë kurset e Analizës së formës në
Akademinë e Arteve. Është bashkëthemelues dhe President i Shoqatës “Tonin
Harapi”, të krijuara më 1995. Në vitet 1993-95 ka qenë President i Komitetit
Nacional të Muzikës. Mban titullin “Profesor”. Ka marrë pjesë në edicionin e vitit
1993 të “Ditëve të Muzikës së Re” me sonatën nr. 5 për piano. Këtë vit paraqitet
me “Improvizimi“; vepër për instrumentet- flautë dhe piano.
Fatos Qerimi (1957) - Ka lindur në Tiranë, 1957, ku edhe diplomohet për klarinet
në vitin 1980 në klasën e pedagogut Ramazan Kaponja në ILA. Njëkohësisht merr
mësime kompozicionin më pedagogun Çesk Zadeja. Gjatë vitit 1991 specalizohet
në konservatorin Shtetërorë të Madridit. Ka punuar për një kohë të gjatë në
orkestrën e Ansamblit të Ushtrisë dhe së fundi është pedagog i klarinetës në
Akademinë e Arteve. Ka ushtruar një aktivitet të gjërë koncentral si solist ne
klarinete dhe instrumentist në formacione të muzikës së dhomës.Eshte profesor i
instrumentit te klarinetes pran Akademise se arteve te bukura –dega e muzikes – ne
Tirane.
Krijimtarinë e nisi në fillim të viteve ‘80, duke marrë pjesë në Koncertet e Majit,
ku dhe janë ekzekutuar disa prej veprave të tij kryesore; dy Fantazi për Orkestër,
dy skica sinfonike, një Koncert Fantazi për klarinetë etj. Krahas veprave të mëdha
të llojit sinfonik dhe koncertal është autorë i krijimeve të tjera instrumentale dhe
muzikës së dhomës. Është pjesëmarrës për të tretën herë në “Ditët e Muzikës së
Re”. Më 1993 ishte fitues i çmimit të parë me koncertin për Klarinet dhe Orkestër
Harqesh, më 1994 debuton me Trion “Revela”, ndërsa në Festivalin e trete me
rradhe ,paraqitet me “Simptoma 3” për 9 instrumente.
Rafat Rudi (1949) - Lindi në Mitrovicë-Kosovë, në vitin 1949. Studimet e larta
muzikore i kreu në konservatorin e Beogradit, ku u diplomua në dirigjim dhe
kompozicion. U specializua në Paris nën drejtimin e kompozitorit Klod Balif. Për
disa vjet me radhë ka qenë dirigjent i korit të Radio Televizionit të Prishtinës. Në
fakt R. Rudi është themelues i këtij kori profesional dhe edhe sot e kësaj dite
udhëheq me këtë ansambël të cilin e ngriti në piedestal të përgatitjes profesionale.
Ka drejtuar kurse të Analizës së formave muzikore dhe të polifonisë në Akademinë
e Arteve në Prishtinë dhe për disa vjet ka qenë Dekan i Fakultetit të Muzikës.
Krijimtaria e R. Rudit përfshin një numër të madh veprash korale dhe koralosinfonike. Ka kompozuar gjithashtu krijime të muzikës së dhomës, si dhe
“Simfoninë në dy blloqe”, një vepër me të cilën merr shpërblimin e parë të
BEMUS-it në Beograd në vitin 1980 “Afreska Arbereshe” ”Icare ubi es” –kantate
etj.. Veprat e R. Rudit përfshijnë një opus të gjerë të të gjitha formave e gjinive dhe
llogaritet si një nga kompozitorët, estetët, kritikët muzikor etj. dhe personaliteti më
me ndikim në botën muzikore Kosovare e me gjere. Është pjesëmarrës në “Ditët e
Muzikës së Re Shqiptare ‘94” me një vepër kitaro-solo, kompozuar nergut për
kitaristin shqiptar Ehat Musa, i cili jeton e vepron ne Paris. Në “Ditët ‘95’
përfaqësohet me këngën solo “Kthimi”.
Gjon Simoni (1936) -I lindur më vitin 1936, Simoni diplomohet ne drejtimin e
muzikologise në ILA te pedagogu Albert Paparisto. Mbas qëndrimit për një kohë të
shkurtë në qytetin e Gjirokastrës si punonjës i muzikës në Shtëpinë e kulturës,
transferohet në redaksionin e muzikës së RTV. Për një kohë të gjatë ushtron detyr-
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ën e Shefit të Redaksionit dhe Krijimtarisë muzikore në Radio Tirana. Disa vjet të
tjera drejton katedrën e Teori-Kompozicionit në Akademinë e Arteve dhe gjatë
viteve 1992-93 detyrën e Dekanit të Fakultetit të Muzikës. Ishte padagog i
orkestracionit në Akademinë e Arteve. Më 1995 fiton titullin “Profesor”.
Veprimtarija krijuese e Simonit përfshin një numër të madh përpunimesh dhe
aranzhimesh muzikore, si edhe vepra origjinale, ndër të cilat Baleti “Migjeniana”,
suita për orkestër harqesh nga opera “Mrika”, suita tjetër për orkestër harqesh
“Luli I Vocër”, si dhe krijime tjera instrumentale. Pothuaj të gjitha krijimet dhe
veprat e përpunuara nga ai, janë ekzekutuar në Koncertet e Majit, ku janë akorduar
edhe disa çmime. Merr pjesë për të parën herë në ferstivalin ”Ditët e Muzikës së Re
Shqiptare” me Kuartetin e klarinetave “Dialog".
Endri Sina (1967)- Lindi në Korçë dhe u diplomua për kompozicion në
Akademinë eArteve të Tiranës më 1989, nën drejtimin e kompozitorit, Thoma
Gaqi. Në të njëjtin vit emërohet në Akademinë e Arteve ku drejton kurse të
harmonisë dhe kompozicionit. Aktivizimin në jetën muzikore shqiptare e nis fill
mbas përfundimit të studimeve me Kantatën pë Kor dhe Orkestër. Kompozoi
Suitën Sinfonike “Kostandini dhe Dorontina", Intermexon për piano dhe harqe,
“Koralin”për dy piano, Duaon për Kontrabas dhe Piano dhe disa romanca vokale.
Në “Ditët e Muzikës së Re ‘93” fiton çmimin inkurajues për veprën “Hapsirë” të
kompozuar për orkestër harqesh. Në Festivalin e ,95 paraqet “Prelud në gri” për
Piano solo dhe tetë instrumente harqesh.
Ndriçim Shanaj (1951) - U diplomua më 1976 pë kompozicionin në Institutin e
Lrtë të Arteve nën drejtimin e kompozitorit, Çesk Zadeja. Që prej atij viti punon në
qytetin e Gramshit, ku kryen detyrën e Shefit të Muzikës në Pallatin e Kulturës. Ka
kompozuar këngë, vepra të ndryshme instrumentale dhe orkestrale. Me 1995 merr
pjesë për herë të parë në Festivalin “Ditët e Muzikës së Re Shqiptare”. Kjo vepër
mban titullin “Poema Fantazi” -për fagot solo dhe orkestër harqesh.
Isak Shehu (1956) - Ka lindur në qytetin e Shkodrës më 1956. Diplomohet në ILA
më 1980 për Trombë (buri) dhe Kompozicion nën drejtimin e pedagogëve Prokop
Nishku dhe Çesk Zadeja. Më 1981 emërohet pedagog i Trombës në Akademinë e
Arteve dhe për një kohë të gjatë kryen detyrën e Shefit të Katedrës së
Instrumenteve të Frymës. Eshtë pedagog-Profesor i trombës në A. A. Ka një
aktivitet shumë të gjërë koncertal brenda dhe jashtë Shqipërisë, si instrumentist
solist dhe në përbërje të formacioneve të ndryshme të muzikës së dhomës.
Krijimtaria muzikore e Shehut përbmledh 3 Koncerte pë Trombë dhe Orkestër, një
sinfonike, një sonatë për trombë dhe shumë pjesë të tjera të muzikës së dhomës.
Disa prej veprave të tij janë egzistuar në Koncertet e Majit, ku ka marrë pjesë edhe
si solist dhe është vlersuar në çmime. Më Tre Momentet muzikore për kuartet
frymore, Isak Shehu debuton për të parën herë në Festivalin “Ditët e Muzikës së Re
Shqiptare”.
Vasil Tole (1963) - Ka lindur në qytetin e Permetit më 1963. Nën drejtimin e
pedagogut Kozma Lara diplomohet në Kompozicionin në ILA më 1986. Mbasi
punon për dy vjet në qytetin e lindjes si drejtues i muzikës në Pallatin e Kulturës,
emërohet pedagogu i Folklorit muzikorë në Akademinë e Arteve, ku edhe vazhdon
të punojë aktualisht. Më 1994 fiton gradën shkencore “Doktor” dhe më 1995
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zgjidhet President i Komitetit Nacional i Muzikës. Në vitet ‘80 ka kompozuar një
Poemë Sinfonike, një Sonatë për violinë dhe piano dhe një numër pjesësh për
violinë dhe piano. Është viti i tretë që prezentohet në “Ditët e Muzikës së Re”; më
1993 me veprën “Epitaf dhe Britëm”për formacionin dhomë me të cilë fiton
çmimin e tretë dhe më 1994 me “Phermonesë”,vepër fituese e çmimit të dytë.
Në “Ditët ’95” konkuron me “DA”, kuartet harqesh. Një vepër tjetër e tij që do të
interpretohet në këtë Festival -”Avazi”për 13-instrumente, dhe qe nuk përfshihej në
konkurrencë gare.
Çesk Zadeja (1927-1997) - Lindi në Shkodër. Mbas një viti studimi për trombë në
Konservatorin e Santa Cecilia të Romës, më 1951 fillon studimet në Konservatorin
“P.I.Çajkovski”të Moskës ku më 1956 diplomohet për kompozicion nën drejtimin
e kompozitorit Chulaki. Me Sinfoninë e këtij viti ai hedh hapat e para të artit
sinfonik shqiptarë. Është një ndër themeluesit e Konservatorit të Tiranës, prej të
cilit nuk u shkëput kurrë si pedagog i kompozicionit. Për një kohë të gjatë ka qenë
Dekan i konservatorit, Udhëheqës Artistik i TOB dhe udhëheqës Artistik i
Ansamblit të Këngëve dhe valleve Popullore. Prej kohësh mban titullin Docent
dhe së fundi, edhe titullin Profesor. Ndonëse në pension, gjate kohe vazhdonte të
drejtojë studentë të kompozicionit në Akademinë e Arteve te Tiranes.
Krijimtaria e Zadesë përfshin një numër të madh opusesh të të gjitha gjinive
muzikore; këngë, korale, vepra vokalo-sinfonike, muzikë skenike, pjesë të
ndryshme instrumentale, ansamble të muzikës së dhomës, koncerte, krijime
orkestrale dhe sinfonike. Disa prej veprave më të njohura të kompozitorit janë
Sinfonia, Koncerti për Piano dhe Orkestër, Sonata për Violinë dhe Piano, Baletet
“Delina” dhe “Para stuhisë”, pjesët pianistike Tokata, Humoreska etj. Pjesa
dërmuese e veprave të tij është ekzekutuar në Koncertet e Majit dhe shpeshherë
është vlerësuar me çmime. Ishte pjesëmarrës në dy edicionet e para në “Ditët e
muzikës së Re” me improvizimin për piano solo më 1993 dhe me Trion për
violinë, violinçelo dhe Piano më 1994. Në “Ditët ‘95” paraqet veprën “Meditim”
për violonçelo dhe piano. Dy janë kolosët e muzikës artistike shqiptare që ndahen
nga jeta në vitin 1997; Cesku dhe Fehimi, por puna e palodhur e tyre lanë vepra,
gjurme dhe kuadro shumë të përgatitura.
Të gjithë këta kompozitorë si dhe shumë emra të tjerë si Gjon Simoni, Th. Simaku,
Ilir Bajri, E. Sina, të cilët në kuadër të Ditëve ndërkombëtare të muzikës së Re
kamertale që mbahet në fillim të nëntorit në Tiranë si dhe shumë emra tjerë, janë
demonstrime të një niveli artistik muzikor.
Tani më është evidente se në botën muzikore shqiptare do të bashkëjetojnë rryma
te ndryshme artistike, stilesh dhe teknikash shprehëse, por në sensë të përgjithshëm
vërehen edhe dallimet në mënyrën e operimit me traditën ekzistuese me ate të
vendit dhe evropiane.
Momentalisht nga novacionet e gjuhës dhe teknikës shprehëse dalin në sipërfaqe dy
rryma: njëra që shfaqet në formën e ridimensionimit të traditës ekzistuese dhe
tjetra që pretendon integrimin në proceset e sotme të muzikës perëndimore. Dhe
gjithsesi është ky konsensusi që garanton mirëkuptimin midis gjeneratave të cilat
kanë obligimin e përbashkët të rinovimit të traditës së trashëguar. Me dinjitet
profesional, kompozitorët shqiptarë i hapin rrugë afrimit të muzikës shqiptare me
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zhvillimet e vona të post-ekspresionizmit, avangardizmit si dhe post-avangardizmit,
që vitet e fundit është në sipërfaqen e krijimtarisë muzikore në Evropë e më gjerë.
Në kontest të zhvillimit të rrjedhave, vend meritor, posaçërisht zenë Prof. dr. Zana
Shuteriqi-Prela, e cila për gjatë kohe ngeli njëra ndër organizatoret kryesore të
tribunave si dhe manifestimeve të cilat pikërisht trajtojnë dhe nxjerrin në pah
trendet e zhvillimit të muzikës bashkëkohore shqiptare.

Pamje nga opera Skënderbeu, Shkup 2012 - Inva Mula në mesin e shkupjanëve
28.11.2012
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STUDIM TËRËSOR NGA KËNDVËSHTRIMI STILISTIK
I VEPRËS POETIKE TË FISHTËS
(Shefkije Islamaj: Gjergj Fishta - Gjuha dhe stili. I, II, Instituti Albanologjik.
Prishtinë, 2012)
Kjo monografi e re e studiueses së mirënjohur Shefkije Islamaj është vepër e
pjekurisë së saj shkencore dhe fryt i një akumulimi dhe përqendrimi të gjatë si në
fushën e stilistikës gjuhësore, ashtu edhe në veprën e autorit të studiuar.
Veprimtaria shkencore e prof. Sh. Islamajt është e gjerë, e shumanshme dhe e
lavdërueshme. Fusha e stilistikës gjuhësore ka ushtruar një tërheqje të veçantë te
Shefkija. Pasi kreu me sukses një studim për gjuhën dhe stilin e një klasiku të
prozës shqipe, siç është Jakov Xoxa, prof. Sh. Islamaj, i hyri me guxim studimit të
gjuhës së një kolosi të letrave shqipe, siç është Gjergj Fishta, ndoshta shkrimtari
shqiptar më problemor. Sado që i ndaluar për 45 vjet në truallin shqiptar, emrin e tij
dhe të kryeveprës së tij “Lahuta e Malsisë” e dinte gjithkush, ashtu siç dinte edhe
vendin e Fishtës në odën e shkrimtarëve shqiptarë. Do të përmend me këtë rast se
dëbimi i Fishtës nuk qe i menjëhershëm dhe i njëzëshëm nga pushteti i ri i
pasluftës. Ndoshta nuk është shumë e njohur se S. Malëshova, si ministër i Shtypit,
i Propagandës dhe i Kulturës Popullore, shprehej kundër qëndrimeve mohuese të
skajshme. Në qershor 1945 ai shkruante: “Kam dëgjuar se në disa rrethe ka
tendenca që Faik Konica dhe Fishta të fshihen fare nga defteri. Është e vërtetë se
Faik Konica që më 1925 e tëhu ka përkrahur regjimin e Zogut dhe ka qënë në
kampin e reaksionit. Është e vërtetë se Fishta ka qenë anëtar i Akademisë në kohën
e okupacionit fashist. Po është e vërtetë edhe kjo që veprat e Faik Konicës dhe të
Fishtës janë lidhur ngushtë me Rilindjen e Shqipërisë. Faik Konica, Fan Noli dhe
Fishta janë fytyrat më të mëdha të Shqipërisë në fushën e kulturës. Bashkë me
Kostandin Kristoforidhin dhe Naim Frashërin, ata janë lëvronjësit e mëdhenj të
gjuhës shqipe, janë ata që kanë ngritur gjuhën shqipe në dinjitetin e një gjuhe
letrare. Ky është një kontribut i madh që kanë dhënë këta në jetën e popullit dhe të
kombit shqiptar, dhe këtë kontribut ne me të drejtë e quajmë pjesë të pandarë të
trashëgimit tonë nacional, të pasurisë sonë kulturore.”1 Por ngjarjet nuk rrodhën
sipas kësaj logjike. Edhe përpjekjet e redaksisë së veprës “Histori e letërsisë
shqipe” në vitet ’60 për të përfshirë Gj. Fishtën dhe F. Konicën në atë vepër nuk
gjetën miratim. Kështu, brezave të sotëm u duhet të kapërcejnë një zbrazëti njohjeje
e informacioni dhe të rizbulojnë universin fishtjan. Në këtë kuptim monografia e
Sh. Islamajt mendoj se nuk duhet gjykuar vetëm si një studim për gjuhën dhe stilin
e një autori të caktuar, - një ndër ata që e kanë ngritur gjuhën shqipe në dinjitetin e
1

Lame Kodra (Sefulla Malëshova), Vepra letrare (vëllimi i tretë). Argeta LMG. Tiranë, 1998, f.

302v.
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një gjuhe letrare, - por edhe si ndihmesë konkrete për ta bërë këtë autor, Gjergj
Fishtën me veprën e tij, më të afërt, më të kuptueshëm, më joshës për lexuesin e
sotëm, për të ndihmuar sidomos mësimdhënësit e gjuhës e të letërsisë, që ta rrokin
më mirë mjeshtërinë e tij poetike. Le të kemi parasysh edhe se krijimtaria letrare e
Fishtës shtrihet gjatë katër dhjetëvjetëshave të parë të shek. XX, periudhë kur gjuha
shqipe njohu përpjekje intensive për njësimin e alfabetit, për caktimin e rregullave
të drejtshkrimit dhe të normës letrare në përgjithësi. Fishta ishte figurë qendrore në
Kongresin e Manastirit dhe në veprimtaritë e mëvonshme, por edhe me disa “huqe”
që u lejohen gjenive, siç na e dëshmon një nga ata që e kanë njohur mirë e nga afër,
historiani e shkrimtari Injac Zamputi: “Atë Gjergji, dominues i të gjitha fushave
letrare, kolos në aktivizimin e leksikut të Malësisë e të Gropës së Shkodrës, nuk ia
kishte dalë të imponohej në fushën shkencore të gjuhës. Shpesh ndodhte që të
grindej me gramaticienët, duke tentuar të dominonte mbi ta. Ishte fanatik jo vetëm
për leksikun, por edhe për morfologjinë e së folmes së Malësisë e të Gropës. Pas
zënieve, vinin edhe talljet therëse të tij, por më në fund tërhiqej dhe bënte punën e
vet.”2 I them këto që të dihet se me ç’autor ka pasur punë Shefkija dhe me çfarë
vështirësish i është dashur të përballet. Kush studion një shkrimtar si Fishta, ka
përpara një rrezik të përhershëm: magjia dhe madhështia e artit të shkrimtarit mund
t’ia marrë mendjen studiuesit, aq sa në vend të gjykimit të ftohtë e të argumentuar,
ai të derdhë në letër emocione dhe përjetime artistike. Them se Shefkija ka ditur t’i
shmanget këtij rreziku.
Duke u rikthyer te studimi që na ka mbledhur sot, duhet thënë se autorja ka trajtuar
gjuhën dhe stilin e Fishtës poet. Vepra poetike e Fishtës dallohet për ngarkesën e
veçantë të vlerave stilistike. Autorja e ka vjelë me durim e kujdes shembullor këtë
vepër dhe ia ka nënshtruar një analize formale përshkruese të mënyrave e mjeteve
stilistike në tekstin ku janë përdorur. Studimi është kështu i mbështetur në një lëndë
konkrete shumë të pasur dhe pohimet përgjithësuese janë të ilustruara me shembuj
të larmishëm.
Pak fjalë për përmbajtjen e dy librave. Libri i parë përmban kreun hyrës Gjergj
Fishta dhe vepra e tij e më tej krerët Fonetika stilistike (f. 123-276) dhe
Morfologjia stilistike (f. 277-514); libri i dytë përmban krerët Sintaksa stilistike (f.
9-226), Leksikostilistika (227-507) dhe mbyllet me përfundimet e përgjithshme e
aparatin shkencor. Të dy librat kanë gjithsej 1100 faqe.
Kreu hyrës me mbi 100 faqe përbën në të vërtetë një trajtesë më vete për
personalitetin dhe veprën e Gj. Fishtës, por edhe një hyrje në studimet për gjuhën e
Fishtës dhe në pikëpamjet e Fishtës për çështje të gjuhës letrare. Lënda e këtij kreu
ndërlidhet mirë me krerët e tjerë vijues, e përgatit lexuesin për të rrokur më lehtë
shtjellimet stilistike, analizat e vëzhgimet gjuhësore.
Në kreun Fonetika stilistike autorja ka trajtuar përdorimin e formave të fjalëve me
modifikime të ndryshme në strukturën tingullore, si shtesa e heqje tingujsh
(proteza, epenteza, epiteza, afereza, sinkopa, apokopa). Këto Fishta i ka
2

Injac Zamputi, “Fishta, koha, njeriu, vepra”, Tiranë, 1993, f. 27.

170

STUDIME ALBANOLOGJIKE 7, 2013

përzgjedhur nga gjuha popullore dhe i ka përdorur me efekte stilistike a ritmike,
por edhe ka ndërhyrë vetë në përbërjen fonetike të fjalëve (duke shtuar a hequr
tinguj) për atë që quhet liri poetike. Pas përshkrimit të tipave e llojeve të
modifikimeve, duke i ilustruar me shembuj të pasur, autorja ka bërë edhe
klasifikimin funksional të tyre, duke dalluar modifikime me funksion stilistik,
metriko-ritmik dhe eufonik. Në mjeshtërinë poetike të Fishtës autorja ka dalluar
edhe përdorimin e përsëritjeve tingullore si bartëse informacionesh e efektesh
estetike (aliteracione si Troç m’troç mtruhen, tranden trimat; Për me tremë bishat
nper pisha,/ Për me tremë derrat nper ferra), ndonjëherë të shoqëruara me
përdorime sinonimesh e antonimesh me tingëllim të ngjashëm (si gjama – piskama,
përpjetë – tatëpjetë etj.).
Kreun Morfologjia stilistike, siç shpjegon vetë autorja, përfshin ato fakte gjuhësore
që i lë anash gramatika si dije, por që mund t’i shfrytëzojë çdo bartës i gjuhës gjatë
ligjërimit, duke krijuar një aspekt të veçantë të gjuhës. Lënda e kreut është
paraqitur sipas pjesëve të ligjëratës. Folja me pasurinë e formave sipas mënyrave e
kohëve zë vendin më të madh në këtë përshkrim. Autorja shtjellon p.sh. përdorimin
e së tashmes historike e aforistike, dallimin në dendurinë e përdorimit të formave
perfektive e joperfektive, ndërkëmbimin e kryer e thjeshtë – e pakryer, përdorimet
e larmishme të pjesores me funksion foljor ose mbiemëror, përdorimin e urdhërores
e të habitores me një larmi vlerash stilistike e aspektore, ndërthurjet e kohëve të
narracionit (e tashme, e kryer, e kryer e thjeshtë), vlerat kuptimore e modale të së
ardhshmes. Në të gjitha këto spikat syri i mprehtë vëzhgues i autores në përimtimet
gramatikore e semantike. Ajo nuk ka kapur shembuj të rastit, një këtu e një atje për
të nxjerrë përfundime, por ka bërë vjelje shteruese. Këtë e dëshmojnë edhe
statistikat, si p.sh. ajo që tregon se 53% e formave foljore të përdorura për
përshkrime e narracion kanë vlera stilistike; nga këto 17% përdoren në përshkrime
të gjalla, 14% përshkruajnë veprime e ngjarje aktuale, 5% situata shoqëruese të
ngjarjeve, 11% përdoren për narracion në të kaluarën etj.
Sintaksa stilistike, që përbën pjesën e parë të librit të dytë, mendoj se është një nga
pjesët më të arritura e më origjinale të studimit. Dihet se sintaksa studion raportet
kuptimore dhe në trajtimin e saj autorja është udhëhequr nga parimi i Roman
Jakobsonit se për shkencën moderne gjuhësore janë të rëndësishme pikërisht
raportet. Në këtë pjesë janë analizuar e klasifikuar shmangiet nga norma sintaksore
për qëllime të caktuara stilistike-shprehëse dhe disa figura e mjete të sintaksës
poetike, si përsëritja, anasjella, paralelizmi, parafraza, paradoksi, shkallëzimi,
krahasimi etj. Janë vëzhguar edhe disa dukuri të tjera, si veçoritë e narracionit,
rendi i fjalëve, përdorimi i thirrmorëve etj.
Në pjesën e dytë Leksikostilistika autorja paraqet karakteristikat e përgjithshme të
leksikut të Fishtës, përshkruan shtresat leksikore sipas burimit (fjalë të moçme,
sllavizma, orientalizma, neolatinizma etj.), sipas përhapjes dhe përdorimit
(dialektalizma, historizma), sipas semantikës (sinonime, antonime, leksiku fetar),
trajton përdorimin e këtyre shtresave të fjalorit për të arritur shprehësi leksikore.
Këtu janë trajtuar edhe përdorimi frazeologjisë, i fjalëve të urta e i formulave
gjuhësore, shprehësia stilistike e mjeteve fjalëformuese, si dhe emrat e përveçëm.
Një syth i veçantë për konkordancat leksikore përmban të dhëna e statistika me
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shumë interes për gjuhën e Fishtës dhe me shumë vlerë edhe për gjuhën shqipe në
përgjithësi. Pas këtyre analizave, nga të cilat del qartë pasuria leksikore e semantike
e veprës së Fishtës, vjen në mënyrë të natyrshme argumentimi për hartimin e një
fjalori të plotë të veprës së Fishtës. Parashtrimi i bërë këtu mund të shërbejë si
mbështetje për hartimin e një projekti shkencor për këtë fjalor. Unë do të uroja që
prof. Islamaj, ta udhëhiqte këtë projekt madhor për gjuhësinë dhe kulturën
shqiptare.
Nga pasqyra e literaturës që autorja ka vënë në fund të vëll. II, shihet se
bibliografia e shkrimeve për gjuhën e Gj. Fishtës ka ardhur duke u pasuruar nga viti
në vit. Por ato kanë qenë kryesisht kundrime të veçanta, me përjashtim të
monografisë të A. Haxhit për gjuhën e prozës së Fishtës (studim mbi foljen në
prozën e Fishtën e Fishtës). Monografia e Shefkije Islamajt është një studim tërësor
nga këndvështrimi stilistik i veprës poetike të Fishtës. Por edhe pas kësaj vepra e
Fishtës mbetet një minierë në qiell të hapur për hulumtime gjuhësore. Duhet njohur
se vepra të tilla që trajtojnë gjuhën e një shkrimtari, lexohen me përfitim kur je i
familjarizuar me veprën e atij shkrimtari, kur ndien rikumbimet e gjuhës së saj.
Prandaj, për ata që janë më të interesuar për këtë studim, është mirë të lexohet më
parë Fishta e pastaj vepra e Shefkije Islamajt.
Studimi i Shefkije Islamajt si për nga objekti, ashtu edhe për nga vëllimi i çështjeve
të trajtuara, nga informacioni shkencor, nga lënda shumë e pasur që është analizuar
e sistemuar, nga vëzhgimet dhe interpretimet e mprehta e të argumentuara, nga
përfundimet e arritura dhe shtigjet e hapura për hulumtime të mëtejshme, - ky
studim pra, - shënon një arritje madhore e cilësore jo vetëm për autoren
personalisht, por edhe për këtë drejtim studimesh të gjuhësisë shqiptare. Në një
kohë të afërt kritika e specializuar do të nisë të thotë me siguri fjalën e saj për këtë
vepër komplekse të koleges sonë të nderuar.
Emil LAFE
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NJË MOZAIK I RI STUDIMESH ALBANOBALLKANOLOGJIKE
(Qemal Murati, Hetime e vjelje
Albanologjik, Prishtinë, 2012)

për

gjuhën

shqipe,Instituti

Përmbledhja “Hetime e vjelje për gjuhën shqipe” e autorit të njohur të shkencave
albanologjike, Prof. dr. Qemal Murati, botuar nga Instituti Albanologjik (2012), i sjell
jetës shkencore të trevave shqiptare një mozaik të ri studimesh albano-ballkanologjike
të organizuar në dhjetë pjesë. Pjesa e parë, e dyta, e treta dhe e katërta u kushtohen
problematikave të historisë së gjuhës shqipe dhe të marrëdhënieve të saj me gjuhët
fqinje; pjesa e pestë dhe e gjashtë trajtojnë probleme të leksikologjisë së gjuhës
shqipe, dhe ndihmesën e figurave të shquara të albanologjisë, G. Meyer, S. Riza dhe
H. Kaleshi; pjesa e shtatë trajton dukuri semantike në frazeologjinë krahasuese dhe
praktikës së përkthimit; pjesa e tetë merret me problemet sociolinguistike të kulturës
dhe etikës së përdorimit të shqipes së folur e të shkruar; pjesa e nëntë sjell në
vëmendjen tonë pasqyrimin e shqipes e të shqiptarëve në disa enciklopedi të vendeve
fqinjë, nënkuptohet si kundërvënie ndaj asaj që shkruan enciklopedia maqedonase,
dhe pjesa e dhjetë ka në qendër të saj çështje të alfabetit të shqipes, të fatit të Institutit
Albanologjik të Prishtinës, të dedikimeve (kushtesave) në punimet albanologjike, dhe
në përmbyllje disa vërejtjeve për FESH-in. Secila pjesë shoqërohet në përmbyllje me
literaturën kryesore dhe shkurtimet përkatëse, literaturë e cila paraqitet në mënyrë
integrale në fund të vëllimit.
Me përvojën e gjatë në këto fusha studimesh, me njohjen e thellë të problematikës së
marrëdhënieve të shqipes me gjuhët a dialektet fqinje në trojet e Maqedonisë së sotme
dhe veçanërisht të literaturës lokale lidhur me to, me vëzhgimet e mprehta dialektore
në terren, me njohjen e përditësuar të problematikave të zhvillimit të shqipes së sotme
standarde, por edhe me gjerë, autori ia ka dalë mbanë të sjellë në këtë vëllim ndihmesa
me vlerë, ndonëse siç pohon me modesti në parathënien e kësaj përmbledhjeje
“...beson se ka bërë hulumtime të reja, por gjithsesi të papërkryera, që duhen thelluar
dhe më tej” apo “...jo gjithmonë mund të kemi goditur në shenjë”.
Nisur nga sa më sipër, studime të mirëfillta, që dëshmojnë stofin e studiuesit të
thelluar e me përvojë, që sjellin ndihmesa të rëndësishme në fushat përkatëse dhe që i
drejtohen kryesisht një rrethi të ngushtë specialistësh të albanologjisë, ballkanologjisë
e sllavistikës, gjejmë në punimet: Albanësia e “provincave onomastike” në arealin e
Maqedonisë – dëshmi e autoktonisë së shqiptarëve në këto vise që nga perioda antike
e deri sot; Hulumtime linguistike-kulturohistorike në etnoregjionin e Rekës së Epërme
të Dibrës; Baçishti - një “enklavë maqedonishtfolëse” që ka ruajtur me ngulm
traditën shqiptare; Shqipja dhe maqedoarumanishtja nga aspekti i kontakteve midis
tyre; Gjedhe etimologjike. Këto përbëjnë edhe thelbin e këtij vëllimi. Punimet e tjera,
gjithsesi interesante e me ndihmesa vetjake, i drejtohen me sa duket një auditori më të
gjerë, e bash për këtë arsye duket të jenë të ndërtuara si një kombinim i paraqitjes së
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dijeve të përgjithshme të një fushe të caktuar me vëzhgime, diskutime e analiza
personale të autorit.
Në punimin Albanësia e “provincave onomastike” në arealin e Maqedonisë - dëshmi
e autoktonisë së shqiptarëve në këto vise që nga perioda antike e deri sot autori rimerr
çështjen e dëshmimit dhe përhapjes gjeografike të emrit të vjetër të shqiptarëve,
Arbën/Arbër dhe na sjell një dëshmi shtesë për praninë e këtij emërtimi në trajtën
Albano e Albanop(ol) në shekujt 3, 4 të erës sonë, në trojet e Maqedonisë së sotme (në
lokalitetin antik Stobi dhe në Solnjën e Epërme të Shkupit), duke krijuar kështu një
stacion të ndërmjetëm mes dëshmimit të këtij emërtimi te Ptolemeu (shekulli i dytë)
dhe atij të mëvonshmit, të njohurit, te Ataliati e Komnena (shekulli i njëmbëdhjetë), i
cili i heq njëkohësisht një gur të rëndësishëm dyshimit rreth kësaj mospërmendjeje të
gjatë. Nga ana tjetër krahas formave të vjetra Arban / Alban, në fondin toponomastik
historik apo të sotëm të Maqedonisë së sotme autori gjen edhe një varg emërtimesh,
që përmbajnë emrin e shqiptarëve dhe që dalin me trajta të vjetra si ato sllavojugore
Arbanas, Arbanaško, Arbasanci, Raban, greke Arvat, apo arumune Arbinovë, çka flet
për një shtrirje të lashtë e të gjerë të shqiptarëve në këto vise. Duke patur parasysh
rëndësinë jo të njëjtë të gjurmëve në toponimi do të kishim dëshiruar një hierarkizim
më të thelluar e eksplicit të këtyre dëshmive.
Marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-sllave, veçanërisht në trojet shqiptare jashtë
Shqipërisë politike, ku ato kanë specifikat e tyre, që shkojnë përtej faktit, që me
krijimin e shteteve ballkanike, shqipja e shqiptarët e atyre anëve u gjendën zyrtarisht
nën ombrellën e gjuhëve e shteteve sllave jugore, përkatësisht të dialekteve të tyre,
përbëjnë një fushë të rëndësishme të studimeve albanologjike. Pasqyrimi i këtyre
marrëdhënieve në trojet e Maqedonisë së sotme kanë zënë një vend kryesor dhe ato
janë shndërruar në një temë të preferuar të punimeve të derisotme të Muratit duke
mbushur kështu një zbrazëti të ndjeshme në këtë fushë studimesh. E veçanta e punimit
të po kësaj fushe, që paraqitet në këtë vëllim, Hulumtime linguistike e kulturohistorike
në etnoregjionin e Rekës së Epërme, është se Murati ndryshe nga herët e tjera është
përqendruar në një areal të vogël, pikërisht në Rekën e Epërme të Dibrës, në të cilën
pasqyrohen në mënyrë të koncentruar një pjesë e madhe e atyre proceseve, që
karakterizojnë marrëdhëniet shekullore shqiptaro-sllavojugore. Autori u është qasur
këtyre marrëdhënieve qoftë në planin historik, qoftë në atë të sotëm duke kundërshtuar
me argumente ato pikëpamje, që i shohin banorët e Rekës së Epërme, veçanërisht ata
ortodoksë, si sllavë të shqiptarizuar. Pasi tregon praninë e antroponimisë shqiptare në
regjistrat turke të shekullit të pesëmbëdhjetë, pasi tregon, shpesh bindshëm, se një
pjesë e vendbanimeve të kësaj zone, por edhe toponime të tjera, mund të shpjegohen
me mjete të shqipes, pasi vë në dukje dukurinë e shpopullimit në masë të kësaj zone
para rreth njëqind e pesëdhjetë vjetësh dhe asimilimin e shpejtë të kësaj popullsie të
zhvendosur e të shpërndarë nëpër Maqedoni, pasi thekson burimet sllavojugore, që
pohojnë praninë dominuese të shqiptarëve në fundin e shekullit të nëntëmbëdhjetë e
fillimin e shekullit të njëzetë në këto areale, pasi vë në dukje politikat asimiluese me
krijimin të ish- Jugosllavisë dhe Maqedonisë duke filluar me hapjen e shkollave serbe
a maqedonase, që në disa raste do të zëvendësonin ato shqipe, apo me ndryshimin e
mbiemrave, fillimisht me mbaresën karakteristike serbe -ić e më pas me ato
maqedonase -(o)ski, -(o)ska etj, autori ndalet në paraqitjen e situatës së sotme, të cilën,
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ndonëse jo në mënyrë eksplicite, e trajton duke u mbështetur në shqyrtimin e tre
elementeve, që, ndonëse problematikë, aktualisht konsiderohen si bazë për
përcaktimin e identitetit të një personi apo të një grupi personash. Murati përmes një
vargu argumentesh përpiqet që këta tre elementë t’i shohë në mënyrë të ekuilibruar e
pa mbivlerësimin e njërit apo tjetrit, por gjithsesi sipas një hierarkie që ka në bazë
gjuhën amtare. Ndërsa në fillimin e shekullit të njëzetë autorët sllavë pranonin se
burrat e Rekës së Epërme flisnin shqip dhe “serbisht”, kurse gratë vetëm shqip, sot
ndër ortodoksët e Rekës së Epërme kanë ngelur rreth njëqind persona në moshë të
thyer, që flasin ende shqip. Pjesa tjetër e ka humbur elementin gjuhë në favor të
maqedonishtes. Sigurisht te rekanët e zhvendosur nëpër Maqedoni, ky proces ka qenë
më i shpejtë. Megjithatë nuk mund të anashkalohet fakti, që shumë elemente
gjuhësore të kulturës popullore janë ruajtur edhe sot e gjithë ditën në gjuhën shqipe
(emërtimet për lidhjet farefisnore, këngë të lindjes e të kaçakëve, vajtime etj.). Lidhur
me përkatësinë fetare rekanët ndahen në myslimanë dhe ortodoksë. Kjo ndarje është
interpretuar arbitrarisht nga një sërë sllavistësh duke konsideruar fillimisht rekanët
myslimanë si shqiptarë dhe rekanët ortodoksë si serbë apo maqedonas. Më pas këtij
arbitrariteti i është shtuar edhe vlerësimi i rekanëve myslimanë si maqedonas të
myslimanizuar. Murati tregon se deri në fillim të shekullit të njëzetë edhe vetë burimet
sllavojugore, si p.sh. Kănčov-i (1900), flasin për ortodoksë shqiptarë në Rekën e
Epërme. Nga ana tjetër nuk mund të përjashtohet në mënyrë absolute as fakti, që
mund të ketë pasur edhe maqedonas që janë myslimanizuar. Ndryshueshmëria e
elementit të tretë, vetpërcaktimit të secilit subjekt, është një dukuri tepër e përhapur,
që lidhet me një sërë faktorësh jashtëgjuhësorë. Mjaft qartë e tregon këtë dukuri
Murati tek sjell të dhënat e regjistrimit të popullsisë të 1921-it, më pas përpjekjet e
“kohës së Limanoskit” kur myslimanët regjistroheshin maqedonas dhe të viteve të
fundit kur po këta myslimanë deklarohen si shqiptarë. Po ashtu me entuziazëm autori
vë në dukje edhe lëvizjen e kohëve të fundit të një pinjolli të komuniteti shqiptar
ortodoks të Rekës, Branko Manjollovski, i cili po përpiqet për ringjalljen e identitetit
shqiptar te rekanët e maqedonizuar. Gjithsesi areali në fjalë paraqitet që prej kohës së
të dhënave të para të regjistrave turke i përzjerë duke përjetuar për një kohë të gjatë
forcimin e elementit shqiptar, i cili edhe sot e gjithë ditën e ruan këtë identitet në
elementin gjuhësor të një pjesë të brezit të vjetër, ndërkohë që siç pohon autori i këtij
punimi në pjesën më të madhe të tij e ndjen veten maqedonas. Në mbështetje të
arsyetimeve të tij Murati sjell në punimin e thukët Baçishti - një “enklavë
maqedonishtfolëse” që ka ruajtur me ngulm traditën shqiptare, rastin e fshatit Baçisht
të Kërçovës, banorët e të cilit e kanë humbur plotësisht elementin identitar të gjuhës
shqipe, por me gjithë trysninë kanë ruajtur shenja të qarta të këtij identiteti siç janë
kultura popullore e veshjet si dhe vetëdijen se janë shqiptarë.
Një fushë tjetër interesante, ajo e marrëdhënieve të shqipes dhe arumanishtes në
arealin e Maqedonisë së sotme përbën lëndën e punimit Shqipja dhe
maqedoarumanishtja nga aspekti i kontakteve midis tyre. Në këtë punim Murati,
mbështetur në një korpus të bollshëm leksikor të përbërë nga fjalorë të arumanishtes,
folklorin gojor arumun (përralla e tregime popullore) apo në të dhënat e disa
monografive për grupe të ndryshme arumunësh, përpiqet të na japë një inventar
shterues të elementeve shqipe të huazuara nga arumanishtja apo të elementeve të
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përbashkëta në të dy gjuhët (rreth 300 njësi). Në fakt këto dy grupe, të cilët do të ishte
mjaft interesante të dalloheshin mes tyre, janë paraqitur bashkërisht dhe besojmë për
dy arsye: së pari sepse në mjaft raste është e vështirë të bëhet një dallim i tillë i qartë
dhe së dyti pasi Murati ka bërë të tijën tezën, sipas së cilës arumunët janë pjesë të
romanizuara të popullsive të vjetra të Ballakanit (epire, trakase, makedonase, ilire) dhe
si të tilla duke qëndruar pranë pjesëve përkatëse, që i kanë shpëtuar romanizimit, ato
kanë qenë pjesëtare të një simbiozë bukur të gjatë, që në kohët e mëpasme ka shpënë
në një lloj “rikthimi në orgjinë” të tyre duke ruajtur vende-vende gjuhën a dialektin e
tyre, por edhe në këtë rast duke mos arritur të formulojnë një identitet unik etnik, por
duke ngelur në nivelin e një pakice gjuhësore. Shpesh ata identifikohen në Shqipëri
etnikisht me shqiptarët e në Maqedoni me maqedonasit. Kjo e fundit e shtyn Muratin
që gjatë punimit të tij të përdorë termin maqedorumanishte (një emërtim gjithsesi i
vjetër ky) dhe të shkojë më tej e të korrigjojë një sërë huazimesh nga shqipja në
maqedonishte (Murati 2007), të cilat tani e mbrapa ai i sheh si pjesë e
bashkëpërkimeve e ndikimeve të ndërsjella mes shqipes e arumanishtes. Tangent
kalojnë në punim edhe dy çështje të tjera të bashkëpërkimeve e ndikimeve të
ndërsjella leksikore mes shqipes e arumanishtes. Çështja e parë është ajo e shtrirjes
gjeografike të këtyre elementeve dhe autori veçon nga ky këndvështrim vetëm të
folmen arumune të Krushevës. Çështja e dytë ka të bëjë me shqyrtimin e faktit nëse ka
dallim mes huazimeve nga shqipja apo bashkëpërkimeve leksikore mes arumanishtes
e rumanishtes dhe këtu autori është kufizuar në vërejtje selektive.
Së fundi, veç problematikës së larmishme shkencore dhe ndihmesave të vlefshme që
sjellin punimet e këtij vëllimi, për t’u përshëndetur është edhe sythi, që në pamje të
parë nuk ka të bëjë më tematikën e trajtuar këtu, kushtuar infrastrukturës së shkencave
tona kombëtare, mishëruar në Institutin Albanologjik të Prishtinës, një qendër e rëndësishme e shkencës albanologjike në Kosovë, i cili kohët e fundit, ndonëse në kushtet e
Kosovës së pavarur, është ndodhur në vështirësi financiare dhe në gjendje krize. Duke
e mbështetur plotësisht thirrjen e Muratit drejtuar ekzekutivit për mbështetjen
financiare të këtij institucioni parësor për shkencat tona kombëtare, do të dëshironim
që edhe ky institucion vetë të jetë më aktiv, të gjejë rrugët e vetëreformimit për t’iu
përshtatur kushteve të sotme, në mënyrë që, duke kombinuar mbështetjen financiare
me një strukturë adekuate, t’i kthehet atij Instituti shkëlqimi i figurave që ai ka nxjerrë,
si R. Qosja, I. Ajeti etj.
Duke iu qëndruar vlerësimeve pozitive për punimet e këtij vëllimi, duam të theksojmë
se botimi i këtij libri do të jetë vlerë e veçantë për studimet linguistike albanoballkanologjike.
Xhelal YLLI
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JOSIF BAGERI – RILINDASI, POETI DHE PUBLICISTI I
MADH SHQIPTAR
Veprën “Josif Bageri – Rilindasi, poeti dhe publicisti i madh shqiptar”
(2013), të autorit Branisllav Sinadinovski, pinjoll i familjes Bageri, mund ta quajmë
një vepër me vlera të veçanta, të cilën e kisha lexuar qysh më parë, kur po hartoja
edhe vetë një studim monografik për Rekën e Epërme, të titulluar “Gjuha e
humbur”, të komunitetit shqiptar ortodoks të kësaj krahine, prej nga rrjedh edhe
Migjeni, rilindësi i shquar Josif Bageri, Mateja Matevski etj., të asimiluar në një
aksident të historisë në elementin sllav.
Nga kjo vepër, të shkruar me një përkushtim të veçantë, mund të mësojmë
shumë. Mund të mësojmë se sa shumë ka bërë Bageri për çështjen shqiptare dhe sa
pak kemi bërë ne për të. Se si e kemi lënë të birret komuniteti ortodoks shqiptar i
Rekës në elementin sllav, e që ne kemi qëndruar fare indiferentë ndaj këtij
asimilimi të kryer me metodat më barbare sllave.
Në veprën të tij autori Sinadinovski figurën e Josif Bagerit, këtij rilindësi të
shquar të Rekës së Epërme dhe jo vetëm, e vështron në dimensione të ndryshme: si
poet, revolucionar, kontribuues të çështjes kombëtare etj. Këtu do të mësojmë për
rininë e hershme të Bagerit, për të afërmit e tij, për Rekën e Epërme të lindjes dhe
peizazhet e saj, për angazhimin e tij për gjuhën shqipe, si dhe për rrënjët e autorit
dhe të familjes së tij: për gjyshen Paraskeva, nga Belica e Rekës, e cila gjuhë të saj
të nënës kishte shqipen, se në atë gjuhë ka folur edhe i biri i saj i vetëm, babai i
ndjerë i autorit, profesori i njohur universitar Jakim Sinadinovski. Në të njëjtën
gjuhë ka folur edhe farefisi i tij më i ngushtë dhe më i gjerë, Zarifka, motra e
gjyshes së autorit, të cilën me përkëdheli e quanin Xafa, dhe tre djemtë e saj,
kushërinj të parë të profesor Jakim Sinadinovskit: Branko Manojlovski, Velan-i
dhe i ndjeri Vlajko, të cilët u rritën në Kiçincë të Rekës së Epërme. Deri në vdekje
të gjyshes së autorit, gjuha shqipe ishte gjuhë komunikimi në shtëpi midis gjyshes
dhe babait të autorit. Autori edhe sot i kujton verat që i kalonin çdo vit me babanë,
gjyshen dhe familjen më të gjerë në Belicën e lindjes, si mysafirë te daja Pavle,
(vëllait të gjyshes Paraskeva), si dhe nga familja e nënës Xafa (e motra e
Paraskevës) dhe babait të Brankos, Manojlo Manojlovski. Të gjithë ata
komunikonin kryesisht në gjuhën shqipe”. Por më pas, e humbën këtë gjuhë dhe si
rrjedhojë u tretën në elementin sllav.
Shqiptarët e këtij rajoni u përplasën gjithmonë me sundime të huaja sllave. Gjatë
viteve 1913-1941, kur këto anë i sundonte pushtuesi serb, shkollimi ishte imponuar
vetëm në gjuhën serbe, e më pas vetëm në gjuhën maqedonase. Dhe, si për
paradoks, ata qenë gjithmonë shqiptarë në shpirt dhe maqedonas në paraqitje. Të
rikujtojmë këtu rastin e personalitetit të shquar, akademikut “maqedonas” Mateja
Matevskit, i cili “pas 80 vjetësh fshehjeje, më në fund mori guximin dhe pranoi
publikisht para opinionit maqedonas përkatësinë e tij etnike shqiptare”. “Kjo është
për t’u përshëndetur dhe ne e urojmë për këtë! Kjo është e drejtë themelore e çdo
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individi, që ndjenjat nacionale t’i shprehë lirshëm. Por ky deklarim ka shokuar
opinionin maqedonas, për shkak se paraqet heqje dorë nga maqedonizmi antik i
promovuar nga pushteti aktual në Republikën e Maqedonisë. Me këtë hapet çështja
parimore dhe thelbësore, në çfarë hutie kemi jetuar dhe akoma jetojmë”, - thuhej në
një komunikatë të VMRO-Popullores, të Ljupço Georgievskit. Sipas tyre, ky akt
vërteton se diçka nuk është në rregull me shoqërinë maqedonase dhe duhet të
analizohet seriozisht fenomeni i ashtuquajtur maqedonizim (Lajm, 13. 6. 32013).
Reka e Epërme ka një histori të dhimbshme. Në vitin 1945 në fshatrat Krakornicë,
Bogdi, Shtirovicë, Bibaj, Tërnicë, Beliçicë, Sencë, Vallkovi, Nistrovë, Zhuzhnjë,
Niçpur, Vërben, Duf i Epërm, Duf i Poshtëm, Mavrovë, Leunovë, Niçfori etj. të Rekës
së Epërme mësohej në gjuhën shqipe, sepse fshatrat ishin shqipfolës dhe shqiptarë.
Pas disa viteve, në periodën e “pasçlirimit” të komunizmit sllavomaqedonas, me
presione të ndryshme, të lakmisë dhe interesit, të privilegjit ekonomik etj., shqiptarët
ortodoksë të këtyre fshatrave u asimiluan në maqedonas dhe rrjedhimisht mësimi në
shkollat e këtyre fshatrave u zëvendësua me gjuhën mësimore maqedonase. Sot ka
apo nuk ka 100 pleq që flasin shqip, sepse nuk dinë maqedonisht – shprehet studiuesi
dibran Mojsi Lutfiu.
Gjuhës së tij amtare shqipe Josif Jovan Bageri do t’i përkushtohej i tëri, për të
vetëdijesuar bashkëkombësit e tij që të kishin një dashuri më të madhe për ta
mësuar dhe përdorur atë, sepse e humbe gjuhën humbe edhe kombësinë – siç
ndodhi kështu fatkeqësisht me rekasit e Bagerit. Ai do t’i kushtonte asaj jo vetëm
poezi, por do të shfaqte edhe mendime të arrira për shkrimin e kësaj gjuhe me një
alfabet unik e për bashkimin e dialekteve. Bageri ngjarjes historike të Kongresit të
Manastirit (1908) do t’ia kushtonte poezinë “Kushtrimi i shqyptarvet në Monastir”,
ndërsa ky trim i Rekës i kishte thirrur të gjitha gazetat që ta përdornin alfabetin e
Kongresit të Manastirit, duke nënvizuar se “bashkimi i toskëve dhe i gegëve të cilët
janë vëllezër të një gjaku e mishi, djem të Shqipërisë, është e rëndësishme edhe për
unifikimin e të folurit dhe të shkruarit në gjuhën shqipe” dhe se “burimi, çezma prej
së cilës do të rrjedhë gjuha e ëmbël shqipe, mund të jetë e folura në Elbasan për
nderë të K. Kristoforidhit tonë dhe për të mirën e popullit shqiptar” (Gazeta
Shqypeja e Shqypnisë”, nr. 4-5, Sofje, 2. 8. 1910).
Në konceptimet e Bagerit: “Dialekti toskë dhe gegë nuk janë dy gjuhë të dy
popujve, por një gjuhë me një rrënjë...Por për fat të keq, populli gjatë kohë ka
mbetur pa alfabet dhe është shkatërruar...Kjo shumë shpejt do të përmirësohet nëse
shkruajmë drejt...Edhe përkundër shumë problemeve, populli shqiptar arriti që ta
ruajë gjuhën si pasuri të tij më të madhe...Mirëpo ai tani duhet të zhvillohet, sepse
ka nevojë që ta shkruajë drejt gjuhën e tij...Ndërsa shqiptari do ta derdhë edhe
pikën e fundit të gjakut të tij që t’i ruajë shkronjat e tij dhe fizionominë e popullit e
cila ruhet vetëm me alfabetin e tij...”.
Gjuha e opusit të Bagerit ka tërhequr interesimin edhe të studiuesve
albanologë, për të cilën autori Shaqir Berani ka hartuar një studim monografik
“Gjuha e Josif Bagerit”, mbrojtur si temë doktorate në Fakultetin Filologjik të
Universitetit të Prishtinës (1984), botuar nga Instituti Albanologjik më 1988.
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Autori Branislla Sinadinovski në librin e tij sjell të dhëna me interes dhe për
karakterin e kësaj zone limitrofe të Rekës, ku ndër të tjera shprehet:
“Sipas të dhënave statistikore të Perandorisë Osmane, rajoni i Rekës përmbi
Zhirovnicë, para dy luftërave ballkanike ka qenë i banuar me 770 shtëpi myslimane
dhe 345 shtëpi ortodokse shqiptare, ndërkaq numri i përgjithshëm i banorëve ka
qenë përafërsisht 8000” (Sinadinovski 2013: 47). Më tej ai nënvizon:
“Si luftëtarë dhe patriotë, dibranët dhe rekasit e epërm i kanë ruajtur me
fanatizëm të pashoq të gjitha veçoritë etnike të shqiptarëve, traditën, zakonet dhe
veshmbathjen popullore. Për ta gjuha ishte “tapi e tokës”, kurse “plisi i bardhë
“shenjtëri mbi shenjtëritë”. Ata ishin veçanërisht krenarë kur në vitin 1878 ishin
caktuar konturet e gjuhës shqipe, për shkak se me të drejtë mendonin se nëse
humbet gjuha, do të humbnin edhe populli edhe vendi. Prandaj ata nuk kursenin
përpjekjet e tyre që gjuhën shqipe ta përcillnin te gjeneratat e reja, për çka ishin
kyçur shumë patriotë shqiptarë.
Mirëpo, jo vetëm në të kaluarën, por edhe sot, shumëkush në Republikën e
Maqedonisë dhe jashtë saj (para së gjithash në Bullgari e Serbi) bëhen përpjekje
për ta problematizuar prejardhjen e popullatës së Rekës së Epërme. Me këtë rast, e
shtrojnë dilemën artificiale dhe pyetjen: a janë rekasit e epërm maqedonas të cilët
gjatë islamizimit e kanë marrë gjuhën shqipe, ose janë shqiptarë me elemente
sllave? Por, edhe kritikët dhe oportunistët më të flaktë, po t’i analizonin me
seriozitet karakteristikat etnografike, antropologjike, gjuhësore dhe të tjera të kësaj
popullate, e cila në fund të shekullit XIX në Rekën e Epërme kishte mbi 10.000
banorë, ndërsa në gjithë Maqedoninë, në kufijtë gjeografikë të saj, përtej 50.000
mijë, deshën apo s’deshën, do të duhet të pajtohen se, pavarësisht nga elementet
sllave, popullata ortodokse nuk janë sllavë të shqiptarizuar, po shqiptarë me
ndikime sllave. Kjo paraqet conditio sine qua non për çdo hulumtues shkencor, i
cili dëshiron ta hulumtojë prejardhjen e kësaj popullate krenare malësore shqiptare
të Rekës së Epërme.
Në favor të kësaj flet analiza e fjalëve bazë të popullatës shqiptare të Rekës së
Epërme, si për shembull emrat e kafshëve, bimëve dhe natyrës. Nëse rekasit do të
ishin sllavë të islamizuar, pra sllavë, të cilët për shkak të ndikimit pozitiv ose
negativ kulturor, janë bërë shqiptarë, siç flasin disa, atëherë do të duhej që në bazën
e të folmes të kishin mbetur më shumë fjalë sllave, ndërsa fjalët kulturore janë të
shqipes. Por, nëse është anasjelltas, siç flasin të tjerë, atëherë gjejmë emra shqiptarë
të kafshëve, bimëve, dhe gjësendeve të natyrës, që janë të lidhura me emra
kulturorë sllavë dhe të tjera. Analiza e thukët tregon se në 49 për qind të fjalëve
bazë dominon origjina shqiptare e rekasve të epërm, kurse origjina sllave e fjalëve
është përfaqësuar 23 për qind gjegjësisht 24 për qind, ndërkaq me prejardhje turke
janë vetëm 8 për qind. Edhe këta tregues nuk lënë mëdyshje se popullata e krishterë
e kësaj treve nuk janë sllavë të shqiptarizuar, por shqiptarë me ndikime sllave
(Sinadinovski 2013: 53).
Autorin Branko Sinadinovski e përgëzojmë sinqerisht që ka ndërmarrë të
shkruante këtë vepër me kaq përkushtim, me një gjuhë të qartë e të argumentuar
mirë, për Josif Bagerin, i cili mbetet fytyra e idealizmit shqiptar, që i dha një emër
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të pavdekshëm Rekës. Si e tillë, kjo vepër, për të cilën ka shfrytëzuar 94 njësi
bibliografike, do të jetë një përmendore me vlerë jo vetëm për Josif Bagerin, por
dhe për literaturën tonë historiografike e kulturologjike. Urojmë që kjo vepër të
mos jetë e fundit, por të na ofrojë edhe botime të tjera me vlerë, sidomos nga të
këtij etnoregjioni të Rekës.
Qemal MURATI
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PROMOVIMI I VEPRAVE SHKENCORE DHE
REVISTAVE TË ITSHKSH-SHKUP
“Botën e zbulova përmes librave”, do thoshte Sartri, ndërsa Vikor Hygo me
mendjemprehtësi do të konstatonte se “Libri në përgjithësi është rrugë nga e keqja
kah e mira, nga padrejtësia kah e drejta, nga e pavërteta kah e vërteta, nga nata
kah dita”.
Shumë mendime filozofike dhe shkencore, të shkruara në vepra të ndryshme kanë
qenë pikë orientimi dhe udhërrëfyes i civilizimit dhe progresit planetar. Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, i vetëdijshëm për
misionin fisnik shkencor dhe kombëtar që ka, pas konsolidimit të tij si institucion i
mirëfilltë shkencor, prioritet kryesor ka botimin e veprave shkencore dhe dy
revistave shkencore “Studime Albanologjike” dhe “SCUPI”.
Vepra e parë shkencore, që u botua nga Instituti ynë është ajo me titull “Gjuha e
romanit Lumi i vdekur”, i Jakov Xoxës, nga bashkëpunëtorja shkencore e Institutit,
dr. Bukurije Mustafa, vepër kjo që është një studim monografik për gjuhën e njërit
nga shkrimtarët më të veçantë në letërsinë shqiptare, i cili ka ditur të shkruajë jo
vetëm artistikisht, por edhe të krijojë gjuhë. Prof. dr Qemal Murati, këshilltar
shkencor i Institutit, thekson se “Me këtë vepër për gjuhën e një shkrimtari kaq
kompleks, që nuk ka qenë e lehtë për t’u realizuar në përmasat e tilla të një
monografie, autorja dr. Bukurije Mustafa dëshmon këmbënguljen e studiueses së
zellshme dhe shfaq aftësinë vrojtuese në trajtimin e problemeve në fushën e gjuhës
dhe letërsisë, duke i rrokur ato në një pamje tërësore në të gjitha dimensionet; në
fonetikë, morfologji, fjalëformim, leksik dhe stilistikë”.
Një vepër tjetër shkencore e botuar në 100- vjetorin e shtetit shqiptar është
“Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës”, e përgatitur dhe redaktuar nga mr.
Skender Asani, mr. Mehmet Prishtina dhe dr. Sefer Tahiri. Kjo vepër përmes
dokumenteve të pabotuara më parë, të mbledhura në arkiva të ndryshme, jep fakte
të reja mbi Hasan Prishtinën, këtë veprimtar gjigant, i cili bëri vepra të mëdha në
planin gjithëkombëtar. Përmes kësaj vepre shpaloset një epokë e tërë e Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare, përpjekjet për çlirim nga pushteti osman dhe për ruajtjen e
identitetit kombëtar shqiptar. Siç do të pohojë prof. dr Blerim Reka: “Dokumentet
diplomatike spikasin një fakt të pakontestueshëm: Shkupi, në fillim të shekullit të
kaluar ishte epiqendra e aktivitetit politik kombëtar shqiptar”.
Një vepër tjetër e rëndësishme e botuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni është ajo e prof. dr. Ramiz Abdylit me titull
“Trojet lindore shqiptare në kryengritjen e përgjithshme (viti 1912)”. Siç do të
theksojnë recensentët e kësaj vepre dr. Fehari Ramadani dhe dr. Qerim Dalipi “Kjo
vepër është e një rëndësie të veçantë, sidomos për faktin se jep një pasqyrë të plotë
të zhvillimit të kryengritjes në këtë pjesë të trojeve etnike. Autori pasqyron pozitën
e vështirë të popullit shqiptar, organizmin, zhvillimin, çlirimin e Shkupit,
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përfundimin e kryengritjes, etj. Shfrytëzimi i dokumenteve arkivore nga arkivat e
shumta e bëjnë këtë vepër të rezistueshme ndaj çdo kritike shkencore”.
Historiografisë shqiptare gjithnjë e më shumë i shtohen vepra me vlera kombëtare
nga studiues të ndryshëm shqiptarë. I tillë është edhe vëllimi me dokumente me
titull “Marrëdhëniet shqiptare-jugosllave 1968-1981”, i autorit mr. Qerim Lita. 50
dokumentet e hulumtuara, të grumbulluara dhe të studiuara, botohen për herë të
parë të plota dhe pasqyrojnë një periudhë të historisë së popullit shqiptar, e cila fare
pak është ndriçuar. Ky vëllim dokumentesh nuk është një libër i thjeshtë, por një
përmbledhje faktografish historiko-shkencore për njohjen e së vërtetës së
marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave.
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve ka botuar edhe një
vepër tjetër nga fusha e historisë, “Shqiptarët e Maqedonisë-nëntor 1943-dhjetor
1943”, të studiuesit të historisë, mr. Fati Iseni. Në këtë vepër autori shtjellon në
mënyrë shkencore një periudhë shumë të ngjeshur me ngjarje të rëndësishme të
karakterit kombëtar. Ky studim paraqet ngjarjet historike në mënyrë kronologjike
dhe analitike, gjatë viteve 1943-44 duke u mbështetur në burime dhe fakte të
qëndrueshme dhe njëherësh është tentuar që në kuptimin e plotë të fjalës, të jetë një
punim shkencor objektiv, i saktë dhe pa mos u ndikuar nga ideologjitë dhe rrymat e
ndryshme politike qoftë ato të dikurshmet, apo të sotme.
Instituti ynë ka organin e vet, revistën shkencore ‘Studime albanologjike’, në të
cilën botohen materiale nga sfera të ndryshme: gjuhësi, letërsi, folklor, etnologji,
histori, studime kulturore, etj. që ndërlidhen me albanologjinë dhe përgjithësisht
shqiptarët e këtyre trevave. Besojmë se revista “Studime albanologjike” luan një rol
të rëndësishëm për afirmimin e vlerave të shkencave albanologjike në këto troje,
duke respektuar parimet e mirënjohura metodologjike të punës shkencore. Në
revistë botohen, në radhë të parë studime të cilat ngërthejnë në vete rezultatet e
punës kërkimore të punonjësve shkencorë të Institutit, por edhe studiuesve të tjerë
shqiptarë nga hapësira mbarëkombëtare. Në faqet e revistës “Studime
albanologjike”, paraqitet dhe vërtetohet vazhdimësia historike, rrjedhimisht
autoktonia e shqiptarëve këtu në Maqedoni, në trevat ku jetojnë shqiptarët sot, që
nga kohët më të lashta.
Jo vetëm për Institutin shqiptar një sihariq dhe ogur i mirë është dalja në dritë e
revistës ‘SCUPI’, një edicion tjetër, i cili i përfshin vetëm punimet e prezantuara
shkencore që organizohen nga Instituti. ‘SCUPI’, asocion lashtësinë tonë në këtë
pjesë të Ballkanit, andaj në numrin e parë përmbledh punimet shkencore të
konferencës shkencore me temë “Mbrojtja e Trashëgimisë Kulturore Shqiptare në
Maqedoni”.
Viti 2012, përveç që solli jubileun e madh të 100−vjetorit të shtetit shqiptar, ishte
edhe përvjetor i një jubileu jo më pak të rëndësishëm: 40−vjetorit të Kongresit të
Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Në numrin 2 të ‘SCUPIT’ u përmblodhën punimet
e konferencës në temën “Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe – vepër me
vlera të mëdha kombëtare”. Në këtë konferencë u lexuan 12 kumtesa shkencore
nga gjuhëtarë të Maqedonisë, Kosovës e të Shqipërisë, morën pjesë dhe patën fjalë
përshëndetëse edhe pjesëmarrësit e këtij kongresi në vitin 1972: prof. dr. Remzi
Nesimi, prof. Emil Lafe dhe akad. Jani Thomai.
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Revista ‘SCUPI’ nr. 3 përmbledh punimet e konferencës shkencore me temë
“Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni”, që u mbajt me ndihmën e
komunës së Strugës, në të cilën në mënyrë shkencore u shqyrtuan modele të reja të
promovimit të vlerave tona kulturore si atraksione turistike dhe ndërvarshmëria
midis turizmit dhe trashëgimisë. Me punimet e tyre në këtë konferencë u
prezantuan studiues jo vetëm të institutit, por edhe të USHT-së, UEJL-së,
Universitetit Ndërkombëtar në Strugë, ndërsa pjesë aktive e saj ishin edhe
përfaqësuesit e disa komunave.
Numri i katërt i “SCUPI-t i kushtohet 100- vjetorit të shtetit shqiptar, përkatësisht
punimeve të konferencës shkencore me temë ‘Veprimtaria atdhetare e Hasan
Prishtinës’ që u mbajt në Shkup më 13 dhe 14 tetor, në kuadër të manifestimeve
për 100- vjetorin e flamurit dhe shtetit shqiptar. Konferenca shkencore kishte
karakter kombëtar e ndërkombëtar dhe shënoi rezultate të arritura shkencore. Në
kuadër të punimeve të saj dyditore studiuesit e njohur nga hapësira shqiptare, por
edhe shtetet e tjera, me kumtesat dhe referimet e tyre dhanë një kontribut të çmuar
në ndriçimin e figurës së atdhetarit të shquar Hasan Prishtina. Në revistën ‘SCUPI’
janë botuar mbi 40 punime nga studiues të njohur të fushave të ndryshme të
hapësirave mbarëkombëtare e rajonale, të cilët e vështruan figurën
shumëdimensionale të Hasan Prishtinës nga këndvështrime të gjera e të thella:
historike, politike, diplomatike, filozofike, pedagogjike, gjuhësore, letrare, të artit
etj. Në dimensionin e institucioneve shkencore dhe arsimore në konferencë u
përfshinë të gjitha universitetet më të rëndësishme të shqiptarëve dhe institutet
shkencore në Shkup, Kosovë dhe Shqipëri. Me kontributet e tilla interdisiplinare,
shpresojmë se i kemi ngritur një përmendore shkencore këtij personaliteti të
veçantë dhe lahet një borxh i vogël ndaj tij.
Ndërsa ndaj shqiptarëve, ndaj shkencës, ndaj misionit për të cilin jemi zotuar
moralisht dhe profesionalisht, në të ardhmen kemi borxh që të vazhdojmë
rrugëtimin e hulumtimit shkencor për të shpalosur fakte të reja mbi etnokulturën
shqiptare dhe jo vetëm, por dhe për të sjellë para jush, para opinionit shkencor
kombëtar e ndërkombëtar vepra të reja, me të vetmin qëllim të zbulojmë sa më
shumë të vërtetën objektive. Kemi vullnet, energji por edhe potencial hulumtues
për t’i dalë zot këtij premtimi!
Dr. Sefer TAHIRI
(Promovimi i veprimtarisë shkencore dhe botuese të ITSHKSH-së, organizuar më
14 shkurt të vitit 2013).
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