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Gjuhësi

STUDIME ALBANOLOGJIKE

QEMAL MURATI

SHQIPJA DHE MAQEDOARUMANISHTJA NGA
ASPEKTI I KONTAKTEVE MIDIS TYRE
Abstrakt. Ky punim studimor synon të japë një pamje më tërësore mbi
gjendjen dhe lidhjet që ekzistojnë midis shqipes dhe arumanishtes në rajonin e
Maqedonisë, vështruar në rrafshin leksikor, fonetik, morfologjik, idiomatik,
onomastik etj. Punimi mbështetet në burime të ndryshme dialektologjike,
leksikografike, folklorike dhe toponomastike, të cilat sjellin informacione me
interes në këtë fushë studimore.
Arumunët - një popullsi e romanizuar që jeton në Gadishullin e Ballkanit,
e cila flet një gjuhë që i përket grupit lindor të latinishtes, sot në Ballkan janë
rreth 1 milion, të njohur edhe si vlleh, ramër, cincar, crnovun, karagun
(kucovlleh), farshëriot (arvanjitovlleh), çiçi (Vlahović 1984, 87). Emrin arumun
atyre ua dha studiuesi gjerman Gustav Weigand, i cili u mor në fund të shekullit
19-të me gjuhën dhe mënyrën e jetesës së tyre, për shkak të një tipari
fundamental të arumanishtes së jugut të shtesës së një a-je në fillim të fjalëve –
si amáre (mare “det”), armãn (roman), arobã (“rrobë, fustan”), Avardarul
(Vardari), etj. Për sa i përket origjinës së vjetër të arumunëve, vllehve, apo
çobanëve, është e qartë se ata kanë qenë një popullsi lëvizëse (nomade) me
bagëtinë, më së shumti në malet e Pindit, e që më pas janë vendosur në vende të
ndryshme në Shqipëri, Maqedoni, Rumani, Greqi, e deri Kroaci. Ka teori se
janë trako–ilirë, rumunë, apo se janë polakë të ngulitur nga koha e kryqëzatave
apo të tjera teza të shumta.
Ky grup etnik, që jeton në Shqipëri, Maqedoni dhe Greqi, i cili e përdor
këtë gjuhë arkaike ende sot në jetën e përditshme, por e ka në përgjithësi të
vështirë të ruajë identitetin e vet, ka pasur kontakte e simbiozë shekullore edhe
me shqiptarët, me të cilët ka marrë e ka dhënë edhe në lëmin e gjuhës.
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Në fushën e kontakteve të tyre, posaçërisht të vrullshme dhe intensive
kanë qenë kontaktet gjuhësore shqiptaro-arumune, ku njerëzit e këtyre dy
etniteteve duke jetuar së bashku, kanë mësuar dhe kanë folur gjuhët e njëritjetrit, e pasojisht kanë huazuar dhe elemente të shumta në gjuhët respektive
dhe kanë asimiluar njëri-tjetrin. Për sa i përket elementeve të shqipes në
arumanishten, numri i tyre nuk është për t`u nënvlerësuar. Tache Papahagi në
Fjalorin e tij dialektor të arumanishtes (Dicţionarul dialectului armomîn, 1963)
e çon atë në 350 leksema bazë, pothuajse aq sa është dhe numri i italianizmave
në arealin linguistik të arumanishtes. Por, në fakt, po të gjurmohet me kujdes
kjo idiomë e arumanishtes, ky numër sigurisht do të dilte shumëfish më i madh.
Hulumtimet e ndërsjella midis shqipes dhe arumanishtes paraqesin interes
të veçantë për gjuhët e këtyre dy popujve, sepse më shumë se me popujt e tjerë
fqinjë, shqiptarët dhe arumunët kanë pasur ndërmjet veti një simbiozë më të
gjatë e më të hershme si bartës të një kulture sedentare në hapësirat e tyre
ballkanike.
Maqedoarumanishtja në idiomën e saj përshfaq elemente të shumta
leksikore, fonetike, morfologjike, sintaksore, onomastike dhe frazeologjike të
shqipes, të cilat meritojnë të gjurmohen në mënyrë më të plotë e të gjithanshme.
Hulumtimet në këtë fushë marrin një rëndësi të dorës së parë jo vetëm për
albanologjinë, por për romanistikën dhe për ballkanologjinë, sepse me
ndriçimin e tyre mund të sqarohet e kaluara dhe e tashmja e këtyre dy etnive
dhe jo vetëm, që kanë pasur një histori të përbashkët mijëvjeçare. Numri i madh
i tipareve të përbashkëta të shqipes me arumanishten shprehet në këtë, që
etnikumi vlleh (arumun) ka dalë si rezultat i romanizimit të popullsive vendëse
ballkanike (epire, trakase, makedonase, ilire), nga sundimi shumëshekullor i
Perandorisë Romake në Ballkan, pra si rezultat i romanizimit dhe të elementit
parashqiptar. Më pas ky element vlleh u nënshtrohet proceseve të ndryshme
asimiluese, në Shqipëri një rishqiptarizimi, kurse në truallin e sotëm të
Maqedonisë një sllavizimi të plotë. Së këndejmi, numri i madh i elementeve
leksikore dhe të tjera prej mbi 700 huazimeve të shqipes në maqedonishten, që i
kemi vënë re në hulumtimet tona gjuhësore (Murati 2007 ), në fakt duhet parë
jo si fjalë shqipe në sllavomaqedonishten, por si albanizma në
maqedoarumanishten (arumanishten e sllavizuar). Bashkëpërkimet e shumta
shqiptaro-rumune i ka hulumtuar dhe studiuesi Grigore Brënkush në një botim
të tij me interes “Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës rumune”, i cili
shprehet: Shumë më afër së vërtetës më duket hipoteza që ngjashmëritë midis
dy gjuhëve (shqipes dhe rumunishtes) shpjegohen nga një gjuhë e tretë që flitej
në këtë zonë në periudhën pararomake (Brâncuş 2009, 4). Ndërkaq, historiani
rumun Nikolla Jorga, në një vepër të tij “Historia e rumunëve të Gadishullit të
Ballkanit” (Shqipëri, Maqedoni, Epir, Thesali etj., Bukuresht, 1913 (Xoxi
2001,98 ), shprehet që arumunët janë me origjinë thjesht italike të ardhur në
Ballkan gjatë pushtimit romak, pa u regjistruar asgjëkund, jo vetëm sepse
regjistrat në atë kohë mungonin, por edhe vetë perandoria romake ishte e të
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gjithëve. Jorga shkruan për arumunët: “Këta kolonë romakë, këta të emigruar
nga Italia republikane janë atje prej 2000 vjetësh”.
Areali i Maqedonisë – një xeherore me pasuri të pafundme
etnolinguistike në Ballkan
1. Në rajonin e Ballkanit, që paraqet njërin nga mozaikët e rrallë të pasur
në botë në pikëpamje etnolinguistike, ku gërshetohen aq shumë gjuhë, kultura e
religjione të ndryshëm, jeta e asnjë populli të këtij visi nuk mund të studiohet pa
u studiuar dhe ajo e popujve fqinjë – shprehet studiuesi Petar Atanasov
(Polenakoviќ 2007, 202). Kështu, dhe historia e gjuhës shqipe nuk mund të
studiohet pa u studiuar edhe gjuhët e tjera ballkanike dhe, anasjelltas, nuk mund
të ketë studime ballkanistike pa shqipen. Pa shqipen ballkanistika do të dukej si
një përroskë (N. Jokl). Pa albanologji as nuk mund të flitet për romanistikë,
edhe aq më pak për hulumtime rreth prejardhjes së rumanishtes (Bela
Kopeczi). Shqipja është strumbullari rreth së cilës sillet gjithë gjuhësia
ballkanike. Është themeli i sprachbundit ballkanik (“Albanian is the pinion on
which Balkan linguistics all rests. Albanian is what is the fundament of Balkan
Sprachbund.”) – thotë komparativisti dhe albanologu i shquar amerikan Eric
Hamp.
Gjatë historisë shqiptarët kanë qenë gjithmonë eklektikë, domethënë ata
kanë pasur një qëndrim të hapur ndaj botës. Kanë ditur të marrin, të asimilojnë
dhe të përshtatin elemente të shumta. Ky qëndrim i hapur shihet më mirë në
gjuhën shqipe, e cila është një përzierje e habitshme elementesh. Zor të gjesh
një fjalë shqipe pa ndikim të huaj – pohon studiuesi i pasionuar i gjuhës shqipe
Robert Elsi (Elsie 1996, 88). Por, nga ana tjetër, shqiptarët edhe u kanë dhënë
popujve fqinjë jo pak elemente nga të gjuhës së tyre.
Duke qenë për një kohë të gjatë në kontakt e në simbiozë me popujt e
Ballkanit: me grekët, romakët, sllavët e jugut, turqit, vllehtë, romët, sefardët
(hebrenjtë), etj., shqiptarët kanë marrë dhe u kanë dhënë atyre mjaft elemente
edhe në fushë të fjalorit e të gramatikës.
Në fushën e kontakteve ndërgjuhësore një xeherore me pasuri të
pafundme përbën sidomos areali i Maqedonisë, me jo më pak se 23 gjuhë e
kultura që fliten në këtë territor dhe që si i këtillë paraqet një fenomen
etnolinguistik në Ballkan dhe në Evropë. Mu për këto arsye territori i
Maqedonisë paraqet bërthamën e ‘Lidhjes gjuhësore ballkanike’. Në një situatë
të tillë bilinguizmi e pluralinguizmi në Ballkan dhe në Maqedoni, posaçërisht të
vrullshme dhe intensive kanë qenë dhe janë kontaktet gjuhësore shqiptarorumune dhe ato shqiptaro-arumune, ku njerëzit e këtyre etniteteve duke jetuar
së bashku, kanë mësuar dhe kanë folur gjuhët e njëri-tjetrit, e pasojisht kanë
huazuar dhe elemente të shumta në gjuhët respektive. Për sa u përket lidhjeve të
shumanshme shqiptaro-rumune, studiuesit kanë vënë në dukje se rreth 600 fjalë
janë të njëjta ose me rrënjë të përbashkët midis shqipes dhe rumanishtes. Kjo
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tregon lidhjet e ngushta që kanë ekzistuar midis ilirëve dhe trakasve, të cilët
kanë jetuar në Gadishullin Ballkanik shumë shekuj përpara se sllavët të
shkelnin në këto treva (Papailia 2000 3). Njohësi i mirë i marrëdhënieve mes
popujve të Gadishullit Ballkanik, Teodor Kapidan, shprehet kështu: “Për dallim
nga lidhjet me grekët dhe sllavët, lidhjet e rumunëve me shqiptarët, në
pikëpamje ballkanike, shfaqen shumë më të ngjeshura. Ato nisin nga një numër
fjalësh që nuk janë as latine, as greke, as sllave dhe as huazime të ndërsjella
rumuno-shqiptare, por disa trajta që nisen nga të njëjtat fjalë themelore, të
cilat duhet të kenë ekzistuar mbase në të folmet pararomake trako-ilire...”
(Albanezul 1996, 21). Për këtë arsye, ndoshta është më mirë të flitet për
elemente të përbashkëta të shqipes dhe arumanishtes, se sa për ndikimin e
njërës gjuhë mbi tjetrën. Albanologu i shquar gjerman Gustav Meyer këtë
substrat të përbashkët e shpjegon kështu: Një radhë përputhjesh në shndërrimin
e elementit latin me rumanishten, e cila pas gjithë gjasave është krijuar
gjithashtu në veri të Gadishullit Ballkanik, pra në afërsi të shqipes, flasin për
një substrat të përbashkët etnologjik të të dy gjuhëve, ose ngaqë rumunët
pararomakë flisnin një gjuhë të afërt me ilirishten, ose pse si shqiptarët ashtu
edhe rumunët para se të romanizoheshin kishin asimiluar një element të jashtë
fisit, jo indogjerman...
Nocioni i termit arumun dhe elementi arumanishtfolës në Ballkan
2. Së pari ta definojmë termin arumun e arumanishte. Sipas studiuesve të
kësaj problematike, nocioni arumun lidhet me popullsinë vendëse të
romanizuar të Ballkanit (trake, ilire, shqiptare etj.). Në romanistikë sundon
mendimi i përgjithshëm që arumanishtja është dialekt i gjuhës rumune (Tache
Papahagi, Petar Atanasov), kurse te një lagje tjetër trajtohet si gjuhë e veçantë
e latinishtes ballkanike (B. Nastev, Dina Cuvata). Te Fjalori i Dina Cuvata
(Dimo N. Dimçev), autori i fjalorit të njohur Dicţionarul Dialectului Aromîn,
Papahaxhi, mallkohet me këtë nëmë: urbarea su-l batã Tachi Papahagi tsi
dzãsi ca limba armãneascã-i dialectu-a limbãljei valahuteascã = U verboftë
Taqi Papahaxhi, që thotë se gjuha arumune është dialekt i vllahishtes
(rumanishtes). Marrëdhëniet e shqipes me arumanishten ndërkaq konsiderohen
si marrëdhënie midis shqipes dhe rumanishtes, pasi, arumanishtja trajtohet si
dialekt i rumanishtes, duke i vendosur ato shpesh në marrëdhënie varësie midis
tyre, duke mos i parë si dy idioma të veçanta të latinishtes ballkanike (Poçi
2009).
Elementi arumun në Ballkan ka një shtrirje të hapët gjeografike, kryesisht
në brezin kufitar shqiptaro-greko-maqedonas. Më së shumti e gjen në krahinën
e Pindit, në Greqi, pastaj në rajonin e Myzeqesë në Shqipëri dhe, së fundi, në
Maqedoni (Nastev 1988, 149). Në truallin e Maqedonisë me një dendësi më të
madhe arumunët shtrihen sidomos në Krushevë (ku janë popullsi dominante),
Manastir, Resnjë, Ohër, Strugë, Shkup, Shtip, Koçan, Veles, Prilep, Ovçe Pole,
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e pjesërisht dhe në Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Dibër etj., ku kanë punuar si
tregtarë e zanatçinj: bojaxhinj, kujunxhinj (argjendarë), qiraxhinj, pra në ato
vende ku jeton dhe një popullsi e ndjeshme shqiptare dhe ku
bashkëmarrëdhëniet e këtyre dy popujve dhe gjuhëve të tyre kanë qenë të gjata
dhe intensive. Sot vllehtë i gjen në Shqipërinë Qendrore dhe Jugore, kryesisht
në jug të vijës Durrës - Ohër, si: në Durrës, Elbasan, Tiranë, Kavajë,
Rrogozhinë, Lushnjë, Berat, Fier, Vlorë, Pogradec, Korçë, Gramsh, Ersekë,
Përmet, Gjirokastër, Delvinë, Sarandë. Kjo popullsi, ashtu si në gjithë
Ballkanin, edhe në Shqipëri ka realizuar një bashkëjetesë mijëvjeçare, duke
mundur të ruajë deri në ditët tona identitetin e saj nga asimilimi prej shumicës
vendase. Si rezultat ngjashmëritë janë krijuar edhe në mendësinë popullore dhe
atë etno-kulturore, e cila do të pasqyrohej në krijimin e shprehjeve, frazave,
mënyrave të të thënit në mënyrë paralele në këto gjuhë (Poçi 2009).
Një analizë të qëndrueshme lidhjeve gjuhësore të arumanishtes dhe
shqipes u ka bërë ballkanologu eminent me origjinë arumune nga Prilepi
Teodor Kapidan në punimin e tij Raporturile albano-române (“Dacoromania”
II, f. 444-554; Atanasov 1997, 6). Këtu ai na jep një shtresim të elementeve të
përbashkëta në të dy gjuhët, duke i ndarë ato në tri kategori: fjalë arumune të
huazuara nga shqipja, ndër të cilat dhe elemente autoktone, fjalë me origjinë të
përbashkët dhe ballkanizma. Mbi bazën e elementeve të përbashkëta shqiptarorumune, Kapidan arrin në konkluzionin e tij se “përveç kontakteve ndërmjet
rumunëve dhe shqiptarëve në periodën romake, duket se ka ekzistuar diçka,
edhe përpara këtyre marrëdhënieve, e elementit autokton”, që domethënë i jep
rëndësi substratit. Ndërkaq, punim me vlerë në këtë fushë ka bërë dhe romanisti
Petar Atanasov: Romansko-Albanski jazični vrski (Atanasov 1997, 1-18),
Haralambie Mihăescu (Mihăescu 1978), etj.
Për t`i thelluar më tej rezultatet në këtë fushë, një kontribut modest mund
të jetë dhe ky punim yni që kemi ndërmarrë mbi raportet gjuhësore të shqipes
dhe maqedoarumanishtes, duke e kufizuar gjeografinë gjuhësore kryesisht për
rajonin e Maqedonisë, ku piqen e gërshetohen ndjeshëm këto dy gjuhë e
kultura. Me termin maqedoarumanishte do të shënjojmë arumanishten që është
folur e që flitet në rajonin e Maqedonisë, për ta dalluar nga idiomat e tjera të
arumanishtes në Shqipëri, Greqi e Bullgari. Këtë nocion maqedorumanishte e
ka përdorur dhe albanologu i njohur Gustav Majer në Fjalorin e tij të famshëm
etimologjik të gjuhës shqipe (Majer 1891, 2007, 32).
Për hetimin e elementeve të shqipes në arumanishten e truallit të
Maqedonisë kemi qëmtuar burime të ndryshme dialektologjike, leksikografike,
folklorike dhe toponomastike: studimin monografik për dialektin arumun të
Krushevës “The arumanian dialekt of Kruševo in Sr Macedonia SFR
Yugoslavia” të sllavistit dhe ballkanologut të njohur polak Zbigniev Gołab
(Golab 1984), një përmbledhje me përralla popullore të Krushevës “Vlaškite
narodnik prikazni od Kruševo” (Anovska 2002), tregimet popullore
dygjuhësore dhe relacionet vlleho-maqedonase (Popvasileva 1987), Dictsionar
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armanescu-machidunesku të Dina Cuvata/Dimo Dimčev (Cuvata 2006),
fjalorin dialektor të arumanishtes të Take Papahaxhi (Papahagi 1974),
“Aromanski studii” të Bozhidar Nastev (Nastev 1988), toponiminë e fshatrave
vllahe Belicës së Epërme dhe Belicës së Poshtme “Toponimija na vlaškite sela
Gorna Belica i Dolna Belica” (Dunovski 1998), etj., një studimin të shkëlqyer
monografik për të folmen maqedonase dhe arumune në regjionin e Ohrit dhe të
Strugës “Govorot na Aromancite Farseroti od ohridsko-struskiot region (vo
balkanski kontekst)” të Marjan Markoviќ (Markoviќ 2000), të cilat na japin
informacione me interes në këtë fushë studimore.
Arumanishtja ndjente nevojë për pasurimin e fjalorit të saj nga shqipja
3. Për sa u përket elementeve të shqipes në arumanishten, sipas
vëzhgimeve paraprake që janë bërë nga autorë të ndryshëm, është pohuar që
numri i tyre nuk është për t`u nënvlerësuar dhe mund të sillet mbi 300 leksema
bazë, që kanë hyrë me rrugë të ndryshme në këtë idiomë, pothuajse aq sa është
dhe numri i italianizmave në arealin linguistik të arumanishtes (Nastev 1988,
62). Po t’i referohemi fjalorit etimologjik të T. Papahagit ( Dictionarul
dialectului aromin, 1963), në arumanisht janë huazuar rreth 355 fjalë, si: guvë,
gorricë, merimangë, pikë, rrap, shëllirë, shollë, mëllagë, çilimi, çakërdisem,
degë, mezi, mace, vijë etj. Ky numër sigurisht është edhe më i madh nga ai që
është paraqitur nga leksikologët dhe studiuesit që janë marrë me elementet
shqipe në arumanishten dhe mbase mund të arrijë dyfishin e më shumë.
Nga ana tjetër, edhe shqipja ka huazuar disa fjalë nga arumanishtja,
ndoshta jo të shumta, p.sh: fiçor, kënut, milor etj. Por, nga anketimet e bëra sot
në jug të Shqipërisë vërehet se gjendja gjuhësore e arumanishtes nuk është më
kjo (Poçi 2009). Si shprehje e kontakteve të ndërsjella kulturore e gjuhësore,
këtyre mund t`u shtojmë për shqipen dialektore edhe fjalë të tjera të hyra nga
arumanishtja: bujer, kaptell, kërluk, konoshtejs, perdaf, partall, sugar, Kaset/
Kasa – emër familjeje e mbiemër familjar (Kërçovë), etj.
Në fjalorin e arumanishtes nga të regjionit të Krushevës dhe të qyteteve të
tjera të përmendura këtu sipër kanë hyrë një numër i konsiderueshëm i
elementeve të shqipes. Kur është fjala për Krushevën, vlen të theksojmë këtu se
në këtë areal, përveç popullsisë arumune dhe maqedonase, kanë jetuar dhe
shqiptarë të konfesionit ortodoks, të cilët kanë lënë dhe gjurmët e tyre në
toponimi dhe në gjuhë. Në Krushevë është e njohur Mëhalla “Ohtul di
Arbinesh” (“Kodra e Shqiptarëve”, Arnautskiot Rid), formuar në fillim të shek.
XIX, në pjesën perëndimore të këtij vendbanimi, në anën e majtë dhe të djathtë
të lumit të Krushevës, nga shqiptarë ortodoksë të Shqipërisë Jugore, Korçës e
Voskopojës, të cilët siç pohon studiuesi Aleksandar Matkovski, “filluan të
vllahizohen qysh në kohën e ardhjes së tyre” (Matkovski 1978, 13; Anovska
2002, 9).
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Arumanishtja, sikurse dhe gjuhët e tjera ballkanike, ndjente nevojë për
pasurimin e fjalorit të saj (Atanasov 2000), përveç nga gjuhët e tjera, edhe nga
shqipja. Direkt ose indirekt, në arumanishten kanë hyrë një numër i
konsiderueshëm i elementeve nga shqipja.
I. Elemente shqipe në të folmen arumune të Krushevës
Për regjionin e Krushevës mund të evidentojmë një numër jo të pakët të
leksemave të tilla, kund mbi 30 fjalë, të nxjerra nga studimet dialektologjike të
linguistit polak Z. Gollab (1984) dhe Marjan Markoviќ (Markoviќ 2000), që
prezanton të folmen e arumunëve Farshëriotë (me prejardhje nga Frashëri i
Shqipërisë).
Arbinésu m. –lu pl. Arbineši, -l`i ‘shqiptar’ (Gołab 1984, 201). Me emrin e këtij
etniku lidhet dhe topoleksema Arbinovë – fshat tani i banuar me popullsi
maqedonase në rrethinat e Ohrit.
Arbinišie ‘Shqipëria’.
báltə f. pl. bálca, -le. Kjo leksemë është huazuar nga shqipja ‘baltë’, jo nga sll.
*bolto siç shprehet linguisti polak Gołab (Gołab 1984, 207).
bəneзu, pl. bənəmu ‘banoj, jetoj’ (Gołab 1984, 207).
búзə f. pl. buzle ‘buzë’ (Gołab 209). Albanizëm që ka shkuar edhe në të tjera
gjuhë ballkanike. Prej këndej rrjedh dhe mbiemri familjar arumun Buzleski në
rrethinat e Resnjës, përdorur si ofiq me cilësimin ‘njeri me buzë të mëdha’.
Khs. në Kosovë harbuzç. Asht njifar harbuzçi (Vushtrri).
capu m. –lu pl. cak`i, -l`i ‘cjap’ (Gołab 209), shq. cjap, dial. cap.
Dibreánu m. –lu ‘erë që fryn në drejtim të perëndimit’ (nga Dibra). Nga shq.
Dibër (Gołab 211).
duk`ésku, duk`áre/ duk`íre: mi duk`ésku ‘më duket’ (Gołab 213).
dhále/ dálə f. – shq. dhallë (Gołab 1984, 214).
flukatə “flokatë, velenxë” (Gołab 1984, 214).
fitur “flutur” (Gołab 1984, 214).
furtunə -a f. ‘furtunë, stuhi’ (Gołab 1984, 216).
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frikə-a f. shq. ‘frikë’.
frikósu, frikoásə, frikoáse ‘i,e frikësuar’. Kjo fjalë me format e mësipërme është
marrë nga shqipja ‘frikë’, një fjalë e mbarë kësaj gjuhe, e jo nga greqishtja e re
friki siç e shpjegon Gollab (Gołab 1984, 216).
gurmázu, -lu, pl. gurmáze, gurmázle – Gollab e shënon me pikëpyetje si
ballkanizëm (Gołab 1984, 218). Në fakt kjo fjalë njihet si një albanizëm
ballkanike (Çabej 1996).
gúvə, -a f. pl. gúve, -ile ‘guvë, vrimë e madhe a gropë brenda në një shkëmb
ose në tokë, shpellë, zgërbonjë’ (Gołab 1984, 218).
g`élə, -a f. pl. g`éle, -ile ‘gjellë’ (Gołab 1984, 218).
g`izə, -a f. g`izuri, -le ‘gjizë’ (Gołab 1984, 219); ghizã, ghizãreauuã (Cuvata
2006, 266).
g`umu, pl. g`úme, -ile ‘gjym’ (Gołab 1984, 219).
kalu, kálu, pl. kál`i. Në arumanishten e Krushevës do të jetë huazuar nga
shqipja ‘kalë’, porse Golab e merr si fjalë arumune (Gołab 1984, 223).
kárpə f. ‘karpë’. Gollab e regjistron për Gopesh, por thotë që është e panjohur
në arumanishten e Krushevës (Gołab 1984, 218).
kúçubə, -a f. kuçúbe ‘kaçubë’ (Gołab 1984, 228).
kupaçu m. kupašlu ‘kopaçe’ (Gołab 1984, 228).
minduésku, minduíre fol. ‘mendoj’ (Gołab 1984, 235).
análtu ‘lart’ (Gołab 1984, 198). Nga shqipja dialektore e Maqedonisë nalt. E
sjell dhe fjalori i Dina Cuvata (2006, 28).
nəpərtíkə/ nipərtíkə, -a f. pl. nəpərtíci, -sle ‘nëpërkë’ (Gołab 1984, 237).
Ohərda ‘Ohri’. Artikuluar me formën e shqipes në të pashquarën Ohër.
siguru “sigurt” (Gołab 1984, 248). Këtë fjalë Golab e shpjegon me burim
nga greqishtja, që ka hyrë nga italishtja. Kur dihet historia e formimit të këtij
lokaliteti, ku ka dhe popullatë shqiptare të aromanizuar, si dhe gjeografia e
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Krushevës, në fqinjësi me fshatrat shqiptare të këtij visi, kjo leksemë nuk ka si
të ndahet nga shq. sigurt.
strəmbu, -e pl. strəng`i ‘i shtrembër’ (fizikisht ose moralisht (Gołab 1984, 250).
shutu pl. shucə, shute ‘shyt, pa brirë’ Gołab 1984, 253).
ambáru pl. ambári ‘i mbarë, i pashëm’: kale-mbár (kale + ambarárə) =
lamtumirë (në ndarje) (Gołab 1984, 197).
vátrə, -a f. pl. vəcri, -le/vatre, -ile ‘vatër’. Gollab e jep me shënimin
ballkanizëm (Gołab 1984, 258), por kjo leksemë njihet si një albanizëm
ballkanike.
zvérkə, -a f. pl. zvérk`i, -le ‘zverk’ (Gołab 1984, 260).
II. Bashkëpërkime leksikore të shqipes me maqedoarumanishten
4. Një numër të konsiderueshëm elementesh leksikore të shqipes a
bashkëpërkimesh (konkordancash leksikore) hasim dhe te Fjalori
arumumanisht-maqedonisht i Dino Cuvata (Dimo N. Dimčev) “Dictsionar
armãneascu-machidunesku” (Vlaško-makedonski rečnik, Skopia, 2006), i cili
përfshin një lëndë leksikore prej 21.500 fjalësh nga të kësaj idiome, si dhe në të
folme dhe në burime të tjera të literaturës. Nga këto burime kemi qëmtuar një
material të pasur leksikor e gjuhësor me burim shqiptar që ka shkuar e rron në
arumanishten ose që mund të jenë fjalë me origjinë të përbashkët dhe
ballkanizma.
andralã, pl. andralji ‘marramendje’ = biu dauuã shushi di yin tora lj-yiniandralã – piu dy shishe verë dhe tash ka marramendje (Cuvata 2006, 30). Shq.
bised. andrallë ‘kokëçarje, telash’.
arãm (arãmi, arãmat, arãmri) “armoj “gërmoj, mih, rrëmih” = purtselu-aestu
lu- arãma oborlu tut – derrkuci e ka armuar (gërmuar) krejt oborrin (Cuvata
2006, 41). Armoj (Kërçovë).
ashi “ashtu”: ashi, mica, ashi = ashtu, nënë, ashtu (Cuvata 2006, 56, 323).
baci “emër me të cilin vëllai i vogël e thërret vëllanë e madh; 2. përdoret me
nderim edhe përpara emrit të një njeriu më të moshuar (Cuvata 2006, 93).
Përdoret në disa të folme veriore dhe verilindore të shqipes, prej nga do
të ketë hyrë dhe në arumanishten.
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bãligari “për kafshët, bagëlon” (Cuvata 2006, 98).
bãligat “për kafshët, bagëlon” (Cuvata 2006, 49).
baligã – ‘bajgë, balgë, bagël’ (Cuvata 2006, 94). Fjalë që ka shkuar edhe në
rum. balegã, megl. baligã, maq. baliga, skr. balega, të gjitha këto të ardhura
nga shqipja me trajtën primare balgë (Çabej 1976, 49). Në të folmet popullore
të maqedonishtes përdoret dhe me kuptim të figurshëm: Ne balegaj “mos
bagëlo” (Shtip), Ne baleguvaj (Maleshevë), pas gjuhëtarit D. Angelovski një
arumanizëm në maqedonishten (Angelovski 2000, 31).
vãltos “moçal, baltë” (Cuvata 2006, 99). Me ndërnëdërrimin fonetik b-v, khs. si
te vãrgãr = bullgar, vãrgarã – bullgare, vãrgãreashti – bullgarisht (Cuvata
2006, 564).
bãrnã bot. “bimë që zvarritet, bar” (Cuvata 2006, 99).
bardzu, bardzã – ‘kalë i zi me qime të murrme ngjyrë kafeje’ (Cuvata: 2006,
95). Fjala në thelb vjen nga arum. bardhu ‘me varra-varra të zeza’ (për bagëti),
por e cila rrjedh nga një fazë e përparme e shqipes bardhë (Çabej 1976, 57).
besa-bes – nga shq. besë (betim). (Cuvata 2006, 101).
besã – shq. besë. Përdorur në shprehje të tilla: bre, bre, besã ghigãneascã =
shih, shih, besë gegu (Cuvata 2006, 101).
bironji - ‘kafsha që nuk pjell, shtirë; gruaja që nuk lind’ (Cuvata 2006, 104) –
shq. beronjë.
bãcãtar, pl. bãcãtari – ‘shqiptar frashëriot’ (Cuvata 2006, 97). Ky cilësim
rrjedhur nga bãcãtar ‘ai që ruante disa dele rreth fshatit’ në rrethinat e Berit.
bãrsii – ‘bërsi, fundërria e rrushit dhe e ullinjve që mbeten pasi shtypen’
(Cuvata 2006, 100). Pas Majer fjalë e prejardhur nga lat. brísa. Por në
arumanishten gjithsesi është një huazim nga shqipja bërsi (Çabej 1976, 62).
bãricã pl. bãrici “bërrakë” (Cuvata 2006, 99).
biro palak. ‘babaçko’ (Cuvata 2006, 104).
birbu “bir, djalë” (Cuvata 2006, 103).
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bobo! pasth. bobo! Tsi sherpi mi mãshca = bobo, çfarë gjarpri më kafshoi
(Cuvata 2006, 105). bobo (FGJSSH).
buljear, pl. buljeari ‘bollë e madhe, lloj bolle’ (Cuvata 2006, 109). Bullar
(FGJSSH).
brushtulã, pl. brushtuli ‘lakror me djathë e me gjalpë’ (Cuvata 2006, 107)
brushtull (FGJSSH).
brumã, pl. brumi ‘brymë’: bruma lji-arsi bãhceadzlji = bryma i dogji bahçet
(Cuvata 2006, 107).
brumar – ‘nëntori’: cad ca frãndza tu Brumar shi ca schiclu tu-Alunar - bien si
gjethet në nëntor dhe kallinjtë në korrik (Cuvata 2006, 107). – brymës ‘nëntor,
muaji i brymës’ (FGJSSH).
buburanã, pl. buburani – ‘flakadan i madh, zjarr i madh’ (Cuvata 2006, 108) –
shq. bubulak (për zjarrin), bubulon, bubullon, bubullin (FGJSSH), me
alternimin l-r.
zbuldzu “bucë, bulë, top bore” (Cuvata 2006, 582).
pulã “organi gjenital i mashkullit” (Cuvata 2006, 443). Kjo fjalë obscene e
arumanishtes duhet të jetë një me të shqipes bullungë (FGJSSH) mullaçkë “e
ënjtur si xhungë në trup” (Kërçovë), të përdorura me kuptim të figurshëm.
bura “trim, burrë”: bura Tega nu s-aspari = trimi (burri) Tega nuk frikësohet
(Cuvata 2006, 110).
budzã, pl. budzã (buxë) “buzë”: cu budzãli aroshi di sãndzã = me buzë të kuqe
nga gjaku; cãt bati budzãli = mezi i lëviz buzët (është i sëmurë, flet ngadalë); 2.
skaj (në lumë ose në det): casa u-aveam pi budza di-arãu = shtëpinë e kemi
buzë bregut të lumit; oili li-avem dip pi budza di-amari = dhentë i kemi buzë
detit; apili-a Avãrdarlui lji-avea vinitã isa cu budzãli = ujërat e Vardarit i
arritën deri buzë bregut; 3. skaj, qoshe (e bunarit, kazanit): cu bãrgacili-mplini
pãn di budzã = me kazanat të mbushur deri në buzë, buzë më buzë; 4.
shmãshcã budzãli di cripari = i kafshoi buzët nga vështirësitë; 5. budzã-groasi
= me buzë të mëdha; 6. mallk. S-nu lji-arãdã budzãli = i vari buzët (u
hidhërua) (Cuvata 2006, 109) – shq. buzë.
budzos, budzoasã, pl. budzoshi, budzoasi – ‘ buzëmadh, që është me buzë të
mëdha’ (Cuvata 2006, 109).
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bucuvalã, pl. bucuvali ‘bukëvale’: tora seara va s-avem bucuvalã = sonte do të
hamë bukëvale (Cuvata 2006, 108).
bis, pl bishi - ‘bythë’ (Cuvata 2006, 104).
tăpoară “cakorre, sëpatë”: lo tăpoara shi s-dusi ti leamni = e mori cakorren
dhe shkoi për dru.
tăpor dem. “cakorre, sëpatë e vogël” (Cuvata 2006, 521).
tsap “përç, cjap” (Cuvata 2006, 544).
tsãpar “tregtar i cjepve” (Cuvata 2006, 545).
Cãtse? “pse”: cãtse nu vinishi = ce (pse) nuk erdhe (Cuvata 2006, 131).
Përemër pyetës, që reflekton trajtën dialektore të shqipes së Maqedonisë ce
“pse”.
cipitã “majë (e gjuhës, drurit, kodrës, malit), cep”: pi cipita di limbã lu-am, ma
nu-nji ticneashti cum s-dzãtsi = e kam në majë të gjuhës, por nuk më teket
(kujtohet) si thuhet (Cuvata 2006, 166). Me ndërrimin e rregullt fonetik e-i në
arumanisht, khs. si te ciresh – qershi, cirishear – qershor, cirgar – cergar etj.
chicã, chicutã “pikë”: acãtsa di-arucã cãti vãrã chicutã = filloi të bjerë nga
ndonjë çikë (pikë shiu). 2. çikë, diçka e imët: tuti-aesti tsi li spunji suntu unã
chicutã tu-amari = gjithë kjo që thua, është vetëm një pikë (çikë) në det (Cuvata
2006, 173).
chicãturã “vendi ku çikon çatia (në tavan, në dysheme)” (Cuvata 2006, 173).
cilimean (çilimean) “kalama i vogël, çilimí”: s-agiuca doi cilimeanji = luan me
fëmijë, çilimi”. 2. djalë, çilimi: am unã featã shi-un cilimean = kam një vajzë
dhe një çilimí (Cuvata 2006, 165). Një “formim elementar” që në arumanishten
duket të ketë depërtuar nga shqipja.
cingrimi pl. cingrinji “të ftohtë i madh e i thatë, acar, ngrica e dimrit,
cingërimë” (Cuvata 2006, 166). cingërimë (FGJSSH).
tsopã (copë) “copë, pjesë e madhe buke”: tsopa di păni = copë buke (Cuvata
2006, 545; Polenakoviќ 2007, 189). Studiuesi i njohur aromun Haralampie
Polenakoviç, me origjinë nga Gostivari, këtë fjalë e bie të ardhur nga turq. çup,
porse prejardhja e kësaj lekseme pa diskutim rrjedh nga shqipja copë.
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tsãtsã ”cucë”: Feata ńi earam/ feta ńi escu/ Tsãtsã ńi aveam/ tsãtsã ńi am (në
një përrallë popullore) = Çfarë më bëni ? Cucë isha/ cucë jam prapë
(Popvasileva 1987, 102).
Fjalori i arumanishtes tsãtsã e sjell me kuptimin “cicë, sisë” (Cuvata 2006,
545).
ceapã (çeapë) pl. ceapi (Krushevë) “çap, hap” (Cuvata 2006, 163).
ceapkãn (çeapkën) “çapkën, djalë i shpejtë, i prapë, të cilit i vlon gjaku”
(Cuvata 2006, 163). Fjalë me burim nga turq. çapkën, por në arumanishten
mbase mund të ketë depërtuar përmes shqipes.
ceapcãnlãchi (çeapkënllëqi) “çapkënllëqe” (Cuvata 2006, 163).
chicã (çikë) “pikë e vogël uji që bie nga çatia, çikë” (Cuvata 2006, 173).
dash pl. dashi “dash” (Cuvata 2006, 180).
deagã (frashëriotët) “degë” (Cuvata 2006, 184).
denghi “ballë e madhe, paketë” (Cuvata 2006, 188).
denghi (dengj) “kategori, shtresë”: nu nã hits denghi, noi him chihãeadz shi voi
hits picurari = nuk jeni dengu ynë, ne jemi qehallarë (të pasur), ju jeni barinj
(Cuvata 2006, 188).
rod pl. rodi krahin. “dëborë, borë, vdorë” (Cuvata 2006, 457). Në arumanishten
kjo fjalë del të përdoret si një regjionalizëm, si një shformim me metatezë nga
shqipja dëborë.
Vearã, Dzua di Vearã “Ditë Vere”. Urimet për Ditën e Verës te vllehtë e
Srtrugës: Bunã dimneatsa shi vearã nbar = Mirëmëngjesi dhe Vera e mbarë.
Në përgjigje: Si him hariosh shi cu nbãreatsã Vearã = Qofshim të gëzuar dhe ta
kemi mbarë Ditën e Verës (Trajanovski 1998, 81).
ģal – “djalë”. Fjalë nga terminologjia familjare, që e hasim në një këngë që
këndohej për Shëngjergj në Dibër: Ludaj, lulaj, Dostole! Ata ѓale, mja ѓale!
Ajde ѓale, Petre le! Petreva e bre nevesta (Nastev 1988, 79).
doci pl. doceanji (te Frashëriotët) “kopil. Fëmijë jashtë martese, bastard, doç”
(Cuvata, 207, Papahagi 497).
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dosã pl. dosi “kurvë” (Cuvata 2006, 208). Kuptimi i kësaj fjale, përdorur
figurshëm “kurvë” në arumanishten, pëlqen dhe me atë të shqipes “grua e
pandershme”.
ãndriptati “drejtësia”: ãndriptatea-anãchisi = fitoi drejtësia (Cuvata 2006, 79).
ãndriptat “i drejtë” (Cuvata 2006, 79).
drãzgã – shkurre, kaçubë (Cuvata 2006, 209).
aducã “ngjashmëri, të dukë”: shi-ahtari-aducã, nun ji-aveam vidzutã = aq kanë
të dukë (janë të ngjashëm), sa s`kam parë (Cuvata 2006, 7).
agru mb. “i egër” – tsi agru mi mãtri! = sa egër më shikoi; agru biba - patë e
egër (Cuvata 2006, 14). Në maqedoarumanishten kjo fjalë do të jetë huazuar
nga shq. egër, kjo vetë rrjedhur nga lat. acris.
erã pl. eri “erë”: s-lom niheãm erã = të marrim një erë, të freskohemi (Cuvata
2006, 222).
farã pl. fari “1. popull. 2. familje, farë, farefis”: de, bre, de! Tsi farã-aleaptã =
de, bre, de, çfarë familje vetjake! (Cuvata 2006, 230). Fjalë nga terminologjia e
jetës familjare, e cila nuk mund të ndahet nga shq. farë, farefis.
θea`min (Krushevë), te`min (Ohër) – femër (Markoviќ 2007, 30).
festã pl. festi “festë” (Cuvata 2006, 234).
fleamã “zjarr, ndezje” (Cuvata 2006, 237).
fitur pl. fituri zool. “flutur” (Cuvata 2006, 236).
fuscã pl. fuschi – flluska (e sapunit) (Cuvata 2006, 246).
fuljeauuã pl. fuljei “folé e shpendëve” (Cuvata 2006, 243).
fortsã “forcë, fuqi”: cu fortsa = me forcë. (Cuvata 2006, 239).
fricos “frikës, frikshëm”: lj-easti fricã = ka frikë, frikësohet (Cuvata 2006,
242, 317).
fundu “fund”: amarli, di-ahãndoasi tsi suntu, nu lã si shtii fundu = detrat, për
shkak se janë të thellë, nuk u shihet fundi (Cuvata 2006, 243).
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fustanelã “lloj veshje, fustanellë” (Cuvata 2006, 246). Kjo lloj veshje, si pjesë
e kostumit kombëtar shqiptar për burra, nuk mund të mos njihet si një huazim i
shqipes në arumanishten, që ka hyrë atje jo vetëm si fjalë, por dhe si kostum.
fut “1. kryej aktin seksual, 2. fig. ia hedh dikujt me mashtrime” (Cuvata 2006,
246).
fuchii “forcë, fuqi” (Cuvata 2006, 243).
gãl-gãl pasth. imitohet rrjedhja e verës, ujit “gëll-gëll”: ãl muta shushu shi,
gãl-gãl, ãl biu yinlu tut = e ngriti shishen dhe, gëll-gëll, e piu krejt verën
(Cuvata 2006, 250).
grit fol. “grish, thërras” ” (Cuvata 2006, 250).
gritã pl. griti “grishje, thirrje”: unã gritã cx-vini = një të grishur, erdhi (Cuvata
2006, 256).
gumar pl. gumari zool. gomar, 2. fig. njeri me tipare të ulta, jonjeri = mari
gumar inshi Poni – gomar i madh u tregua Poni (Cuvata 2006, 258).
gushi “gushë, fyt”: lu-acãtsa di gushi = e rroku për gushe (Cuvata 2006, 259).
guvã pl. guvi “vrimë e madhe në tokë, në dru a në një shkëmb, shpellë”: tu
pishtireauu ã ari nã guvã mari = te shpella ka një guvë të madhe ” (Cuvata
2006, 259). Shq. guvë.
“Fichir, fichir, γiŭlŭ cu mortulŭ , t` un loc mâcâ pâni! = Fikir, fikir, i gjalli me
të vdekurin, hanë bukë në një vend!ose Fichir, fichir, γiŭlŭ cu mortulŭ , di un
loc hea apâ = Fikir, fikir, i gjalli me të vdekurin, pinë ujë në një vend (në
baladën “Mrtviot brat”, Popvasileva 1987, 78).
ghelã pl. gheli “gjellë, ushqim”: ghelã di campiri = gjellë me patate (Cuvata
2006, 263).
giza, pl. gizadz, ghiza ‘gjizë’. (Cuvata 2006, 262, 266). Fjalë nga terminologjia
e ushqimit, albanizëm me burim interballkanik (Çabej 1976).
ghusmãpingã, pl. Ghusmãpinganji – ‘gjysmopangë’, nofkë që arumunët ua
jepnin shqiptarëve: Arbineslu-i ghusmãpingã = shqiptari është gjysmopingë
(Cuvata 2006, 266).
harei – gazmend, hare, dasmë (Cuvata 2006, 268).
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h`er “hekur” – te arumunët farshëriotë të Strugës dhe të Ohrit (Markoviќ 2000,
31).
shilji “pluhur, hi”, cinushi: Dina easti shilji-ntr-oclji la ehtsãrlji-a Armãnjlor =
Dina është hi në sy te armiqtë e arumunëve; tu vatra-a ta sh-cinushea ardi =
në vatrën tënde digjet edhe hiri (çdo gjë të shkon mbarë) (Cuvata 2006, 511,
563).
dzira (xira) “hirrë”. Te arumunët ndeshet në terminologjinë baritore, në situata
të tilla bisedimi: i kiseloto mleko osloboduva xira, me shqiptim të x për h..
Arumanizëm që ka hyrë në maqedonishten (Angelovski 2000, 31), e në vetë
arumanishten huazuar nga shqipja hirrë.
hut, hutã “i trashë nga mendja, i hutuar, budalla”: armasi ca hut = mbeti si hut
(Cuvata 2006, 282).
izoti palak. “i zoti, i aftë”: nu-i izoti el ti-ahtari un lucru = nuk është i zoti ai
për një punë të tillë (Cuvata 2006, 300).
etã pl. eti “1. kohë, jetë. 2. përjetësi” (Cuvata 2006, 224). Në ligjërimin e
Kërçovës e hasim të përdoret shprehje të tilla si më jetë e më denjo “në
përjetësi, për jetë të jetëve”.
cãceak “kaçak, grabitës, plaçkitës shqiptar” (Cuvata 2006, 122).
cãciubã pl. Cãciubi “trung i shkurtër, gëmushë, kaçubë”. 2. plak (Cuvata 2006,
123).
cãtsulã “kaçule, kësulë, kapuçi i gunës, bërrucit”. Me këtë kuptim kjo fjalë
njihet edhe në të folmet dialektore maqedonase të Maleshevës dhe të Prilepit si
një arumanizëm (Angelovski 2000, 31). Në arumanishten huazuar nga shqipja
kaçule, kësulë.
cac (cãcai, cãcari), kryej nevojën, dhjes (Cuvata 2006, 112). Në shqipen
dialektore të Kërçovës, në gjuhën e fëmijëve, përdoret kakë “mut” dhe kak
“dhjes”.
tsatsa “pasth. “kështu i quan nusja motrat e burrit në shenjë nderimi”. (Cuvata
2006, 544). Termi i arumanishtes tsatsa në thelb reflekton kaka, me
ndërndërrimin fonetik ts-c, si te tseapã – kepë, qepë. Kjo leksemë bashkohet me
kako të shqipes së Kërçovës, përdorur si ndajshtim me të njëjtin funksion, kjo
mbase prej kokonë, gr. kokona “zonjë”.
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cal pl. calji “kalë, at”, 2. fig. kokëfortë, budalla”: zurlu, ca cal = budalla, si
kalë. 3. fraz. Pi cal easti = është në kalë (në pozitë të mirë); cãdzu, di pi cal pi
gumar = ka rënë prej kali në gomar; analtu pi cal = nalt mbi kalë (Cuvata
2006, 113, 28).
calesh, caleshi mb. 1. “kalesh, zeshkan”. 2. (për dhen) kaleshë (Cuvata 2006,
114). Fjalë e mbarë shqipes kalesh, kaleshan, kaleshë.
carcalets zool. “kandërr si karkalec, bulkth” (Cuvata 2006, 113).
Cãstrãnjot “Kastriot, pjesëtar i familjes Farsherioti (Frashëri), sipas Kuvatës fis
arumun, të përhapura në Epir dhe Myzeqe: Ioryi Cãstrãnjotlu = Gjergj
Kastrioti- Skënderbeu (Cuvata 2006, 130).
catandasi “gjendje” (Cuvata 2006, 121).
cãtun pl. cãtuni “katun, fshat” (Cuvata 2006, 132).
checi “qeçe, lloj kësule” (Cuvata 2006, 172).
gãlbadzã “metil, këlbazë”: gãlbadza s-vã mãcã, de! Mallim për dhentë:
Këlbaza, u faroftë, de! ” (Cuvata 2006, 250).
cãmeashi pl. cãmeshi “këmishë” (Cuvata 2006, 125).
cãpushi zool. “rriqër, këpushë” (Cuvata 2006, 127).
caputã ol. Capiti “shputa e këmbës, gjurmashkë, këputë” (Cuvata 2006, 118).
cãrtsãlinã anat. “kërcell” (Cuvata 2006, 129).
cãrtsunã pl. Cãrtsuni “kokë, krye, kërcu” (Cuvata 2006, 130).
clini pl. “palë, kind”: fustani cu cljini-cljini = fustana me kinda-kinda (Cuvata
2006, 133).
Culonjea, fig. rrëmujë. Përdorur në shprehje të tilla: nã u-adra casa ca di
Culonjea = na e kanë bërë shtëpinë si prej Kolonje (rrëmujë, të çrregulluar, pa
asfarë rregulli). (krahasim me qytetin e Kolonjës në Shqipëri) (Cuvata 2006,
153).
korb “gavran” - te arumunët farshëriotë të Strugës dhe të Ohrit (Markoviќ 2000,
52).
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corba! pasth. corba! corba! – maq. lele. kutrite! – shq. grua e shkretë, grua
fatkeqe! (Cuvata 2006, 144).
creastã “kreshtë (te kafshët), 2. majë mali (Cuvata 2006, 147).
cuclã pl. cucli “kukull” (Cuvata 2006, 150). Në maqedoarumanishten më
shpesh del të përdoret leksema tjetër pãpushi.
culacu “pogaçe, kulaç” (Cuvata 2006, 152). Leksemë e burimit sllav kolač, por
me fonetikën e fjalës arumune do të njihet të ketë hyrë në këtë gjuhë prej
shqipes kulaç.
cumbar – kumbarë nun (Cuvata 2006, 154).
cushuri pl. Cushuradz “kushëri. dial. kushuri”: o, cushuri, yina cama-ncoa, de!
= o kushuri, eja këho (këtu), de! (Cuvata 2006, 159).
cusurinã “kushërirë, kushërinë”: cusurinã vearã = kushërirë e parë; cusurinã
andaulea = kushërirë e dytë (Cuvata 2006, 159).
cuvendã “1. fjalë, 2. bisedë e shtruar, bisedim” (Cuvata 2006, 159).
ljeap “cub, kusar shqiptar” (Cuvata 2006, 316). Emërtuar sipas etnonimit labbanor i krahinës së Labërisë.
Lalã pl. lãlãnji “ungj, xhaxha” 2. dajë 3. burri i tezes ose i hallës: lali Santa =
lala Santa, lali Coli-Mari = lala Koli Mari (Cuvata 2006, 304). Në shqipen lalë
ka po kështu shumë përdorime: babai në moshë të re kundrejt fëmijëve të vet;
vëllai i madh kundrejt vëllezërve më të vegjël ose kundrejt motrave më të
vogla; kunati ose kunati i madh kundrejt kunatave; xhaxhai kundrejt nipërve
ose mbesave. 2. Përdoret përpara emrit të një njeriu shumë të afërt ose kur
thërresim me nderim a me dashuri dikë, Lalë Gjoni. Hajde, or lalë. Lalë – emër
i lashtë i banorëve të Myzeqesë, me të cilin thërrisnin me përbuzje fshatarin e
varfër të kësaj krahine (FGJSSH).
lãpãrdii “fjalë e ndytë, lapërdhi” (Cuvata 2006, 307).
lãpushi “lapë, pjesa e poshtme e veshit, ku vihen vathët” (Cuvata 2006, 308).
Shq. lapë.
largu ndajf. “larg, përtej detit”: fudz largu di mini = ik larg prej meje; cãt/ tsi
ma largu = sa më larg; la Gretslji, di la dzãcã pãn la facã easti largu = Te
grekët, nga të thënët në të bërë, është larg (Cuvata 2006, 304, 215).
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lari “larje” (Cuvata 2006, 305).
lat, latã “i larë, e lame” (teshat) (Cuvata 2006, 305).
ljear, lejarã “larë, dele e zezë me me lesh të bardhë në disa vende” (Cuvata
2006, 316).
Latin, pl. latini “shqiptar katolik”: tsi-aurlji ca Latin = çka pisket/ çirresh si
shqiptar katolik (Cuvata 2006, 305). Me termin Llatin në mesjetë shënjohej
elementi katolik shqiptar nga popullsia arumune dhe ajo sllavomaqedonase, për
ta dalluar nga elementi vetjak ortodoks. Për këtë dëshmon dhe emërtimi
Latinski Grobišta në fshatin Llatovë të Kërçovës (Smiljanić Kičevija 476),
pastaj Latinska Crkva në lokaliteitn Arbanasi afër Nebregovës (Prilep). Këtë
kishë B. Koneski (Makedonski mesta i iminja, 30) me të drejtë e lidh me
elementin etnik shqiptar, duke theksuar se te popullsia sllavomaqedonase
“llatinë quhen shqiptarët katolikë”.
Latinã “shqiptare katolike” (Cuvata 2006, 305).
lau (mi) fol. “lau” (Cuvata 2006, 305).
lelic pl. lelits zool. “lejlek” (Cuvata 2006, 310).
ljepur pl. lepuri zool. “lepur” (Cuvata 2006, 317). Grupin konsonantik lj e ruan
dhe e folmja e Zajazit të Kërçovës.
ljipurar pl. ljipurari “ai që ruan lepujt” (Cuvata 2006, 317).
ljipurici dem. zool. “lepurush” (Cuvata 2006, 317).
lerã “zhul, zdral (te teshat)”: iaca di cãmeashi lj-easti-agno lerã = jaka e
këmishës është me lerë (Cuvata 2006, 311).
vãlãndueari “lëndim, mundim (shpirtëror), 2. i shkaktoj sëmundje shpirtërore
(Cuvata 2006, 563).
lãngoari “sëmundje, lëngatë” (Cuvata 2006, 307).
alãvdari “lëvdoj, lavdëroj”: alãvdarea easti-arãnji = lavdërimi është zgjebe
(Cuvata 2006, 18). Fjalë e burimit latin laudare “lavdi”, rum. lãuda, lãudare.
Në arumanishten me këtë formë me vd do të ketë hyrë përmes shqipes.
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alãvdat “i lavdëruar, i lëvduar” (Cuvata 2006, 18).
alãvdãlãchi “të lavdëruarit” (Cuvata 2006, 18).
alãvdã tor “lëvdues, ai që lëvdohet, që e lëvdon veten”. Përdoret dhe
alãvdocicu, alãvdos. (Cuvata 2006, 18).
lipsit fol. “lipset” (Cuvata 2006, 315).
lisã “emër i shpeshtë për pelën, bushtrën” (Cuvata 2006, 315).
ljin pl. ljinuri “li”: cãmeashi di ljin = këmishë liri (Cuvata 2006, 317).
mangu pl. mangani “burrë i madh e i fortë”: Coli, ashi-l cljeamã mangul =
Kole, ashtu e thërrasin atë mashkull” (Cuvata 2006, 324). Shq. mang, nga një
*mank, me sufiks diminutiv –ko (Çabej SGJ I 331).
mats pasth. thirrje për macën (Cuvata 2006, 328).
matsã zool. “mace” (Cuvata 2006, 328).
mari “i madh”: mari lucru = punë e madhe (Cuvata 2006, 326).
Ambar ndajf. “mbarë, me fat”: du-ti-ambar = të qoftë mbarë, shko mbarë; oarã
bunã sh-calea-mbar! = mirupafshim dhe rrugë të mbarë! Ti-ashtisi, shi-a lui
ãlji yinea-mbar = për ashtu, edhe atij i vinte mbarë (Cuvata 2006, 24).
Ambãreatsã pasth. “mbarë”! (në punë) (Cuvata 2006, 24).
Ãmbar, ãmbarã, pl. ãmbari ‘mbarë, mbarësi’: calea-mbar s-vã = të keni udhë të
mbarë; lucurlu- mbar = punë të mbarë (Cuvata 2006, 70).
Calea-mbar = udha e mbarë (Cuvata 2006, 114).
mãduuã “mend”, me sinkopim të n-së te grupi konsonantik nd: tini nu-ai
mãduuã-n cap = ti s`ke mend në kokë (Cuvata 2006, 330).
mengã, pl. mendzã “mendje”: lj-trapsi menga = ia vuri mendjen, i kushtoi
kujdes (Cuvata 2006, 339).
maramangã zool. “merimangë” (Cuvata 2006, 325). Dial. merimangë (Kër.).
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njeadzã “mes”: njeadzã dzuuã = mesditë, mjesditë. Në arumanishten kjo fjalë
do të ketë hyrë nga shqipja, me zhvillime fonetike mj-nj, si te mjegull – njegull
(Cuvata 2006, 380).
mesi “mesi, qendra”: bash tu mesi = bash në qendër; tu mes` di hoarã = në mes
të fshatit, 2. (anat.) mesi i trupit: mi doari mesea = më dhemb mesi, mjedisi, 3.
ndajf. me prepozitivin di mesi ”i mesëm”: cum birichetea ? – di mesi = si ishte
bereqeti ? – i mesëm, 4. mini escu-atsel/ atsea di mesi = unë jamë i mesmi
(vëllai) (Cuvata 2006, 339).
mizi “mezi”: mizi u scoasim dzeana-aestã = mezi e kapërcyem këtë kodër
(Cuvata 2006, 350).
mãcat “mëkoj, ushqej dikë” (Cuvata 2006, 329).
mãslati pop. “bisedë, muhabet”: pi omlu-aestu ari multi mãslats = ky njeri
tregon shumë mësalla (Cuvata 2006, 335). Fjalë edhe e shqipes krahinore
mësalle “përrallë” (Malësia e Tetovës).
misit “mësit, ndërmjetës” (Cuvata 2006, 348).
misitii “mësitni” (Cuvata 2006, 348).
alasã-nj-mi, dado = ler-më (lësho-më), dadë; leja-mi sh-mini cu tini = merr-më
edhe mua me ty (Cuvata 2006, 341) = më (trajtë e shkurtër e përemrit vetor mua
më).
mãndzu pl. mãndzã “mëz” (Cuvata 2006, 332).
njiic, pl. njits “mic, fëmijë i vogël” (Cuvata 2006, 381). Në arumanishten
përdoret dhe ot mic “burrë i vogël, burrec”, sikurse bullg. mъжeц (Bello 2009,
333). Shq. mic “fëmijë i vogël, djalë i vogël”.
turtã di misir “bukë misri që gatuhej për kremten fetare Ujët e bekuar te vllehtë
e Strugës” (Trajanovski 1998, 71).
mushcã zool. “mushkë”: dzasti mushchi di fluri = dhjetë mushka me flori
(Cuvata 2006, 359).
murgu, murgã “i murrmë, i murgët”: avea dupã oi un cãni murgu = kishte me
dhentë një qen të murgët (Cuvata 2006, 358).
Murgiu “emër qeni, Murxho” (Cuvata 2006, 358).
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analtu “nalt, lart”: analtu pi cal = nalt mbi kalë; multu analtu = shumë nalt
(Cuvata 2006, 28); La noi sh`are munte analtu = Te ne ka male të nalta
(Trajanovski 1998, 191).
ndauuã “ndoca, disa”: Nijopuli ari- ndauuã casi di Sãracãceanã = në
Nizhopole ka disa shtëpi të Sarakaçanëve (Cuvata 2006, 464).
vãr, vãrã pakuf. “dikush, ndonjëri, ndonjëfarë” = vãr ljepur - ndonjëfarë lepuri
(Cuvata 2006, 564). Shq. dial. far; erdhi far njeriu ? (Kërçovë).
nãnã “nënë” – kështu e quante nusja nënën e burrit, vjehrrën: nënë, tatë në
familjet vllahe të Strugës (Trajanovski 1998, 210). Kështu dhe në shqipen e
Kërçovës.
nãpãrtic pl. nãpãrtits zool. “nepërkë, gjarpër”. 2. fig. grua e keqe: taha loarãnveastã sh-elji, bãgarã nã nãpãrticã-n casã = edhe ata kinse kanë marrë nuse,
kanë shti nepërkë në shtëpi (Cuvata 2006, 366).
agalea ndajf. “ngadalë”: agalea, -agalea-agiumsirã = ngadalë-ngadale,
mbërrita (Cuvata 2006, 56, 10). Me ndërmjetësi të arumanishtes ka hyrë dhe në
maqedonishten dialektore agale “poleka, bavno” odi si agale, agale. Aga se
moma razbudi, agale gaski isklani (RMNP 1, 118; Angelovski 2000).
Argirovski GMJ 59 e afron me greq. e re àgál(a). Kjo vetë rrjedhur mbase nga
shq. ngadale, dial. kadale, gadale, me formë metatetike dhe me a-protetike në
arumanishten..
ãngrãnji pl. ãngrãnjeri “ngrënie me fjalë” (Cuvata 2006, 84).
ãngrãshca “ngrënës, llupës” (Cuvata 2006, 84).
ãnglitsat - ngrij, me alternimin e rregullt në arumanishten të r-së në l (Cuvata
2006, 84).
ãngrãshca ndajf. “ngrykë, në krahë, hopa” (Cuvata 2006, 84).
nipot “nip”: am un nipot shi-unã nipoatã di hilji-nju = kam një nip dhe një
mbesë të djalit. Nipot di frati = nip vëllai (Cuvata 2006, 366).
nora “nuse”: Soacra rao, nora bunã/ Sh`dole va s`tritsem = Vjehrra e keqe,
nusja e mirë/ bashkë do të kalojmë (Trajanovski 1998, 191). Me rotacizmin e sr në arumanisht.
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nãearcã pl. nãerchi “njerkë”: isturiea sǎ spusi nǎearcǎ cu-Armǎnjlji = historia
është treguar njerkë për arumunët (Cuvata 2006, 365).
njitsã “leshi i deles te qafa, bishti dhe stomaku, me kualitet të dobët, njicë”
(Cuvata 2006, 382). Lesh që ka marrë emrin nga të ngjiturit, shq. njis, njit
“ngjit”.
oi-bobo! o-bobo! pasth. “obobo”! (Cuvata 2006, 386).
ore! pasth. “ore” (Cuvata 2006, 388).
pabes pl. pabeshi “i pafe” (Cuvata 2006, 392).
pabesã pl. pabesi “e pafe” (Cuvata 2006, 392).
pagã “pagë, rrogë” (Cuvata 2006, 393).
pampori (te gramostenët e Ovçe Poles) “pamor, pampurr”: Armãnjlji di Shtip tu
pampori fudzirã ti tu Armãnii = Arumunët nga Shtipi me pampor shkuan në
Rumuni (Cuvata 2006, 394).
pastrã pl. pastri “pastër, pastërti” (Cuvata 2006, 400).
pãtatã “patate” (Cuvata 2006, 407).
patã zool. “patë” (Cuvata 2006, 400).
pendã “masë toke, tokë sa punon një pendë qe në një ditë” (Cuvata 2006, 410).
pitrit zool. “petrit, shpend grabitqar” (Cuvata 2006, 420).
pitrit, pitritã fig. “i bukur, fort i bukur, i pashëm” (Cuvata 2006, 420). Këtë
kuptim e ka dhe në shqipen dialektore të Kërçovës: osht petrejt – është bërë i
bukur, është përtërirë.
pã`rumb - te arumunët farshëriotë të Strugës dhe të Ohrit, me rotacizim të ll-së
ndërzanore në r (Markoviќ 2000, 32).
pri “për” (në betimet popullore): pri pãni = për bukët; sh-pri oclji = për sytë
(Cuvata 2006, 432).
pãshpurami sing. tantum “1. pëshpëritje. 2. marrëveshje e fshehtë” (Cuvata
2006, 407).
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pãshpuredz “1. pëshpërit, 2. bën marrëveshje të fshehtë” (Cuvata 2006, 407).
pushur, pushpurat “pëshpëritje, të folurit ngadalë” (Cuvata 2006, 446).
pisuprã “përmbi, përsiprri” (Cuvata 2006, 419).
pleagã “plagë”: pleaga-a mea nu lji-ari vindikari = plaga ime nuk shërohet
(Cuvata 2006, 422).
plãscãnescu “plas, pëlcas”: plãscãnirã dauuã tufechi = plasën dy pushkë
(Cuvata 2006, 422).
plãscu “plasja” (e pushkës) (Cuvata 2006, 422).
pleacicu “plaçka”: shi-aduna pleacichili = i mblodhi plaçkat (iku, shkoi)
(Cuvata 2006, 422).
placã “pllakë”: placã ti gramafon = pllaka e gramafonit (Cuvata 2006, 420).
popul let. “popull”. Fjalë e gjuhës letrare (Cuvata 2006, 427).
popullar “i njohur, i popullarizuar” (Cuvata 2006, 427).
ãnprapã ”i shpejtë, agil, i gjallë” (Cuvata 2006, 86). Formuar me parashtesën
ãn dhe fjalën shqipe prapë ”i sertë”, sikurse ãnreghistrari ”regjistrim”. Kjo
fjalë (i,e) prapë përdoret kësisoj për një ”njeri që është i egër, i rreptë, i
vrazhdë, i sertë” edhe në shqipen dialektore të Maqedonisë (Kërçovë, Strugë,
Dibër, Tetovë).
prash bot. “presh”: carni cu prashi = mish me presh (Cuvata 2006, 430).
preftu “prift”: ca preftul cu iazmolu = si prifti me ajazmën (ujin e bekuar);
preftu sã-nji ti ved = prift të pafsha (mallkim) (Cuvata 2006, 430). Te vllehtë e
Belicës së Strugës: prifteasea si nclinã/ Pescul tu farina = prifti lutet/ peshku
në miell (në një këngë lazore) (Trajanovski 1998, 96). Rum. préot.
prufet “profet” (Cuvata 2006, 440).
pulj “shpend, zog, pulë squkë”: avem nã loci cu yinghits di pulji = kam një pulë
squkë me njëzet zogj (Cuvata 2006, 443).
Pulji astar. “plejada e yjeve, Pula me zogj, Pulëzat” (Cuvata 2006, 444).
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chelchi “qelq”: s-frãndzi, ca di chelchi = thyhet, si qelq (Cuvata 2006, 172).
chelesh pl. cheleshi e chelesheanj “1. njeri pa flokë, qel, qelesh. 2. njeri me trup
të ulët, njeri i pacipë, horr, qelesh” (Cuvata 2006, 172).
chendru, pl. chendri “qendra”: tu chendrul a cãsãbalui = në qendër të qytetit
(Cuvata 2006, 172).
tseapã (ceapë) bot, “qepë” (Cuvata 2006, 546). Me ndërrimin fonetik k-ts (c).
cireashi (çireashi) bot. “qershi” (fruta) (Cuvata 2006, 167).
ciresh (çiresh) bot. “qershi” (trungu) (Cuvata 2006, 167).
Cirishear (çirishear) “qershor”: Andreilu-al Bagav muri tu Cirishear (1889) =
Andrej Bagav vdiq në qershor (1889) (Cuvata 2006, 167). Me alternimin
fonetik e-i.
aradã “radhë, rend” (Cuvata 2006, 39).
arasti “rast”: lji-u-adasu-arastea = e gjeti rastin (Cuvata 2006, 40).
regulã “rregull, normë” (Cuvata 2006, 453).
arãcãi “rrëke”: cara dendi nã ploai mea cara vinirã – arãcãili-mproasti = kur
ra shi, erdhën rrëke të rrëmbyeshme (Cuvata 2006, 41).
arãndzã f. ‘mullëz, farë djathi, rëndës, rrëndës’(Cuvata 2006, 42). Fjalë nga
terminologjia baritore. Edhe në rum rînzã. Sipas G. Majerit (Meyer 2007) fjala
pas gjase duhet bashkuar me rëndë ‘i rëndë’ dhe prapashtesën –ës, ku në këtë
mënyrë trajtat e rumanishtes dhe të arumanishtes janë huazuar nga shqipja.
arobã “rrobë, fustan” (Cuvata 2006, 49).
rãgucari “rrëshqitje, rrokullisje mbi akull” (Cuvata 2006, 450).
aroatã “rrotë” (Cuvata 2006, 49).
rufée pl. rufei “rrufe”. Krahas kësaj përdoret dhe arofhi (Cuvata 2006, 458).
slotã “skllotë, llohë, shqotë, stuhi me shi e borë” (Cuvata 2006, 483). Kjo fjalë,
të cilën Vasmer e shpjegon si të burimit sllav slota, kurse Çabej (1976) e bie të
ardhur nga bullgarishtja, si e tillë mungon në maqedonishten. Prandaj në
dialektin e maqedoarumanishtes konsiderojmë të ketë hyrë nga shqipja.

29

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

tsinã “(sonte/ sot” (Cuvata 2006, 548). Në shqipen zgjeruar me formantin –te.
Këtu do afruar dhe sot – arum. azã, astãzi, rum. azã astãdz, që kanë rrënjë të
ngjashme. Sikurse vuri re së pari F. Bopp-i më 1884, ndajfolja sonte (te autorët
e vjetër sónëte) ka dalë nga aglutinimi i dy fjalëve so nate nga “aso nate”, me
theksim mbi përemrin só, e sot nga so dite. Edhe Çabej (1976, III, 110), duke
përsëritur mendimin e Bopp-it, te sot e sonte sheh kompozita të moçme të
shqipes të dala nga so dite, so nate (në thelb këso dite, këso nate). Por, kur të
merren parasysh dhe rrjedhojat e arumanishtes, ky shpjegim vështirë mund të
jetë i pranueshëm, sidomos elementi përemëror só “kësi”, khs. këtu dhe sll.
sinoć “sonte”, nga prasl. *sъ ovaj noć, e dan, danas, prasl. *dъnъsъ.
tsupatã “sopatë e madhe” (Cuvata 2006, 549).
strãnipot “stërnip” (Cuvata 2006, 497). Për shkak të i-së nuk mund të jetë
rrjedhojë e drejtpërdrejtë nga latinishtja nepos, por rrjedh nga shqipja nip,
stërnip.
rãmã zool. “skrranjë” (Cuvata 2006, 450). Në shqipen me parashtesën –sk.
sharã “sharrë” (Cuvata 2006, 508).
Andreu, Andrelush “Shënëndre, Shndre, dhjetori” (Cuvata 2006, 30).
shilturã “shilor, qafë mali, vendkalim i ngushtë në pyll” (Cuvata 2006, 512).
shcãmbã pl. shcãmbi “karpë, shkëmb” (Cuvata 2006, 508).
scamnu pl. scamnuri “stol, karrige e thjeshtë” = scamnu di cheatrã - shkëmb
guri (Cuvata 2006, 466). Shq. dial. Shkom (Kërçovë).
scãrpi “degë të holla e të thata për të ndezur zjarrin, karthje 2. fig. e pavlerë”:
casã di scãrpi = shtëpi me shkarpa; om di scãrpi = njeri i dobët si shkarpë
(Cuvata 2006, 468).
shcop pl. shcopuri “shkop, 2. fig. goditje me shkop”: lu-arcarã tu shcop = e
rrahën me shkop; tsi shcop mãca = hëngër qotek me shkop (Cuvata 2006,
510).
shcodã bot. “shkozë”: lemnul di shcodã = dru shkoze (Cuvata 2006, 510).
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shcrac zool. “shkrap, akrep” (Cuvata 2006, 510). Fjalë me burim nga lat.
scorpius, me metatezë të sll.vj. dha skrapij, por me formën fonetik të s-sh në
maqedoarumanishten do të njihet të ketë hyrë përmes shqipes.
shcret, shcretã ndajf. “shkret” (për vende, për shtëpi): loclu tut s-pari ca
shcret = krejt vendi duket si i shkrtetë; ma shcret di Santa nu-aflji tu-Armãnami
= më të shkretë se Santa nuk mund të gjesh te arumunët (Cuvata 2006, 510).
shcretueari pl. shcretueri “shkretim” (Cuvata 2006, 510).
shcretuescu “shkreton” (Cuvata 2006, 510).
scrum “shkrumb, zhezhi”: s-arsi pita, s-adra scrum = u dogj peta, u bë shkrumb
(Cuvata 2006, 470).
scrumat “i bërë shkrumb”: nu s-mãcã, amãrashti, ghela-i scrumatã = nuk
hahet, idhëton, gjella është bërë shkrumb (Cuvata 2006, 470).
shcurtu “muaji shkurt” (Cuvata 2006, 237, 510): tu Shcurtu Armãnjlji nu fac
canã harauuã = Arumunët në shkurt nuk bëjnë kurrfarë gazmendi. (Cuvata
2006, 237, 510). Në maqedoarumanishten kjo fjalë ka krijuar rrjedhoja të tëra
përdorimi: shkurtat, shcurtedz, shcurticari, shcurticat, shcurtichedz, shkurtimi,
shcurtu etj.
shearpi zool. “shtërpi, zvarranik, bollë” (Cuvata 2006, 510).
shtisã “degë edruri” (Cuvata 2006, 510).
shtisã “rreze e diellit” (Cuvata 2006, 513).
shcurtabac dem. “shkurtabiq, shkurtalaq, një pëllëmbë njeri” (Cuvata 2006,
510).
shkurtacã “xhaketë e shkurtër grash, shkurtë” (Cuvata 2006, 510).
shcurtari “shkurtim, të shkurtuarit, 2. të shkuarit rrugës më të shkurt, 3. të
folurit konciz” (Cuvata 2006, 510).
spats “vend i pjerrët” (Cuvata 2006, 237, 486).
spatã “shpatë avlëmendi” (Cuvata 2006, 237, 486).
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spes pl. speshi “shpesh”: dintsãlji lji-ari speshi = dhëmbët i ka të shpeshtë
(Cuvata 2006, 237, 487). Kjo fjalë me burim nga lat. spissus, në
maqedonarumanishten me formën e saj fonetike do të ketë hyrë nga shq.
shpesh.
stirpar “bari që ruan delet shterpa” (Cuvata 2006, 237, 495).
shtirgoanji pl. shtirgonji bot. “shtarë, qingël bjeshke” (Cuvata 2006, 499). Me
ndërrimin e rregullt fonetik a-i në arumanisht.
strozmã “shtrojë, shtrosë, shtromë” (Cuvata 2006, 237, 499).
strungã “vend i thurur, ku përbujnë e ku mjelin bagëtinë, strungë, shtrungë”
(Cuvata 2006, 499).
astup “shtupoj”: astup-u = shtupoje, mbylle (mjaft, mos fol, mos qaj) (Cuvata
2006, 61).
astupat mb. “i shtupuar, i mbyllur” (Cuvata 2006, 49).
shupleacã “shuplakë”: lj-trapsi (lji-alichi) `nã shupleacã = ia lidhi një
shuplakë (Cuvata 2006, 237, 515).
shurshur “shushuritje” (Cuvata 2006, 515).
shurshurari “shushurin” (Cuvata 2006, 515).
shut “pa brirë (për kafshët)”: caprã shutã = dhi shytë (pa brirë), 2. fig. budalla:
armasi ca shut = mbeti si shyt (Cuvata 2006, 515).
Cãrshutã “dhi pa brirë, shutë, shytë” (Cuvata 2006, 129).
tãshi ndajf. s-dusi tãshi-acasã = shkoi tashti në shtëpi (Cuvata 2006, 522).
tatë
atã “lok. nënë” (Cuvata 2006, 62). Shq. dial. tatë “nënë” (Kërçovë).
teli “tel”.
telj “zbukurim që i bëhet nuses së re me tel të artë ose të argjendtë”. (Cuvata
2006, 515). Fjalë e turqishtes, e cila në maqedoarumanishten do të ketë hyrë
nga shqipja.
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tãmblã pl. tãmbli anat. “tëmbël, tëmth”: gãgoshlu-l lo pi la tãmblã = plumbi e
goditi në tëmbël” (Cuvata 2006, 521).
Mirã pl. miri mit. “Të mirat, Fatitë”: trei-seara mirili tsi lji-ngrãpsirã = natën
e tretë çka i kanë caktuar të mirat (Cuvata 2006, 346).
tãrfolj bot. “detelinë, tërfil, tërfonjë” (Cuvata 2006, 522). Rum. trifoi.
Arumanishtja këtë fjalë me formën e saj tërfolj do ta ketë huazuar nga shqipja e
Maqedonisë tërfonjë (Krërçovë).
tãrtã-pãrtã “llomotitës, mashtrues, njeri joserioz” (Cuvata 2006, 522). Në
shqipen e Kërçovës përdoret si shprehje për dikë që i ndërron fjalët, që nuk
është serioz: njaft mō me tërta-përta!
tengalã “lodër fëmijësh, me të cilën gjuajnë gurë të vegjël, bahe” (Cuvata
2006, 524). Këtë leksemë e hasim dhe në ligjërimin shqiptar të Prilepit tingallë
(Cërnilishtë.), tengallë. thingallë (Zhitoshe.).
toacã “tokë, çangë”: ti mirindi s-avdzã toaca di la bãsearicã = pasdite u dëgjua
toka e kishës” (Cuvata 2006, 530).
tufã “tufë, buqetë, 2. perçe e flokëve”: aduna unã tufã di lilici = mblodhi një
tufë me lule (Cuvata 2006, 540).
talándzã zool. “thëllëzë” (Cuvata 2006, 518). Rum. potirníche.
sãrmã “thërrime” (Cuvata 2006, 465). Siç e shpjegon dhe G. Meyer (2007), nga
shqipja rrjedh rum fãrimã “thyej”, e arum sãrmã.
sãrmu “thërrmoj”: pãnea-aestã multu s-sãrmã = kjo bukë thërrmohet shumë
(Cuvata 2006, 465).
urdã “urdë, hurdhë, gjizë”. (Cuvata 2006, 555). Urda f. izvarka (RMJ III 442;
MAR 638) Në dialektin e Galiçnikut urda (Belić GD 123), në Dibër urda “ vid
jako sirenje” lloj djathi i fortë (Vidoeski DG 82). Në proverbat popullorë të
Strugës: Sekoj petok urda jadam (Kavaev: 1961). Ka një shtrirje të madhe në
gjuhët ballkanike e jashtëballkanike, përhapur gjithandej prej barinjve arumunë,
por si një huazim i fondit të shqipes (Murati 1990, 42; Hoxha 2001, 179).
urdin “urdhër” (Cuvata 2006, 556).
urat, uratã “i uruar, i dashur” (Cuvata 2006, 555).
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urari “përgëzim, urim” (Cuvata 2006, 558).
urã pl. uri “urrej, urrejtje” (Cuvata 2006, 555).
ush! pasth. “urdhër që i thuhet gomarit për të ecur” (Cuvata 2006, 556).
vatrã “vatër, shtëpi”: tu vatra-a ta sh-cinushea ardi = në vatrën tënde digjet
edhe hiri (çdo gjë të shkon mbarë), 2. fig. atdheu, vendlindja: ...Vatra-a mea iu
nji-ardu anjlji tsi-am bãnatã = Vatra ime (atdheu) ku më digjen vitet që i kam
jetuar; va ndizem tu vatra-a noastã = do të shkojmë në vatrën (atdheun) tonë
(Cuvata 2006, 563).
cacavatrã “ai që tërë ditën rri në shtëpi, pranë vatrës” (Cuvata 2006, 112).
cutuvãlescu “valloj (kafshët, punët), bëj që të ecin” (Cuvata 2006, 161). Shq.
dial. Valloj çetë “grah qetë. Valloj pounët grah punët (Tetovë, Kërçovë).
urbari “verbëri, verbësi, verbim, i verbër”: urbarea-ts – u verbofsh (mallkim)
Cuvata 2006, 555).
ãnvets “ves, shprehi”: nibun ãnvets = ves i keq (Cuvata 2006, 90).
ãnvescu “vesh, vishet”: sã-nviscu tu stranji nauuã = u vesh me rroba të reja
(Cuvata 2006, 90).
ãnvishteari pl. ãnvishteri “veshje” (Cuvata 2006, 91).
veti “ në vete”: bãrbatlu sh-vini niheam pri veti = burri erdhi paksa në vete
(Cuvata 2006, 568).
viyã “vijë”: Me a cu yin sh` cu rachiã/ Mea shi cu apã di la viyã = Me verë e
raki/ Por dhe me ujë nga vija (në këngë dasme kur i japin nuses ujë
(Trajanovski 1998, 182).
vira ndajf. “shpesh, dendur”: vira treatsi pi la sor-sa = virra shkon te motra
vishem’ (Cuvata 2006, 570). Kjo fjalë me këtë kuptim përdoret në shqipen e
Kërçovës.
avrapã “vrap, vrapim, galop”: caljlji vinirã cu-avrapã-n hoarã, ca cãrvãnarlji
lji-avea vãtãmatã-andartsãlji gãrtseshtã = kuajt erdhën duke galopuar në
fshat,ngase karvanxhinjtë i kishin vrarë andartët grekë (Cuvata 2006, 91).
avrari “godas, vras” (Cuvata 2006, 67).
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vulã “vulë”: cartea-aestã easti cu vulã = kjo letër është me vulë (Cuvata 2006,
574).
zalã “breg lumi me zall, rërë” (Cuvata 2006, 580).
gavrã pl. gavri “guvë, zgavër” (Cuvata 2006, 249).
Dzãnã (xanë) “zanë”: Armãnili, ca dzãni = Arumunët, si zana” (Cuvata 2006,
215.
zii “vuan, heq të zitë e ullirit”: banã cu zii = jetë e zezë, me halle (Cuvata 2006,
584).
shiguni pl. shigurnji “një lloj gune e madhe, zhgun” (Cuvata 2006, 511).
Elementet leksikore të vështruara këtu sipër të shqipes në
maqedoarumanishten, që i kemi qëmtuar nga burime të ndryshme të literaturës,
kund rreth 300 leksema, disa nga të cilat mund të jenë nga një substrat i
përbashkët, konsiderojmë se paraqesin vetëm një pjesë të fjalësit të shqipes që
ka hyrë në këtë idiomë, dhe se ky element duhet të hulumtohet edhe më tej në të
ardhmen. Në këtë fushë të fjalorit, për të qenë dhe më të saktë, disa leksema
mbase duhet të konsiderohen si mbetje leksikore (Restworter) të shqipen dhe
maqedoarumanishten, nga një substrat i përbashkët, dhe jo si huazime të
ndërsjella në këto dy gjuhë.
Elementet leksikore shqipe në arumanishten, sikundër shprehet studiuesi
arumun Petar Atanasov (1997, 13), mund të kenë depërtuar si rezultat i ndikimit
nga tri faza të ndryshme:
a) nga një periodë më e vjetër nga e cila datojnë një radhë elementesh
leksikore që janë trashëguar nga një substrat autokton (për shqipen ato
janë elemente leksikore që kanë kaluar nga faza më e vjetër në fazën më
të re të zhvillimit të kësaj gjuhe).
b) nga një periodë më e re.
c) Nga një periodë shumë më e re në të cilën ndikimi i shqipes kufizohet
vetëm në të folurit lokal frashëriot të dialektit arumun.
Ngjashmëritë në terminologjinë familjare te vllehtë e regjionit të
Strugës dhe te shqiptarët
Kah fundi i shekullit XVII, blegtorë vllahë erdhën e populluan fshatrat
Belicë e Epërme dhe Belicë e Poshtme të Strugës (të cilët quheshin armanj),
nga rajoni malor i Çermenikës dhe Zmollnikut të Shqipërisë (Војислав С.
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Радовановић, Горња и Доња Белица у Струшком Дримколу, Гласник
географског друштва, св. XXII, Beograd 1936, 21-30). Krahas blegtorisë, ata
filluan të merren dhe me bujqësi. Shumë vllahë e pranuan fenë islame dhe në
vend të armâń criştiń u shndërruan në armâń turţ. Një proces të tillë e përjetuan
6 familje vllahe. Në mesin e vllahëve, çdoherë, është ruajtur një pjesë si
krishtere dhe me mënyrë blegtorale të jetesës. Gjatë shekullit XIX, shumë
familje u shpërngulën në Strugë dhe Serbi (sot në Belicën e Epërme ndodhen
vetëm dy familje vllahe). Vllehtë e quajnë veten armanj, kurse shqiptarin –
shiptar, ndërsa shqiptari vllahun e quan vllav (vlla).
Duke e krahasuar leksikun e terminologjisë familjare të popullatës vllahe
dhe asaj shqiptare në Belicën e Poshtme mund të konstatohen shumë
ngjashmëri. Marrëdhëniet fqinjësore, prania kolektive në ritet dhe festat e
ndryshme, nuk ka mundur të mos evidentohet te këta dy kolektivitete etnike një
nomenklaturë e ngjashme e jetës familjare.
Në rrethin e tyre familjar përdoreshin emërtime të njëjta për pjesëtarët e
familjes te këta dy kolektivitete:
Burri për gruan ishte – nicuchir (te shqiptarët domaqin).
Gruaja për burrin ishte – nicuchira ( domaqinkë).
As burri e as gruaja nuk janë quajtur me emrin e tyre, por përdornin shprehjet:
- Gruaja për burrin – N`as (Ai)
- Burri për gruan – N`asa (Ajo).
Burri gruan e vet ende e thërret nvesta (nuse), e po kështu edhe të afërmit e
burrit e thërrasin nveasta (nuse).
Fqinjët dhe bashkëfshatarët nusen e thërrisnin me emrin e burrit duke i shtuar
përpara Tsal Pasku (ajo e Paskut), përkatësisht gruaja e Paskut, te shqiptarët e
Prespës e Paskut, e Axhibeut, kurse te shqiptarët dhe maqedonasit prapashtesën
–icë (-ica): Alicë, Hazbicë Kadricë (te maq. Spasenica, Mitrovica). Fëmija
nënën e vet te vllehtë e thërriste Nana, te shqiptarët Nanë.
Nipat edhe te vllehtë edhe te shqiptarët mund të jenë:
Nipot di hilj (nip prej djali)
Nipot di hilja (nip prej vajze)
Nipot di frate (nip prej vëllai)
Nipot di soara (nip prej motre).
Vëllai i babait quhej Lala, një term që i referohet dhe vëllait të nënës. Këtë
emërtim e përdorin dhe shqiptarët Lalë.
Fise (Fisi) konsiderohet edhe te vllehtë edhe te shqiptarët një lidhje e më pak
apo më shumë familjeve që rrjedhin nga një paraardhës i njëjtë në linjën e
mashkullit (Dunovski 1998, 30).
Fonetika
Në fonetikën e idiomës së maqedoarumanishtes hasim tipin e lj-së sikurse
në ligjërimin shqiptar të Zajazit të Kërçovës: ljepur (në Zajas ljepër), ljear,
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lejarã (ljarë), ljin (lji-ni) etj. Pastaj fonemën e errët ã (shq. ë): arobã (rrobë),
aroatã (rrotë), etj.
Morfologjia
Emrat e vendeve (qyteteve) që në maqedonishten mbarojnë me formën e
shquar –o, në shqipen dhe arumanishten marrin mbaresën –a: maq. Tetovo, shq.
Tetova, arum. Tetova; Kumanovo, shq. Kumanova, arum. Cumanuva (Atanasov
1997, 13).
Në fushën e morfologjisë vlen të përmendim këtu admirativin e
arumanishtes, i cili, siç e ka vënë re Victor Friedman (Friedman 1997, 139),
ndeshet vetëm në Maqedoninë Jugperëndimore, tek folësit e fshatit Gorna
Belica (Beala di Susi), që kanë emigruar atje rreth një shekull më parë nga
Shqipëria, e që duket mjaft qartë se është një huazim morfologjik dhe
gramatikor i mbështetur në shqipen: lucra-cka – shq. punua-ka.
Ǎ brǎ, tu fost-ǎi mari om!
Ore, ti qen-ke njeri i madh!
Ku folja fost është pjesore dhe ǎi është folje ndihmëse. E kryera normale
megleno-rumune do të ishte ǎi fost (Friedman 1995, 195).
Kështu dhe Abe, tini avus-ka mari kasa! (Ore, ti pas-ke shtëpi të madhe!)
(Fridman 2009, 236).
Kjo dukuri e veçantë e morfologjisë së foljes e shqipes, që si e tillë ka
shkuar edhe në arumanishten, është një indicie që na detyron ta hulumtojmë
edhe më shumë morfologjinë e arumanishtes, ku do të gjenden pa dyshim forma
e paralelizma më të shumta kësodore.
Idiomatika
Në fushën e frazave a të idiomatikës (frazeologjisë) gjejmë shumë
shprehje të përbashkëta shqiptaro-arumune, me një substrat ballkanik, te të cilat
është vështirë të diktohet burimësia e tyre e mirëfilltë.
Arucã zboarã pi vinte = shq. flet në erë (Cuvata 2006, 413).
Dzuuǎ-albǎ - “ditë të gëzuar”, shq. ditë të bardhë, maq. bel den.
Cãmeashea di pi trup s-nu ts-u vre, mallk. – Hiksh pi këmishe (Kërçovë) ‘të
mos e duash këmishën në trup, ta urresh vetveten’, maq. Da ne si ja sakash
košulata na grbot (Cuvata 2006, 125).
Frati ti frati, ma cashlu ti pãradz = shq. vëlla për vëlla, gjiza me pare. Maq.
brat za brat, sirenje za pari (Cuvata 2006, 241).
Ma mari darã di loarea = më e madhe dara se oka (fitimi) (Cuvata 2006, 180).
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U strãmbu cãciula = shq. e shtremboi kësulën, maq. ja nakrivi kapata (Cuvata
2006, 497).
Lai ca ghiftul = shq. i zi si xhyp “shumë i zi” (Cuvata 2006, 65).
Luplu su-l mãcã = shq. ujku ta hajë, maq. volkot d ago izede (Cuvata 2006,
320).
Ficiorlji li mãcã-agromeanli shi maralji lã-amurtã dintsãlji = shq. ‘fëmijët i
hanë mollët e tharta, të mëdhenjve u mpihen dhëmbët (Cuvata 2006, 195).
Pi cipita di limbã lu-am, ma nu-nji ticneashti cum s-dzãtsi = shq. e kam në
majë të gjuhës, por nuk më teket (kujtohet) si thuhet (Cuvata 2006, 166).
Shi-aduna pleacichili = shq. i mblodhi plaçkat (iku, shkoi) (Cuvata 2006, 422).
Onomastika
Në fushën e onomastikës dalin të ruhen po kështu gjurmë të vjetra
shqiptare që përshfaqen me fonetikën e arumanishtes. Këtu mund të sjellim disa
emra lagjesh e vendbanimesh që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me ruajtjen e
elementit shqiptar në arumanishten.
Arbinovë – fshat i rrethit të Ohrit, i banuar me popullsi maqedonase. Emri i
këtij topiku, që dëshmohet në Defterin e regjistrimit turk Nr. 25 për Sanxhakun
e Ohrit më 1589 me format H`rbino e Harbino, me një h sekundare, lidhet me
bazën etnike Arbin, formuar me ndërmjetësi të arumanishtes nga Arban me
alternimin fonetik të kësaj gjuhe a:i dhe sufiksit sllav –ovë, siç e ka shtjelluar
drejt dhe Petar Hr. Ilievski (Ilievski 1988, 482), e jo me fitonimin vrba ‘salix’,
siç shprehen J. Zaimov, V. Pjanka, etj. (Murati 1999, 40).
Arbinesh – lagje në Krushevë të Maqedonisë (Məhələ dila Arbineši/ ose
Arbišesku Məhələ (Gołab 1984, 20), tani e vllahizuar.
Arbina – vis në Podbregje të Tetovës (Trifunoski 1976, 44).
Arbino – vendbanim i zhdukur i antikës së vonë (Rotince, Tetovë), ku janë
gjetur themele objektesh, enë qeramike etj. (Murati 1999, 44; Petruševski
1999, 11).
Arbino (TD II 432) – fshat në Nahijen e Follorinës, rrjedhur nga emri etnik
Arban/Arbin (Murati 1999, 41).
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Arbino – lokalitet arkeologjik në fshatin Kopancë të rrethit të Tetovës, i
periodës romake, në të cilin janë zbuluar fragmente të enëve të qeramikës,
tjegulla dhe materiale ndërtimore (AKRM II 420; Murati: 1999, 44).
Arbino – ngulim i zhdukur i antikës së vonë në fshatin Raotincë të Tetovës, ku
janë gjetur themele, objekte, fragmente të enëve të qeramikës (AKRM II 424;
Murati 1999, 44).
Arbun (TD VI II (1568-69), 365) – lagje në fshatin Vrapçisht të Gostivarit, që
ruan emrin etnik Arbun nga një emër vetjak Arban, i shpeshtë në periodën e
mesjetës, me ndërmjetësi të ligjeve fonetike të arumanishtes a:u (Murati 1999,
41).
Te topikët e mësipërm Arbin e Arbun shihet të ruhen trajtat fonetike të
arumanishtes –in/ -un të emrit etnik Arban.
Nga topikët e tjerë:
Codra Fura – kodër në malin Sharr, në kufirin midis Maqedonisë dhe Kosovës
(Cuvata 2006, 135). Edhe te maq. Kodra Fura (Ajdučka Šuma), nga shq. kodër
dhe arum. fur ‘hajdut’, Kodra e Hajdutit (jo Kodra e Furrës, siç përdoret
gabimisht në media, khs. këtu “Serbia dhe Kodra e Furrës prishin hesapin”,
titull, Koha, Shkup, 17. 9. 2009).
Në lokalitetet vllahe Belica e Epërme (Beala di Supra) dhe Belica e Poshtme
(Beala di Ghios) të rrethinës së Strugës hasim toponimet shqipe, si : Gropa
Mare (Gropa e Madhe), Gropa Shtrgonjeljei, Guva di Gaia, me apelativat
gropë e guvë, Cale Ngusta (Udha e Ngushtë), Calea Mare, Kodur, Stã Catun
(Dunovski 1998, 95, 97, 123; Trajanovski 1998, 29).
Farsherioti – komunitet arumun, që mban emrin e vendbanimit të lashtë
Frashëri në rrethin e Përmetit të Shqipërisë së mesme, shpërngulur në Belicën e
Epërme dhe të Poshtme dhe në fshatra të tjera Vevçan. Vishni, Podgorci e
Llabunishtë të Strugës.
Surunica – vend në mal, ara dhe livadhe. Arum. surin “shullë, vend të e rrok
dielli” (Leshnica e Epërme - Tetovë).
Përfundime
Hulumtimet e ndërsjella ndërmjet shqipes dhe arumanishtes paraqesin
interes të veçantë për gjuhët e këtyre dy popujve, sepse më shumë se me popujt
e tjerë fqinjë, shqiptarët dhe arumunët kanë pasur ndërmjet veti një simbiozë
më të gjatë e më të hershme si bartës të një kulture sedentare në hapësirat e tyre
ballkanike. Për sa u përket lidhjeve të shumanshme shqiptaro-rumune,
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studiuesit kanë vënë në dukje se rreth 600 fjalë janë të njëjta ose me rrënjë të
përbashkët midis shqipes dhe rumanishtes. Kjo tregon lidhjet e ngushta që kanë
ekzistuar midis ilirëve dhe trakasve, të cilët kanë jetuar në Gadishullin
Ballkanik shumë shekuj përpara se sllavët të shkelnin në këto treva (Papailia
2000, 3). Njohësi i mirë i marrëdhënieve mes popujve të Gadishullit Ballkanik,
Teodor Kapidan, shprehet kështu: “Për dallim nga lidhjet me grekët dhe sllavët,
lidhjet e rumunëve me shqiptarët, në pikëpamje ballkanike, shfaqen shumë më
të ngjeshura. Ato nisin nga një numër fjalësh që nuk janë as latine, as greke, as
sllave dhe as huazime të ndërsjella rumuno-shqiptare, por disa trajta që nisen
nga të njëjtat fjalë themelore, të cilat duhet të kenë ekzistuar mbase në të folmet
pararomake trako-ilire...” (Albanezul 1996, 21). Për këtë arsye, ndoshta është
më mirë të flitet për elemente të përbashkëta të shqipes dhe arumanishtes, se sa
për ndikimin e njërës gjuhë mbi tjetrën.
Maqedoarumanishtja në idiomën e saj përshfaq elemente të shumta
fonetike, morfologjike, sintaksore, leksikore, onomastike dhe frazeologjike të
ngjashme me ato të shqipes, të cilat meritojnë të gjurmohen në mënyrë më të
plotë e të gjithanshme. Hulumtimet në këtë fushë, të lëna pas dore deri më tani
në lëmin e shqipes, marrin një rëndësi të dorës së parë jo vetëm për
albanologjinë, por dhe për ballkanologjinë, sepse me ndriçimin e tyre mund të
sqarohet dhe e kaluara dhe e tashmja e këtyre dy etnive dhe jo vetëm, që kanë
pasur një histori të përbashkët mijëvjeçare. Numri i madh i tipareve të
përbashkëta të shqipes me arumanishten shprehet në këtë, që etnikumi vlleh
(arumun) ka dalë si rezultat i romanizimit të popullsive vendëse ballkanike
(epire, trakase, makedonase, ilire), nga sundimi shumëshekullor i Perandorisë
Romake në Ballkan, pra si rezultat i romanizimit dhe të elementit parashqiptar.
Më pas ky element vlleh u nënshtrohet proceseve të ndryshme asimiluese, në
Shqipëri një rishqiptarizimi, kurse në truallin e sotëm të Maqedonisë një
sllavizimi të plotë. Së këndejmi, numri i madh i elementeve leksikore dhe të
tjera prej mbi 700 huazimeve të shqipes në maqedonishten, që i kemi vënë re në
hulumtimet tona gjuhësore (Murati 2007 ), në fakt duhet parë jo si fjalë shqipe
në sllavomaqedonishten, por si albanizma në maqedoarumanishten
(arumanishten e sllavizuar).
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MIMOZA KARAGJOZI – KORE

KONTAKTET E LASHTA TË SHQIPES ME
ARUMANISHTEN
Qysh në lashtësi shqiptarët dhe arumunët e vendit tonë kanë jetuar së
bashku. Kontaktet e gjuhës shqipe me gjuhën e këtij grupi etnokulturor kanë
qenë të hershme e të pandërprera, prandaj dhe ndikimet e ndërsjella s’kanë
munguar. Përpara se të paraqesim disa prej tyre do të përpiqemi të parashtrojmë
disa nga teoritë e prejardhjes së këtij grupi në vendin tonë për t’i vendosur këto
kontakte edhe brenda një konteksti historik.
Çështja e arumunëve apo e vllehve të Ballkanit është jashtëzakonisht e
komplikuar dhe konsiderohet si një nga çështjet ende të pazgjidhura në
pikëpamje shkencore. Pyetjet që shtrohen në këtë rast mund t’i përmblidhnim: A janë arumunët pasardhësit e kolonëve romakë dhe gjuha e tyre rrjedh prej
latinishtes ballkanike; - a janë pasardhës të popullsive vendase që u
romanizuan; - a kanë lidhje me romanitetin lindor, pra me rumunët dhe
rumanishten. Përgjigjet që iu jepen këtyre pyetjeve nga studiuesit janë të
shumta e ndonjëherë mbështetja në kriteret shkencore përzihet edhe me qëllime
nacionaliste e argumente të pabaza.
Në përgjithësi, studiuesit shqiptarë mbrojnë teorinë sipas së cilës
arumunët e Shqipërisë janë popullsi autoktone: “Arumunët dalin në burimet
historike, sa në Shqipëri, në Greqi, Maqedoni, Serbi, Mal i Zi, Bullgari etj.,
qysh në shekullin XI, kur përmenden nga historiani bizantin Kekaumenos1. Pra,
mund të konsiderohet një popullsi e vjetër autoktone e Ballkanit, e shpërndarë
në të gjithë shtrirjen e tij”.2 Një tjetër studiues do të shprehej “…ata janë
popullsi autoktone në vatrat ku jetojnë sot, natyrisht në një numër shumë më të
vogël sesa në Antikitetin e vonë e në Mesjetë.”3, madje mendimin e tij ky
1

Kekaumenosi (1066) në këshillat e tij për bijtë tregon se Kucovllehtë e Thesalisë e
kundërshtuan me furi sundimin e tij. F. Konica, Prishtinë, 1995, f. 181
2
P. Xhufi Basesku krijoi një precedent në marrëdhëniet me Shqipërinë, gazeta Shqip, 09/06/2010
3
Th. Murzaku, Vllehte e Shqipërisë - ilirë autoktonë të romanizuar, Studime albanologjike,
2004, 2, f. 73
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studiues e shpie edhe më tej duke e titulluar artikullin “Vllehtë e Shqipërisë ilirë autoktonë të romanizuar” 4
Një përgjigje tjetër, është ajo se vllehtë janë pasardhës të fiseve trakase, e
gjuha e tyre arumanishtja është një dialekt i rumanishtes së përbashkët. Kjo tezë
gjen përkrahje veçanërisht në lagjen e gjuhëtarëve. Mbështetësit kryesorë janë
gjuhëtarët rumunë, por gjen përkrahje edhe në ata shqiptarë. Kështu E. Çabej pa
mëdyshje është shprehur: “Rumanishtja ndahet në katër degë dialektore:
dakorumanishtja, meglenorumanishtja, arumanishtja dhe istrorumanishtja”5. Në
vijim Sh. Demiraj do te thoshte: “Gjuha e tyre ishte e ngjashme me
rumanishten, natyrisht duke pësuar edhe ndryshime jo të parëndësishme …nën
trysninë e gjuhëve të popujve me të cilët ata ishin në kontakt të vazhdueshëm” e
më poshte vazhdon: “afëria e madhe e gjuhës së tyre me rumanishten është
tregues i qartë se vendi nga u shpërngulën në krye të herës duhet të jetë brenda
perimetrit të zonës ku u formua etnosi rumun”6 Afëritë e mëdha të arumanishtes
me rumanishten, kanë bërë që mendimi më i përhapur shkencor të jete pikërisht
ky, por gjithmonë duke e konsideruar këtë popullsi autoktone në viset e sotme.
Në përfaqësuesit dhe e shoqatat e këtij komuniteti po zë vend teoria se vllehtë
janë grekë të romanizuar.7 Kështu, në një studim së fundmi gjejmë: “Nga
romanizimi gjuhësor i popullsisë në Maqedoni, Thesali, dhe Epir lindën
kucovllehtë dhe gjuha e tyre, aromanishtja. Kjo përbën bërthamën helene të
latinizimit”8 (krahas romanizimit ilir, nga doli dalmatishtja dhe atij trakas ne
4

Th. Murzaku, po aty.
E.Çabej, Hyrje në histori, II, f.170
6
Sh. Demiraj, Epiri, Pellazget, Etruskët dhe Shqiptarët, Tiranë, 2008, f. 114.
7
Profesori në Vjenë, Prof. Thede KAHL, i bën një analizë qëndrimeve të sotme në Shqipëri
të përfaqësuesve të këtyre shoqatave: “ Nëse sheh sot identitetin e arumunëve të Shqipërisë,
duhet të shohësh që ekziston një ndryshim i madh para 1990 dhe pas 1990-ës. Mund të
thuhet se ata kanë pasur një identitet gjuhësor që i ka dalluar nga pikëpamja gjuhësore dhe
kulturore nga shqiptarët. Para 1990-ës nuk ka pasur konflikt identiteti që do t’u thoshte
pjesës më të madhe të njerëzve që të mos ishin lojale me Shqipërinë, kushtet kanë qenë
krejt të tjera në atë kohë. Pas vitit 1992, 93 shohim një zgjim identiteti, duke filluar me
Shqipërinë jugperëndimore dhe qendrore, ku u krijuan shoqata arumune që filluan të
kujdeseshin për gjuhën arumune dhe kulturën. Krejt në fillim kjo ishte një lëvizje kulturore
dhe gjuhësore e përqendruar në ruajtjen e identitetit lokal të arumunëve shqiptarë. Por,
shumë shpejt, kjo lëvizje filloi të vendosej në kontakt me ambasadën rumune, me
politikanët rumunë, me shpresën e marrjes së ndonjë ndihme. Nga ana tjetër, ata persona që
përpiqen të distancohen nga arumunët dhe rumunët, kanë tendencë të jenë grekofilë, pra,
orientohen më shumë nga Greqia. Në Shqipëri u pa në mes të viteve nëntëdhjetë që
orientimi drejtohej nga përfitimet ekonomike. Nëse Rumania ofronte bursa për arumunët që
jepnin provimin për të thënë se kuptojnë pak rumanisht prandaj mund të studiojnë në
Rumani, atëherë gatishmëria për t’u treguar rumun është sigurisht më e madhe. Dhe është e
qartë që Greqia ka shanse më të mëdha që t`i deklarojë arumunët si grekë, sepse ka qenë
dhe është vend më i pasur se Rumania, dhe ka kohë që është në BE.” Gazeta
Albania2010/6/21
8
S. Poçi, Vllehtë, historia dhe gjuha e tyre, Tiranë, 2009, f.179
5
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Daki e në Mezi, nga lindi rumanishtja.) Kjo tezë e fundit e gjen mbështetjen te
studiuesit grekë me përfaqësuesin kryesor, Achille Lazarou. Në lidhje me
gjuhën shprehen: “Për sa i përket aromanishtes, ajo, në dallim nga rumanishtja,
ka një nënshtresë gjuhësore në të cilën …elementi gjuhësor grek përbën bazën e
saj”9
Në kritikën ndaj saj së pari do të theksonim se Epiri dhe fiset epirotase
qysh nga autorët grekë të Antikitetit janë konsideruar të huaj e të qujatur
barbarë, fise jogreke. Sh. Demiraj thekson se “mund të pohohet se Epiri,
sidomos në viset e brendshme të tij, nuk ishte helenizuar” 10 Raporti gjuhësor
midis greqishtes dhe arumanishtes është një raport si me çdo gjuhë tjetër të
Ballaknit. Në punimin Arumanishtja dhe identiteti etnokulturor arumun,
(disertacion) i studiuesit Albert Rista theksohet: “Arumanishtja dhe greqishtja
ndryshojnë aq shumë, sa nuk lejojnë absolutisht asnjë mundësi komunikimi
jashtë rrethanave të bilinguizmit. Fondi themelor i leksikut nuk lë shteg për të
diskutuar burime të përbashkëta” Ndër argumentet e tjera që sillen mund të
shtojmë se sistemi i ndërtimit të numërorëve të arumanishtes është i ngjashëm
me shqipen dhe rumanishten e jo me greqishten (ka pasur mendime se kjo
mënyrë ndërtimi është marrë nga sllavishtja): shq. një-mbë-dhjetë, rum. unspre-zece, arum. un-sper-dzasi greq, εν-δεκα. Po kështu në sistemin emëror
arumanishtja e prapavendos nyjën shquese (si në shqip dhe rumanisht), kurse
greqishtja e paravendos. Mund të vazhdohet edhe me dallime të rëndësishme në
sistemin foljor siç është fakti se greqishtja e ndërton atë mbi kategorinë e
aspektit e dytësore ka atë të kohës, kurse arumanishtja në bazë ka atë të kohës,
kurse të aspektit e ka në masën e krahasueshme me shqipen. Në sistemin foljor
ngjashmëritë e arumanishtes me rumanishten janë të shumta e disa prej tyre
tepër të lashta.
Për sa i përket fondit leksikor, e rëndësishme është që në këtë pikë duhet
sqaruar në se arumanishtja ka fjalë të fondit të hershëm të rumanishtes së
përbashkët (një pjesë e të cilit gjendet edhe në gjuhën shqipe). Th. Capidan
nxori më 192111 rreth 25 fjalë të përbashkëta midis rumanishtes, shqipes e
arumanishtes të shtresës para latine. Ky numër në studimet e mëtejshme u rrit jo
vetëm nga gjuhëtarët rumunë, por edhe nga ata shqiptarë. Në vazhdën e këtyre
përpjekjeve na vjen edhe vepra: “Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës
rumune”, (Shtëpia botuese 55, Tiranë, 2010), e studiuesi bashkëkohor rumun,
Grigore Brënkush (Grigore Brâncuş). Autori ka ndërmarrë më 1966 një
udhëtim në Shqipëri në pesë rrethe të vendit tonë të banuara nga vllehtë me
qëllimin, siç shprehet edhe vete, “për të ndjekur “fatin” e fjalëve autoktone në
arumanisht” Ai vëren se ato fjalë të fondit të përbashkët që ka rumanishtja dhe
9

Moutsopoulos Hyrje në Aρµανοι cituar sipas S. Poçi, po aty, f. 42
Për më tej shih Sh. Demiraj. Vep. e cit. kreu i dytë, Gjuha amtare e banorëve të të
ashtuquajturit Epir gjate shekujve, f. 52-92
11
Th. Capidan, Raporturilealbano-române, DR,II, 1921
10
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që mungojnë në arumanishte, në të vërtetë kanë ekzistuar në të: “…elementet
leksikorë rumunë që i atribuohen, në pjesën më të madhe substratit trako-dak,
në një epokë të vjetër, kanë qenë karakteristikë si për dakorumanishten, ashtu
edhe për arumanishten. Të zhvilluara në kushte specifike, gjatë mijëvjeçarit të
dytë arumanishtja ka humbur një pjesë të mirë të këtyre elementeve”12 Për të
sqaruar më tej fatin e fjalëve të humbura në kohë në arumanisht, autori i
drejtohet krahasimit me shqipen. Këtu duhet të gjejmë edhe fillesat e
kontakteve të shqipes me arumanishten. Kështu fjala rum. balaur (bollë) nuk
gjendet te arumunët, por fakti që bular ka hyrë në shqipe në formën bullar
tregon se është marrë nga arumanishtja, pra ka ekzistuar në të. Analiza vazhdon
me të gjitha fjalët e fondit autokton dhe rezulton se arumanishtja ka qenë nën
efektin dominant të shqipes, prandaj disa fjalë kanë hyrë prej saj duke
zëvendësuar fjalën e hershme arumune, e duke pësuar edhe përshtatje në
aspektin fonetik me shqipen, si: shq. dushk, arum. duşcu; shq. gëlbazë, arum.
gălbadză, rum. gălbeadză; shq. xhufkë, arum. giufcă; shq. shytë, arum. şută
(dhe jo si në rum. ciută); shq. kulpër, arum. culpră (rum. curpen). Ka fjalë që
janë zhdukur për shkak të ngjashmërisë me shqipen si rum. cursă, shq. kurthë,
arum. curθă. E përshtatur me shqiptimin shqip (me spirante ndërdhëmbore të
zëshme) del edhe fjala (rum. gard) shq. gardh, arum. garδu; rum. mânzat, shq.
mëzat, arum. măzat (pa hundore). Disa fjalë u përputhën edhe semantikisht me
shqipen si: rum ceafă, shq. qafë, arum. keafă etj.
Kemi vërejtur se në përgjithësi, fjalët që shprehin një gjendje shpirtërore
te arumunët e vendit tonë vijnë nga greqishtja, madje ato gjenden edhe në
shqipe e kjo duhet shpjeguar me fondin e varfer leksikor te shqipes në këtë
fushë si dhe me superioritetin kulturor të greqishtes. Ato mund të kenë hyrë në
arumanisht në të njëjtën rrugë dhe kohë siç kanë hyrë në mbarë dialektin tosk, i
cili ka qenë më shumë nën ndikimin e greqishtes. Mos harrojmë që edhe vllehtë
e vendit tonë i gjejmë në Jug të vendit. Kështu gjejmë fjalën hârsescu (varian.
hărăsestu), shq. hare (në vend të rum. bucura); arum. lăhtare, shq. llahtarë;
arum. δistihie, shq. stihi (fatkeqësi), arum. δăkseks, shq. dheks (nuk e përballoj),
arum. δaskul, (variant. δascalu) shq. dhaskal (mësues); arum. fărmaku, shq.
farmak (helm) etj. Nuk mungojnë në arumanisht edhe fjalë nga turqishtja, të
cilat kanë hyrë edhe në shqipe e që ndoshta mund të jenë turqizma ballkanike,
si: arum.yaranu, shq. jaran (dashnor), arum. sefti, shq. sefte; (në të parë) arum.
furtună, shq. furtunë; arum. sahatlu, shq. sahat etj.
Arumanishtja në kushtet e bilinguizmit ka qenë ndaj shqipes, ashtu si ndaj
gjuhëve të tjera në Ballkan, në pozita “inferiore”, prandaj në këtë raport roli
marrës i saj ka mbizotëruar. Kjo ka rrjedhur jo vetëm nga fakti se shqipja ka
qenë gjuhë e shumicës, por ajo ka qenë edhe gjuha e shtetit dhe e shkollës,
gjuha që u shkrua dhe u lëvrua, prandaj statusin e bilinguizmit e kanë pasur

G. Brâncuş, Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës rumune (përmbledhje artikujsh),
Tiranë 2009, f. 123
12
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arumunët dhe jo shqiptarët. Pavarësisht se kjo popullsi ka pasur një identitet të
dallueshëm nga pikëpamja gjuhësore dhe kulturore nga shqiptarët, arsimimi në
gjuhën shqipe, përfshirja aktive në jetën shoqërore si pjesë përbërëse në shekuj
e popullit tonë, ka sjellë kufizimin e përdorimit të arumanishtes dhe lëvrimin e
saj kryesisht në rrethe familjare dhe te moshat e thyera. Kjo bashkëjetësë e gjatë
dhe intensive me shqiptarët ka bërë që shumë fjalë të shqipes të vërshojnë në
arumanishte. Por duhet vërejtur se ajo pjesë e leksikut që pothuaj është prekur
më pak në arumanishte nga shqipja ka të bëjë me fusha që iu përkasin, në tërësi,
realiteteve pastorale e jetës së blegtorëve që lidhet me mënyrën karakteristike të
të jetuarit të kësaj popullsie. E pikërisht nga kjo sferë e leksikut kanë hyrë në
shqipe prej arumanishtes13 fjalë si; fiçor (ndihmës i vogël i muratorit a bariut),
kënut “i përhimë”, milor (dash motak), dzebă14 (dele e zezë) etj. Në Jug ashtu si
edhe në arumanisht kjo fjalë përdoret edhe si mbiemër, por ka rënë d-ja nistore.
(je bërë zebë nga dielli)
Shqipja ka vepruar mbi arumanishten në pothuaj të gjitha nënsitemet e
saj. Kështu kemi vënë re se ndërsa të moshuarit përdorin ende një shqiptim
prapagjuhor të bashkëtingëllores /r/, të rinjtë, të ndikuar prej gjuhës shqipe, i
kanë dhënë kësaj bashkëtingëlloreje karakter velar. Disa veçori që dalin të
përbashkëta midis shqipes dhe kësaj gjuhe (në raport me shqipen do ta shohim
si gjuhë, kurse me rumanishten ajo duhet parë si dialekt) mendojmë se përkojnë
edhe se janë tipare të gjuhëve ballkanike, të cilat i gjejmë të shprehura në
toskërishte, pra në jug të vendit tonë aty ku shtrihen edhe vllehte. Këtu mund të
përmendim bashkëpërkimin formal të rasës gjinore e dhanore, formimin e së
ardhmes me foljen “dua”, pravendosjen e nyjës shquese.
Nga një vëzhgim që kemi bërë në të folmen e arumunëve të fshatit VilëBashtovë të rrethit të Kavajës vërejtëm se shumë fjalë të krijuara rishtaz në
shqipe kanë hyrë edhe në arumanishte, po kështu ka ndodhur edhe me mjaft
huazime të reja të shqipes, p.sh: shq. profesioni- arum. profesiuni; shq. library arum. librărie, shq. fabrikë -arum. fabrică; shq. pasaportë -arum. pasaportlu;
shq. tren - arum. trenlu. Midis shqipes e arumanishtes përkojnë edhe mjaft emra
bimësh, të cilat në rumanisht dalin në një trajtë tjetër. Pa dyshim që arumunët i
kanë njohur dhe përdorur ato në kushtet e bashkëjetesës me shqiptarët: shq.,
arum. karotë- rum. morcov; shq., arum. luledielli- rum. floară soarelui, shq.,
arum. manushaqe- rum. violet; shq., arum. patate-rum. cartof
Nga vëzhgimet në fshatin e sipërpërmendur vumë re këngë arumune që
kishin jo vetëm përkime tematike me ato shqiptare, por edhe ngjashmëri në
ndërtimin e fjalisë. Në këto këngë vihet re fati i përbashkët i kësaj popullsie me
shqiptarët në rrjedhat e historisë. Kjo ka çuar në integrimin e plotë të kësaj
popullsie në gjirin e shqiptarëve e që Kadareja do ta ilustronte me fjalët:
“Vllehtë e Shqipërisë janë konsideruar gjer më sot prej shqiptarëve si pjesë e
13
14

Shih më tej E. Çabej, Studime gjuhësore, III, Prishtinë, f. 78
A. Rista, po aty. f.121
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plotë, natyrale e shëndtshme e kombit shqiptar…ata e kanë quajtur Shqipërinë
vend të tyre në kuptimin e plotë të fjalës” (Poshtërimi në Ballkan, sprovë,
Onufri, 2004, f. 79
Disa këngë shqiptare të krahasueshme me ato arumune:
Shqip: Iku marsi hyri prilli/seç po na këndon bilbili/ hesht bilbil se na plase/
na ikën të zinjtë burra/ na u thanë të zezat faqe/ ikën në vilajet/ u lanë nusve
amanet/ jo letra e fjalë plot/ por një tufë me borzilok
Arum15: Işă marsu, intră priu/ ţi cânti llaju bilbilu/ tac bilbil ţă ni cărpaş/ ni şi
uscare llajli faţ/ ni fudzire llali faţ/ fudzire tu vilajeti/ llesare vesti amaneti/ nu
un carti nu unâ zborr/ unâ tumbă di bărzălok
Shqip: nina-nana Kostandin/ djepi i mbushur plot/ thirri gjumit të të vijë/ ta zërë
djalin nga sytë/ nga sytë, nga bebja/ ky është djali i nënës
Arum: nina-nana Costandin/ sermeniţa pline/ Grej a somu ta ţe zine/ s acaţe
ficoru di lunjine/di lunjine, di merzdeu/ aişt aesti ficor ali dadi
Shqip: çe vura duvakun/ u bëra nuse e re/ edhe sikur doja/ edhe sikur s’doja/
unë të gjitha naze/ lele se ç’i kisha
Arum: ţi bëgaj vezonu/ mi fecă vestă nau/ em canda nuj avrem/ mini tuti nazi/
lele li fătem
Për shkak të bashkëjetesës së lashtë është krijuar edhe nje konstitucion
shpirtëror i përbashkët që gjen shprehje në frazeologji të ngjashme, ku është më
se i dukshëm ndikimi i shqipes mbi arumanishten:
shqip. është abëcëja
arum. est abăcăja
nga A-ja deri te Zh-ja
di A-ja pân ja Zh-ja
ke gabuar adresë
ajă gërşătă adresă
e bëj alarm
u facă alarmă
ka gjetur Amerikën
ară afrată America
bardhë e zi
arbă e rajă
për bukën e gojës
di penâ di gură
ka dalë nga binarët
ari işătă di scândri
dallëndyshja e parë
dallăndyşă di sefti
si delja mes ujqve
ka ojă names di upăli
I shtrij dorën
I tindă mânâ
vë dorën në zjarr
bacă mânâ tu focă
ka frikë nga hija e vet
ari frică di umbra arujă
fundi i botës
fundă di dynjajă
fjalë për fjalë
zboră di zboră
fjala e fundit
zboră di dânâpojă
s’lë gurë pa lëvizur
nu rasă şkâmbă di xhukată
me një gur vret dy zogj
cu unâ şkâmbă vatăme dau pujă

15

Këngët dhe shprehjet në arumanisht i kemi shkruar siç i dëgjuam nga banorët. Disa tinguj
i kemi paraqitur sipas alfabetit rumun.
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SPIRIDHULLA POÇI

MARRËDHËNIET GJUHËSORE SHQIPTAREAROMANE NË VËSHTRIMIN E GRIGORE
(Brâncuş)
Përmbledhje
Marrëdhëniet e gjuhës shqipe me rumanishten, si dy gjuhë ballkanike,
janë trajtuar në studimet e shumë gjuhëtarëve. Edhe në botimin e Grigore
Brënkushit “Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës rumune” gjejmë një
analizë të hollësishme të zhvillimit historik të elementeve leksikore autoktone.
Në punimin tonë jemi përqendruar në kapitullin “Elemente leksikore autoktone
në dialektin arumun”. Analizës së autorit i kemi shtuar dhe gjendjen e këtyre
fjalëve në të folmet e sotme aromane në rrethin e Gjirokastrës. Siç del nga
analiza e materialit të vjelë, shumë prej këtyre elementeve në këto të folme nuk
ekzistojnë ose janë zëvendësuar me fjalë të gjuhëve të tjera ballkanike, me të
cilat aromanishtja ka qenë në kontakt.
Studiuesi rumun Grigore Brënkushit në studimet e tij i ka kushtuar një
vend të rëndësishëm marrëdhënieve të gjuhës shqipe me rumanishten. I ardhur
në Shqipëri pas viteve ’50 ai u njoh me brezin e gjuhëtarëve të shquar të
gjuhësisë shqiptare si E. Çabej, A. Xhuvani etj, të cilët e ndihmuan atë të ndiqte
nga afër çdo hap që po hidhte gjuhësia shqiptare në rrugën e konsolidimit të saj.
Ja si shprehet ai “ në kërkimet e mia në lidhje me marrëdhëniet gjuhësore
rumune – shqiptare, u detyrohem shumë profesorëve të mirënjohur shqiptarë, të
cilët nga vitet ’50-të të shekullit të kaluar, themeluan në Tiranë një shkollë të
vërtetë të albanologjisë, udhëheqës i së cilës ka qenë, pa dyshim, Eqrem
Çabej”1.
Në “Lidhjen gjuhësore ballkanike” gjuha shqipe dhe rumanishtja shihen
nga studiuesit si dy nga gjuhët më kryesore dhe më të ngjashme. Ngjashmëria e
1

Grigore Brâncuş, Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës rumune, Tiranë, fq.4
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tyre është vënë re në të gjithë sistemin gjuhësor: në fonetikë, në morfologji, në
sintaksë, leksik, në forma fjalësh, në frazeologji, në proverba etj. Afria e tyre
është aq e madhe sa, siç shprehet dhe prof. Çabej, gjuhëtari ka përshtypjen që
ka përpara tij një të vetme lëndë gjuhësore, që paraqitet me dy forma të
ndryshme.2 Kjo ngjashmëri dhe afri e të dy gjuhëve ka bërë që krahasimi midis
tyre të jetë i pranishëm në çdo studim gjuhësor që ka të bëjë me marrëdhëniet e
shqipes me gjuhët e tjera ballkanike.
Edhe në veprën e tij “Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës rumune”,
botuar në gjuhën shqipe, Grigore Brënkushit bën një analizë të hollësishme jo
vetëm të elementeve leksikore të përbashkëta midis shqipes dhe rumanishtes,
por i kushton një vëmendje të veçantë dhe ngjashmërive të tjera në sistemin
fonetik e gramatikor.
Një vend të veçantë në veprën e tij zë kapitulli “Elemente leksikore
autoktone të dialektit arumun”. Ashtu si gjithë studiuesit e brezit të tij edhe ai
aromanishten e shikon si dialekt të rumanishtes dhe marrëdhëniet e saj me
shqipen i trajton në kuadër të marrëdhënieve të rumanishtes me shqipen. Në
këtë kapitull ai merr në analizë disa elemente leksikore të fondit autokton, të
cilat i trajton nga pozitat e rumanishtes së përbashkët. Ja si shprehet ai “Duke
qenë se bëhet fjalë për elemente të substraktit, gjërat duhen vështruar nga
perspektiva e rumanishtes së përbashkët, përpara ndarjes së saj dialektore...”3
Në vitin 1966 autori ka bërë disa anketime te aromanët e Shqipërisë në
pesë lokalitete: në Stan Kërbunarë (Lushnjë), Peshtan (Fier), në Selenicë
(Vlorë), Përmet (Përmet), Drenovë (Korçë). Duke u mbështetur në analizën e
materialit të anketuar ai ka konstatuar se në aromanisht mungojnë disa elemente
autoktone, gjë që , sipas tij, shpjegohet ose me karakterin dialektor të tyre në
rumanishten e përbashkët (latinishten ballkanike-shën. pers.), ose me pasojat e
bilinguizmit, me mbivendosjet leksikore në aromanisht. Tashmë dihet që
rumanishtja dhe aromanishtja, pas shkëputjes nga gjendja e përbashkët, pra, nga
latinishtja ballkanike, patën zhvillime të ndryshme. Rumanishtja u zhvillua si
gjuhë më vete duke u bërë gjuha kombëtare për rumunët, kurse aromanishtja,
duke u ndodhur në kushte gjeografike, historike dhe sociale jo të favorshme për
të, mbeti një idiomë latine e përdorur në kuadrin familjar. E ndodhur në kushte
të tilla, në gjirin e gjuhëve të tjera ballkanike, të cilat kishin statusin e gjuhëve
kombëtare si shqipja, greqishtja, bullgarishtja, maqedonishtja, ajo e ka humbur
një pjesë të leksikut të trashëguar duke e zëvendësuar me fjalë të tjera nga
gjuhët e përmendura më sipër.

2

Shih E. Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, II, Tiranë, 1975, fq. 170
Sot mendimi për aromanishten ka ndryshuar. Nga shumë studiues ajo shihet si idiomë e
latinishtes ballkanike. Emërtimi i latinishtes ballkanike si e tillë ose si rumanishte e
përbashkët sjell dhe ngatërresën në studimet e gjuhëtarëve për këto dy idioma të latinishtes
lindore. Shih S. Poçi, “Vllehtë, historia dhe gjuha e tyre” Tiranë, 2009, fq.53-58
3
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Më poshtë do të sjellim listën e fjalëve të analizuara nga autori4 duke
shtuar në kllapa fjalën gjegjëse shqipe dhe aromane që gjejmë të regjistruar nga
autori ose nga autorë të ndryshëm që ai i ka cituar. Më pas do të shënojmë fjalët
gjegjëse që kemi arritur të gjurmojmë në të folmen e aromanëve të rrethit të
Gjirokastrës. Anketimi ynë është bërë kryesisht te brezi i tretë, në fshatrat
“Këllëz”, “Nokovë”, “A. Poçi”5.
1. Baci “bari” (shq. baç “ai që përgatit djathin”, aro. baci, căşar.); Në Gj.6
kjo fjalë nuk ekziston. Këtu gjejmë fjalët păkurar “bari”, čănuk (pronar i madh
dhensh), kaš (djathë), por jo kăšar, baxh-u e krahasueshme me shqipen “baxhoja”; 2. Balaur (e krahasueshme me shq. bollë; bullar, aro. bular); në Gj. bular-u
(shqiptimi bullar); 3. Baligă (shq. balgë, bajgë, aro. balike, baligă, căcăradză);
në Gj. balikă dhe căcăradză. 4. Baltă (shq. baltë, aro. muzgă); në Gj. muzgă; 5.
Barză “lejlek” (shq. i bardhë, aro. lelec); në Gj. lelek, bardză përdoret për të
cilësuar kafshët me ngjyrë të bardhë; përdoret edhe për të cilësuar personat me
flokë të bardhë; 6. Bască (shq. bashkë, aro. bască); në Gj. bască di lănă; 7. bâlc
(krahasuar me shq. pellg, aro. -), në Gj. pleg-u di apă; 8. Brâu (shq.brez, aro.
brănu, băru), në Gj. băr-u; 9. Bucura (bukur, aro. -), në Gj. hărăsesk, me
kuptimin “i bukur” del fjala “mušat”; 10. Bunget (shq. bung, aro. -), në Gj.
kupač-u; 11. Căciulă (shq. kësulë, kaçule, aro. căčiulă), në. Gj. kăčulă; 12.
Călbează (shq. gëlbazë, aro. gâlbază..), në Gj. gălbadză; 13. Cătun (shq. katund,
aro. hoară), në Gj. họră; 14. Ceafă (shq. qafë, aro. dzvercă), në Gj. gušă me
kuptimin “qafë” dhe “dzvercă” me kuptimin “zverk”; 15. Cioară (shq. sorrë,
aro. -, gaie, corbu ), në Gj. gaiă, corbu; 16. Cioc “sqep” ( shq. çok “çokan”, aro.
-, çok-u), në Gj. çok-u “çokan”, kărăntană me kuptimin “lafshë”; 17. Ciucă
(shq.çukë, aro. ciucă), në Gj. čukă; 18. Ciuf “xhufkë”( shq. çufkë.xhufkë, aro.
giufcă), në Gj. ĝufkă; 19. Ciump “dru i zhveshur”, (shq,-, aro. ski’n), në Gj.
skin; kemi gjetur formën “čiun” me kuptimin “vegël avlëmendi prej druri ose
kallami, që vendoset dyshe në mes të fijeve; 20. Ciut (shq. shyt, aro. şută), në
Gj. šută; 21. Coacăză ( shq. kokëz, aro.-); në Gj. -; 22. Copil “fëmijë” (shq.
kopil, aro. copil, cupil,..), në Gj. doç me kuptimin fëmijë i paligjshëm. 23.
Curpen (shq.kulpër, aro. culpră..), në Gj. kurpun; 24. Cursă (shq. kurth, aro.
čeark-u), në Gj. čeark-u; 25. druete (shq. dru- drutë, aro. -, lemnj), në Gj.
nj.lemn – lemni; 26. fărâmă (shq. thërrime, aro. sărămă), në Gj. sărămă; 27.
fluier (shq. fyell, aro. fuleru, fleru..), në Gj. dzumaru, kemi gjetur fjalën fiľer-u
me kuptimin “fyelli i këmbës”; 28. Gard “shq. gardh, aro.gard, garδu), në Gj.
4

Analizën e fjalëve të bërë nga autori nuk po e japim. Në vepër atë e gjejmë në faqet 97119.
5
Aromanët e zonës së Gjirokastrës dallohen nga aromanët e anketuar nga autori (përveç
atyre të Drenovës) nga vendbanimet e hershme të tyre. Edhe në këto fshatra aromanët janë
në bashkëjetesë me shqipfolësit (përveç atyre të fshatit “A. Poçi”, i cili është një qendër
unike vllahfolëse)
6
Do të përdoret shkronja Gj. për të shënuar vendbanimet ku janë bërë anketimet në rrethin
e Gjirokastrës.
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garδu, gard e gjejmë te brezi i tretë edhe me kuptimin “mur”. 29. Gata “shq.
gati, aro. -, hazări), në Gj. hazări; 30. Ghimpe (shq. gjemb, aro. sk’in), në Gj.
skin. 31. Ghinoaie (shq. Gjon, aro. ghion, ghioni), në Gj. ghon; 32. Ghiuj (shq.
gjysh, aro. ghiuş), në Gj. auš-u (plak), papu (gjysh); 33. Gogă (shq. -, aro.
gogol, gogolu..), në Gj. bubă; 34. Grapă ( aro. grapă), në Gj. grep-u; 35. Gresie
(shq. gërresë, aro. griă, grie, măreahnă..), në Gj. mărahăna, 36. Hameş (shq.
hamës, lakmitar, aro. mâcător, măcătos), në Gj. măkătos; 37. Leurdă (shq.
hudhër, aro. aiu), në Gj. aiu; 38. mal (shq. mal, aro.-, munte), në Gj. munti, fjala
mardzină ka kuptimin “anë”; 39. Mazăre (shq. modhull, aro. -), në Gj. gjejmë
nga shqipja fjalën “bizele”; 40. Măgură (shq. -, aro. -), në Gj.-; 41. Mărar (shq.
marajë, aro. mărariu..), në Gj. măraýu; 42. Mânzat (shq. mëz, aro. mâzat..), në
Gj. măndzu; 43. Moş (shq. moshë, aro. auş, pap..), në Gj. aušu, papu; 44.
Mugur (shq. mugull, aro. -, bubučă..), në Gj. ...; 45. Muşcoi (shq. mushkë, aro.
mulare, murar..), në Gj. mulari; 46. Năpârcă (shq.nepërkë, aro. năportcă...), në
Gj. năpărtikă; 47. Pârâu (shq. përrua, aro. trapŭ, răkie..), në Gj. trapŭ (përrua),
răki (rrëke e vogël uji), rău (lumi); 48. Pupëza (shq. pupëzë, aro. pupă..), në Gj.
piană/păni di pui (pupla zogu); 49. Rânză (shq. rrëndës, aro. răndză, rănd..), në
Gj. răndză; 50. Scăpăra (shq. shkrep, aro. scăpărari, scapur), në Gj. scăpărari;
51. Scrum (shq. shkrum, aro. şcrum), në Gj. skrum dhe šcrum (shqiptimi si në
shqip me sh); 52. Strepede (shq. shtrep, aro. ştrepsu, ştrepu), në Gj. nuk del kjo
fjalë, kemi regjistruar fjalën ýerm-u (krimb); 53. Ştiră (shq. shterpë, aro. şterpă,
stârk’ită), në Gj. stiarpă, stărqi (shterpë, u bë shterpë); 54. Ţarc (shq. thark,
çark, aro.θarc, cutaru), në Gj. kutar-u; 55. Urdă (shq. urdhë, aro. urδă, urllă), në
Gj. šaľčă me kuptimin “urlë”; 56. Viezure (shq. vjedull, vjedull, aro. -,
baľdosă), në Gj. baľadosă; 57. Zară (shq. dhallë, aro. δală), në Gj. δală
Nga analiza e këtyre elementeve autori është përpjekur të argumentojë se
ato kanë qenë të pranishme edhe në dialektin aroman, ende të pashkëputur nga
rumanishtja e përbashkët. Në një kohë të mëvonshme, siç rezulton nga
regjistrimet e autorit dhe tonat, shumë nga këto elemente janë zëvendësuar me
elemente leksikore të gjuhëve të tjera ballkanike. Aromanishtja, si gjuhë me
status familjar, po tkurret çdo ditë e më shumë, prandaj do të ishte me shumë
interes ndërmarrja e studimeve në fushën e marrëdhënieve të shqipes me
aromanishten, si dy gjuhë në kontakt shumëshekullor.
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VERA STOJÇEVSKA ANTIQ

DISA VEÇORI TË RITEVE DHE KËNGËVE TË
DASMËS TE VLLEHTË DHE SHQIPTARËT E
FSHATIT BELICË E POSHTME TË STRUGËS
Rajoni i lumit të Belicës së Strugës ka qenë çdoherë në shënjestër të
sulmeve turke. Pas ngjarjeve të bujshme të vitit 1689-1690 filluan migrimet e
mëdha nga Shqipëria kah rajonet tona. Kah fundi i shekullit XVII, fshatrat
Belicë e Epërme dhe e Poshtme ishin të populluara nga blegtorët vllahë (të cilët
quheshin armanj), të ardhur nga rajoni malor i Çermenikës dhe Zmollnikut1.
Blegtorët e Belicës së Epërme e shndërruan Belicën e Poshtme në sipërfaqe të
tyre në të cilën kullotnin bagëtinë gjatë stinës së dimrit. Më vonë, jeta e tyre
gjysmënomade u ndërpre: kah fundi i shekullit XVIII shumë prej tyre ndërtuan
banesa të përhershme strehimi.2 Krahas blegtorisë filloi të zhvillohet edhe
bujqësia. Shumë vllahë e pranuan fenë islame dhe në vend të armâń criştiń u
shndërruan në armâń turţ. Në fshat është e njohur se një proces të tillë përjetuan
6 familje vllahe. Në mesin e vllahëve, çdoherë, është ruajtur një pjesë si
krishtere dhe me mënyrë blegtorale të jetesës. Gjatë shekullit XIX, shumë
familje u shpërngulën në Strugë dhe Serbi (sot në Belicën e Epërme ndodhen
vetëm dy familje vllehe).3
Sipas të dhënave statistikore4 të vitit 1865 në Belicën e Poshtme ka pasur
200 shtëpi me vllahë, kurse në vitin 18975 ka pasur gjithsej 620 banorë vllahë.

1

Војислав С. Радовановић, Горња и Доња Белица у Струшком Дримколу, Гласник
географског друштва, св. XXII, Beograd 1936, 21-30.
2
Milojević Z. Borivoje, Ohridska kotlina, Zagreb, 1957, 66.
3
Vllehët e quajnë veten armanj, kurse shqiptari për veten do të thotë shiptar (shqiptar).
Vllehu e quan shqiptarin – shiptar, kurse shqiptari vllehun e quan vllav (vlla). Vllehët e
quajnë fshatin Këmpu, kurse shqiptarët Belicë e Poshtme. Informatat i ka dhënë Dimçe
Kukeneshoski (46 vjeçar) në Strugë në vitin 1971.
4
Ј. Г. Хан, Путовање кроз Поречину, Београд 1876, 387.
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Sipas kësaj rezulton se deri në fund të shekullit XIX në fshat nuk ka pasur
popullatë shqiptare. Ndërkaq, në raportin nga Ohri për vitin 1914 në të ka pasur
të 611 krishterë dhe 118 myslimanë.6 Regjistrimi i fundit bën të ditur: gjithsej
687 banorë, nga të cilët 475 janë shqiptarë, 207 vllahë dhe 5 turq.7
Historikisht është e njohur se kah fundi i shekullit XVIII dhe fillimi i
shekullit XIX, gjatë kohës së Ali Pashë Tepelenës në luginën e Strugës
migrojnë shqiptarë nga viset malore të Shqipërisë (fushëgropat jopjellore
bregdetare nuk i kanë tërhequr). Pasi ata pranuan fenë islame (me qëllim që ta
ruajnë pronën nga bandat kaçake) turqit i populluan në shumë fshatra
maqedonase ku gradualisht i ngushtonin banorët anas.8 Meqenëse, shqiptarët
përmenden në këtë fshat (sipas të dhënave) në fillim të shekullit XX rezulton se
ata kanë migruar, kryesisht nga fshatrat e afërt. Me shpërnguljen e disa
familjeve vllahe, ky proces është përshpejtuar, veçmas pas vitit 1960, kur këtu
vendosen shqiptarë nga Veleshta, Oktisi, Tateshi i Epërm dhe i Poshtëm,
Dobovjani dhe fshatra të tjerë.
Edhe përkundër zhdukjes graduale të riteve të lashta të dasmës në Belicën
e Poshtme, edhe shqiptarët njësoj si edhe vllehtë përgatitin dasma që zgjatin
disa ditë. Edhe sado që të jetë ruajtur qenia e lashtë te vllehtë, rrënjët e së cilës
qëndrojnë në jetën blegtorale, ritet dhe këngët e tyre janë të ngjashme me ritet e
dasmës te maqedonasit në Strugë dhe rrethinë.9 Shqiptarët, sipas përkatësisë
fetare myslimanë, kanë rite dhe poezi të llojit të vet e cila ka pikëtakime me atë
maqedonase, por edhe me atë vllahe. Meqenëse, shqiptarët dhe vllehtë kanë
jetuar çdoherë në raporte dhe lidhje mirëfqinjësore (vllehtë nëse nuk e flasin,
atëherë me siguri e kuptojnë gjuhën shqipe, si dhe anasjelltas, por në masë më
të vogël) dhe kanë marrë pjesë reciprokisht në dasma (janë ftuar reciprokisht),
atëherë në mënyrë të pashmangshme janë paraqitur edhe ngjashmëri. Edhe vetë
karakteri i këtyre riteve e ka imponuar një gjë të tillë. Kjo ngjashmëri më së
shumti është reflektuar në këngët: Qershia shkulej prej rrënjve, me ş-ti luom lea
featǎ (të të marrim vajzo, o), mori nuse, ia darǎ-ń te, ia darǎ-ń te sura mea,
(rregullohu, rregullohu motra ime) etj.
5

Monografia: Струга и Струшко, 1970, 24. Kjo është sipas pasqyrës statistikore të
popullsisë në vilajetin e Manastirit të cilën e ka përpiluar nënkonsulli në Manastir, A. Kral.
6
Në vitin 1944 – nga gjithsej 749 banorë ka pasur 587 vllehë dhe 162 shqiptarë. Në vitin
1953 nga 712 banorë 571 janë vllehë, 207 shqiptarë, 27 maqedonas, kurse në 1961 – 349
shqiptarë, 251 vllehë, 50 maqedonas, nga gjithsej 659 banorë.
7
Sipas regjistrimit të fundit, popullata vllehe deklarohet: maqedonas – 49, popullatë tjetër –
158. Të dhënat janë marr nga Komisioni për regjistrimin e popullatës, i formuar në
komunën e Strugës në vitin 1971.
8
Fshatra të këtillë në rajonin e Strugës janë: Zagraçani, Shumi, Veleshta, Radolishta etj.
Sipas informatave të banorëve më të vjetër në fshat, familja Roçoski ka qenë e njohur si
anase.
9
Hapësira e ngushtuar nuk lejon të theksohen ngjashmëritë e riteve dhe këngëve të dasmës
te maqedonasit dhe vllehët. Për ngjashmërinë e tyre më të madhe gjithsesi se kanë ndikuar
lidhjet e shumta martesore mes vllehëve dhe maqedonasve nga fshatrat dhe qyteti i Strugës.
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Karakteristik është shembulli me këngën maqedonase të dasmës
Черешна се од корен корнеше (Çarshia në rrënjë shkuleshte) e cila rregullisht
interpretohet në të gjitha dasmat maqedonase. Këtë këngë e këndojnë vllehtë në
dasmat e tyre në tërësi, njësoj edhe atë në gjuhën maqedonase, kurse shqiptarët
e kanë përkthyer në gjuhën shqipe me ndryshime të patheksuara tekstuale:
Çarshija në rranjë shkuleshte
a bija pej nanës dajeshte. /2/
- Fol, moj nan, fol – o bija tha:
për izmetin çka t’kam bom una. /2/
Gjer sot kam ndëgjomun nanën-o,
nanën-o edhe babën-o. /2/
Pe sot ta ndëgjoje vjerin-o,
vjerin-o edhe verën-o, /2/
kunatin ma të voglin-o . . .
Variantin e këngës popullore maqedonase врни се, врни, моме Мариче
(kthehu, kthehu, vajzë Mariçe), që këndohet kur krushqit e çojnë rrugës nusen,
vllehtë e këndojnë në gjuhën e tyre, me ekzekutim të ndryshëm muzikor nga ai
maqedonas, kurse melodia paraprake mbetet e njëjtë te vllehtë, maqedonasit
dhe shqiptarët. Vllehtë e këndojnë edhe në gjuhën maqedonase.
- Nu te arǎde featǎ nica, nu gini la noi, nu gini la noi. /2/
La noi are vale mari s-tińi nu poţ treţ, s-tini nu poţ treţ. /2/
- Pescu góni va s-ni facu, şi vale na s-u trec, şi la voi na s-gin.
Nu te arǎde featǎ ńicǎ, nu gini la noi nu gini la noi. /2/
La noi are muńţa-nalta şi tini nu poţ treţ, şi tini nu poţ treţ. /2/
Petruńicǎ va s-ni facu şi muntil’na s-l’i trec, şi la voi na s-gin.
(Mos u gënje vajzë e vogël, mos hajde te ne, /2/
te ne ka lum të madh dhe ti nuk mund të kalosh. /2/
Peshk i fuqishëm do të bëhem dhe lumin do ta kaloj dhe te ju do të vij.
Mos u gënje vajzë e vogël, mos hajde te ne. /2/
te ne ka male të larta dhe ti nuk mund të kalosh./2/
Thëllëz do të bëhem dhe malet do t’i kaloj dhe te ju do të vij).
Dasma, te vllehtë, si zakonisht, fillon të shtunën dhe të dielën, kurse te
shqiptarët ditën e enjte. Ceremoniali rreth bartjes së peshqesheve të të rinjve,
edhe te vllehtë po ashtu edhe te shqiptarët, është i njëjtë, përveç asaj se ato
barten në ditë të ndryshme. Te shqiptarët, theksi kryesor para dasmës
përqendrohet në lyerjen me këna të nuses (me siguri të pranuar nga turqit).
Gjatë këtij procesi ekzekutohen shumë këngë. Ndërkaq, heshtja rituale e nuses
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shqiptare, si shenjë nderimi ndaj të tjerëve, është dukshëm më e theksuar sesa te
vllehtë dhe maqedonasit.
Ngjashmëri më të mëdha hetohen në këngët, veçmas në tekstet e tyre.
Ritet dhe këngët vllahe janë më shumë të afërta me ato maqedonase, sesa me
ato shqiptare. Edhe në këngët vllahe, po ashtu edhe në ato shqiptare, në tekstet e
tyre ndjehet elementi dramatik i shprehjes, karakteristik për tërë ritet dhe këngët
e dasmës. Këngët me tekst dialogjik, të ndërlidhura për ndonjë veprim të
caktuar të ritit mund të kenë funksionin e tekstit të fiksuar për shfaqje
dramatike. . . Pothuajse me siguri mund të supozohet një funksion i tillë i disa
këngëve të dasmës sipas elementeve të tyre të theksuara skenike dhe sipas
analogjisë. Shembuj të këtillë ka shumë me rastin e takimeve të krushqve kur
ata arrijnë në shtëpinë e nuses dhe kur nusja shkon në shtëpinë e dhëndrit. Në
këngët e tyre haset heshtja e nuses ose e dhëndrit që gjithsesi e ka origjinën nga
disa ngjarje nga e kaluara më e thellë:
Mori nuse, faqekuqe,
sa na erdhe na unje . . . /2/
Me ş-ti luom lea featǎ
lea cum s-ti luom
me ş-ti luom lul’e te niveastǎ
me ş-ti ti nu fǎtes nǎcuratlu
cupriţa din casǎ.
(Të të marrim vajzo,
si të të marrim. . .
por, pse se ke pastruar
bërllogun nga shtëpia?)
Ka edhe këngë me të cilat ofendohen palët e kundërta dasmore. Te vllehët
këndohet me tallje për oborret e vajzave-nuse:
. . . mea n-averu poartǎ in s-gucǎam
cǎ ari ketǎr s-nǎ nchdicǎm
ari urdaţ s-na urzucǎm.
(. . . por, nuk kemi portë ku të luajmë,
pasi ka gurë e do të ngatërrohemi,
ka hithra do të shpohemi.)
Te shqiptarët lavdërohen sarajet e dhëndrit:
Erdhe, nouse, erdhe, shiqir si na erdhe. /2/
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Dole, nouse, dole pi asaj kasolle /2/
Hyne, nouse, hyne në sarajet tona. /2/
Kur vajzat dhe farefisi e veshin nusen, atëherë ceremonialin e përcjellin
këngë të bukura lirike edhe te vllehët, edhe te shqiptarët. Në to, dendur
paraqiten simbolet e dasmës – sokoli dhe thëllëza.
Na paske shtatin, moj, nazike, /2./
Për plaçka pi Amerike, moj nazike. /2/
Ia darǎ-ń te, ia darǎ-ń te sura mea,
camǎ gini, camǎ gini ta si- ń ti l’a . . .
(Rregullohu, rregollohu motra ime
më e bukur, më e bukur, që të të marrin . . .)
Vend të veçantë, te vllehtë, zë ceremoniali i përgatitjes së bajrakut.
Dasmorët marrin ujë nga tri hulli, kurse në Strugë nga tri çezme. Nga ky ujë, te
nusja, zihet kulaçi i nuses. Dhëndrin e përlyejnë me miell, andaj ai fshihet. Më
herët ftoheshin gjashtë vëllamë, tani vetëm dy. Në oborrin e nuses, vjehrra e
udhëheq vallen me kurorën dhe si zakonisht e këndon këngën për oborrin të
mbushur plot me hithra. Dhëndri e merr nusen me blerje, andaj nusja fshihet.
Te shqiptarët ka mbetur riti që nusja së pari ta shoh dhëndrin nëpërmjet
sitës, kurse te maqedonasit në qytetin e Strugës dhe te vllehtë në rajonin e
Strugës ky akt realizohet nëpërmjet unazës. Edhe te ata, nuses i japin dy bukë
nën sqetulla, në çastin kur ajo hyn në shtëpi, njësoj si edhe te vllehtë. Në duar
ajo mban dy qirinj të ndezur. Vjehrra ia godet asaj simbolikisht kokën për
oxhaku, siç është rasti edhe në të gjitha dasmat maqedonase.
Moment të veçantë të dasmës edhe te shqiptarët, edhe te vllehtë paraqet
mbyllja e nuses dhe dhëndrit në dhomën e gjerdekut. Nderi i nuses është kushti
i ardhshëm për vazhdimin e gazmendit. Te vllehtë, para dhomës së gjerdekut,
theren pula dhe thyhen shtamba. Dëshmia e virgjërisë në shumicën e rasteve
tregohet edhe publikisht. Te të rinjtë gjatë ditës së nesërme hyn vjehrra. Te
shqiptarët, pastaj, nusja u ndan peshqeshe farefisit të dhëndrit. Nuses i
këndohen këngë të veçanta.
Duke i krahasuar ritet dhe këngët e dasmës së popullatës vllahe dhe asaj
shqiptare në Belicën e Poshtme mund të konstatohen shumë ngjashmëri,
veçmas te këngët. Marrëdhëniet mirëfqinjësore, prania kolektive në ritet dhe
festat e ndryshme, nuk ka mundur të mos evidentohet edhe në këngë dhe rite që
ekzekutohen nga këta dy popuj.
Përktheu Agim Poloska
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Shënim. Për t`ia ruajtur origjinalitetin punimit të autores, nuk kemi bërë
ndërhyrje redaktoriale, por kemi qenë të shtrënguar të bëjmë këtë
poshtëshënim. Pohimet e autorëve sllavë se deri në fund të shekullit XIX në
fshatin Belicë nuk ka pasur popullatë shqiptare, dhe se shqiptarët na qenkan
ardhacakë në Maqedoni, janë krejtësisht të pabaza dhe antishkencore, të
mbytura në konstruksione ideologjike pansllaviste. Pa hyrë më shumë në
hollësira dhe për t`ua nxjerrë rrënjët në diell spekulimeve të tilla, për sa i përket
Belicës, do të evidentojmë këtu banorët e këtij fshati në vitin 1467, të cilët na
dalin me emra pothuajse kryekreje shqiptarë: Tole Gonçe; Dimitri Babeol; Erin
Niko; Gon Shimjat; Gjore S-u-ç; Gin Mamin; Gon Kovaç; Gon Damjan; Gerg
(ose Kirk) Dobre; Milosh Prokop; Netko, i biri i Bajçin; Radiç Novak; Gon
Kosar; Gjorgo Popoviq; Gon Ivrain (Turski dokumenti za istorijata na
makedonskiot narod, Opširni popisni defteri od XV vek, Tom III, Arhiv na
Makedonija, Skopje, 1976, 330). Faktet dhe argumentet e tilla nuk e dimë pse
nuk i marrin për bazë autorët sllavë kur marrin të flasin për këto problematika,
por ushqehen gjithmonë me spekulime të pafre, për t`i paraqitur sllavët
ardhacakë si anas dhe shqiptarët anas si ardhacakë në Maqedoni. Sllavët si
ardhacakë në Ballkan e në Maqedoni, nuk kanë zbuluar Amerikën, pra një tokë
të pabanuar, por kanë gjetur aty popullsitë parasllave: arbanase (shqiptare),
greke, romake etj.
(Vërejtje e kryeredaktorit të revistës: Qemal Murati).
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BAKI YMERI

HIPOTEZA DHE TEORI LIDHUR ME LIDHJET
FAREFISNORE RUMUNO-SHQIPTARE
"Asnjë nga elementet që e përbëjnë gjuhën tonë të sotme, nuk na mbush me aq
shumë mallëngjim, sesa elementet që i kemi të përbashkëta me shqiptarët,
ngase lashtësia e tyre e përshkon një periudhë prej dyzet shekujsh"
Përgjatë rrjedhës së civilizimit multisekular, shqiptarët dhe rumunët janë
takuar në plan shpirtëror, gjuhësor, historik dhe etnik. Vallet popullore,
kostumet nacionale dhe sjellja, mund të na bindin fare lehtë për lidhjet e afërta
ndërmjet këtyre dy popujve, fakte relevante përmes të cilave mund të themi se
shqiptarët janë bashkëkombësit tanë.
Edhe pse kjo afirmatë duket e pabesueshme, farefisnia ndjehet, ngase nuk
është fjala vetëm për argumente historike apo linguistike. Këtu është fjala për
argumente sentimentale, malli duke qenë një ndjenjë e përbashkët, gjë e cila
peshon më shumë se argumenti historik. Janë lidhje të lashta shpirtërore,
admirime reciproke, bashkëpërkime, përngjasime e konkordanca, të cilat një
ditë mund të integrohen si vlera europiane të këtyre dy popujve.
Në opinionin e disa dijetarëve, shqiptarët, rumunët dhe arumunët janë të njohur
si autoktonë të vërtetë të trojeve të tyre në jug dhe veri të Danubit, duke qenë
pasardhës dhe vazhdimtarë të fiseve trako-ilire. Sipas Theodor Capidanit, i
lindur nga substrati trako-ilir, populli shqiptar paraqitet në shek. e II-të, për tu
degdisur pastaj për disa shekuj nga horizonti i historisë (si atestim dokumentar).
Në të vërtetë, në këtë shekull përmendet për herë të parë për një popullatë mbi
territorin aktual kombëtar shqiptar, me emrin Albanoi, duke patur për qendër
qytetin Albanopolis. Pas kësaj përmendjeje të shkurtë, pason një heshtje deri në
shek. e XI-të, kur bëhet fjalë për një kryengritje në Shqipëri, në të cilën kanë
marrë pjesë edhe shqiptarët".
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Historia e popullit shqiptar shëmbëllen me atë të popullit rumun
Nga kjo përmendje e ndërprerë që bëhet në një interval aq të madh, ridel
fakti se fillimet historike të popullit shqiptar shëmbëllejnë me ato të popullit
rumun. Nga kohët e lashta e deri në kohën tonë, zona ballkanike e shtrirë në jug
dhe veri të Danubit, më saktë ajo e përfshirë ndërmjet detit të Zi, Adriatikut dhe
Egjeut, tejet e favorshme për gjallërim njerëzor, ka qenë një zonë e gjallë
përkimesh ndërmjet fiseve të panumërta., Qysh në agimet e historisë antike,
këtu janë zhvilluar dy popuj të fisëruar, por me veti të ndryshme: trakasit dhe
ilirët, stërgjyshërit e rumunëve dhe shqiptarëve të sotëm. Sipas Nikolla Jorgës,
"themeli i i këtyre dy popujve janë bërthamat iliro-trako-dakase, që e kanë
banuar tërë Gadishullin Ballkanik, duke kaluar Danubin nën emrin e Getëve
dhe Dakasve, dhe duke u shtrirë pastaj, përmbi tërë platonë e Transilvanisë".
Duke shkruar për fisërimin e gjuhës rumune me gjuhën shqipe, redaktori i
revistës Viata Albano/Romna (Jeta Rumuno/Shqiptare), theksonte, më 1910,
përmes pseudonimit Boirevista: "Ndaj, asnjë nga elementet që e përbëjnë
gjuhën tonë të sotme, nuk na mbush me aq shumë mallëngjim, se sa elementet
që i kemi të përbashkëta me shqiptarët, ngase lashtësia e tyre e përshkon një
periudhë prej dyzet shekujsh".
Popuj të fisëruar përmes gjuhës dhe zakoneve
Shqipja dhe rumanishtja karakterizohen, në brendinë e lidhjes linguistike
ballkanike, përmes një fisërimi të ngushtë. Kjo farefisni brenda shihet në tërë
sistemin e dy gjuhëve, në përbërjen fonetike, në strukturën morfologjike, në
konstruksionin sintaksor, në frazeologji, në formimin e fjalëve dhe në fjalor.
Duke relatuar për gjenezën e fjalëve të cilat rumanishtja i ka së bashku me
shqipen, për evolucionet e pavarura në të dy gjuhët, si dhe për trashëgimitë e
pavarura nga substrati trako-dak (në rumanishten) apo trako-ilir (në shqipen),
prof.univ. dr. Grigore Brancus nënvizon faktin se "rumanishtja dhe shqipja janë
të fisëruara përmes substratit, nën ndikimin e të cilit kanë dalë në shesh
inovacione të përbashkëta".
Relacionet rumuno-shqiptare, respektivisht trako-ilire, dëshmohen të jenë
shumë të lashta, gjë për të cilën ekzistojnë një serë ngjashmërish,
bashkëpërkimesh paralele në jetën shpirtërore dhe kulturore të këtyre dy
popujve. Duke i studiuar këto raporte, linguisti i shquar shqiptar, Eqrem Çabej,
do të theksojë: Afria është aq e madhe saqë linguisti shpeshherë ka përshtypjen
se ka përpara tij një materie të vetme të gjuhës, e përfaqësuar në dy forma të
ndryshme. Po ky dijetar thekson faktin se nga karakteri i këtij afiniteti mund të
pohohet me siguri të madhe se gjatë historisë së tyre, populli shqiptar dhe
populli rumun kanë qenë në fqinjësi të njëri-tjetrit, në disa vise ka gjasë të kenë
jetuar në simbiozë. Për filologun italian Giuliano Bonfante, shqiptarët dhe
rumunët ishin në një kohë i njëjti popull, që e kanë përqafuar të njëjtën valë të
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latinitetit, pak si vonë, në shekujt II-III të erës sonë. Historia e stërlashtë e
lidhjeve të farefisnisë etnike dhe linguistike ndërmjet rumunëve dhe
shqiptarëve, shkencërisht daton qysh nga shek. i XVIII-të.
Popuj të veçantë, të cilët çdo historian duhet t'i njohë
Pionieri i hulumtimeve historike dhe linguistike të Europës Jug-lindore,
Johan Erih Thunmann, ishte i bindur se ekziston një farefisni ndërmjet
rumunëve dhe shqiptarëve, e bazuar mbi një fqinjësi të përafërt: shqiptarët janë
pasardhësit e ilirëve të lashtë, njësoj si fqinjët e tyre vllahë, më të cilët do të
merrem më vonë, këta të fundit duke qenë bij të trakasve. Për tu theksuar se
Thunmanni e llogariste të nevojshëm të shpjegojë faktin se Neve, këtyre të
anëve perëndimore të kontinentit, asnjëri nga popujt e Europës nuk na është më
pak i njohur sa i përket prejardhjes, historisë dhe gjuhës së tij, se sa shqiptarët
dhe vllehtë. Dhe nuk është fjala për popuj të rëndomtë; fjala është për popuj të
shquar, të cilët çdo historian meriton ti njohë, ngase historia e tyre mund ta
mbushë një zbrazëtirë të historisë më të vjetër dhe më të re të Evropës. Por ata
nuk luajnë sot ndonjë rol të rëndësishëm, ata janë popuj të cilëve u mungon
liria, të drejtat dhe fati, ndërsa historiani është po aq i padrejtë si çdo njeri: ai i
zhvlerëson ata që s'kanë fat.
Nga hulumtimet e mëvonshme, linguistët tanë kanë konstatuar se në të
vërtetë, parapëlqimet krahasuese janë drejtuar ndaj gjuhës shqipe, fisërimi
origjinar me substratin e rumanishtes është një fakti i mirënjohur. Farefisnia
jonë e mistershme me shqiptarët është një realitet i afrimeve shpirtërore, një
ngrohtësi lidhjesh gjenetike që gurgullojnë nga një komunitet qytetërimesh që e
kanë zanafillën në thellësi të shekujve. Me rastin e një udhëtimi në Shqipëri, në
vitin 1957, Alexandru Rosetti qe mahnitur kur dëgjonte se shqiptarët kanë të
njëjtin ritëm të frazës. Shqipja, sipas Rosettit, është një gjuhë centum, përmes
elementeve të saj që shpjegohen nëpërmjet ilirishtes, dhe një gjuhë satem,
përmes elementeve të saj që shpjegohen nëpërmjet trakishtes.
Populli shqiptar është formuar në territorin kombëtar në veri të
Shqipërisë
Elementet e përbashkëta që i ka shqipja me rumanishten, përveç disa
përjashtimeve, shpjegohen përmes trakishtes. Në këtë drejtim, Rosetti sjell si
dëshmi një serë elementesh të fjalorit të përbashkët, të të dy gjuhëve,
bashkëpërkime fonetike, shprehje të përbashkëta, duke i argumentuar të gjitha
këto përmes ekzistencës së një nënshtrati të përbashkët.
Në historinë e gjuhës rumune, Rosetti e përkrah autoktoninë e
shqiptarëve në veri të territorit aktual, në fqinjësi me popullatën vllahe, kjo gjë
duke qenë e shpjeguar përmes analogjive të panumërta në materie të gjuhës, të
cilat nuk kanë patur mundësi të zhvillohen veçse përmes një kontakti intim të
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këtyre dy popujve. Në këtë drejtim, Th. Capidan-i është i mendimit se populli
shqiptar është formuar në territorin kombëtar të veriut të vendit, në një hapësirë
në të cilën ai vlente në pikëprekje me popullatat rumune, mesjetare, në jug të
Danubit. Përmes kësaj duhet ta pranojmë ekzistencën e një simbioze rumunoshqiptare.
N. A. Constantinescu konstaton se tani e njëmijë vjet më parë, masa
rumune timokase, e qyteteve Nish-Vranjë, ishte fqinje me masën etnike
shqiptare, e cila shtrihej deri në Adriatik. Vetëm duke e pranuar këtë lidhje, e
cila u shkëput në epokën moderne, mund të shpjegojmë raportet kulturore dhe
gjuhësore ndërmjet popullit shqiptar dhe popullit rumun. Një pikëshikim
interesant e ka edhe Nicolae Caratana: Arumanishtja njeh më pak fjalë shqipe
se sa rumanishtja. Një dëshmi plus kjo se shqiptarët kanë jetuar në fqinjësi të
ngushtë me rumunët se sa me arumunët, sidomos në Kosovë dhe ende më në
veri - lindje.
Për fqinjësinë e këtyre dy popujve flet edhe hulumtuesi shqiptar Jovan
Prespa. Kur vjen fjala për shqiptarët e Kosovës të ndodhur në fqinjësi të
drejtpërdrejtë me rumunët e Timokut, në vitet 1877-1878, serbët kanë dëbuar
nga kjo zonë mbi 300 mijë shqiptarë etnikë, vetëm me teshat që i mbanin në
trup, duke mbetur atje (mbi Toplicë), vetëm vllehët. Ja pra se ku fshihen
gjurmët e simbiozës shqiptaro-rumune, ekzistente në substrat!. Siç duket pra, i
vetmi popull ne botë, i fisëruar me rumunët përmes linjës dako-trako-ilire, është
populli shqiptar.
Po këtë bindje për fisërimin dhe ngjashmëritë rumuno-shqiptare e përkrah
edhe linguisti Alexandru Graur, sipas të cilit gjuha shqipe është, me përjashtim
të greqishtes, e vetmja gjuhë autoktone që është rruajtur nga antikiteti në
Ballkan. Elementet e përbashkëta të shqipes vetëm me rumanishten, si dhe fakte
të natyrës tjetër, bëjnë që shqipja të jetë e konsideruar gjithnjë e më shumë si
vazhdimtarja e asaj gjuhe që e përbën substrati i gjuhës rumune, trakishtja,
sipas disave, madje dako-mezishtja.
Kjo tematikë regjistrohet në përpjekjet tona për ta njohur, në dimensionet
e tij reale, një fenomen tejet interesant lidhur me lashtësinë dhe gjerësinë e
lidhjeve shpirtërore ndërmjet këtyre dy popujve, fenomen të cilin ende e
përshkojnë mjaft mistere. Farefisnia jonë e mistershme me rumunët është një
realitet afrimesh e lidhjesh gjenetike që gurgullojnë nga një komunitet
qytetërimesh që e kanë zanafillën në thellësi të shekujve.
Për hulumtuesit në fushë të kulturës në përgjithësi, të etnologjisë,
historisë, gjuhës dhe letërsisë në veçanti, këto raporte përfaqësojnë jo vetëm një
pjesë të dëshmive të autoktonisë së këtyre dy popujve në vatrat e tyre. Fjala
është pra, për një një teren joshës, ende i paeksploruar sa duhet, i interferencave
që e kanë prejardhjen qysh në zanafillë të historisë. Relacionet
shqiptaro/rumune janë aq të thella e të gjera saqë edhe sot qarkullon ndër
shqiptarë sintagma Vllahu është vëlla.
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Shqiptarët dhe rumunët janë kushërinj gjaku - thoshte Nicolae Iorga. Kam
folur për shqiptarët dhe po kthehem te ta me kënaqësi. Është një e vërtetë të
cilën askush nuk e ka shkruar. Kush do t'i ketë shqiptarët dhe maqedo/rumunët,
do ta ketë Orientin. Janë një shumicë rumunësh të Shqipërisë që nuk mund të
dallohen nga shqiptarët. Këto dy kombe i karakterizon një qëndresë e
jashtëzakonshme. Rumunët merren vesh më mirë me shqiptarët se sa me të
tjerët. Gjë e çuditshme! Traditat e shqiptarëve janë njësoj si ato të rumunëve të
Maqedonisë, dhe, ç'është më kureshtare, se u ngjajnë në të gjitha pikëshikimet
edhe traditave të rumunëve nga Principatat. Kështu shkruante shkrimtari rumun
me prejardhje arumune, Dimitrie Bolintineanu, para 150 vitesh.
Nuk ka asgjë çuditëse në këtë supozim, po qe se e marrim parasysh
ekzistencën e tyre pastorale (baritore) në veri dhe jug të Danubit. Bota rumune
nuk fillon përmes invazionit të Trajanit (101-106), as në kohën e Decebalit apo
Burebistës, por fillon shumë më herët, përmes botës baritore. Këtu duhet
ndjekur elementet linguistike, etnografike dhe ato etnologjike. Raportet
etno/shpirtërore ndërmjet pastoralitetit trako/rumun dhe iliro/shqiptar, vijnë pra,
nga periudha pararomake, respektivisht paralatine.
E kemi zgjedhur këtë temë, pikësëpari për faktin se shqiptarët kanë lidhje
të stërlashta me rumunët përmes substratit të përbashkët linguistik, i cili e ka
origjinën në një lashtësi parakristiane, përmes një kontinuiteti të drejtpërdrejtë,
etnografik: Shqipëria-Kosova-Lugina e Timokut-Rumania. Historia dhe feja, si
dhe ekzistenca e këtyre dy popujve, shpjegojnë dhe justifikojnë farefisninë dhe
afrinë e këtyre dy popujve, pa dyshim, në të njëjtën shkallë të fqinjësisë sonë të
lashtë dhe të zhvillimit bashkëkohor.
Ndërmjet rumunëve dhe shqiptarëve ekzistojnë dhe funksionojnë
relacionë të stërlashta dhe të thella, të cilat kanë qenë të neglizhuara jo vetëm
nga politikanët e rastit. Derisa rumunët kanë rezistuar në harkun karpatodanubian, shqiptarët kanë rezistuar në një zonë të cilën romakët, sllavët dhe
turqit nuk kanë mundur ta dominojnë. Këto tri valë sistematik, nuk kanë
mundur ta fshijnë apo anulojnë identitetin shqiptar, dhe as që kanë mundur t'ia
tjetërsojnë vetitë të cilat e afrojnë me popullin rumun.
Shqiptarët dhe rumunët janë gjendur në fqinjësi të drejtpërdrejtë, e
shkëputur nga sllavët. Lidhjet e ngushta ndërmjet këtyre dy popujve
konfirmohen në gjuhë, folklor, tradita, kostume, toponimi. Në studimin e Iorgu
Iordan-it Rumanische Toponomastik (1924) jepen edhe disa emra visesh që
kanë lidhje të drejtpërdrejtë me gjuhën shqipe: Arbanas (Arbënash, në Buzëu),
Arnautul (Negru), Fantana Arnautului, Movila Arnautului, Arnaut Bostan-Dere
(në Konstancë) etj. Pericle Papahagi mendon se Arbanas mund te nënkuptohet
edhe si arumun. Jo një herë, thotë ai, ua janë dhënë nga ana e dako/rumunëve të
Muntenisë dhe Moldovës emri i shqiptarëve edhe arumunëve, ngase këta vinin
nga krahinat shqiptare, siç ka ngjarë edhe në Bullgari. Megjithatë, dihet , po
ashtu, se shqiptarët e ngulitur në trojet rumune qysh në shekujt e shkuar, ishin
të njohur nga ana e vendalinjve si arnautë, madje edhe si turq. Përveç këtyre
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emrave, sidomos Arbanas dhe Arnaut, gjenden në toponiminë rumune edhe një
serë lokalitetesh të cilat kanë konkordancë me toponiminë shqiptare.
Historiku i lidhjeve rumuno/shqiptare paraqet veti të shënuara në plan
kohor, hapësinor/gjeografik, historik, social/psikologjik, konfesional dhe
kulturor. Këto lidhje bazohen mbi një simpati të thellë, fakt i cili shpjegon
llojllojshmërinë, vitalitetin dhe kondicionalitetin e tyre. Në tezën e doktoratës
me të njëjtin subjekt, përmes një strukture të sistematizuar dhe argumentuar,
jemi përpjekur të përcaktojmë një fiksim kronologjik të evenimenteve kulturore
ndërmjet shek. XVI-XX. Në këtë drejtim duke i trajtuar disa çështje të
panjohura deri më sot, si dhe ato të trajtuara nga dijetarët rumunë e të huaj, jemi
përpjekur të dëshmojmë se ne e trashëgojmë njëri/tjetrin dhe se i demonstrojmë
njëri/tjetrit tradita, zakone, besime dhe rituale.
Derisa relacionet ndërmjet rumunëve dhe shqiptarëve janë të lidhura me
vetë esencën dhe prejardhjen e këtyre dy popujve, relacionet me fqinjët sllavë
janë të rrethanave politike të cilat paraqiten më vonë. Duke e trajtuar rrezikun
sllav në kuadrin e këtij punimi, jemi munduar të demonstrojmë një të vërtetë
fort pak të mediatizuar në Rumani: derisa rusët dhe serbët, përmes politikës së
tyre ekspansioniste e kanë rrezikuar identitetin tonë dhe ekzistencën e disa
territoreve rumune apo shqiptare (Basarabia, Bukovina, Banata Perëndimore,
Lugina e Timokut, Kosova), relacionet me shqiptarët gjithmonë kanë qenë
lidhje bashkëpunimi. Kur vjen fjala për gjuhën, sipas albanologut më shquar
rumun, akad. Grigore Brancus (shq. Brënkush), për studimin e elementeve
jolatine të gjuhës rumune, shqipja është një gjuhë e një rëndësie të
jashtëzakonshme.
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HIDAJETE AZIZI

PËRDORIMI I NYJËS SHQUESE TEK EMRAT E
PËRVEÇËM NË SHQIPEN DHE NË
MAQEDONISHTEN
Megjithëse nyja shquese1, gjegjësisht prapavendosja e saj, është njëra
ndër karakteristikat e shumta gramatikore2, ndoshta dhe më tipikja, që i
bashkon gjuhën shqipe dhe maqedonishten dhe i bën ato pjesëtare të Bashkësisë
gjuhësore ballkanike (BGjB)3, ajo dhe i dallon ato në këndvështrimin e
përdorimit të saj me emrat e përveçëm. Themi që i bashkon për arsye se
maqedonishtja, si gjuhë sllave jugore që është, me prapavendosjen e nyjës
shquese, largohet nga grupi i gjuhëve sllave të cilat në sistemin e tyre
gramatikor nuk kanë fare nyjë shquese dhe futet në një grup të përbashkët me
gjuhën shqipe dhe shumë gjuhë të tjera ballkanike, gjuhë të BGjB, të cilat
karakteristikë të përbashkët kanë edhe prapavendosjen e nyjës shquese. Dhe,
themi që kjo nyjë e largon shqipen nga maqedonishtja për shkak se gjuha
shqipe në sistemin e vet gjuhësor e përdor nyjën shquese jo vetëm me emrat e
1

Me termin nyjë në këtë tekst nënkuptojmë vetëm nyjën e prapavendosur, e njohur në
literaturën gjuhësore shqipe me ternim nyjë shquese, e jo edhe nyjat e ashtuquajtura të
përparme të cilat vetëm në mënyrë konvencionale përdoren me termin nyjë në literaturën
gjuhësore dhe të cilat nuk kanë kurrfarë lidhje funksionale me nyjën shquese.
2
Disa karakteristika tjera të përbashkëta për gjuhët ballkanike janë edhe: rimarrja e
kundrinave nëpërmjet formave të patheksuara të përemrave vetorë, mënjanimi i pjesshëm i
paskajores, formimi i kohës së ardhme nëpërmjet foljes ndihmëse ‘dua’ në formë të
ngurosur, konstruksioni me -të etj. Shih më tepër për këtë: Sh. Demiraj, Gjuhësi
Ballkanike, Shkup, 1994: 49.
3
Anëtare të Bashkësisë gjuhësore ballkanike janë: shaipja, greqishtja, maqedonishtja,
bullgarishtja, arumanishtja, meglenorumanishtja, rumanishtja dhe të folmet juglindore
serbe. Shih më tepër: O. Jashar-Nasteva, Kontaktet gjuhësore në hapësirat ballkanike,
Shkup, 1998:149.
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përgjithshëm, por edhe me emrat e përveçëm, gjë që nuk është rast edhe për
maqedonishten.
Funksioni primar i nyjës është sinjalizimi i referencës, identifikimi,
shquarsia, gjegjësisht dhënia e informatës se bëhet fjalë për njësi gjuhësore të
cilat emërtojnë persona, objekte, dukuri a ngjarje të njohura për
bashkëbiseduesit.
Dhe, është më se e logjikshme të themi, bie fjala për një shtëpi që njihet
nga bashkëbiseduesi për të cilën është folur edhe më përpara:
- e pashë shtëpi-në, e jo: * e pashë shtëpi,4 ose: e pashë një shtëpi,
sepse është shtëpi e identifikuar, nga aspekti kuptimor e njohur për
bashkëbiseduesit, prandaj edhe në rrafshin sipërfaqësor e shprehur me nyjë
shquese. D.m.th. nyja, duke iu bashkangjitur emrave të përgjithshëm, i bën ata
të shquar si më poshtë:
- më pëlqeu shtëpi-a: shtëpi e cila është e njohur për lexuesin sepse
është përmendur më parë në tekstin gjuhësor e që paraqet funksionin anaforik të
nyjës;
- më pëlqeu shtëpi-a që kishe blerë: shtëpi e njohur nga elementë që
futen në tekstin që pason, në rastin konkret, nga fjalia e varur përcaktore, e që
reflekton funksionin kataforik të nyjës;
- ja shtëpi-a: një shtëpi që e kemi para syve, d.m.th. shquarsi e motivuar
nga elementë që janë të pranishëm në aktin e komunikimit e që quhet funksion
deiktik; dhe
-nesër do ta pastroj shtëpi-në: shtëpi e njohur që më parë nga
bashkëbiseduesit, gjegjësisht shquarsi e motivuar nga elementë të cilët në një
situatë të dhënë, automatikisht u janë të njohur bashkëbiseduesve dhe që quhet
shquarsi situative (e situatës)
Përndryshe, nyja shquese edhe në shqip edhe në maqedonisht njihet edhe
me funksionin e saj sekondar e që është referimi, jo i elementëve të veçantë nga
teksti apo nga realiteti, por i një shumësie të elementëve të cilët mes vete janë të
ngjashëm. Ky funksion i nyjës quhet funksion gjenerik. Shembull:
- nuk ka më e ngrohtë se shtëpi-a.
Atëherë, meqë funksioni primar i nyjës është identifikimi, parashtrohet
pyetja: A duhet të përdoret nyja shquese me emra të përveçëm?, siç është rasti
me gjuhën shqipe, duke marrë parasysh që emrat e përveçëm njihen si emra që
vetvetiu janë të identifikuar, pra nuk kanë nevojë për identifikim shtesë.
Përpara se të mundohemi t’i përgjigjemi kësaj pyetje, të shohim se në cilat
gjuhë, përveç shqipes, sfera e përdorimit të nyjës shquese është e përhapur edhe
te emrat e përveçëm.

4

Me yll i shënojmë fjalitë jo të rregullta gramatikore.
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Përveç shqipes, rregulla të ngjashme lidhur me përdorimin e nyjës
shquese me emrat e përveçëm ekzistojnë edhe në armenishten5. Edhe në gjuhën
greke emrat e përveçëm janë gjithashtu paradigmatikë për nga shquarsia, por
këtu nyja është e paravendosur, për dallim nga shqipja e armenishtja. Ndërsa,
rumanishtja, si dhe disa gjuhë tjera joballkanike si frëngjishtja, italishtja,
anglishtja dhe gjermanishtja, përdorin nyjën shquese, por sfera e përdorimit të
saj është më e kufizuar dhe zbatohen rregulla tjera sa i përket përdorimit të saj
me emrat e përveçëm. Si për shembull, në rumanisht, emrat vetjakë përdoren
me nyjë ose pa të, varësisht nga gjinia, gjegjësisht emrat e gjinisë femërore
marrin nyjë, kurse ata të gjinisë mashkullore, me pak përjashtime, nuk marrin
nyjë. Në frëngjisht, përdorimi i nyjës varet nga ajo se a bëhet fjalë për
antroponim apo toponim, në anglisht varet nga lloji i toponimit e kështu me
radhë6. Ndërsa, largohet edhe më tepër me maqedonishten e cila nuk e përdor
nyjën shquese me emrat e përveçëm, duke mos i marrë në konsideratë disa
përjashtime që më tepër kanë karakter emotiv.
Në literaturën gjuhësore shqipe dhe maqedonase njihen dy qëndrime
bazë, njëkohësisht të kundërta, lidhur me kuptimin themelor të emrave të
përveçëm nga këndvështrimi i shquarsisë.
Qëndrimi i parë është se: ’ Emrat e përveçëm janë emra të njësive të
caktuara, të veçanta...përdorimi i emrave të përveçëm në trajtë të shquar gjatë
aktit të të folurit nuk është i logjikshëm, sepse veçimi i një njësie të veçantë nga
një njësi tjetër e veçantë nuk ka kuptim’.7 Sipas kësaj, emrat e përveçëm janë
njësi gjuhësore të cilat me kuptimin e vet themelor leksikor shënojnë referentë
të identifikuar nga realiteti. Kjo do të thotë se ata në strukturën e tyre të thellë
janë vetvetiu, brendapërbrenda të shënuar për nga shquarsia dhe nuk kanë
nevojë për ndonjë element plotësues sipërfaqësor për të sinjalizuar shquarsinë e
tyre, qofshin ato edhe nyja shquese8. Përveç emrave të përveçëm, njësi të tilla
gjuhësore janë edhe përemrat vetorë për vetën e parë dhe të dytë njëjës9 të cilët
i identifikojnë pjesëmarrësit në aktin e të folurit, përderisa emrat e përveçëm
identifikojnë edhe referentë të cilët nuk janë prezent në aktin e të folurit.
Qëndrimi i dytë është se: ‘...dallimi në shquarsinë e emrave të përveçëm
dhe atyre të përgjithshëm ka karakter formal e jo thelbësor. ...shquarsia te emrat
e përveçëm dhe të përgjithshëm në thelb është e njëjtë, por ekzistojnë vetëm
5

M Çeliku, Probleme të morfologjisë s gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1997:73
Po aty.
7
M. Povarnicina, Кон категоријата определеност/неопределеност кај сопствените
имиња во македонскиот литературен јазик во споредба со рускиот, Меѓународен
Семинар за македонски јазик, литература и култура, 1991:77
8
Një qëndrim të tillë mbajnë edhe gjuhëtarë tjerë si: M. Çeliku, vep. e cit.; SH. Demiraj,
Rreth kategorisë së shquarsisë e të pashquarsisë në gjuhën shqipe, Studime filologjike,
1969, S. Riza, Studime albanistike, vol.I , 1979 etj.
9
Z., Topolinska, Македонските дијалекти во Егејска Македонија I. Синтакса II,
1997:196
6
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dallime në qasjen e gjuhës drejt shënimit të saj.’10 - e kjo shpjegohet me atë që
edhe emrat e përveçëm, e jo vetëm ata të përgjithshëm, shënojnë njësi të cilat
në numër janë të shumta, ashtu siç janë edhe njësitë e emrave të përgjithshëm,
por shquhen me mbiemër, llagap apo me anë të kontekstit, jashtë të cilit, emri
nuk nënkupton asgjë konkrete. Sa u përket këtyre dy qëndrimeve, i pari është
përgjithësisht i pranuar nga ana e linguistëve. Megjithatë, ne anojmë më tepër
nga qëndrimi i dytë, gjegjësisht mendimi se emrat e përveçëm, sidomos kur
është fjala për antroponimet, të cilat në krahasim me toponimet janë më të
shumtë në numër, nuk janë vetvetiu të shquar, edhe pse shënojnë referentë apo
njësi të veçanta, të individualizuara, siç thuhet në qëndrimin e parë, por
referentë të cilët nuk janë çdoherë edhe të identifikuar. Bie fjala, nëse në një
kontekst për herë të parë përdoret një emër vetjak, i cili i referohet një personi
të cilin nuk e njohim, as nga konteksti, as nga situata e as nga njohuritë tona të
mëparshme, ai emër nuk na thotë gjë, përveç se i referohet një personi, që
sigurisht se është i individualizuar, i veçantë, por të cilin ne nuk e njohim, dhe
si i tillë, sikurse edhe emrat e përgjithshëm, edhe ky do të ketë nevojë të
identifikohet me elementë shtesë.
P.sh. nëse dikush na thotë: e pashë Lis-in, e nëse ky Lisi është i panjohur
për ne, atëherë parashtrohet pyetja cilin Lis?, kush është ky Lis? dhe me këtë
rast ai identifikohet me elemente shtesë: Lisin, djalin e dajës; Lisin që e kam
shok; Lisin, një djalë që e kam, fqinjë, koleg...
Prandaj, ne mendojmë se përdorimi i nyjës shquese me emrat e përveçëm
nuk është jashtë çdo logjike. Por, pyetja e radhës e cila lind në këtë rast është: a
përdoret nyja shquese me emrat e përveçëm për t’i shquar ata apo jo? Përgjigja
do të ishte, jo. Pra, ne pajtohemi plotësisht se në gjuhën shqipe nyja në
përdorim me emrat e përveçëm nuk e ka atë funksion shques siç e ka te emrat e
përgjithshëm ashtu siç shpjegohet edhe në gramatikën e Akademisë së Tiranës.
Krahaso: ‘Shquarsia tek emrat e përveçëm nuk e ka atë vlerë si tek emrat e
përgjithshëm, sepse emrat e përveçëm janë vetvetiu të dalluar, të
individualizuar’11, por nuk pajtohemi se emrat e përveçëm, edhe pse janë të
dalluar, të individualizuar, janë edhe të identifikuar nëse ata nuk bëhen të
njohur nga konteksti, nga situata e kështu me radhë. Tek emrat e përveçëm
nyja nuk paraqitet në funksionin e vet primar, por në atë sekondar12, ashtu siç
paraqitet edhe tek emrat me kuptim përgjithësues, që do të thotë se prania e tij
është formale.
Në raste kur dy apo më shumë referentë bartin emër të njëjtë, shquarsia
nuk bëhet me nyjën shquese por me përcaktorë tjerë, si p.sh., me mbiemër, me
llagap, me emër të përgjithshëm apo në përgjithësi nga konteksti. Nga ana

10

M. Mitkov, Кон дефиницијата на сопствените имиња, МЈ XIX, 1968:182
Agalliu et al., Gramatika e gjuhës shqipe, vol. I. Tiranë, 1995:125
12
Riza, S.vep. e cit., f.168
11
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tjetër, edhe atëherë kur emri i përveçëm nuk është i njohur për
bashkëbiseduesin, ai prapë përdoret në trajtë të shquar.
Nëse nyja shquese nuk ka funksion shques te emrat përveçëm, atëherë
parashtrohet pyetja: pse përdoret nyja shquese me këta emra?
Përgjigjja do të ishte, për shkak të analogjisë gramatikore13, d.m.th. në ato
funksione sintaksore në të cilat emrat e përgjithshëm përdoren në trajtë të
shquar, në ato funksione shquhen edhe emrat e përveçëm dhe anasjelltas, në ato
funksione në të cilat emrat e përgjithshëm përdoren të pashquar, në ato
funksione edhe emrat e përveçëm nuk marrin nyjë pa marrë parasysh nëse në
strukturën e tyre të brendshme janë të identifikuar apo jo.
Për ta ilustruar përdorimin e nyjës shquese me emrat e përveçëm, të cilët në
këtë tekst do të realizohen si antroponime e toponime (përfshirë këtu dhe emrin
e Zotit)14, shembujt do t’i japim të realizuar nëpër funksione sintaksore.
1. Funksionet sintaksore në të cilat emrat e përveçëm në planin
sipërfaqësor dalin me nyjë
Nga analiza kontrastive e shembujve të marrë nga gjuha shqipe15 dhe të
krahasuar me shembuj të vjelë nga maqedonishtja, sa i përket përdorimit të
nyjës shquese me emrat e përveçëm në këto dy gjuhë, kemi ardhur në konstatim
se këta emra, (antroponime dhe toponime, si dhe emri i Zotit), në strukturën e
tyre sipërfaqësore, në gjuhën shqipe janë realizuar me nyjë shquese në të gjitha
ato funksione sintaksore në të cilat edhe emrat e përgjithshëm përdoren me nyjë
shquese, për dallim nga maqedonishtja, ku emrat e përveçëm, me pak
përjashtime, dalin pa nyjë.
Këto funksione sintaksore janë: funksioni i kryefjalës (Shkupi është
kryeqyteti i Maqedonisë - Скопје е главен град на Македонија), i kundrinës
(Borën e kam shoqe - Ана ми е другарка), funksioni i pjesës emërore të
kallëzuesit emëror (Kjo është Lisa – Ова е Маре ), i ndajshtimit të veçuar (Jam
unë, Gonxhja – јас сум, Ана). Emrat e përveçëm përdoren në trajtë të shquar
edhe në raste kur përpara tyre vendosen tituj, emërtime të profesionit, emra të
farefisnisë (kuptohet, varësisht nga funksioni sintaksor në të cilin përdoren, që
do të thotë se mund të përdoren edhe pa nyjë: Profesor Petriti – Професор
Игор; dajë Hasani – вујко Марјан), kur prihen nga parafjalët e rasës emërore:
nga, te dhe nga parafjalët: me, midis, buzë, përtej, drejt, në drejtim, pas, pranë,
përballë, para, matanë, afër, kundër, rreth, në mes, sipër, jashtë, për (Erdhëm
nga Tetova – дојдовме од Тетово; U ndërtuan plazhe buzë lumit Vardar – Се
изградија плажи до реката Вардар; Ne po flasim për Zanën, e jo për Teutën –
13

Sh. Demiraj, vep. e cit.; M. Çeliku, vep e cit.; S. Riza, vep.e cit; Agalliu et al. vep. e cit.
Sipas një klasifikimi të bërë nga Z.Topolinska, vep e cit., f. 196, emrat e përveçëm mund
të grupohen në emra të përveçëm primarë, siç janë antroponimet dhe toponimet (dhe emri i
Zotit) dhe sekondarë, siç janë thirrjet dhe titujt (nazivi i nasllovi) .
15
Gjuhë nismëtare është gjuha shqipe.
14
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Ние зборуваме за Маре, а не за Ана, Saraji është afër Shkupit – Сарај е
близу Скопје...), në raste kur prihen nga lidhëza si, sa, se (Rrona është më e
vogël se Lisa – Ана е помала од Маре), në formë të shquar përdoret zakonisht
patronimi kur prihet nga antroponimi i cili në këtë rast domosdo është i
pashquar (Naim Frashëri është shkrimtar i njohur shqiptar – Матеа Матевски е
познат македонски писател), në raste kur antroponime apo toponime të
përbëra nga emër i përveçëm + emër, mbiemër apo numëror rendor (Amerika e
Veriut – Северна Америка; Dibra e Epërme – Горни Дебар; Zogu i Parë-Зогу
Први), toponime kur prihen nga përemri gjithë (Gjithë Struga është gjallëruar
nga turistët – Цела Струга оживеа од туристите).
Përdorimi i nyjës shquese me antroponime
Për ilustrim do të japim shembuj, paralelisht në shqip dhe maqedonisht
për antroponime në raste kur përdoren të vetëm, pa shoqërues, të shprehur me:
emra vetjakë, mbiemra dhe nofka, si dhe në raste kur përdoren në kuadër të
grupit sintaksor (GS) të shoqëruar nga përcaktorë.
Përdorimi i nyjës shquese me antroponime të përdorur pa shoqërues
Emra vetjakë në funksion të kryefjalës, kundrinës së drejtë, kundrinës së
zhdrejtë dhe të përcaktorit:
-

Lokj-a lajmëroi se darka ishte gati (IKP 52)16
Локе јави дека вечерата е поставена (ИКП 60)

-

E morën Kurt-in? (IKP 143)
Го зедоа ли Курт? (ИКП 169)

-

Dhe për një bashëndërr shkaktoi ndryshimin e politikës ndaj Napoleonit dhe rrëzimin e Vezirit të madh Jusuf. (IKP 105)
Еден велесон исто така ја предизвика промената во политиката
спрема Наполеон и симнувањето од власт на големиот Везир,
Јусуф. (ИКП 123)

-

16

Shembujt, të cilët i japim paralelisht në shqip dhe maqedonisht, i kemi vjelë nga vepra
letrare të shkruara në gjuhën shqipe dhe të përkthyera në maqedonisht dhe anasjelltas, si
dhe nga vepër letrare e përkthyer nga rusishtja (në sistemin gramatikor të së cilës nuk
ekziston nyja shquese) në gjuhën shqipe dhe maqedonase për të parë se si është përcjellë
informata e shquarsisë në këto dy gjuhë. Këto janë: Ismail Kadara: Pallati i Ëndrrave.
Album, Tetovë 2000 (IKP); Metodija Fotev: Potomcite na kat. Kultura, Skopje, 1980
(MFP); F.M. Dostojevski: Idioti. Përkth. Jorgji Doksani, Eugen, Tiranë 2000 (DI) dhe
përkth. në maqedonisht nga Tanja Urosheviq, Tabernakull, Shkup 1993.
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-

Aty përshkruhej edhe lufta e Bajazit-it.
Таму се раскажуваше и борбата на Бајазит.

Mbiemra dhe nofka, paraqiten gjithashtu në të gjitha funksionet e
lartpërmendura nga të cilat do të cekim vetëm disa:
Psh. mbiemër i përdorur në funksion të:
-

kryefjalës: Po ky, xhanëm, ky ç’ka, ë? – tërë inat e keqdashje foli
përsëri Rogozhin-i. (DI 8)
Та што му е, кажете ми ве молам! – раздразливо и луто пак
покажа кон него Рогожин. (ДИ 12)
Kundrinës së drejtë: Ishte pikërisht kjo smirë një nga shkaqet kryesore
për rrufetë me të cilat sovrani godiste herë pas here Qyprilinj-të. (IKP
54)
Токму оваа завист беше една од главните причини за молњите со
кои владателот повремено ги погаѓаше Ќуприлиеви. (ИКП 62)
Përcaktorit: Kur u afrua edhe pak, pranë portës së shtëpisë pa karrosën
me shenjën e Qyprilinj-ve. (IKP 43)
Кога се доближи уште малку пред капијата ја виде кочијата со
знакот на Ќуприлиеви. (ИКП 50)
Dhe, nofka në funksion të:

-

kryefjalës: Jo, ende asgjë, përgjigjej Haxhi-u. (IKP 36)
Не, уште ништо, одговараше Хаџија-та. (ИКП 40)

-

Kundrinës së zhdrejtë: Fshatarët i thoshin ndërsy Jevge-s që ka qenë
gruaja e Majo Cergarit. (MFP 24)
- Селаните во очи й зборуваа на Циганка-та, што му била жена на
Мајо Чергарот. (МФП 27)
e të ngj.
Në të gjithë shembujt e lartpërmendur, te të cilët në gjuhën shqipe
antroponimet përdoren në formë të shquar, në gjuhën maqedonase përdoren në
formë të pashquar, përveç rasteve kur antroponimi shprehet me nofkë, i cili
mund të përdoret edhe në formë të shquar (krahaso shembujt e mësipërm). Në
formë të shquar zakonisht përdoren nofkat të shprehura me emra të
përgjithshëm si: Пиперката (Ордан Пиперката), Лажот (Ристе Лажот)
e të ngj., si dhe me mbiemra: Кусиот (Петре Кусиот), Левата (Борка
Левата) etj. Megjithatë, edhe nofkat në gjuhën maqedonase i nënshtrohen
kufizimeve kur bëhet fjalë për përdorimin e nyjës. Gjegjësisht, në formë të
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shquar nuk mund të përdoren ato nofka të cilat mbarojnë me -о, me -е ose me
-ес e që nuk janë emra të përgjithshëm: Базерко (Јован Базерко), Црне
(Спиро Црне), Долненец (Стојан Долненец) e të ngj.; disa të tjera që janë
ndërtime të përbëra si: Тале Газибара, Петре Кршигора etj., si dhe nofkat të
shprehura me emra të përgjithshëm por të cilat kanë filluar të kuptohen më
tepër si mbiemër, se sa si nofkë: Никола Фукара, Ѓорѓи Сугаре17.
Përdorimi i nyjës shquese me antroponime të përdorur me shoqërues
Në vazhdim, do të japim shembuj për përdorimin e emrave vetjakë në
funksionet e përmendura sintaksore, në kuadër të GS, të shoqëruar me:
patronime, nofka, apelativë në formë të pashquar të cilët shprehin tituj të
ndryshëm, profesione, lidhje familjare etj.
Antroponim + patronim në funksion të:
-

kryefjalës: Aleks Ur-a, i kishte shpjeguar se mbiemri i Qyprilinjve
s’ishte veçse përkthimi i fjalës ‘Ura’... (IKP 58)
Алекс Ура, му објасни дека презимето на Ќуприлиеви беше само
превод на зборот ‘Ура‘... (ИКП 67)

-

kundrinës së drejtë: Lajmësi që shkonte për të thirrur Jakub Çelebi-un.
Гласникот кој одеше да го викне Јакуб Челебија. (ИКП 145)

-

Kundrinës së zhdrejtë: Mark Alem-it iu duk se asgjë s’do të bëhej. (IKP
11)
На Марк Алем му се стори дека нема ништо да биде (ИКП 12)

-

Përcaktorit: ...kur u tubuan në oborrin e Ukan Tadevski-t, askush...
(MFP 25)
...кога се собраа во дворот на Укана Тадевски, ниеден... (МФП 27)

Nga shembulli i fundit vërejmë se edhe emri vetjak i huaj, gjegjësisht
patronimi, i përdorur në gjuhën shqipe, merr nyjë shquese.
Antroponim + nofkë në funksion të:

17

-

Kryefjalës: ...tha Fedor Rusin-i dhe e mori pranë vetes. (MFP 24)
... велеше Федор Русин-от и ја зеде кај себе. (МФП 27)

-

Përcaktorit: ... para mullirit të Gjorgjija Naleten-it... (MFP 23)
... пред воденицата на Ѓорѓија Налетени-от,... (МФП 26)

B. Koneski, Граматика на македонскиот јазик. Скопје, Детска радост, 1999: 225

72

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Siç mund të shihet, në gjuhën shqipe, kur emri vetjak shoqërohet me
mbiemër ose me nofkë, nyja nuk i bashkëngjitet emrit, prandaj janë të
pamundura ndërtime të tilla gramatikore si: *Agroni Leka/*Agroni Lekë ose:
*Agroni Shkurti. Në këto raste nyja kalon nga emri te mbiemri: Agron Leka;
apo nga emri te nofka: Agron Shkurti; e nëse emri vetjak përbëhet nga më
shumë elementë, atëherë nyja shkon me elementin e fundit, si psh.: Fan Stelian
Nol-i, Andon Zako Çajup-i, Gavril Dara i Ri-u e të ngj. Në këtë rast kemi
zmbrapsje nga rregulli i përgjithshëm që nyja të përdoret me elementin e parë
linear të GS. Për dallim nga GS të përbëra nga emra të përgjithshëm, ku nyja ka
tendencë që t’i bashkëngjitet elementit të parë, te emrat e përveçëm nyja ka
tendencë të kundërt - të bashkëngjitet drejt elementeve të fundit të GS. Krahaso:
Gjergj-i, Gjergj Kastriot-i, Gjergj Kastriot Skënderbe-u18. Përjashtim nga ky
rregull bëjnë disa emra vetjakë të cilët shoqërohen me nofkë të shprehur me
mbiemër cilësor ose me mbiemër marrëdhënior: Leka i Madh, Zogu i Parë etj.,
ku nyja i bashkëngjitet emrit vetjak. Sido që të jetë, GS i shprehur me emër
vetjak në shoqëri me mbiemër apo nofkë, në gjuhën shqipe domosdo merr nyjë,
qoftë në bashkëvajtje me emrin vetjak apo me mbiemrin a nofkën. Pra është e
pamundur që një grup i tillë sintaksor në gjuhën shqipe të realizohet pa nyjë:
*Agron Lekë/* Lekë i Madh.
Në gjuhën maqedonase, kur emri vetjak shoqërohet me mbiemër, që të
dytë, pa përjashtim, përdoren pa nyjë: Игор Илиевски. Mbiemri pa përjashtim
përdoret pa nyje edhe kur përdoret i mëvetësishëm: Дојдоа Илиевски и
Петревски. Por, kur emri shoqërohet me nofkë, atëherë nofka mund të marrë
nyjë, si në shembujt e sipërpërmendur: Федор Русин-от; Ѓорѓија Налетениот; por vetëm nëse nuk ka filluar të kuptohet më shumë si mbiemër se sa si
nofkë, ashtu siç u shpjegua më lartë.
Antroponim + apelativ
Shembujt e mëposhtëm ilustrojnë përdorimin e emrit vetjak të shoqëruar,
аpo thënë më mirë, të prirë nga një emër i përgjithshëm (apo mbiemër) i cili
tregon profesion, gjendje shoqërore etj., në funksion të:
-

18

kryefjalës: Prift Apostoll-i asnjëherë s’ishte ulur në atë bangë...(MFP
14)
Поп Апостол никогаш не седнувал на таа клупичка... (МФП 15)
kundrinës së drejtë: ...gjeneral Epançin-in e njohim qoftë edhe nga që
është emër i dëgjuar... (DI6)

Riza, S.vep. e cit., f. 168
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-

...генерал Епанчин го познаваме, всушност, поради тоа што е тој
општопознат човек... (ДИ 9)

-

kundrinës së zhdrejtë: ....do t’i bëj letër Drejtorisë së Përgjithshme, vetë
Sheh-ul-Islami-it. (IKP 92)
...ќе и пратам писмо на Управата, на самиот Шех-ул Ислам.
(ИКП 108)

-

-

Përcaktorit: Nën të ishin shënuar emrat e mbretërve, ‘Gjumi i sulltan
Murat-it I’, ‘Gjumi i sulltan Bajazit-it, ‘Gjumi i sulltan Mehmet-it II’,
‘Gjumi i sulltan Sulejman-it të madhnueshëm’. E kështu me rradhë.
(IKP 122)
Под него беа запишани имињата на царевите, ‘Сонот на султан
Мурат I’, ‘Сонот на султан Бајазит’, ‘Сонот на султан
Мехмет II’, ‘Сонот на султан Сулејман Величествениот’. И
така по ред. (ИКП 142)

Në të gjitha këto raste nyja në gjuhën shqipe shkon me emrin vetjak.
Mirëpo, në raste të tilla, nyja mund të përdoret edhe me emrin e
përgjithshëm dhe në këtë rast nyja përcakton funksionin sintaksor të emrave të
përdorur në fjali. Fjala vjen, nëse nyja përdoret me emrin vetjak, siç ilustruan
shembujt e mësipërm, apo konkretisht shembulli në vijim:
- Do ta pyesim profesor Petrit-in, atëherë ai tregon kryefjalën e fjalisë
dhe do të parafrazohej kështu: do ta pyesim Petritin, i cili për nga
profesioni është profesor, e jo ndonjë person tjetër që quhet Petrit.
Theksi vihet te emri vetjak i cili e tregon personin që kryen ndonjë
funksion, dhe që paraqitet në funksion të kryefjalës, kundrinës e të ngj.,
përderisa emri i përgjithshëm i përdorur formalisht pa nyjë paraqitet në
funksion të përcaktorit, gjegjësisht në funksion të atributit19. Në këtë
rast, emri vetjak është përdorur në funksion primar20 për dallim nga
shembulli i radhës:
- Do ta pyesim profesor-in Petrit, ku emri vetjak është përdorur në
funksion dytësor, në funksion të atributit (për këtë shih më poshtë),
përderisa emri i përgjithshëm është në funksion të kryefjalës. Theksi
19

Çeliku et al., Gramatika e gjuhës shqipe, vol.II. Tiranë, 1997 : 239.
Z. Topolinska, Граматика на именската фраза во македонскиот литературен
јазик, Скопје, 1974 : 110. Sipas Topolinskës, emri vetjak në funksionin primar është emër
i një individi , emër konvencional i cili nuk ka kuptim por e shënon individin të cilit i
referohet, në këtë rast emri vetjak është në qendër të vëmendjes, ndërsa në funksionin
sekondar emri vetjak ka nevojë që të saktësohet me parametra plotësues me kuptimin se më
shumë njerëz mund të kenë emër të njëjtë konvencional që do të thotë se emri vetjak nuk
është në qendër të vëmendjes por parametrat e moshës, pozitës shoqërore, profesionit e
kështu me radhë.

20
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vihet te emri i përgjithshëm, formalisht i nyjëzuar, i cili emërton
profesion, titull dhe i cili nënkupton personin i cili ka një profesion të
caktuar, titull, funksion e të ngj., që do të thotë se nyja e shënon fjalën
të cilën duam ta potencojmë, gjegjësisht këtu theksohet profesioni,
funksioni të cilin e kryen një person dhe i cili emërohet me një emër
vetjak përkatës, ndërsa emri vetjak në mënyrë të patjetërsueshme duhet
të jetë i panyjëzuar. GS mund të parafrazohet kështu: do ta pyesim
profesorin i cili quhet Petrit, gjegjësisht personin që kryen funksionin e
profesorit e jo të mësuesit, apo ndonjë funksion tjetër, dhe i cili quhet
Petrit.
Një situatë të tillë na ilustrojnë edhe shembujt ku emri vetjak, edhe në
shoqëri me mbiemër priret nga apelativi. Në këtë rast, emri dhe mbiemri, si
grup sintaksor doemos përdoret me nyjë sepse, siç e kemi cekur edhe më lart,
një konstruksion i tillë gramatikor pa nyjë nuk është i mundur në gjuhën shqipe.
Në këtë rast, nyja kalon te mbiemri, ndërsa varësisht nga funksioni sintaksor,
apelativi që paraprin GS të përbërë nga emër + mbiemër merr ose nuk merr
nyjë. Si rrjedhim mund të themi se në këto raste, nyja mund ta shoqërojë
mbiemrin, ose edhe apelativin edhe mbiemrin njëkohësisht. P.sh.:
-

Do ta pyesim profesor Agim Çelik-un.
Do ta pyesim profesor-in Agim Çelik-un.

Në gjuhën maqedonase kjo informatë jepet me nyjëzimin apo
mosnyjëzimin e emrit të përgjithshëm e jo me nyjëzimin apo mosnyjëzimin e
emrit vetjak. Dmth. edhe në këtë rast maqedonishtja në asnjë mënyrë nuk i
nyjëzon emrat vetjakë. Psh.:
- Ќе го прашаме професор Игор - me parafrazimin: do ta pyesim
Igorin, i cili për nga profesioni është profesor, e jo ndonjë person tjetër
që quhet Igor.
- Ќе го прашаме професор-от Игор- me parafrazimin: do ta pyesim
profesorin i cili quhet Igor.
Të njëjtin segment do ta ilustrojmë edhe me shembuj nga literatura e
ekscerpuar:
-

Prej këtyre punëve që i mora vesh atëherë, tash mund të them, se prift
Apostoll-i ndoshta edhe për këtë arsye e kishte vizituar Gellevicën.
(MFP 21)
Од овие работи што дознав тогаш, дека можам да речам, дека
поп Апостол може поради тоа ја посети Гелевица. (МФП 23)
...nëse pushteti i ri kërkon prifta të këndueshëm, prift-i Apostoll duhet ta
lërë shërbimin. (MFP 20)
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-

...ако бараат новите власти учени попови, поп-от Апостол ќе
треба да ја напушти службата. (МФП 23)

Sipas kësaj, emri vetjak në gjuhën maqedonase, pa marrë parasysh
përdoret në funksion primar apo dytësor, ai nuk merr nyjë, ndërsa informacioni
për përdorimin primar apo dytësor të tij jepet me praninë apo mungesën e nyjës
te emri i përgjithshëm. Nëse ai emër përdoret në formë të panyjëzuar:
професор Игор, emri vetjak është përdorë në funksion primar dhe e kundërta,
nëse ai përdoret i nyjëzuar: професорот Игор, emri vetjak paraqitet në
funksion dytësor.
Ndërsa, në rastet kur emri vetjak, në bashkëvajtje me mbiemër, paraprihet
nga një apelativ, në gjuhën maqedonase nyja paraqitet vetëm te apelativi e jo te
mbiemri:
- Ќе го прашаме професор Игор Георгиевски
- Ќе го прашаме професор-от Игор Георгиевски
Në kuadër të emrave të përveçëm primarë, përveç antroponimeve (dhe
toponimeve), kemi llogaritur edhe emrin e Zotit, prandaj në vazhdim do të
ilustrojmë rastet kur në përdorim na paraqitet emri i Zotit, i cili në gjuhën
shqipe, në planin sipërfaqësor na del me nyjë, ashtu si edhe emrat e tjerë të
përveçëm dhe të përgjithshëm, varësisht nga rregullat sintaksore të gjuhës
shqipe. Këtë segment do ta shtjellojmë me shembuj konkretë nga literatura e
ekscerpuar:
-

Allah-u e hedh ëndrrën kumtuese mbi globin tokësor... (IKP 15)
...Алах го фрла на планетата предвесничкиот сон... (ИКП 18)

-

Lavdi Zot-it që ti së paku nuk e ke mbiemrin Qyprilli,... (IKP 48)
Фала му на Господ што ти барем не го носиш презимето
Ќуприли...(ИКП 55)

Për dallim nga antroponimet dhe toponimet, emri i Zotit edhe në
strukturën e
tij të thellë, d.m.th. nga aspekti kuptimor është çdoherë i identifikuar, i njohur
sepse është vetëm një.
Nga kjo që u tha, mund të konstatojmë se të gjitha ato raste të përdorimit
të nyjës në gjuhën shqipe, atëherë kur përdorimi i saj është i obligueshëm dhe i
imponuar nga faktorët sintaksorë të cilët funksionojnë edhe te emrat e
përgjithshëm, kanë përballë mospërdorimin e nyjës në gjuhën maqedonase.
Përjashtim nga kjo skemë në gjuhën maqedonase bëjnë shembujt në të cilët
emri vetjak shprehet me nofkë. Një përjashtim tjetër në maqedonisht kemi
atëherë kur emri vetjak përdoret me ngjyrime emocionale, kur është i markuar
nga pikëpamja e ekspresivitetit. Këtu, nyja nuk kryen funksion shques, por
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vetëm emotiv, për të shprehur emocione në kuptimin pozitiv, si për shembull te
disa emra diminutivë të gjinisë femërore dhe mashkullore të cilët mbarojnë me
–e dhe shprehin intimitet: Mare-to, Ane-to, Kole-to, Milçe-to etj. si dhe për të
shprehur emocione në kuptimin negativ: Натема ти Стојан-от. 21
Përdorimi i nyjës shquese me toponime
Si për antroponimet, ashtu edhe për toponimet, për të ilustruar përdorimin
e nyjës shquese nëpër funksione sintaksore, do të japim shembuj, paralelisht në
shqip dhe maqedonisht në raste kur përdoren të vetëm, pa shoqërues, dhe në
raste kur përdoren në kuadër të GS të shoqëruar nga përcaktorë.
Përdorimi i nyjës shquese me toponime të përdorur pa shoqërues
Në vazhdim do të shtjellojmë përdorimin e toponimeve në rastet kur
përdoren të mëvetësishëm, pa shoqërues. Në këto raste, toponimet në gjuhën
shqipe mund të paraqiten në formë të shquar, në ato funksione sintaksore në të
cilat paraqiten edhe antroponimet edhe emrat e përgjithshëm. Psh. në funksion
të:
-

kryefjalës: Greqi-a qe shkëputur nga perandoria... (IKP 172)
Грција беше одвоена од царството, ... (ИКП 204)

-

kundrinës së drejtë: Shqipëri-në disa e quajnë fatkeqe, disa
përkundrazi me yll,... (IKP 54)
Албанија некои ја нарекуваат несреќна, некои, напротив, со
ѕвезда,... (ИКП 63)

-

kundrinës së zhdrejtë: Bëri luftën kundër Poloni-së, ku fitoi gjysmën e
Ukrainës. (IKP 13)
Војуваше против Полска и ја освои речиси половина Украина.
(ИКП 15)
përcaktorit: ...për plojën e madhe të krerëve të Shqipëri-së në Manastir.
(IKP 105)
...за големиот масакр на поглаварите на Албанија во Битола.
(ИКП 123)

Për dallim nga gjuha shqipe, në maqedonisht, siç na ilustrojnë edhe
shembujt e dhënë, rregull është që toponimet që përdoren pa shoqërues, me
21

B. Koneski, vep. e cit., f. 228
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përjashtime të rralla, të paraqiten pa nyjë. Këto përjashtime kanë të bëjnë me
një grup të caktuar të toponimeve të llojit:
- emra pluralia tantum: Алпи-те, Карпати-те, Хаваи-те, Хималаи-те,
Родопи-те, etj.
- Emra
singularia
tantum:
siç
janë
disa
emra
të
ishujve,oqeaneve:Aрктикот, Атлантик-от, Балкан-от, Пацификот...
- Emra të objekteve më të vogla-микротопониме: Калето22...
Përndryshe, cilido toponim në gjuhën maqedonase mund të marrë nyjë
atëherë kur përdoret në kontekste me ngjyrime emocionale dhe kjo, sidomos në
gjuhën e folur: Ај да се сневиди и Скопје-во, одалеку се слушаше шумот на
надојдените води на Вардар-от23.
Përdorimi i nyjës shquese me toponime të përdorur me shoqërues
Në gjuhën shqipe, përdorimi i toponimeve si GS në trajtë të shquar është
i zakonshëm: Britani-a e Madhe, Det-i i Zi, Amerik-a Veriore, Shtete-t e
Bashkuara të Amerikë-s... Për dallim nga toponimet e përdorur në mënyrë të
mëvetësishme, ato që shoqërohen me emra të përgjithshëm të cilët japin
informacion për karakterin topografik të toponimit, domosdo përdoren
formalisht pa nyjë, ndërsa emri i përgjithshëm patjetër përdoret vetëm me nyjë.
Për shembull: mal-i Sharr, fshat-i Dushk, e jo edhe: *mal Sharr-i apo *fshat
Dushk-u, ose: *mal Sharr, *fshat Dushk. Në këtë pikë toponimet dallohen nga
antroponimet sepse te këta të fundit, edhe emri vetjak edhe emri i përgjithshëm
mund të përdoren edhe në formë të nyjëzuar edhe të panyjëzuar, psh.: profesor
Petrit-i/profesor-i Petrit.
Krahaso edhe shembullin e radhës:
-

Ashtu si vullkan-i Vezuf që shpërthen... (IKP 47)
И онака како што понекогаш избувнува вулкан-от Везуф... (ИКП
54)

Në këtë segment, gjuha shqipe me maqedonishten përputhen sepse në të
dyja gjuhët toponimet paraqiten në formë të panyjëzuar, por dallojnë nga njëra
tjetra në përdorimin e apelativëve të cilët në gjuhën shqipe paraqiten vetëm në
formë të nyjëzuar, kurse në maqedonisht paraqiten në dy forma, të nyjëzuar dhe
të panyjëzuar. Më këtë, në gjuhën maqedonase bëhet edhe dallimi ndërmjet
toponimeve të përdorur në funksion primar te të cilët apelativi paraqitet në
formë të panyjëzuar: ... е роден во село Селци; Отидоа за Кожуф планина;
22
23

M. Povarnicina, vep. e cit. f. 80
M. Povarnicina, vep. e cit. f. 79
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dhe toponimeve të përdorur në funskion dytësor te të cilët apelativi paraqitet në
formë të nyjëzuar: ... моето село е половина час оддалечено од Свети
Никола кон планината Исток24. Përndryshe, në maqedonisht, toponimet e
përbëra, si ato të thjeshtat, zakonisht përdoren pa nyjë: Велика Британија,
Северна Америка, Скопска Црна Гора ... Përjashtime bëjnë disa toponime të
përbëra nga apelativë të llojit ishull, det, oqean, lum, liqe, mal e të ngj.:
Охридско-то Езеро, Јорданско-то Mоре, Црно-то Море ...; dhe toponime të
përbëra nga më shumë elemente: Соединетите Американски Држави25,
Обединетите Арапски Емирати etj. të cilët mund të përdoren me ose pa
nyjë.
Të gjitha pikët e lartpërmendure e përdorimit të nyjës në gjuhën
maqedonase, janë karakteristike për përdorimin e nyjës edhe në gjuhën shqipe.
Megjithatë, për dallim nga gjuha maqedonase, në gjuhën shqipe, përdorimi i
nyjës nuk u jep antroponimeve dhe toponimeve nuancë të intimitetit, nuk i bën
të markuar nga pikëpamja e ekspresivitetit.
2. Funksionet sintaksore në të cilat emrat e përveçëm në planin
sipërfaqësor dalin pa nyjë
Këtu do të kalojmë në paraqitjen e rasteve kur emrat e përveçëm,
antroponime e toponime, në gjuhën shqipe përdoren formalisht pa nyjë, gjë që
paraqet përjashtim nga skema e përgjithshme në të cilën emrat e përveçëm
përdoren me nyjë.
Emrat e përveçëm përdoren pa nyjë në ato funksione sintaksore, në të cilat edhe
emrat e përgjithshëm përdoren gjithashtu të panyjëzuar:
1. Kur emrat e përveçëm, antroponime dhe toponime përdoren në
funksion të pjesës emërore të përcaktorit kallëzuesor 26, kur në vend të foljes
ndihmëse jam paraqitet folja quhet. Sipas Z. Topolinskës27, ky është funksion
metafizik në të cilin emrat e përveçëm përdoren si dytësorë, gjegjësisht në
funksion predikativ, pa referencë. Për shembull: Këtë qytet e quajnë Shkup; Ajo
vajzë quhet Lisë. Rolin e referencës në këto raste nuk e kryejnë emrat e
përveçëm Shkup e Lisë, por përemrat këtë e ajo. Krahaso për këtë edhe
shembullin e ekscerpuar:
-

Ju, Rogozhin quheni?(DI 8)
Вие, Рогожин се викате? (ДИ 11)

24

Z. Tpopolinska, Po aty, f. 112
M. Povarnicina, vep. e cit. f. 81
26
Agalliu et al., vep. e cit., f. 126
27
Z., Topolinska, Po aty., f. 112
25
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Për dallim nga antroponimet dhe toponimet e përdorur pa shoqërues, ata
të cilët janë të shoqëruar me mbiemër, në funksionin e njëjtë sintaksor
sipërfaqësisht paraqiten në formë të nyjëzuar. Në fakt, nyja i bashkëngjitet
mbiemrit:
-

Ky quhet Mark Alem-i. – sepse, siç e kemi cekur më lart, konstrukcioni
gramatikor emër + mbiemër pa nyjë shquese nuk është i mundur në
gjuhën shqipe.
Në gjuhën maqedonase, në të dy rastet kemi shfaqjen e emrave të
përveçëm në formë të panyjëzuar: Овој град го викаат Скопје; Ова девојче
се вика Маре. Edhe atëherë kur emri shoqërohet me mbiemër, në sipërfaqe nuk
shfaqet nyja: Игор Илиевски.
Në raste kur emri i përveçëm përdoret si pjesë emërore e përcaktorit
kallëzuesor, me folje këpujore jam, pa marrë parasysh a është në shërbim
referencial apo jo, emri i përveçëm në gjuhën shqipe përdoret në trajtë të
shquar, siç e kemi thënë edhe më lartë. Për shembull, antroponimi dhe toponimi
në shembullin: Kjo është Lis-a, Ky është Shkup-i, në strukturën e tyre të thellë
mund të jenë në shërbim referencial, të kenë funksion identifikimi dhe të
parafrazohen në këtë mënyrë: ky është personi/qyteti për të cilin të kam folur,
që do të thotë, i njohur për bashkëbiseduesin; ose në shërbim predikativ dhe të
parafrazohet në këtë mënyrë: ky quhet Sokol/Shkup. Në të dyja rastet emri i
përveçëm në strukturën sipërfaqësore në mënyrë të domosdoshme përdoret me
nyjë, sepse përdorimi i tij pa nyjë është jogramatikor.: *Ky është Sokol; *Ky
është Shkup. Sa i përket kësaj, emrat e përveçëm dallojnë nga emrat e
përgjithshëm te të cilët përdorimi i nyjës në këtë funksion varet nga ajo se a
përdoret në funksion referencial apo në funksion predikativ. Gjegjësisht, nyja
përdoret vetëm në raste kur emri i përgjithshëm ka funksion referencial, kur
kemi relacion të identifikimit28, psh.: ai është fitues-i - me parafrazim: ai është
fituesi i shpërblimit; ndërsa kur përdoret në funksion predikativ - pa referencë,
nyja zakonisht mungon: ai është fitues- me parafrazim: ai është fitues, e jo
humbës.
Për dallim nga shqipja, në gjuhën maqedonase, emrat e përveçëm, edhe
në përdorim referencial edhe në atë predikativ përdoren të panyjëzuar: ova e
Mare/ova e Skopje.
2. Emrat e përveçëm, antroponime dhe toponime (dhe emri i Zotit), në
përputhshmëri me rregullat sintaksore në gjuhën shqipe nuk nyjëzohen në
funksion të vokativit,29 pa e marrë parasysh faktin se në strukturën e tyre të
thellë ata janë të identifikuar. Krahaso:
28

L Gjurkova-Minova, Синтакса на македонскиот стандарден јазик, Скопје, Радинг,
1994:179
29
Agalliu et al., f. 126.
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- Apo jo Fuzuli?- iu drejtua ai nëpunësit?(IKP 121)
- Ti Shqipëri!
- Zot ruajna! (IKP134)
Por, sipas rregullave sintaksore të gjuhës shqipe, emrat e përveçëm, si dhe
ato të përgjithshëm, të përdorur në funksion vokativ, kur në kuadër të GS
paraqitet ndonjë përcaktues, atëherë paraqiten në formë të nyjëzuar, si psh.:
- Po ti je tepër i padurueshëm, Abdyl Kadri-u. (IKP 36)
- Shqipëri-a ime!
- O Zot-i Perëndi! (IKP 31)
Për dallim nga emrat vetjakë të përdorur pa shoqërues, të cilët në vokativ
nuk përdoren të nyjëzuar, mbiemrat dhe nofkat e përdorur pa shoqërues në këtë
funksion përdoren të nyjëzuar30. Krahaso për emrin vetjak: Abdyl, mbylle
derën!; ndërsa mbiemri: Kadri-u, mbylle derën! dhe nofka: Shkurt-i, mos ik!
Në gjuhën maqedonase, pa marrë parasysh se emri i përveçëm në
funksion vokativi përdoret me apo pa shoqërues, zakonisht përdoren në formë
të panyjëzuar: Петре/Илиевски, затварај ја вратата! / Куси, не бегај.
Krahaso edhe shembujt e ekscerpuar:
- Hели Фузули? – му се обрати тој на службеникот. (ИКП 141)
- Ти Албанијо!
-О Господе, чувај нè! (ИКП 157)
-Туку, ти, Абдул Кадир, си многу нестрплив. (ИКП 40)
- Моја Албанијо!
- О, Господи Боже! (ИКП 36)
3. Të panyjëzuar përdoren emrat e përveçëm, antroponime dhe
toponime, kur në kuadër të GS pаraqiten si përcaktorë të apelativit të
nyjëzuar31, i cili jep informacion për profesione të ndryshme ose për tituj tjerë
familjarë e shoqërorë, gjegjësisht informacion për karakterin topografik të
objektit: gjeneralеsh-a Epançina / det-i Azov. Krahaso shembuj për
antroponime e toponime nga literatura e ekscerpuar.
- Është kreshnik-u Zuk, që i verbuar tradhtisht...(IKP 140)
- Ова е песна за јунак-от Зук, кој ослепен издјнички... (ИКП 165)
- Gjum-i i Sulltan-it Aziz. (IKP 122)
- Сонот на султан-от Азиз. (ИКП 142)
- Ashtu si vullkan-i Vezuf që shpërthen... (IKP 47)
- И онака како што пинекогаш избувнува вулкан-от Везуф,... (ИКП
54)
30
31

S.Riza, vep. e cit. f. 169
Çeliku, et al., vep. e cit. f. 238
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Në segment pikë kemi pikë takimi ndërmjet shqipes e maqedonishtes. Në
të dyja gjuhët nyja i bashkëngjitet apelativit, përderisa emri i përveçëm
paraqitet në formë të panyjëzuar.
4. Pa nyjë dalin edhe toponimet kur kryejnë funksionin e rrethanorit të
vendit me disa nga parafjalët për kallëzoren dhe rrjedhoren: në, mbi, përmbi,
për në, nëpër, prej të cilat kërkojnë që domosdo toponimi para të cilit përdoren
të jetë në formë të panyjëzuar32. Ky rregull sintaksor vlen edhe për emrat e
përgjithshëm të cilët pasojnë pas këtyre parafjalëve, pa marrë parasysh a janë të
shquar apo jo.
- Ju Qyprillinjtë jeni sot familja e vetme aristokrate në Evropë dhe me
siguri... (IKP 52)
Por, në raste kur këta emra shoqërohen nga ndonjë atribut, ata përdoren të
nyjëzuar. Krahaso:
- ...ndërsa larg në Ballkan-in e çuditshëm, në provincën me emrin
Bosnjë, këndohej një epos për ta. (IKP 53)
Më maqedonisht, në të gjitha rastet e lartpërmendura, toponimi përdoret
në formë të panyjëzuar:
- Вие, Куприлиеви, сте денеска единственото аристократско
семејство во Европа, а сигурно... (ИКП 60)
- ...онаму далеку, на чудниот Балкан, во провинцијата наречена
Босна, за нив се пееше еп. (ИКП 61)
5. Emrat e përveçëm përdoren të panyjëzuar edhe në raste kur në renditje
të markuar, emrit vetjak i paraprin një mbiemër me ngjyrime еmotive të cilit i
bashkëngjitet nyja:
- I gjor-i Mark, nuk pati mundësi as të përshëndetet.
- Кутриот Марк, немаше можност ниту да се поздрави.
Përndryshe, në gjuhën shqipe në renditje jo të markuar mbiemri zakonisht
e pason emrin dhe në këtë rast nyjëzohet emri vetjak e jo mbiemri: Marku i
gjorë. Në maqedonisht, nyja nuk e shoqëron emrin në asnjë rast, pa marrë
parasysh a kemi rend të markuar po jo: Кутриот Марк / Марк, кутриот.
Siç e kemi cekur edhe më lart, përdorimi i nyjës te emrat e përveçëm është
formal dhe i arsyetueshëm vetëm duke u bazuar në faktorin e analogjisë
gramatikore, që do të thotë se përdorimi i nyjës është bërë për shkak të arsyeve
të njëjta sikurse edhe te emrat e përgjithshëm me kuptim individualizues apo
me kuptim përgjithësues. Por, dallimi që del në pah kur kemi parasysh
32
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përdorimin e nyjës te emrat e përveçëm dhe ata të përgjithshëm është se emrat e
përgjithshëm mund të përdoren edhe me nyjë joshques, ndërsa te emrat e
përveçëm kundërthënia formë e nyjëzuar / formë jo e nyjëzuar nuk
korrespondon me kundërthënien kuptim i shquar / kuptim jo i shquar ashtu si te
emrat e përgjithshëm.
Në gjuhën maqedonase, formalisht paradigmatikë sipas shquarsisë janë
emrat e përgjithshëm, ndërsa emrat e përveçëm, antroponime e toponime,
zakonisht nuk lidhen me nyjë. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që edhe
emrat e përveçëm të përdoren me nyjë. Në krahasim me gjuhën shqipe, në rastet
e lartpërmendura, në gjuhën maqedonase emrat e përveçëm përdoren të
nyjëzuar vetëm në rastet kur përdoren si nofka dhe në raste kur marrin ngjyrim
emotiv dhe shprehin emocione të ngjyrosura pozitive apo negative, ndërsa nyja
nuk kryen funksion shques.
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AIDA KURANI

RRETH FJALËSIT TË FJALORIT DHE GRUPEVE
TEMATIKE TË PËRFSHIRA NË TË

Abstrakt. Dukuritë e sotme gjuhësore dhe faktorët historikë, shoqërorë e
kulturorë kërkojnë që gjuha standarde shqipe të shënojë një periudhë të re
pasurimi e zhvillimi, përsosjeje e modernizimi duke u mbështetur veçanërisht në
strukturën dhe në mundësitë e veta reale.
Në fazën e sotme të zhvillimit të shqipes standarde fjalorët krahinorë janë
një burim i rëndësishëm për pasurimin sistemor të leksikut me njësi të reja
leksikore, për t’iu përgjigjur sa më mirë, nocioneve, dukurive të një shoqërie
moderne.
Prurjet leksikore e frazeologjike të fjalorëve krahinorë përbëjnë një
thesar të paçmueshëm për fondin e leksikut të gjuhës standarde shqipe duke e
përmirësuar atë gjithnjë e më tej. Këtu zë një vend të veçantë dhe Fjalori i N.
Gazullit “Fjalorth i ri – Fjalë të rralla të përdoruna në Veri të Shqipnis”, si
një vepër me rëndësi në leksikografinë shqiptare.
"Në këtë artikull jemi përpjekur të analizojmë lëndën leksikore e
frazeologjike të këtij Fjalori sipas niveleve të gjuhës. Këtu kemi tubuar dhe
grupet tematike më të pasura leksikore që gjenden në Fjalor, me synimin për të
vënë në dukje vlerat që ka ai për pasurimin e mëtejshëm të shqipes së sotme
standarde".
Abstract. The actual linguistic phenomena, as well as the historical,
social and cultural factors make necessary for the standard Albanian language
to mark a new period of enrichment and development, improvement and
modernization, based especially on its own structure and real opportunities.
In the actual stage of the Albanian language development, the regional
glossaries constitute an important source of systemic enrichment for the lexicon
with new lexical units, in order to respond better to notions and phenomena in
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a modern society. The lexical and phraseological earnings of regional
glossaries constitute a precious treasure for the lexicon of standard Albanian
language by enriching it always further.
An important place is carried here by N. Gazulli’s glossary, “Fjalorth i ri
– Fjalë të rralla të përdoruna në Veri të Shqipnis”, as a work of special
relevance for the Albanian lexicography.
In this article we have tried to analyze the lexical and phraseological stuff of
this Dictionary based on the levels of language. We have gathered here the
richest thematic groups found in the Dictionary, with the aim of showing the
values it has for the further enrichment of the current standard Albanian
language.
Prurjet leksikore e frazeologjike të fjalorëve krahinorë përbëjnë një thesar
të paçmueshëm për fondin leksikor të gjuhës standarde shqipe, duke e
përmirësuar atë gjithnjë e më tej.
Në radhët e këtyre fjalorëve krahinorë një vend të veçantë zë dhe Fjalori
i Nikollë Gazullit, “Fjalorth i ri – Fjalë të rralla të përdoruna në Veri të
Shqipnis1”, si një vepër e çmuar në leksikografinë shqiptare.
Ka disa tipash fjalorësh krahinorë. Teorikisht një fjalor krahinor mund
të jetë:
1) i plotë, kur jep inventarin e sistemit leksikor të së folmes pa vështruar në
gjuhën standarde; pra, përfshin jo vetëm fjalë e shprehje që janë vetëm të
krahinës, por sipas mundësisë, gjithë fondin aktiv të së folmes.
2) diferencues, kur përfshin vetëm fjalë e shprehje që nuk përdoren në gjuhën
standarde; ky lloj bën pjesë në tipin e fjalorëve informues.
Fjalori i N. Gazullit nuk mund të ishte i tipit të parë për shumë arsye:
a) Plotësia e një fjalori është relative, sepse e folmja është tip i gjallë i gjuhës
bisedore, që ndryshon vazhdimisht e nuk ngulitet dot në shkrim, pasi askush
nuk mund ta njohë gjithë pasurinë e së folmes.
b) Është vështirë të përcaktohen kufijtë e aksh të folmeje; kufijtë territorialë të
së folmes nuk përkojnë me kufijtë e qendrave, krahinave dhe rajoneve.
c) Të folme të ndryshme, edhe të afërta nga struktura qofshin nuk kanë sistem
leksikor të vetëm. Ato formojnë një sistem të caktuar edhe në marrëdhënie me
njëra–tjetrën, edhe me gjuhën letrare, sipas veçorive të zhvillimit të tyre në

1

N. Gazulli, Fjalorth i ri – Fjalë të rralla të përdoruna në Veri të Shqipnis. Tiranë. 1941.
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kushtet e bashkëveprimit me gjuhën letrare, domethënë, ky sistem nuk
pasqyron realitetin e vërtetë gjuhësor të kolektivit të dhënë gjuhësor.
ç) Nuk mund të ndiqet procesi i zhvillimit të kuptimeve të fjalëve, të lidhjeve
semantike, të marrëdhënieve sinonimike etj.
d) Nuk rroken dot fjalët që kanë dalë nga përdorimi, pra nuk flitet dot për
sistem; mund ta japësh strukturën semantike të fjalës krahinore në lidhje me
fjalë të tjera të sistemit dialektor vetëm në plan sinkronik.
Këto janë disa nga arsyet pse Fjalori i Gazullit nuk mund të ishte fjalor i
tipit të plotë krahinor. Ai bën pjesë në fjalorët e tipit të dytë. Kur flasim për
fjalorin diferencues, kemi parasysh vështirësitë që u përmendën më sipër; çka
d o të thotë se për hartuesin e Fjalorit nuk ka qenë e lehtë të vendoste saktë
përkatësinë gjithëkombëtare apo krahinore të fjalëve të përfshira (sigurisht,
edhe për arsye të mosnjohjes etj) .
Sidoqoftë, ne besojmë së synimi i tij ka qenë të jepte atë leksik që ai e
ka konsideruar të rrallë. Madje, vetë titulli i Fjalorit e vërteton këtë: “Fjalë të
rralla të përdoruna në Veri të Shqipni”2
Duke pasur parasysh këto vështirësi, si dhe kohën kur është hartuar
fjalori (viti 1941), edhe të tjera, sigurisht, mund të justifikohet paplotësia
leksikore e semantike (brenda përzgjedhjes së tij e tipit të Fjalorit), në klasa të
caktuar fjalësh, në grupe të caktuara tematike, në glosa të veçanta, etj., të cilat
i kemi përmendur te kreu “Struktura e Fjalorit”.
Lënda e Fjalorit të N. Gazullit duhet parë në rrafshin sinkronik,
domethënë, faktet gjuhësore nuk mund të dalin nga kufijtë e jetës së brezit të
tij.
Fjalori përfshin:
1. Fjalë e shprehje karakteristike e specifike për të folmet e Veriut,
emërtime sendesh, veprimesh, dukurish etj, që nuk kanë përgjegjëse në gjuhën
e përbashkët letrare.
Të tilla janë fjalë që shënojnë realie ose koncepte specifike për këto të
folme, si disa veshje e pjesë të tyre, vegla e pjesë të tyre, enë, gatesa dhe
mënyra gatimi, orendi e pajisje shtëpiake, vegla bujqësore, ndërtime, sende të
ndryshme të jetës së përditshme, pjesë të terrenit, erëra, dhera, bimë, kafshë,
pemë e drurë, lojëra, elemente të jetesës, të së drejtës zakonore, të
marrëdhënieve farefisnore e shoqërore, të folme shoqërore, festa e ngjarje të

2
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tjera lokale etj., si: afçë “shpend i vogël me pendë të verdha3”, akulltar–e “që
e ka mendjen akull dhe që i peshon fjalët”, aliver “zgrofi i kafshëve
përtypëse”, amti “mungë, fundërritë, që ngelin në fund të enëve pas shumë
larjesh”, ancak –u “guri që del jashtë murit...”, angërr –i “lëkura e
mushkërinjve, e zorrëve”; arrnjet–i “pyll arrash”; ashkë –ja “farë lisi që
përdoret për të ngjyrosur”; bajuk–a “lopë me larë të bardhë në ballë ”;
balçim–i “pluhuri që lë duhani në pipë; balldane–ja “kaptelli i samarit”,;
bastarr–i “ kasolle e vogël për dy vetë, ndërtuar për të ruajtur bagë tinë ”;
bishtore–ja “lugë e madhe me bisht të gjatë ”; bravizhdë –a “grumbull
bravash”; brigue “qortoj rëndë ”; ceklinë –a “ven i cekët në ujë ”; qafalik–u
“qafë mali e vogël”; quklinë –a “quk i vogël”; çapallinë –a “shtëpi e
shkatërruar”; çopejkë –a 1. “shkop i shkurtër”, 2. lojë fëmijësh”; çukulinë–a
“pekt i grisur”; denik–u “erë shiu e fortë ”; derrpë –a 1. “pyll i dendur” 2.
“vend i mbushur me ferra”; dushkajë –a “vend me dushk”; emnesë –a “ngjarje
që përkujtohet çdo vit”; fajkore–ja “lundër e madhe”; 1. faroç–i “me shumë
fara” 2. “që ruhet për farë ”; fërfllizë –a “borë e imët që bie me stuhi”; fërli–a
“pite me petë gruri e lyer me dhjamë dhe e ëmbëlsuar me mjaltë”; filashnjok–
u “lis i ri”; fliq–i “maja e këpucës”; foskë –a “gropë shumë e vogël’;
fryshalok–u “i mbushur në fytyrë; galavër–a “thupër shkoze që shërben për të
lidhur të rëndë ”; gashtull–i “dërrasa që vendoset në kockën e thyer; gërdhatë
–a “vend me shumë gurë të thepisur e pa shteg”; gërgallë –a “tokë me gurë ”;
gërç–i “vend me shumë shkurre dhe ferra”; gërrnaç–i “kusi prej bakri”;
gican–i “dash me turi krejt të bardhë ”; gobellë –a “vend i thellë në ujë ”;
grebellë –a “grykë e ngushtë e thellë dhe e gjatë ndër male”; grezhë –a “qimet
e forta që dalin në mjekër”; gubë –a “sëmundje që u i bie deleve”; gurinë –a
“vend me gurë ”; guriç–i “gur i vogël zalli”; gjergjël–i “peshk i vogël që rritet
në për liqene”; hasjan–i “dash i zi”; helmzë –a “bimë helmuese”; “kush
zgjohet herët”; hudizë –ja “vend në mal pa lisa”; kapëc–i “farë shelgu”;
kabull–i “grumbull i vogël”; kaqol–i “kalli me pa kokrra”; ivë –a “ vijat e
qëndisura rreth xhubletës”; karmshinë –a “vend në mal ku kalben dru”;
karrup–i “rrjetë peshku në formë të rrumbullakët me kapak, e lidhur në një
shkop të gjatë ”; këllaçë– a “vend ujcak”; këlli–ja “ushqim për bagëtitë ”
(miell apo krunde e përzier me ujë dhe kripë) ; kërbojë –a “kalli misri në
ngjyrë të kuqërremtë ”; këputë– a “shputa e këmbës”; krojçe–ja “krua i
vogël”; krenë –a “brez malësorësh”; kojme–ja “enë dheu me fund të gjerë dhe
grykë të ngushtë ”; kopajë– a “lug i vogël ku lahen fëmijët”: korriqe –ja
“masë drithi”; krahatar–i “punëtor me krahë ”; kripëç–i “zog i murrmë, në
shtat sa pëllumbi i egër, që jeton buzë kënetave”; kuqeshë –a “lopë në ngjyrë
të kuqërremtë ”; kuk–u “maj druri”; larës–i “pe i përdredhur me fije
shumëngjyrëshe”; laricë –a “pëlhurë shumëngjyrëshe”; latushë –a “sëpatë e
madhe”; ledh–i “mur i thatë ”; lezar–i “shkallë e vogël”; mackë –a “maja e
3
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majës”; maçarungë –a “lloj insekti”; majungë –a “vegël prej druri që përdoret
për të shtypur dhẻ”; maltar–e “kush nxjerr lëndë në mal”; mballim–i “udha që
përshkon bagëtia duke kullotur”; mollakajë –a “grumbull i vogël”; molin–a
“tokë e thatë ”; mrac–i “qull i trashë ”; mrragel–a “kandër e madhe që jeton
në zgavra lisash”; natare–ja “grua që di të kryejë çdo punë shtëpie”; ngazë–a
“të qepurit imët”; panjollë –a “leqe e ngritur me mjeshtëri”; patur–i “kush
është i pasur dhe koprac”; pegelë –i “fëmijë i pashëndetshëm”; përboç–i “gur
i hedhur”; përqagëz–a “rryp i gjatë lëkure që përdoret për të qepur”;
përdredhëc–e “që përdridhet duke ecur”; përliastë (i e) “i sëmurë nga lia”;
përloshë “qaj shpesh”; përpisë –a “litar me të cilën lidhet bagëtia”; picërroj
“vjell pak e shpesh”; picorr–e “fëmi i vogël”; piktoj “ha pak e shpesh”; pilcë –
a “dru apo hekur që përdoret për të ngritur pesha”; pilë –a “dy arra të
vendosura njëra mbi tjetrën”; piloz–i “mot i lagët”; piskim–i “të qepurit rrallë
me pe”; pishkulloj “flas ngadalë dhe me zë të ulët”; pitigonë –a “grua
llafazane dhe mendjelehtë”; porrc–i ”zorra e verbër”; prozh–i “pleh bagëtie”;
ricë –a “skajet e sipërme të një arke”; rogë –a “vend pa lisa”; roshan–i “dash
me katër brirë ”; rrege–ja “tokë e papunuar”; rrotëz–a “rrotë e vogël”; sjapol–
i “dhi me brirë të kthyera”; skolltinë –a “shi e borë njëherazi”; skradë –a “erë
e keqe”; spar–i “erë e keqe bagëtish”; stërpujë –a “enë prej dheu në formë
tepsie për të pjekur bukën”; stërvale–ja “kush shpenzon pa kriter në
veshmbathje, gostira”; straerë –a “vend i mbrojtur nga era”; sharan–i “dash
me turi në ngjyrë të murrme”; sharof–i “qen i madh”; shkapërcim–i “te
kaluarit e një shtegu”; shkapërthye “shkatërroj çdo që më del përpara”;
shkelëc–i “vendi ku shkel këmba”; krepsue “mbyll e hap syrin shpesh”; i
krythët “bukë e sapo pjekur”; shpalcë –a “leckë që përdoret për të larë enët”;;
shtarë –a “bimë që rritet në bjeshkë ”; shulajkë –a “shul i vogël”; tajë –a
“vegël për të gërryer drurin”; takë –a “dru që i mbërthehet traut si
mbështeste”; terishte–ja “tokë e thatë ”; treskë –a 1. “grimcë guri” 2. “patkua
i vjetër”; troke–ja “këmborë ”; tufël–a “tufë e vogël”; thaqkë –a “mollë e
egër”; thanaz–i “pyll thanash”; thanukël–i “lis i vogël që i përngjet thanës”;
thel–i “gozhdë e madhe”; thikëz–a “zbukurona grash në formë thike”:
thineshë –a “femra e thiut”; thyezim–i “punim me shtiza”; udhakim–i “të
shkuarit e shpeshtë në të njëjtin vend”; undajë –a “qull i trashë ”; valishtë –a
“grumbuj gurësh që bien poshtë ”; veçane–ja “dhomë e veçuar për ndonjë
arsye”; vejesë –a “të shkuarit përpara”; vërglue “dridhem lehtë ”; vidër–a
“shtazë që jeton në ujë dhe tokë ”; zjarrmishtë –a “odë zjarri”; zonak–u “kalli
që nuk lidh kokrra”; zuç–i “zjarrmi e brendshme”; zhërmag–u “thatësirë e
madhe”; zhgun–i “tirk prej leshi”; xanë –a “vend i rrethuar ku kullot bagëtia”
etj.
2. Fjalë e shprehje të vjetruara (dhe relikte) që ruhen vetëm në krijimtarinë
gojore, folklor ose te brezi i vjetër: nocë –a “pare e vogël me çmim
dyqindarëkëshe"; benë– a “veri”; dritës–a “kandil”, i drilët “i pastër, i
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kulluet”, djerrue “mendoj”, dojmë–a ‘pasiguri”, deshm –i “përmendës,
monument”, dhajë–a “fuqi, forcë”, kule–t “të linjtat”, javuer, gjuetar – i,
mundshim – i “qortim”, ndeshëtrashë–a “për ndesha e mirë” (përshëndetje:
mirë se të takoj), pasuer, plazhë “lagështirë”, mujshi “fuqi”, plim “ushtri”,
puskaç “rreth hekuri në formë gjysmë hëne që përdoret për të hequr dheun qe
i ngjitet parmendës”, poshte–ja “veriu”, qyet “mandej”, shullë – a “jug”
zburim–i “zhurmë ”; zdritë –a “qartësi”; zyrë–a “nevojë”, vizar “biçikletë” etj;
Disa nga këto fjalë vetë Gazulli i veçon si “fjalë të vjetrueme”4, shih te
fjalët: kulet “të linjtat”; prrez “mriz”etj.
3. Sinonime vendore për fjalë të gjuhës të përbashkët
balishë –a “balluke”; bati–ja “lodhje”; bind–i “çudi”; brigue– “qortoj” ;
kaçullar–i “mburravec”, blojc–i “mullixhi”; curak–e “i zhveshur, lakuriq”;
cukëm–a “tepricë ”; çamër–a “grimcë ”; cukël–a “pakicë”; i çkurrët “i dobët”;
fashkim–i, “ngushëlim”; gërrejçë –a “fosil”; gogëluqe–a “qofte”; gurënar–i
“koprac”; grykëhollë –a “pushkë”; gjanosh–e “shpatullgjerë ”; gjeshatare – ja
“mami”; krahanë –a “parti”; kapë z–i “biberon”; kaplosh–e “flokëdendur”;
kipëcoj– çiftëzoj; kuklosh– e “qyqar”; madhosh–e “i bëshëm; micër–e “i
vocërr”; përmjet–i “qendër”; pizël–a “atom”; presë –a “tradhti”; mosmerë –ja
“përbindësh”; krahol–i “jelek”; naklim–i “përshtypje”; krahol–i “jelek”;
qepsh– i “çekiç, qepurar–e “buzëhollë ”; rrokulli–ja “bota”; mujshar–e “i
dhunshëm”; mashk– u “sahan”, moricë– a “shtrigë”; rruçek– e “i rrudhur”;
nanshore–ja “dado”; ragjë –a “grindje”; sytar–i “shënjestër”; shejni–a
“simptomë ”; shullë–a “jugu, zburim–i “zhurmë ”; zdritë –a “qartësi”,
zemrok– u “guximtar”, xanas “kacafytas” etj.
Siç shihet, grupi paradigmatik i emrave, por dhe gjithë lënda e Fjalorit,
tregon se pasuria sinonimike është një vlerë e veçantë e Fjalorit. Ka fjalë deri
me pesë sinonime për një kuptim, çka nënkupton pasuri jo të vogël gjuhësore,
p.sh te mbarështim–i edhe mbarashtesë, administrim, krahishtim; te
babarrun– e edhe: i fortë, trimaloç, i fuqishëm, i prajshëm “i fuqishëm
shtatit”, te fajkë– a “fajkat e lundrës” jepen edhe anët, bricat e lundrës; te
hamadak–u jepen turr, sulm; te kërkuth– i jepen sinonimet bokolin, i vocërr,
voglak; te i mërdhoqët: jepen sinonimet i stërkequn, i tukejmë, i pa– shëndet;
te i pafajçëm jepen i nevojshëm, i nevojëm, i skamnuer; te pegelë– a jepen
sinonimet i tukejmë, i tukëm, i pa– shëndet; te i përdhostë jepen zhelan– e,
shkrehtan– e, grrëban,
4. Variante leksiko – semantike në gjuhën e përbashkët:

4

N. Gazulli, “Fjalorth i ri”, Tiranë, 1941, f. 222.
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baltë –a “pa shije”, bind –i “çudi, mrekulli”, blozë – a “pështym”, bravë – a
“vijë uji”, dënue “m’u paknue”, djerrue “mendu”, doke –e “fytyrë”, fe – ja
“fejesë”, gërmë –a “ gja e vogël, e pa fuqi”, gërmesë “ ngushticë”, halë –a “ të
shëndritun, shkelqim”, hutim – i “gabim”, lënue “ngushëllue”, i marrshëm “i
pa shëndet”, lulës – e “i shëndritshëm”, lulëz “me i lustrue”, masë–a “tufë”,
rrok–u “mish, pemë e tjera sende qi hahen pa pjekë e zie” etj.
5. Variante fonetiko – gramatikore e fjalëformuese
copëç – copëz, javuer – javor, gjuesar – gjuetar, kënajësi – kënaqësi, pasuer –
pasues, rrogteshë – rrogëtare, uratim – urim, vlesë – vlim etj.
Shumë nga këto variante mendojmë se kanë vlerë për arealin gjuhësor
ku janë gjetur apo për izomorfinë leksiko–semantike; si: dimoj dhe dimnoj
(standardi dimëroj); leshujë, leshujkë dhe leshukë; zjarr, zjar, zjerrm dhe zjer;
llunë, llungë dhe llujë
6. Njësi fjalëformuese tipike popullore të trevave të veriut:
Siç dihet në të gjitha formimet e reja është e pranishme bashkëlidhja e
elementeve të gjuhës sipas gjedheve, gjithashtu të njohura. Në këtë kuptim
pjesa më e madhe e mjeteve dhe e gjedheve fjalëformuese të shqipes letrare
është popullore5. Por, gjuha e popullit, e parë në tërësinë e të folmeve ose të
dialekteve, është e pranishme më drejtpërdrejt në gjuhën standarde në fushën
e fjalëformimit.
a) Gjuha e përbashkët letrare ka marr e merr nga ligjërimi popullor
shumë fjalë jo të parme, të panjohura ose pak të njohura për të. Është e
vetëkuptueshme që bashkë me to vijnë në gjuhën letrare edhe mjetet me të
cilat ato janë formuar. Edhe kur këto mjete fjalëformuese i ka gjuha letrare,
ato përsëri i sjellin pasurim asaj, sepse zgjerojnë vargjet fjalëformuese e, në
tërësi, prejardhjen fjalëformuese dhe semantikën e saj. Pak, shembuj do të
mjaftonin për ta vërtetuar këtë: krahaso gjanosh , –e “njeri i gjanë
shpatullash” kemi dhe butlosh, –e , randosh, –e etj. Mjaft mjete fjalëformuese
me prejardhje dialektore ose krahinore, jo vetëm kanë zënë vend në sistemin
fjalëformues të shqipes standarde, por janë bërë dhe po bëhen shumë
prodhimtare., p.sh., prejardhja dialektore e prapashtesës mbiemërore – shëm
(– shme), i druejshëm, i drunueshëm “i fortë si druri”, i marrshëm, i prajshëm
“i qetë”, i mujshëm “i dhunshëm” i motshëm, i hjekshëm, i hangërshëm, i
gjallshëm, “ punëtor ”, i strukshëm, “i matur”, i vuejshëm etj. Në gegërisht, me
këtë prapashtesë formohen edhe ndajfolje që tregojnë një tipar të gjendjes a të
5

Për karakterin popullor të parashtesave dhe prapashtesave, shih: A. Xhuvani, Vepra I,
Tiranë, f. 361 – 415.
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veprimit : ndejshëm, ngulshëm, pikatshëm, rryeshëm etj . Formimet me –ajë,
në gjuhën standarde janë gjallëruar dukshëm dhe po zënë vend gjithnjë dhe
më shumë edhe në fjalorët kombëtarë të shqipes, (blinajë, buhnajë, drithnajë,
dushkajë, lugajë, lisnajë, lulnajë, gurnajë etj. janë bërë gjithashtu mjete
fjalëformuese të gjuhës standarde (krahaso formimet: akullnajë, qelqurina
etj.).
Nga gjuha e popullit kanë hyrë në gjuhën e përbashkët letrare mjaft
prapashtesa me kuptim fjalëformues të panjohur për të. Të tilla janë
prapashtesat: –ore, –tore (formohen me to emra që shënojnë jo vetëm vendin
ku mbarështohet diçka, por edhe enën a diçka tjetër ku mbahet një gjë (
qepore), njeriun, më fort të gjinisë femërore, sipas punës që bën: javatore
“grua që shërben punët e shtëpisë për një javë” etj.) ;–tar (formohen me të
emra që emërtojnë njerëz sipas punës që bëjnë në bujqësi ose në blegtori;
falëtar, fjalatar, mjektar, prijatar etj.); – isht (formohen me të ndajfolje nga
emrat me kuptimin “me të gjithë...”: bashkënisht etj.
Mjaft prapashtesa me burim popullor zënë vend në gjuhën standarde dhe
kanë përsosur e zhvilluar më tej sistemin e stileve funksionale të shqipes.
Kështu, me anë të prapashtesave me ngjyresë përkëdhelie a zvogëlimi –zë, – th
etj. (zogëz) janë formuar shumë fjalë me ngjyrim shprehës – emocional pozitiv,
kurse me anë të prapashtesave keqësuese –acuk, –ac, – aç, – ak, – arak etj.(
merdhac–e “që ka shumë ftohtë”, mundac–e, “që mundohet shumë”, mullac–e
“që bark të madh e të fryrë përpara”, rrudhaç–i “i rrudhur”, vergaç– e, “që sheh
vëngër” fucak–e “që fut hundët kudo etj.).
b) Fjala e re, e panjohur për gjuhën standarde, të cilën ajo e merr nga
ky ose ai dialekt, nga kjo ose ajo e folme duke u bërë njësi e përbashkët sjell
me vete jo vetëm mjetin, por edhe gjethen fjalëformuese. Kur ato plotësojnë
një kërkesë të saj përvetësojnë edhe gjedhen fjalëformuese të tyre. Kjo
mënyrë e lehtë formimi ka bërë të mundur që vargu i tyre të zgjerohet shumë e
të përdoren dendur jo vetëm në gjuhën e sotme letrare artistike, sidomos në
leksikun poetik letrar, por edhe në terminologji të ndryshme, si në fushën e
leksikut botanik (sykau, sygjarpër, këmbëpatë, etj.).
Ky zgjerim i semantikës së mjeteve fjalëformuese sjell gjithashtu
zgjatjen e vargjeve fjalëformuese. Te zgjatja e vargjeve është dhe njëra nga
mundësitë potenciale më të mëdha të shqipes standarde për pasurimin e
mëtejshëm të leksikut të saj. Në radhë të parë duke u plotësuar dhe u zgjeruara
çerdhja fjalëformuese, pasurohet semantika e gjuhës letrare, sepse te fjala e
prejardhur ose e përbërë trashëgohen një ose disa përbërës kuptimorë të
njësisë ( a të njësive) së mëparshme. Siç dihet, sa më prodhimtar të jetë mjeti
a tipi fjalëformues, sa më e gjallë të jetë gjedhja a mënyra fjalëformuese , aq
më shumë do të ketë mundësi që dhe nga ligjërimi popullor të vijnë për
gjuhën letrare njësi të panjohura që plotësojnë çerdhen fjalëformuese. Mjaft
folje me kuptim konkret figurativizohen në ligjërimin popullor kur nuk lidhen
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me një qenie jo frymore, por me një qenie frymore, sidomos me njeriun
(krahaso me guzhmue tranë / s’ke pse e guzhmon ma “me mundue me fjalë” ).
7. Huazime sllave:
bigë –a (sllav. biga “birë ”), bravnak–u (sllav. brava “vendi si kllapë ku hyn
shuli pët të mbyllur derën”), capër–i (sllav. capra “kacek”), kllap–i (sllav.
klapa “gjumë i lehtë ”), kopitë–a (sllav kopio “shpori i shpendit”), kosaq–i
(sllav. kosa “kostar”, meti–ja (sllav. metil “këlbazë), plajë –a (sllav. plaja
“druri që shërben për të ulur dhe ngritur gurin e mullirit”), i surmë (sllav. sur
“ngjyrë e përhime”), shtrungë –a (sllav. štruga “vendi ku futen dhentë e dhitë
për t’i mjelë ”), trellë –a (sllav. trlo “vadhë ”), vir–i (sllav. vried “vijë uji”),
vrion–i (sllav. vrio “burim”) etj.
Leksiku sipas grupeve tematike në Fjalorin e N. Gazullit
Sipas grupeve tematike më të pasura në fjalor dalin emërtime të botës
bimore dhe shtazore.
Emërtime të botës bimore: bagjë–a “lëvorja e kallirit të misrit”,
bërmak–u “kalli misri”; bështrik–u “kalli misri bosh”; bërlok–u “krundet e
grurit”; dishtë–a “zgoti i mullirit ku futet misri”; bobël–a “kokrra të vogla
pemësh”; cakël–a “grumbull i vogël gruri”; çapëll–i “palë fiku”; camruk–u
“gështenjë e qëruar”; dishtë–a gryka e mullirit”; dasë–a “vegla që shërben për
të ndarë dhe lëshuar ujin në lug të mullirit”; faroç–i “që ruhet për farë”;
gërbujë–a “vile rrushi pa kokrra”; kaski–ja “dardhë me ngjyrë të kuqërremtë”;
kelcar–e “dru qe thyet shpejt” etj. bërki–ni “lis i gjatë me gjethet të gjëra”;
bërshe – ni “lloj dëllinje”; bërdyç–i me dy kuptime. 1. “ lis i thatë”. 2. “ vend i
shkretë” ; djevnë–ni “pishë e egër me shumë rrëshirë”; fjollë blini “lëvore
blini”; grec–i “gjethe pishe”; grehull–i “pyll i dendur”; harmoç–i “lloj lisi
shumë i gjatë me degë vëtëm në majë, lat. Pinus pinia”; hamallë “grumbull
gjethesh”; kaçep–i “degë lisi”; kapastër–a “lis i ngjashëm me blirin”; kërcu–ni
“rrënja e lisit që ka dalë mbi sipërfaqen e tokës”; kokërduçe–ja “lloj sëmundje
që i bie lisave”; krekëc e egër “lloj lisi”; lbokë–a “lëvore e hollë pemësh”;
mreshtë–a “shqopë”; pishinë–a “të bardhët e pishës”; qarrabutë–i “lis i ri me
lëkurë të lëmuar e të bardhë”; samin–i “lloj dëllinje”; tisë–a “lis bjeshke, del
nëpër shkëmbinj të lartë”; thanaz–i “thanishte”; thanukël–a “lis i vogël që i
përngjet thanës”; zgarëç–i “ lis i kalbur”; xungë–a “lloj lisi” etj.; bishtëpelës
“bimë livadhesh, lat. Fectura elatior”; bishtkuq “zog i vogël me bisht në ngjyrë
të kuqe”, boçëborë “lule që lulëzon në borë lat. Galanthus nivalis”, bishtfultere
“lloj kandre”, buzëdele “bimë me lule të verdha”, gjuhëqeni “lloj bime lat.
Cynoglossum officinale”, gjethpule “bimë me gjethe të ngjashme në formë me
këmbët e pulës”, krymbore “krimbi që jeton në borë”, sygjarpër “1. lloj

93

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

lulëkuqeje, që rritet në vende të papunuara, ose në arat me grurë, si bimë e egër.
lat. Papaver agimore" , sykau “luledielli”, ferrëbardhë “bimë me lule në ngjyrë
të kuqërremtë dhe me degë plot gjemba”, ferrëbutë “ bimë barishtore, me degë
të holla, me gjethe si fije e me push, me lule zakonisht të verdha, që bën kokrra
sa një rruazë e vogël në ngjyrë të kuqe” lat. Aspargus officinalis”, ferrëlashtë
“manaferra” lat. Rosa nebiginosa”, fierkuqe–a “gjarpër i madh helmues , me
lëkurë të kuqe që jeton nëpër fierishta”, ferrëkuqe–a “drizë lat. poliure australis,
kryekuq–i “bimë barishtore me lule të kuqe , lat. Scirpus lacustris”,
kryeshtrembët “bimë kënete” lat. Galanthus nivalis”, kryezi–u “bar që lulëzon
në mbarim të muajit prill me kërcell në ngjyrë të murrme”, shkozëbardhë
“shkozë shkurre, me degë të holla e me gjethe vezake, që përdoret për të djegur.
lat Astrya carpinifolia” etj.
Emërtime të botës shtazore
Emra shpendësh, insektesh: barba–ni “mashkulli i bletës”, bishtfultere–
ja “1. kandërr e vogël në trup, dhe me kokë të madhe, 2. zog bretkose”, barc–i
“shpend i vogël në trup”, bregcë–a “fazani”, brufull–i “zog qefulli”
Emërtime që lidhen me llojet e bagëtive, moshën , ngjyrën, ushqimin,
sëmundjet që u bien bagëtive dhe mjekimet popullore të këtyre
sëmundjeve.
aliver–i “gëzofi i kafshëve përtypëse”, bacan–i “dash me turinj të bardhë e të
kuq”, bajuk–a “lopë me larë të bardhë në ballë”, balldane–ja “kaptelli i
samarit”, barcë–a “lopë, dhi , dele e mbartur”, bastarr–i “kasolle e vogël ë
ndërtuar për të ruajtur dhentë”, dimnishte–a “1. tagjia e përgatitur për në dimër.
2. shpenzimet e bagëtisë për në dimër”, dhaduc–i “qinjgj i lindur vonë”,
drengë–a “qafore ne formë v–je që i vihet lopëve dëmtuese”, gican–i “dash me
turinj të bardhë”, gicë–a “dele me turinj të bardhë”, grep–i “sëmundje kuajsh”,
gubë–a “sëmundje u bie deleve, prej së cilës i bien qimet”, gjollë–a “vendi ku
vendoset kripa e dhenve”, hagjan– i “dash i zi”, këlli–ja krunde mielli përzier
me ujë e kripë, qe i jepet bagëtive si ushqim”, koçan–i “cjap i zi”, kulloshtër–a
“qumësht i trashë, që sapo milet nga bagëtia”, 2. bar kullotës”, kuqeshë–a “dhi
e kuqe”, kaproç–i “kaproll”, larec–e “cjap, dhi e parme”, lartec–i “plëndësi i
bagëtive”, lasë–a “të lamët...”, maqën–a “lopa që lind një herë në tre vjet”,
mballesë–a “kullotë”, mbëgojcë–a “hekuri i frerit të kalit”, përbiçkë–a “dele dy
maresh”, përpisë–a “litar me të cilën lidhet bagëtia”; përzanë–a “bagëtia që
merret kundrejt një shpërblimi për t’u kullotur”, prosh–i “pleh dhish”, sjapol–e
“dhi me brirë të kthyera nga brenda”, spar–i “era e bagëtive”, sharan–i “dash,
dele me turinj të bardhë dhe të murrmë, dele sharane”, sharov–i “qen i madh”,
shapth–i “sëmundja që u bie bagëtive”, shkitë–a “dele me ngjyrë të bardhë në
bark”, tatakurt–i “sëmundje që u bie kuajve”, taralla–ni “çoban”, teri–ja
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“periudha kur qethen bagëtitë e trasha”, roshan–i “dash me katër brirë"; rrebe–a
“bagëti e ushqyer keq”, rrunëz–a “dele qe ka lindur vetëm një herë”, ze–ja
“lopë në ngjyrë të zezë”.
Leksik që lidhet me peshqit e me peshkimin.
amë-a “peshk i madh”, cibërr-a “peshk i vogël”, cumërr-a “qefull i vogël”,
fluskë-a “lundër”, filandër-a “shenjë, sinjal në det”, gjergjël-i “peshk i vogël që
rritet pranë ujrave të ëmbla”, kocë-a “rrjetë peshkimi”; lakeçë-a “krap i vogël”,
lajbe-a “peshk pa luspa që peshon rreth 30- 40 kilogram.”, lar-i “peshk në
ngjyrë të bardhë që peshon deri në 50 kilogram, majere-ja “veshja e drunjtë e
anijes”, miskë-a “peshk i vogël”, njicë-a “mjet për të gjuajtur peshq”, pinar-i
“kosh i vogël në formë rrjetë që përdoret për të zënë peshq”, qitës-i “rrjetë
peshku”, skabonë-a “troftë”, syenë-a “vendi ku peshkohet”, vërzakuq-i “lloj
peshku që i ka velëzat e kuqe” etj.
Emërtime të tipareve fizike e morale të njerëzve.
(Pamja, trupi, cilësitë trupore të njeriut)
Balishë-a “balluke”; balishan-i “njeri me balluke”; buzëvjerrë; çyçafell-e
“që ka turinj të shtrembër”; birth-i “puçra”; dejun “i shëndoshë”; dhëmbarashe; fryshan-e “që eshtë i fryrë në fytyrë”; fetërr-a “nëngjuhëza e njeriut”; gojaç-e
“që ka gojën të shtrëmbër”; gashtë-a “kupa e gjurit”; gilcë-a “thembra e
këmbës”; gjurak-e “shtatshkurtër”; fryshalok-e; “që është shumë i mbushur në
fytyrë”; koçallak-u “kocka e këmbës”; kollap-i “pjesa e ashtit që nis te supi e
mbaron te bërryli”; obrokth-i “puçër”; kënec-i “shtatshkurtër”; lapotë-a
“veshmadh”; trakopall-e “trashaman”; tukejmë-e “shëndetlig”; rrokëz-a
“veshi”; mbëzuçkë-a “turiçkë”; gishtat e dorës: shtypësi “gishti tregues”;
gjatoja “gishti i mezit”; gishti i unazës; bukurisha “gishti i vogël”; lëpisi “gishti
i madh”; grezë-a “qimet të forta ë dalin në mjekërr”; katalash-e “leshator”;
hapaçel-e “hapamadh”; lapotë-e “veshmadh”; spinak-u “dhëmbët e parë që i
dalin foshnjave”; surrzël-a “lëngjet e trupit”; thuprak-u “shtatlidhur”; zhangola “pjesa e trupit që është e sëmurë” etj.
Leksik që lidhet me armëtarinë
bricë-a “gur zjarri”; cingë-a “arkë e vogël municionesh 300-350 fishekë a
dinamik”; gar-i “shkrumb”; grykëhollë-a “pushkë”; mujshi-ja “dhunë”; katik-u
“çengel, medalje e fituar në luftë”; kecan-e “rob”; katille-ja “grumbull i vogël
luftëtarësh”; përshkardhe- ja “robërim”; zjarmc-i “barut”; plim-i “grumbull i
madh ushtarësh”; porrcak-u“gavetë; enë ushtrie”; shtang-u “majë heshte” etj.
Përfundim
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Nga vëzhgimet tona, del se ai ka gjurmuar, rrëmuar e mbledhur
shumë për Fjalorin e tij. Logjika ta thotë se lënda e Fjalorit është e
përzgjedhur . Dhe është përzgjedhur si nga një leksikograf. Dhe na ka
dhënë një tablo të gjuhës (në parantezë: fjalorët, siç dihet japin tablo të
ndryshme të gjuhës). Kjo do të thotë, veç të tjerash që N. Gazulli duhet
vlerësuar edhe për ndërmarrjen e tij të guximshme në mjedisin e
atëhershëm leksikografik.
Nikollë Gazulli jep shembullin e një qëmtuesi e mbledhësi të
zellshëm të fjalës së rrallë popullore. Sigurisht, ai nuk ka qenë e nuk është i
vetëm.
Së fundmi, mund të thuhet se, ky Fjalor ka ende vlera të pashfrytëzuara,
të dobishme për gjuhën standarde.
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ALEKSANDËR MEKSI

EMRA VETJAKË MESJETARË TË SHQIPTARËVE
Zanafillën e kanë në shekujt e parë të krishterimit zyrtar dhe fillimet e
Mesjetës. Janë emra mbarëshqiptarë dhe kanë hyrë shekuj përpara skizmës së
shekullit XI-të. U mënjanuan duke u zëvendësuar nga emra të nomenklaturës së
kishës sunduese, sllave në Shqipërinë Verilindore dhe me emra të
nomenklaturës greke në Shqipërinë e Jugut dhe të Mesme
Antroponimia iliro-shqiptare mbetet një fushë me rëndësi për studimin e
gjuhës shqipe dhe vazhdimësinë e saj nga ilirishtja, me ndikim dhe në
historiografi. Me gjithë rëndësinë që ka ajo, mendojmë se mbetet shumë për t’u
bërë në këtë lëmë. Do të ishte një ndihmesë e madhe për studiuesit, botimi i të
gjithë emrave, që ruhen në arkivat e qendrave kërkimore, në radhë të parë si
material bruto në internet, ose të jetë disponibël në format elektronike, përfshirë
këtu dhe toponiminë e trevave ilire-shqiptare (makro dhe mikrotoponimi), që do
të përbënte një lëndë bazë dhe me vlerë, për studimet antroponimike dhe daljen
e saj nga disa korniza të ngushta e gjykimesh sipërfaqësore që përsëriten.
Studimet e derisotme, në një vështrim të parë përgjithësues, kanë treguar
se emrat vetjakë mesjetarë të shqiptarëve në tërësinë e tyre paraqiten
karakteristikë dhe të dallueshëm vetëm për etninë tonë, duke u përdorur në këto
forma vetëm prej tyre, duke u veçuar qartë në këtë mënyrë nga popujt e tjerë, në
radhë të parë nga fqinjët. Siç kanë treguar me kohë studiuesit, ato vijnë nga dy
burime kryesore: emra të burimit vendas (ilire, iliro-shqiptare dhe shqiptare)
dhe emra të huazuara (laikë dhe fetarë). Në këtë grup të dytë, mbizotërues gjatë
mesjetës, një vend të rëndësishëm zënë emrat e nomenklaturës kishtare, të
përdorura e të transmetuara që në shekujt e parë të krishterimit zyrtar në trajta
karakteristike të gjuhës sonë. Këta emra që dëshmohen gjatë Mesjetës së
Mesme duket se u formuan të tillë në trajtat bazë të tyre që gjatë shekujve të
Antikitetit të Vonë dhe Mesjetës së Hershme. Si Gjin, Gjon, Gjokë, Lekë, Meri,
Dede, Gjergj, Meksh, Bue, Dodë, MëhiIl, Kolë e shumë të tjerë. Ato kanë arritur
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deri në ditët tona qoftë si emra vetjakë, ashtu edhe në toponimi, në emërtime që
lidhen me ndërtime kulti.
Për sa i përket dokumentacionit historik ku takohen këta emra, ai vjen nga
Mesjeta e Mesme e sidomos nga regjistrimet venedikase e turke të shekujve
XV-XVI. Qysh nga rasti i parë që njihet, i përdorimit të një emri shqiptar
(Leka- udhëheqës i revoltës së bogomilëve në shekullin e X-të në Bullgari), e
deri në mesjetën e vonë, lista e emrave vetjakë të shqiptarëve që dalin në
dokumentacionin historik është mjaft i madh. Ato gjenden në gjithë habitatin e
shqiptarëve nga Antivari e deri në gjirin e Ambrakisë e jo vetëm aty, por edhe
në trevat e diasporës historike. Ato dalin fillimisht si emra vetjakë, ndërsa më
vonë dhe si emra të familjeve apo të fisit (mbiemra). Shumë prej tyre me kohë
zhduken, të tjerë fillojnë të përdoren. Ky grup emrash vetjakë ndër të tjera,
meriton të studiohet dhe nga gjuhëtarët, për ndryshimet që kanë pësuar në kohë
në gojë të shqipfolësve, si fjalë që vijnë qysh nga mesjeta e hershme dhe
përherë në gojë të shqiptarëve.
Toponomastika, ndër to emërtimet e ndërtimeve të kultit dhe vendet e
emërtuara sipas personave (pronarë, banorë apo histori të lidhura me ta), emrat
e njerëzve në dokumentacionin historik e mbi të gjitha në defterët osmane të
trojeve të banuara nga shqiptarët, tregojnë për një përdorim të këtyre emrave në
këto forma tek i gjithë etnosi arbëror. Me interes është gjithashtu njohja e
parapëlqimeve për emrat vetjakë për krahina të veçanta dhe lidhja e tyre me
pajtoret e kultit.
Në këto radhë duam të kontribuojmë për sqarimin e problemit se kujt i
përkasin këta emra ndër shqiptarët, përderisa studiues të veçantë i kanë lidhur
ato vetëm me popullsinë e besimit katolik, duke u nisur nga përdorimi sot i tyre,
kryesisht vetëm nga popullsia e besimit katolik.
Gjetja e këtyre emrave në toponimi dhe në defterët osmane në gjithë
Shqipërinë e Jugut, përherë ortodokse dhe të palidhur në aspektin kishtar me
Perëndimin, qysh në prag të pushtimit osman, d.m.th pa filluar emigrimet
brenda trojeve shqiptare si dhe në diasporën më të hershme, e hedh poshtë këtë
mendim pa lënë vend për gjykim të kundërt. Njëherazi hidhet poshtë dhe teza e
gabuar se popullimi me shqiptarë i trojeve jugore të Arbërisë Mesjetare ka
ndodhur pas pushtimit osman. Sigurisht që migracion të brendshëm ka pasur
por jo si një dukuri masive.
Njohja e historisë së organizimit administrativ kishtar në trojet e
shqiptarëve na ndihmon për ta ndriçuar këtë problem. Nga studimet na rezulton
se për sa kohë që kisha e shqiptarëve ishte e inkuadruar në struktura
administrative të perandorive shumëkombëshe, përdorimi i emrave vetjakë të
nomenklaturës kishtare sipas gjuhës së secilit komb, nuk përbënte ndonjë
problem, madje ishte një praktikë e zakonshme e gjithë botës së krishterë. Për
Patrikanën e Kostandinopojës gjatë periudhës bizantine, asnjëherë nuk u shtrua
ky problem e po kështu dhe për kishën e Romës, nga e cila varej Shqipëria e
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Veriut nëpërmjet Tivarit duke filluar nga shek. XI. E njëjta mund të thuhet për
trojet në Shqipëri të Mesme dhe të Jugut që vareshin nga Patrikana e Ohrit.
Por situata historike, gjatë së cilës ishin në përdorim emrat vendas të
nomenklaturës kishtare, ndryshoi në fillim të shek. XIII, kur pas pushtimit të
trojeve verilindore të shqiptarëve, nga shteti serb i Rashës me Stefan Nemanjën
(viti 1198) u krijua Patrikana e Pejës (1217), e cila u krijua si kishë kombëtare e
serbëve. Patrikana e Pejës përfshiu në juridiksionin e saj peshkopatat që deri
atëherë vareshin nga patrikana e Ohrit. Që nga kjo kohë dëshmohen raste të
shumta të intolerancës fetare të ushtruar nga kisha serbe në trojet e Shqipërisë
veriperëndimore të përfshira ndërkohë në kishën e Romës nëpërmjet
kryepeshkopatës së Tivarit, të cilës në shek. XV-XVII i varet dhe peshkopata
katolike e Prizrenit.
Patrikana ortodokse e Pejës duket se kërkonte që emrat t’i përmbaheshin
trajtës në të cilën shqiptohen dhe shkruhen nga popullsia sllave, pra sipas
nomenklaturës së tyre kishtare. Për pasojë shqiptarët filluan, edhe me detyrim,
të marrin edhe emra të nomenklaturës kishtare sllave, pra të pagëzohen me to
dhe të thirren me to. Regjistrat turke e dëshmojnë këtë dukuri, ashtu siç ndodh
dhe e kundërta, që megjithëkëtë, një numër i madh shqiptarësh vazhdon të
mbajë emra karakteristikë të vetat, një pjesë e mirë e të cilëve rrjedh nga emra
shenjtorësh. Kërkesa për marrje të emrave sllave duhet të ketë qenë me dhunë
dhe jo pa synime asimilimi. Rezistenca për të dhe politika armiqësore nacionale
dëshmohet dhe me kthimin masiv të shqiptarëve në fenë islame qysh në
periudhën e parë të pushtimit osman, ndër të tjera dhe si mjet për t’u dalluar nga
jo shqiptarët.
Në Shqipërinë e Mesme dhe atë të Jugut këto emra u ruajtën për një kohë
më të gjatë, deri në shek. XVIII-XIX, kur nga ana e Patrikanës së Stambollit,
pas suprimimit të asaj të Ohrit në vitin 1776, kemi fillimin e një politike
greqizuese dhe identifikimin e ortodoksit me grekun, politikë që me sa dukej
përkrahej dhe nga Porta e Lartë.
Megjithëkëtë, në gjuhën e folme shqipe emrat e shenjtorëve qoftë për
ditën e kremtimit të tyre, qofte si emërtim i kishës me atë pajtor janë në shumë
raste sipas emrave mesjetarë shqiptarë: Shën Mëri, Shën Gjergj, Shën Mitër,
Shën Koll, etj. Të gjitha këto dukuri dëshmohen më së miri në Defteret e kohës
dhe burime të tjera dokumentare.
Pra, kjo kategori e emrave mesjetarë shqiptarë e ka zanafillën në shekujt e
parë të krishterimit zyrtar dhe fillimet e Mesjetës. Ato janë në përdorim të gjerë
nga e gjithë popullsia shqiptare. Këta emra janë pra, mbarëshqiptarë dhe kanë
hyrë shumë shekuj përpara skizmës së shekullit të XI-të, dhe për këtë arsye nuk
duhet të lidhen vetëm me popullsinë e besimit katolik. Ato u mënjanuan, duke u
zëvendësuar nga emra të nomenklaturës së kishës sunduese, përkatësisht sllave
në Shqipërinë Verilindore dhe me emra të nomenklaturës greke (jo bizantine)
në Shqipërinë e Jugut dhe të Mesme. Ky mënjanim detyrohej e lehtësohej dhe
nga përdorimi i gjuhës se sunduesit si gjuhë e shkruar në kontaktin e
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shqiptarëve me administratën dhe kishte, në të njëjtën kohë, synime të qarta
afatgjata asimilimi, për sa kohë që nuk shkruhej masivisht gjuha shqipe.
Pra sa herë që peshkopatat në trojet e shqiptarëve ishin të inkuadruar në
një kishë të shtetit shumëkombësh ose në një kishë që përfshinte kombe të
ndryshme, ishin në përdorim emrat mesjetarë të shqiptarëve, po kështu, kur
kisha shtrihej në shumë shtete. Një gjë e tillë vështirësohej deri në mënjanim,
kur kisha ishte e një shteti me synime të qarta kombëtare e deri në antishqiptare.
Siç vërejtëm më lart, ka ardhur koha e hartimit të një Fjalori historik të emrave
vetjakë të shqiptarëve gjatë Mesjetës. Kjo sot është e mundur, sepse burimet
dhe dokumentacioni historik në dorë të studiuesve është i madh. Këtu
përfshihen dokumentet historike të botuara në Acta Albaniae, Kadastri
venedikas i Shkodrës, Defteret e periudhës osmane, si të botuarat ashtu dhe ato
që janë të përkthyera dhe presin botimin, Relacionet e misionarëve të Vatikanit,
Acta Albaniae Veneta, Sixhilatet e shumë të tjera të shpërndara në botime të
ndryshme e të tjera ende të pabotuara. Pjesën më me vlerë për studim e
paraqesin emrat që rezultojnë deri në fund të shekullit të XV-të, pra përpara
pushtimit dhe lëvizjeve të popullsisë që pasuan.
Me të njëjtin interes do të ishte dhe studimi i emrave të huazuara gjatë
Mesjetës së Vonë, ku vërejmë të njëjtat dukuri si në periudhat e mëparshme,
d.m.th. emrat e rinj dhe ato të fesë islame përdoren dhe ndryshohen në kohë
sipas rregullave të gjuhës shqipe dhe mënyrës së përdorimit të emrave nga
shqiptarët, duke u shkurtuar dhe si të tilla më vonë kalojnë dhe në mbiemra.
Studimi i antroponimisë shqipe me kritere të rrepta shkencore është një
ndërmarrje e rëndësishme e cila fillon me evidentimin e tyre nga botimet e
derisotme të burimeve dhe dokumentacionit historik, dhe që duhet të vazhdojë
me kërkime të mëtejshme në arkiva. Më tej këto materiale duhet të vihen në
dispozicion të të gjithëve, për tu vështruar dhe analizuar nga këndvështrime të
ndryshme. Kuptohet që do të jenë gjuhëtarët ata që duhet të japin të parët
mendimet e tyre për përkatësinë gjuhësore të këtij fondi emrash vetjakë dhe
rrugën e formimit të tyre në trajtat që i kemi ne në dokumentacionin historik si
edhe sot.
Studimet për emrat vetjakë shkencorë do të shmangin dhe interpretimet jo
të drejta shkencore për probleme që lidhen me emrat e shqiptarëve të huazuara
nga nomenklatura fetare. Por gjithnjë, kusht themelor për studime reale dhe të
besueshme mbetet evidentimi dhe vënia në dispozicion të studiuesve dhe
publikut të fondit të këtyre emrave të përdorura në trojet e shqiptarëve dhe
emrave në përdorim gjatë shekujve nga diaspora historike.
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FATMIR SULEJMANI

ESEJA EPISTOLARE E FAIK KONICËS
“Unë jam një separatist nga pikëpamja politike, intelektuale dhe
morale. Kjo do të thotë se dua që të ndërpritet çdo lidhje e Shqipërisë me
Turqinë, që të shlyhen sa më tepër që të jetë e mundur pasojat e pushtimit dhe
të lidhet e tashmja me të kaluarën, duke i dhënë mundësi vendit tim që ta
vazhdojë zhvillimin e vet të natyrshëm pikërisht aty ku është ndërprerë nga
pushtuesit e huaj...”.
Faik Konica
Në vend të prologut
Vepra e Faik Konicës është e pakategorizueshme, po tharmin e saj e
përbën eseja që ia mundësoi të mbetet përjetësisht në historinë e kulturës dhe
letërsisë shqipe. Shtrohet pyetja: përse Konica zgjodhi për të komunikuar me
shqiptarët dhe me botën pikërisht zhanrin e esesë, të cilin e themeloi vetë zhanrin që në Shqipërinë e kohës së tij ishte gati i panjohur?
Përgjigja është e qartë, e logjikshme dhe e thjeshtë: rrethanat në të cilat
nisi të krijojë Ai nuk ishin të favorshme për zhanret letrare si poezia, sepse nuk
e kishin forcën e esesë, të cilën Ai e njihte më mirë se cilido krijues tjetër i
Rilindjes. Formimi në shkollat më të mira franceze e kishte bërë ta kuptojë në
moshë fare të re se qenë eseistët e kalibrit të Montenjit e Volterit ata që hapën
dyert e arsyes njerëzore, që propaguan qëndrimin kritik ndaj fenomeneve e
ngjarjeve shoqërore, që nxitën frymën antiklerikale e antifanatike dhe shkundën
nga themelet mendësinë mesjetare të Evropës. Po këtë Konica u përpoq ta arrijë
në një kontekst tjetër kohor e hapësinor, duke e shfrytëzuar shkrimin si mjet me
të cilin iu fut gati i vetmuar lëvrimit të shkëmbit, ndriçimit të mendjes së kombit
dhe gjetjes së kodit të humbur evropian të shqiptarëve, që u bë motoja e jetës së
tij dhe e Rilindjes Kombëtare.
Veç pragmatizmit dhe interesit kombëtar ishte dhe natyra e trazuar ajo që
e bëri të jetë eseist në të gjitha shkrimet: edhe në skica e tregime, edhe në
romanin e tij të vetëm, edhe në publicistikë, edhe në letërkëmbim, edhe në
polemikat e zjarrta, edhe në shkrimet e karakterit historik, politik, gjuhësor,
religjioz..., madje një eseist shumë të parakohshëm në kulturën dhe letërsinë
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shqiptare - një eseist që i bën nder edhe kulturës e letërsisë evropiane, duke
qenë se e gjejmë të inkuadruar me vepër konkrete në mendimin dhe idetë më
përparimtare perëndimore, të cilat i përkapi më mirë se cilido krijues nga
Ballkani i kohës së tij…
Përmes shkrimeve eseistike Konica tentoi të ndërlidhë botën e tëhuajsuar
shqiptare me atë perëndimore, në një kohë kur kjo betejë dukej shumë
donkishoteske; të riparojë kontinuitetit e ndërprerë të gjuhës e të kulturës sonë
nga aziatizimi gati pesëshekullor dhe t’i kthejë atje ku e kishin vendin - në
gjirin e gjuhëve dhe kulturave indoevropiane. Këtë betejë madhore për
shpëtimin e qenies dhe shpirtit të etnisë, të mbetur peng mes frakturës evroaziatike, mes orientit e oksidentit, mes dy botësh që aso kohe ngjanin të largëta
e të papajtueshme, Konica e bëri edhe përmes letërkëmbimit të tij të
papërsëritshëm, veçmas me letrat dërguar peresonaliteteve evropiane me
ndikim për fatet e kombeve të vegjël të Ballkanit, në mesin e të cilëve, për
shkaqe të njohura historike..., më i rrezikuari ishte kombi shqiptar.
Letërkëmbimi me të huajt
“Konica shkallë më të lartë kreativiteti arrin në artin e tij epistolar, me
mijëra letrat e tij të shkruara në disa gjuhë dhe të adresuara në të katër anët e
botës”1. Pjesa më e madhe e letrave u janë drejtuar miqve dhe shokëve të
shkrimtarit, po hiq më të pakta në numër nuk janë as letrat drejtuar
personaliteteve të rëndësishme të botës së artit, të kulturës e të politikës, me të
cilët ai mbajti lidhje të përjetshme me qëllim që, në një periudhë kohore, ta
ndihmojë çështjen e pazgjidhur shqiptare, kurse në një periudhë të mëpastajme
të ndreqë atë që mund të ndreqej prej gabimeve të bëra me rastin e copëtimit të
kobshëm të hapësirës sonë gjeografike.
Letrat e Konicës janë shpesh me natyrë kolumnash, plot me nota humori e
satire, me tone polemike e shpotitëse drejtuar figurave të ndryshme të jetës
publike...
Në kontekst të epistolarit të tij, është thënë se, në pjesën më të madhe të
tyre, nuk bëhet fjalë për korrespondenca të thjeshta, me të cilët miqtë pyesin për
shëndetin e njëri-tjetrit dhe rrëfejnë për të rejat e fundit, sa për të përcjellë një
informacion interesant që zgjon gjithsesi kureshtjen dhe plotëson kërshërinë e
marrësit. Ato, më së shpeshti, janë ese e shkuar eseve, duke qenë se shpalojnë
spontanisht botën e madhe shpirtërore dhe pikëpamjet ndaj asaj bote të njërit
prej shqiptarëve më gjenialë, i cili, që në moshë fare të re kapërceu kufijtë e
ngushtë të kulturës nacionale dhe hyri në garë plotësisht të barabartë me kolosët
e kulturës evro-perëndimore.
Letërkëmbimi i Faik Konicës është shkruajtur kryesisht brenda harkut
kohor të viteve 1896 – 1942, pra: nga dalja në dritë e gazetës “Albania” e gjer
1

Luan Starova, Kthimi i Faik Konicës, Flaka, Shkup 2001, f. 17.
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në ditët e fundit të jetës së autorit të tyre. Pjesën më të madhe Ai ua dërgon
bashkëkohanikëve të tij, po janë jashtëzakonisht të shumta dhe letrat drejtuar
personaliteteve joshqiptare, si: Baron Goluchovski, Sir Edward Grey, Theodor
A. Ippen-i, Aubrey Herbert-i, East Horsley etj., etj.
Natyrisht, numri i letrave të njohura gjer më sot është i paktë për të
përfaqësuar epistolarin e begatë të Faik Konicës, për të cilën njohësit më të
mirë të veprës dhe të jetës së tij pohojnë se përbëjnë një kryeveprën, pas
revistës së famshme ALBANIA. Po t’u referohemi fjalëve të tyre, epistolari i
Konicës është aq i vëllimshëm sa po të botohej do të dilte një vepër prej rreth
600 faqesh. Mjerisht, tërësia e letrave të tij është e pamundshme të qëmtohet
kur dihet se Ai ka pasur miq anembanë globit.
Të shkruara pa pretendime të mëdha, lirshëm e me komoditetin me të
cilin shkruhen rëndom letrat, ato janë shumë të sinqerta e të besueshme dhe
bartin me vete vlera të pakontestueshme njohëse për njërën prej periudhave më
udhëkryq të historisë shqiptare, të stërmbushur me ngjarje të bujshme e me
ndikim të drejtpërdrejtë për fatin tonë kolektiv.
Ëndrra austriake
Një klasifikim i letrave të Konicës për nga rëndësia e tyre, për nga gjuha
dhe stili i kultivuar dhe për nga tiparet lehtësisht të kapshme të esesë së tij
karakteristike, sigurisht që do t’i vendoste diku kah fillimi i rangimit letrat
dërguar Ministrit të Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë - Baronit
Goluchovski, këtij personaliteti me ndikim në politikën e asokohshme
evropiane, nga e cila varej shumë fati i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Bazuar në
fjalët e Profesor Luan Starovës - krijuesit e studiuesit i cili u preokupua vite të
tëra me veprën e Konicës, atëherë kur një veprimtari e tillë konceptohej si
herezi e si akt tradhtie..., letrat dërguar Goluchovskit janë përmbajtjesore dhe
më të shumta në numër, madje pikërisht ato përbëjnë njërën ndër veprat e
mëdha të letrarit të shquar, të publicistit parekselans, të eseistit të kalibrit
evropian, të historianit erudit, të polemistit eruptiv e të rreptë, të politikanit të
kultivuar e të parakohshëm ndër shqiptarët, të atdhetarit që flijoi dhe familjen
për kombin e tij fatkeq, të veprimtarit të gjithanshëm e të palodhshëm - Faik
Konicës, që në vitet që vijnë, sigurisht do të gjendet në duart e adhuruesve të tij
që, dita-ditës, vinë duke u shtuar.
Po e nisim me pesë letrat2 dërguar Baron Goluchovskit, të cilat mund të
lexohen si ese të mirëfillta, si për informacionin që ofrojnë, si për mënyrën e
shkrimit.

2

Këtij politikani të rëndësishëm austro-hungarez, Konica i ka dërguar me qindra letra, që
sipas dëshmisë së Profesor Luan Starovës, hedhin shumë dritë në njërën prej periudhave më
delikate e më udhëkryq nëpër të cilën ka kaluar kombi ynë.
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*
Njëra prej letrave të Konicës mban datën 26 nëntor 1897. E quajtëm
“letër”, po, në fakt, kemi të bëjmë me një program të detajuar e shumëplanësh
kombëtar, që shkon shumë përtej programit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit…,
sepse në të shtrohen çështje të detajuara e thelbësore që kanë bëjnë me:
- qëllimet kyçe kombëtare,
- mjetet për realizimin e atyre qëllimeve dhe
- pengesat që duhej të kapërceheshin.
Qëllimet lidheshin: me zgjimin e vetëdijes kombëtare dhe
ndërgjegjësimin e shqiptarëve për dallimet që kishin me turqit; përcaktimin e
një qendre të vetme prej ku do të hidheshin idetë zhvillimore kombëtare;
respektimin e ligjit dhe autoritetit, nëse Perandoria turke do të shthurej
papritmas...
Në mjetet e nevojshme për arritjen e qëllimeve hynin: mediet e shkruara
(gazetat, revistat...) me përmbajtje kombëtare (folklor, histori, poezi atdhetare,
artikuj kulture e politike...) të shkruara në dy dialektet e shqipes dhe në
frëngjishte; broshurat dhe librat e kuptueshëm, të shkruar në gegërishte e
toskërishte; shoqatat e ndryshme të qytetarëve; komunikimi ndërshqiptar,
brenda e jashtë shtetit...; dërgimi i korrespondentëve të gazetave edhe në pjesët
më të largëta shqiptare, që ishin më të rrezikuara prej fqinjëve...;
domosdoshmëria e hapjes së shkollave në gjuhën shqipe...
Kurse pengesat që duheshin tejkaluar parashihnin: bindjen e Portës së
Lartë se lëvizjet shqiptare ishin paqësore; tejkalimin e antagonizmave fetare
ndërshqiptare; demaskimin dhe mposhtjen e propagandave të huaja; zvogëlimin
e autoritetit të diasporës shqiptare, që shpesh degjeneronte në shërbim të të
huajve3...
Në fund të kësaj letre programatike Konica konstaton se e tëra mund të
realizohet nëse: shqiptarët nuk ndahen në parti, po lidhen rreth një qëllimi të
vetëm... dhe nëse: gazetat, shkollat, shoqatat, propaganda... janë spontane dhe të
pandërprera4.
*
Domethënëse është dhe letra e 1 janarit 1898, me të cilën e njofton
Goluchovski-n për dërgimin e 25 numrave të gazetës “Albania” dhe i rrëfen
vështirësitë e botimit dhe shpërndarjes së saj në rrethana tejet të rrezikshme5.
Aty flet dhe për nevojën e hapjes urgjente të shkollave shqipe që duhej ta

3

Sipas Konicës: kolonitë shqiptare nuk ishin imune ndaj rymave proturke, progreke,
prosllave a proitaliane.
4
Në shumë ese të Konicës përmendet njëra prej vetive më humbëse të shqiptarëve: fillimi i
vrullëshëm i betejave kombëtare që pasohen nga ftohja e shpejtë dhe indiferentizmi i
skajshëm.
5
Qeveria turke dhe Fanari grek ndëshkonin kafshërisht ata që guxonin të propagojnë qoftë
edhe një germë shqipe.
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ndalnin sllavizimin dhe helenizimin e shqiptarëve. Bile kërkon që ato të hapen
edhe pa lejen e pushtetit turk, nëse ka kushte minimale për ta bërë këtë.
Në pjesën e saj ese Konica hedh dritë mbi aktivitetin e disa figurave të
njohura të diasporës shqiptare të Bukureshtit e të Stambollit: “Shqiptarët e
Bukureshtit, të cilët, përveç dy a tre vetave, të gjithë janë kafexhinj, si për
zbavitje i kanë drejtuar një notë kërcënuese Sulltanit. Sami bej Frashëri, drejtor
i së përditshmes turke “Sabah”, i cili zë dhe detyra të larta në punët e shtetit
dhe që bashkë me të vëllanë e tij shkruan shumicën e librave shqipe të botuara
në Stamboll, të nënshkruara me “N.H.F.” dhe që konsiderohet nga ana e
turqve si kryetar i çdo lëvizjeje kombëtare, u thirr në Jilldiz Qoshk, ku e pyetën
se ç’do të thoshte një notë e tillë”.
*
Më 3 mars të vitit 1899 Ai e njofton Baronin austriak për abonuesit e rinj
të gazetës “Albania”; për problemet e shpërndarjes së saj; për kërkesat që bëjnë
lexuesit për shtypjen e portreteve të Skënderbeut; për kërkesën e të rinjve
dibranë dërguar autoriteteve turke lidhur me hapjen e shkollave shqipe, gjë që e
gëzoi pa masë Konicën, sepse, siç i shkruante korrespondentit të tij:
“Dibranët... janë akoma në shekullin XII (janë mbrapa botës)”; për daljen e
kalendarit të dobishëm dhe interesant, që, gjithnjë sipas tij: “... ishte më të
vërtetë një enciklopedi e vogël popullore që përmbledh mjaft volume shkencore
të shprehura në një mënyrë mjaft të thjeshtë dhe të kuptueshme nga të gjithë”,
etj., etj.
Ja një copëz të kësaj letre: “Nuk e di nëse lexuesit shqiptarë do të
kuptojnë se sa punë e madhe është dashur për këtë libër6, që është libri më i
mirë nga ato që janë botuar gjer më sot në Shqipëri; kohën që më është dashur
që të gjej diçka mbi murtajën që është aktuale për 1900; m’u desh të bëja mjaft
kërkime për të shkruar diçka për mjerimin në Shqipëri në kohën e shkuar.
Gjithashtu për jetën e Gjin Bue Shpatës, dhespot i Artës, si dhe pasardhësve të
tij që përbëjnë një linjë të vërtetë heronjsh që për dy shekuj me radhe kanë
luftuar kundër grekëve; pasardhësi i fundit i të cilëve Merkur Bua, në fillim
ishte në shërbim të Luigjit të XII-të të Francës, më vonë në shërbim të ushtrisë
perandorake dhe vdiq si kont i Perandorisë më 1527. Për këta heronj nuk flitet
në asnjë libër shqipëtar...”.
*
Interesante, pa dyshim, është dhe letra e datës 22 prill 1902, që flet mbi
markezin/princin Aladro Kastriotin7, njërin prej pasardhësve diskutabilë që
pretendonin fronin bosh të Skëndërbeut... Një intelektual dhe studiues
enciklopedist si Konica sigurisht që dinte shumë të vërteta rreth Aladros, por, si
6

Fjala është sigurisht për KALENDARIN KOMBIAR (1897-1915).
Konica tregon se Aladroja ishte pinjoll i familjes princore prej Napolit, gjyshi i të cilit, në
sh. XVIII, u bë madje mbret i Spanjës.

7
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rëndom, gjërat i peshonte me kandarin pragmatik të interesave të kombit, për
çka dëshmon fragmenti në vijim: “Mendoj se do të jetë e dobishme edhe për një
qëllim tjetër gjithashtu. Së pari, një pasardhës i Skënderbeut, edhe pse mjaft
indirekt, është shumë dekorativ dhe mund t’i japë më shumë ngrohtësi lëvizjes
popullore. Pastaj do të jetë dhe mospërputhje për partinë Italiane. Shkëlqesia
tuaj e di se Italia më 1897, për arsye politike njohu markezin Aulette si
pasardhës të Skënderbeut dhe i ndieri Mbret, nëpërmjet letrash, pateut i lëshoi
titullin e Princ Kastriotit. Pasardhësi i fundit që ridhte direkt prej Skënderbeut
qe Markezi de Sant-Angelo, që u vra në betejën e Pavies. Të gjithë pasardhësit
e tjerë rjedhin prej dejeve femërore. Markezi Aulette ka më pak prova se sa
Markezi de Aladro, megjithatë partia Italiane nuk humbet rastin për të bërë
propagandë”.
*
Të ngjashme janë dhe letrat tjera dërguar Baronit austro-hungarez. Disa
madje me të dhëna që duken të pamundshme për kapacitetet e një njeriu të
vetëm. Mjafton të ndalemi vetëm shkarazi në informacionin e gjerë e përherë të
dorës së parë që kishte Konica mbi lëvizjet ballkanike dhe mbi çështjet globale
të cilat ia mundësonin të parandiejë e të kapë gjërat shumë kohë para se të
ndodhnin realisht. Në këtë aspekt Ai ngjan në njeri institucion, në individ shtet
më vete. Nuk e di nëse fragmenti i shkëputur nga letra dërguar Goluchovskit në
mars të vitit 1902 përfaqëson një copëz të denjë letre/eseje për të dëshmuar
konstatimin tonë: “Nuk mund të mbroj letrën time pa ju folur për një fakt që
ndoshta është i natyrës që ju intereson Shkëlqesisë Suaj, meqenëse jipen
raportet ndërmjet çështjes maqedonase dhe asaj shqiptare. Kohët e fundit erdhi
për vizitë një mjek Maqedonas (Bullgar) i cili më thotë se shefi i tij (Sek.), M.
Sarafof, kishte ardhur në Bruksel për të më folur për një gjë shumë me rëndësi i
cili më luti të caktoj një vend ku mund të takoheshim. Pas një ore, erdhi
presidenti i vjetër i komitetit maqedonas bashke me lietnanin e tij. Për t’ua
përmbledhur me pak fjalë bashkëbisedimin tonë po ju shkruaj konkluzionin e
Sarafof-it: “Komiteti maqedonas i sotëm në Sofje do një Maqedoni të aneksuar
Bullgarisë. Sarafof, ai vetë dëshëron një Maqedoni autonome jo bullgare dhe
po të jetë nevoja anti-bullgare. Pra në këtë mënyrë Bullgaria, të cilës ai i ka
dërguar deri më sot municione lufte, i a ka mbyllur duart atij. Pra ai dëshironte
që të bashkëpunonte me shqiptarët dhe në mënyrë të përgjithshme edhe për të
ardhmen akoma më imtësisht, tashti për tashti (sot), në mënyrë që të mund të
fusë brenda municione, nëpërmjet (nga ana) e Shqipërisë që nuk është e
kontrolluar mirë”. – “Unë iu përgjigja se nëqoftëse ata do t’u përmbaheshin
limiteve të të drejtave të tyre, shqiptarët nuk do t’i kundërshtonin. Por
meqenëse në këtë moment populli tek ne dyshon se ata duan të shtrijnë
Bullgarinë gjer në Dibër, komiteti maqedonas do të bënte shumë për një akord
në të ardhmen me shqiptarët duke dhënë prova për qënien e tyre kundra
mendimit të zgjerimit të Bullgarisë drejt Shqipërisë” – Përshtypja ime është kjo
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se efektivisht Sarafof është kundra mendimit të Bullgarisë. Kjo është vetëm një
përshtypje ime”.
Letrat e shpresës së madhe
Letra me pamje esesh Konica u ka dërguar dhe shumë figurave të tjera të
njohura të botës. Një të tillë, të shkruar me nivel të padiskutueshëm dhe me
taktin e njeriut të mbathur me kulturë të lartë politike, më 10 shkurt të vitit
1913, ia dërgoi Ministrisë së Jashtme Britanike8. Të dhënat unikate që sjell aty
enciklopedia e gjallë prej njeriu dhe referencat e tij të veçanta, të kompleksojnë
në kuptimin e plotë të fjalës, të bëjnë t’i shohësh më açik përmasat modeste të
vetvetes dhe të besosh se ai kishte lexuar gjithë produktin e vlefshëm libror, të
shkruar gjer në kohën e tij.
Letra ka katër pjesë me nëntituj shumë sugjestivë e domethënës
njëkohësisht:
- Kujtesë,
- Dashamirësia katolike,
- Dashamirësia anglezë dhe
- Dashamirësia e Qeverisë Britanike.
Kjo mënyrë shkrimi shpalon bindshëm sensin prej diplomati të Konicës
që tentoi të prekë damarin e një qeverie që kishte fuqi vendimmarrëse dhe
mund ta përcaktonte fatin e Shqipërisë, ashtu siç edhe ndodhi...
Ta lëmë të flasin më mirë pjesët e këtij shkrimi interesant:
- “Rusia po përpiqet shumë për ta bërë Shqipërinë sa më të
vogël, duke i shtyrë Fuqitë e Mëdha t’i japin Serbisë dhe Greqisë zona të
gjera, të banuara tërësisht ose në pjesën më të madhe nga shqiptarët”.
- “Shumica e tokave shqiptare që pretendohen ga Serbia dhe
Mali i Zi (d.m.th. Prizreni, Ipeku, Shkodra, Malësia), janë të banuara nga
katolikë. Shqiptarët janë të vetmit katolikë që gjenden në Ballkan; dhe
deri në fund të shekullit të 17-të feja katolike, në gjuhën serbe, quhej “feja
shqiptare” (shih “Cuneus Prophetarum” {“Çeta e Provetëve”} nga
Kryepeshkop Bogdani”).
- “Një murg francez i shekullit të 14-të, Brochard (i cituar nga
znj. Mary E. Durham në librin e saj për Shqipërinë e Veriut), ka lënë një
pamje të tmerrshme të krimeve sistematike të Serbisë për t’i detyruar
katolikët shqiptarë të përçahen”.
- “Në të gjithë librat e shkruar nga udhëtarët anglezë përpara
propagandës sllave, shkrimtarët theksojnë me forcë superioritetin e
karakterit të shqiptarit, moralit, nderit dhe inteligjencës së tij krahasuar
me grekët, serbët, malazezët dhe bullgarët”.
8

Fjala është për Sir Edëard Grey, sekretar i jashtëm britanik dhe Kryetar i Konferencës së
Ambasadorëve në Londër.
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- “Në librat e fundit dhe kaq popullorë si Guide to Greece e
Murray-t (ku gjendet një shtesë lidhur me Shqipërinë), thuhet se
shqiptarët mund t’u drejtohen anglezëve duke qenë se karakteri i tyre i
afrohet karakterit të anglezëve më shumë se çdo kombi tjetër”.
- “Më 1880, Lordi Goschen dhe Lordi Fitzmaurice e këshilluan
Qeverinë Britanike të ndihmonte për çlirimin e gjithë Shqipërisë, sepse
kjo ndihmë dhe ky çlirim ishin në interesin e përhershëm të Anglisë.
Shqiptarët shpresojnë se pozita e tyre është ende e pandryshueshme...
Admirimi i tyre për Anglinë është aq i gjalltë sa ishte në kohën kur e
ndihmuan Qeverinë Britanike kundër intrigave të Napoleonit në
Mesdhe”.
Nëse e shtojmë këtu dhe një copëz nga letra e Nolit, që, më 1912, ia
dërgoi Shenjtërisë së Tij - Papës, të cilën Konica e ndërfuti me shumë
xhentilesë brenda letrës së tij, tamam si një postmodernist, plotësohet mozaiku i
kësaj mrekullie epistolare, që ia kujton botës borxhet morale ndaj shqiptarëve:
“Shqiptarët e Amerikës... vendosën t’i luten Shenjtërisë Tuaj, si autoritetit më të
lartë moral mbi tokë, të ushtroni ndikimin tuaj për ndalimin e përçarjes dhe
copëtimit të Shqipërisë, një vend që i dha kishës një shenjtor si Shën Jeronimi,
një Papë si Klementi XI dhe mbrojtësin e ndritur të krishterimit Gjergj
Kastriotin Skënderbeun”.
*
E ndarë në pjesë është dhe letra “Raport drejtuar një funksionari”9, e
shkruar më 9 shkurt 1916, në hyrjen e së cilës Konica falënderon përkujdesjen
që tregonte Turqia ndaj Shqipërisë dhe rrëfen për bisedën që kishte pasur me
përfaqësues të saj lidhur me njëfarë programi dhe mjetet për ta vënë në jetë atë.
Ajo vazhdon me pjesën “Programi”, që shpalon planet rreth sovranit shqiptar,
që nuk mund të zgjidhej me rikthimin eventual të Princ Vidit të padëshirueshëm
në Shqipëri: “Nëse ky shtet fatkeq, i lindur i vdekur, rigjen një ekzistencë të re
falë Aleancës së Katërshes - çështja e dinastisë ka për t’u shtruar edhe një herë
tjetër së shpejti. Ku ta kërkojmë sovranin e ri? Është e sigurt se, nëse duam një
zgjidhje serioze dhe të qëndrueshme, duhet nxjerë mësim nga përvoja e parë
dhe të mbahen parasysh ndjenjat e popullit shqiptar. Zgjedhja e një princi
mysliman për fronin e një vendi, shumica dërmuese e të cilit është myslimane,
këshillohet për arsye kaq të dukshme sa që është e tepërt t’i numërosh...”
Siç shihet, në mënyrë shumë të hapur, Faik Konica, ky armik i përbetuar i
Turqisë, i ndjekur me vite të tëra nga agjentët e saj dhe i dënuar madje dhe me
vdekje..., 4 vite pas shpërbërjes së Perandorisë, kërkon që sovrani i shtetit të
9

Është fjala për një funksionar të Perandorisë osmane, e cila, në kushtet e reja, kur më
Turqia ishte tërhequr nga trojet shqiptare dhe ishte tkurur aty ku e kishte vendin, mund të
ishte krah i fortë i Shqipërisë në përpjekjet e saj për konsolidimin e gjysëmshtetit të
posaformuar e të rrezikuar nga shumë anë.

110

STUDIME ALBANOLOGJIKE

katandisur shqiptar të jetë mundësisht një princ - “pjesëtar i Shtëpisë
Perandorake të Turqisë”, sepse “populli do t’i bindej si të thuash instinktivisht
një sovrani, të parët e të cilit kanë mbretëruar për pesë shekuj në Shqipëri”.
Shikuar nga prizmi i njerëzve të thjeshtë e pa kulturë politike, ky
angazhim e nxjerr Konicën njeri shumëfytyrësh që ndryshon pikëpamjet më
shpesh se çorapet, po për fatin e keq të armiqve të tij, nuk është ashtu. Ai e
kuptonte ndryshe politikën dhe ishte pragmatik. Për asnjë çast të vetëm nuk e
kishte ndryshuar pikëpamjen për punë besimesh fetare, për çka ka folur e
shkruar dendur gjatë gjithë jetës. Shumë herë e pranoi se ishte më afër një
shpirti atesit, biles një kohë ndjehej më afër kishës katolike... Përtej kësaj, në
letrën dërguar Ministrisë së Jashtme Britanike10, në vitin 1913, Ai kishte
shpaluar pa hezitim dhe përpjekjet e bëra për rikonvertimin e shqiptarëve, duke
besuar se do të ishte në të mirën e Atdheut: “Nëse katolikët shqiptarë do të
shkëputen nga Shqipëria dhe do t’i aneksohen Serbisë dhe Malit të Zi, e gjithë
puna e bërë në 15 vjet për të përgatitur kthimin gradual të gjithë Shqipërisë në
Kishën Katolike do të shkojnë kot”. Prandaj, negociatat e tij me funksionarët
turq nuk mund të lidhen assesi me ndonjë kthesë serioze kah feja myslimane, që
Konica tani e preferonte për sovranin shqiptar. Ai vazhdonte ta ketë prioritet
çështjen e atdheut për të cilin thoshte se të gjithë ne duhet të jemi të gatshëm
edhe “të imitojmë armiqtë tanë”, “të bëhemi konspiratorë dhe intrigantë... ose
t’i nënshtrohemi vdekjes...”11. Atë e fali Zoti më largpamës dhe, së këndejmi:
dhe më fatkeq se tipat që i kapin gjërat me vonesa tragjike, ose që s’i kapin
fare. Si shumë tragjedi të tjera që ranë mbi kurrizin e shqiptarëve, Faik Konica
e parashikoi pagabueshëm, që më 1896, edhe gjëmën që do t’i ndodhte gjysmës
së kombit shqiptar: “Dhe Ajo që do të ndodhë, fatalisht, është se - pas një çerek
shekulli – kemi për të kaluar nga duart e Sulltanit në duart e sllavëve, grekëve
apo italianëve, si skllevër mjeranë që jemi. E kush ka për të mbrojtur tokën
amtare? Mos ndoshta anëtarët e shoqërisë “Drita” ...Po le t’i lëmë mënjanë
shakatë, apo jo? ...Le të jemi miq me turqit; tani për tani është në interesin
tonë, askush nuk e kundërshton; veçse mjerë ata që vështrojnë vetëm të tashmen
dhe nuk shqetësohen për të ardhmen”12.
“Vënia në jetë e programit” është pjesa e dytë e letrës së 9 shkurtit të vitit
1916, ku Konica angazhohet për një “komitet drejtues” me seli në Stamboll,
Vjenë ose në Sofje që do të kishte kontakte të lehta me Shqipërinë dhe “do të
niste botimin e një organi në gjuhën frënge dhe, herë pas here, me shtojca në
gjuhën turke dhe shqipe”. Ky komitet, sipas Konicës, do të riste moralin e
atdhetarëve të ndrojtur; do të luftonte propagandat e huaja; do të demaskonte
“veprimtarinë e fletushkave të tilla si “L’Albanie”, që botohet në Lozanë, me
finansimin e Princeshës Sofi dë Vid”; do të forconte lidhjet me faktorët
10

Për të tani më folëm pak më lart...
Faik Konica, VEPRA 4, Dudaj, Tiranë 2001, f. 9.
12
Po aty, f. 8.
11
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perëndimorë (para së gjithash me Austrinë); do të përgatiste terrenin për
formimin e një qeverie të përkohshme shqiptare, që më pas do ta zgjidhte
sovranin, në mënyrë të rregullt e të pakontestueshme prej fuqive të mëdha...
Për shkak të famës së keqe që kishte për turqit, në pjesën “Përfundime”,
Konica e përjashton veten nga lista e atyre të cilëve mund t’u ofrohej zbatimi i
këtij programi: “Unë mendoj se është në vetë interesin e kauzës që do të
mbrojmë, që ne të biem dakord për ndonjë personalitet shqiptar të mirënjohur
në rrethet politike të Konstandinopojës, dhe t’i besojmë atij organizimin e tërë
punës”. Sepse, vazhdon Ai me një copëz eseje që ngjan si e shkëputur nga
vepra e filozofit frëng Gustav Le Bon “Psikologjia e turmës”13: “Një ide, sado
logjike që të jetë, nuk mund ta tërheqë turmën, madje as elitën, veçse kur del
nga suaza e mendimeve të përgjithshme të papërcaktuara dhe saktësohet, merr
një formë të dukshme, mishërohet te një personalitet i gjallë”.
*
Më 25 prill të vitit 1916, Konica i shkruan frëngjisht një beu, të cilit nuk
ia përmend emrin. Kjo është në fakt vazhdimi i letrës së mësipërme dërguar
funksionarit turk, në të cilën thekson se ideja e programit për një princ turk
është popullore dhe kudo pritet mirë. Në vijim e kritikon neglizhencën e
ambasadës turke në Vjenë, që nuk e përfilli kërkesën e tij për takime dhe e
njofton për aktivitetin e z. Sazvari (hungarez) që i kishte hyrë shkrimit të një
broshurë në hungarisht për çështjen shqiptare, që më pas do të përkthehej në
gjuhën gjermane. Ideja ishte që ai të mos e mbrojë hapur çështjen e një princi
turk për fronin e Shqipërisë, po të ketë pak rezerva... Konica i tregon se
Bukureshti ia tërhoqi vërejtjen se insistimi për një princ turk mund ta dëmtonte
Shqipërinë, duke e bindur se ata, hë për hë, nuk planifikonin një princ të
imponuar perëndimor e jomysliman. Nga ana e tij Konica i bindi se nuk ka
qëllime të këqija ndaj Austro-Hungarisë, po vetëm do një mbret sipas vullnetit
të popullit: “Ne jemi të bashkuar me turqit me lidhje fetare, me anë të një
kryetari feje të përbashkët, gjithashtu edhe me anë lidhjesh familjare dhe
krushqish të vazhduara gjatë pesëqind vjetësh dhe se, si rrjedhim, ishte e
natyrshme që sytë t’i kishim nga Konstandinopoli, po, nga ana tjetër, qeveria
turke nuk na ka nxitur kurrë në këtë drejtim dhe se vetëm ne e kemi marrë një
inisiativë të tillë, duke menduar se i kishim të gjitha arsyet që të besonim se
Fuqitë Qendrore do ta kishin parë me sy të mirë këtë veprimtari tonën”.
Konica e njofton mikun e tij bé, se Austria e kundërshton broshurën e
Budapestit me arsyetimin se: “do qe më mirë që të hiqeshin nga broshura ato
pjesë që prekin çështjen e mbretit dhe të thuhet se islamizmi po zgjohet kudo, në
Shqipëri dhe gjetkë, dhe se ky fakt duhet mbajtur parasysh”.

13

Gistav Le Bon, Psihologija na tolpata, Kultura, Shkup 1997.
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Sigurisht, Konica i kuptonte mirëfilli lojërat diplomatike, që nuk
llogarisnin fatin e të vegjëlve. E kishte të qartë dhe rrezikun që vinte nga
tendenca ogurzezë e austriakëve, që fshihej në trumbetimin e zgjimit të
vrullshëm të islamizmit në Shqipëri... E dinte dhe gjenezën serbo-greke të
ekzagjerimit të gogolit islamik, përfshirë këtu dhe pjesën e vërtetë të saj, që,
para së gjithash, mund të dëmtonte harmoninë e dëshmuar ndërfetare të
shqiptarëve..., po rrethanat dhe interesi shtetëror kushtëzonin natyrën dhe
mënyrat e luftës politike. Për të ishte e qartë se Turqia e pas vitit 1912, nuk
përbënte më rrezik për shqiptarët. Përkundrazi, ajo tani i kishte të gjitha
mundësitë ta ndihmonte gjysmështetin tonë të rrezikuar nga idetë e copëtimeve
të reja që po zinin rrënjë në platformat ekpsansioniste të fqinjëve grabitqarë.
*
Edhe letra e 6 shtatorit të vitit 1916 i drejtohet beut anonim. Ajo sjell
plot informacion mbi qëndrimet kundër princit turk në Shqipëri; mbi mungesën
e fondeve për ta shpënë programin14 përpara...; mbi kontrollin dhe analizat që
nisën t’u bëhen librave të Konicës; mbi burgosjen dhe pushkatimin pa asnjë faj
të pesë oficerëve myslimanë...
Nga kjo letër ese kuptojmë ujërat e turbullt nëpër të cilat notonte anija
austriake, dikur partizane e të drejtave shqiptare: “Në qoftë se në Shqipëri
austriakëve nuk u ka mbetur më ndonjë mik, faji është i tyre. Edhe vetë katolikët
janë tani kundër Austrisë. Dhe kjo në një kohë kur Italia po përgatitet për të
sulmuar veriun. Vetëm ndikimi i Turqisë do të mundte ta shpëtonte këtë gjendje.
Po qeveria austriake, që nuk e ka të qartë këtë gjendje, nuk do t’ia dijë për një
ndikim të tillë nga ana e Turqisë, qeverinë e së cilës e quan të dobët dhe
jetëshkurtër”.
*
Në 18 janarit 1922 Konica i shkruan kolonelit anglez Aubrey Herbert-it,
me të cilin kishte nisur komunikimin që nga viti 1913. Letra flet për
përkushtimin e Konicës ndaj çështjes shqiptare, që akoma s’kishte kaluar përtej
rreziqeve serioze. Pasazhe të tëra të saj duket sikur kanë të bëjnë me shumë
qeveri të mëvonshme shqiptare dhe me klasën tonë politike, brenda e jashtë
Shqipërisë londineze: “Populli shqiptar ka disa cilësi shumë të mira dhe
fshatarësia ka dhënë së fundi prova të shkëlqyera qëndrese, durimi dhe
dashurie për përparim dhe rregull. Por një bandë hajdutësh, mashtruesish,
spiunësh dhe agallarësh të rinj kanë mundur të zënë të gjitha pozitat drejtuese
strategjike në politikën e vendit dhe pothuaj nuk ia vlen të përpiqesh për t’i
hequr qafe. Në këto kushte nuk mendoj se ka shumë shpresa për shpëtimin e
vendit”.

14

Është fjala për programin që synonte vendosjen e një princi musliman në fronin bosh të
Shqipërisë.
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Mes tjerash, Konica e njofton shkurtazi mikun e tij anglez edhe për
aktivitetet e Federatës Panshqiptare të Amerikës “Vatra”, e cila dikur
mundohej: “...për pavarësinë e Shqipërisë”, po, në rrethanat e reja, duhej të
kthehet “…në një shoqëri për edukimin politik të popullit shqiptar”.
Kjo na bind se Ai nuk i ndali kurrë përpjekjet për mëkëmbjen e plotë të
dhembjedashurisë së tij të madhe - Shqipërisë, ndaj menjëherë pas pavarësimit
të saj, kur para bijve më të zgjedhur të kombit, lindi pyetja: Shqipërinë e bëmë,
si ta bëjmë shqiptarin?, nuk ndejti duarkryq po vazhdoi betejën deri në frymën
e fundit.
*
Përmes letrës që ia dërgon botuesit të Neë York Times-it, më 31 maj
1939, Konica konteston të dhënat e korrespondentit të gazetës në Romë, që
shkruan sikur Shqipëria mezi priti të bashkojë forcat me Italinë...
“Qeveria Charlie McCarthy e Shqipërisë pa dyshim që s’flet me zërin e
vet. Ajo është e detyruar të thotë se Poli i Veriut përputhet me Ekuadorin nëse
kështu thotë Italia”, shkruan Konica me ironinë e tij therrëse. Ai e dinte se
shqiptarët nuk pajtohen me soldateskën musoliniane dhe ishte në rrjedha të të
gjitha ngjarjeve: “Duke ndjekur mijëra copra gazetash nga vende të ndryshme
që i referohen agresionit italian kundër Shqipërisë, kam parë se epiteti
mbizotërues që përdoret nëpër kryeartikujt është ‘i neveritshëm’”.
Kjo sa i takon pjesës së parë të letrës „Pushtimi italian i Shqipërisë, i
rishqyrtuar” , që ka dhe tri pjesë të tjera me nëntituj sugjestivë, që shpërfaqin
thelbin e saj:
- Qëndresa shqiptare, e provuar,
- Bashkimi Personal, i analizuar dhe
- Sovraniteti shqiptar, i shkatërruar.
Në vijim Konica dëshmon për një rezistencë goxha më të madhe të
atdhetarëve shqiptarë, se ajo që prezantonin mediat italiane, kurse më pas, me
dy ese të shkurta përplot erudicion, sqaron kuptimin e shprehjes “bashkim
personal” dhe gris pariparueshëm maskën e fashizmit italian, duke radhitur
dëmet që pësoi Shqipëria nga “shkelësit e mëdhenj të të drejtave të qarta”:
- “Ç’është në të vërtetë Bashkimi Personal? Në një libër të
fundit, me vlera shkencore, nga dy studiues gjermanë, (“Hifsëoerterbuch
fuer Historiker”, nga Haberkern dhe Ëallach, Berlin, 1935), Bashkimi
Personal përcaktohet si bashkimi ndërmjet dy shteteve, që nuk kanë tipare
kushtetuese të përbashkëta, përveç sovranit. Shembulli më i mirë historik
i një Bashkimi Personal është ai i Britanisë së Madhe me Hanoverin...”.
- “Përpara Bashkimit Personal me Hanoverin anglezët, që nga
1603 deri më 1714, kishin Bashkim Vetjak (Union Personal) me Skocinë.
Në vitin 1603, kur James-i IV, Mbret i Skocisë u bë Mbret Anglez,
ndërkohë që vazhdonte të ishte James-i IV si Mbret skocez. Nëse Italia
kishte ndërmend të bënte një Bashkim Personal të sinqertë me Shqipërinë
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Mbreti Viktor Emanuel III i Italisë duhej të ishte shpallur Viktor Emanuel
I i Shqipërisë...”.
Shqyrtimi i letrave të mësipërme rezulton me konstatimin se pjesa më e
madhe e tyre kanë për shtyllë qendrore esetë e pashmangshme koniciane, që
hedhin dritë mbi çështjen shqiptare dhe rrethanat politiko-shoqërore në të cilat
zhvillohej ajo; që shpalojnë antagonizmat dhe konfliktet e vazhdueshme të
kolonive të shumta shqiptare, të cilat pretendonin flamurin e shqiptarizmës,
duke propaguar si më të mirën udhën e tyre; që flasin për betejat e shumanshme
të Konicës në fushë të kulturës, arsimimit e të politikës...; që sfidojnë
propagandat turke, greke e sllave e kështu me radhë. Letrat e tilla janë aq të
shumta në numër dhe me një laryshi aq të madhe përmbajtjesore sa, po të
ndaleshim te të gjitha aspektet e tyre, do të dilnim shumë nga kornizat e këtij
studimi.
Letërkëmbimi me bashkatdhetarët
Gjatë leximit të epistolarit shumë të pasur të Faik Konicës, pjesa më e
madhe e të cilit akoma nuk është në duart e lexuesit, vura re dallimin mes
letrave që Ai ua dërgonte personaliteteve të huaja të sferës së kulturës e të
politikës, në raport me ato drejtuar bashkatdhetarëve të njohur. Të parat janë më
të gjata dhe, natyrisht, më të eseizuara. Të dytat, ndërkaq, janë dukshëm më të
shkurta, shpesh, mezi e kalojnë një gjysmë faqe të daktilografuar. Pra janë
tamam letra përmes të cilave njerëzit zakonisht përshëndesin njëri-tjetrin,
interesohen dhe rrëfehen njëkohësisht për punë shëndeti e preokupimesh të
rëndomta dhe përcjellin mesazhe a porosi, lënë takime a kërkojnë sqarime
lidhur me një çështje të caktuar...
Arsyeja që kushtëzon dallimet mes letrave të tij më duket se ka, të paktën,
dy sqarime të logjikshme.
E para: Konica nuk e sheh të udhës t’u shkruajë miqve të tij shqiptarë
letra të gjata tip eseje me të cilat do t’i njoftonte me çështjen shqiptare, me të
kaluarën tonë historike, me personalitetet e shquara, me situatat aktuale, me
pushtuesit e huaj, me ndërskamcat dhe rreziqet nga fqinjët grabitqarë, me
folklorin, me kulturën, me gjuhën, me veshjen karakteristike shqiptare, me të
drejtat zakonore, me doket, adetet, traditat e gjithëmbarshme etj., sepse do të
përcillte tek ata njohuri të njohura, nëse mund të thuhet kështu.
E dyta: personalitetet e huaja me të cilët pati korrespondencë të dendur u
takojnë shtresave më elitare të kulturës e të politikës evropiane e më gjerë. Ata
qenë tipa me fuqi vendimmarrëse, që mund t’i lëviznin gjërat për të mirë a për
të keq, njerëz me ndikim e me mundësi reale për ta ndihmuar çështjen e
pazgjidhur shqiptare, për të cilën ose nuk e kishin informacionin e duhur, ose
kishin informacion të rremë e qëllimisht të ngatërruar si udhët e dreqit, të cilin
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ia kishin servuar botës, shumë përpara nesh, fqinjët tanë gjarpërinj: serbët,
malazezët, grekët...
Megjithatë, edhe në këtë pikë nuk mund të bëjmë një gjeneralizim e t’i
kundrojmë gjërat me një dioptri të vetme. Nga ajo që la pas vetes Konica i
madh, janë dhe dhjetëra e dhjetëra letra të gjata drejtuar personaliteteve të
shquara, si Noli, Asdreni, Gjeçovi, Fishta, Dodani..., jeta e të cilëve qe njësoj e
stërmbushur me preokupime atdhetare.
Po ndalemi shkarrazi vetëm në disa prej atyre që dalin përtej kornizave të
letrës e që ofrojnë të dhëna karakteristike për lloje shkrimesh publicistike. Të
tilla janë letrat dërguar Shtjefën Gjeçovit, njeriut që ka meritat më të mëdha për
sistemimin dhe kodifikimin e “Kanunit të Lekë Dukagjinit”, këtij monumenti
që, si rrallë ndonjë tjetër, hedh dritë mbi civilizimin shqiptar dhe gjithsesi mbi
etnopsikologjinë, karakterin dhe tiparet e njërit prej popujve më të lashtë
ballkanikë.
*
Më 1897, Konica i dërgon Gjeçovit një letër me shumë informacion dhe
propozime konkrete lidhur me alfabetin shqip, ku nuk mungojnë as elementet e
esesë, sado të pakta qofshin ato. Nga pesë faqet e saj ne kuptojmë shumëçka për
punën e abésë që bënin shoqëritë e shpërndara shqiptare gjithandej nëpër botë,
përkatësisht për përpjekjen e Konicës dhe bashkëmendimtarëve të Rilindjes, që
propagonin përdorimin e alfabetit të “Bashkimit” dhe përgatisnin terrenin për
ngjarjen e madhe që një ditë do të oficializonte patjetër djersën dhe mundin e
më shumë gjeneratave për një alfabet të vetëm shqiptar. Ai e njofton Gjeçovin
se shkronjat e “Bashkimit” i përdor në “Albania” qe 6-7 muaj, duke dhënë
shembullin më të mirë drejt një pajtimi të plotë në këtë sferë, me çka
kontribuonte për përparimin e gjuhës shqipe dhe afrimin e lirisë së Mëmëdheut.
Me këtë rast Ai shpalon planin për të shkruajtur me alfabetin e “Bashkimit”
“një libër shqip në të cilin dua të zgjedh copat më të bukura të letreturës
shqipe”; flet për planet lidhur me një shkrim gjuhësie, të porositur nga një e
përkohshme parisiene; për dorëshkrimet historike që do t’i ofrojnë botës të
dhëna mbi të kaluarën e Shqipërisë para pushtimit osman etj. Pjesën qendrore të
letrës e zënë 13 pikat me propozime konkrete lidhur me drejtpërdorimin e disa
tingujve dhe fjalëve të shqipes. Konica edhe në këtë letër dëshmon zellin dhe
këmbëngulësinë e njeriut, që ndihmoi me vepra konkrete zgjidhjen e çështjes së
ABC-së sonë. Idealizmi dhe optimizmi i tij i pashoq qe racional. Besimi se
“dita me ditën dialektet do të qasen gjer në bashkim” vërtet u realizua ashtu siç
e parashikoi Ai, shumë vite më herët.
*
Më 27 tetor 1908 Konica i shkruan Lef Nosit një letër me shumë nota të
ashpra kritike e polemike mbi mënyrën e përgatitjes së Kongresit të abésë:
“Qirjasi me ca të tjerë botuan te gazetat që kanë për të mbajtur një “kongres”
në Manastir. Thonë: Kush të dojë le të vijë. Do me thënë, në qofshin 20 veta si
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ju, të cilët të kenë mejtuar për këtë çështje, fjala e tyre nuk do të ketë nonjë
rëndësi fare në u-ndothçin atje 21 hamaj dhe bujq me mëndje tjatër!... Ku udëgjua që një kongres letrar të jetë si një kurvëtore: Kush të dojë le të vijë!.
Nuk ka këtu njerës të xgjedhur me arësye dhe të ftuar, s’ka një programë
pune...”15.
Ai shpreson se miku i tij Lef Nosi nuk do të gabojë të marrë pjesë në këtë
Kongres dhe shpreh besimin se e tëra do të përfundojë me fijasko...
Ishte ky një prej parashikimeve të pakta të Konicës që nuk doli ashtu siç e
mendoi Ai, po kjo aspak nuk e ul vlerën e kësaj letre të rrallë.
*
Letrat e Konicës shpesh shndërroheshin në polemika satirike që sfidonin
budallallëqet e papërgjegjshme të klasës politike shqiptare. Një të tillë, në vitet
e ’20-ta, ia dërgoi Mehdi Frashërit, të cilin e kritikon për angazhimin rreth
nismës për ndërtimin e hekurudhës Vlorë-Manastir, që, para së gjithash, ishte
në interes të Turqisë, sepse “do të lithte Stambollin me Adriatikun”, në një kohë
kur duhej menduar për vija me dobi nacionale, si ajo në relacionin Sarandë Shkodër. “...një udh’ e hekurt (dhe këtë, o méemur, duhet t’a kuptosh një her’ e
mirë!) ka nevojë për industri që t’ushqehet”, thotë Konica.
Konica ia tërheq vërejtjen Mehdiut që të ruhen prej kuximit të tmeruar, që
Shqipërinë do ta kllaste në borxhe të papërballueshme për interesat e
marrëdhënieve tregtare të Italisë e të Jugosllavisë. Letra, që befason lexuesit me
njohuritë e eruditit më të madh shqiptar edhe në fushën e infrastrukturës rrugore
e hekurudhore, është përplot flakaresha të pamëshirshme me të cilat e ngarkon
ndërgjegjen e Mehdiut për gjithë fajet e investimeve të kota, që nuk
përputheshin me interesat e Shqipërisë: “... po munt të ngushëlloheni duke parë
se ka të tjerë më të çmëndur se ju në Shqipëri, dhe këta janë që duruan e
durojnë që një njeri, i shpëtuar nga këmisha e forcës edhe nga dushet e
akullta16, të bëhet delegat, ministrë, deputet, kryetar partie, edhe të lozë me
fatin e një populli të pafajshëm”.
15

Pezmin e papërmbajtur të Konicës, të shprehur edhe në letrën në fjalë, e shkaktoi injorimi
që iu bë me mosftesën, përkatësisht me dërgesën e njëfarë ftese deri tek Ai, siç thuhet: 5 më
12-të, sa për të larë gojën. Këtë, me të drejtë, e përjetoi rëndë, sepse ishte njëriu që punoi
më së shumti dhe me vepra konkrete për të ardhur deri të finalja e abésë shqipe. Shih për
këtë, Ai i dërgoi një letër dhe nikoqirit të Kongresit të Manastirit - zotit Hristo D. Qiriasi, në
të cilën i kalon nëpër dhëmbëzorët e makinerisë së tij sarkastike gjithë “matriotët” që
morën bajrakun e pamerituar të djersës së Faikut dhe disa miqve të tij.
16
Konica aludon në problemet që ka pasur një kohë M.F. Për kurreshtje, po sjellim dhe një
fragment të letrës që sqaron momentin në fjalë: “ Njeriu që s’ju di jetën e shkuar, ka të
drejtë të habitet. Po të pakë jan’ ata që s’dinë që kini qënë dy herë në timarhane. Të parën
herë ju zunë në Konicë edhe ju shpunë të lidhur në Janinë, ku mettë disa muaj i mbyllur
nënë kqyrjen e mjekëve. Kujtuan se “u-shëruat”, dhe ju lanë të lirë. Po ca vjet pastaj u
çmënttë përsëri, edhe ju mbyllnë në timarhane t’Ysydarit, ku ju mbajtnë miaft kohë gjer sa
„u-shëruat” edhe dualltë përsëri në botë”. (VEPRA 4, f. 223-224).
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*
Po ndalemi pak edhe në një letër tjetër, që më 18 mars 1921 ia dërgon një
miku anonim që kishte ndër mend të nisë një revistë: “Sa për thirjen tuaj
politike, më vjen keq që e shënuat; është gjë e drejtë që ç’do anë e Shqipërisë
ka një frymë, një shpirt, një jetë të ndryshme, edhe kemi nevojë për atë më të
madhin çqendralësim. Po ju nuk e mirni punën prej pikëpamjes regionale; ju e
mirni nga ana e feve. Të ju thom të vërtetën, kjo gjë s’m’intereson as pakë:
Krishterimi si islamismi janë pjellur nga Izraeli, edhe më duket koh’ e humbur
të meret njeriu me ndryshimet dhe me zihjet e dy sekteve çifute. Pa dyshim që,
shumë herë, i “krishteri” i Toskërisë është më i kuptuar dhe po-thuaj gjithënjë
më i qytetëruar se muhamedani; po kur shoh se një Turtull, një Pec, i heqin prej
hunde edhe të krishterët më gjak-ftohtë, s’pres nonjë shpëtim për vëndin as nga
ky element. E vërteta është që Shqipëtarët janë fshatarakë primitivë dhe të
korruptuar, dhe ç’farë do që të bëjë njeriu ky popull për vetëqeverim nuk është i
zoti”.
Siç e pamë, këtu kemi një shembull të mirë të gërshetimit interesant të
porosive të një letre të zakonshme me një copëz eseje mbi historinë e feve dhe
me një kritikë të pakompromis drejtuar shqiptarëve, ashtu siç dinte vetëm
Konica në çastet kur zemërimi i tij arrinte kulmin dhe nuk përmbahej dot.
*
E veçantë është letra drejtuar Nasuh Dizdarit, Drejtorit të Muzeut
Nacional të Shqipërisë, më 22 tetor 1921, të cilën e nis me falënderimet për
ndihmën që ia kishte dhënë dikur për “Albaninë”. Menjëherë pastaj, me një
ironi shumë të hollë, që ther në kocka, ia uron postin e drejtorit të Muzeut, që
Nasuhi e kishte pranuar “pa një pa dy”. Mu në këtë pikë Konica e braktis letrën
dhe nis esenë e tij përplot referenca mbi pasurinë e pallogaritshme të kulturës
materiale që posedon Shqipëria, po që, për faj të drejtorëve të padijshëm:
“...musetë janë plot me perëndi pa këmbë, me perëndesha pa krahë, me filozofë
pa kokë dhe me poetë të thyer”.
Në pamundësi për të reprodukuar këtu gjithë letrën, po japim vetëm një
fragment të saj: ”Pojana17 e sotme quhej Apollonia në kohë të Romanëve. Është
e tepër të ju kujtoj që ky qytet (se ahere ish qytet, dhe qytet me rëndësi të
veçantë) kish një famë të madhe si qëndrë kulture. A mbani mënt se ç’thotë
shkronjësi roman Suetonius Tranquillus në jetë t’Aigustit? - Caesare post rece
as Hispanias expeditionen in Dacos et inde Parthos destinante praemissus
Apolloniam studiis vacavit. – Ah (...) e diturisë! Jul Qesari zapton Espanjën, pa
humbur kohë i kthehet Dacisë dhe Parthisë, edhe dërgon përpara të nipit të tij
Oktavianit i cili, i mbuluar me hekur dhe me armë, qëndron me ushtrinë e tij në
Pojanë që të dëgjojë ca mësime në shkollat e larta!... Duket se Oktavianit
Pojana i kish lënë kujtime të thella, se ca vjet pastaj u kthye atje prapë, siç na
17

Konica sqaron se Pojana gjendet afër Vlorës.
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thotë përsëri biografi i tij Suetonius Tranquillus: In secessu Apolloniae
Theogenis mathematici pergulam comite Aggripa ascenderat. Kjo fjalë
mathematicus, siç e dini Zoti Drejtor i Museut, s’duhet kuptuar as pakë si
profesor i mathematikës, po si astrolog, si fallxhi”.
Kështu pra duket njëra ndër letrat më ese të Faik Konicës dërguar një
personaliteti shqiptar dhe, njëherësh, njëra ndër përbuzjet më perfide të tij që
majmunëzon imazhin e klasës injorante politike shqiptare, e cila, në vend se
t’ia gjente punës njeriun, ia gjente njeriut punën, pa pyetur në e kishte kaçikun
të administrojë ashtu si e do rendi me detyrat e rëndësishme prej të cilave varej
përparimi i kombit apo endja qorras e tij brenda rrethit vicioz që garantonte
shkallën e denjë për përbuzjen e të tjerëve.
*
Mbylljen e këtij kapitulli ia lëmë njërës prej letrave të fundit të Konicës,
të shkruar në gjuhën angleze për Dervish Dumën, më 21 gusht 1942. Është
fjala për një letër që shton dëshmitë në favor të një epistolari me vlera estetike,
po njëkohësisht bind gjuajtësit e gabimeve të Konicës, se, kur ishte e
domosdoshme për Atdheun, jo vetëm Ai, i ndërronte bindjet për shtetet dhe
personalitetet, që një herë e një kohë i pati sfiduar e zhveshur vlerash në
mënyrën më të pakompromis. Të shohim si e bën këtë dhe Fan Noli i madh, në
një moment kritik kur rrezikohej seriozisht edhe ekzistenca e gjysmështetit
indipendent shqiptar: ”Pothuaj jam dakord me ju për rrezikun që paraqet pasja
si udhëheqës e një njeriu që ka mundësi të mendojë se është në interesin e tij të
heq dorë nga një pjesë e Shqipërisë, që të sigurojë, atë që mbetet, për vete.
Megjithatë, Noli mendon se duhet të shfrytëzojmë rastin përderisa ndodh që
Zogu simbolizon bashkimin dhe pavarësinë e Shqipërisë dhe sidoqoftë do të
jemi në gjendje ta kundërshtojmë nëse, në çastin e fundit, do të devijojë nga
rruga e drejtë”.
Këtu bie poshtë dhe akuza kryesore që i mvishet Nolit si bolshevik, sepse
po ta kishte në plan të parë idenë komuniste nuk do të angazhohej për kthimin e
Zogut në pushtet, kështu siç na referon Konica, po do të priste fundin e luftës
duke ëndërruar fitoren e komunistëve dhe marrjen e pushtetit nga ana e tyre.
Kjo letër njëherësh hap dhe parantezën e domosdoshme mbi tagrin që Faik
Konica ua paguajti shkrimeve ekstremisht të sinqerta, që ndërsyen mbi figurën
e tij të pastër mizërinë oqeanike të inateve të pafisnikëruara - mësyemjet e
paskrupullta, akuzat e aktakuzat vend e pa vend, shpifjet, këlbazat, përbaltjet,
njollosjet, katranosjet dhe vakitë tjera, më së shpeshti të pabazuara në të
vërtetën. Sigurisht që mali i fajeve të paadministruara (siç do të shprehej prof.
Kristo Frashëri) e shqetësonin keq veprimtarin më të palodhshëm të Rilindjes
Shqiptare, personalitetin për shumëkë me përmasa gjeniu, gladiatorin e dijeve
universale që u preokupua me totalitetin shqiptar - Faik Konicën.
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Përfundim
Nisur nga një thënie e Ismail Kadaresë, sipas së cilës: “Fondi i artë i
letërsisë së një populli përbëhet pikërisht nga vepra autorësh që hapin rrugë të
reja, rrugë të parrahura më parë, shkurt, që janë ‘tjetërlloj’”18, mund të
konstatojmë pa drojë, se, nëse ndonjë shkrimtar shqiptar ka qenë inaugurues
rrugësh të parrahura dhe tjetërlloj, ai është “autori i prozës së llojit
gogolian”19 - Faik Konica, pas të cilit vijnë dhe të tjerë, natyrisht.
Fakti se vepra e tij poliedrike sot është objekt hulumtimesh të mirëfillta20
nënkupton mbylljen e kapitullit të mohimeve të pabazuara të veprës koniciane;
fundin e vrapit pas “gabimeve” të pafalshme21 që i paska bërë gjatë aktiviteteve
atdhetare dhe së fundmi: absurdin e pohimeve, sipas të cilave Faik Konica, veç
të metave të karakterit..., i paska lënë përgjysmë të gjitha shkrimet dhe punët e
filluara22, pa arritur të realizohet në ndonjë fushë të kulturës a të letërsisë.
Pikërisht këto keqkuptime dhe qasje përçmuese ndaj figurës gjigante të
Konicës, motivuan leximin e thelluar të shkrimeve të tij dhe përpjekjen për të
dëshmuar se Ai është krijues i realizuar plotësisht, veçmas në zhanrin e esesë,
që për shumëkë është produkt i pastër letrar; se është eseist parekselans i
letërsisë shqipe, pothuajse me secilën vepër, me secilin shkrim, me secilin
artikull publicistik dhe, po se po, me epistolarin e begatshëm; se është i tillë
edhe me shkrimet që i takojnë disiplinës së kritikës letrare, sepse vështrimet e
tij i nënshtrohen pashmangshëm procesit të eseizimit, duke humbur pak nga
objektiviteti (argumenti i matematizuar shkencor) në favor të subjektivitetit23
dhe, së fundmi, se është madje një eseist i pranuar edhe në letërsinë evropiane,
veçmas me kryeveprën „Ese për gjuhët natyrore dhe artificiale”24, e cila qe në
qendër të një debati të madh ndërkombëtar...
18

Ismail Kadare, “Migjeni ose uragani i ndërprerë”,PenA, Prishtinë 1990, f. 29.
Po aty, f. 37.
20
Për segmente të caktuara të veprës së Faik Konicës kanë shkruar disa studiues shqiptarë
të Kosovës, që në vitet e ’70-ta, po, Luan Starova është i vetmi që, po në vite, bëri një libër
të tërë me titull: “Vepra e Faik Konicës e shkruar në gjuhën frënge dhe bashkëpunimi i tij
me Gijom Apolinerin”, që njëherësh qe dhe teza e tij e doktoraturës, të cilën e mbrojti në
Zagreb, në gjuhën frënge...
21
Çuditërisht, gabimet që nuk iu falën kurrë Konicës janë po të njëjtat me ato të aktakuzës
së oponentit të tij ideologjik Mehdi Frashërit, të lansuara në Parlamentin shqiptar, në një
seancë të vitit 1922...
22
Konica ka shkruar disa herë për temperamentin e tij që nuk i dha krahë të koncentrohet në
një lëmë të vetme. Si partizan i lëvizjeve kombëtare Ai vetëdijshëm flijoi famën e një letrari
të shquar evropian, për çka i flisnin shpesh miqtë e tij francezë...
23
Tezën në është kritika art apo shkencë e ka trajtuar bukur Ibrahim Rugova në shkrimin
“F. Konica: vetëdija për nevojën e kritikës” (Kahe dhe premisa të kritikës letrare
shqiptare, Rilindja, Prishtinë 1986, f. 56-57).
24
Eseja që qe botuar për së pari herë në gjuhën frenge në vitin 1903, u zbulua falë
gjurmimeve të ngulmta të profesor Luan Starovës nëpër bibliotekat parisiene.
19
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DEKONSTRUKSIONI I ESTETIKËS/ DISKURS
PËR FEMINIZMIN
“Njëherë e deklaruar si e vërtetë universale, bashkësia e seksit, gjinisë
dhe seksualitetit u bë strategji ultimative e sundimit, e institucionalizuar në
forma siç janë familja, bashkëshortësia, heterosekslualiteti dhe
homoseksualiteti si instrumente të saj centraliste”. (Foucault, 1997; 72)
„Xhudit Batler e pranon argumentin e Fukosë, që seksualiteti është
rezultat i diskursit dhe e zgjeron atë në interes të gjinisë duke e kthyer në
qendër të eksplorimeve, identiteti gjinor, kategoria femër të bëhet bazë për
feminizmin politik” (Spargo, 2001; 52)
Diskurs:
Pika e induksit tim eksplorativ është e natyrës transcendentale, është e
kushtëzuar nga mundësitë / gjasat, nga mjegullimi i kuptimit: Lakani dhe
Dekonstruksioni / dallimi që lidh i Deridasë. Ajo që intrigon është mbrojtja e
trurit estetik e që bazohet në funksionalitetin e shijes / kriza e interpretimit të
veprës artistike që si rrjedhojë ka dallimin: shija i takon të bukurës, teoria të
vërtetës, kuptohet duke e ndarë të bukurën e artit nga e bukura e teorisë.
Eksplorimi i Martin Hajdegerit definon nocionin Dasein me një vijëz në mes, të
shënjojë procesin e eksplorativ “të jesh atje (këtu)”. Da – sein është mbi
realitetin, është mundësia për vete, “mundësia për forma të ndryshme të
ekzistencës”. (Invood, 2008; 35) Impresionizmi i Pol Sezanit, demonstron
lëvizje të objekteve nëse zbatojmë pragmën percepsion lëvizës. Piktura Vajza
me mandolinë (1910) e Pablo Pikasos, ka kuptimin e mbindërtimit dhe
stabilitetit të Sezanit. Kubizmi me dehumanizimin e vet / njeriu i shndërruar në
figurë gjeometrike – sinteza hapësira / personazhi, demonstron aktivin se njeriu
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nuk është krejt i veçantë në realitetin objektiv, respektivisht kategoria mosqenia
ka kuptimin e esencës që shndërrohet në ekzistencë. Destruksioni dhe
dekonstruksioni ngrysin logjikën rekonstruktive, kërkojnë nga historia që njeriu
të ripozicionohet. Përmes epistemoligjisë së tij / teoria versifikative e njohjes
për dallimin e të vërtetës nga gënjeshtra, Mishel Fuko zbulon ato shtresa (që
historikisht të vetëdijshëm apo jo kanë qenë të fshehura apo të margjinalizuara)
që e konstituojnë identitetin e sociemit.
Në interaksionin arti, fuqia dhe njohja, Fuko definon artin si meta –
epistemike / alegori e strukturave të thella të cilat zbulojnë njohjen. Interpretimi
i pikturës së Pikasos Vajzat nga Avinjoni (1907) nga Fuko, do të thotë të
theksohen oponentët strukturor: narcizoizmi mashkullor, deformimi mashkullor
i figurave estetike – trupat, dallimet midis gjinive dhe funksionaliteti i Tjetrit.
Deformimi / asimetria e figurave, demonstron margjinalizimin dhe
inferioritetin. Në kontekst feminizmi postmodern, konkretisht mendimi
funksional i Lusi Irigare që femrës nuk i është dhënë vend në historinë – gruaja
përjetësisht ajo tjetra e degraduar.
“Janë gra, Ali Pasha, janë gra!...Atë mbrëmje arrestuan gjashtëmbëdhjetë
gratë e përdala të Janinës dhe i mbyllën në një manastir të vjetër në ishull.
Dënimi i Ali Pashës qe dhënë: Të nesërmen në agim, sipas ligjit, gratë e liga do
të mbyteshin në liqen. Sipas udhëzimeve të Ali Pashait, e lejoi Patrën ta
shoqëronte të zonjën...Nuk kundërshtoi, nuk qau, nuk bërtiti...i tha Patrës me
një fije zëri: “Përgjërohem si nënë dhe vdes për dashurinë!”...Gjer sa mbylli
sytë, ishte i bindur se fati i Frosinës qe diktuar nga një fuqi e përtejme, e cila
gjendej jashtë tij dhe se ai nuk kish patur asnjë mundësi për të vendosur mbi
të...Mëndesha besnike ia doli të dëgjojë të rrahurat e fundit të zemrës së
Frosinës, që pushoi porsa mbi kokën e saj vulosën kapakun e rëndë të sëndukut
venecian larë në argjend dhe u hodh vetë në ujërat e errëta të liqenit”. (Meksi,
2001; 189 - 1991)
Lusi Irigare, beson në bazat e një ontologjie të dallimeve gjinore dhe
bindshëm sugjeron ridefinimin e parametrave të subjektivitetit – femra e
definuar / gjini femërore.
“Besimi esencial i dallimeve ontologjike është strategjia politike e cila ka
për qëllim ta theksojë specifitetin e subjektivitetit femëror, seksualitetin dhe
përvojën, ndërsa gjykohet logjika e indiferenciale gjinore e diskursit
falogocentrik...Femra si gjysma tjetër e mashkullit, ka nevojë që më parë ta
eksplorojë raportin e saj me femrat tjera, me gjininë e vet”. (Браидоти, 2002;
189)
Në kuadër të diskursit kontinual, subjekti regjenerues është jostabël,
kontradiktor dhe evolutiv. Subjekti gjeneron, krijohet në një kontekst
siciokulturor, historik dhe interpersonal. Në funksion queer teoria që pleks
idetë, nga teoritë poststrukturaliste të Zhak Lakanit dhe modelet e tij
psikanalitike decentralizuese, identiteti jostabël i Zhak Deridasë dhe strukturat e
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tij binare dekonstruktiviste dhe konceptuale gjuhësore edhe modeli i diskursit të
Fukosë, fuqia dhe njohja. Të gjitha idetë janë në funksion të krizës së subjektit
e që shfrytëzohet nga feministkja amerikane Xhudit Batler, në tekstin Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identits (1990). Teksti në fjalë mbron
tezën që gjinia nuk është shtesë kromosomike apo kulturore e që feminizmi veç
e ka definuar, por pragmë diskursive e strukturuar përmes konceptit të
heteroseksualitetit si normë e sjelljes njerëzore.
Destruksioni / dekonstruksioni:
Për dekonstruksionistët në vet esencën ekziston nocioni dallim që lidh
(differance). Kam parasysh psikoanalizën e Zhak Lakanit që, “në esencë Tjetri
nuk është asgjë tjetër, pos një subjekt i pastër i strategjive të lojërave moderne /
një vet – proektim i kombinatorikave të mundshme” (Eko, 1999; 8).
Teoria e lojës ndodhet atje ku nuk ekziston strukturë e definuar. Idea e de
- esencializmit, sugjeron në atë të lojës, të njeriut dhe botës si një fushë loje e
interpretimeve të pafund. Një eksplorim kontinual përmes proeksioneve
harmonike të pjesëve të humbura diku në kohë për të definuar enigmën e
përhershme – rekonstruksion i hapësirës ekzistenciale. Kërkimi i de –
esencializimit do të thotë kërkim i majes virtuele të një figure gjeometrike p. sh.
koni, në të cilën të gjitha dispersionet, të gjitha diskontinuitetet do të bashkohen
për të formuar identitetin e figurës së njëjtë. Në funksion, negacioni i strukturës
metafizike, zhbërje ontologjike e strukturës. Struktura është esenca, është ajo që
ende nuk ekziston e që krijohet përmes procesit nga mosqenia në qenie.
Një komponentë kruciale e pragmës poststrukturaliste të diskursit, është
nocioni dallim. Kontinumi i dallimeve midis koncepcioneve i bën ata
funksional. Pragma e kuptimit definon kundërthëniet: femra / qenie jo –
mashkullore, mashkulli qenie jo – femërore. Dekonstruksioni kupton funksion
të dallimeve: kontrapozicion dhe kundërthënie – dallim brenda subjektit.
Nocioni dominant i mendimit perëndimor, funksionon përmes klasemave
bipolare: ideja - materia, ngjashmëria - dallimi, fjala - shkrimi, esenca joesenca, femra - mashkulli, shpirti - trupi. “Dekonstruksioni demonstron që
kultura definohet në raport me natyrën, qenia në raport me hiçin, femra në
raport me mashkullin”. (Demir, 2006; 17) Pragma dekonstruksioniste e krijon
mes – hapësirën / idetë e sintetizuara, që mos të mendohet përmes
kundërthënieve, por midis tyre (in between). Idea që nuk ekziston një lidhje e
patjetërsueshme midis seksualitetit anatomik dhe social është e kuptueshme dhe
funksionale.
“Prenka: Shiko, Nita unë s’të thashë, se edhe pardje të ka kërkuar Mimqi
i Gjonës...Djalë i pashëm, trim i bukur, punëtor i palodhur...Nita: sa herë të kam
thënë , babë, se zemra s’më ndjen asnjëfarë gëzimi për martesë...Më mirë
hidhem në det, se sa ta helmoj veten e burrin e ardhshëm; Prenka: Atëherë
s’mbetet gjë tjetër, veç të shpallesh mashkull?”. (Nita, 1983; 59)
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Diskursi filozofik i Sartrit, ndan qenien në tre kategori: kategoria për vete,
kategoria për ne dhe kategoria për të tjerët. Kategoria qenia për të tjerët – Tjetri,
implikon dallimin / rekonstruksionin përmes dekonstruksionit / de –
esencializimin: femra nuk lind, ajo krijohet, krijon qenien e vet. Lispektari
definon, “Jeta në mua nuk e mban emrin tim, “unë” nuk është pronar i
ekzistencës që e përbën qenien. Nëse shumësi “ajo – unë” e pranon shumësin
“ajo – unë”, mund të bëhet femra e të gjitha femrave dhe të jetë përgjegjëse për
dimensionin njerëzor të saj”. (Браидоти, 2002; 172) Vetja ridefinohet përmes
njohjes, dijes. Nocionizimi i vetes si një fenomen i vetëm, si i mbyllur, si një
variabël individual, ndërrohet me nocionizimin e vetes si konstrukt
intersubjektiv / interpersonal. Koncepti semiotik antikartezijan për veten, i
bazuar në modelin e Persit për personazhin si “identitet i vazhduar është
funksional, sepse vetja është fenomen relativ në hapësirën ekzistenciale të
dallimeve kulturore. M. Singer definon, “Unë...nuk është identike me
organizmin...unë mund të jetë më pak ose më shumë”. (Браидоти, 2002; 335)
Dallimi në vete është lëvizje, është subjekt nomad, është vet – konstruksion. Në
kontekst, funksional është mendimi i Sandra Harding për transformimin e vetes,
“sërish paramendoj veten si tjetra”. (Браидоти, 2002; 335) Pragma
kontekstuale, subjekti feminist si shumëdimensional, i hapur dhe entitet fort i
definuar nga brënda, si dallim në vet femrën, proces i krijimit të subjektit –
subjektit nomad. Një personazh i tillë është Nita,
“Nita: ma dha besën se do të vijë; Ja dhashë besën se do ta prisja edhe me
çmimin e jetës...O zot i madh! – Kur erdh Zefi...S’kam mundur më të
duroja...M’u hap dashuria...I zhvesha rrobat e mashkullit...dhe ju o gjykues, më
bëni fajtore për këtë....Më bëni me faj, pra, se këtë dashuri s’ma hiqni nga
zemra, por me zemër së bashku!...Ja, o gjykues, kjo më dhunoi të shpallem
mashkull...Marku: Nita nuk i tradhtoi zakonet, u fsheh pas tyre që ta ruaj
dashurinë ndaj Zefit; Prifti: Si nuk është fajtore kur e kemi shpallur mashkull
para zotit dhe ajo e theu atë që lidhi kisha e shenjtë!...Cana: dy – tri
minuta...para se të vritej...m’u lut ta lija vetëm...Më tha: Cana, të gjithë më kanë
gjykuar...O, Nita!...Nita! Mimqi: E vratë!...E vratë ju vraftë Krishti”. (Rela,
1983; 181)
Sipas Markuzesë, të lirohet femra, do të thotë të lirohet njeriu. Sipas
Sartrit, secili njeri krijon esencën e vet.
Duke e pasur parasysh veprën e Fukosë dhe të Batlerit, konkretisht pragmën
dekonstruksioniste të Deridasë e praktikuar nga Batleri për dekonstruksionin,
lidhja e konceptit të tërësishëm të identitetit seksual, Mario Perniola thekson
nocionet emperike dhe fiziologjike në korelacion me femëroren, dallimin
femëror dhe të shëmtuarën, në fakt i vë në korelacion me fenomenet
fiziologjike. “Ata shkaktojnë ndjenjën e shqetësimit dhe një ndjenjë tjetër që
ekstazon dhe e cila nuk mund të vihet në proporcionet e harmonisë
estetike...Është ndjenjë e jashtme që ka të bëjë me оrganin seksual femëror”.
(Perniola, 1997; 185) Erotizmi i hap rrugët kah vdekja, vdekja kah qëndresa
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individuale. Në veprat e Kadaresë, përjetimi i të bukurës është ngushtë i lidhur
me kuptimet e thella të fenomenit seksual. E bukura qenësohet e bukur, kur
përmes përjetimeve shqisore shkaktohet kënaqësia. Derisa kënaqësia seksuale
na mbyll në intimitet dhe ndjenja individuale, dashuria i definon vlerat rreth
jashtësisë së objektit të përkryer. “Përjetimi estetik dallohet nga dashuria, sepse
nuk ka të bëjë me individin por me botën”. (Perniola, 1997; 186) Personazhi i
Marie Urës është funksional.
“Seksi i saj ashtu m’u duk, i thjeshtë, në krahasim me pasurinë e natyrës
së saj komplekse. Padashur bëra krahasim me seksin e ish – të fejuarës sime. I
rëndë, barok, do të thosha, një mekanizëm i ndërlikuar i dashurisë....Pastaj u ul
në qilim, me këmbë gjysmë të hapura, duke vështruar seksin e saj. Nuk i hiqte
dot sytë nga vija ndarëse, pakëz e lakuar, memece...Dhe të mendoje se pak
çaste më parë ato ishin si të çmendura, të lëvizshme, të rrëshqitshme”. (Kadare,
1991; 182)
Përmes kategorisë differance / dallim që lidh, arrihet qëllimi sipas
logjikës, në roman raporti ndaj vetes nuk është spekular në raport me pasqyrën,
por në raport me Tjetrin. “Derida është ai që thoshte se kritika dekonstruktiviste
nuk e zhbën subjektin, e ripozicionon atë”. (Toolan, 1996; 117) Tek Tjetri nuk
vihet përmes të kundërtës dialektike por përmes duplimit, përsëritjes,
ngjashmërisë, simulakrit. Për dallim nga psikoanaliza e Lakanit, për Deridanë
raporti ndaj vetes nuk është raport spekular, por vetja e ka brënda tjetrin. Jeta
është brënda në differance / dallim që lidh. Implikacion teoria e Deridasë unë
heterogjene, tjetri është alter egoja ime. Duke qenë alter ego, tjetri shpëton
kategorinë “unë” përmes të kërditshmes, tmerrit, të shëmtuarës që mos të
zhduket.
“Unë e përjetojë abjektin vetëm nëse Tjetri qëndron në vendin ku do të
bëhem “Unë”...Tjetri që më prin, që më posedon dhe duke më poseduar bën të
ekzistojë”. (Kristeva, 1982; 197)
Duke e pasur parasysh procesin që e theksoi pragma e veprave artistike –
nga femra si përjetësisht Tjetra deri tek femra si subjekt nomad, sot entropon
procesi sipas logjikës së schema idesë të An Sterling për interaksionin midis
kulturës dhe fiziologjisë / ndikimi kulturor i restruktuon qelizat nervore apo
logjika e cyborg filozofisë sipas të cilës shtrohet dilema bashkëkohore, një
utopi e pikturës Shkatërrimi i shtyllës (1944) nga Frida Kalo, teorikisht e
konceptuar për gruan kiborg në tekstin Kiborg manifest (1991) nga feministkja
radikale Dona Haravej.
“mundësitë e rekonstruktivitetit tonë nuk ndodhen në lindjen e sërishme,
por në ëndrrën utopike të shpresës në një botë monstruoze pa gjini. Edhe pse
njëra me tjetrën janë lidhur në spiralen e lojës, më parë do të bëhesha kiborg
sesa perëndeshë”. (Eko, 2007; 433)
Në funksion estetika cyberpunk për tejkalimin e dallimeve gjinore përmes
realizimit të trupit që do t’i takojë gjinisë asnjanëse, trup postorganik dhe
transhuman. Vetëdija estetike që vibron midis të bukurës dhe të shëmtuarës,
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bashkë me artin i konfigurojnë proceset e tilla dhe përmes rekonfigurimit
tregojnë që diçka nuk është në rregull me jetën.
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NAIM HALIMI

KUMANOVA NË LËVIZJEN KOMBËTARE
SHQIPTARE 1908-1912

Shtrirja territoriale dhe popullsia
Kumanova me rrethinë shtrihet në pjesën veriore të Republikës së
Maqedonisë. Përfshin një hapësirë të gjerë gjeografike, e cila kufizohet në
lindje me rrethinën e Krivo Pallankës dhe të Kratovës, në perëndim me rrethin e
Shkupit dhe të Gjilanit, në veri me atë të Preshevës, dhe në jug me rrethin e
Shtipit dhe Velesit. Me këta kufij pjesa më e madhe e rajonit të Kumanovës
shtrihet në zonën qendrore të Ballkanit. Pjesa më e lartë e kësaj zone është
Karadaku dhe Kozjaku, ndërsa pjesën më të ulët e përbën rrethina e grykës së
lumit Kumanova, e cila është edhe e vetmja fushë e zonës së Kumanovës. Nga
perëndimi në lindje, rrethi i Kumanovës përbëhet nga zona malore e Karadakut.
Duke pasur një pozitë të favorshme, rrethi i Kumanovës përshkohej nga rrugët
më të rëndësishme të Ballkanit qysh nga antika. Përmes këtij rrethi kalonte
rruga Stamboll-Adriatik, që lidhte Evropën Perëndimore me Konstantinopojën
dhe Lindjen në përgjithësi, dhe rruga Beograd-Selanik, me të cilën lidhej
Evropa Qendrore me pjesën jugore të Ballkanit.1
Të dhënat historike dëshmojnë se ky territor ka qenë i banuar qysh nga
kohërat e lashta. Banorët e saj të vjetër kanë qenë dardanët. Për këtë flasin
dëshmi të shumta. Këtë mendim e pohojnë edhe autorët sllavë, studiues të kësaj
treve, J.H.Vasileviçi, J.Trifunovski etj., por duke i shtuar edhe atë se si të gjitha
territoret tjera dardane-ilire, edhe ky rajon është pushtuar nga romakët dhe se
1

Dr.Jovan Haxhi Vasileviç, Juzhna stara serbija, Kumanovski oblast,Beograd,1909,f.16,24-25,35-4.Shih edhe Dimitar Masevski-Miodrag Arsovski-Bollto, Kumanova,
Kumanovë, 2004, f.15-33.
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popullsia e tij është asimiluar prej tyre. Qëllimi i kësaj teze është të nxirret
përfundimi se në kohën e ardhjes së sllavëve në këtë zonë nuk kishte popullsi
shqiptare të vjetër, pasardhëse e ilirëve dardanë, dhe se ajo u vendos në sh.
XVII-XIX e inkurajuar nga turqit Osmanli.2
E vërteta është se ky territor është banuar pa asnjë ndërprerje nga
popullata shqiptare pasardhëse e dardanëve Ilir, që nga kohërat më të vjetra e
deri në ato moderne.
Qendra kryesore e kësaj zone është Kumanova, e cila shtrihet në ultësirën
e vjetër të Zheglikovës, aty ku bashkohet lumi Opajë dhe Kojnare me atë të
Kumanovës. Kumanova për herë të parë përmendet si fshat në një nga
dokumentet e car Stefan Deçanit, dërguar Manastirit të Deçanit më 1330. Në
periudhën e mëvonshme Kumanova rritet shpejt dhe në gjysmën e dytë të sh.
XIX bëhet qendër administrative. Në vitin 1858 u bë nahije, dhe në vitin 1864,
me ndarjen e Rumelisë në Vilajete, u kthye në kaza (nënprefekturë).3
Kazaja e Kumanovës me 68 fshatra dhe 8.928 shtëpi, sipas të dhënave të
Vjetarëve Osmanë, në vitin 1896/1897 kishte gjithsej 41.209 banorë. Meqë
popullsia shqiptare, sidomos ajo e zonës malore, nuk ishte e regjistruar, numri i
shqiptarëve jepet në këto statistika i zvogëluar, vetëm 12.659 banorë, kundrejt
28.550 të krishterëve maqedonas dhe serbë. Qyteti kishte 2.300 shtëpi me
13.000-15.000 banorë.4
J.H.Vasileviçi, duke i komentuar këto statistika osmane, të cilat nuk i gjen
gjithashtu të plota, e ndan popullsinë e Kazasë së Kumanovës nga pikëpamja
etnike në këtë mënyrë: 3/4 i quan serb dhe ¼ shqiptarë. Ky e llogarit gjithnjë
popullsinë krishtere si serbe. Ndryshe nga burimet osmane, që gjithë popullsinë
myslimane e njohin si shqiptare, Haxivasileviçi e ndan atë në turke(7.000
banorë) dhe shqiptare (5.500 banorë). Një kategorizim i tillë bëhet me qëllim
që të paraqitet më e pakët pesha numerike e shqiptarëve në këtë kaza. Është me
interes pohimi i J.Vasileviçit për shtrirjen e popullsisë shqiptare në zonat
fshatare. Nga gjithsej 68 fshatra të kësaj kazaje, shqiptarët sipas tij banonin në
33 prej tyre, ndërsa 20 fshatra,18 prej të cilëve ndodhen në Karadakun e
Kumanovës, banohen vetëm nga shqiptarët. Ata ishin: Orkoca(33 shtëpi),
Ropalca(32 shtëpi), Vishtica (43 shtëpi), Nakushtaku(107 shtëpi), Strima(32
shtëpi), Allasheca(31 shtëpi), Gllazhna(42 shtëpi), Goshica(34 shtëpi),
Bellanoca(27 shtëpi), Zllakuçani 23 shtëpi), Runica(61 shtëpi), Llojani (84
shtëpi), Izvori(23 shtëpi), Shtraza (27 shtëpi), Vaksica (79 shtëpi), Dllëga (54
shtëpi), Mutllova(53 shtëpi), Sopoti (32 shtëpi), Orizara(34 shtëpi), dhe Fshati i
Ri i Muhaxherve (41 shtëpi). Shqiptarët jetonin edhe në disa fshatra të përzier
2

Dr.Jovan Haxhi Vasileviç,vep. e përm.f.169.
Po aty, f.3,34,44,173,179.
4
Prof.Dr.Kristaq Prifti, Popullsia e Vilajetit të Kosovës në vitet e 90-ta të sh.XIX, në
,”Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, ”Prishtinë,1992,f.76.Prof.Dr. Skender Rizaj,
Struktura etnike,Kombtare e fetare e popullsisë së Shqipërisë-Kosovës-Vilajetit të Kosovës
(sh.XIV-XX) në ,”Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve,”, Prishtinë,1992, f.67.
3
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me të tjerët, e ata ishin(13): Opaja (81 shtëpi shqiptarë, 26 romë), Llopati(3
shtëpi shqiptarë, 8 romë), Hotla(113 shtëpi shqiptarë, 11 serbë, 23 romë),
Sllupçani (61 shtëpi shqiptarë, 23 romë), Dumanoci ( 3 shtpi shqiptarë, 36
serbë), Tabanoci (8 shtëpi shqiptarë, 35 serbë), Susheva (38 shtëpi shqiptarë, 5
serb), Kojnara e Epërme (6 shtëpi shqiptarë,38 serb), Sfinjishta (36 shtëpi
shqiptarë, 4 serb), Kleçovca (8 shtëpi shqiptarë,73 serb, 42 turq), Allgunja (3
shtëpi shqiptarë, 47 serb), dhe Bislimi (3 shtëpi shqiptarë,18 serb). Shqiptarët
jetonin shumicë edhe në fshatrat: Mateçë, Çerkez, Ramanli, dhe në lagjet e
qytetit Bedinjë, Bregallnicë,Orta Bunar dhe Seravë.5
Një ndarje disi më e afërt me realitetin e popullsisë së Kazasë së
Kumanovës bëhet në burimet austrohungareze dhe pikërisht në një nga
relacionet e konsullit austriak në Shkup, në prag të Luftërave Ballkanike. Në
këtë dokument jepet kjo përbërje: 1 1.789 banorë konsideroheshin myslimanë
shqiptarë, 11.494 të krishterë ekzarkistë, që duhet të kenë qenë sllavë
maqedonas, dhe 10.841 banorë të krishterë patriarkistë që mundë të
konsiderohen si serbë dhe ortodoksë të kombësive të tjera.6
Nga pikëpamja e shtrirjes gjeografike, shqiptarët ishin të vendosur në një
masë më kompakte në pjesën veriore dhe perëndimore të kazasë, ndërsa
popullata sllave në lindje.
Nga kjo që u tha më lart shihet se Kazaja e Kumanovës duke qenë zonë
periferike e trungut shqiptar, ishte disi më e përzier nga pikëpamja e përbërjes
etnike, por megjithatë zotërimi i popullsisë shqiptare ishte i padiskutueshëm.
Prandaj një përbërje e tillë etnike e bëri këtë trevë të jetë gjatë gjithë Rilindjes
një vatër e zjarrtë e Lëvizjes kombëtare Shqiptare, e sidomos gjatë viteve 19081912.
Lëvizja politike-kulturore
Në fillim të sh. XX, në Vilajetin e Kosovës e edhe në Kazanë e
Kumanovës, pakënaqësia ndaj sunduesve osmanë, e sidomos shqetësimi nga
ndërhyrjet e huaja, i kishte përfshirë turmat e gjëra popullore. Duke qenë rreth
kufitar me Bullgarinë dhe Serbinë, Kumanova e ndjen më shumë rrezikun e
aneksimit nga fqinjët, prandaj kundërshton me forcë çdo ndërhyrje që vinte nga
jashtë.7 Shemsi Pasha u kërcënohej shqiptarëve dhe kërkoi që ata të
nënshtroheshin ose siç shprehej përfaqësuesi tregtar bullgar në Shkup, T.
Nedkov,”të rrinin urtë”. Pavarësisht nga këto kërcënime, shqiptarët vazhduan
lëvizjen e tyre kombëtare, e cila në tetorin e vitit 1907 përfshiu edhe Kazanë e
Kumanovës. Më 15-18 tetor u mbajt në fshatin Likovë mbledhje e
përfaqësuesve të popullit të Kazasë së Kumanovës, ku morën pjesë edhe krerë
5
6

J.H.Vasileviç,vep.e përm.f.172-177.
H.H.St.A.PA.A.Konzullata austrohungareze e Shkupit,viti 1912.
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të Kazasë së Preshevës, në të cilin sipas informacionit të përfaqësuesit tregtar
bullgar dhe kujtesës së popullit, mori pjesë dhe një shumicë e madhe
shqiptarësh të atyre anëve të udhëhequr nga Sheh(Islami) nga Strima, Ejup
(Jup) Goshica, Halil (Lilë) Runica, Bajram (Balë) Vaksica, Selim Shtraza, Can
(Hasan) Izvori, Dehar Sllupçani, Sali Llojani, e shumë të tjerë. Tubimin e
udhëhoqi dijetari dhe atdhetari i shquar i Likovës Shabedin Alia, i njohur më
shumë si Bylbyl Efendia. Ata vazhduan tri ditë me radhë takimet e tyre në
tubimin e Likovës, ku vendosën që të lidhin Besën, shprehën protestën kundër
shpalljes nga Qeveria Osmane të ripërtrijes së veprimtarisë së reformave të
diktuara nga Evropa dhe kundërshtuan çdo marrëdhënie me oficerët e huaj të
xhandarmërisë, të ngarkuar për zbatimin e reformave. Ata u paraqitën
gjithashtu autoriteteve Osmane një listë me emrat e nëpunësve, të cilët i
konsideronin përgjegjës për bashkëpunimin me oficerët evropianë, duke
kërkuar me këtë rast edhe largimin e tyre nga funksionet që mbanin në
Kumanovë dhe Preshevë. Kjo lëvizje kombëtare përbënte rrezik për Stambollin
për shkak se ajo u zhvillua në një kohë me ata të oficerëve të ushtrisë Osmane
të këtyre rretheve, midis të cilëve kishte edhe mjaft shqiptarë, të gjithë të
pakënaqur nga ndërhyrjet e huaja. Ashtu si intelektualët shqiptarë, edhe oficerët
shihnin në këto ndërhyrje dëshminë e shthurjes së shtetit Osman.8
Pa marrë parasysh këto, Porta e Lartë kishte angazhuar për t’i ”qetësuar
shqiptarët” Shemsi Pashën, i cili nga Shkupi në Kumanovë shkoi me një
batalion të madh ushtarësh, por për shkak të gjendjes së tensionuar nuk guxoi ta
fillojë luftën. Gjendja e nderë vazhdoi, dhe nga këndej u zgjerua në Karadak,
Ferizaj e Gilan, deri në fund të vitit 1907, por drejtuesit e Lëvizjes Kombëtare
në këto vise e quajtën të parakohshme e të papërgatitur kryengritjen, prandaj e
shtynë atë për vitin tjetër 1908.9
Në gjysmën e parë të vitit 1908, krahas dhunës Osmane, u shfaqën në
jetën politike të Shqipërisë e të Turqisë Evropiane edhe faktorë të tjerë të lidhur
me aspektin e jashtëm ndërkombëtar. Njëri nga ata ishte shpallja e vendimit për
ndërtimin e vijës hekurudhore austriake Jenipazar-Uvac-Mitrovicë, e pastaj
Ferizaj-Shkup. Qëllimi i mbretërisë dualiste ishte të dalë në Detin Egje nëpër
Vilajetet Shqiptare, duke cenuar drejtpërsëdrejti interesat e shqiptarëve të kësaj
treve nëpër të cilën kalonte rruga. Një rrethanë tjetër që ndikoi në acarimin e
gjendjes politike në trevat shqiptare ishte marrëveshja midis Rusisë e Anglisë
në Reval për të bërë reforma në Maqedoni, ku prekeshin pa dyshim edhe trojet
shqiptare. Këto ngjarje që çonin në rrezikun e copëtimit të tokave shqiptare
tronditën rrethet shqiptare sidomos në Vilajetin e Kosovës dhe u bënë shkak për
shpërthimin e një force të veçantë të lëvizjës së armatosur të popullsisë
shqiptare. Sylejman Kylçe në këtë kohë shkruante se ”për ta mbrojtur Kosovën
8

Centrallni Derzhavni Istoriçeski Arkiv Bellgarii(Më tej:CDIAB),Sofije; Agjencia Tregtare
Bullgare, nr.404,Shkup,26 gusht 1907,Nr.1371.
9
Shukri Rahimi, Kryengritjet shqiptare në Kosovë, 1909-1912,Kosova, Prishtinë,1972,f.16.
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ose më mirë të themi Shqipërinë nga armiku që pritej të vinte, shqiptarët filluan
të tubohen në Ferizaj.10 Ferizaji dhe treva juglindore e Kosovës për shkak të
afërsisë së saj me zonat ku do të kalonte vija hekurudhore dhe rrezikut më të
madh të aneksimit të zonës kufitare, si dhe duke qenë pranë kryeqendrës së
Vilajetit, Shkupit, u bë vatra ku shpërtheu me forcë të veçantë lëvizja
kombëtare. Brenda një kohe të shkurtër në Ferizaj qenë tubuar 5-6 mijë
kryengritës.11 Numri i shqiptarëve kryengritës në Ferizaj sa vinte e shtohej. Më
11 korrik shkuan nga krahina e Kumanovës atje edhe 1.000 kryengritës dhe
shumë të tjerë pritej të vinin nga malësia e Karadakut. Karadaku i gjerë
përfaqësohej këtu nga Idriz Seferi, i cili ishte edhe njëri nga organizatorët
kryesor të këtij tubimi, ndërsa forcat kryengritëse të Karadakut të Kumanovës
priheshin nga Sheh Islam Strima, bashkëpunëtor i ngushtë i Idrizit. Thirrjes së
kryengritësve të Ferizajt iu përgjigjën të gjitha kazatë me popullsi shqiptare.12
Rreth 30.000 kryengritës pritnin vendimet e Kuvendit dhe ishin të gatshëm për
të udhëtuar për në Shkup, në qendër të Vilajetit, për t’i bërë presion sulltanit që
ta mbronte atdheun e tyre dhe t’i realizonte aspiratat kombëtare.
Duke njohur aspiratat e vërteta kombëtare të shqiptarëve të grumbulluar
në Ferizaj, xhonturqit hynë në bashkëpunim me ata dhe përveç premtimeve për
t’u dhënë atyre lirinë, barazinë dhe drejtësinë, u përpoqën t’i bindin se me
shpalljen e Kushtetutës do të zhdukej edhe rreziku që kërcënonte tërësinë
territoriale shqiptare, do të merrnin fund ndërhyrjet dhe kontrolli i huaj, si dhe
arbitrariteti i administratës Osmane. Po ashtu ata premtuan se me shpalljen e
Hyrjetit, do të shpëtonin nga taksat dhe detyrimet tjera, të rënda, nga gjyqet e
padrejta dhe se nuk do të shkojnë ushtarë. Pas tri javë përpjekjesh turqit e rinj
arritën t’i tërheqin shqiptarët e tubuar në Ferizaj në Revolucionin e tyre të
korrikut të vitit 1908.
Në verën e vitit 1908, disa ditë para se të shpërthente Revolucioni
Xhonturk, mbahet edhe një kuvend tjetër i shqiptarëve në Orman të Shkupit, ku
mori pjesë krahas Idriz Seferit, Islam Pirrës e Hamdi Kurteshit, edhe Bylbyl
Efendia nga fshati Likovë i Kumanovës dhe Hasan Tahiri nga fshati Sllupçan.
Tubimi i zhvilloi punimet në fshehtësi dhe duke i shqyrtuar çështjet që e
preokuponin popullin e kësaj ane, tatimet, abuzimet dhe paaftësitë e shtetit turk
për ta mbrojtur vendin nga ndërhyrjet e huaja, iu dhanë përkrahje vëllezërve të
tyre në Ferizaj. Edhe kjo ngjarje mund të rreshtohet ndër ata faktorë që ndikuan
në bashkimin e shqiptarëve me xhonturqit.13

10

Sylejman Kylçe,Ferizovik toplantisi ve meshtrutijet,Izmir,1944,f.22.
Archive du Ministre des Affaire Etrangere,France,Corespondence Politicue,Shkup,9
korrik 1908.
12
DASIP.PO.Shkup,Nr.528,30 qershor/13 korrik k1908.Shih edhe deklaratat e përm.
13
Sadulla Brestovci, Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Kazanë e Gjilanit. Islam
Pirra.,,Rilindja,,Prishtinë,4.6.1971.Kujtime të Mustafë Rushitit dhe Baki Bajramit dhënë
autorit,më 16.06.1990 në fshatin Sllupçan të Kumanovës.
11
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Duke iu referuar të dhënave të konsullit serb në Shkup, Zh. Bullugxhiqit,
Shukri Rahimi bën fjalë edhe për një tubim tjetër të shqiptarëve në Kardak, në
këtë kohë, ku u grumbulluan rreth 20.000 vetë të armatosur, të ardhur nga
Kazaja e Gjilanit, Preshevës dhe e Kumanovës, të cilët mbanin lidhje me
shqiptarët e Ferizajt dhe qëndronin të gatshëm për të zbritur në Shkup në rast se
e do nevoja.14 Në këto kushte bashkëpunimin me xhonturqit shqiptarët e
shihnin, siç thoshte një veprimtar i lëvizjes kombëtare, si një rrugë për t’i hequr
qafe turqit e vjetër, e pas tyre dhe turqit e rinj. Përgjithësisht atdhetarët
shqiptarë bashkëpunimin me turqit e rinj e trajtonin si çështje të përkohshme
taktike e cila do t’i sillte dobi zgjedhjes së problemit të tyre kombëtar. Pas
vendimit përfundimtar për të bashkëpunuar me Revolucionin xhonturk, më 20
korrik, shqiptarët e tubuar në Ferizaj i dërguan sulltan Abdyl Hamidit një
telegram me të cilin kërkohej të kthehej Kushtetuta e vitit 1876 dhe të mblidhej
Parlamenti, që do të thotë të vendosej një regjim monarkist kushtetues e
parlamentar në P. Osmane. Telegrami është nënshkruar edhe nga prijës të
Kazasë së Kumanovës.
Vonesa e përgjigjes nga sulltani e acaroi pakënaqësinë e kryengritësve
shqiptarë, të cilët përgatiten të marshojnë drejt Shkupit e Stambollit për të
shpallur vetë Kushtetutën. Më 23 korrik 1908, populli shpalli Kushtetutën në
Manastir, Selanik,Veles, Preshevë etj. edhe para këtij akti të kryer më 24 korrik,
sulltani u detyrua ta shpallte Kushtetutën dhe ta thërriste Parlamentin.15 Në
Kumanovë shpallja e Kushtetutës u bë më 25 korrik në një atmosferë festive.
Një ditë më parë erdhën këtu disa nga shefat e lëvizjes shqiptare nga rrethet e
ndryshme të trevës juglindore të Vilajetit të Kosovës, të cilët, siç shkruante
atasheu ushtarak austriak në Shkup, Urbanski, u pritën me entuziazëm të madh
e me nderime.16
Populli dhe udhëheqësia e lëvizjes shqiptare në Kazanë e Kumanovës,
sikurse edhe të mbarë Vilajetit, e më gjerë të mbarë Shqipërisë shpresonin se
me shpalljen e Kushtetutës dhe në përputhje me premtimet e xhonturqve do të
realizohen edhe aspiratat e tyre për vetëqeverisjen e vendit. Në Kumanovë
shqiptarët bënë marrëveshje me fqinjët e tyre dhe kërkuan të pushohej e të
ndiqej nga vendi kajmekami i kësaj prefekture. Por këtë kërkesë e hodhi poshtë
Komiteti xhonturk i Shkupit, i cili këmbënguli të mbante të paprekur
administratën osmane në këtë trevë.17
Entuziazmi i ditëve të para të Hyrjetit kaloi shpejt. Xhonturqit duke parë
shthurjen e plotë të administratës osmane dhe mundësinë e kalimit të pushtetit
në këto rrethana te shqiptarët, shpejtuan të krijonin komitete osmane “Bashkim
e Përparim”, të cilët të mbështetura në forcat ushtarake përqendruan pushtetin
14
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në duart e tyre. Komitet të tillë xhonturqit kishin ngritur edhe në Kumanovë.
Për të siguruar mbështetjen te populli shqiptar, ata në përbërjen e tyre tërhoqën
edhe shqiptarë. Por si kudo edhe këtu shqiptarët punuan më tepër për interesat e
kombit të tyre se sa për ato të xhonturqve. Me gjithë këtë përpjekje, xhonturqit
nuk arritën ta ndalin Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, e cila vazhdoi të rritet e të
ecte si më parë në mënyrë të pavarur.
Atdhetarët shqiptar, duke konsideruar gjithnjë si detyrë kryesore luftën
për autonominë e Shqipërisë dhe çlirimin e saj nga zgjedha Osmane dhe pa
hequr dorë prej saj, arritën në përfundim se në atë periudhë të Hyrijetit duhet
shfrytëzuar mundësitë legale që jepte Kushtetuta për organizimin e popullit dhe
për ngritjen e ndërgjegjes kombëtare, me anën e shkollave dhe shkrimit shqip,
që kanë qenë për të gjithë popujt mjete të fuqishme për emancipimin
kombëtar.18 Për t’i realizuar këto detyra, menjëherë pas shpalljes së
Kushtetutës, me nismën e atdhetarëve shqiptarë u krijuan në qytete dhe fshatra
të vendit klubet shqiptare “Bashkimi”, emërtim ky që nënkuptonte bashkimin e
kombit shqiptar. Shtypi shqiptar atëherë shkruante se u formuan 40 klube në
Shqipëri, në mesin e të cilëve edhe klubi i Kumanovës.19
Klubi i Kumanovës u themelua me nismën e atdhetarit të shquar Jashar
Erebara, ndërsa nga anëtarët e tij më aktivë kanë qenë Galip Kumanova, Shaqir
Gjakova, Bajram Vranja, Bajram Aga, Selim Shtraza, Bylbyl Efendia, Sejdini
nga Elbasani, kapiten në ushtri, Ismail Çaushi nga Tirana etj. Meqenëse klubi i
Shkupit atëherë luante rol të rëndësishëm si në themelimin e klubeve, ashtu dhe
në punën e tyre me rastin e themelimit të klubit të Kumanovës nga klubi i
Shkupit morën pjesë edhe Rok Berisha, Qemal Emin Kumbara, Ajdin Draga,
Bedri Pejani etj. Themelimi i klubit u prit me gëzim nga paria dhe popullsia e
qytetit të Kumanovës dhe rrethina e saj.20 E quajmë të nevojshëm që në këtë
punim të shprehim mendimin tonë për kohën në të cilën u themelua Klubi i
Kumanovës. Në historiografinë tonë është shfaqur mendimi se ky klub u
formua në fillim të vitit 1909.21 Ky mendim është mbështetur në një nga
dokumentet tona arkivore, në një letër e cila është shkruar në emër të anëtarëve
të klubit të Kumanovës më 1 mars të vitit 1909, në të cilën bashkë me lajmin
për themelimin e shkollës shqipe në Kumanovë jepet edhe njoftimi për
formimin e klubit shqiptar të atjeshëm.22 Por në këtë letër nuk theksohet me
saktësi as data kur është hapur klubi, e as ajo e shkollës shqipe Këtu thjesht
jepet lajmi që tregon se ato janë hapur. Ndërsa sipas burimeve tjera të
hulumtuara prej nesh mendohet se klubi i Kumanovës ishte një ndër klubet e
18

Sh.Demiraj-K.Prifti,Kongresi i Manastirit,Tiranë,1978.f.56-57.
Po aty.Shih edhe Prof Dr. Ramiz Abdyli,Lëvizja Kombëtare Shqiptare 1908-1910.libri 1,
Prishtinë 2004,f.81-82.
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Vula-Klubi shqiptar.,,Njeriu,,Tiranë,nr.1.13 korrik 1943.f.4.,Dr.Nexhat Abazi,Klubi
shqiptar i Kumanovës si vatër e arsimit kombëtar,,Flaka,,Shkup,24 mars 1995.f.11-12
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para jo vetëm në trevën juglindore të Vilajetit të Kosovës, por në të gjitha
trevat shqiptare. Në informacionin që konsullit austriak në Shku, Lukes, i
dërgonte ministrit të punëve të jashtme të Vjenës më 25 shtator 1908,
përmenden krahas të tjera edhe “klubet shqiptare në Kumanovë dhe Tetovë, të
hapura kohët e fundit”, që tregon se ata në muajin shtator ishin tashmë të
formuar.23 Na duket më i drejtë në këtë përputhje me këtë informacion mendimi
i Dr. Hysni Myzyrit,i cili shkruante se pas klubit të Manastirit, u ngritën me
radhë klubet shqiptare të Shkupit, Tetovës, Dibrës, Ohrit, Strugës dhe
Kumanovës.24
Si do që të jetë, pas një pune të madhe që bëri klubi i Kumanovës, u arrit
që të hapet në këtë qytet një shkollë shqipe e mbrëmjes. Shkolla u çel me
përpjekje të përbashkëta të atdhetarëve kumanovarë me Jashar Erebarën dhe
Anatas Arnaudovin (shqiptarit) nga Reka e Epërme e Gostivarit. Erebara
atëherë punonte si nëpunës i statistikës në Kumanovë. Si në qendrat e tjera,
edhe këtu si lokal i shkollës shërbeu ndërtesa e klubit shqiptar, afër xhamisë së
qytetit. Njohtimin e parë për hapjen e saj e gjejmë në një letër, me datë 1 mars
1909, e cila mban edhe një shënim në formën e anëshkrimit: “27.2.1909”. Në
letrën e cila më sa duket duhet t’i jetë drejtuar kryesisë së klubit të Manastirit
ose ndonjërës prej shoqërive të kolonive të Bukureshtit, me të cilat mbante
lidhje Jashar Erebara, thuhej se “ju bëjmë me dije se ne këtu hapëm një klub e
shkollë shqiptarësh”. Megjithatë nuk thuhet shprehimisht se në cilën datë apo
muaj është hapur shkolla. Nuk përjashtohet mundësia që shkolla e Kumanovës
të jetë çelur më parë, domethënë në fund të vitit 1909. Letra e përmendur më
lart, që mbante datën 1 mars 1909 dhe anëshkrimi “27 shkurt 1909” është
shkruar për të kërkuar libra dhe tekste tjera, ndaj autorët e saj nuk i kanë
kushtuar rëndësinë e duhur përcaktimit të kohës së saktë të fillimit të shkollës
së Kumanovës. Në këtë letër kërkohet që shkolla të ndihmohet “me libra e
sende tjera. Ju e dini mirë, shkruante aty, se sa nevojë ka Atdheu ynë në këtë
kohë”.25
Qysh në vitin e parë të saj, shkolla e Kumanovës frekuentohej çdo ditë me
ga 20-25 fëmijë, që mësonin në gjuhën e tyre amtare shqipe. Jashar Erebara ka
shkruar në kujtimet e tij se në shkollën e Kumanovës kanë mësuar gjatë viteve
të ekzistencës së saj 120-130 nxënës.26
Përveç librave që dërgoheshin nga klubi i Manastirit, Shkolla e
Kumanovës arriti të ketë edhe një Abetare të veten për mësimin e gjuhës shqipe
“Abeceja shqype” e Kumanovës. Në shtyp është shprehur mendimi se ajo mund
të jetë shkruar nga Jashar Erebara, i cili kishte përgatitjen arsimore dhe
përvojën si mësues për hartimin e saj. Meqë është botuar në vitin 1911 si
23
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shtojcë e gazetës “Shkupi”, mendohet që ajo të ketë filluar të zbatohet si
abetare nga klubi i Kumanovës në fundin e vitit 1911.27 Mendoj se viti i
botimit të saj (1911) nuk është medoemos edhe vit i hartimit dhe zbatimit të saj
në shkollën e Kumanovës. Ka shumë mundësi që të jetë hartuar dhe përdorur në
shkollën e Kumanovës edhe më parë.
“Abeceja Shqype” e Kumanovës është një dokument me rëndësi për
historinë e shkollës shqipe në shkallë kombëtare. Ajo paraqet interes edhe nga
ana e përmbajtjes. Ka 30 njësi mësimore, 12 prej të cilave janë pjesë e
abetares, kurse të tjerat tekste leximi. Edhe niveli i saj metodiko-shkencor është
vlerësuar i përparuar për kohën e vet.28 Kuptimplotë është edhe motoja me të
cilën fillon “Abeceja Shqype” dhe që përmban këtë shprehje: “Në çdo moshë
që të jesh, shqipen për një javë e mëson,,.29 Kjo do të thotë se ajo ishte e
destinuar jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit, dhe se në klubin e
Kumanovës, ashtu si në klubet tjera shqiptare, ka patur edhe kurse në gjuhën
shqipe për të rriturit.
Këto ishin hapat e parë që u ndërmorën nga klubi i Kumanovës menjëherë
pas revolucionit të korrikut për përhapjen e arsimit shqip në kazanë e
Kumanovës. Mirëpo edhe këtu,si në gjithë viset shqiptare, shkolla dhe shkrimi
shqip u hapën në luftë me reaksionin xhonturk, i cili përdori mjete të ndryshme
për të penguar përhapjen e tyre midis shqiptarëve. Një nga mjetet që përdorën
xhonturqit për ta ndaluar këtë proces të emancipimit kulturor të shqiptarëve dhe
të afirmimit të tyre kombëtar ishte propagandimi i alfabetit arab për mësimin e
shqipes. Kjo propagandë filloi menjëherë pas Kongresit të Manastirit dhe mori
përmasa më të gjëra në fund të vitit 1909 dhe në fillim të vitit 1910. Në
dokumentet e kohës, futja e alfabetit arab në shkollat shqipe me të drejtë
konsiderohej si pjesë e politikës të njohur “përçaj e sundo” dhe të programit të
xhonturqve për asimilimin dhe turqizimin e shqiptarëve. Me fjalë tjera
,xhonturqit u përpoqën ta kthejnë çështjen e alfabetit të gjuhës shqipe në një
“mollë sherri” për t’i përçarë shqiptarët dhe për t’i ndarë ata në përkrahës të
alfabetit latin (latinash) dhe arab (turkiash).Në këtë politikë xhonturqit gjetën
përkrahjen e elementëve turkomanë, duke filluar nga disa deputetë të
parlamentit e deri te nëpunësit e veçantë dhe disa hoxhallarë fanatikë e të
prapambetur në rrethet e vendit e edhe në kazanë e Kumanovës siç ishte Arif
Hikmeti nga fshati Llojan. Arifi ishte intelektual dhe nënkryetar i klubit të
Selanikut, të Shoqërisë (Mehfelit), por ishte inkuadruar në politikën ditore të
turqve dhe i nxitur nga ata, dhe element fanatikë, organizoi disa mitingje në
qytetet juglindore të Vilajetit të Kosovës, kundër përdorimit të alfabetit latin për
shkrimin e shqipes, mirëpo meqenëse nuk pati ithtarë, në mars të vitit 1910,
sikurse shkruante shtypi shqiptar, u deklarua botërisht se u pendua për idenë që
27
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mbante, se ajo nuk qe e realizueshme dhe se hiqte dorë prej saj dhe se nuk do të
përzihej më në çështjen e alfabetit të gjuhës shqipe.30 Ndërkaq, pavarësisht nga
pengesat që nxirrnin xhonturqit, shkolla shqipe e Kumanovës vazhdon të
ekzistojë,dhe atdhetarët shqiptarë të kësaj treve Bylbyl Efendia e të tjerët
vazhduan punën e tyre në mbrojtjen e alfabetit latin dhe shkollën shqipe. Por
megjithatë kundërthëniet në mes shqiptarëve e xhonturqve rriteshin gjithnjë e
më shumë sa që konflikti i armatosur ishte i paevitueshëm nëse jo në fund të
vitit 1909 me siguri do të fillonte në fillim të vitit 1910.
Pjesëmarrja në kryengritjen e vitit 1010
Kryengritja e vitit 1910 shpërtheu në një truall të përgatitur për
kryengritje. Forca të mëdha të kryengritësish shqiptarë të Karadakut, të
revoltuar në xhonturqit çdo ditë po grumbulloheshin në Zhegër dhe nga andej
hidheshin në Moravën e Epërme. Kryengritësit mbanin tubime e diskutime, ku
shprehnin vendosmërinë për të luftuar kundër xhonturqve, të cilët kishin
shkelur Besën e dhënë në korrik të vitit 1908. Në këto takime u caktuan edhe
masat organizative të luftës për të sulmuar dhe për të marrë sidomos Grykën e
Kaçanikut, para se të fillojë ekspeditën Shefqet Dërgut Pasha.31 Kjo lëvizje
kryengritëse pati jehonë të madhe edhe në Kazanë e Preshevës. Në qendrat e
këtyre kazave u dërguan në prill përfaqësues të kryengritjes nga Kazaja e
Gjilanit ku vepronte Idriz Seferi, për të mbajtur mbledhje me popullin dhe për
të përgatitur territorin për kryengritje e për t’u hedhur në luftë posa të kriste
pushka e parë në ato anë. Ashtu sipas marrëveshjes grupi i kryengritësve i
përbërë prej disa mija vullnetarëve iu afrua Grykës së Kaçanikut për t’i prerë
rrugën ushtrisë turke që po depërtonte nga Shkupi. Duke përfituar nga përvoja
luftarake dhe mbrojtja e dobët e Grykës së Kaçanikut nga turqit, forcat
kryengritëse të Gjilanit, Kumanovës, Preshevës, Moravës dhe Kaçanikut të
udhëhequra nga Idriz Seferi, Adem Mustaf Kabashi, Sheh Strima, Halit Breza
etj. ditën e shtunë, më 23 prill, e sulmuan atë dhe e shtien në duart e tyre. Nga
kryengritësit u morën edhe pikat më strategjike, Guri i Shpuem dhe Shkalla, si
dhe Stacioni hekurudhor në kilometrin 276. Sipas informacionit të kohës, çdo
ditë ndaleshin trenat, kontrolloheshin dhe vazhdonin rrugën duke mos u prekur
fare pasagjerët. Humbja e Grykës së Kaçanikut e vuri ushtrinë turke në një
pozitë shumë të vështirë. Gazeta “Vardar” shkruante ato ditë se pas kësaj
ngjarje ushtria është rrethuar nga të gjitha anët nga kryengritësit, ndërsa
shqiptarëve të Kaçanikut po u vijnë gjithnjë ndihma të reja madje edhe nga
Kazaja e Kumanovës, Preshevës, dhe periferia e Shkupit. “Vardar” shkruante se
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në Kaçanik e rrethin e tij janë vendosur rreth 10.000 kryengritës.32 Luftimet në
grykën e Kaçanikut ishin të rëndësishme për shqiptarët si në zgjerimin e
mëtutjeshëm të kryengritjes, ashtu edhe në LKSH në tërësi. Ato vështirësuan
lidhjet hekurudhore Shkup-Kumanovë-Bujanoc dhe Shkup-Fushë Kosovë.
Qëndresën prej tri ditësh në këto luftime gazeta “Shqiptari” e Dervish
Himës e përshkruante në ato ditë “Shqiptarët treguan se janë burra të stërvitur
mirë në luftë, sidomos kundër ushtrisë turke, se ata vepronin me zgjuarsi dhe
zotësi, qëllonin kur duhej dendur, duke i mbajtur fishekët në mes gishtave gati
për t’i mbushur martinat”. Duke vënë në dukje karakterin popullor e masiv të
kësaj lufte,kjo gazetë shkruante se “në beteja vinte tërë fshati, duke përfshirë
edhe gratë dhe fëmijët, që u sillnin ushqime kryengritësve dhe i ndihmonin të
plagosurit.33 Megjithatë qëndresa prej tri ditësh falë epërsisë ushtarake dhe
mungesës së armëve përfundoi me tërheqjen kryengritësve në drejtim të
Kardakut për të vazhduar rezistencën, në një zonë të gjerë midis Gjilanit,
Preshevës dhe Kumanovës. Pikërisht në këtë kohë, më 4 maj, konsulli austriak
në Shkup, Adamkieviç, shkruante për operacionet e ushtrisë Osmane për
rrethimin e Malësisë së Karadakut nga ana e Moravës së Epërme dhe të
Kumanovës, që kishin si qëllim të pengonin ribashkimin e pjesëve të
shpërndara të kryengritësve. Gjatë luftimeve që u bënë në Karadak u shquan
edhe luftëtarë të tillë popullorë të kësaj zone si Hakul Nakushtaku e Hatit
Ferati-Breza. Haliti si kryengritës dhe udhëheqës popullor u dallua me
qëndresën që iu bë ushtrisë së Shefqet Dërgut Pashës në fshatin Lubancë, në
Malësinë e Shkupit, në prill të vitit 1910. Këtu ushtria turke u sulmua në befasi,
u thye dhe pësoi humbje nga kryengritësit e kësaj ane. Halit Ferati dhe vëllai i
tij Sula do të vazhdojnë luftën edhe në ditët e fundit të kryengritjes. Në luftimet
që u zhvilluan në kohën e mësymjes së përgjithshme të ushtrisë osmane kundër
shqiptarëve kryengritës, Haliti me shokët e tij u bëri pritje atyre në fshatin
Bllacë në dalje të Shkupit. Lufta këtu qe e ashpër dhe e pabarabartë. Ushtritë
osmane i thyen kryengritësit që rezistuan deri në pikën e fundit të gjakut. Në
këtë luftë Haliti me të vëllanë dhe me gjithë shokët e tij kryengritës u vranë
duke luftuar me heroizëm të pashoq. Prandaj edhe turqit ua prenë kokat edhe
pse ishin të vrarë.34 Ushtritë osmane vazhduan ndjekjen e ushtrive të veçanta të
kryengritësve të Idriz Seferit dhe prijësve të tjerë të Karadakut, të cilët
sulmonin dhe shqetësonin ushtrinë turke deri në fundin e vitit 1910.35 Në këto
luftëra morën pjesë edhe gratë që ndihmuan kryengritësit me ushqim e sende të
tjera, e mandej morën pjesë edhe në luftime. Megjithatë shtypja e kryengritjes
në Karadak ishte e paevitueshme dhe u shoqërua me dëme të mëdha, me
shkatërrimin e fshatrave, djegien e shtëpive të kryengritësve si dhe me vrasjen e
32

”Vardar”, Shkup, Nr.25,15/28 prill 1910. Prof.Dr. Ramiz Abdyli, vep. e përm. f.333344.Shih edhe Deklaratën e Riza Seferit, 80-vjeçar,dhënë autorit më 1980 në Kumanovë.
33.”Shqiptari” Pera, Konstantinopojë, 20 maj 1910, nr. 20.25 korrik 1910, nr. 24.
34
”Shqiptari” Pera, Konstantinopojë, 20 maj 1910, nr. 20.25 korrik 1910, nr. 24.
35
Po aty.
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pleqve, grave dhe fëmijëve. Kjo ishte edhe arsyeja që populli i Karadakut e
quante “Dru fyt Pasha” satrapin e shqiptarëve Dergut Pashën. Kjo ishte po
ashtu arsyeja që valiu nuk deshi të lejonte në fillimin e majit konsullin anglez
në Shkup të shkonte në vendluftimet e shqiptarëve të Karadakut.36 Shtypja e
kryengritjes së vitit 1910, ndonëse u shoqërua me masat e terrorit më të egër,
nuk u solli qetësinë që pritnin xhonturqit. Qysh në vjeshtën e vitit 1910, kur
turqit kishin menduar se i kishin dhënë fund çdo qëndrese të armatosur, rrethina
e Kazasë së Kumanovës e më pas e kazave të tjera u bë vatër e përpjekjeve të
veçanta të çetave shqiptare dhe e atyre maqedonase me ushtritë osmane.37 Kjo
gjendje vazhdoi edhe gjatë tërë vitit 1911.
Kontributi i kumanovarëve në Kryengritjen e vitit 1912 dhe në
Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë
Gjendja politike u tensionua edhe më tepër në fillim të vitit 1912, kur
xhonturqit para kohe shpallën zgjedhjet parlamentare. Në këtë trevë fushata
elektorale qe shumë e ashpër. Ajo u ashpërsua edhe për shkak të rivalitetit
midis deputetëve të kombësive të tjera serbe e maqedonase dhe partive të tyre
politike këto rivalitete i nxitën edhe vetë xhonturqit,të cilët përkrahnin në këtë
trevë serbët kundër shqiptarëve. Kjo aleancë e popullsisë serbe me xhonturqit
frymëzohej e nxitej nga qeveria serbe, e cila me rrugën e lëshimeve që do të
shkëpuste në këtë mënyrë nga xhonturqit synonte të forconte ndikimin e saj në
këtë trevë kufitare me Serbinë dhe të përgatiste kushte për pushtimin e saj.38 Në
Sanxhakun e Shkupit ishin vënë si kandidatë shqiptarë për deputetë të
parlamentit Hasan Prishtina dhe Nexhip Draga. Xhonturqit si gjithkund edhe
këtu ushtruan dhunë mbi shqiptarët për t’i detyruar ata të votonin për kandidatët
e tyre dhe kur nuk ia arritën qëllimit, atëherë i vodhën votat dhe ashtu fituan
përfaqësuesit e tyre në Kumanovë.39 Kandidatët shqiptarë duke parë situatën,
arratisen dhe u bashkëngjiten kryengritësve.40 Këto akte të qeveritarëve turq
gazeta “Liria e Shqipërisë” në një artikull të saj shprehte “Çka s’përdori qeveria
turke ndër këto ditët e fundit me rastin e zgjedhjeve të deputetëve për të larguar
mendimin kombëtar në popullin shqiptar e të mos të zgjedhë deputet njerëz me
ndjesina kombiare. Por kundra krejt taktikave mizore, terroriste, hipokrite e sa
të tjerave po mbretëron sot më tepër se kurrë kombësia shqiptare.41 Megjithatë
kjo gjendje nuk i pengoi atdhetarët shqiptarë të përfundonin në muajin prill
përgatitjen për kryengritje dhe ta fillonin atë.
36

ASHM.PP.mik.375,nr.904,Shkup,22 prill/5 maj 1910.
,,Vardar,,Shkup,nr.46,15/28.7.1912.
38
A.Selmani,pun. i përm.f.131-132.
39
HHSt.A.PA.A,21.1.1912,nr.11.Shkup,1.5.1912,nr.50,DASSIP.PP.Prishtinë,6/19.5.1912,nr
.568,19.4/2 maj 1912,nr.427:12/25.4.1912,nr.397:14/275.1912.
40
DASSIP,Prishtinë,5/18.5.1912,nr.586.
41
,,Liria e Shqipërisë,,Sofje,9 maj 1912,nr.41.
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Siç dihet, vendimi për organizimin e kryengritjes ishte marrë në
mbledhjen e fshehtë në lagjen “Tahsin” të Stambollit në mesin e janarit të vitit
1912, ndërsa përleshjet e para midis kryengritësve dhe ushtrisë osmane u
zhvilluan në prill në Malësinë e Gjakovës.
Kryengritja e vitit 1912 qysh në fillim u vu në bazën e një programi të
përparuar kombëtar, që kishte në themelin e tij kërkesën e autonomisë së
Shqipërisë. Ky program u miratua në Kuvendin e Junikut, që u mbajt më 21-25
maj 1912. Këtu u mblodhën 250 përfaqësues të të gjitha viseve shqiptare të
Vilajetit të Kosovës. Sipas Dr. Ramiz Abrylit, në kuvend mori pjesë edhe Idriz
Seferi, që përfaqësoi atje trevën e gjerë të Karadakut, e kuptohet edhe të
Kumanovës, i cili më parë kishte marrë pëlqimin e parisë për të përkrahur
vendimet e Kuvendit dhe për t’u bashkuar me kryengritjen.42
Kuvendi i Junikut me vendimet që mori, i dha kryengritjes shqiptare një
program shqiptar që do të ndihmonte në zhvillimin e saj të mëtejshëm dhe në
realizimin e detyrave të LKSH në përgjithësi.
Në trevën juglindore të Vilajetit të Kosovës, e sidomos në Karadak, nuk u
ndërpre asnjëherë lufta e armatosur e çetave. Fillimi i kryengritjes, prill-maj
1912, i gjeti këto çeta të ngritura. Udhëheqësit e lëvizjes së kësaj treve: Idriz
Seferi, Kadri Hasani nga Presheva, Dan Miratoca, Dan Çarri, Selim Shtraza,
Sheh Strima, Bylbyl Efendia etj. hynë në lidhje me Isa Boletinin dhe prijësit e
tjerë kosovarë dhe iu vunë punës për përgatitjen e kryengritjes në këtë anë.43 Në
fillim kryengritësit bënë përpjekje për të siguruar armë të nevojshme për luftë
duke kërkuar para organeve lokale osmane që t’iu kthehen armët të cilat ua
kishin marrë gjatë vitit 1910, e të cilat siç deklaronin, ata do t’u nevojiteshin për
mbrojtjen e vendit nga armiku i jashtëm. Udhëheqësit e lëvizjeve në këto zona
kufitare, hynë në marrëveshje me serbët e bullgarët për të siguruar armë, dhe
për t’u strehuar në rast nevoje. Në kuadër të këtyre marrëveshjeve edhe vetë
Idriz Seferi shkoi në Serbi, ndërsa Hasan Prishtina erdhi në Shkup ku bisedoi
me udhëheqës bullgarë, por asnjëri nuk e kushtëzoi ndihmën me ndonjë lloj
lëshimi në dëm të shqiptarëve. Armët prej tyre merreshin falas ose bliheshin me
një çmim prej 6-17 lirash turke për çdo pushkë dhe iu shpërndaheshin
kryengritësve. Armët siguroheshin edhe rrugës së kontrabandës si dhe duke
hapur me dhunë depot e ushtrisë turke.44
Sapo shpërtheu kryengritja në Rrafshin e Dukagjinit, ajo shpejt u shtri në
Kosovë dhe në Kazanë e Kumanovës. Në Kazanë e Kumanovës qysh në
gjysmën e parë të muajit qershor shqiptarët të mbledhur në fshehtësi nga
administrata turke diskutuan masat dhe mënyrën e organizimit të kryengritjes
42

Dr.Ramiz Abdyli,Presheva dhe viset për rreth në kryengritjen e përgjithshme antiosmane
dhe në Luftën Ballkanike,,Jehona,, Bujanoc,janar-shkurt 1993,f.11.
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HHSt.A.PA.A.Shkup,8.2.1912,nr.15.A.Selmani,pun.i përm.f.132-133,R.Abryli,pun.i
përm.Deklarata e Riza Seferit...,
44
Zekeria Cana,Politika e Serbisë ndaj LKHS-së 1910-1912,,Gjurmime
albanologjike,,Prishtinë,nr.VI.1976.f.104.
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dhe dërgimin ndihmës vëllezërve të tyre në Kosovë. Burimet bullgare
dëshmojnë se në këtë kohë Ali Efendia nga Kumanova, në krye të 500
luftëtarëve u bashkua me vëllezërit e tij në Kosovë. Po në këtë kohë Çerkez
Ahmet Beu nga Kumanova dhe Haxhi Hasani nga Rramanlia u arratisën dhe u
bashkuan me kryengritësit. Halit e Ejup Vaksinca me 70 veta u bashkuan me
kryengritjen. Në atë ditë kishte dezertuar edhe komandanti i xhandarmërisë në
Kumanovë Adil Beu me 60 veta, si dhe shumë xhandarë të tjerë të karakollëve
që ruanin rrugët Preshevë-Kumanovë, Llojan-Nakushtak, Sllupçan-BellanocZhegër-Gjilan.45
Në gjysmën e parë të korrikut zhvilloheshin luftime të ashpra me ushtrinë
osmane në gjithë Kosovën. Më 21 korrik kryengritësit e çlirojnë Prishtinën. Pas
çlirimit të Prishtinës forca të mëdha kryengritësish tubohen në Kaçanik të
udhëhequr nga Idriz Seferi dhe Sali Kupina. Ndërsa Sahit Hoxha, deputet i
Parlamentit, kryesonte një masë tjetër prej 2.200 vetash të ardhur nga
Kumanova, Shkupi dhe Karadaku i Shkupit. Ky tubim i kryengritësve bëhet me
qëllim për të marshuar drejt Shkupit dhe për ta pushtuar atë, por sulmi mbi
Shkupin u shty për një kohë, për shkak të rrethanave të krijuara. Ndërkohë
kryengritësit e Gjilanit e çlirojnë Gjilanin më 26 korrik. Një ditë pas, në qytet
hynë edhe 500 kryengritës nga rrethet e Shkupit, Kumanovës e Preshevës të
udhëhequr nga Mendu Beu, bir i Jashar Pashës nga Shkupi, i cili kishte sjellë
me vete edhe shumë para për nevojat e kryengritësve.46 Gjilani u kthye shumë
shpejt në një qendër e rëndësishme, ku u grumbulluan forca të mëdha të
kryengritësve, edhe nga Kumanova.
Qendër e rëndësishme e kryengritjes u bë edhe Ferizaj. Kjo nyjë
komunikacioni ishte objekt i rivalitetit midis kryengritësve dhe administratës
osmane. Në fund të korrikut forcat kryengritëse hynë në qytet dhe e çliruan
atë.47
Kryengritja u shtri edhe në Kazanë e Kumanovës. Në javën e tretë të
korrikut atdhetarët e Kumanovës organizuan një tubim në Manastirin e Mateçit,
ku u grumbulluan rreth 2.000 veta, të gatshëm për t’u heshtur në luftë kundër
pushtetit Osman. Midis tyre kishte fshatarë edhe nga rrethi i Gjilanit, por
shumica ishin nga Kazaja e Kumanovës, të cilët kishin marrë pjesë edhe në
luftërat e rrethit të Gjilanit. Pas këtij tubimi një pjesë e kryengritësve vazhdoi të
qëndrojë në rrethin e Kumanovës, ndërsa pjesa tjetër prej rreth 1.000 vetash të
drejtuar nga Adem Arifi u bashkuan me kryengritësit e Gjilanit, për të qenë më
afër zonës së veprimtarive luftarake të qytetit. Nën ndikimin lëvizjes shqiptare
edhe në Kumanovë më 24 korrik filluan revoltat e dezertimet në ushtri. Nga kjo
45

DASSIP.PP.Shkup,F.1/14.5.1912,nr.1005,Beograd,30.5/12.6.1912,nr.70,Prishtinë,7/20.
1912, nr. 750.Dr.Ramiz Abryli, pun. i përm. Deklarat e Mustafë Rushitit, dhënë autorit, më
16.06.1990.
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,,Gllas Naroda,,Shkup,18/31.7.1912,nr.31.
47
DASSIP.PP.Prishtinë,15/28.7.1912,,Politika,,Beograd,20.7/2.8.1912.
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kohë garnizoni i Kumanovës u përfshi në radhën e njësive të pasigurta
ushtarake.48
Po në këto ditë të fundit të gushtit u çlirua Bujanoci dhe Presheva. Pas
çlirimit të këtyre qendrave të trevës juglindore të Vilajetit të Kosovës, ushtria
dhe administrata osmane në Shkup u vunë në një situatë tepër të vështirë.
Në ditët e fundit të korrikut një forcë kryengritësish e përbërë nga 50.000 burra
ishte e gatshme në Fushë-Kosovë për të zbatuar urdhrat për veprime të reja.
Por zhvillimi i mëtejshëm i kryengritjes u vu përkohësisht nën varësinë e
ecurisë së bisedimeve, që qeveria turke u detyrua të bëjë me udhëheqësit
shqiptarë në Prishtinë.49
Në Prishtinë qenë mbledhur, më 28 korrik, përfaqësues nga të gjitha
trevat e Kosovës: Prishtinës, Gjilanit, Preshevës, Kumanovës, Shkupit, Tetovës,
Ferizajt, Kaçanikut etj. gjithsej 100, për të këshilluar për programin që do t’i
paraqitej komisionit të Stambollit në emër të kryengritësve. Hasan Prishtina
duke i kapërcyer vështirësitë që ishin paraqitur arriti t’i parashtrojë palës turke
programin autonomist të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare dhe pikërisht njohjen
zyrtare të kufijve të Shqipërisë, formimin e administratës civile dhe ushtarake
ku do të punonin dhe komandonin oficerë shqiptarë, dhe njohjen e shqipes si
gjuhë zyrtare. Komisioni turk duke pasur edhe përkrahjen e trupit turkoman të
palës shqiptare, nuk i pranoi këto kërkesa dhe i shpalli ato si orvatje për t’u
shkëputur nga P. Osmane. Meqenëse qeveria turke nuk dha përgjigje deri në
afatin e caktuar, Hasan Prishtina arriti t’i bindë për shumë shkaqe udhëheqësit e
kryengritjes që masa e madhe e kryengritësve të mos mbetej në Prishtinë, por të
kalonte në Ferizaj, në vendin tradicional të kuvendeve. Këto ngjarje ndikuan që
në Turqi të bëhet manovra e fundit, të shpërndahet parlamenti dhe të jepte
dorëheqje Qeveria e Qamil Pashës, siç e kishin kërkuar edhe kryengritësit, e
cila edhe u bë më 5 gusht. Menjëherë pas kësaj, më 9 gusht, Hasan Prishtina i
paraqiti Qeverisë turke programin prej 14 pikash, i cili meqë, u përpunua në
Ferizaj, njihet me emrin Memorandumi i Ferizajt. Kërkesave të kryengritësve
qeveria duhej t’u përgjigjej shumë shpejt, brenda dy ditëve. Në Ferizaj e
rrethinë kishte rreth 30.000 kryengritës të gatshëm për t’u hedhur në Shkup
nëse nuk plotësoheshin kërkesat e tyre. Forca të mëdha kryengritësish
tuboheshin edhe në vende tjera: Gilan, Bujanoc, Preshevë, Kumanovë, dhe
Karadak, për të marrë pjesë në çlirimin e Shkupit. Meqë qeveria turke vonoi
përgjigjen e kërkesave, udhëheqësit e kryengritjes vendosën ta merrnin
Shkupin. Kryengritësit e tubuar në Ferizaj, të udhëhequr nga prijësit e tyre
Bajram Curri, Isë Boletini, Idriz Seferi etj. pa rezistencë fillojnë të hynë në
Shkup më 11 gusht. Më 12 gusht çlirohet Shkupi.
48
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Në çlirimin e Shkupit morën pjesë edhe kryengritës nga Kazaja e
Kumanovës. Ata më parë organizuan një tubim në fshatin Izvor, ku qe vendosur
të bashkoheshin me kryengritësit e trevave të tjera për të marrë pjesë në çlirimin
e Shkupit, por më parë do të çlironin Kumanovën. Sipas marrëveshjes, më 15
gusht një forcë kryengritësish prej 6-7 mijë vetash, nga rrethi i Gjilanit,
Bujanocit, Preshevës dhe Kumanovës, të komanduara nga Sali Aga i Gjilanit,
hynë në Kumanovë dhe e çlirojnë qytetin. Kryengritësit u pritën nga
kumanovarët me këngë e muzikë. Pastaj çlirohen të burgosurit dhe nis udhëtimi
për në Shkup. Gazeta “Gllas naroda” shkruan se pas çlirimit të Kumanovës,
grupi i kryengritësve prej 6-7 mijë vetash, më 15 gusht, u nis me tren për në
Shkup.50 Në Shkup u përqendruan rreth 30.000 kryengritës, të cilët, siç
shkruante shtypi i kohës, vendosën rendin e qetësinë.
Rendi e qetësia u vendosën edhe në Kumanovë. Ato ditë në Kumanovë
kishte ardhur edhe
Hasan Prishtina, për të zhvilluar bisedime me
administratorët lokalë turq për të mos bërë rezistencë të panevojshme, për të
vënë qytetin nën kontrollin dhe administrimin e shqiptarëve, propozim ky që u
realizua pa vështirësi për një kohë të shkurtër.51 Hyrja e forcave kryengritëse në
Shkup ishte një fitore e madhe e shqiptarëve në luftë kundër sunduesve
Osmanë. Ky sukses i kryengritësve shqiptarë tronditi thellë qarqet politike të
Stambollit dhe pati jehonë edhe në arenën ndërkombëtare. E frikësuar nga
situata e krijuar, qeveria turke më 18 gusht njoftoi publikisht se i pranonte
kërkesat e shqiptarëve. Edhe pse kërkesat e shqiptarëve ishin të cunguara, për
shkak të situatës së krijuar, udhëheqja e kryengritjes shqiptare, e kryesuar nga
Hasan, e pranoi këtë marrëveshje me qeverinë turke dhe më 19 gusht u dha
porosi forcave kryengritëse të braktisin Shkupin dhe të tërhiqen në vendet e
tyre. Sipas porosisë, ashtu u veprua. Kryengritësit u shpërndanë.52
Hasan Prishtina nuk kishte besim në premtimet e turqve, por shpresonte
se pas kësaj marrëveshje do të thirrej në Shkup një konferencë e gjerë e
udhëheqësve të Lëvizjes Kombëtare, ku do të kërkohej që bisedimet me turqit
të vazhdonin derisa kërkesat të plotësoheshin. Në këtë kohë ishte rrezik i ri e i
madh shpërthimi i Luftës Ballkanike dhe invazioni i trupave ushtarake të
shteteve fqinje mbi tokat shqiptare. Ky ishte edhe faktori vendimtar që i detyroi
udhëheqësit shqiptar të bënin marrëveshje me Stambollin.
Në këto rrethana, menjëherë pas shpërndarjes së kryengritësve, filluan të
merren masa për mbrojtjen e rendit. Në të gjitha kazatë e Kosovës, e sidomos
në ato kufitare, formohen komisione ose këshilla popullore, që ishin një lloj
organe të pushtet të shqiptarëve në trevat e tyre.
50
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Komision i tillë formohet edhe në Kumanovë. Komisionet merreshin me
mbrojtjen e rendit, pajtimin e gjaqeve dhe zbatimin e masave ndaj atyre që do të
shkelin Besën. Shqiptarët atyre ditëve po përpiqeshin të përfitonin nga lëshimet
që parashiheshin në marrëveshjen shqiptaro-turke për të vendosur pushtetin e
tyre në trevat shqiptare dhe për të siguruar kështu vetëqeverisjen dhe mundësit
e mbrojtjes së tyre nga sulmi i jashtëm që po përgatitej nga Serbia. Është koha
kur lufta ballkanike po u trokiste në derë shqiptarëve.53
Shqetësimet e atdhetarëve shqiptarë nuk qenë pa bazë. Pa kaluar as dy
muaj, nga këto ngjarje të kryengritjes së vitit 1912, që nuk çuan në formimin e
një shteti autonom dhe kombëtar shqiptar me kufij të përcaktuar dhe të njohur
nga P. Osmane dhe faktorët ndërkombëtarë, shtetet shoviniste fqinje, Serbia,
Mali i Zi, Bullgaria e Greqia filluan Luftën Ballkanike, e cila pati rrjedhoja
fatale për Kombin Shqiptar. Sipas planit të luftës Serbia në kufirin me
shqiptarët vendosi forca të mëdha ushtarake. Mendohej që me një sulm të
menjëhershëm dhe të papritur që qeveria turke të bëjë mobilizimin e
përgjithshëm, ushtria serbe të përparonte drejt Novi Pazarit, Mitrovicës,
Prishtinës dhe Kumanovës dhe prej këtej të futej thellë në jug.
Shqiptarëve ndonëse u mungonte një organizim në shkallë kombëtare të
udhëhequr nga personalitetet e tyre më të shquara, Ismail Qemali, Hasan
Prishtina, Bajram Curri, Isa Boletini, Idriz Seferi etj. u orientuan drejt në këtë
situatë të rëndë për fatin e atdheut. Populli shqiptar, siç ishte e natyrshme, nuk
mund të pranonte të bashkëpunonte me pushtuesit e rinj, por as ta lidhë fatin më
me sundimtarët e vjetër P. Osmane, e cila ishte dënuar tashmë nga historia të
shembej në goditjet e Luftës Ballkanike. Ata, zgjodhën rrugën më të drejtë, por
më të vështirë, të rezistonin me forcat e tyre njerëzore pushtuesve ballkanas dhe
të luftonin njëherazi për çlirimin kombëtar për t’u ndarë nga P. Osmane, për të
mos marrë mbi vete pasojat tragjike të luftës dhe për të dalë prej saj me shtetin
e tyre kombëtar e të pavarur në kufijtë e tij etnikë.
Sapo u mor vesh se lufta ishte duke shpërthyer, u dha kushtrimi për
mbrojtjen e atdheut dhe filloi grumbullimi i vullnetarëve për të shkuar në kufi
për të mbrojtur vendin nga ushtritë serbe.
Vullnetarët kumanovarë iu bashkuan luftëtarëve të Idriz Seferit në anën e
Gjilanit, të cilët kishin zënë pikat kyçe të këtij rrethi. Qëndresa e vendosur e
shqiptarëve në këto anë i detyroi ushtritë serbe të tërhiqen në panik disa herë
nga pozicionet e tyre. Por mungesa e municionit i detyroi ata të tërhiqen në
Bujanoc, Tërnoc, Rahovicë të Preshevës e në vende tjera. Qëndresë e ashpër iu
bë ushtrisë serbe në Grykën e Konçulit. Luftimet në këto zona vazhduan një
javë dhe vetëm pasi u thye rezistenca e shqiptarëve ushtria serbe mundi ta

53

Dr. Ramiz Abdyli, Shkupi në duart e kryengritësve shqiptarë më 1912 sipas burimeve
bullgare,,Kërkime historike,,Shkup,1993.f.86.

145

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

pushtojë Gjilanin më 24 tetor.54 Pas kësaj rezistence të vullnetarëve ushtria
serbe me shpejtësi vazhdoi sulmin drejt Moravicës për në jug kah Kumanova.
Në Moravicë u bë beteja e Bilaçit, ku përballë dy divizioneve, serbe dhe
pesë baterive të artilerisë, komanda turke hodhi vetëm dy batalione të ushtarëve
redifë (rezervist), të përbërë nga shqiptarë nga Gjilani dhe Presheva. Oficeri
turk, vëzhgues i ngjarjeve, Ahmet Hamdi, shkruante se ushtarët shqiptarë
treguan këtu trimëri të jashtëzakonshme dhe qëndruan deri në fund sa u vranë
të gjithë. Ndërsa luftimet e Tabanocës u shndërruan në përleshje trup me trup
ndërmjet shqiptarëve dhe ushtrisë serbe. Këtu arritën shqiptarët t’ua marrin
serbëve dy istikame.55
Beteja më e madhe e kësaj treve ishte ajo e Kumanovës. U zhvillua në
hapësirën midis Karadakut dhe Kojzakut në rrafshnaltën Zebërnjak, aty ku
është ngritur përmendorja në kujtim të këtyre ngjarjeve.56
Beteja e Kumanovës, nga pikëpamja strategjike dhe gjeografike hapte
rrugën nga ngushtica që krijohej midis Karadakut të Shkupit dhe malit të
Kozjakut. Këtu e shihte komanda serbe rëndësinë e betejës së Kumanovës për
veprimet e mëtejshme ushtarake në Luftën Ballkanike. Komanda serbe shtroi në
këtë betejë si qëllim strategjik të nxirrte forcat e saja nga Vranja në Kumanovë
dhe të hapte rrugën për të pushtuar luginën e Shkupit dhe të Vardarit në
përgjithësi, për të vijuar marshimin drejt jugut dhe perëndimit, për në pjesën
bregdetare të Shqipërisë.
Në betejën e Kumanovës nga forcat serbe u hodhën ato të Armatës së
parë, të përbëra nga 126.000 por 90.000 luftëtarë, ndërsa Armata turke e
Vardarit kishte një efekt të përgjithshëm prej 86.000 vetash, me 50.000
luftëtarë. Midis tyre kishte edhe disa mijëra ushtarë shqiptarë, përveç forcave
vullnetare të grumbulluara nga treva e Kumanovës dhe rrethet e tjera. Kështu,
në këtë armatë vetëm nga Gjilani dhe Presheva ishin dy batalione redifësh
shqiptarë. Ushtria serbe kishte thuajse dy herë më shumë luftëtarë se ajo turke.
Përveç kësaj, në çastin e fillimit të luftës, Armata serbe ishte përqendruar në
pozicionet e saj, ndërsa Armata turke nuk kishte arritur të zinte pozicionet e
duhura. Ahmet Hamdi shkruante se komanda turke gaboi kur zgjodhi këtë
qendër për të mbrojtur nga mësymja e serbëve, sepse Kumanova nuk ofronte
kushtet e nevojshme ushtarake-strategjike për mbrojtje.57 Ushtrisë turke i
mungonte disiplina, furnizimi i rregullt dhe gati u la e uritur.
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Beteja e Kumanovës filloi natën e 22 tetorit duke u gdhirë 23 tetori.
Kumanova atë natë ishte e mbuluar me një mjegull të dendur për shkak të shiut
që sa po kishte rënë. Në ditën e parë të luftimeve më 23 tetor, komanda turke
kishte hedhur në vijën e parë të luftës 50.000 ushtarë dhe 158 armë të artilerisë.
Ndërsa pala serbe kishte angazhuar 30.000 ushtarë, 32 mitraloza dhe 60 armë të
artilerisë. Me gjithë epërsinë numerike, në ditën e parë të luftës, ushtria turke
nuk arriti të shtynte serbët nga pozicionet e tyre. Ahmet Hamdi, ky vëzhgues i
ngjarjeve, më tej shkruante se “shqiptarët që bënë pjesë në këtë ushtri luftuan
me vendosmëri të jashtëzakonshme edhe në këtë betejë”58 Të nesërmen më 24
tetor,sipas urdhrit të komandës serbe, u hodhën në luftë forcat më të shumta
serbe rreth 99.000 ushtarë, ndërsa shtabi ishte vendosur në Bilaç. Kurse ushtria
turke për shkak të dezertimeve në ditën e dytë u pakësua në 44.000 ushtarë. Në
betejën e Kumanovës shtabi turk nuk kishte ndonjë plan për organizimin e
forcave ushtarake të artilerisë. Komandantët turq i hidhnin forcat e tyre verbazi
mbi armikun, pa njohur më parë pozicionet e tij. Në këtë betejë komanda turke
nuk e përfilli fare strategjinë e luftës, e sidomos bashkëveprimin e forcave të
artilerisë me ato të këmbësorisë, që mbulohet dhe mbrohet nga artileria. Ishte
një situatë kur për paaftësi të komandës turke të armatës së Vardarit të gjithë u
ngatërruan dhe kjo çoi në thyerjen ushtrisë në këtë ditë të dytë të luftimeve.59
Ahmet Hamdi me të drejtë arrin në përfundimin se nuk mund ta mbronin
Shqipërinë gjeneralët si Xhavit Pasha, që e urrenin popullin shqiptar, që
deklaronin hapur se “ne nuk duam ta shohim me sy Shqipërinë” se “tani jemi të
kënaqur me pushtimin serb dhe grek të Shqipërisë”, se “do të ishte më mirë që
tokat shqiptare t’i pushtonin serbët e grekët, se t’u mbeteshin shqiptarëve”.60 Si
kudo, edhe në betejën e Kumanovës shqiptarët nuk u ndihmuan, u lanë të
vetmuar para agresionit serb. Të dhënat dokumentare dëshmojnë se në këtë vijë
të frontit që shtrihej nga Bjeshkët e Malinës deri në Stracin, luftuan me një
trimëri të rrallë më shumë se 4.000 vullnetarë shqiptarë. Ndonëse u tradhtuan
nga komanda turke, këta arritën t’i gozhdonin forcat serbe gjatë gjithë vijës së
frontit.
Qëndresën e shqiptarëve në betejën e Kumanovës, epika popullore e
përshkruante me këto vargje:
Tym e flakë n’çat Kumanovë,
Ushtrisë serbe ndal po i thonë,
Shumë serbli na i mbloi toka
Trimrinë shqiptare po e njeh bota.
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O Beligrad o Shumadi,
S’a kollaj me hy në Shqipri,
As me top as me singji,
S’shtrohet kurr kjo shiptari.61
Shumica e shqiptarëve duke luftuar me një heroizëm të pashembullt ranë
trimërisht në fushën e luftës në mbrojtje të trojeve të tyre amtare, stërgjyshore.
Këtu vriten edhe shumë krerë të Lëvizjes Kombëtare nga Kazaja e Kumanovës,
në mesin e të cilëve edhe Selim Shtraza-Çaushi.
Falë epërsisë numerike në ushtri dhe armatime si dhe shthurjes së ushtrisë
turke, serbët mundën të thyenin edhe këtë vijë të frontit, për të hapur rrugën e
pushtimeve drejt Shkupit dhe Manastirit.
Beteja e Kumanovës u shoqërua me humbje për të dyja palët, por humbjet
e Armatës turke ishin shumë më të mëdha. Pas betejës mbeturinat e ushtrisë
turke pa organizim, të shthurura përfundimisht, u larguan në panik drejt jugut,
drejt bregdetit të Egjeut. Shqiptarët e braktisën luftën vetëm pasi përfundoi dhe
shkuan nëpër shtëpitë e fshatrat e tyre për t’i mbrojtur ato nga masakrat e
ushtrisë serbe.62
Ushtritë serbe Kumanovën e pushtuan më 25 tetor, ndërsa Shkupin një
ditë pas, pa luftë. Pushtimi serb u përcoll me vrasje dhe djegie si kudo edhe në
Kumanovë e rrethin e saj. Shumë banorë të kësaj ane, të vetëdijshëm për
egërsinë e ushtrisë serbe, u tërhoqën para depërtimit të saj për në Shkup, duke
shpresuar se atje do të gjenin shpëtim, por edhe atje i priti vdekja nga uria, e
më pas edhe nga ushtria serbe. Po ky fat do ta gjejë edhe atë pjesë të popullsisë
që mbeti në shtëpi duke i besuar qorrazi proklamatës së Mbretit Aleksandër se
asnjë shqiptar nuk do të ngitej. Mirëpo shumë prej tyre u masakruan, u provuan
ta ndërronin fenë, shumë shtëpive iu vu zjarri, u plaçkit bagëtia dhe gjësendet e
çmueshme.63 Shtypi shqiptar dhe i huaj shkruante atëherë se serbët po vënë në
jetë programin zyrtar për shfarosjen e shqiptarëve, se “serbët deklarojnë hapur
se shqiptarët duhet të shkatërrohen, shfarosen, sepse ky është mjeti më i mirë
për të qetësuar vendin. Ndërsa gjeneralët serb deklaronin haptazi se “ne i linim
të qetë turqit, por vramë sa mundëm ç’qenë shqiptarë”. Deviza e ushtrisë serbe
ishte: “Ti shfarosim shqiptarët”.64 Dhe kështu vepruan. Gjithë banorët që gjatë
kontrollit iu gjenin e s’iu gjenin armë vriteshin. Në Kumanovë u vranë 400
shqiptarë. Çdo ditë oficerët serbë organizonin ekspedita në fshatrat e rrethit të
Kumanovës për të terrorizuar fshatarët.65 Mijëra njerëz të pambrojtur shkonin
drejt Shkupit për të shpëtuar nga masakrat. Për të penguar kalimin e tyre atje,
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ushtria serbe u vendos në fshatin Buçin dhe zuri rrugën Kumanovë-Shkup, në
vendin e quajtur “Kulla e Buçukut”. Pikërisht këtu ushtria serbe vrau 3.000
shqiptarë të pafajshëm, shumica e të cilëve u therën me bajoneta. Edhe ata që
pranuan të ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre duke iu besuar premtimeve të
komandës serbe, me t’u kthyer në stacionin e Kumanovës iu nënshtruan
përndjekjeve. Odbrana dhe ushtria serbe mori prej këtyre 500 burra, të cilët i
masakroi dhe i groposi në një varr të përbashkët afër Sokollanës së sotme, 300
të tjerë u vranë e u varrosën te vendi i hedhurinave në hyrje të Kumanovës, sot
te pallatet e oficerëve, dhe po aq afër stacionit hekurudhor66. Masakra të mëdha
u bënë edhe në Karadak, ku digjen shumë fshatra dhe shtëpi. Popullsia për t’i
shpëtuar vrasjes e shfarosjes tërhiqej në thellësi të Karadakut e Sharrit.
Gjatë kësaj fushate persekutimesh ndaj shqiptarëve u arrestuan në rrethet
e Shkupit: Prishtina, Nexhip Draga, Idriz Seferi e shumë udhëheqës të tjerë të
lëvizjes shqiptare, të cilët, meqë nuk pranuan deklaratat e besnikërisë ndaj
Serbisë, u hodhën në burgjet e Beogradit.67
Terrori dhe masakrat që ndërmorën ndaj shqiptarëve gjatë atyre muajve,
tetor-dhjetor 1912, shënon vetëm fillimin e asaj politike të gjenocidit
serbomadh që do të ushtrohej ndaj shqiptarëve nga pushtuesit serb gjatë disa
dhjetëra viteve dhe që vazhdon në forma të ndryshme deri në ditët e sotme.
Me qëndresën e pashembullt që u bëri pushtuesve serb në tetor të vitit 1912
popullsia e kësaj Kazaje dhe mbarë këtij Vilajeti, mbrojti jo vetëm trojet e saj të
lindjes, por mbarë atdheun, Shqipërinë.
Në betejën e Kumanovës dhe luftërat tjera, shqiptarët e kësaj treve edhe
pse nuk arritën të ndalin përfundimisht ushtrinë e agresorëve serbë, i sollën asaj
humbje të konsiderueshme dhe ngadalësuan marshimin drejt Shqipërisë
Perëndimore. Ata sollën kështu një kontribut tjetër të çmuar, duke u dhënë
mundësi dhe kohë atdhetarëve shqiptarë të kryesuar nga Ismail Qemali të
përgatisin dhe të Shpallin Pavarësinë e Shqipërisë më 28 nëntor 1912.

66

Thoma Murzaku, Politika e Serbisë kundrejt Shqipërisë gjatë Luftës Ballkanike 19121913, Tiranë 1987. f.137. Shih edhe Deklaratën e Ahmet Ahmetit, dhënë auorit në
Kumanovë më 6.06.1999.
67
Ramiz Abdyli, pun. i përm.HHHSt.A.PP.A.Beograd,25.12.1912.nr.327.

149

STUDIME ALBANOLOGJIKE

SKENDER ASANI

PASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË VITIT 1981
NË SHTYPIN E MAQEDONISË
Në fillim të viteve të tetëdhjeta në arenën ndërkombëtare filloi të frynte
era e ndryshimeve të mëdha, që rezultoi me rrëzimin e shumë regjimeve
totalitare komuniste. Kjo frymë dhe kjo gjendje socio-politike u reflektua edhe
në hapësirat e ish- federatës Jugosllave.
Demonstratat e studentëve shqiptarë, të mbështetura nga masat e gjera
popullore të 11 marsit 1981, paralajmëruan shpërbërjen e një krijese artificiale
shtetërore, e cila ishte ndërtuar në bazë të konceptit të dominimit dhe
mosrespektimit të vullnetit dhe të së drejtës historike të vetëvendosjes së
popujve, që e garantonin të gjitha konventat ndërkombëtare.
Jehona e demonstratave studentore të Prishtinës kishte depërtuar edhe në
të gjitha vendbanimet shqiptare të Maqedonisë, megjithëse sistemi i kohës po
bënte çmos që ato t’i ngufaste dhe të mos merrnin dimensione popullore.
Prandaj, instrumenti më efikas i pushtetit të kohës, kundër këtyre protestave,
ishte manipulimi me mediet, konkretisht Radiotelevizionin e Shkupit dhe
gazetat ditore. Kësaj radhe do të ndalemi më tepër në mediet e shkruara, dhe
reflektimin e këtyre ngjarjeve në faqet e tyre.
Pasqyrimi i demonstratave studentore të ‘81-shit në shtypin e Maqedonisë
Shtypi në Maqedoni demonstratat studentore të 11 marsit 1981 në Kosovë
nuk i kishte pasqyruar me kohë për shkak të censurës që mbretëronte në faqet e
gazetave ‘Flaka e Vëllazërimit’, ‘Veçer’ dhe ‘Nova Makedonija’, sepse
ekzistonte frika se ato ngjarje do të merrnin përmasa të gjera popullore dhe të
barteshin edhe në Maqedoni. Shtypi i kohës filloi të informojë opinionin në
Maqedoni atëherë kur u krijua qëndrimi shtetëror dhe strategjia për t’i gjykuar
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ato si rrënuese të rendit kushtetues të federatës Jugosllave.1 Kjo situatë kaotike
në qarqet e pushtetit, por edhe në shtypin e kohës, nga këndvështrimi i sotëm
mund të vlerësohet si mospërgatitje për një shpërthim të vrullshëm të ngjarjeve
që kishin shkaktuar protestat studentore të 11 marsit në Prishtinë.
Lajmi i parë në shtypin e Maqedonisë për demonstratat studentore të 11
marsit në Prishtinë, u publikua në gazetën e vetme shqiptare të kohës ‘Flaka e
Vëllazërimit’, me titull: “Incident i një grupi studentësh në Prishtinë”, ku siç
vërehet edhe nga vetë titulli, demonstratat cilësoheshin si prishje e rendit e
qetësisë publike nga një grup studentësh. Sipas kësaj gazete, kjo ndodhi kur
‘disa elemente armiqësore tentuan të shfrytëzonin pakënaqësinë e një grupi
studentësh me ushqimin në mensën e studentëve’.2 Informacionet e pakta për
këto protesta ishin si rezultat i censurimit dhe imponimit të politikës represive
nga qarqet e pushtetit komunist të asaj kohe.
Politika famëkeqe e kohës me shpejtësi filloi hartimin e projekteve për
t’iu kundërvënë rezistencës shqiptare, dhe sipas një skenari mirë të përgatitur,
protestat studentore dhe mbarëpopullore, do të gjykoheshin nga vetë shqiptarët,
duke filluar nga politikanët shqiptarë që ishin në aktivin e Lidhjes Komuniste,
mediumet e shkruara dhe elektronike në gjuhën shqipe, kolektivet arsimore në
universitete, shkollat fillore e të mesme, institucionet kulturore e deri te
kolektivet e ndërmarrjeve publike. Sipas këtij skenari, më pastaj do të pasonin
diferencimet, largimet nga puna dhe burgosjet, si masa për të shuar rezistencën
studentore dhe mbarëpopullore që kishin këto protesta. Dënimi i parë i
protestave studentore në shtypin e kohës në Maqedoni erdhi nga kryetari i
Lidhjes Socialiste të Popullit Punues të Prishtinës, Asllan Fazliu, i cili
demonstratat e një grupi studentësh në Qendrën e studentëve, më 11 dhe 26
mars, i kualifikonte si armiqësore, të organizuara dhe të nxitura prej forcave
armiqësore, si pjesë e tendencave të përgjithshme armiqësore drejtuar kah
destabilizimi dhe prishja e unitetit të vendit.3
Demonstratat e marsit që ishin zhvilluar në Kosovë detyruan që në një
mbledhje urgjente të mblidhen dy kryesitë e Komitetit Qendror të Lidhjes
Komuniste të Serbisë dhe Kryesisë së Republikës së Serbisë. Nga kjo mbledhje
dolën konkluzionet se ‘demonstratat kishin karakter rrënues të rendit kushtetues
e politik të shtetit, të cilat ishin të organizuara nga grupe të nacionalistëve
shqiptarë’.4 Në këtë mbledhje ishin dhënë informacione se në masat popullore
1

Како бевме информирани за настаните во Косово, ”Нова Македонија“, 29.05.1981,
Скопје, 1981, f.3.
2
Incident i një grupi studentësh në Prishtinë, “Flaka e Vëllazërimit “, 13.03.1981, Shkup,
1981, f.4.
3
Dënim i ashpër i demonstratave, “Flaka e Vëllazërimit“, 29.03.1981, Shkup, 1981, f.2.;
Остра осуда на демостраците, “Вечер“, 30.03.1981, Скопје, 1981, f.3; Остра осуда на
демострациите во студентскиот центар, “ Нова Мкедонија “, 29.03.1981, Скопје, 1981,
f.3.
4
Решителни против непријателите, “Вечер“, 03.04.1981, Скопје, 1981, f.3.
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nuk kishte dhënë rezultatet e pritura kalimi i stafetës nëpër Kosovë, dhe ky ishte
një sinjal i qartë se shqiptarët po përkrahnin gjerësisht protestat studentore.
Shtypi i kohës në Maqedoni me rastin e ngjarjeve të demonstratave
studentore të marsit në Kosovë, gjendjen politike u mundua ta pasqyrojë edhe
nëpërmjet intervistave me dy liderët politikë të asaj kohe në Kosovë, kryetarin e
kryesisë së Kosovës Xhavid Nimani, dhe anëtarin e kryesisë së federatës
Jugosllave Fadil Hoxha. Xhavid Nimani në prononcimin e tij kishte potencuar
se demonstratat janë të importuara prej jashtë Kosovës dhe kundër Kosovës.5
Ndërsa Fadil Hoxha kishte potencuar se duhet menjëherë dhe qartë të theksohej
se demonstratat në Prishtinë e në disa vende të Kosovës paraqesin akt të
paramenduar mirë armiqësore dhe vepër kundërrevolucionare.6
Vend të rëndësishëm në të gjitha gazetat e përditshme në Maqedoni i ishte
dhënë komentit të “Flakës së Vëllazërimit“ me titull “Reaksioni nuk mund të na
ndajë“, ku thirrej në emër të popullit shqiptar në Maqedoni për t’i gjykuar
demonstratat studentore dhe mbarëpopullore në Kosovë. Më tej, në këtë koment
potencohej se shqiptarët e Maqedonisë nuk do të bien në provokimet e
nacionalistëve e kundërrevolucionarëve shqiptarë, të cilët kanë për detyrë për të
rrënuar vëllazërim-bashkimin dhe harmoninë që ekziston ndërmjet popullit
maqedonas dhe nacionalitetit shqiptar, turk etj.7 Nga ky koment i redaksisë së
“Flakës së Vëllazërimit “, kuptohet se sa ka qenë presioni institucional dhe
censura në gazetën e vetme në gjuhën shqipe të asaj kohe.
Rëndësi të veçantë shtypi i kohës në Maqedoni i kishte kushtuar
komenteve të gazetës “Zëri i Popullit”, ku ajo akuzonte shtypin dhe mediet
elektronike jugosllave se artificialisht kanë bërë fushatë për të dezinformuar
opinionin për ngjarjet e marsit në Kosovë për të “ngritur tone shoviniste“.8
Këtyre komenteve kritike që vinin nga Tirana, aparatura shtetërore, sipas
projektit për t’iu kundërvënë revoltës mbarëpopullore të shqiptarëve në
federatën jugosllave, detyronin me ndikim dhe presion redaksitë e gazetave
shqiptare “Rilindja“ (Prishtinë) dhe ”Flaka e Vëllazërimit“ (Shkup), t’u
kundërviheshin reagimeve nga shtypi i Tiranës.9 Në sajë të këtyre masave
represive, revista “Fjala“ u ndalua të botohet, kurse ndaj shtypshkronjës
“Rilindja“ u ngre padi penale. Preteksti për ndalimin e botimit të kësaj reviste
ishte se në faqet e saj ishte botuar një tekst që pasqyronte veprimtarinë e

5

Крупни и тешки последици, “Вечер“, 03.04.1981, Скопје, 1981, f.3.
Дело на контраревулуцијата, “Вечер“, 04.04.1981, Скопје, 1981, f.2;Demostraciite
na Kosovo delo na kontrarevulucijata, ”Нова Македонија“, 04.04.1981, Скопје,
1981, f.3.
7
Реакцијата не може да не раздели (Коментар на “Флака е Влазеримит“ ), “Вечер“,
06.04.1981, Скопје, 1981, f.2.
8
Што пишува “Зери и Популит“, “Вечер “, 10.04.1981, Скопје, 1981, f.4.
9
Одговор на “Рилиндја“ по коментарот на Тиранскиот “Зери и Популит“ за настаните
во САП Косово, “Вечер“, 10.04.1981, Скопје, 1981, f.5.
6
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mërgatës shqiptare në botë, dhe se asnjëherë nuk janë bërë tekste sipas analizës
marksiste.10
Politika zyrtare jugosllave kishte për synim që të plasonte politikën e vet
tek mërgata në Evropë për demonstratat e marsit në Kosovë, madje edhe duke
dërguar ‘emisarë’ të ndryshëm nëpër klubet dhe shoqatat e ndryshme. Një
delegacion i kryesuar nga kryetari i Sindikatave të Kosovës, Rabit Rexhepi, dhe
kryetari i Sindikatave të Bosnjë e Hercegovinës, Milan Puçar, kishin pasur një
takim me mërgatën shqiptare në Klubin “Përparimi“ në Bruksel, ku ishin pritur
me reagime të ashpra ndaj dhunës shtetërore që u ushtrua ndaj popullit
shqiptar.11
Rëndësi të veçantë shtypi i kohës në Maqedoni i kishte kushtuar ngjarjes
së armatosur në Prekaz të Ulët në Kosovë, ndërmjet Tahir e Nebi Mehës
kundrejt forcave policore të cilët kishin vënë Prekazin në shtetrrethim.
Arsyetimi i policisë kishte qenë fletarresti për Tahir Mehën, se para një viti
kishte sulmuar policinë me armë. Në përleshjen e armatosur në Prekaz kishin
mbetur katër policë të vrarë dhe disa të plagosur.12Për këtë ngjarje kishte
reaguar agjencia e gazetarëve shqiptarë, ku kishin dënuar aktin e sulmit ndaj
familjeve shqiptare, për t’u hakmarrë ndaj revoltës mbarëpopullore të
shqiptarëve në mars dhe prill të vitit 1981.13
Masat që kishte ndërmarrë Këshilli i Kuvendit i Kosovës, për të minuar
revoltat studentore, ishin ndërprerja më 19 maj të vitit akademik, mbyllja e
konvikteve studentore, mbyllja e mensës së studentëve.14 Po ashtu edhe në
Radio Televizionin e Prishtinës filloi censurimi i këngëve dhe emisioneve të
Radio Televizionit të Tiranës, me arsyetimin se emisionet e këngët ndikonin në
ngritjen e tensioneve ndëretnike.15 Po ashtu edhe ndaj medieve të shkruara në
gjuhën shqipe u ndërmorën masa ndëshkimi e diferencimi, me arsyetimin se
nuk janë informuar në mënyrë të drejtë rreth protestave studentore dhe disa
gazetarë u akuzuan se drejtpërdrejtë kanë marrë pjesë në demonstrata.16 Ndërsa
në Universitetin e Prishtinës ushtrohej presion i jashtëzakonshëm ndaj aktivit të
profesorëve për t’u distancuar nga protestat studentore, ata që nuk pajtoheshin
me këto masa përjashtoheshin dhe ndaj tyre filloi menjëherë diferencimi dhe

10

Забрането списанието “Фјала“, “Вечер“, 09.05.1981, Скопје, 1981, f.3.
Во Клубот “Перпарими“ во Брисел”, ” Вечер “, 27.04.1981, Скопје, 1981, f.3.
12
Огнена пресметка во селото Долни Преказ ( САП Косово ), “Вечер“, 15.05.1981,
Скопје, 1981, f.3.
13
Тирана ги брани злосторниците, Вечер, 18.05.1981, Скопје, 1981, f.3.
14
Завршена наставата на високошколските институции,” Вечер “, 20.05.1981, Скопје,
1981, f.5.
15
Емисиите на НСР Албанија исфрлени од програмата,” Вечер “, 20.05.1981, Скопје,
1981, f.5.
16
И новинари – демонстранти, ” Вечер “, 28.05.1981, Скопје, 1981, f.3.
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ndjekja gjyqësore. 17 Masat e dhunshme prekën edhe bursat studentore, ndaj
studentëve që morën pjesë në demonstrata dhe me një akt iu ndërpre
shfrytëzimi i mëtejshëm i bursave.18
Masat e dhunshme prekën programet dhe tekstet shkollore. Të gjitha
tekstet shkollore që përmbanin në vete elementin kombëtar ishin tërhequr nga
përdorimi, me arsyetimin se rrënonin bashkëjetesën dhe rendin kushtetues të
shtetit.19
Për demonstratat mbarëpopullore që ishin zhvilluar gjatë tre muajve në të
gjitha vendbanimet e Kosovës, ndaj organizatorëve u ngritën afro 480 aktpadi
penale. Ndërsa procese gjyqësore u ngritën edhe ndaj 126 personave të
ndërmarrjeve të mëdha publike. Po ashtu pa asnjë procedurë të rregullt nga
puna u larguan 189 persona, nga ky numër 109 ishin nga arsimi.20
Rezyme
Demonstratat e marsit të vitit 1981 në Prishtinë në shtypin e kohës në
Maqedoni u pasqyruan me një koordinim të sinkronizuar të cilën e drejtonte
aparatura shtetërore jugosllave, duke e mbështetur politikën serbe për këto
ngjarje.
Protestat studentore të 11 marsit në Prishtinë, për një kohë nuk u
pasqyruan në shtypin e Maqedonisë, sepse ekzistonte frika që kjo revoltë
popullore do të bartej në Maqedoni. Kryesisht në faqet e gazetave në Maqedoni,
sipas një skenari mirë të projektuar, jepeshin vetëm deklaratat që gjykonin këto
protesta si elemente që rrënonin vëllazërim-bashkimin dhe tërësinë territoriale e
kushtetuese të federatës Jugosllave. Kësaj politike shtetërore i paraprinin edhe
deklaratat e disa funksionarëve shqiptarë të kohës, të cilët theksonin se këto
protesta janë të nxitura nga Shqipëria. Në bazë të këtyre deklaratave gjykuese të
demonstratave nga udhëheqësit politikë të asaj kohe, filluan diferencimet
politike në arsim, kulturë dhe shkencë, ku me mijëra shqiptarë u përjashtuan
nga puna dhe shumë të tillë përfunduan në burgje.
Megjithatë, shpirti kryengritës i shqiptarëve nuk u shua, dhe ai do të
shpërthente dy dekada më vonë, me organizimin e kryengritjes së armatosur të
UÇK-së për çlirimin e Kosovës dhe për barazi kombëtare të shqiptarëve në
Maqedoni dhe Luginën e Preshevës.

17

Ndër masat e dhunshme në Universitetin e Prishtinës ishin: Masat e mbikëqyrjes ndaj
4800 të punësuarve të Universitetit; ndërhyrja për pastrimin e plan programëve mësimore;
rishikim i njësive mësimore që kishin të bënin me naciona romantizmin dhe me ngarkimin
nacionalist të studentëve; Идејно – политичка акција на приштинските факултети, ”
Вечер “, 18.05.1981, Скопје, f.3.
18
Одземени стипендии на демонстранти, ” Вечер “, 22.05.1981, Скопје, f.3.
19
Учебници од Албанија за интерна – употреба, ” Вечер “, 29.05.1981, Скопје, f.4.
20
Откриени непосредните организатори, ” Вечер “, 04.06.1981, Скопје, f.2.
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LUSH CULAJ

ÇËSHTJA E ÇAMËRISË NË KONFERENCËN E
AMBASADORËVE NË LONDËR 1912-1913
Edhe pse ishte bërë deklarata e përbashkët e Austro-Hungarisë dhe Rusisë
në fillim të tetorit të vitit 1912 për ruajtjen e status quo-s në Evropën
Juglindore, Lufta e Parë Ballkanike e ndryshoi gjendjen. Tashmë ishte e qartë
se sundimi i Turqisë në pjesën evropiane kishte marrë fund. Shqiptarët u
përpoqën të mos bëheshin pjesë e lojërave diplomatike, por, pa dashjen e tyre,
ata u ndodhën në një situatë të vështirë si rrjedhojë e kombinimeve të
llojllojshme politike të shteteve fqinje për copëtimin e trojeve shqiptare dhe
maqedonase.1. Pushtimi i tokave shqiptare nga ushtritë e vendeve fqinje dhe
gjendja jashtëzakonisht e rëndë e Ushtrisë turke u bënë objekt shqyrtimi i
diplomacisë ndërkombëtare. Për t’i trajtuar problemet politike që nxorën
ngjarjet e Evropës Juglindore, sidomos Lufta Ballkanike, gjashtë Fuqitë e
Mëdha, Anglia, Franca, Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia dhe Italia u pajtuan
që në Londër ta mbanin një konferencë në nivel ambasadorësh.2. Para fillimit të
Konferencës së Ambasadorëve në Londër pati bisedime të fshehta ndërmjet
palëve të interesuara për afrimin e pikëpamjeve dhe për gjetjen e zgjidhjeve të
pranueshme. Konferenca i filloi punimet më 17 dhjetor 1912 nën drejtimin e
ministrit të Jashtëm të Anglisë, Eduard Grej. Konferenca u mbajt në një
atmosferë shumë të komplikuar rajonale e evropiane. Pas rreth 30 vjetësh,
mësimet e Kongresit të Berlinit kishin filluar të trokisnin sërish në portat e
kontinentit, por jo me ndonjë kërcënim serioz për luftë të përgjithshme. Nga
koha e Kongresit të Berlinit në Evropë kishin filluar të vepronin sistemet
paralele diplomatike të fuqive: sistemi i hapur, vazhdues i praktikave të
1.

Dr. Xheladin Shala, Marrëdhëniet shqiptaro-serbe 1912-1918, Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 1990, f.117.
2.
Historia e popullit shqiptar për shkolla të mesme, vep. cit., f. 138.
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“Koncertit të Evropës” dhe sistemi konspirativ, paralajmërues i ndryshimit të
sistemit të marrëdhënieve ndërkombëtare në kontinent. Sipas sistemit të hapur
të parimeve diplomatike të “Koncertit”, ku bënin pjesë të gjitha fuqitë e mëdha
evropiane, kishte një qëndrim homogjen për zhvillimet politike përgjithësisht
në Kontinentin e Vjetër dhe veçmas në Evropën Juglindore. Kështu, zotëronte
fryma e vendimeve të përbashkëta dhe vazhdonte të ndiqej politika e status
quo-s ndaj çdo ndryshimi në Evropë e posaçërisht në Evropën Juglindore.
Ndërsa, sipas sistemit paralel konspirativ, ishte krijuar Aleanca Trepalëshe e
Evropës Qendrore (Gjermani, Austro-Hungari, Itali) e kundër saj ishte krijuar e
po funksiononte edhe Konventa e Obrushevit, e 4 janarit të 1894-s (Aleanca
Ruso-Franceze). Nga mësimet e Kongresit të Berlinit Bizmarku shkruante:
“Cilin duhet ta konsiderojmë si armikun më të rrezikshëm, atë që lufton ballë
për ballë, apo atë që pret dobësimin tonë dhe pastaj na i dikton kushtet e
paqes”.3.
Në Konferencën e Londrës nuk morën pjesë shtetet e Evropës Juglindore,
por ato kishin të drejtë t’i formulonin zyrtarisht kërkesat e tyre territoriale në
Londër. Qeveria e Përkohshme e Vlorës e caktoi delegacionin katër anëtarësh,
por në Londër shkuan vetëm tre prej tyre: Rasim Dino, Mehmet Konica dhe
Filip Noga. Sotir Kolea nuk shkoi kryesisht nga mosbesimi që kishte për dobinë
e kësaj pune. Telegrafit të Ismail Qemalit që e ftonte të shkonte në Paris dhe që
andej së bashku më të tjerët të nisej për në Londër, Sotir Kolea iu përgjigj:
“Interesat që ishin në lojë ishin kolosale, se këto përçarje të Qeverisë së
Përkohshme nuk do të sillnin shumë përfitime, derisa delegacionit i mungonte
çdo influencë, lidhje përkrahje”.4. Delegacioni shqiptar ia paraqiti Konferencës
një memorandum, në të cilin shtroheshin kërkesat territoriale të shtetit shqiptar
dhe kërkohej që shteti shqiptar të shtrihej në kufijtë etnikë. Për më tepër çështja
shqiptare përbënte pikërisht në këtë periudhë njërën nga temat kryesore dhe
njërën ndër shfaqjet më të bujshme të diplomacisë së fshehtë. Një moment i ri
vihet re edhe nga pikëpamja thjesht shqiptare, ngase faktori shqiptar tashmë
fillon të dalë në një formë cilësisht të re. Gjersa para fillimit të Luftës
Ballkanike, lëvizjes sonë kombëtare i mungonte një udhëheqje qendrore, tani
përballë ngjarjeve vendimtare në Evropën Juglindore, prania e faktorit shqiptar
shprehet në forma të tilla si përmes shpalljes së Pavarësisë dhe daljes së
Qeverisë së Përkohshme të Vlorës, e cila zhvilloi një aktivitet të dendur si
brenda ashtu edhe jashtë vendit. Për herë të parë shqiptarët nuk ishin tërësisht
në pozita inferioriteti në krahasim me fqinjët, gjersa kërkesat e tyre
artikuloheshin në instancat më të larta diplomatike përmes një qeverie që dilte
si përfaqësuese e gjithë kombit. Pavarësisht se nuk njihej zyrtarisht nga Fuqitë e
Mëdha, kjo qeveri ballafaqohej me gjithë trajtimin që i bëhej çështjes shqiptare,
3.

Lisen Bashkurti, Shqiptarët në rrjedhat e diplomacisë, Tiranë, 2003, f. 111-112.
Arben Puto, Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914, Tiranë,
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duke vepruar në të mirë të atyre faktorëve ndërkombëtarë që objektivisht e
favorizonin një zgjidhje të saj sa më të drejtë.5.
Nga ana tjetër, Konferenca e Ambasadorëve pasqyronte gjendjen e
politikës evropiane, që e kishte si tipar dallues ndarjen e fuqive në dy blloqe
antagoniste: Lidhja Trepalëshe e sajuar nga Gjermania, Austro-Hungaria dhe
Italia; kundruall Antantës që përbëhej nga Anglia, Franca dhe Rusia. Ky
rreshtim do të vërehej qartë edhe gjatë punimeve të Konferencës së
Ambasadorëve, sepse në trajtimin e çështjes shqiptare dallojmë jo vetëm
pozicionin e fuqive në mënyrë të veçantë, por edhe politikën e këtyre dy
grupimeve të mëdha.6.
Edhe fqinjët, të cilët kishin pretendime territoriale, e kryenin punën e tyre.
Kështu, në dhjetor të vitit 1912, përfaqësia qeveritare greke, e përbërë nga
kryeministri i saj Lefter Venizello (i ashtuquajturi “Dhelpra Gjiritase”) dhe
kryekomandanti i ushtrisë, gjenerali Danglliu, iu drejtua Konferencës me një
raport në të cilin kërkohej që kufiri shtetëror shqiptaro-grek të vihej ashtu që ta
shkëpuste nga trungu shqiptar tërë Toskërinë. Në këtë raport theksohej:
“Siguria e Korfuzit e do që tërë vendi përballë, nga Parga në Sarandë, bashkë
me Hinderlandin, t’i jepet Greqisë. Siguria e kësaj cope e do që Greqisë t’i jepet
edhe një copë që arrin deri në dyert e Vlorës e që përfshin Gjirokastrën,
Tepelenën dhe Përmetin. Mirëpo, kjo pjesë nga ana strategjike është në rrezik;
për sigurinë e saj Greqia duhet t’i marrë edhe Leskovikun, Konicën, Kolonjën e
Korçën dhe për sigurinë e të gjitha këtyre vendeve grekët kërkojnë t’u jepet
edhe krejt vendi ndërmjet Korçës dhe Dibrës”.7.
Që në ditët e para të punimeve të saj Konferenca mori në shqyrtim edhe
çështjen shqiptare dhe një nga aspektet kryesore të saj ishte caktimi i kufijve.
Shtetet fqinje paraqitën pretendimet e tyre, e në këtë kontekst, sikurse theksuam
më lart, edhe Qeveria greke. Këto pretendime të Greqisë herë ndeshnin në
kundërshtimin e shteteve pjesëmarrëse në Konferencë e herë në miratimin e
tyre. Konferenca e Ambasadorëve në Londër ishte në esencë një tryezë
diplomatike që e kishte çështjen shqiptare në qendër të saj. Në negociatat
paraprake diplomatike Austro-Hungaria dhe Italia dëshironin që të njihej shteti
i pavarur a autonom shqiptar, por gjithsesi si një subjekt në vete nga monarkitë
fqinje. Kjo përpjekje lidhej me synimin e tyre të përbashkët për ta frenuar
dominimin sllav në Evropën Juglindore, daljen në detin Adriatik dhe krijimin e
një zone me ndikim të fuqishëm rus në rajon. Në Konferencën e Londrës këto
dy shtete më së shumti përputheshin në ide rreth Shqipërisë, duke i anashkaluar
edhe rivalitetet e tyre për Ballkanin Perëndimor.8.
5.
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Austro-Hungaria me pëlqimin e Italisë dhe të Gjermanisë dhe Rusia me
pëlqimin e Francës ia paraqitën Konferencës më 20 dhjetor 1912 nga një hartë
të vizatuar për atë se cilët duhej të ishin kufijtë e Shqipërisë. Natyrisht, njëra
hartë përcaktonte kufij më të gjerë dhe tjetra mundësisht sa më të ngushtë.9.
Përfaqësuesi i Qeverisë Austro-Hungareze, konti Mensendorf, ngulmonte për
një vijë kufitare që të kalonte afër Konispolit, Janinës, Konicës, Korçës, Ohrit,
Gostivarit, Tetovës, Prizrenit, Gjakovës, Pejës dhe Shkodrës, duke i lënë tërë
ato qendra brenda shtetit shqiptar. Nga ana tjetër përfaqësuesi i Qeverisë
franceze, deri diku edhe ai i Qeverisë angleze, përkrahnin vijën kufitare të
kërkuar nga përfaqësuesi i Qeverisë ruse. Ai synonte krijimin e një shteti
shqiptar në miniature, në mënyrë që, në momentin më të përshtatshëm, satelitët
e tij ballkanikë ta gëlltisnin. Ndërsa përfaqësia qeveritare shqiptare e Qeverisë
së Përkohshme të Vlorës, e kryesuar nga Rasim Dinua me ndihmës Mehmet
Konicën dhe Filip Nogën, e cila arriti në Londër më 2.1.1913, ditën në vijim ia
paraqiti kryetarit të Konferencës së Ambasadorëve e ministër i Punëve të
Jashtme të Anglisë, Z. Eduard Grei, këtë vijë të kufirit shtetëror: me Malin e Zi
dhe me Greqinë të ruhej ajo vijë kufiri që ishte vendosur ndërkombëtarisht që
në vitet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit që do të thoshte: lumi Bunë, Malësia e
Krajës, Liqeni i Shkodrës, duke lënë brenda Shqipërisë Tuzin dhe malësinë në
lindje të tij, Plavën, Gucinë etj.; ndërkaq kufiri me Greqinë të linte brenda
shtetit shqiptar Grebenenë, Mecovën dhe duke e ndjekur rrjedhën e lumit Araht
deri në derdhje, të kalonte mes për mes Gjirit të Prevezës dhe nëpër grykën e tij
të dilte në det të hapur të quajtur “ Deti i Zonjës”. Kështu, brenda shtetit
shqiptar mbeteshin tërë Çamëria nga Preveza e lartë si dhe Janina.10. Më tutje në
memorandum vihej në dukje se kombi shqiptar ishte i bindur që aleatët
ballkanikë do ta kishin parasysh faktin se veprimi i përbashkët, i ndërmarrë nga
ata deri diku është vazhdim i kryengritjeve të fundit të Shqipërisë dhe se
sukseset e tyre të djeshme mund të konsiderohen plotësisht edhe si fryt i
shqiptarëve, të cilët çdoherë janë shquar për trimëri. Duke i marrë parasysh këto
fakte, shqiptarët jo vetëm që nuk pranojnë të futen në kampin e të mundurve,
por ata kanë pjesën dhe meritat e tyre për çlirimin e Ballkanit nga sundimi
turk.11. Sot që zgjidhja përfundimtare e problemit ballkanik imponohet me forcë
dhe ngutshëm, populli shqiptar nuk do të duronte që të drejtat e tij të
sakrifikoheshin pjesërisht dhe që e ardhmja e pavarësisë së tij të ndërtohej mbi
baza pak të shëndosha. Me pranimin e parimit “Ballkani popujve ballkanikë”
është e vështirë të konceptohet një ndarje e pafrymëzuar plotësisht nga ky
rregull, sa njerëzor aq edhe i drejtë. Mirëpo, nuk mund të parafytyrohet
paqësimi i plotë i gadishullit, derisa kufijtë që i janë njohur çdo entiteti politik
9.
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s’do të frymëzoheshin nga caqet gjeografike dhe etnografike të çdo shteti. Ky
do të ishte përjetësim i farës së grindjes dhe të turbullirave, po të viheshin
territore, me popullsinë shqiptare si shumicën, nën një pushtet të huaj.12. Në
vijim të memorandumit do të theksohej se, duke e kërkuar këtë caktim kufijsh,
populli shqiptar synon vetëm qëllimin për të pasur me fqinjët marrëdhënie sa
më të përzemërta dhe të qëndrueshme. Pavarësisht nga çështjet etnike,
gjeografike e historike, që ndikojnë në favor të këtij caktimi të arsyeshëm të
kufijve, është e nevojshme të theksojmë se, duke e zvogëluar Shqipërinë përtej
kufijve të natyrshëm të saj, Evropa do të rrezikonte vënien e shtetit shqiptar në
një pamundësi materiale për ta bërë jetën e vet, duke mos i pasur kështu, në
pikëpamje ekonomike, burimet e domosdoshme për zhvillimin e tij normal.13.
Memorandumi përfundon me shpresën e delegacionit shqiptar se Fuqitë e
Mëdha nuk do ta lënë pas dore shqyrtimin e pikave të ngritura prej tij dhe nuk
do të jenë të pavëmendshëm kundruall kërkesave të drejta të një kombi të denjë
për një fat më të mirë, të një kombi që ka vuajtur shumë në të kaluarën dhe që
ka besim në të ardhmen. Dhe pikërisht këtë të ardhme Shqipëria ua kërkon me
këmbëngulje Fuqive të Mëdha të kenë mirësinë t’ia garantojnë.14. Megjithëse në
këtë memorandum nuk mungojnë konsideratat historike, theksi kryesor i
argumentimit të kërkesave territoriale vihet në kriterin etnik. Këtë e vërteton
edhe shtesa që iu paraqit Konferencës nga delegacioni i Qeverisë së Vlorës më
25 janar 1913.15. Kjo shtojcë e memorandumit të 2 janarit 1913 e informon
Konferencën e Ambasadorëve përmes përfaqësuesve të Qeverisë së Vlorës në
Londër mbi përbërjen e popullsisë në krahinat shqiptare, ku, ndër të tjera,
theksohej:
Kazaja e Kosturit numëron 64 mijë banorë, nga të cilët 20 mijë
myslimanë e të krishterë shqiptarë, të mbledhur në fshatrat në afërsi të Kazasë
së Korçës. Të tjerët janë turq, bullgarë, vllahë e grekë.
Nga Kosturi deri në Mecovë gjithë treva është e banuar nga shqiptarë e
kucovllahë.
Sanxhaku i Çamërisë, popullsia: 75 mijë shqiptarë nga të cilët nga të cilët
18 mijë janë të greqizuar.16. Zbatimi i kriterit etnik cilësohet edhe si një kusht
për sigurimin e paqes e të stabilitetit në Ballkan: “Të vihen nën një zgjedhë të
huaj tokat në të cilat popullsia shqiptare përbën shumicën - theksohej në
memorandum - do të thotë të përjetësohet fara e grindjeve dhe e trazirave në
gadishull”. Megjithatë, duhet vënë në pah se në memorandumin e Qeverisë së
Vlorës rivendikoheshin kufij të tillë, të cilët përbënin pa dyshim variantin
maksimal të programit territorial të lëvizjes kombëtare shqiptare. Krijohet
12.
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përshtypja se shtesa e 25 janarit më të dhënat statistikore mbi përkatësinë etnike
të popullsisë së zonave kufitare pasqyron një qëndrim më objektiv që
mbështetet kryesisht te kriteret etnike.17.
Kryetarit të Konferencës së Ambasadorëve, Eduard Grei, në Londër i
drejtohet edhe populli i Lushnjës më 5 qershor 1913, duke theksuar: “ Nga
gazetat merret vesh se në Çamëri, e cila si nga pikëpamja e gjuhës ashtu dhe
nga traditat kombëtare dhe sidomos nga pikëpamja e jetesës, si dhe pozita
historike dhe gjeografike është pa dyshim Shqipëri, po caktohet një kufi që nuk
është në interes të dy qeverive dhe do të shkaktojë shkatërrimin dhe zhdukjen e
këtij vendi. Kjo nuk është në pajtim me qëllimin që kanë shfaqur Fuqitë e
Mëdha për ta mbrojtur Shqipërinë. Të drejtat e Shqipërisë që ekzistojnë brez
pas brezi në këtë vend nuk mund të mohohen dhe nuk është e drejtë që populli i
Çamërisë të zhvishet dhe të veçohet nga vendi ku e lidhin gjuha dhe gjaku. Kjo
gjë godet rëndë popullin e Shqipërisë së Jugut dhe natyrisht do të shkaktojë
edhe ngatërresa të përhershme të cilat Fuqitë e Mëdha kërkojnë t’i evitojnë.
Nën përshtypjen e keqe të këtij lajmi, populli i madh dhe i vogël dhe pa
ndryshim feje, sot u mblodhën në një miting dhe i drejtohen drejtësisë së
Konferencës, duke iu lutur me lot zije në sy, që Çamëria të lihet brenda në kufij
të Shqipërisë së Jugut.”18.
Konferenca e Londrës nuk e pranoi parimin “etnik” të propozuar nga
Austro-Hungaria. Frika se projekti austriak i kufijve mund të pësonte
ndryshime të rëndësishme në lidhje me Veriun dhe Jugun e vendit e shqetësoi
seriozisht Qeverinë e Vlorës.19.
Më 29 korrik 1913 Konferenca e Ambasadorëve e aprovoi më në fund
projektin mbi organizimin e shtetit shqiptar, sipas të cilit Shqipëria shpallej
principatë autonome sovrane e trashëgimore. Përveç pikave të tjera të caktuara
nga Konferenca, ndër më kryesoret, lidhur me krijimin e shtetit shqiptar, kishte
mbetur pa u zgjidhur akoma çështja e kufirit shqiptaro-grek. Austro-Hungaria
dhe Italia, nën ndikimin e presioneve, tashmë kishin hequr dorë nga kërkesa që
Janina të mbetej pjesë e shtetit shqiptar, por tashmë pretendonin që brenda
kufijve shqiptarë të përfshiheshin krahinat e Korçës, Kolonjës, Leskovikut,
Përmetit dhe Çamërisë si vise krejtësisht shqiptare, si dhe ishulli i Sazanit.20.
Franca i përkrahte pretendimet greke dhe kërkonte që Korça dhe
Gjirokastra t’i takonin Greqisë. Çështja mori një shkallëzim të theksuar sa Italia
nuk dëshironte që Greqia ta zotëronte bregun lindor të kanalit të Korfuzit dhe
kaloi në kërcënime duke u deklaruar se “po të aprovoheshin kërkesat greke, ajo
17.
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do ta konsideronte këtë aprovim si në “kazus beli”21. Për t’u arritur një zgjidhje,
vetë Italia propozoi si kufi në bregdet kepin Stillo, përballë Korfuzit. Roma dhe
Vjena ishin të prera për të mos lejuar asnjë lëshim tjetër, duke i deklaruar
Korçën në lindje dhe kepin Stillo në jugperëndim si “Shtylla të Herkulit” të
Shqipërisë. Më në fund, pas shumë diskutimesh, Konferenca e Ambasadorëve
vendosi më 11 gusht 1913 që kufiri i Shqipërisë së Jugut të përfshinte Korçën
dhe të dilte në bregdet në kepin Stillo (duke lënë të papërcaktuar fatin e
Gjirokastrës) dhe që ishulli i Sazanit t’i mbetej gjithashtu Shqipërisë.22.
Më në fund, vendimi i Konferencës së Londrës erdhi drejt konturimit të
plotë, por jo drejt zgjidhjes së plotë të çështjes shqiptare. Shteti shqiptar nuk u
njoh në kufijtë e tij etnikë - natyrorë, por në kufijtë e diktuar nga koniunktura
ndërkombëtare si dhe nga përplasja e interesave të Fuqive të Mëdha. Kosova u
shkëput dhe u la jashtë nën sundimin serb, sikurse mbeti jashtë edhe Çamëria
nën sundimin grek. Pjesë të territoreve të tjera iu lanë fqinjëve të tjerë më pak të
fuqishëm.23. Kjo ngjarje ishte tragjike për popullin shqiptar. Konferenca la
jashtë gjithë Çamërinë, me klimën e saj të butë, me livadhet përherë të gjelbra,
në të cilat mbaheshin aq bagëti, bregoret e veshura me vreshta e ullishta dhe
shumë gjëra të tjera nga një pasuri natyrore që lirisht mund ta quajmë parajsë të
Shqipërisë etnike.
Jashtë kufijve etnikë mbetën qendrat më të rëndësishme urbane, si Filati
me 20 mijë shqiptarë, i cili shtrihet mbi kodra të bukura mbi bregun e djathtë të
luginës së lumit Kallama dhe afër limanit të Sajadhës. Filati ka qenë vatër e
rëndësishme e lëvizjes kombëtare shqiptare, ku u krijua edhe klubi
“Vëllazëria”, i cili luajti rol të rëndësishëm për hapjen e shkollave shqipe dhe
zgjerimin e ndërgjegjes kombëtare. Jashtë kufijve etnikë mbetën edhe
Paramithia me 13 mijë shqiptarë, veçoritë gjuhësore, zakonet dhe traditat e të
cilëve ishin të njëjta me ato të popullsinë tjetër të Çamërisë; Margëlliçi me 26
mijë shqiptarë, pastaj edhe Preveza një qytet tjetër i Çamërisë, që shtrihej në
skajin jugor të Shqipërisë në fund të një gadishulli që mbyll anën perëndimore
të gjirit të Artës.
Vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër u kundërshtuan
hapur nga Qeveria e Përkohshme e Vlorës, nga populli shqiptar dhe nga vetë
popullsia çame. Një sërë dokumentesh dhe memorandumesh lidhur me këtë
çështje i ishin drejtuar Konferencës. Ja se si shpreheshin përfaqësuesit e
Qeverisë së Përkohshme në një memorandum drejtuar Konferencës së
Ambasadorëve në Londër: “Çamëria si nga pikëpamja e gjuhës ashtu edhe nga
traditat kombëtare është pa dyshim Shqipëri. Këto i japin asaj një individualitet
të veçantë që e dallojnë krejtësisht nga racat fqinje.”24.
21.
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Kundër vendimit të Konferencës së Ambasadorëve për shkëputjen e Çamërisë
ngritën zërin edhe pjesëmarrësit e mitingjeve të zhvilluara në Peqin e në
Elbasan. Në letrat dërguar Konferencës si dhe përfaqësuesve të AustroHungarisë, Italisë dhe Rusisë, thuhej: “Çamëria bën pjesë në tërësinë shqiptare
dhe flet gjuhën e kulluar kombëtare dhe se shkëputja nga trungu përkatës në të
ardhmen do të sjellë shkatërrimin dhe zhdukjen e kësaj pjese të Shqipërisë”.
Dhe apelohet që Konferenca t’ia lërë Çamërinë, që është thjesht shqiptare,
Shqipërisë së cilës i përket.25. Me dhimbje të madhe vendimin e Konferencës së
Ambasadorëve për shkëputjen e Çamërisë e përjetoi edhe vetë populli çam, nga
i cili nuk reshtën letrat, telegramet dhe protestat e ndryshme qe kërkonin
bashkimin e Çamërisë me Shqipërinë. Një grup atdhetarësh çamë nga Kosturi,
Filati, Mazreku i dërguan Ismail Qemalit dhe Qeverisë së kryesuar nga ai një
letër duke kërkuar nga ata që të ngulmonin për mbrojtjen e Jugut nga cungimi
dhe në përfundim kërkojnë nga ata që, në rast se nuk ka zgjidhje tjetër, të vijnë
dhe të vdesin së bashku me popullin, sepse pa Gjirokastrën, Çamërinë dhe
Korçën Shqipëria nuk mund të mbahet dhe të rrojë. Një manifestim madhështor
çamët e organizuan në Vlorë. Me thirrjet “Rroftë Çamëria” ata arritën para
bashkisë, ku mbajtën fjalime të zjarrta dhe atdhetare.26. Konferenca e Londrës
vendosi të formohej një komision për kufirin shqiptaro-grek. Komisioni
ndërkombëtar, ai i kontrollit dhe i caktimit të kufijve me Greqinë, u mblodh në
Manastir më 4 tetor 1913. Ky komision gjatë punimeve hasi në vështirësi dhe
pengesa të pakapërcyeshme nga ana e Ushtrisë greke, e cila mbante të pushtuar,
përveç zonës së Çamërisë, pjesën më të madhe të Shqipërisë Jugore. Sipas
vendimit të Konferencës së Londrës, komisioni në punën e tij duhej të
mbështetej në parimin etniko-gjeografik dhe duhej ta merrte për bazë gjuhën
amtare të popullsisë. Mirëpo, autoritetet greke i morën të gjitha masat për ta
paraqitur popullsinë shqiptare si popullsi greke, e cila gjoja kërkonte bashkimin
e saj me Greqinë. Ato i zbrazën fshatrat shqiptare të besimit islam në vendet ku
do të kalonte komisioni, duke e kërcënuar popullsinë me vdekje në qoftë se nuk
deklarohej greke.27. Popullin e detyruan gjithashtu t’i ngjyroste shtëpitë me
ngjyrat e flamurit grek dhe të brohoriste për bashkim me Greqinë. Në shërbim
të këtij qëllimi shumë ushtarë grekë u veshën me rroba civile dhe u vendosën në
ato fshatra gjoja si pjesë e popullatës, në mënyrë që të deklaronin para
komisionit se popullsia e atyre trevave ishte greke.28. Falë këmbënguljes austrohungareze, pavarësisht nga interesat e saj strategjike, nuk u realizuan të gjitha
aspiratat gllabëruese të shteteve fqinje e që synonin copëtimin e tërësishëm të
tokave shqiptare. Londra krijoi një shtet të gjymtuar shqiptar. Krahët e këtij
shteti fatkeqësisht mbetën jashtë.
25.

Ibrahim D. Hoxha, Çamëria dhe Janina, vep. cit., f. 116 - 119.
Po aty.
27.
Abas Ermenji,Vendi që zë Skënderbeu në historinë e Shqipërisë, vep. cit., 339 - 340.
28.
Po aty.
26.

164

STUDIME ALBANOLOGJIKE

ÇËSHTJA E ÇAMËRISË NË KONFERENCËN E AMBASADORËVE
NË LONDËR 1912-1913
REZYME
Konferenca i filloi punimet më 17 dhjetor 1912 nën drejtimin e ministrit
të jashtëm të Anglisë Eduard Grey. Konferenca u mbajt në një atmosferë shumë
të komplikuar Evropiane dhe rajonale. Delegacioni shqiptar i paraqiti
Konferencës një memorandum ku paraqiteshin kërkesat territoriale të
shqiptarëve dhe kërkohej që shteti shqiptar të shtrihëj në kufij etnikë.
Që në ditët e para të punimeve të saj, Konferenca mori në shqyrtim
çështjen shqiptare dhe një ndër aspektët e saj kryesore ishte caktimi i kufijve.
Shtetet fqinje pra edhe Greqia paraqitën pretendimet e tyre.
Konferenca e Londrës nuk e pranoi parimin “etnik” të propozuar nga
Austrohungaria, ndonëse Çameria ishte e banuar në pjesën dërmuese me
shqiptarë. Më vendim të Konferencës Çamëria mbeti nën sundimin grek. Kjo
ngjarje ishte tragjike në radhë të parë për çamët. Konferenca la jashtëgjithë
Çamerinë me klimën e saj të butë, me bregorët e veshura me vreshta, ullishta
dhe shumë gjëra të tjera nga një pasuri natyrore që lirisht mund ta quajmë
parajsë të Shqipërisë etnike.
Kundër vendimit të Konferencës së Ambasadorëve për shkëputjen e
Çamërisë e ngritën zërin përveç Qeverisë së Vlorës edhe pjesëmarrësit e
mitingjeve të zhvilluara në shumë qytete të Shqipërisë. Fatkeqësisht ankesat e
tyre nuk gjetën mbështetje në organet vëndosëse.
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MUZAFER BISLIMI

VËSHTRIM I SHKURTËR MBI’’HISTORIA E
JETËS DHE VEPRAVET TË SKËNDERBEUTPRINCIT EPIROT’’ NGA MARIN BARLETI
(HISTORIA DE VITA ET GESTIS, SCANDERBEGI
EPIROTARUM - PRINCIPIS)
Lëvizja Çlirimtare shqiptare në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut
ishte periudha më e shkëlqyer nga historia mesjetare Shqiptare.1 Lufta e popullit
Shqiptar kundër pushtuesve Osman për nga rëndësia e saj historike i kalon
kufijtë e historisë kombëtare shqiptare, sepse ai me luftën e tij heroike i dha
frymë një epoke dhe për një kohë e ndaloi depërtimin e mëtejmë turk në
Evropën e mesme e më tej.
Në kohën kur Osmanët filluan të depërtonin në Gadishullin Ballkanik,
Evropa, por edhe Ballkani, ishin të copëtuar. Të zënë me konflikte të
brendshme dhe anarki feudale shtetet evropiane nuk ishin në pozitë që t’i
kundërviheshin agresionit turk.
Njëri nga shtetet më të fuqishme evropiane në atë kohë Bizanti,gjithnjë e
më shumë dobësohej dhe pjesë-pas pjese por sigurisht binte nën sundimin
Osman,kurse në gadishullin Ballkanik ekzistonte një copëtim dhe anarki e
madhe feudale dhe luftë mes tyre për pushtet.2 Kështu i ndarë Ballkani ishte

1

Ali Hadri, Pasqyrë e Lëvizjes Çlirimtare shqiptare në epokën e Gjergj Kastriotit
Skënderbeut, (1443-1468) , Përparimi,2,Prishtinë,1968,189-267; M. Bislimi, Betejat e
Skënderbeut me Osmanlinjtë, Shkup, 2008, 5.
2
Pas vdekjes së perandorit Dushan në vitin 1355,shteti i tij u përfshi nga një anarki e madhe
feudale dhe luftë për pushtet,edhe feudalët e mëdhenj shqiptarë të cilët më parë e pranonin
vazalitetin ndaj Dushanit pas vdekjes së tij filluan të udhëheqin politikë të pamvarur,
luftonin mes veti, mosmarrëveshjet mes tyre ishin aq të mëdha sa që nuk mundnin t’i
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gjah i lehtë për Turqit të cilët situatën e këtillë e shfrytëzonin deri në
maksimum dhe dalëngadalë por sigurisht e pushtonin.3
Të pakët janë udhëheqësit e luftërave çlirimtare si Skënderbeu,të cilët
kanë gjetur vendin e tyre të merituar si në historinë e tyre kombëtare ashtu edhe
botërore.4
Në bibliografinë e botuar nga Gjorgje Petroviçi në Paris në vitin 1881
citohen 185 vepra historike apo literare të cilat përpunojnë këtë periudhë.5
Mirëpo kjo bibliografi sot është e tejkaluar ,në bibliografinë e botuar në Tiranë
në vitin 1968 me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut janë numëruar
më shumë se 1000 tituj në më shumë se 21 gjuhë në mes tyre edhe në
esperanto, ky numër sot sigurisht është edhe më i madh.6
Qëndresa heroike 25 vjeçare e Skënderbeut, ka lënë gjurmë të thella jo
vetëm te shqiptarët por edhe më gjerë , kështu kjo luftë heroike shumë herët
ishte motiv dhe objekt i trajtimit. Të parët që hodhën dritë për këtë problem
ishin biografët e Skënderbeut,të cilët shkruanin në gjuhën latine,si] ishin:
Antivarino, Marin Barleti, Marin Beçikemi etj.7
Por nga biografët e tij me veprën e vet veçohet Marin Barleti i cili
konsiderohet si biografi më i mirë i Skënderbeut,për atë arsye në këtë punim do
të mundohemi që me analizë të thuktë të veprës së tij,të të dhënave që na jep
ai,duke e krahasuar me burime tjera të mundohemi ti japim përgjigje pyetjes se
a mund të shfrytëzohet Barleti si burim historik për Skënderbeun dhe epokën e
tij .
Për veprën e tij mund të flitet shumë,por për jetën e tij kemi fare pak të
dhëna të cilat mund ti nxjerrim nga veprat e tij .
Kështu në parathënien e veprës së tij të botuar në Argentorat(Strazburg)
në vitin 1537 ai shkruan:’’Përkundër saj unë jam një vëzhgues i afërt i

bashkonin forcat për luftë të përbashkët kundër turqve të cilët këtë situatë dinin ta
shfrytëzonin mirë.
3
Turqit Osmanlinj përdornin taktikën ndaj dhe pushto,ata shpesh përziheshin në konfliktet
feudale në Ballkan herë në njërën herë në anën tjetër,dhe kështu pregadisnin terenin për
pushtim. Më gjerë shih: M.Bislimi, Betejat,….5-187.
4
Androkli Kostallari, Figura Skënderbeut në letërsinë botërore, Simpoziumi për
Skënderbeun, Prishtinë, 1969, 303.
5
Georges T. Petrovich, Scanderbeg, Georges Castriota - Essai de bibliographie
raisonne,Paris, Ernest Leroux, 1881,187, cituar nga Marin Barleti, Historia e jetës dhe
vepravet të Skënderbeut, Tiranë,1964,7, (Stefan I. Prifti)
6
Androkli Kostallari,njësoj,304
7
Jorgo Bulo,Bujar Hoxha,Figura e Gj.K.Skënderbeut në letërsinë shqipe,simpoziumi....317
Ali Hadri,Pasqyre....189-267
Historia e popullit Shqiptar, I, Prishtinë,1969,249-307.
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lumturisë së atëhershme’’,... .8 Në një vend tjetër ai shkruan:...’’të mos flas për
Shkodrën time,,... .9
Në veprën e tij të parë “De obsidione Scodrensi”të botuar në Venedik në
vitin 1504 qytetin e Shkodrës e quan atdhe të tij.10
Duke u nisur nga këto dhe të dhëna të tjera nga veprat e tij mund lirisht të
konstatojmë se Barleti është shqiptar nga Shkodra, pasi ai aq emocionalisht flet
për shqiptarët (Epirotët si] i quan ai) gjë që hedh poshtë çdo dyshim se ai është
shqiptar nga Shkodra, i cili pas rënies së qytetit në duart Turke në vitin 1478
migroi në Itali së bashku me shumë shqiptarë. Mirëpo ka mendime edhe pse të
pakta se ai nuk ka origjinë shqiptare,duke e ndërlidhur mbiemrin e tij Barleti
me qytetin Barleta në Apuli të Italisë, disa shkencëtarë konstatojnë se ai ka
origjinë italiane,disa të tjerë mendojnë se ai është dalmat nga Dubrovniku, pasi
shkruan me shumë respekt për Dubrovnikun. Por nëse e bëjmë vetëm një
analizë të vogël mbiemrit të tij do të shohim se ai nuk ka lidhje me qytetin
italian. Në të vërtetë mbiemri i tij është Bardheci,mirëpo pasi veprat e tij janë të
botuara në Itali edhe atë në gjuhën latine mbiemri i tij në latinisht shkruhet
Barletio, ndërsa lexohet Barlecio, pasi në latinisht nuk egziston shkronja dh
është shkruar l d.m.th. mbiemri i Bardhecit është transkribuar në gjuhën latine
dhe aspak nuk rrjedh nga qyteti Barleta në Itali. Në historiografinë shqiptare
nën influencën e transkribimit latin përdoret mbiemri latin, Barleti, por i
përshtatur në gjuhën shqipe pasi origjinal latinisht çdokund është shkruar
Barletio (lexo Barlecio), ndërsa mbiemri origjinal shqiptar i tij është Bardheci.
Për Barletin nuk dihet saktë se kur ka lindur dhe kur ka vdekur,por me siguri
dihet se ka jetuar në gjysmën e dytë të shekullit XV dhe fillimin e shekullit të
XVI.11
Barleti është biografi i dytë që shkruan për Skënderbeun,por disa e
konsiderojnë si të parin. Vepra e tij për të parën herë u botua në Romë mes
viteve 1508-1510 në gjuhën latine nën titullin origjinal “Historia de vita et
gestis, Scanderbegi,Epirotarum Principis”.12Origjinali i kësaj vepre gjendet në
bibliotekat në Paris, Londër, Munih dhe Augsburg.13 Përveç botimit të Romës
origjinali i Barletit është ribotuar edhe tri herë edhe at] në Argentorat
(Strazburg) në vitin 1537, në Frankfurt në Majnë në vitin 1578 dhe në Zagreb
në vitin 1743.

8

Flamur Hadri, Historiografia shqiptare për luftën e armatosur kundër Perandorisë Osmane,
karakterin e luftës, lokalizimin e betejave, karakterin e ushtrisë dhe artin ushtarak,
Gjurmime Albanologjike,16,Prishtinë,1987,63
9
M.Barleti, Historia.....94
10
M.Barleti, Historia,,.. .8
11
Marin Barleti,Historia,....9
12
Flamur Hadri,njësoj,63
13
Andrija Lainoviç, Jedna bibliografija radova o Skenderbegu iz XIX veka,
Simpoziumi,...425
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Për këtë punim shfrytëzuam përkthimin të bërë nga Stefan I. Prifti në
gjuhën shqipe, botuar në Tiranë në vitin 1964 me titull “ Historia e jetës dhe
vepravet të Skënderbeut “, dhe botimin origjinal të Zagrebit të vitit 1743 me
titull “Vita et res praeclare gestae athletae Georges Casstrioti Epirotarum
Principis “ kopje e të cilit gjendet në bibliotekën e Institutit për Histori
Nacionale në Shkup nën signaturën T.II.2221.
Vlera e veprës së tij tregohet edhe nga ajo se kjo vepër deri më sot është
përkthyer në shumë gjuhë: në gjuhën gjermane 7 botime prej vitit 1533 deri në
vitin 1606, në gjuhën italiane 4 botime 1554-1580, në portugalisht në vitin
1567, në polonishte 3 botime 1568-1587, në frëngjisht 5 botime 1576-1604, në
spanjisht 4 botime 1582-1597, në anglisht në vitin 1596 etj.14
Veprën e Barletit Historia e jetës dhe e vepravet të Skënderbeut e
përbëjnë 13 libra (krerë) me madhësi të ndryshme. Vepra mund të ndahet edhe
në dy pjesë të mëdha, pjesa e parë e cila mbaron me kreun e VI dhe e
përshkruan luftën e Skënderbeut me sulltanin Muratin e II (1421-1451) deri në
vdekjen e sulltanit më 1451, dhe shtatë krerët e tjerë e përbëjnë pjesën e dytë ku
përshkruhen luftërat e Skënderbeut me djalin dhe trashëgimtarin e Muratit II,
Mehmedin II Fatih (1451-1481), marrëdhëniet me Venedikun, Mbretërinë e
Napolit, shtetin e Papës etj, deri te vdekja e Skënderbeut në vitin 1468 më 17
janar në qytetin Lesh në bregdetin shqiptar.15
Në veprën e tij Barleti i analizon informatat që i merr,dhe nëse nuk u
beson ,ai i tregon edhe shkaqet për të cilat nuk u beson, në një vend ai shprehet
kështu: “Unë nuk u besoj as njërës as tjetrës thënie ,dhe më duket se ky është
fund e krye një gabim,që zor të hahet,sepse nuk ka të ngjarë me të vërtetën të
themi që Murati, i cili kishte kaluar të tetëdhjetat,lindi djem,”....16
Të pavërtetat Barleti i pranon me indinjatë të thellë dhe thotë: “E
sigurisht puna që unë shoh, se edhe vetë vdekjen e Tiranit e kanë zhvendosur aq
paurtësisht nga Epiri në Azi, nuk ma lë shpirtin të qetë, sepse ç’gjë është më
kundër të vërtetës se kjo, kur asnjeri nuk e mohon se plakut ia morri frymën
rrethimi i Krujës dhe se gjithë bota pastaj e ka pranuar pa asnjë kundërshtim se
lavdia për vdekjen e Otomanit, që vdiq nga pikëllimi i paduruar,i takon
Skënderbeut ?” 17
Por Barleti konstatimin se cila është e vërteta ua len lexuesve duke
vazhduar “Me gjithë këtë paanësia e lexuesve le ti provojë këto një për një ,dhe
le të nxjerrë të gjithë të vërtetën nga shqyrtimi i kujdesur i rrethanave të
kohës”.18
14

M.Barleti, njësoj, 12
Fan S. Noli,Historia e Skënderbeut,Prishtinë,1968,123-125
16
M.Barleti,njësoj,289,Barleti nuk beson në të thënurat se sulltanit Muratit II i cili kishte
kaluar të tetëdhjetat i kishte lindur djalë,të cilin e kishte vrarë trshëgimtari Mehmedi II për
ta ruajtur fronin.
17
M.Barleti,Historia....134
18
M.Barleti, Historia… ,134
15

170

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Barleti me plot të drejtë konstaton se : “Rregullat dhe ligjet historike na
mësojnë se kur ka shumë të dhëna të pasakta të ngatërruara me të vërtetën,ato
duhet të analizohen në mënyrë të gjithanshme me qëllim që të pastrohen si uji i
kthjellët i burimit dhe të mbesin të tillë për ato të cilët do ti lexojnë veprat
tona.19
Në disa raste ai i len mundësinë lexuesit vetë ta konstatojë të vërtetën dhe
kur në di]ka ai nuk beson , dyshohet ose nuk është i sigurt ai nuk insiston në at
fakt dhe thotë: “Ishte si ishte unë nuk insistoj në të,sepse nuk jam i sigurt...”20
Kur diçka nuk mundet me siguri të pohojë ai në mënyrë të hapur thotë:”Unë
nuk mund të vendos cilit ti besoj, por edhe faktet e pasigurta duhet të
përmenden të paktën për t’i u shmangur ndonjë krimi pakujdesie apo përtese,
sepse, edhe sikur të jetë thënë diçka jo tamam e vërtetë, ne do të na shfajësojë
me plot të drejtë mungesa e auktorëvet, për shkak të së cilës, duke qenë se
shkrimet janë të pakta ose mungojnë fare, zor se mund të nxirrej gjë tjetër më
afër të së vërtetës,”21
Me këtë Barleti vetë lë mundësinë që të dhënat e tij në disa raste të mos
jenë të vërteta ose janë afër të së vërtetës.
Mirëpo edhe Barleti ka të metat e veta dhe mendime të gabuara dhe
subjektive,ai i jep përkrahje principit tradicional të “utilitarizmit “në histori,kjo
i mundëson për shembull të mos flasë për shkaqet që nipi i Skënderbeut Hamza
Kastrioti tradhtoi Skënderbeun,ose bile të thotë mendimin e tjerëve për këtë rast
ose mendimin e vet,ai fare nuk ndalet në këtë rast duke e vlerësuar si rast pa
kurrfarë vlere historike.22
Si humanist Barleti gjithashtu është nën ndikimin e konceptit artistik dhe
stilistik të historisë. Ky koncept sheh historinë si art dhe asaj i jep shumë detyra
tjera e jo shfaqje objektive të ndodhive historike, që ti kënaq apo në raste
konkrete edhe të ndikojë në ndjenjat e lexuesit, me një shpjegim impresiv dhe
me një stil artistik të krehur me shumë vëmendje. Ndikimi i këtij principi te
Barleti vërehet shumë qartë ,sidomos tendenca për zmadhim ,karakteri i
fjalimeve të Skënderbeut të cilët janë të përmbushur me kolorit dhe
impresivitet.23 Kuptohet këto karakteristika janë në kundërshtim me karakterin
e rreptë historik, por ato mund të kombinohen dhe të krahasohen me burime
dhe të dhëna tjera dhe ashtu të arrihet deri te afrimi i së vërtetës historike për
këto ngjarje.

19

njësoj,289
njësoj,65
21
njësoj,327
22
M.Barleti,Historia....16
23
njësoj,123-125
20
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Osmanologu i njohur Jozef Fon Hamer thotë: “Kohëzgjatja e fjalimeve të
Skënderbeut te Barleti i kalon kufijtë që i lejon historia,.. “ . Shkencëtari Karl
Hopf nga ana tjetër veprën e Barletit e konsideron si roman.24
Aspak nuk është i mohueshëm fakti se edhe Barleti ka gabime dhe
kontradikta, por të quhet vepra e tij roman, apo e pavërtetë dhe pa rëndësi
historike është jashtë çdo realiteti historik. Nga dokumente të botuara nga
autorë të njohur siç janë: Makushev, Lubiç, Taloci, Radonjiç e shumë të tjerë,
disa nga të dhënat e Barletit hidhen poshtë, por shumë nga ato konfirmohen
edhe me dokumente tjera.25
Informatat që i jep Barleti nuk duhet çdo herë të merren si të sakta,vepra e
tij duhet të lexohet me një vëmendje dhe koncentrim të madh, të dhënat ndoshta
dikund janë subjektive, por ato si të tilla duhet të krahasohen me burime tjera
dhe kështu do të krijohej një pasqyrë reale për këto ngjarje.26
Marin Barleti marrë në përgjithësi e tepron së tepërmi numrin e ushtarëve
turk, dhe humbjet turke në betejat me Skënderbeun, me ]ka humbjet e
Skënderbeut në krahasim me ato turke që i jep Barleti janë në përpjesëtim 1:500
ushtarë në favor të Skënderbeut, që do të thotë në një ushtar shqiptar të vrarë
vinin 500 turk.27 Duke e pasur para sysh mënyrën se si në atë kohë bëheshin
betejat, një përpjesëtim i tillë është joreal edhe përkundër taktikës luftarake të
Skënderbeut. Për këtë figurativisht është shprehur Fan Noli i cili në veprën e tij
“Historia e Skënderbeut “ thotë “Barleti në këtë rast këndon ligsht por ka zë të
ëmbël “,,.28
Barlet është joobjektiv kur i paraqet edhe relacionet e kryengritësve me
Venedikun, me ç’rast nuk thotë asnjë fjalë të keqe për Venedikun e cila
kundrejt kryengritësve luante një rol dyfytyrësh,u jepte përkrahje simbolike kur
ajo ishte në interes të saj ose kur ishte në luftë me shtetin Osman ,por kur ishte
në paqe me turqit dhe në interes të saj ishte të mos përzihet ajo këtë e bënte pa
ngurrim, duke u arsyetuar te kryengritësit në mënyra të ndryshme.29 Edhe pse
Barleti pranon se “Venediku u jepte turqve gjithçka që nxiste zjarrin e luftës “,
prapëseprapë përmbahet nga kritika dhe vetëm në një vend shprehet se
Venediku dëshironte ta merr Epirin nga Skënderbeu .30
Pasaktësi dhe kontradikta Barleti ka edhe në kronologjinë e ngjarjeve, ai
në veprën e tij shumë pak jep vite, flet për muaj, ditë, dhe edhe ato data që i jep
janë të diskutueshme, për shembull për vdekjen e Skënderbeut thotë kështu:
“Skënderbeu vdiq në vitin 1466 në moshë 63 vjeçare, pas sundimi 24 vjeçar”,
24

njësoj,16-17
Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë,shek.VIII-XV,II,Tiranë,1962,265-351
26
Këtu para së gjithash mendohet në glorifikimin e figurës së Skënderbeut,glorifikim i
fitoreve të tij, zmadhimi i humbjeve turke në beteja,kontradita në kronologji etj.
27
M.Barleti, njësoj, 471
28
F.Noli,Njësoj,79
29
M.Barleti, Historia,…18,271,311
30
njësoj,271,311
25
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gjë që nuk përputhet me kallëzimet e tij të mëparshme në veprën e njëjtë. 31Në
kreun e XIII vetë ai thotë se Skënderbeu ka filluar të sundojë më 28 nëntor
1443 , ndërsa letrën e mbretit hungarez Vladisavit dërguar Skënderbeut e daton
më 5 korrik 1443 ,ndërsa përgjigjen e Skënderbeut më 4 gusht 1443 të vitit të
njëjtë.32
Në kreun e V thotë se viti 1449 është viti i 11 që kur Skënderbeu erdhi në
pushtet, ndërsa në kreun e XIII thotë se Skënderbeu ka filluar të sundojë më
1443,dhe nëse këtij numri i shtojmë 11 vitet e përmendura fitojmë vitin 1454 e
jo vitin 1449 si ]’deklaron Barleti.33
Gjithashtu kontradiktor është Barleti edhe në pyetjen kur Skënderbeu u
mor si peng nga sulltani Murati II, Barleti thotë se ajo ngjau në vitin 1412 kur
Skënderbeu pati 9 vjet edhe atë nga sulltani Murati II, por në atë vit në fronin
Osman nuk ishte sulltan Murati II por Mehmedi II }elebi (1412-1421),ndërsa
Murati II erdhi në pushtet në vitin 1421 dhe sundoi deri në vitin 1451.34
Pyetja se a mund Barleti të shfrytëzohet si burim historik, sa, ku dhe si,
nga vetvetja merr përgjigjen nëse përgjigjemi në pyetjen; Skënderbeu a është
figurë e vërtetë historike apo jo? Historiografia botërore çdo herë e ka pranuar
Skënderbeun si figurë të vërtetë historike, dhe kjo mund të konfirmohet jo
vetëm nga Barleti dhe biografët tjerë të Skënderbeut, por edhe nga burime tjera
historike, burime turke, bizantine, venedikase, dubrovnikase, etj.
Nëse historia tashmë ka vërtetuar se kjo kryengritje 25 vjet të plota nën
udhëheqjen e Skënderbeut i dha një qëndresë heroike dhe legjendare,nëse është
vërtetuar se edhe Murati II edhe Mehmedi II me ushtri të mëdha disa herë ishin
munduar ta mposhtnin Krujën, por pa sukses, atëherë hiperbolizmi dhe
egzaktizmi i Marin Barletit dhe biografëve tjerë janë gjëra të dorës së dytë,
d.m.th. ai nuk shkruan për figurë dhe ngjarje imagjinare por për ngjarje të
vërteta,dhe si një Shqiptar i mërguar nga atdheu mu nga turqit duhet kuptuar
subjektivizmin te vepra e tij. Të dhënat e tij duhet të krahasohen me burime
tjera ,të konfirmohen, korrigjohen,dhe gjërat e pasakta e të pa konfirmuara nga
burime tjera të hidhen si të pasakta.
Vepra e tij posaçërisht kontribut të madh mund të jep në lokalizimin e
betejave të Skënderbeut me Osmanët, lokalizimin e disa qyteteve, posaçërisht
31

Marino Barletio,Vita et res praeclare gestae Christi athletae Georges Casstrioti
Epirotarum Principis, Zagreb,1743,372.
32
M.Barleti, Historia,….114-115,119-120,489
33
njësoj,190
34
Sot zotëron mendimi se Skenderbeu kishte 18 vjet kur u muarr peng nga Murati II edhje
atë në vitin 1423,d.m.th. është i lindur më 1405 ,1443 u ngrit kundër turqve në kryengritje
,ndërsa ka vdekur në qytetin bregdetar shqiptar Lesh,më 17 janar 1468,më gjërë për këtë
shih te:
Ali Hadri,Pasqyrë,...189-267
Historia e popullit.... 249-250 ,F.Noli,Historia,...24-30
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duke shkuar nga ajo se ai jep largësitë mes qyteteve me hapa romak, stadin
antik etj, pastaj në mënyrë detale i përshkruan disa qytete dhe fortesa mesjetare,
përshkruan vendin e betejave,gjë që mund të jetë në shërbim të madh
shkencëtarëve gjatç identifikimit të qyteteve, fortesave, vendit të betejave etj.35
Nga e gjithë ajo që u tha më lart mund të konstatojmë lirisht se vepra e tij
nuk është aspak roman, apo shpikje e Barletit, por një vështrim i një
bashkëkohaniku të kësaj ngjarjeje. Kjo vepër ka një rëndësi të jashtëzakonshme
për këtë periudhë të historisë së popullit shqiptar, dhe si e tillë mund të
shfrytëzohet si burim historik, me një lexim të vëmendshëm e kritik, krahasim
me burime dhe njohuri të reja, dokumente të reja, dhe bile edhe kërkime
arkeologjike të cilat do të ndihmonin shumë në identifikimin dhe përcaktimin e
qyteteve dhe lokaliteteve që Barleti i përmend në këtë vepër.

35

Barleti largësitë mes qyteteve i jep me hapa,edhe atë hapa romak (një hap romak ka 75
centimetra) ose me stadin antik (një stad antik ka përafërsisht 180 metra). Më gjërë shih;
Lufta shqiptaro-turke në sh.XV, burime bizantine,Tiranë,1967 ; Lufta shqiptaro-turke në
sh.XV,burime osmane,Tiranë,1968
Kristo Frashëri, Ku ndodhet Torvioli, Shkenca dhe jeta, nr.3.Tiranë,1975,60-61; Ali
Hoxha, Mbi lokalizimin e fushës së betejës së Torviolit,Stud.Historike,3,Tiranë,1979,238240; M. Barleti, Historia.....65,206; Aleksandar Stojanovski, Obid da se otfrli
pretpostavkata deka Svetigrad e Koxaxik, GINI,XXII/1-2, Skopje,1978,225-239; Stjepan
Antoljak, Kade bil Svetigrad ?,GINI,XXI/2-3, Skopje, 1977,67-93; Aleksandar Stojanovski,
Galaba Palikrusheva, Debarska oblast u sesdesetim godinama XV veka,Simpoziumi për
Skënderbeun, Prishtinë, 1969,181-195; Tomo Tomovski, Pitanje Kodzadzika,
Simpoziumi,...195-201.
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QERIM LITA

HASAN BILALLI –NJË FIGURË E MADHE
KOMBËTARE
Organizata Nacional Demokratike Shqiptare në Shkup, u themelua nga
inteligjenca e atëhershme shqiptare, shumica e së cilës ishin mësues, në mesin e
tyre edhe Hasan Bilalli, i cili lindi me 2 prill 1921(1919) në Shkup.1 Shkollën
fillore dhe gjashtë klasë gjimnaz i kreu në qytetin e lindjes në gjuhën serbokroate. Që në ditën e para si gjimnazist ai miqësohet me Abdullah Musliun,
ndërsa më vonë edhe me Azem Maranën.
Në kohën e pushtimit të Jugosllavisë mbretërore (6 prill 1941), Hasan
Bilalli ishte ushtar-regrut në Beograd. Disa ditë më vonë në Rashkë u zu rob
nga ushtria gjermane dhe menjëherë dërgohet në llogorin e Mitrovicës në
Kosovë. Këtu qëndroi disa ditë, përkatësisht deri me 25 prill kur arrin të
arratiset për tu vendos në Vushtrri. Posa u vendos në këtë qytet, u punësua te
Mustafa Haxhirahmani, një tregtarë i njohur në këtë pjesë të Kosovës.2 Në
shkurt të vitit 1942, regjistrohet në gjimnazin e Prishtinës, cikli i lartë,
përkatësisht në klasë të shtatë.3 Me hapjen e kursit Pedagogjik në Prishtinë, ai
së bashku me Azem Maranën, regjistrohet në të, duke e kryer me sukses të
dalluar.4 Me 6 nëntor 1942, me dekret të Ministrit Ernest Koliçi, Hasan Bilalli
1

Ekzistojnë dy data të ndryshme të lindjes dhe vendlindjes së tij. Në librezën shkollore
lëshuar nga Drejtoria e Normales së Prishtinës thuhet se Hasan Hamdi Bilalli ka lindur në
Shkup me 2-IV-1921. AQSH.F.803.V-, D II- 89. fl.45. Në anën tjetër nga dokumentacioni i
hetuesisë kuptojmë se ai ka lindur me 2 prill 1919 në Prishtinë. ДАРМ.Ф.УДБРСВР.Д.5113. М. Бр. 2576. УДБ-Скопје: “Хасан Хамди Билалли, рoден на 2.IV.1919
год. во град Приштина....”
2
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113., Изјава од Хасан Хамди Билалли, М. Бр.2576, УДБСкопје.
3
AQSH.F.803.V-, D II-89, fl. 46
4
Po-aty, fq.52: MBRETNIJA SHQIPTARE, MINISTRIJA E ARSIMIT, Kursi pedagogjik
zhvilluer prej 1 korrik e deri me 30 shtatuer 942-XX pranë Normales në Prishtinë. Numri i
regjistrit të kursistëve 10. ÇERTIFIKATË Për MËSUESI: Në mbështetje të Dekretit
Mëkëmsuer Nr. 170 datë 25-7 1942-XX qi ban fjalë mbi kursin pedagogjik për mësues në
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emërohet: “mësues në provë në Shtime”, Prefektura e Prishtinës.5 Më vonë, nga
Shtimja kalon mësues në qytetin e Podujevës, ku qëndroi deri në korrik të vitit
1944, që më pas kthehet në Shkup.6
Në nëntor të këtij viti, Azem Marana e lëshoi Tetovën për tu vendos edhe
ai në Shkup. Me vendosjen e këtyre dy personaliteteve të shquara shqiptare,
fillojnë edhe lëvizjet e para kombëtare në këtë qytet të lashtë shqiptar. Siç dihet
pushtuesit e ndryshëm sllav, në radhë të parë ai serb, për qëllimet e tyre
hegjemoniste dekada të tëra zbatonin politikën e shtypjes dhe të terrorit ndaj
shqiptarëve. Kjo politikë, sidomos u krye në qytetin e Shkupit, ku krahas
dhunës dhe terrorit, ata nëpërmjet klerit mysliman (lojal ndaj politikës së tyre),
zhvilluan një politikë të asimilimit të shqiptarëve të Shkupit. Autoritetet
serbomadhe, i porosisnin të besuarit e tyre që: “të zhvillojnë propagandë te
xhemati i tyre”, se në Shkup “nuk ka shqiptar por vetëm turk.”7 Në rrethana të
tilla shumë qytetar shqiptar të Shkupit, edhe pse prejardhja e tyre ishte e pastër
shqiptare, si rezultat i presionit dhe propagandës antishqiptare, që këtu duhet
shtuar edhe nivelin e ulët të vetëdijes nacionale, deklaroheshin turq, madje një
pjesë e madhe nëpër shtëpitë e tyre flitnin turqisht.8
E theksova këtë, për faktin se kjo dukuri do të paraqitet edhe me
vendosjen e pushtetit “popullor”, ku disa qarqe shoviniste maqedonase, në
kohën kur do të hapen shkollat e para pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore,
nuk dëshironin që në këtë qytet të hapet shkollë shqipe, me arsyetim se:
“popullsia myslimane e Shkupit është turke e jo shqiptare.” Kësaj propagande,
fuqishëm do t’ju kundërvihen dy atdhetarët shqiptar: Azem Marana dhe Hasan
Bilalli. Ata siç u vu në dukje edhe mësipërm, do të ballafaqohen në mënyrë të
drejtpërdrejtë me këta elemente antishqiptare dhe falë vendosmërisë së tyre, në
dhjetor të vitit 1944, në Shkup u hap shkolla e parë në gjuhën shqipe me emrin
“LIRIA”, në të cilën mësues të parë ishin pikërisht këta dy veprimtarë të dalluar
të kauzës kombëtare shqiptare.9
Paralel me hapjen e shkollës shqipe, Hasan Bilalli, sikurse edhe miku i tij
i idealit Azem Marana, ishin nismëtarët dhe njëherësh edhe themeluesit e
organizatës “Nacional Demokratike Shqiptare. Duhet të vëmë në dukje faktin
viset e lirueme zotit Hasan Bilalli nga Shkupi, lindun në Shkup më 2-IV 1921 i lëshohet kjo
çertifikatë aftësije për mësuesi në shkollat fillore të Mbretnisë Shqiptare...”
5
AQSH.F.803.V-. D II-89, flë49: Dekret Ministruer: Emnohen mësues e mësuese në provë
të paktën për dy vjet në grupin B, grada XI me rrogë mujore 150 fr. shq. siç asht caktue në
tabelën e përgjithshme të Dek. nën Nr. 105, këto që shënohen ma poshtë, tue i caktue me
shërbim në vendin qi figuron mbi sejcilit:
1. Hasan Bilalli në shtimje (Prishtinë); 2. Jusuf Rexhepi në Mirash..”
6
Po-aty, fl.53: ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113,po-aty.
7
Qerim lita, Shaban Efendia-Atdhetar i Devotshëm, Shkup 2010, fq.53-65.
8
Po-aty.
9
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113, po-aty, Hasan Bilalli në vazhdim të deklaratës së tij thot:
“Në dhjetor të vitit 1944 u emërova mësues nga dhoma e arsimit në shkollën fillore shqipe
“Liria”, ku punova deri në arratisjen time 23 korrik 1946...”
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se, historiografia shqiptare, kur flet për këtë organizatë, sikur e anashkalon
kontributin e dhënë si në krijimin ashtu edhe në zgjerimin e sajë të Hasan
Bilallit. Detyra e historianit, është që ngjarjet historike të një periudhe të
caktuar dhe figurat udhëheqëse të asaj periudhe ti paraqet duke u mbështet në
dokumente relevante arkivore e jo me fraza boshe, duke ofruar të pavërteta apo
gjysmë të vërteta. Nisur nga ky parim, më duhet të them se Hasan Bilalli,
krahas Azem Maranës, përbënte figurën kryesore të NDSH-së në Shkup. Emri i
tij haset kudo ku figuron emri i Azem Maranës. Atë e shohim, në mbledhjet e
para kur kjo organizatë themelohet, pastaj në takimet e fshehta të organizatës
me Ibrahim Kelmendin, në shtypjen, shumëzimin dhe shpërndarjen e
proklamatës të aprovuar në Kongresin e I(III) të NDSH-së në Kopilaçe të
Shkupit etj.
Tash më dokumentet arkivore saktësojnë se Qemal Skënderi, Mexhit
Zyberi, Rexhep Dauti dhe Xhemal Kasami-Fera, janë përfshi në organizatë në
qershor të vitit 1945, pikërisht nga Hasan Bilalli, e jo siç e paraqesin disa
historian shqiptarë, se gjoja Qemal Skënderi është nismëtari dhe themeluesi i
parë i NDSH-së në Shkup.10
10

Për formimin dhe fillet e aktivitetit të KND-së do të informohen qarqet patriotike në
Tetovë dhe Shkup, të cilat do ti hynë organizimit të një organizate të fshehtë me detyrë
parësore: të depërtohet në Brigadën e VII Shqiptare të Maqedonisë dhe të nxiste rebelimin e
saj për tiu bashkuar Revoltës së Shaban Polluzhës. Pas disa takimeve në grupe prej dy e tre
vetash të patriotëve: Hasan Bilalli, mësues me prejardhje nga Vushtria – Prishtina, Hafëz
Hetem Tahiri nga Reçica e Madhe e Tetovës, mik i ngushtë i Mulla Idrizit qysh nga vitet
30-ta, Mahmut Dumani nga Elbasani, përgjegjës për arsim në Shkup, Azem Morana,
mësues në Shkup, Jonuz Balla, mësues në Shkup me prejardhje nga Shqipëria, Prof. Ibraim
Hakiu – Kelmendi nga Presheva, Mehmet Bushi, oficer matjan në pension, Halim Orana,
student i agronomisë nga Gjilani, ish konsull i Shqipërisë në Shtetin Kroat të Pavarur, gjatë
Luftës së Dytë Botërore, mandej Demir Shabani i Tanishecit, Shemalj Bllaca i Shkupit,
Hafëz Beqiri i Shkupit, Mulla Hajdari i Orizares, mik i ngushtë i Mulla Idrizit dhe jataku
më besnik i Sylë Hotlës, Kemail Skënderi, berber i Shkupit me prejardhje nga Qajlana e
Dervenit e të ndonjë tjetri, u mor vendimi për formimin e organizatës ilegale politikoushtarake me një shartim të emrit KND-së- “që ishte ngritur në Kosovë!”, dhe pikërisht me
emrin Organizata Nacional Demokratike Shqiptare me shkurtesën NDSH-e..”, Dr.
Muhamet Pirraku, vepra e cituar, fq. 318-319; Nga emrat që i përmend Dr. Pirraku, vetëm
Hasan Bilalli, Azem Marana dhe Mahmut Dumani, kanë marrë pjesë në katër mbledhjet e
para ku është sjellë vendimi për themelimin e NDSH-së. Për këtë flasin të gjitha
dokumentet e dala nga hetuesia dhe nga procesi gjyqësor i zhvilluar me 26 janar-7 shkurt
1947 në Shkup, kundër 19 anëtarëve të KQ të organizatës në fjalë. “....Për të akuzuarin
Mahmut Dumanit i cili përpiqet para hetuesisë ta fshehë të vërtetën për rolin e tij udhëheqës
në organizim në organizatën antipopullore, nga dëshmitë e grumbulluara në hetuesi, si dhe
nga sqarimi i të akuzuarit Azem Marana, të cituara më lart, nga deklarata e tij para organeve
të hetuesisë të datës 6 -XI 1946, përveç tjerash theksohet: "Në përgjithësi, në bisedimet
tona si edhe në mbledhje Mahmut Dumani paraqitej ashpër kundër situatës së tanishme në
Jugosllavi dhe angazhohej që sa më parë të organizohet pakica shqiptare në luftë, për çka
edhe vetë ai ofronte sugjerime dhe plane". Nga sqarimi i të akuzuarit Qemal Iskënderi
dhënë para Prokurorit Publik të Republikës Popullore të Maqedonisë, në proçesverbalin e
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Para se ti përfshijë të sipërpërmendurit në organizatë, ai kishte themeluar
një tresh që përbëhej nga: Xhavit Selimi, Abdylqerim Seiti dhe Bajram
Bajrami. Në korrik të vitit 1945, në fshatin Luboten, dërgoi Xhavit Selimin dhe
Hysniqemal Ejupin, që të themelojnë komitetin në këtë fshat, i cili më pas do të
mbante lidhje me çetat e armatosura që vepronin në Kopilaçe.11 Në verën e vitit
1945, me kërkesë të Ibrahim Haki-Kelmendit, Hasan Bilalli e lidhi NDSH-në
me konsullin e Republikës së Turqisë në Shkup, Emin Gerçek.12
Aktiviteti i Hasan Bilallit në zgjerimin, përkatësisht në afirmimin e
politikës kombëtare të NDSH-së, nuk u përkufizua vetëm tek anëtarësia e
NDSH-së. Ai tashti kudo ku i jepej mundësia, fliste kundra pushtetit komunist, i
cili sipas tij nuk dallonte “nga pushtuesit e më parshëm”, dhe se për dallim nga
kombet tjera: “shqiptarët ngelën nën robëri”, sepse atyre nuk ju mundësua e
drejta e vetëvendosjes. Duhet të vëmë në dukje, se të gjitha këto, Bilalli para
masave të gjëra shqiptare, i paraqiste si: “qëndrime personale të tij”. Këtë e
bënte për ta ruajt fshehtësinë e ekzistimit të organizatës. Një agjitacion më i
theksuar, siç do të shprehet ai para organeve të hetuesisë: “veçmas është zbatuar
në mesin e LRPM (Lidhja e Rinisë Popullore të Maqedonisë – Q.L)”, me qëllim
të përfitimit të rinisë shqiptare të Shkupit. Për këtë arsye, Hasan Bilalli dhe
Azem Marana, u anëtarësuan në atë organizatë, duke vepruar për disa muaj nga
brenda, e që ishte edhe pjesë e programit të organizatës.13
Aktivitetet e mësuesve shqiptar, përcilleshin me vëmendje nga autoritetet
e Shkupit. Në gusht të vitit 1945, KV i PKM-së për qytetin e Shkupit, e
njoftonte Byronë politike, se: “ndërmjet shqiptarëve dhe turqve ka zënka”, të
cilat siç thuhet: “dita ditës po thellohen diferencimet midis tyre.” Në vazhdim të
datës 23-XI 1946, përveç tjerash kemi këtë pohim: "Azem Marana dhe Hasan Bilalli mua
më kanë folur, kur ne bisedonim për organizatën, se Mahmut Dumani është organizatori
kryesor i organizatës dhe se ai i ka organizuar". Nga sqarimi i Jetish Vishit, dhënë para
organeve të hetuesisë në procesverbalin e datës 24-XI 1946 theksohet se i akuzuari
Mahmut Dumani gjatë një takimi që e kanë pasur në Shkup, përafërsisht Shëngjergji i vitit
1946, ka folur për organizatën antipopullore në mesin e mësuesve shqiptarë nga Tetova dhe
Shkupi. Nga deklarata e dëshmitarëve Nebi Veli Jonuzi dhe Nuredin Jonuz Ibrahimi, në
detaje i paraqesin mbledhjet e organizatës, të cilat janë mbajtur në fillim të vitit 1946 në
Shkup në shtëpin e Hysni Qemalit, me pjesëmarjen e Qemal Qazimit, Nebi Veli Jonuzit,
Hasan Bilallit dhe Azem Maranës, në të cilat mbledhje, përveç asaj që u theksua më lart,
Mamut Dumani ka propozuar që brigada shqiptare të tërhiqet në mal.”, ДАРМ.Ф. Јавно
Обвинителство на НР Македонија, бр. 6, 11 јануари 1947 год., Скопје, fl.23
11
ДАРМ.1.1101.6.16/251-324.
12
Po-aty.
13
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113, po-aty: Në deklaratën e përmendur Hasan Bilalli shprehet:
“..Përndryshe në qytet aty ku kisha besim kam folur kundra këtij pushteti, kam thënë se ne
shqiptarët jemi të robëruar e ngjashëm, por jam kujdesur që për këtë të mos e kuptojnë se
flas në emër të organizatës por si qëndrim i imi personal. Këtë posaçërisht e kemi zbatuar
në mesin e organizatës rinore “NOMS” për ta përfituar rininë kah vetja. Nga këto arsye
edhe u inkuadruam në atë organizatë që si e si të mund të veprojmë nga brenda. Me një
veprimtari të tillë u morëm disa muaj...”
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informatës vihej në pah se: “paria turke dëshiron ta pengoj atë diferencim, për
ta ruajtur bllokun mysliman, ndërsa shqiptarët shprehin shovinizëm, ata
dëshirojnë diferencim të fortë dhe të shpejtë, duke deklaruar se në Shkup të
gjithë janë shqiptarë, se nuk ka turq, por vetëm të turqizuar..”14
Rreth kësaj çështjeje, Qemal Sejfulla, në Konferencën e organizatës
partiake të Shkupit, mbajtur me 12-13 gusht 1945, do të shprehet: “Në qytetet
ndodhin ca rigrupime – diferencime ndërmjet turqve dhe shqiptarëve. Siç është
e njohur se politika serbomadhe ndaj masave shqiptare ishte politikë e
likuidimeve fizike. Ndërsa politika ndaj turqve – ishte më tolerante, për çka një
pjesë shumë e madhe e shqiptarëve u turqizuan – u asimiluan.”15 Siç shihet,
Sejfulla (deklarohej turk edhe pse në fakt rrjethte nga një familje e pastër
shqiptare nga rrethi i Kaçanikut) në mënyrë të hapur e pranonte se shumica
dërmuese e “turqve” në Shkup, realisht janë shqiptarë, të cilët regjimi
serbomadh me dhunë i kishte turqizuar. Mirëpo, përkundër këtij fakti, ai në
vazhdim të fjalimit do ta shpreh mllefin e tij kundër politikës së autoriteteve
partiake të Shkupit, të cilët gjoja paskan toleruar “paraqitje të kundërt”,
përkatësisht ju paskan mundësuar: “të gjithë atyre që kanë prejardhje shqiptare
të rigrupohen dhe të krijojnë kombësinë e tyre”, e që sipas tij: “ky rigrupim,
krijoi urrejtje të dukshme ndërmjet turqve dhe shqiptarëve, me çka shqiptarët
shfaqin shovinizëm, si p.sh. i detyrojnë turqit që fëmijët e tyre të mësojnë në
shkollat shqipe..”.16
Në vjeshtë të vitit 1945, në RP të Maqedonisë formohet “Komisioni
Kulturo-Arsimor Shqiptar”.17 Duhet të vëmë në dukje se këtë komision e
drejtonte inteligjenca e atëhershme shqiptare, shumica e së cilës ishin mësues.
kështu Komisionin Kulturor për Shkupin e udhëhiqte Mahmut Dumani, ndërsa
anëtarë tjerë ishin: Azem Marana, Hasan Bilalli, Bajram Bajrami, Anica Lora,
Isuf Hisenbegasi etj.18 Shikuar sipas dinamikës së aktiviteteve kulturorearsimore, dega e komisionit në Shkup, dallohej për të mirë nga degët e rretheve
tjera. Meritë të madhe për këtë s’do mend se patën mësuesit shqiptar, në mesin
e tyre edhe Hasan Bilalli. Gazeta e asaj kohe në gjuhën shqipe “Flaka e
Vllaznimit”, informonte pandërprerë për aktivitetet kulturore në Shkup. Në një
numër të saj të muajt janar 1946, veç tjerash thuhej: “Me 23 dhetuer, në
Medresen Isa Beg, mësuesit e shkollës fillore “Liria” të Shkupit, mbajtën një
konferencë me prindët e nxanësve të kësaj shkolle. Në këtë konferencë muerën
pjesë përmbi 350 prind dhe mjaft intelektual shqiptarë vendas e të huaj.
Mësuesit Azem Marana, Isuf Hisenbegasi dhe Hasan Bilalli, folën mbi
14

ДАРМ-оделение Скопје, 1.6.203.31.3/100-102.
Po-aty.
16
Po-aty; Qerim Lita, Naçertania, K. Cërvenkovski dhe identiteti shqiptar në Maqedoni
(1945-1954), Shkup 2007, fq. 45-46.
17
ДАРМ.1.464.4.61/85-87.
18
ДАРМ.1.464.4.67/96-98.
15
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rëndësinë e skollës dhe mbi përgjegjësin që kanë prindët për edukimin e
fëmijëve të tyre..”19
Krahas konferencave arsimore, Dega e Shkupit e Komisionit KulturoArsimor Shqiptar, organizonte edhe një sërë aktivitetesh tjera kulturore. Bartës
të këtyre aktiviteteve ishin mësuesit shqiptar, Azem Marana dhe Hasan Bilalli,
si dhe nxënësit e shkollës fillore “Liria” të Shkupit. Në mars të vitit 1946, nga
ana e kësaj shkolle në Shkup u organizua një shfaqje teatrale. Rreth këtij
aktiviteti kulturor, gjerësisht informohemi nga “Flaka e Vllaznimit” e cila në
një artikkull të saj të datës 23 mars 1946, me titull: “Nxanësit dhe mësuesit
shqiptarë të shkollës “Liria” në Shkup dhanë një shfaqje theatro-korale”,
shkruante: “Shqiptarët e Shkupit janë tue pa për çdo ditë fytyrat e gëzueshme
dhe plot shpresë të fëmijëve të tyne. Përveç rinisë që ka fillue të dallohet për
mënyrën e saj se si asht organizue dhe në punën që zhvillon, dhe pionerët
shqiptarë shkojnë drejtë rrugës që të mbush zembrën me gëzim e shpresë se e
ardhmja Kulturale e shqiptarëve në Maqedhoni, jo vetëm se premton, por me
siguri do të bahet dhe një faktor i dallueshëm edhe në fushën mendore..”20 Më
pas artikulli shtonte: “Fakti që na shtyn të bajmë dhe një herë këtë konstatim,
nuk ashtë dishka e re, mbasi për çdo ditë kemi prova që plotësojnë bindjet tona,
por tue marë pjesë në shfaqjen që me 16 Mars të k.v. nxanësit dhe mësuesit e
Shkollës “Liria”, e dhanë në sallën e shkollës “Dame Gruev”, u bindëm dhe një
herë ma shumë, se nxanësit shqiptarë nën udhëheqjen e mësuesve plot zell dhe
vullnet, janë shumë të përparuem.”21
Nga sa u tha më sipër lirisht mund të konstatojmë se Hasan Bilalli luajti
një rol të rëndësishëm në ngritjen e vetëdijes kombëtare në Shkup e më gjerë. Si
njëri ndër udhëheqësit më të besueshëm të KQ të NDSH-së, në prill të vitit
1946, caktohet përgjegjës dhe njëherit lidhja e vetme e Komitetit Qendror, me
komitetet që vepronin në Kosovë. Kjo detyrë ju dha në takimin e Gjon Sereçit
që e pati në Shkup me Azem Maranën dhe me të. Siç dihet, këtu tre figurat e
shquara të kombit shqiptar, veç tjerash vendosën që në të ardhmen të mbajnë
emra ilegal edhe atë: Gjon Sreçi “Kthetra”, Azem Marana “Kreshniku” dhe
Hasan Bilalli “Iliri”.22 Së bashku me Azem Maranën, Hysni Rudin, Halim
Oranën, Qemal Skënderin dhe Mexhit Zyberin, organizoi Kongresin e II(IV) të
NDSH-së, të mbajtur me 1 qershor 1946 në Shkup, në të cilin ai u zgjodh
anëtarë i Komitetit Qendror.
Në mbrëmjen e 22 korrikut 1946, arriti ti shmanget arrestimit duke u
larguar nga Shkupi, që më pas të merr pjesë në Kongresin e III(V) të
organizatës, i cili u mbajt me 25 të këtij muaji në Blinajë. Hasan Bilalli,
arrestohet në vjeshtë të vitit 1946, nga partizanët grekë gjatë tentimit për të
19

Flaka e Vllaznimit,Shkup 3 janar 1946, fq.2.
Po-aty, 23 mars 1946, fq.2.
21
Po-aty.
22
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.198, po-aty.
20
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kaluar ilegalisht kufirin shqiptaro-grekë, të cilët menjëherë e dorëzojnë deri te
organet kufitare të Shqipërisë. Me kërkesë të autoriteteve policore maqedonase,
me 21 janar ai nga Shqipëria depërtohet në Shkup.23 Një ditë më vonë, shërbimi
sekret UDB-ë, nëpërmjet një shkrese i drejtohet Prokurorisë Publike të RP të
Maqedonisë, në të cilën u kërkua që të lejohet hetuesia kundra tij.24 Kërkesa e
policisë u miratua me 25 janar25, ndërsa tre ditë më pas, Prokurori Publik
Nikolla Vrazhallski, gjyqit të qarkut në Shkup, ia dorëzoi aktakuzën plotësuese,
nëpërmjet së cilës tashti 17 të akuzuarve të parë do t’ju bashkëngjiten edhe
Hasan Bilalli dhe Nazmi Azemi.26 Ja se për çka akuzohej Hasan Bilalli:
a) Qysh në fillim të vitit 1945, bashkë me të akuzuarit Azem Marana
dhe Mahmut Dumani ka krijuar organizatën antipopullore "Nacional
Demokratike Shqiptare" dhe është zgjedhur anëtar i Komitetit Qendror të kësaj
organizate.
b) Gjatë veprimtarisë për zgjerimin e organizatës Nacional
Demokratike Shqiptare ka qenë lidhur me të akuzuarin Qemal Iskënderin i cili
u betua bashkërisht me të akuzuarin Mexhit Zyberi dhe Rexhep Dautin para tij,
duke i nisur në kongresin e tretë të organizatës mbajtur në muajin gusht të vitit
1945 në fshatin Tanishecë.

23

ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113, Оперативен архив на СДБ, Кратка содржина на
досието: “Nga fillimi i vitit 1945, si anëtar i KQ të NDSH-së në mënyrë aktive vepron në
zgjerimin e organizatës me përfshirje të anëtarëve të rijë. Ka marrë pjesë në më shumë
mbledhje /Kongresin e III, IV dhe të V-të/. Gjatë bastisjes arrinë të arratiset në Kosovë, ju
bashkua bandës balliste – çetës së Ajet Gërgurit. Meqë banda qe shpartalluar nga njësitë e
mbrojtjes Popullore, ai së bashku me një tjetër kalon në Shqipëri /kështu ishte vendimi i
tërë udhëheqjes në Kosovë, që tu bashkohen Grekëve dhe Anglezëve/ ndërsa nga atje në
Greqi ku nga partizanët grek dorëzohet te pushtetarët shqiptar ndërsa ata pushtetarëve
jugosllav.”
24
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113., 20.01.1947, год. Скопје: “DERI TE PROKURORIA
PUBLIKE PËR MAQEDONI.
Ju lusim që të na e mundësoni ta mbajmë personin Hasan Bilalli, i lindur në Prishtinë, me
profesion mësues, ndërsa jeton në Shkup.
I njëjti është arrestuar me 21 janar 1947 si organizator për krijimin e organizatës ilegale
“Nacional demokratike shqiptare”, e cila ka për qëllim të luftoj për rrënimin e këtij pushteti
dhe Kosova e Maqedonia Perëndimore të bashkohen me Shqipërinë e Madhe. Meqenëse
këtë nuk do ta lejoj as pushteti në Shqipëri e as i Jugosllavisë, prandaj kanë vendosur të
themelojnë komitete nëpër fshatra dhe qytete, të cilat komitete si detyrë e kishin lidhjen me
bandat, sepse në rast të një rikthese, ata do të luanin rol të rëndësishëm. Kështu, Hasan
Bilalli me veprimtarinë e tij antipopullore ka arrit të krijoj shovinizëm dhe të tërheqë edhe
tjerë në organizatën ilegale për luftë kundër pushtetit të tanishëm.”
25
ДАРМ.Ф.Јавно Обвинителство, Бр.1/47, 25.01.1947 год., Скопје.
26
Po-aty, 28.01.1947 год., Скопје: “Që kundër personit Hasan Bilallit, mësues,
të hapet padi penale dhe të mbahet në burgun e hetuesisë deri në
përfundim të hetimeve.”
26
ДАРМ.Ф.Јавно Обвинителство, Бр.1/47, 28.01.1947 год., Скопје.
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c) Ka pranuar letër dekretuese prej çetës së Luan Gashit, sekretar i
çetës balliste të Hysen Tërpezës dhe mori pjesë në kongresin e tretë, ndërsa më
vonë u lidh me ballistin Ibrahim Hakiu në Shkup, i deleguari i çetave balliste,
me të cilin ka biseduar që të hyjnë në lidhje me konsullin turk në Shkup. Për
këtë qëllim futi në organizatë të akuzuarin Xhavit Abdullau dhe i dha si detyrë
të dërgoj letrën deri te konsulli turk si dhe për të marrë përgjigje, detyrë që
Xhaviti e kreu.
ç) Ka qenë lidhur me të arratisurin Qazim Sopi të cilit nëpërmjet të
akuzuarit Xhavit Abdullahu i ka nxjerrë pashaportë false nga konsulli turk si
dhe i ka dhënë Qazim Sopit 1.000 dinarë si ndihmë.
d) Ka mbajtur lidhje me çetat në Kosovë me të cilat ka komunikuar
me anë të letrave duke marrë emrin ilegal "Ilir" dhe me paratë e organizatës dhe
mjete tjera të nevojshme ka ndihmuar këto çeta.
dh) Në mënyrë aktive ka punuar në përgatitjen e Kongresit IV në
Shkup, ku mori pjesë në të dhe u zgjodh anëtar i Komitetit Qendror.
e/ Si i deleguar i Komitetit Qendror të organizatës ka marrë pjesë në
kongresin V të saj, mbajtur me 25 korrik 1946 në malet e Lipovicës në Kosovë.
Ka marrë pjesë aktive në punimet e kongresit, ku, përveç tjerash vendoset që
çetat balliste të kalojnë në Greqi.
f) Pas kongresit të pestë së bashku me çetën e Ajet Gërgurit, meqë
ajo u shpartallua, dhe me të arratisurin Naso Kujoviç, ilegalisht ka kaluar
kufirin jugosllav-shqiptar dhe po ilegalisht ka bërë përpjekje për kalimin e
kufirit shqiptaro-grek. Në Greqië u lidh me çetat balliste si dhe morie pjesë në
pregatitjet prej andej kundër RFPJ.”27
Në bazë të kësaj nga ana e Gjyqit të qarkut në Shkup, me 7 shkurt 1947,
Hasan Bilalli si i akuzuari i tretë dënohet me dënim të rëndë prej 20 vjet heqje
lirie.28
Pas vuajtjes së dënimit, Hasan Bilalli një kohë ngeli pa punë, që më pas të
punësohet në Teatrin e Kombësive në Shkup. Këtu punoi disa muaj dhe për
shkak se pushteti atë e konsideronte si njeri shumë të rrezikshëm, largohet nga
puna. Më vonë ai punësohet në fabrikën “Metallski Zavod Tito”, ndërsa pas
vitit 1966 ju kthye përsëri arsimit, fillimisht në SHF “Liria” të Shkupit, e më
pas transferohet në SHF “Përparimi” në Studeniçan, ku edhe pensionohet.
Duhet vërë në pah faktin se shërbimi sekret maqedonas, nëpërmjet disa
bashkëpunëtorëve me vëmendje e përcillte çdo lëvizje të tij. Madje në mesin e
informatorëve, UDB-ë kishte arrit të fus edhe disa ish anëtarë të NDSH-së, që
këtu duhet veçuar bashkëpunëtorin me nofkën “Krashnjak”, me të cilin Hasan
Bilalli kishte bashkëvepruar gjatë viteve 1945/46, andaj aspak nuk dyshonte tek
ai. Në një rast “Krashnjaku”, për ta parë qëndrimin e tij politik, do ta provokoj
Hasanin me fjalët: “Çdo lloj veprimtarie kundër pushtetit është budallaki, ne që
27
28

ДАР:1.1101.6.12/523-578.
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113.ПРЕСУДА К.Бр.8/87.
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kemi vepruar në atë kohë kemi qenë të manipuluar.” Këtij provokimi, Bilalli i
përgjigjet shkurt dhe qartë: “Ti më dukesh se ke ndryshuar, e ke humb shpresën.
Nuk duhet ta humbësh shpresën, duhet të ngelësh si ke qenë më herët, ndërsa
nëse e humbim shpresën dhe tërhiqemi nga ajo që e kemi kërkuar më herët
duhet të zhytemi në Vardar.”29
Me këtë qëndrim Hasan Bilalli ngeli deri në vdekje, prandaj pushteti
nëpërmjet veglave të veta e mbante nën kontroll të përhershme. Për të parë se
ç’far presioni psikik kryente UDB-ë, ndaj Hasan Bilallit, si shembull po e
paraqesim një shkresë zyrtare të lëshuar nga ky shërbim në vitin 1984, në të
cilën shprehimisht thuhet: “Nëpërmjet rrugës operative e kontrollova personin
Hasan Bilalli i cili është nën kontroll represiv dhe për të i mora të dhënat si më
poshtë:
Personi momentalisht qëndron në shtëpi ku jeton me dy djemtë e tij.
Shpesh herë udhëton për disa ditë në Ferizaj nga ku e ka prejardhjen. Këtu
shpesh herë shkon në Bit Pazar sepse atje ka më shumë shokë madje edhe
farefis.”30
Hasan Bilalli vdiq më 24 qershor të vitit 1987, në Shkup, nga një
sëmundje e rëndë. Në dosjen e UDB-së, ai paraqitej si “armik i përhershëm i
pushtetit”, ndërsa veprimtaria e tij siç thuhet “armiqësore” ndahej në tre
kategori edhe atë: “Irredentist Shqiptar”, si i “arratisur” dhe “Ballist”,
përkatësisht “NDSH-istë”.31

REZYME
Hasan Bilalli, krahas Azem Maranës, përbënte shtyllën kryesore të
Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare në Shkup. Si njëri ndër
themeluesit dhe më të besueshmit e organizatës, mori pjesë në disa takime
përkatësisht mbledhje të organizuara nga NDSH-ja, gjatë periudhës kohore
1945-1946 në Shkup, siç ishin: takimi në Shkup me prof. Ibraim Kelmendin,
pastaj me Qemal Abdullahun, Gjon Sereçin, Memet Bushin, Halim Oranën etj,
si dhe në Kongresin e II(IV) të NDSH-së të mbajtur me 1 qershor në Shkup,
dhe atë të III(V) me 25 korrik 1946 në Blinajë.
29

ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113. 16 .XII. 1955 год., Скопје, Иѕвештај, Извор
„Крaшник„, бр. 19004.
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Po-aty, 3.2.1984, акција „Јахорина„.
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ДАРМ.Ф.РСВР-СРМ –СДБ, 03.03.1988 год.Билали Хамди Хасан, Лично досие БрН-05113, Линии на работа на СДБ: Албански Иредентизам. Се јавува како припадник
на следните категории: 1. Албански Иредентист; 2. Одметник: 3. Балист. Судски
административни мерки: Осудуван на 20 год. Манифестирана непријателска дејност
и карактерни особини.
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Njëkohësisht Kontributi i tij ishte shumë i madh edhe në vetëdijesimin e
ndërgjegjes kombëtare shqiptare në qytetin e Shkupit. Ai së bashku me
mësuesit tjerë shqiptar siç ishin: Azem Marana, Mahmut Dumani, Jonuz Balla,
Spiro Theodosi, Xhevair Vejseli, Jetish Vishi e shumë të tjerë që në ditët e para
të pas Luftës së Dytë Botërore, u kyç në aksionin për hapjen e sa më shumë
shkollave shqipe në viset shqiptare të RP të Maqedonisë.
Hasan Bilalli, në procesin gjyqësor i zhvilluar me 26 janar – 7 shkurt
1947 në Shkup, u dënua me 20 vjet heqje lirie. Pas vuajtjes së dënimit, UDB-ja
maqedonase vazhdoi ta përcjellë çdo lëvizje të tij. Vdiq me 24 qershor të vitit
1987 nga një sëmundje e rëndë.
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IZAIM MURTEZANI

TRADITA DHE MODERNITETI
(Sipas disa riteve dhe praktikave magjike të ciklit jetësor)
1. Venerime të shkurtëra teorike rreth traditës dhe modernitetit
Tradita (lat. traditio: transmetim, bartje prej gjenerate në gjeneratë,
përhapje me gojë e rrëfimeve, mësimeve, besimeve, riteve, informatave;) është
proces i transmetimit, bartjes me gojë dhe me shkrim prej gjenerate në gjeneratë
të ideve, vlerave, parimeve të formës së modelit. Nga vetë etimologjia e saj
rezulton se tradita paraqet kategori shumëkuptimore e cila ka përkufizime të
shumta, qoftë në planin sociologjik, kulturologjik, antropologjik, psikologjik,
religjioz, historik, estetik, politik, filozofik etj (EPK, 1993: 1204). Traditës, pra
mund t’i jepet kuptim më i ngushtë, ose më i gjerë, varësisht nga dioptria e
venerimit të saj. Ajo paraqet tërësi të vlerave, ideve, normave, zakoneve që janë
përfshirë në “memorien historike”, identitetin kulturor të individit, grupit,
popullit dhe njerëzimit. Studiuesit me preferenca semiologjike (Moris, Sosir,
Bart), theksojnë se tradita është relacion gjuhësor, apo gjuha në gjuhë. Esenca e
traditës shtrihet diku ndërmjet elementit empirik në gjuhë dhe asaj që në të,
është transcedente. Tradita është tekst që mund të lexohet dhe interpretohet në
mënyra të ndryshme. Ajo është mposhtje e pandërprerë e empirisë nëpërmjet
refleksionit. Me një fjalë, tradita është ajo që mbetet në kohë, që transmetohet,
por edhe që ndryshohet duke futur risinë në subjektin ku përhapet dhe në
epokën kohore ku zgjerohet dhe kultivohet. Ndryshimet e traditës bëhen të
dukshme menjëherë, të tjerat kërkojnë dekada, të tretat edhe shekuj. Së
këndejmi, tradita nuk është frymë që ngurtëson statuskuonë, por edhe që
reflekton ndryshimin. Pra, tradita ka fuqinë e transformimit dhe së qenurit
vepruese jashtë kontekstit në të cilin është paraqitur. Mund të konstatohet
lirshëm se pa traditë, jo vetëm që nuk ekziston asnjë kulturë në historinë e
njerëzimit, por pa të, nuk mund të supozohet as ekzistenca e ndonjë bashkësie
njerëzore.
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Ndërkaq, nocioni që i dedikohet modernes, apo modernitetit si shkallë e
zhvillimit kulturor, sot, është një ndër më të rëndësishmit dhe njëherit më të
eksploatuarit në kuadër të perceptimit të kategorisë së kohës. “Si një kategori e
rëndësishme, jo vetëm e kohës, por edhe hapësirës, fjala moderne tregon të
tashmen, e cila është “mu tani”. Diskursi për modernen, apo modernitetin është
diskursi për të tashmen, apo diskursi për ndryshimin, respektivisht ndryshimin e
përshpejtuar (Anttonen, 2006: 279-281). Mënyra analitike e definimit të
modernitetit i vë në dukje parimet themelore ose indikatorët e modernitetit të
cilët në shumicën e rasteve paraqiten si kundërvënie ndaj shoqërisë tradicionale.
Në këtë drejtim, pasardhësi më i rëndësishëm i funksionalizmit modern Emil
Dyrkheim me modernitet nënkuptonte solidaritetin organik i cili bazohet në
integrimin e dallimeve të një bashkëpunimi harmonik në tërësi, kurse
solidariteti mekanik i referohet traditës dhe ka të bëjë me respektimin e
normave të përbashkëta të një bashkësie të caktuar. Pra, sipas Dyrkheimit,
tradita kultivon shkrirjen e individit në bashkësi, kurse moderniteti kultivon
individin sipas preferencave vetjake. Dyrkheimi e kundronte evolucionin
shoqëror nga solidariteti mekanik i shoqërisë arkaike (fisnore) drejt solidaritetit
organik - veçori e shoqërisë industriale. Sipas perspektivës së Veberit e cila
është e bazuar në binarët e kundërshtive midis arsyes dhe traditës, moderniteti
është racionalitet, në kuptim të tejkalimit të bestytnive, përderisa tradita
manifeston mungesën e këtij racionaliteti (Antonnen, 2006: 293). Ndërkaq,
studiuesi gjerman Bausinger, termin traditë ia referon ekuivalencës, kurse
termin modernitet - ndryshimit. Pas Luftës së Dytë Botërore janë zhvilluar një
numër i madh i teorive të ndryshme të cilat mëtojnë të diagnostifikojnë shkaqet
e kalimit nga tradicionalja drejt modernitetit. Edhe pse të ndryshme njëra me
tjetrën, shumica e këtyre teorive si indikatorë të modernizimit i vënë në dukje
industrializimin, urbanizimin, rritjen e shkallës së arsimimit, ndryshimin e
sistemit të vlerave, zgjerimin e participimit politik e kështu me radhë.
Nga krejt kjo që u tha deri më tani, mund të konkludohet fare lehtë se
“tradita dhe moderniteti nuk duhet të venerohen si nocione kundërvënëse, meqë
ndodh që modernia përmban tradicionalen dhe anasjelltas. Dikotomia e traditës
dhe modernes nuk mund t’i shmanget dimensionit të saj kohor, sepse tradita që
përcillet, pas një kohe të caktuar ndryshon përmbajtjen e saj. Po ashtu,
karakteristikat e kohës moderne nuk guxojnë të vëzhgohen në baza kontrastive
në raport me rrjedhat e traditës; modernizimi e ka kapluar edhe traditën ose
tradicionales i ka dhënë kuptim të ri dhe funksion të ri. Pra, tradita është një
model dinamik e cila vazhdon të prodhojë fenomene të nduarduarshme edhe
sot. Në këtë kontekst, Niçeja me të drejtë thotë se “tradita nuk është proces i të
mbajturit mend dhe akumulimit të vazhdueshëm, por njëkohësisht edhe proces i
harresës aktive (sipas RKT, 2007: 552). Kjo do të thotë se tradita nuk është
ndërtuar vetëm nga “prania”, por edhe “mungesa”. Tradita është strukturë e
hapur, pa ndonjë “ankorim ontologjik” të caktuar. Në botën dinamike, në
fillimin e shekullit XXI i cili më së miri përshkruhet me metaforën “fshat
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global”, kultura tradicionale si trashëgimi e kulturës së fshatit paramodern, i
është nënshtruar transformimit dhe reduktimit drastik. Pra, kultura e masave të
gjera popullore në kohën tonë, nuk shtrihet vetëm në dimensionin e modernes,
por ajo bart në supet e saja edhe peshën e tradicionales e cila në segmente të
caktuara të përditshmërisë sonë, është edhe më tej shumë e fuqishme dhe dikton
ritmin e kohës.
2. Statusi i riteve të ciklit jetësor në kulturën bashkëkohore
Në kohën e sotme kur kryqëzohen dukshëm tradicionalja dhe modernja
dalin në shesh një numër i madh i çështjeve që sfidojnë seriozisht shkencën e
etnologjisë, apo antropologjisë. Një çështje jo edhe pak thelbësore që
imponohet me tërë kompleksitetin e saj është ajo se vallë në shoqëritë
bashkëkohore ekzistojnë aktivitete të natyrës ritualore, kurse në këtë drejtim
edhe rite të kalimit (sipas terminologjisë së Van Genepit), siç janë lindja,
martesa, vdekja, por edhe aktivitete të tjera nëpërmjet të cilave kalohet në një
periudhë tjetër kohore me ç’rast ndryshohet edhe statusi i qenies. Kjo çështje,
në një pjesë të madhe i ndan studiuesit në përgjigjet e tyre. Sipas disave ku bën
pjesë edhe antropologu Maks Glukman, në shoqëritë bashkëkohore shekullare,
rite të mirëfillta të kalimit nuk mund të ekzistojnë për shkak të ngushtimit dhe
izolimit të raporteve shoqërore. Ai konsideron se në mjediset urbane nuk ka
vend të theksuar për një gjë të tillë. Glukmani, termet “rit” dhe “rite të kalimit”,
i përdor për ceremoni të cilat u drejtohen fuqive mistike që do të thotë se në
bazën e tyre përmbajnë elemente sakrale. Një numër i konsiderueshëm i
studiuesve të tjerë, (si p. sh. Solon Kimbal) konsiderojnë se ritet e kalimit janë
njësoj të rëndësishme, si për shoqëritë bashkëkohore, po ashtu edhe për ato
arkaike. Konsiderohet se duke e patur parasysh karakterin fragmentar,
pështjellues, ndërlikues dhe kaotik të përvojës bashkëkohore, ritet e kalimit janë
edhe më të rëndësishmе: ato shërbejnë për të ofruar orientim dhe motivim në
krizat jetësore të cilat është e sigurt se do të na gjejnë (sipas Majerhof, 1986:
29-33).
Në këto dy venerime të kundërta rreth statusit të riteve të mirëfillta,
sidomos të atyre të kalimit nga një fazë jetësore në një tjetër, është iluzion i
llojit të vet që të flitet për mungesën e tyre në kohën bashkëkohore, sidomos në
shoqëritë në tranzicion, por mund të flitet vetëm për modifikimin, apo
transformimin e tyre në kushte të reja të ekzistencës. Pra, kur flasim për
shkallën e pranisë së riteve, duhet të kihet parasysh mjedisi ku ato ekzekutohen.
Studiuesi Peter Burke thotë se për të kuptuar çdo objekt të kulturës, është e
nevojshme ta vendosim atë në kontekst i cili përfshin kontekstin fizik ose
mjedisin shoqëror (Burke, 1996: 104). Në kontekst të shoqërisë shqiptare duhet
të mbahet një pozicion i mesëm, pasi rite të mirëfillta dhe integrale me taban të
lashtë religjioz, në kohën e sotme, në vija të përgjithshme, është vështirë të
gjenden, sidomos në mjediset urbane, por deri diku edhe ato rurale. Kjo, nga
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ana tjetër, nuk do të thotë se fragmente ritesh të cunguara, apo të reduktura me
taban pagan që bazohen në komunikimin me forcat mistike, nuk ekzistojnë.
Përkundrazi, trajta të caktuara të tyre edhe më tej janë aktive dhe janë të
vlefshme vetëm për një mjedis të kufizuar. Ky konstatim i fundit na detyron që
nocionin popull, përkatësisht kulturë popullore, sidomos në kohën e sotme,
edhe në shoqërinë shqiptare, ta venerojmë me një dioptri tjetër. Kjo është
rrjedhojë e faktit se sot është vështirë të hasen gjedhe kulturore, në rastin
konkret - aktivitete ritualore që në vija të përgjithshme do t’i destinoheshin
masës së gjerë popullore si tërësi, pasi varësisht nga lokusi, përkatësisht vendi i
jetesës, pastaj niveli arsimor, social etj., rezulton edhe mënyra specifike e
organizimit të ritit. Andaj jorastësisht sot braktiset termi kulturë popullore, si
një term anakronik që nuk i përgjigjet kohës dhe rrethanave në të cilat jetojmë.
Pra, duke patur parasysh laryshinë e modeleve kulturore që praktikohen në
kohën e sotme, antropologët apo etnologët e sotëm, i shmangen nocionit kulturë
popullore, duke preferuar termin kulturë e grupit sipas një faktori identik, pastaj
kulturë e shumicës e kështu me radhë. Karakteristikë e sotme, është
heterogjeniteti kulturor e jo homogjeniteti kulturor, i identifikuar me nocionin
popull të shekullit XIX, atëherë edhe kur lindi folkloristika si disiplinë e
organizuar. Duke i parë këto ndryshime, një ndër studiuesit më të njohur
gjerman Bausinger që nga vitet e gjashtëdhjeta të shek. XX, angazhohej që në
hulumtimet etnologjike dhe folklorike, të përfshihej dimensioni i shtresëzimit
kulturor. Nga ana tjetër, për të njëjtën gjë tërhiqnin vërejtjen edhe hulumtues
dhe teoricienë të etnosit dhe etnicitetit. Ndërkaq, studiuesi amerikan Alan
Dandes, figurë udhëheqëse e folkloristikës amerikane, hoqi dorë nga përdorimi
i fjalës popull si joadekuate në realitetin shoqëror pas Luftës së Dytë Botërore.
Ai e veneron folklorin si praktikë kulturore e grupeve të vogla sociale (Dundes,
1980). Edhe Peter Burke e kundron kulturën si proces të hapur të cilën nuk e
përbëjnë dy blloqe kulturore, të arsimuarit dhe masa e gjerë popullore, por një
spektër i plotë i përshkallëzimeve. Prandaj, kultura “e lartë” dhe “e ulët”, nuk
janë pozicione, por drejtime, kurse të gjitha të tjerat ndodhen diku në mes”
(Rihtman-Augushtin, 1988: 49-61). Në këtë drejtim duhet të përmendet edhe
antropologu Stjuard i cili konsideron se shoqëria moderne është kryesisht
heterogjene dhe se nuk mund të flitet për kulturë unike ose kombëtare, por për
nënkultura të cilat mund të dallohen në ndryshime lokale, klasore, arsimore etj.
Klasat më të larta kanë qasje më të mëdha në të arriturat kombëtare dhe
institucionet (të arsimuar janë më shumë, inovacione teknologjike, mjekësi të
zhvilluar dhe të ngjashme). Me zhvillimin e teknologjisë, rritjen e standardit
jetësor dhe përparimin e komunikimit masiv, këto të arritura kombëtare bëhen
të kapshme edhe për klasat e mesme dhe në fund edhe për klasën e ulët. Në
ndërkohë zhvillohen karakteristika të reja kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe
ato, së pari bëhen të kapshme për klasat e larta (Stjuard, 1981: 87-90).
Nga kjo që u theksua më lartë rezulton fakti se edhe në shoqërinë
shqiptare edhe pse në dukje të parë monolite, kanë filluar të dalin në sipërfaqe

190

STUDIME ALBANOLOGJIKE

dallime të kësaj natyre, përkatësisht të ravijëzohen profile të ndryshme
kulturore që si pikë referimi kanë një element të përbashkët, qoftë të karakterit
klasor, arsimor, fetar e kështu me radhë. Nënkuptohet se këto ndryshime janë
më të ngadalshme dhe më të rezervuara si rrjedhojë e rrugës specifike nëpër të
cilën është kaluar, por kjo nuk do të thotë se në një të ardhme më të afërt nuk do
të intensifikohen tendencat e kësaj natyre.
3. Rite të ciklit jetësor (midis tradicionales dhe modernes)
Ritet dhe praktikat magjike të ciklit jetësor paraqesin një paradigmë më të
mirë për të veneruar më mirë betejën që zhvillohet në planin kulturor midis
traditës dhe modernitetit. Duhet theksuar se ritet dhe praktikat magjike si
segmente të kulturës shpirtërore i përballojnë më tepër modernitetit për dallim
nga kultura materiale e cila më shumë u nënshtrohet ndryshimeve si rrjedhojë e
progresit teknologjik. Në këtë kontekst, shtëpia tradicionale si segment i
rëndësishëm i kulturës materiale, ka humbur rëndësinë e saj praktike, edhe pse
disa pjesë të saj tani sërish vihen në përdorim, përkatësisht kemi një
ritradicionalizim në kushte të reja. Po ashtu, edhe veshjet popullore si artefakte
të kulurës materiale, i ka gëlltitur moda e re e kështu me radhë. Ndërkaq,
kultura shpirtërore pëson ndryshime më vështirë, pasi ajo është e ndërlidhur me
strukturën mentale të njeriut e cila transformohet vetëm në saj të veprimit
efektiv të institucioneve arsimore, shkencore dhe kulturore.
Ritet dhe praktikat magjike të ciklit jetësor me të cilat shënohet kalimi
nga një fazë jetësore në një fazë tjetër jetësore, të kundruara në trajtën e
komunikimit me forcat mistike, paraqesin bërthamën e kulturës tradicionale
dhe njëherësh model të preferuar për të vëzhguar shkallën e transformimit në
konditat e sotme kohore. Lindja, martesa dhe vdekja, si cikle biologjike e
kulturore, bartin në përmbajtjen e tyre edhe përvojën e cila pasqyron
botëperceptimin ndaj realitetit objektiv. Nga ana tjetër, “ritet e kalimit në jetën
njerëzore, përkatësisht ritet dhe doket e ndërlidhura me lindjen, martesën dhe
vdekjen, luajnë rol vendimtar në formësimin e identiteteve, zhvillimin e
ndjenjës së lidhjeve të përbashkëta dhe përkatësisë ndaj fushës më të gjerë
sociale” (Feldman, 1998, 21 : 86-87).
Në vazhdim do të paraqesim disa segmente të riteve të kalimit në kuadër
të ruajtjes së autenticitetit, apo transformimit të tyre, të kundruar kryesisht në
rajonin e rrethinës së Shkupit me ç’rast, në vija të përgjithshme, do të
përdëftohet se kultura shpirtërore mposhtet me vështirësi nga fryma e kohës,
përkatësisht trysnia e modernitetit. Në kuadër të vëzhgimit të riteve të kalimit,
duhet të tërhiqet një vijë distinksioni sa u përket atyre që kanë të bëjnë me
lindjen dhe vdekjen në njërën anë dhe atyre që kanë të bëjnë me dasmën në
anën tjetër. Në aktivitetet ritualore që përcjellin procesin e lindjes dhe vdekjes,
rigjallërimi i traditës nuk është edhe aq i theksuar, për dallim nga dasma ku
dalin në pah më shumë elemente të ndërlidhura me traditën. Kësisoj, ritet dhe
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praktikat magjike të lindjes në kohën kur gjithnjë e më shumë rritet niveli i
zhvillimit të mjekësisë nënkuptohet se dukshëm janë reduktuar, sidomos ato të
fazës së shtatzënisë, apo fazës së separacionit sipas teorisë së Van Genepit. Kjo
fazë rituale që në të kaluarën ishte e ngarkuar me një varg rregullash, kryesisht
në trajtë tabuizimesh që duhej t’u përmbahej subjekti i ritualizuar, përkatësisht
shtatzëna, tanimë është profanizuar dhe nuk i kushtohet ndonjë kujdes i
veçantë. Kjo fazë dikur e rëndësishme ritualore e shtatzënës, tani ndiqet
nëpërmjet kontrollimeve të rregullta te mjeku dhe nëpërmjet marrjes së
këshillave të duhura profesionale. Ndërkaq, edhe vetë faza e procesit të lindjes,
apo margjinalitetit, nuk është e mbarsur me praktika magjike, pasi ndodh në
institucione shëndetësore të specializuara për këtë lloj shërbimi. Në kontekstin e
sotëm kohor, kanë mbetur si aktive vetëm disa rite me të cilat shënohet
inkorporimi i sërishëm i lehonës dhe i foshnjës në realitetin e ri shoqëror. Si
aktivitete të kësaj natyre veçohen përgatitja e petullave, pagëzimi i foshnjës dhe
organizimi i babinave. Përgatitja e petullave, pas kthimit të lehonës dhe
foshnjës në shtëpi dhe ngrënia e tyre nga anëtarët e familjes, paraqet aktivitetin
e parë me të cilin shënohet inkuadrimi i subjekteve të ritualizuara në kontekstin
e ri shoqëror. Një element tjetër tradicional që i ka rezistuar modernitetit është
edhe botëperceptimi ndaj kronotopit (kohëhapësirës), sidomos në periudhën
kritike 40 ditore pas lindjes. Në këtë drejtim, sidomos në viset rurale, edhe më
tej, lehona respekton disa norma tradicionale që kanë të bëjnë me kufizimin e
lëvizjes së saj në kohë dhe hapësira të caktuara, kinse të mbarsura me elementin
ktonik. Edhe pagëzimi i foshnjës është një aktivitet tradicional në të cilin merr
pjesë imami i fshatit, ose ndonjë person tjetër i afërt me bashkëshortin e
foshnjës, por që është i stërvitur për këtë. Nënkuptohet se ky aktivitet realizohet
sipas normave islame. Ndërkaq, emrat e foshnjave për dallim nga e kaluara kur
kryesisht ishin të natyrës orientale, tani në kohën e sotme janë kryesisht të
natyrës kombëtare. Me aktin ritualesk të pagëzimit, foshnja futet në botën e të
gjallëve, si qenie individuale njerëzore. Një aktivitet tjetër i rëndësishëm që i ka
mbijetuar kohës, është organizimi i babinave. Me këtë rast, në shenjë
solidariteti vizitohet lehona, kurse pjesëmarrëset në formë peshqeshi dërgojnë
ndonjë ëmbëlsirë, ose veshmbathje për subjektet e ritualizuara. Ky aktivitet ka
për qëllim pranimin e foshnjës në bashkësinë e re dhe njëherësh pjesëmarrjen e
bashkësisë më të gjerë në këtë akt të rëndësishëm.
Ndërkaq, dasma është ajo që paraqet paradigmën më të mirë nëpërmjet së
cilës mund të venerohet rrjedha e ndryshimeve që ngjan në kuadër të vlerave
tradicionale. Në këtë drejtim, antropologu Kliford Gerc thekson se dasma
paraqet ndodhi paradigmatike të kulturës sonë (Gerc, 1998: 276-277). Dasma si
dhe çdo ritual i kalimit mundëson mposhtjen e kaosit. Martesa shkakton lëvizje
të mëdha të grupit, pasi anëtarët e bashkësisë janë të lidhur mes tyre dhe
ndryshimi i pozicionit të njërit prej tyre në strukturën shoqërore ndikon te të
gjithë të tjerët, andaj si rrjedhojë e kësaj ndodh edhe cenimi i baraspeshës.
Dasma bashkëkohore ka edhe rëndësi plotësuese – në periudhën e ndryshimit,
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krizës, vlerave të çrregulluara kur është e pasigurtë ajo që vjen insistohet që
nëpërmjet kthimit të traditës të futet “rendi në kaos”. Rituali i dasmës, me
formën dhe përmbajtjen e tij është shumë i përshtatshëm që të bëj ndërlidhjen
me traditën. Ai, një kohë të gjatë përgatitet dhe planifikohet, ka karakter publik,
është shumë i përpunuar, andaj mundet që sipas nevojës dhe dëshirës, t’i
atribuohet elementi i traditës. Veneruar në vija të përgjithshme, dasma në
rajonin e rrethinës së Shkupit, vazhdon edhe më tej t’i ruaj elementet e saja
tradicionale, përkundër disa modifikimeve si rrjedhojë e ndryshimit të
konteksteve. Në këtë drejtim, vazhdon edhe më tej të aplikohet riti i zënies së
kulaçit me të cilin shënohet edhe fillimi i dasmës. Riti i lypjes së pulave, apo
nata e dimijave, siç quhen në këtë anë, edhe më tej i rezistojnë kohës, sidomos
nëpër vendbanimet rurale. Aktivitetet përcjellëse rituale të vajzës-nuse, por
edhe të dhëndrit vazhdojnë edhe më tej, të jenë aktive dhe t’i përballojnë
gëlltitjes nga përbindëshi i modernitetit. Disa informatorë, duke arsyetuar
mbijetesën e riteve dhe praktikave magjike të dasmës, theksojnë se ekzekutimi i
tyre në kohën e sotme, sikur atyre ua ringjall ndjenjën, përkatësisht imazhin e
pjesëmarrjes në këtë solemnitet edhe të prindërve, apo stërgjyshërve të tyre të
vdekur. Pra, është evidente gjurma që ka të bëjë me kultin e të parëve si
element që ndikon dukshëm në ruajtjen e traditës.
Në vija të përgjithshme, risitë që kanë të bëjnë me dasmën i destinohen
më shumë karakterit tekniko-teknologjik. Kësisoj, një karakteristikë - risi e
dasmave të sotme është aspekti vizuel i tyre. Përderisa në të kaluarën më të
afërme, fotoaparati ishte ai që regjistronte momentet më të rëndësishme të
dasmës, sot në periudhën më të re, me zhvillimin më të madh të teknikës së
komunikimit (internet, celularë), si dhe ekzistimin e aparateve teknike
(fotoaparatë digjitalë, kamera digjitale), duket se gjithnjë e më shumë po
ndikohet në zhdukjen e fotoalbumeve klasike. Prezantimi audio-vizuel, sot,
është dokument i pazëvendësueshëm i ndodhisë së dasmës. Në këtë drejtim
angazhohen edhe individë profesionalë, të cilët bëjnë incizimin dhe montimin e
kësaj ndodhie. Një element tjetër që vlen të theksohet është edhe humbja e
institucionit të shkuesisë, apo ekzistencës së saj vetëm formale, pasi kohëve të
fundit gjithnjë e më shumë vërehet tendenca e përzgjedhjes së çiftit në baza të
njohjes paraprake. Risi e dasmës së sotme është edhe ftuarja e mysafirëve
nëpërmjet kartolinave të ndryshme, shkuarja pas nuses me automobilë të
zbukuruar e kështu me radhë.
Përderisa në të kaluarën dasmat bëheshin në shtëpi, tani gjithnjë e më
shumë dominon praktika e bërjes së tyre në objekte hotelierike. Kjo ndodh edhe
në viset rurale ku pranë tyre gjithnjë e më shumë po shtohen objektet e kësaj
natyre. Mbahet llogari edhe për përzgjedhjen e tyre, përkatësisht objekteve që
mundësojnë komoditet më të madh të dasmorëve, pasi kjo është edhe një
mënyrë e theksimit të statusit të familjes dhe autoritetit të saj. Ajo që bie në sy
në periudhën bashkëkohore është prestigji më i madh që dëshiron ta përfitojë
çdo familje. Edhe pse kjo nuk është karakteristikë vetëm e dasmave
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bashkëkohore, pasi është e pranishme edhe në dasmat tradicionale, dallimi
qëndron vetëm në atë se koha bashkëkohore ofron më shumë forma të theksimit
të statusit të familjes si rrjedhojë e ndërrimit të sistemit të vlerave. Një formë e
theksimit të autoritetit të familjes është edhe segmenti i konsumimit,
përkatësisht shpenzimeve që bëhen për zhvillimin e dasmës. Ky element është i
ndërsjellë, pasi edhe familja e vajzës shpenzon për blerje të peshqesheve të
ndryshme për anëtarët e familjes së bashkëshortit. Me të drejtë thuhet se ritet e
sotme janë nën ndikimin e madh të institucioneve bashkëkohore dhe veçmas
shoqërisë konsumuese. Jo rrallë, ritet janë edhe barometër i konsumimit.
Nëpërmjet dhënies së peshqesheve, apo dhuratave, thotë antropologu Marsel
Mos, vendoset raporti i kierarkisë, përdëftohet superioriteti, kjo do të thotë, të
jesh i madh, më i lartë, magister; të pranohet, e të mos kthehet, ose të mos
kthehet në masë të madhe, d.m.th., t’i nënshtrohesh dikujt, të bëhesh mbrojtës
dhe shërbëtor, të bëhesh i vogël, të biesh më poshtë (Mos, 1982: 207).
Një rol të rëndësishëm në modelimin e dasmës bashkëkohore luajnë edhe
mediumet, të cilët ndikojnë fuqishëm në mënyrën e mendimit, përfytyrimit dhe
bartjen e përvojave. Një numër i caktuar i dasmave, përkatësisht segmente të
caktuara të tyre, zhvillohen duke imituar aktivitete të kësaj natyre nga
televizioni, përkatësisht nga serialet e ashtuquajtura sapunore dhe filmave të
ndryshëm. Madje, emrat e artisteve të ndryshme janë pjesë përbërëse edhe e
shumë këngëve, pasi bëhet krahasimi midis tyre dhe nuseve si kryeprotagoniste
të dasmave. Një dukuri tjetër që vlen të përmendet në kuadër të dasmave
bashkëkohore, ndoshta fillimisht incidentale, është edhe importimi në
përmbajtjen e saj i disa elementeve kulturore me prapavijë islame. Gjatë ritit të
marrjes së një vajze-nuse, rastisa që të vërejë dukurinë e këndimit të ilahive
(lutje fetare islame), përderisa zhvillohej aktiviteti i braktisjes së saj nga
shtëpia. Pra, në vend të këngëve të krushkave që tradicionalisht e përcjellin këtë
rit, nga altoparlanti i magnetofonit shpërndaheshin tingujt e ilahive në gjuhën
arabe. Më vonë kuptova se kishte edhe raste të tjera të kësaj natyre, edhe atë në
qytetin e Shkupit. Pra, në kushte të përthyerjeve të mëdha dhe situatave të
krizës, siç është tranzicioni, në vend të integrimit gradual të vlerave tradicionale
në kulturën e re ndodh refuzimi i traditës dhe krijimi i zbrazëtirës që lehtë
plotësohet me ndikime të huaja. Shlyerja e së kaluarës kulturore paraqet rrezik
të humbjes së identitetit dhe vetëharresës kulturore. Vallë etnologu duhet të
marr qëndrim ndaj këtyre fenomeneve, apo t’i paraqes ato nga pozicioni i
neutralitetit. Në një libër të saj, studiuesja e njohur kroate Rihtman-Augushtin
thotë se etnoantropologu duhet të jetë i pranishëm në mënyrë kritike në kulturën
dhe shoqërinë e tij, duke mos i kursyer edhe ato që kanë fuqinë (RihtmanAugushtin, 2001: 209). Në kohën e tranzicionit kur ndodhin përthyerje të
mëdha, si rrjedhojë e krizave të ndryshme në të gjitha planet e jetës,
nënkuptohet se edhe më shumë bëhet e patjetërsueshme nevoja e investimit në
shkencën e etnoantropologjisë me qëllim që të diagnostifikohen proceset dhe të
orientohen në rrugën e drejtë.
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Edhe ritet mortore, paraqesin pjesë të rëndësishme të etnokulturës sonë,
madje disa etnologë theksojnë se ato janë më shumë të rezistueshme pasi kanë
të bëjnë me praninë e elementit të shenjtë në përmbajtjen e tyre i cili vështirë
ndryshon, apo transformohet. Ndërkaq, ritet mortore, jo vetëm në rrethinën e
Shkupit, por edhe më gjerë, paraqiten si shumë të unifikuara, pasi zhvillohen
nën dirigjimin dhe skenarin e klerit mysliman i cili parasheh sjellje të
uniformuar rituale në raste të tilla. Në këtë drejtim, predikuesit fetarë
myslimanë kanë ndikuar që të zhduken një numër i madh i riteve dhe
praktikave magjike me taban pagan. Njëherit, në raste të caktuara, kanë ndikuar
që në ritet mortore, të mos depërtojnë edhe elemente të modernitetit. Si
rrjedhojë e predikimit se varret islame duhen të jenë të thjeshta, pa ndërtime
monumentale dhe rekuizita zbukuruese ndodh që edhe kurorat përkujtimore, të
jenë shumë pak të pranishme në to. Ndërkaq, edhe të përditshmet në gjuhën
shqipe në Shkup, gjithnjë e më pak kanë faqe përkujtimi për ata të cilët nuk
janë në mjedisin tonë. Sforcimi i elementit islam në disa segmente të kulturës
popullore që i përmendëm, apo nuk i përmendëm, është ndoshta përgjigje, apo
reaksion edhe ndaj sforcimit të identitetit tjetër fetar krishter i cili merr përmasa
të mëdha në kohë dhe rrethana të caktuara. Ky rikrishterizim i përkrahur edhe
nga elita politike pushtetmbajtëse, në formën më të skajshme, u manifestua
gjatë ndërtimit të kryqit kolosal dhe monumental në Vodno të Shkupit, por edhe
shumë aktiviteteve të tjera.
Në kontekst të riteve dhe besëtytnive mortore kanë arritur edhe më tej të
rezistojnë shenjat e paralajmërimit të vdekjes. Si element shumë i përhapur që
ka paralajmëruar vdekjen ka qenë ëndrra. Shenjat e vdekjes që paraqiten në
ëndërr ngërthenjë në përmbajtjen e tyre kodet Natyrë, Kulturë dhe Njeri. Në
kategorinë e kodit Natyrë, përfshihen uji, balta, kullosa e gjelbër etj. Në
kategorinë Kulturë bëjnë pjesë ndërtimi i shtëpisë, rrëzimi i ndonjë pjese të saj
etj. Nga kodi Njeri, si elemente të paralajmërimit të vdekjes janë nxjerrja e
dhëmbit, njeriu i lakuriqësuar, paraqitja e të vdekurit në ëndërr, sidomos nëse ai
të merr diçka e kështu me radhë. Po ashtu edhe organizimi i ndonjë përkujtimi
për hir të shpirtit të vdekur në formë të përgatitjes së ndonjë ushqimi të majmë,
ka mbetur edhe më tej i pranishëm. Një element tjetër i rëndësishëm i riteve
mortore është edhe solidariteti i madh i bashkësisë me rastin e dhënies së
ngushëllimeve. Studiuesi Emil Dyrkheim duke u ndërlidhur me këtë element
thekson se “vdekja e një anëtari të bashkësisë familjare bën që të pakësohet ajo,
andaj pikërisht në këto çaste kritike, mblidhet grupi më i gjerë i njerëzve, së
paku simbolikisht për ta kompensuar këtë humbje. Gjallërohen ndjenjat
kolektive duke i detyruar individët të afrohen dhe ta ndajnë dhimbjen së
bashku” (Durkheim, 2000: 314).
Pra, në vija të përgjithshme, mund të konkludohet se tradita, edhe
përkundër cënimit, ka arritur të rezistojë dhe të ruajë deri diku qenësinë e saj.
Atë e karakterizon jetëgjatësia dhe qëndrueshmëria. Ajo, nëse nuk manifestohet
nëpërmjet trajtave të plota arkaike, atëherë manifestohet nëpërmjet relikteve,

195

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

atavizmave, elemente këto që formësojnë vazhdimësinë kulturore. Nëpërmjet
traditës, individi dhe familja rigjallërojnë të kaluarën e tyre. Njeriu i sotëm,
edhe përkundër trysnisë së vazhdueshme nëpërmjet elementeve teknikoteknologjike, vështirë tërhiqet nga modeli tradicional i gjykimit i cili shekuj me
radhë është akumuluar në strukturën e tij mentale. Kjo flet se njeriu ynë i
sotëm në mënyrë emocionale është i ndërlidhur jo vetëm me kombin, por edhe
me rajonin dhe fshatin, me një fjalë me identitetin e tij. Me qëllim që të
sigurojnë ekzistencë, ose ngushëllim në situatat personale pa shtegdalje, disa
nga “botëkuptimet religjioze”, thuhet se luajnë edhe rolin e ndikimit
psikoterapeutik.
Nga ana tjetër duhet theksuar se në përgjithësi teoria klasike e
modernizmit nuk mund të zbatohet në mënyrë mekanike, jo vetëm te shqiptarët,
por pothuajse te të gjitha bashkësitë ballkanike. Bashkësitë ballkanike kanë
përjetuar kalim të shpejtë nga shoqëria agrare në atë industriale, ose
industrializim të dhunshëm që nuk kanë sjell diskontinuitet të plotë me
strukturat e vjetra dhe zëvendësim të tyre me të rejat, por para së gjithash bëhet
fjalë për proces të përshtatjes së ndërsjellë të kulturave kundërthënëse.
Strukturat e reja shoqërore, format e sjelljes, vlerat dhe institucionet, ne do të
kishim shtuar edhe kultura shpirtërore, pjesërisht ruajnë, kurse pjesërisht
transformojnë konceptet dhe perceptimet paramoderne. Kjo gjë, bashkësive të
këtilla të Gadishullit Ballkanik, thotë antropologu Elster, u jep karakter
paradoksal duke i cilësuar si shoqëri fshatare të industrializuara dhe
urbanizuara (Elster dhe të tjerë, 1998: 299). Pra, industrializimi nuk ka qenë i
përcjellur me modernizimin kulturor dhe politik dhe ndryshimin e përvojës
shoqërore. Ndryshimet e shpejta dhe të imponuara nuk kanë lënë hapësirë të
adaptimit gradual dhe të harmonizimit mes tradicionales dhe modernes, por
kanë shkaktuar shkrirjen “mekanike” në shumicën e rasteve edhe të elementeve
kundërthënëse (formave moderne dhe përmbajtjeve tradicionale dhe
anasjelltas).
4. Përfundim
Hulumtimi i riteve dhe praktikave magjike të ciklit jetësor në kontekstin
bashkëkohor, përdëfton se përgjithësisht është zhdukur, apo është në zhdukje e
sipër besimi klasik në forcat mistike me trajta të ndryshme përfytyruese. Kjo do
të thotë se aktivitetet rituale dukshëm janë liruar nga baza ideore magjikoreligjioze, por kjo nuk do të thotë se ato nuk zbatohen edhe më tej në planin
manifestues, pa mos u ditur fare esenca latente e përmbajtjes së tyre. Në fund të
fundit, njohësi i mirë i historisë së religjionit Mirça Elijade, ndoshta me të
drejtë konstaton se arketipat kulturore, vështirë zhduken dhe njeriu kushedi sa
të jetë i lirë, mbetet gjithmonë rob i parandjenjës së tyre (arketipeve) të cilat
janë formulësuar në çastin kur njeriu për herë të parë është njohur me pozitën e
tij në gjithësi (Elijade, 1992: 55). Kjo do të thotë se adaptimi i kulturës
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tradicionale nuk është ndonjë akt radikal dhe i dirigjuar, por proces i gjatë dhe
me tendenca seleksionuese. Në këtë proces të hapur, disa tradita kulturore nuk
mund t’u rezistojnë inovacioneve dhe tërhiqen nga përdorimi i mëtejmë, kurse
disa të tjera i pranojnë risitë në mënyrë të pjesërishme, kurse disa të tjera
formojnë entitete të reja kulturore. Tranzicioni në të cilin ndodhet shoqëria
jonë, nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm, prodhon realitetet të reja
sociokulturore, andaj në këto konstelacione, “qëllimi i etnologjisë, përkatësisht
antropologjisë kulturore dhe sociale nuk është vetëm të shënojë dhe të mbajë
mend, ta ndërlidh dhe interpretoj kulturën e djeshme, por ta veneroj edhe të
sotmen, t’i analizoj ndryshimet, madje edhe t’i parashikoj lëvizjet e nesërme
(Rihtman-Augushtin, 1971: 8: 4). I armatosur me aparaturë relevante empirike
e teorike, etnologu duhet të tregohet i aftë të zbuloj mekanizma tradicionalë
prapa dukurive moderne dhe pasmoderne dhe anasjelltas prapa dukurive që
pretendohet se janë tradicionale të zbuloj dukuri të modernitetit ose
postmodernitetit.
Në fund, në formë përmbledhëse rreth temës së trajtuar do të kishim
dhënë disa kundrime të antropologut Shtomka i cili vë në dukje përparësitë dhe
mangësistë, përkatësisht funksionet dhe disfunksionet e traditës në procesin e
modernizimit. Ai dallon katër funksione të traditës:
1. Ajo u siguron njerëzve përvoja të gatshme, ide dhe resurse për
formësimin e botës (mençurinë e gjeneratave);
2. Legjitimon mënyrën ekzistuese të jetës, institucioneve dhe vlerave;
3. Siguron simbole të identitetit kolektiv dhe përforcon lojalitetin ndaj
kombit, bashkësisë ose grupit;
4. Siguron arratisje nga pakënaqësia dhe frustracioni i jetës moderne;
Nga ana tjetër, çdo traditë mund të jetë disfunksionale:
1. Pengon ose kufizon kreativitetin dhe risinë me atë që ofron zgjidhje
të gatshme për problemet;
2. Sjell inercion dhe joefikasitet, pasi ruan mënyrën tradicionale të
jetës përkundër ndryshimeve të kushteve historike;
3. Traditat mund të jenë disfunksionale për shkak të përmbajtjes së
tyre specifike (p. sh. nxit konflikte);
4. Pengon adaptimin dhe përvetësimin e formave të reja të sjelljes,
andaj si rrjedhojë ruan format e ngurta tradicionale.
Nga e gjithë kjo që u theksua më lartë rezulton e dhëna se etnologjia, në
kushtet e veprimit bashkëkohor, përkatësisht në kushtet e ekzistimit të
shoqërive komplekse, vihet para sfidës që të hulumtojë proceset kulturore që
zhvillohen sot e të cilat në esencë janë universale, por që ndjekin një rrugë
modifikimi, varësisht nga shkalla e zhvillimit të shoqërisë. Kjo nuk do të thotë
se duhet anashkaluar hulumtimet shkencore që i destinohen kulturës
tradicionale, pasi realisht nuk mund të bëhen hapat e mëtejmë, nëse
paraprakisht nuk njihet kjo pjesë e kulturës, por njëkohësisht edhe nuk mund ta
studiojmë traditën, nëse nuk e kemi parasysh kompleksitetin e shoqërisë në të
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cilën jetojmë aktualisht, përkatësisht ndërveprimin e shtresave të ndryshme
shoqërore dhe niveleve kulturore.
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NAZMI BEQIRI

DERI NË PËRJETËSI
(Vjon nga numri i kaluar)
Në vazhdimin e këngës rapsodi na i paraqet tri elemente që lidhen me
kohën: e para – tregon jetën e shqiptarit në përgjithësi, e sidomos të trojeve që
ishin përreth kufirit, ku në çdo veprim ai kanalizohej, binarizohej në “mish për
top”, nga ana e perandorisë së kohës. Kjo ndodhte edhe kur duhej t’i ruanin
trojet e veta nga fqinjët, të cilët merrnin dhurata e dekorata nga fuqitë e mëdha
të kohës, sepse luftonin Perandorinë Osmane, dhe pa prekur as një turk me
dorë, madje edhe në pajtim me ta, të rënë në ujdi, që paraprakisht i spastronin
vendet shqiptare. Ata që futeshin në mes, ose vriteshin nga fqinjët, ose
burgoseshin nga turku. Shpëtimi i tyre ishte jeta ilegale (kaçake) p.sh.:
“dymdhjet vjet kaçak si jam
Ti m’ke lyp sen’u m’ke zan”
Heroi i këngës këtu nuk flet gjatë, nuk tregohet orator për t’i treguar ose
arsyetuar gjerë e gjatë atë se çka kishte thënë pashai e sa “vajin” e lutjen e
kishte bërë kinse për mbrojtjen e trojeve të shqiptarëve, kurse me fjalë vaji ai i
fyen ata duke i qortuar, se si as nëna e as motra nuk kishin rritur ndonjë trim që
i del zot vatanit. Ushtarët e vet as që i përmend diku e as veten nuk e thirr
pasha, ku kemi raste kur paraqitësi flet në emër të vet p.sh.: Çka mund të
thoshte – si pasha që jam, por as nuk e paraqet veten si pushtues. Rapsodi fjalën
e pashait e paraqet me shumë vargje, kurse të Hasanit e paraqet shkurt. Kjo
është bërë për dy arsye: e para, që ta paraqesë pashain llafazan jo vetëm kur
gjelërosej, por edhe kur “lut” për t’i zënë “pritë” Vulës. E bën këtë duke i pasur
për bazë fjalët e urta shqiptare se “qeni që leh nuk ha”, apo “fjalë shumë e pak
punë”, gjë që ishte destinuar për pashain e grindavecët e tij.
Në krijimin e këtij fjalimi të pashait nuk ka çalitje, për arsye se aty fillonte
kënga, dhe si fillin duhej të tërhiqte vëmendjen e dëgjuesve.
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Fjalimin e Hasanit para pashait e paraqet të shkurtër e plot kuptim, madje
edhe përshkrues jete e biografie. Nga populli do të thuhej “mu ashtu si flasin
trimat”. Rapsodi gjithë këtë e paraqet me pak vargje:
“i kam ni nja dy – tri fjalë
kam marrë pushkën vet t’kam ardhë”
Vargjet mbi arsyetimin e pashait pas prezantimit të Hasan Kukës janë më
të shumta se përshkrimi i një historiku të tërë.
“çato fjalë djalë i pata n’hoka
T’shifet hija e t’duket doka
Të duket doka i paska thanë (varg ky që përdoret për të rimuar këngën)
“fol Hasan çka po kërkon
Ti çka të lipsh kam me ta dhënë
Ni rixha1 te ti e kam
Shumë të shtirë Vulen pe kallxojnë”
Nga ky mit, nga mungesa e bukës si rezultat se luftëtaret (kaçakët) “as
s’mbjellin e as s’korrin”, thotë populli, ngase vazhdimisht luftojnë e vendin nuk
e lëshojnë. Në këso rrethanash, të prirë nga ky mit, burojnë edhe vargje poetësh
si p.sh.:
“nuk duam gjë nuk
vetëm armë dhe ca bukë”.
Edhe luftëtarët e Fishtës në luftë për mbrojtjen e atdheut shkojnë vetëm
me armë e bukë: “pa k’sulë n’kokë pa opanga n’kam”, të cilët edhe pse si të
tillë nuk i druajnë, nuk i frikohen asnjë lloj beteje.
Nga miti për bukën pos tjerash edhe si kufi, zbërthim, ndarje nga
besëtytnitë e bënte buka si p.sh.: zanat, dragonjtë, exhinet e ndryshme të
mbinatyrshme, rapsodi i Malësisë së Karadakut do t’i nxjerrë vargjet më të
bukura që s’i kishte shkuar kujt për dore:
“N’koft ni njeri pashë si’e ha bukën
Hasan Kuka s’ja ka tutën”
Në këtë këngë të shkurtër nuk lihet pa u përmendur edhe toleranca fetare.
Madje jo vetëm kjo, por edhe respekti e çmueshmëria paraqiten dukshëm:
“Po t’ma dhash ket Markun Fanë
Pse a fanë inatin s’ja kam
K’saj martinës ja ka zakon”
Për çudi rapsodi i Malësisë së Karadakut edhe armiqtë trima, edhe pse
plaçkaxhinj, i paraqet të moralshëm. Motra e Avdisë këtu nuk detyrohet të
luftojë me armë, edhe pse ia paraqet të gjitha tiparet e trimërisë, madje rapsodi
e paraqet si zanë, si hyjni e cila me urdhrin e saj, që ua jep për t’i lëshuar dhitë.
1

Fjala rixha nuk përdoret si krahinarizëm, por bën me dije hilen e pashait duke mos thënë se kam lutje apo njoftim,
por me fjalën në gjuhë të pushtuesit –për fusnotë. Pashait, rapsodi për përgjigje nxjerr mitin e bukës, e cila ndër
këto vende lidhej me jetën apo vdekjen e malësorëve. (për fusnotë- ju kujtohet rrrëfenja e varjes së një malësori që
pyetet posa ia kishin vënë litarin në qafë se a kishte qenë ndonjëherë më ngushtë? Ai ishte përgjigjur –po, isha më
ngushtë kur në shtëpi më erdhën ca miq e nuk pata bukë t’u shtroj)
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Nga kjo e papritur nga cubat se i urdhëron një femër shqiptare, mahniten dhe i
lëshojnë dhitë, pos Vulë Cetinës i cili nuk e dëgjon, por nuk e nget fare atë.
Për këtë sjellje, rapsodi nuk kalon në anën e falsëve të tij dhe do ta vdesë
atë, por thotë se: ky njeri e meriton varrimin me respekt. Këtë situatë rapsodi e
paraqet me këto vargje:
“Ka marrë udhën n’mriz me shku
e me cubat ish kanë taku
po trim’nesh mish kanë e ngrata
cubave t’malit u del para
shloni dhitë e u daltë fara
të gjithë dhitë i kishin shlue
Vulë Cetina kamën se kish lue
Vulë Cetina se lujke kamën
Ish kanë trim e ja bafsha xhamën.
Ajo që porosit, edukon rapsodi, është se këtu nuk nxirren, nuk falen nga
obligimi kombëtar as ata që e kanë agjendën më të rëndësishme në jetë, e as ajo
se dikush mund të jetë “përmallë”, siç është këtu rasti i Islamit, por të gjithë
duhet përgjigjur nevojës së kombit, mu ashtu siç do rapsodi përmes Islamit.
Ket Islamin k’tu ta lam
Le për mallë çi ka çillu
Për dy javë ka mev martu
Veç ni nanë i ka çillu
Mish kanë m’shtet sytë myllë tuj n’gu
Idha zor në kamë u çu
Çka po thu baca Hasan ...
T’marrim xhakun e Avdisë
E ti dalim zot Shipnisë.

I
Se kënga është kënduar e ndryshuar nëpër kohë të ndryshme, pos tjerave
dëshmon edhe emërtimi i armës së Avdi Hisës, e cila herë quhej “mizore”, herë
“pushkë”, herë “martinë” e herë “manxerr”, madje dhe “gërshanë” (ndoshta
“breshanë”).
II
Kënga e Hasan Kukës u këndua pothuajse në tërë viset shqiptare në
Maqedoni, dhe në tërë këto vende Osoja quhet Hasan. Vula ka po atë emër,
kurse mbiemri i tij ndryshon në disa vende me atë të Cfetinjës.
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Në të shumtën e rasteve ngjarja fillon me pashain në Tiranë, në ca vende
nuk përmendet fare vendi ku pashai e mban fjalimin dhe ku takohet me
Hasanin, e rrallë herë diku përmendet Shkodra.
Meqë kënga është shumë e shkurtër në Dërven, Pollog e Karshiakë, le të
kuptohet se ajo gati ishte harruar, por me zhvillimin e teknologjisë së
xhirimeve, që zakonisht sillej nga jashtë, ajo filloi të ripërtërihet, të këndohet
me mungesa, madje në ca vende ndërron edhe mbiemri i Avdi Hisës në atë
Hamzës, kurse vargun me mitin e bukës nuk e gjejmë gati askund tjetër.
Këto ndryshime tregojnë jo lidhshmërinë e një vendi me vendin tjetër, që
nënkupton se takimi fizik për shkëmbim të risive ditore ishte i rrallë.
Varianti tjetër është se kënga ishte kënduar në kohërat më të hershme, por
që për një kohë ishte lënë pas dore për shkaqe të arsyeshme jetësore. Kohë kjo
që kënga, apo historiku i këngës ishte bartur nga brezi në brez përmes rrëfimit,
mënyrë kjo që për këngët nuk mundë të jetë besnike.
Përmendëm se kënga diku ishte më e shkurtër e diku më e gjatë, dhe pos
gjatësisë së këngës që karakterizohet me vendet qendrore e veriore të Kosovës,
është edhe ajo se emri i heroit të këngës nuk është i deformuar, por ai quhet
Oso.
III
Një gjë të veçantë që e gjen në këtë këngë është edhe ajo se rapsodi nuk e
respekton traditën popullore, ku janë të ndaluara sharjet. Fyerjet bëheshin pa
sharje p.sh.: Te kënga e Gjergj Elez Alisë, kur ky e fyen bajlozin pasi që
paraprakisht e kishte fyer:
“Më ngadalë oj bagla bullit”2
Edhe Fishtës nuk i mjaftojnë “namtë” e fyerjet, por nga zemra e mllefosur
ai shan, por prapë nuk mund të themi se ai e kishte thyer kulturën popullore,
pasi që sharjen e bën në gjuhë të huaj (të pushtuesit), madje nuk shan as në
emër të vet (si njeri i paqes që ishte), por nuk shan as në emër të ndonjë heroi,
por p.sh.:
“Mtani! Pas vam nanu greba”3
Rapsodi i Malësisë së Karadakut shan përmes Hasan Kukës
Vul Cetina e lujke kamën
Hasan Kuka ja shajke nanën
Dhe kulmi i sharjes arrin në fund të këngës, kur heroi i kësaj kënge
popullore e shan edhe veten edhe armikun:

2

3

këngë popullore
f. 580 “Gjaku i marrun”
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Karadak e karathi
I’ç... nanën vetit e ti.
Sharjen e parë rapsodi i kësaj kënge ndoshta e bën nga moskujdesi, apo si
rast të një vargu me humor, gjë që kështu vepron edhe rapsodi i Sharrit, i cili
shan në emër të vet, si p.sh.:
“Vulë Cetina po e lujka kamën
Azgan kona ja lujtsha nanën
Vulë Cetina e lujka gisishtin
Azgan kona ja dhejfsha shpirtin”4
Sharja e fundit është më ndryshe. Është shpirtërore, është domethënëse.
Me sharjen e vetes paraqitet vazhdimi i historikut të pathënë. Pavarësisht kësaj
beteje heroike, shqiptarët e kishin humbur luftën. Andaj, heroi e shan veten.
Kjo gjë, ky element ndalon thashethemet për një luftë kaçaku, për një luftë të
një mercenari, për një luftë të një aventurieri patriotik, mundi i të cilëve është
ditor, por një luftëtari me plot dije dhe vizionar i dalluar, i cili e dinte se shume
beteja edhe pas kësaj do të humbin. Kurse me sharjen e armikut, rapsodi ynë e
tregon çmimin e çdo pëllëmbe të truallit shqiptar, ngase me këtë lloj çmimi të
lartë ende po banohej me shqiptarë Malësia e Karadakut.
Për fund
E lashë këtë pjesë për fund që të mos krijoj luhatshmëri te lexuesi,
shkencëtari, se a u jam përmbajtur shablloneve të folklorit apo jo, ngase
ndoshta edhe një lloj thyerje ishte vetë krahasimi mes një vigani të anatemuar
nga sistemet, dhe në anën tjetër mora një këngë popullore të Malësisë së
Karadakut, e cila është e pabotuar në tërësi. Pavarësisht kësaj në e dhamë
mendimin se Fishta me veprën e vet në letërsi, e në veçanti me “Lahutën e
Malësisë” ka kaluar në përjetësi. Duke e ditur se për Fishtën mendimin e vet e
kanë dhënë shumë studiues, madje edhe dramaturgë, artistë e lexues, morën më
pak shembuj dhe u bashkova me të tjerët se Fishta ishte i përjetshëm, gjë që nuk
thashë gjë për përjetësimin e Malësisë së Karadakut.
Rajoni jugor i kësaj malësie i kishte sfiduar osmanlinjtë në mos më shumë
së paku si vende të tjera të banuara me shqiptarë. Mjafton të përmendim
qendrat e arsimimit, luftën e Dervish Carës e prirë me gjeneral nga Kumanova,
Lidhjen e Prizreni po me prijësit e vet të këtij vendi. Madje, jo vetëm që u
bashkëngjitën dhe vepruan nën flamurin e saj, por edhe arritën që ta kthejnë
Serbinë e asaj kohe, në mesin e të cilëve prijës ishte edhe Halime Mutllova. Të
njëjtën gjë ky vend e bën edhe më 1912, kur vazhdoi qëndresa me lëvizjen
kaçake. Denjësisht e mbrojtën shqiptarizmin, si në Luftën e Dytë Botërore,
4

Hafezat Osmani “Epikë popullore shqiptare”, Shkup 1999, f. 367,
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ashtu edhe pas saj. Më së paku u shpërngul për Turqi dhe për fund të kësaj
radhitje duhet të themi se nuk ka pasur familje të kësaj treve që ta ndërrojë
gjuhën shqipe, siç është karakteristikë jo vetëm e vendeve në Maqedoni, por
edhe më gjerë. Këtu nuk ka torbeshë (ka një rajon të tërë në Maqedoninë
Lindore që quhet Torbeshia – Shqiptarë të maqedonizuar, që nuk e ndërruan
besimin islam, por ndërruan gjuhën).
Në këtë rajon flitet një gjuhë e pastër shqipe.
Ne këto i mësuam nga prindërit, pleqtë, rapsodët, etj. Thamë se ishin të
anatemuar për arsye se këto histori nuk i shihnin, qoftë në librat e historisë të
botuara në RM, qoftë në Kosovë. Këto gjëra nuk i shihnim as në studime të
veçanta, si p.sh.: në monografi për atdhetarët dhe luftëtarët, e as në vepra që u
kushtoheshin lëvizjeve kombëtare, as në studime, vepra për lëvizjen e
kaçakëve, as në kohë të Luftës së Dytë Botërore, as pasandej e as hiç, deri në
kohën e 2001 – it.5 Këtu nuk u mblodh historia, nuk u mblodhën këngët
popullore të çfarëdo lëmi qofshin. Nuk u mblodhën të dhënat etnografike, as
studimet mbi gjuhën nuk u bënë në vitet e 70 – ta e as 80 – ta, madje as deri më
sot. Ky rajon nuk përmendej as në punime publicistike, se shihje askund, as në
hartat që publikoheshin nga shumë njerëz në shumë gazeta të kohës. Ky rajon,
në veçanti Kumanova, mbetej jashtë. Madje nga politikanë të ndryshëm vija u
nda në skaj të Tetovës, gjegjësisht në Grupçin. As rapsodët që këndonin këngën
“Thërret Prizrenin mori Shkodër”, nuk e përmendën as Shkupin e as
Kumanovën, deri sa kjo këngë nuk u këndua nga vëllezërit Lamallari nga
Shkupi, të cilët në radhitje e futën edhe këtë rajon. Zbutje zemre kishim atëherë
kur në një libër historie botuar në Rilindje thuhej: “Lufta më e rreptë kundër
serbizimit të trojeve shqiptare u bë në Kumanovë”. Filloi të përmendej edhe
Abetarja e Kumanovës me shumë pak fjalë. Nismë më e mbarë u bë kur në një
tribunë të organizuar nga Klubi i Shkrimtarëve “Jehona e Karadakut” e prirë
nga Fadil Bekteshi (i ndjerë) na erdhi Adriatik Kallulli – 1992. Pastaj depërtuan
libra, kryesisht nga Shqipëria dhe diaspora, ku filluam ta gjejmë edhe këtë rajon
të përmendej me meritë, si p.sh.: Shaban Braha, etj.
Tani është ndryshe. As edhe në dromcat humoristike radio – televizive
nuk na harrojnë. Por studimet në këtë rajon, të cilësdo lëmi qofshin, tek kanë
filluar. Madje edhe Instituti Albanologjik i Prishtinës, i resorit Etnografi, në
pranverë të vitit 2010, për herë të parë hyri në këtë trevë lindore të shqiptarisë,
në Malësinë e Karadakut. I krahasova me pa të drejtë ndoshta me Fishtën,
ndoshta më butë të anatemuar se sa ky rajon me gjithë banorët e tij. Por,
pavarësisht shablloneve, ky rajon me punët, veprat e veta kalon në përjetësi.

5

Nuk injoroheshim vetëm nga shkenca, por edhe nga vetë populli. Mora pjesë në një dasmë në Kosovë ku me
quajtëm “Maqodonc”. Desh më doli flaka dhe kërkuan falje. Kur paraqiteshim si të Kumanovës, na quanin
bullgarë.
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FAUZI SKENDERI

VEÇORITË E LËVIZJES NATYRORE TË
POPULLSISË SË MAQEDONISË DHE TË
POPULLSISË SHQIPTARE NË TE
Abstrakt. Në mbarim të mijëvjeçarit të dytë dhe në prag të atij të tretë në
hapësirën gjeografike të Maqedonisë së sotme, e veçmas në atë shqiptare, në
mënyrë intensive kanë ndodhur ndryshime të dukshme si në planin shoqëror
ekonomik, ashtu edhe në atë demografik të popullsisë së saj. Në kuadër të këtij
rrafshi demografik, me theks të veçantë duhet dalluar lëvizjen natyrore të
popullsisë së Maqedonisë, dhe të popullsisë shqiptare në të, e cila ka ndikim të
fuqishëm në lëvizjen numerike të popullsisë në këtë vend. Në këtë punim, në
vazhdim do të bëhet fjalë për shtimin natyror të popullsisë së përgjithshme të
Maqedonisë, si dhe të popullsisë shqiptare në veçanti, në dhjetëvjetëshin e
fundit të qindvjetshit XX-të, me theks të veçantë për dallimet hapësinore dhe
kombëtare të lëvizjes natyrore të popullsisë në Maqedoni.
Abstract. In the ending of the second millennium and in the beginning of
the third one in the geographical area in present Macedonia, especially in the
Albanian part, intensively have happened evident changes in the social –
economic plan particularly in the demographic one. Pronouncedly should be
distinguished the natural movement of population and of the Albanian one in it,
which makes a powerful influence in the numerical movement of population in
this place. In this working in continuity will be talked about the natural
increasing of the general population in Macedonia especially of the Albanian
one in the last decade of XX century, in particular for the national and spatial
differences of the natural movement of population in Macedonia.

209

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Hyrje
Popullsia si kategori shoqërore kudo në botë, por edhe këtu, pra në
territorin e Maqedonisë, paraqet një sistem kompleks popullativ që qëndron në
lidhje të ngushta dhe të pandërprera me dy komponentët themelorë
demografikë, si lëvizja natyrore e popullsisë (si pasojë e lindshmërisë dhe
vdekshmërisë së popullsisë), dhe lëvizja mekanike e popullsisë (migrimet).
Këto dy segmente të lartpërmendura demografike janë në varshmëri të plotë
mes veti, nga të cilat rrjedhin dhe trendet popullative të një hapësire apo vendi
në tërësi. Në gjysmën e dytë të qindvjetshit të shek. XX-të vërehen tendenca në
rënie të lëvizjes natyrore të popullsisë, por me dallime hapësinore, të shkallës së
lindshmërisë dhe të vdekshmërisë si pasojë e përbërjes heterogjene kombëtare
ekonomike dhe të tjera të popullsisë. Mu për këtë arsye në vazhdim të punimit
do të bëhet fjalë edhe për lëvizjen natyrore sipas përkatësisë kombëtare të
Republikës së Maqedonisë. Në pikëpamje metodologjike, lëvizja natyrore e
popullsisë sipas përkatësisë kombëtare e fituar nga të dhënat statistikore zyrtare
për foshnjat e lindura të gjalla dhe të personave të vdekur, gjithmonë në raport
me komponentin e parë, ashtu që një krahasim të këtillë e kemi bërë për shkak
të sigurimit dhe analizimit të këtij segmenti demografik sipas hapësirave
gjeografike dhe nacionaliteteve të ndryshme në nivel vendi.
Veçoritë e përgjithshme të lëvizjes natyrore të popullsisë
Pas Luftës së Dytë Botërore në Maqedoni dhe në hapësirën shqiptare në
të u krijuan kushte dhe raporte të reja shoqërore, ekonomike dhe politike, të
cilat kanë ndikuar edhe në dinamikën e zhvillimit numerik të popullsisë dhe të
riprodhimit të saj. Pas vitit 1990, zhvillimet politike dhe social-ekonomike
intensive kanë ndikuar në ristrukturimin e popullsisë në të gjitha aspektet, në
rishpërndarjen gjeografike të saj dhe, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në ritmet e
shtimit natyror. Në Maqedoni, si vend me popullsi shumetnike, dinamika
zhvillimit demografik dhe e ndryshimeve strukturore ndryshon edhe në varësi
të përkatësisë kombëtare: është e shpejtë në popullsinë shqiptare, turke e rome,
dhe e ngadalshme (deri në stagnim) te popullsia maqedonase, serbe etj. Pas vitit
1945, ritmi i shtimit natyror të popullsisë ka ndryshuar shumë, si në hapësirë1,
ashtu edhe në kohë.
Në hapësirë, pasi niveli i lindshmërisë në territoret e banuara nga
popullsia shqiptare, turke dhe rome ka qenë i lartë (në disa raste deri në nivelin
e lindshmërisë fiziologjike) dhe i qëndrueshëm, ndërsa në territoret e banuara
nga popullsi maqedonase ka qenë i ulët dhe në rënie të vazhdueshme.
Ndërkohë, si rezultat i përmirësimit të kushteve ekonomike, higjieno-sanitare
dhe të shërbimit shëndetësor, niveli i vdekshmërisë ka shënuar rënie të
1

Asllan SELMANI:(2005) Popullsia e Maqedonisë, Shkup.
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dukshme në të gjithë territorin (sigurisht, me ritme më të ngadalta në hapësirën
shqiptare). Pra, ritmet e ndryshme të zhvillimit social-ekonomik kanë
përcaktuar edhe ndryshimet hapësinore të ritmeve të shtimit natyror të
popullsisë. Në më të shumtën e rasteve këto dy procese janë zhvilluar në kahe
të kundërta: në hapësirat më pak të zhvilluara (në të cilat janë përqendruar
shqiptarët, romët dhe turqit) popullsia është rritur më shpejt dhe, anasjelltas, në
hapësirat me nivel zhvillimi më të lartë (të banuara nga popullsia sllave) shtimi
natyror i popullsisë ka qenë më i ngadalshëm. Për krijimin e diferencave
rajonale në treguesit e shtimit natyror të popullsisë kanë ndikuar edhe tradita,
niveli i urbanizimit dhe i industrializimit, niveli i arsimimit dhe i emancipimit të
shoqërisë në përgjithësi dhe të femrës në veçanti. Edhe në kohë ndryshimet në
treguesit e shtimit natyror të popullsisë janë të mëdha. Kjo duket nëse u
referohemi vetëm treguesve të lindshmërisë, të cilët janë zvogëluar ndjeshëm:
nga 35-40 ‰ gjatë periudhës 1948-1953, në rreth 3 ‰ për popullsinë
maqedonase dhe 18 ‰ për popullsinë shqiptare gjatë dy regjistrimeve të
fundit.2
Lindshmëria
Lindshmëria e përgjithshme
Të dhënat për lindshmërinë e popullsisë në Maqedoni datojnë që nga vitet
tridhjetë të shekullit XX, me një ndërprerje të shkaktuar nga LIIB. Ato tregojnë
se në përgjithësi lindshmëria e popullsisë së Maqedonisë ka shënuar rënie.
Procesi i tranzicionit demografik në këtë popullsi ka filluar pak më vonë se në
disa vende të tjera të Ballkanit, përkatësisht në vitet tetëdhjetë të shekullit XX.
Pas periudhës së rritjes plotësuese të pas Luftës së Dytë Botërore, lindshmëria
është zvogëluar në mënyrë të vazhdueshme.
Tabela 1. Lindshmëria e popullsisë së Maqedonisë (1935-2002)
Foshnje të lindura
Nr.
Periudha
Popullsia në mes të
vitit (në mijë banorë) Mesatarisht në
Në ‰
vit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2

1935 - 1939
1947 - 1951
1952 - 1956
1957 - 1961
1962 - 1966
1967 - 1971
1972 - 1976
1977 - 1981

1.039
1.195
1.328
1.382
1.479
1.605
1.729
1.862

36.208
45.803
49.565
44.321
41.733
39.399
38.687
39.280

34.9
38.3
37.4
32.1
28.2
24.6
22.3
21.1

Fauzi Skenderi: (2000)Popullsia e Pollogut të Poshtëm, Shkup.
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9.
1982 - 1986
1.955
38.963
19.6
10.
1987 - 1991
2.017
36.522
17.5
11.
1992 - 1996
2.003
32.531
16.2
12.
1996 - 2000
29.308
14.5
13.
2000 - 2002
2.002
27.772
13.3
Burimi:1.ESRM; Statisticki godisnik na RM za spomenation period (19362002), Shkup, 2002.
2. Vital statistics, Statistikal Yearbook of the of Macedonia, Shkup, 2002.
Nga të dhënat del se treguesit më të lartë të lindshmërisë kanë qenë në
periudhën 1947-1951, me 38,3 ‰ (vlera maksimale: 40,7 ‰ në vitin 1948),
ndërsa më të ulët në vitin 2002, me 13,3 ‰. Më pas treguesit e lindshmërisë
vazhdimisht shënojnë rënie, por rënia vjen për shkak të pakësimit të lindjeve në
popullsinë maqedonase dhe jo në atë shqiptare.
Lindshmëria sipas përkatësisë kombëtare
Lindshmëria e popullsisë së Maqedonisë është zvogëluar gjatë gjithë
periudhës 1990-2002 në të gjitha kombësitë. Zvogëlimi është thuajse gradual,
me luhatje të vogla në vite, të përcaktuara nga faktorë biologjikë dhe socialekonomikë. Treguesit e lindshmërisë janë zvogëluar me ritme më të shpejta në
popullsinë urbane, për shkak të martesave në moshë më të madhe (24-27 vjeç)
se në popullsinë rurale (19-25 vjeç).
Tabela 2. Lindshmëria e popullsisë së Maqedonisë sipas kombësive për
periudhën 1997-2002 (në %)
Treguesit e lindshmërisë
Nr. Viti Gjiths.
Kombësia
Maqed. Shqiptare
Turke
Rome Të tjerë
1997 29.478
13.886
9.752
1.366
1.271
3.203
1.
%
100
47,1
33,1
4,6
4,3
10,8
1998 29.244
13.605
9.746
1.232
1.220
3.429
2.
%
100
46,5
33,3
4,2
4,2
11,7
1999 27.309
12.934
9.088
1.185
1.152
2.950
3.
%
100
47,4
33,3
4,3
4,2
10,8
2000 29.308
13.791
10.075
1.155
1.367
2.900
4.
%
100
47,0
34,4
3,9
4,6
9,9
2001 27.010
12.957
8.712
1.225
1.206
2.910
5.
%
100
47,9
32,3
4,5
4,5
10,7
2002 27.761
13.290
9.237
1.096
1.162
2.976
6.
%
100
47,8
33,3
3,9
4,2
Burimi:Si te tabela paraprake.
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Në periudhën 1997-2002, numri i përgjithshëm i të lindurve ka rënë 5,8
%, ndërsa sipas kombësive rënia paraqitet si vijon: te maqedonasit 4,3 %, te
shqiptarët 5,3 %, te turqit 19,8 %, te romët 8,6 % dhe te bashkësitë e tjera
etnike 7,1 %.Gjatë periudhës 1997-2002, treguesi më i lartë i lindshmërisë në
popullsinë maqedone dhe turke është regjistruar në vitin 1997: respektivisht
13.886 dhe 1.366 lindje; në popullsinë shqiptare dhe rome në vitin 2000:
respektivisht 10.075 dhe 1.367 lindje; në popullsitë e tjera në vitin 1999: 3.429
lindje. Numër më të vogël lindjesh maqedonasit kanë patur në vitin 1999,
gjithsej 12.934; shqiptarët në vitin 2001: 8.712; turqit në vitin 2002: 1.096 etj.
Pritet që në të ardhmen treguesit e lindshmërisë të vazhdojnë të zvogëlohen.
Treguesit relativë të lindshmërisë kanë shënuar rritje te maqedonasit nga 47,1
% në 47,8 % dhe te shqiptarët nga 33,1% në 33,3 % të numrit të përgjithshëm të
lindjeve, ndërsa kanë shënuar rënie te turqit nga 4,6 % në 3,9 %, te romët nga
4,3 % në 4,2 % dhe te popullsitë e tjera nga 10,8 % në 10,7% të numrit të
përgjithshëm të lindjeve.
Vdekshmëria
Vdekshmëria dhe plakja shkaktojnë ndryshime në numrin dhe përbërjen e
popullsisë.
Tabela 8.Treguesit e vdekshmërisë në popullsinë e Maqedonisë (1935-2002)
Nr.
Periudha
Të vdekur
Në ‰
1. 1935 – 1939
20.022
19,3
2. 1947 – 1951
18.042
15,1
3. 1952 – 1956
17.463
13,2
4. 1957 – 1961
14.681
10,6
5. 1962 – 1966
13.547
9,1
6. 1967 – 1971
12.595
7,9
7. 1972 – 1976
12.492
7,2
8. 1977 – 1981
13.011
7,0
9. 1982 – 1986
14.163
7,1
10. 1987 – 1991
14.647
7,0
11. 1992 – 1996
15.957
8,0
12. 1997 – 2000
16.142
8,4
13.
2001 - 2002
16.724
8.9
Burimi: ESRM (Statistical Yearbook of Republic of Macedonia, 1935-2002),
Shkup, 2001.
Në nivelin e vdekshmërisë ndikojnë faktorët biologjikë, social-ekonomikë
etj. Në popullsinë e Maqedonisë treguesit e vdekshmërisë kanë ndryshuar
vazhdimisht. Deri në Luftën e Dytë Botërore, për shkak të gjendjes social-
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ekonomike dhe politike të vendit, treguesit e vdekshmërisë së popullsisë ishin
shumë e lartë, mesatarisht 20.000 veta në vit. Pas Luftës numri i të vdekurve
ulet në rreth 18.042 veta, ndërmjet viteve 1947-1951. Treguesi më i ulët e
vdekshmërisë (7-7,1 ‰), arrihet në periudhën 1977-1991. Pas ndryshimeve
politike dhe social-ekonomike të vitit 1991, treguesit e vdekshmërisë shënojnë
rritje, duke arritur në 8,9 ‰ në periudhën 1997-2002. Përveç të tjerave, kjo
rritje tregon për peshën gjithnjë e më të madhe që zë popullsia e moshuar (e
destinuar të vdesë), në popullsinë e vendit.
Vdekshmëria sipas përkatësisë kombëtare
Tabela 9. Treguesit e vdekshmërisë në popullsinë e Maqedonisë sipas
përkatësisë kombëtare (1997-2002)
Shkalla e vdekshmërisë
Nr
Viti
Gjiths.
.
Kombësia
Maqedonë
1.

Rom
Të
ë
tjerë
420
880
2,5
5,3
412
933
2,4
5,5
445
890
2,6
5,3
410 9
2,4
5,2
462
941
2,7
5,5
441
834
2,4
6,3

2.627
16,1
2.662
15,8
2.677
15,9
2.635
15,3
2.610
15,4
3.037
16,9

398
2,4
408
2,4
418
2,5
449
2,6
456
2,7
395
2,2

75.610
7. 1997-02 102.386
%
100,0
73,8
Burimi: Si te pasqyra paraprake.

16.248

2.524

2.590

5.377

15,9

2,4

2,5

5,5

3.
4.
5.
6.

16.596
100,0
16.870
100,0
16.786
100,0
17.253
100,0
16.919
100,0
17.962
100,0

Turq

12.271
73,9
12.455
73,9
12.359
73,6
12.850
74,5
12.450
73,6
13.255
73,4

2.

1997
%
1998
%
1999
%
2000
%
2001
%
2002
%

Shqiptarë

Treguesit e vdekshmërisë sipas kombësive janë të ndryshëm. Treguesit
më të lartë të vdekshmerisë së përgjithshme i ka popullsia maqedonase. Në
numrin e përgjithshëm të vdekjeve për vitin 1997 (16.596), maqedonasit
përbënin 73,9 %, ndërsa shqiptarët vetëm 16,1% (2.627 persona). Gjatë
periudhës 1997-2002 numri i të vdekurve në popullsinë maqedone ka arritur në
75.610 ose 73,8 % të të vdekurve në Maqedoni, ndërsa numri i të vdekurve
shqiptarë ka qenë vetëm 16.248. Te kombësitë tjera treguesit relativ të
vdekshmërisë shkojnë nga 2,4 deri në 6,3 %. Niveli i lartë i vdekshmërisë në
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popullsinë maqedone shpjegohet me peshën e madhe që zë grupmosha mbi 54
vjet, që përbën një kontigjentin e popullsisë me potencial të lartë vdekshmërie.
Përkundrazi, në popullsinë shqiptare shumicën e përbën grupmosht e reja, me
poltencial të vogël vdekshmerie. Madje, si rezultat i përmirësimit të kushteve
social-ekonomike dhe i rritjes së kujdesit shëndetësor për nënat gjatë përiudhës
së shtatzanisë dhe për fëmijët e porsalindur, edhe vdekshmëria foshnjore në
popullsinë shqiptare është zvogëluar shumë në krahasim me periudhat e
mëparshme. Për këto arsye, niveli i vdekshmerisë së përgjithshme në popullsinë
shqiptare është i ultë.
Vdekshmëria në popullsinë urbane dhe rurale
Tabela 10.Vdekshmëria në popullsinë urbane dhe rurale në shkallë vendi
(1967-2000)
Vdekshmëria
Në ‰
Nr.
Periudha
Gjithsej
Qytet
Fshat
Qytet Fshat
1. 1967 – 1971
12.594
5.291
7.303
7.0
8.6
2. 1972 – 1976
12.492
5.964
6.528
6.7
7.7
3. 1977 – 1981
13.011
6.578
6.433
6.5
7.5
4. 1982 – 1986
14.163
7.257
6.906
6.7
8.2
5. 1987 – 1991
14.646
8.044
6.602
7.2
8.1
6. 1992 – 1996
15.957
9.145
6.812
7.9
8.7
7. 1997 – 2000
16.877
9.923
6.954
8.5
9.1
Burimi: Si te tabela pararendëse
Vdekshmëria në popullsia urbane ka shënuar rënie deri në vitin 1981,
ndërsa më pas vetëm rritje. Arsyet e kësaj rritje janë të shumta, por kryesorja
qëndron në faktin se në qytete është përqendruar kryesisht popullsia
maqedonase, në të cilën është rritur pesha e popullsisë së moshuar. Ecuri gati të
njëjtë ka edhe popullsia rurale, por rritja e vdekshmërisë pas vitit 1981 ka
ndodhur kryesisht për shkak të mungesës së kujdesit shëndetësor në fshatra, ku
jeton kryesisht popullsia shqiptare. Vdekshmëria e lartë në fshatra është pasojë
e vdekshmërisë foshnjore të lartë. Nga ana tjetër, në fshatrat me popullsi
maqedonase kanë mbetur kryesisht të moshuar, tek të cilët koeficienti i
vdekshmërisë është shumë i lartë. Përveç këtyre, rol të rëndësishëm në treguesit
e vdekshmërisë rurale luajnë edhe kushtet social-ekonomike, niveli i ulët i
jetesës, punët e rënda në bujqësi etj. Parë në aspektin hapësinor, vdekshmëria e
popullsisë urbane është më e lartë në qytetet e hapësirës shqiptare (Tetovë,
Shkup, Dibër etj.).
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Vdekshmëria sipas shkaqeve të vdekjes
Shkaqet e vdekjeve janë biologjike, social-ekonomike (sëmundshmëria, të
kequshqyerit, kushtet e vështira të banesës dhe jetesës, varfëria etj.) dhe
aksidentale.
Tabela 11. Struktura e shkaqeve të vdekjeve në popullsinë e Maqedonisë (19692000)
Periudha (në %)
Nr. Shkaqet e vdekjeve
1969199219971971
1996
2000
1. Sëmundjet infektive dhe
9,4
1,4
1,4
parazitare
2. Neoplazmat
9,1
15,9
16,6
3. Sëmundjet e zemrës dhe cerebrale
29,2
54,6
56,5
4. Sëmundjet e organeve të
14,5
4,6
4,1
frymëmarrjes
5. Dëmtimet gjatë lindjes (të nënave
3,9
2,0
1,9
e foshnjave)
6. Sëmundjet të paidentifikuara saktë
20,2
10,4
8,9
7. Shkaqe të jashtme
4,8
3,8
2,5
8. Gjithsej
100
100
100
Burimi: Ministerstvo za zdravstvo na RM, Skopje, 2001.
Në periudhën 1969-1971, rreth 50 % e vdekjeve kanë ndodhur nga
sëmundjet e zemrës e cerebrale (29,2 %) dhe për shkaqe të paidentifikuara
(20,2 %). Peshë të rëndësishme kishin edhe vdekjet nga sëmundjet e organeve
të frymëmarrjes (14,5 %), infektivet etj. Për shkak të streseve të shumëllojshme,
ndotjes së ajrit, zhurmave, ushqimit jo cilësor, tronditjeve psikologjike etj.,
gjatë periudhave 1969-1971 dhe 1999-2000, sëmundjet e zemrës dhe ato
cerebrale kanë shënuar rritje në masën 27,3 %. Gjatë të njëjtën periudhë,
sëmundjet e neoplazmës janë shtuar në masën 7,5 %. Ndërkohë, në saj të
përparimeve që janë shenuar në shkencat mjeksore, përmirësimit të nivelit të
jetesës dhe të kushteve higjieniko-sanitare në mjediset shtëpiake, vendet e
punës etj., sëmundjet e organeve të frymëmarrjes dhe ato infektive janë
pakësuar dukshëm. Përsa i përket shkaqeve të vdekjeve sipas përkatësisë
kombëtare dhe krahinore, bie në sy fakti se nuk ka dallime të rëndësishme.
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Shtimi natyror i popullsisë
Treguesi i përgjithshëm i shtimit natyror të popullsisë
Tabela 12. Ecuria e shtimit natyror të popullsisë së Maqedonisë në periudhën
1947-2002
Nr.
Periudha
Shtimi natyror i Mesatarisht në
Në ‰
popullsisë
vit
1. 1947-1951
138.805
27.776
23,3
2. 1952-1956
160.965
40.241
24,2
3. 1957-1961
148.200
37.050
21,5
4. 1962-1966
138.930
34.732
19,1
5. 1967-1971
134.521
33.630
16,7
6. 1972-1976
129460
32.365
15,1
7. 1977-1981
131.344
32.836
14,1
8. 1982-1986
124.003
31.001
12,5
9. 1987-1991
109.376
27.244
10,5
10. 1992-1996
82.871
20.718
8,2
11. 1997-2000
57.925
11.584
6,3
12. 2001-2002
10.555
10.555
5,1
Burimi: ESRM; Statistikat vjetore (v. 1947-2002), Shkup, 2003.
Shtimi natyror i popullsisë tregon ndryshimet numerike të popullsisë, të
shkaktuara nga proceset biologjike3. Procesi i shtimit natyror të popullsisë ka
pësuar ndryshime të mëdha në kohë dhe hapësirë. Duke filluar nga periudha
1952-1956, kur është regjistruar edhe shtimi më i madh i popullsisë, si në vlerë
absolute, edhe në vlerë relative, prirja ka qenë vazhdimisht në rënie. Kështu,
shtimit natyror i popullsisë në periudhën 1952-1956 ishte 160.965 banorë
(mesatarisht 40.241 banorë në vit) ose 24,2 ‰, në periudhën 1967-1971 kishte
rënë në 134.521 banorë (mesatarisht 33.630 banorë në vit) ose 16,7 ‰, në
periudhën 1987-1991 bie në 109.376 banorë (mesatarisht 27.244 banorë në vit)
ose 10,5 ‰ dhe në vitin 2001-2002 arrin nivelin më të ulët të shtimit natyror
për periudhën pas Luftës së Dytë Botërore: 10.555 banorë ose 5,1 ‰. Shkaqet
kryesore të zvogëlimit të shtimit natyror të popullsisë duhen kërkuar në
pakësimin e lindjeve, rritjen relative të treguesit të vdekshmërisë së
përgjithshme për shkak të plakjes së popullsisë dhe në emigrimin e popullsisë
aktive (në moshën e riprodhimit) në botën e jashtme.
Në aspektin hapësinor, shtimi natyror i popullsisë së Maqedonisë
paraqitet me ndryshime të theksuara, të cilat janë pasojë e faktorëve: etnikë,
3

Diferenca midis numrit të lindjeve dhe numrit të vdekjeve në popullsinë e një njësie
administrative, vendi etj.
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social-ekonomikë, politikë etj. Treguesit më të lartë të shtimit natyror të
popullsisë në Maqedoni i kanë komunat e hapësirës shqiptare. Sipas të dhënave
të vitit 1994 gjendja paraqitet si vijon: në katër komuna shtimi natyror ishte deri
në 5 ‰; në 16 komuna ishte 5-10 ‰, në 5 komuna ishte 10-15 ‰ dhe në 4
komuna, ku shumica e popullsisë është shqiptare, 15-20 ‰. Me gjithë shtimin e
lartë natyror të popullsisë shqiptare (shumë më i lartë se ai i popullsisë
maqedonase), që garanton rritjen numerike të popullsisë shqiptare, Enti
Statistikor i Maqedonisë e nxjerr numrin e shqiptarëve 509.083, që as afërsisht
nuk i përgjigjet të vërtetës për numrin e popullsisë shqiptare në Maqedoni në
vitin 2002.
Shtimi natyror i popullsisë sipas përkatësisë kombëtare
Deri në fund të viteve ’80-të, numerikisht është shtuar më shumë
popullsia maqedonase, ndërsa më pas, duke filluar nga viti 1990 shtimin natyror
absolut më të madh e ka patur dhe vazhdon ta ketë popullsia shqiptare, e cila në
vitin 2002 siguroi 72,2 % të shtimit natyror të popullsisë së Maqedonisë.
Tabela 13. Lëvizja e shtimit natyror të popullsisë së Maqedonisë sipas
përkatësisë kombëtare (1962-2002)
Viti

1.

1962-66

2.

1967-71

3.

1972-76

4.

1977-81

5.

1982-86

6.

1987-91

7.

1992-96

8.

1997-00

9.

2001-02

10.

1962-02

Sht.
natyr
(mesa
j

Nr.

28.188
(100%)
26.804
(100%)
26.195
(100%)
26.269
(100%)
24.801
(100%)
21.875
(100%)
16.574
(100%)
11.957
(100%)
9.945
(100%)
750.542
(100%)

Pjesëmarrja në shtimin e përgjith. të pop. në RM
Përkatësia etnike
Maqed.
15.431
(54,7%)
13.959
(52,1%)
13.209
(50,4%)
13.370
(50,9%)
12.299
(49,6%)
9.031
(41,3)
4.619
(27,9%)
1.460
(12,2%)
616
(6,2%)
334.744
(54,8%)

Shqipt.
6.458
(22,9%)
7.937
(29,6%)
8.181
(31,2%)
8.336
(31,7%)
8.312
(33,5%)
8.836
(40,4%)
9.086
(54,8%)
7.779
(65,1%)
7.037
(71,1%)
273.774
(22,9%)

Turke
3.000
(10,6%)
2.371
(8,8%)
2.185
(8,3%)
1.977
(7,5%)
1.458
(5,8%)
1.546
(7,1%)
1.116
(6,7%)
968
8,1%)
820
8,2%)
60.120
(10,6%)

Rome
816
(2,9%)
821
(3,1%)
941
(3,6%)
1.176
(4,5%)
1.401
(5,6%)
1.334
(6,1%)
1.043
(6,3%)
1.271
(10,6%)
1.233
(12,4%)
37.676
(2,9%)

Të tjerë
2.484
(8,8%)
1.718
(6,4%)
1.680
(6,4%)
1.411
(5,4%)
1.330
(5,4%)
1.128
(5,2%)
710
(4,3%)
478
(3,9%)
237
(2,4%)
44.230
(8,8%)

Burimi: ESRM, Statisticki godisnik, njësia: Prirodno dvizenje na naselenieto
vo Republika Makedonija (1962-2002), Shkup, 2003.
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Tabela 14.Struktura e shtimit natyror të popullsisë sipas kombësisë për
periudhën 1990-2002.
Nr. Viti Shtimi Pjesëmarrja në shtimin e përgjith. të pop. në RM
natyror (tregues absolt.)
Përkatësia etnike
Maqed Shqiptar Turke
Rome
Të tjerë
.
e
1. 1990 20.758
8.082
8.929
1.471
1.346
930
2. 1991 20.041
7.269
9.306
1.359
1.108
999
3. 1992 17.216
5.497
8.989
1.208
749
773
4. 1993 16.783
5.107
9.016
1.102
900
658
5. 1994 17,716
5.186
9.540
1.171
1.051
768
6. 1995 15.816
3.912
8.997
1.116
1.257
534
7. 1996 15.340
3.391
8.890
983
1.257
819
8. 1997 12.982
2.019
7.864
1.098
1.265
736
9. 1998 12.374
1.549
7.979
968
1.240
638
10. 1999 10.520
949
7.161
994
1.142
274
11. 2000 12.055
1.323
8.115
813
1.438
366
12. 2001 10.091
849
6.994
833
1.130
187
13. 2002
9.799
384
7.081
807
1.238
290
7.972
14. 1990 191.49 45.517 108.861 13.923 15.121
0
2002
Burimi: ESRM; Statical Yearbook (1962-2002). Të dhënat i përpunoi autori.
Po t’u referohemi treguesve relativë, shtimi natyror i popullsisë shqiptare
në Maqedonisë ka qenë vazhdimisht më i lartë se ai i popullsisë maqedonase,
madje diferencat kanë ardhur në rritje. Kështu, nëse në periudhën 1962-1966
shtimi natyror në popullsinë shqiptare ishte 2 herë më të lartë se në atë
maqedonase, në periudhën 1992-1996 ishte 5,8 herë më i lartë. Diferenca në
shtimin natyror midis popullsisë shqiptare dhe asaj maqedonase krijohen nga
diferencat që ekzistojnë në treguesit e lindjeve dhe të vdekjeve: në popullsinë
shqiptare lindjet janë të shumta dhe vdekjet relativisht të pakta, ndërsa në
popullsinë maqedonase lindjet janë të pakta dhe vdekjet relativisht të shumta.
Përveç faktorëve të përgjithshëm që janë përmendur kur janë analizuar
lindshmëria dhe vdekshmëria, në rritjen natyrore të lartë të popullsisë shqiptare
ndikojnë edhe këta faktorë specifikë: martesa në moshë të re, që mundëson
konsumimin produktiv thuajse të të gjithë periudhës fertile të femrave; fertiliteti
i lartë i femrës shqiptare; mënyra rurale e jetesës dhe marrëdhëniet tradicionale
në familjet shqiptare, ku gruaja, sidomos në mjediset rurale, nuk është në
marrëdhënie pune, por ka si mision kryesor lindjen dhe rritjen e fëmijëve;
tradicionalisht shqiptarët kanë lindur më shumë fëmijë, ndoshta edhe pse jeta e
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tyre nuk ka qenë shumë e garantuar etj. Për sa i përket shtimit natyror në
kombësitë e tjera, të dhënat tregojnë rënie të vazhdueshme. Me gjithë prirjen
drejt pakësimit, vetëm shtimi natyror i romëve mbetet më i lartë se i
shqiptarëve. Shtimi natyror në popullsinë shqiptare gjatë periudhës 1962-2000
bie më gradualisht se në popullsitë e tjera. Shtimi natyror në popullsinë
maqedonase bie në mënyrë drastike: në periudhën 1997-2000 është 4,8 herë më
i ultë se në periudhën 1962-1966. Ecuria e këtyre proceseve demografike me
siguri do ta ndryshojë hartën etnike të Maqedonisë në të mirë të shqiptarëve,
edhe pse maqedonasit mundohen me të gjitha mjetet ta pengojnë një gjë të tillë.
Vetëm disa komuna shqiptare, si: Tetova, Gostivari etj., japin mbi 5000 banorë
të rinj në vit, ndërsa e gjithë popullsia maqedonase shtohen në vit me rreth 384
banorë (viti 2002).
Shtimi natyror i popullsisë së fshatit dhe qytetit
Për shkak të rrethanave dhe kushteve të ndryshme të oraginizimit të jetës,
në zhvillimin demografik të zonave rurale dhe urbane ka ende dallime të
mëdha.
Tabela 16. Shtimi natyror i popullsisë urbane dhe rurale në Maqedoni (në
‰), në periudhën 1967-2002.
Nr.

Periudha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

1967-71
1972-76
1977-81
1982-86
1987-91
1992-96
1997-00
2001-02

Shtim natyror
Gjithsej Qytet
Fshat
26.804 12.580 14.224
26.195 13.357 12.838
26.269 14.002 12.267
24.800 13.840 10.960
21.875 11.726 10.149
16.575
8.343
8.231
11.957
6.993
5.864
9.945
4.987
4.958

Dallimi
Qytet/Fshat
-1.644
-519
+1.735
+2.880
+1.577
+112
-1.123
-29

Shtimi natyror në ‰
Gjithsej Qytet Fashat
16,7
16,7
16,9
15,1
15,1
15,1
14,1
13,9
14,4
12,9
12,8
13,1
11,5
10,4
12,6
8,8
7,1
10,5
6,1
3,5
10,1
5,1
3,6
9,7

Burimi: Si te tabela paraprake.
Shtimi natyror midis dy periudhave 1967-1971 dhe 1977-1981, në
popullsinë urbane është zvogëluar me 40,4 %, ndërsa në popullsia rurale, për
gjithë periudhën në shqyrtim është zvogëluar me 42,1%. Pjesëmarrja e shtimi
natyror në rritjen e përgjithshme të popullsisë urbane ka ndryshuar në kohë:
55,4 % (1948-1953), 59,0 % (1953-1961), 46,7 % (1961-1971), 53,9 % (19711981). Pjesa tjetër e rritjes është siguruar nga eksodi rural. Kjo do të thotë se
popullsia rurale ka humbur dhe vazhdon të humbë një pjesë të madhe të shtimit
natyror të saj. Kështu, si rezultat i largimit të popullsisë, vetëm gjatë periudhës
1948-1953 popullsia rurale ka humbur 29,5 % të shtimit natyror të saj. Ky
proces vazhdon me ritme të shpejta edhe në ditët e sotme. Si në mjediset urbane
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dhe në ato rurale, pjesën më të madhe të shtimit natyror të popullsisë në
Maqedoni e siguron popullsia shqiptare.
Tranzicioni demografik i popullsisë në trevat shqiptare në Maqedoni
Në vitet 1948-1950, kur treguesi i lindshmërisë ishte mbi 40 ‰ dhe ai i
vdekshmërisë 15 ‰, popullsia e Maqedonisë ishte në nën etapën e tranzicionit
të hershëm. Paralelisht me zhvillimin ekonomiko-shoqëror të vendit kanë
evoluar proceset demografike: treguesit e lindshmërisë dhe të vdekshmërisë
(por më ngadalë) kanë shënuar rënie. Kështu, në vitet 60-të, popullsia e
Maqedonisë përgatitet të hyjë në nënetapën e tarnzicionit demografik. Këtë e
dëshmon fakti se në vitin 1961 treguesi i lindshmërisë kishte zbritur në 30 ‰.
Në periudhën 1961-1981 treguesi i lindshmërisë vazhdon rënies të bjerë
gradualisht dhe, në vitet e 70-të, popullsia i afrohet nënetapës së tranzicionit
vonshëm, në të cilën futet plotësisht në vitin 1985, kur treguesi i lindshmërisë
bie nën 20 ‰. Nisur nga ecuria e treguesve demografikë të analizuar më lart,
mund të thuhet se proceset e tranzicionit demografik në popullsinë e
Maqedonisë kanë ecur me ritme relativisht të shpejta, pasi për gjysëm shekulli
popullsia ka hyrë në fazën tranzitore të avancuar. Proceset e tranzicionit
demografik në popullsinë shqipatre në Maqedoni janë zhvilluar më ngadalë, për
shkak të treguesve më të lartë të lindshmërisë e vdekshmërisë dhe të rënies së
tyre me ritme më të ngadalshme. Në vitet ‘60-të hyjnë në fazën e hershme të
tranzicionit demografik popullsia e disa komunave të hapësirës shqiptare, si: e
Tetovës, Gostivarit, Strugës, Kërçovës, Dibrës, Shkupit, Kumanovës,
Manastirit, Demir Hisarit dhe Resnjës, në të cilat treguesi i vdekshmërisë ishte
10 ‰ (me prirje për t’u zvogëluar), ndërsa treguesi i lindshmërisë ishte 30 ‰.
Në vitet e 90-të futen në nënetapën qendrore tranzitore komunat: Gostivar,
Tetovë, Dibër dhe Strugë, në të cilat lindshmëria ishte rreth 23 ‰, ndërsa
vdekshmëria 5-7 ‰. Si përfundim mund të thuhet se procesin e tranzicionit
demografik popullsia shqiptare në Maqedoni e ka të vonuar, sepse ajo nuk është
lejuar të marrë pjesë aktive në procesin e zhvillimit social-ekonomik, krahas
popullsisë sllavo-maqedonase. Ecuria e tillë e tranzicionit demografik ka
kushtëzuar ndryshime rrënjësore në procesin e ripërtëritjes së popullsisë. Rënia
e treguesve të lindshmërisë dhe rritja e atyre të vdekshmërisë ndikon në
ndryshimin e strukturës moshore të popullsisë. Gjithashtu, zhvillimi i proceseve
demografike ndikon rishpërndarjen territoriale të popullsisë, pasi diferencat e
krijuara midis rajoneve si rezultat ndryshimeve në ecurinë e treguesve
demografikë, provokojnë lëvizjet migruese të popullsisë. Se sa do të zgjasë
procesi i tranzicionit demografik në popullsinë e Maqedonisë është vështirë të
thuhet, pasi dihet se ai është një proces afatgjatë, i ndërlikuar dhe me shumë të
papritura. Për popullsinë e Maqedonisë është e rëndësishme të thuhet se ecuria
e zhvillimit social-ekonomik nuk ka shkuar paralel me zhvillimin e proceseve
demografike. Për treguesit demografikë (p.sh. procesi i plakjes së popullsisë, pa
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popullsinë shqiptare) vendi iu afrohet shteteve të zhvilluara, ndërsa për treguesit
e zhvillimin ekonomiko-shoqëror qëndron shumë larg tyre.
Përfundim
Në këtë punim bëhet fjalë për popullsinë si kategori shoqërore këtu dhe
në botë, e cila paraqet një sistem kompleks popullativ që qëndron në lidhje të
ngushta dhe të pandërprera me dy komponentët themelorë demografike të
popullsisë, si lëvizja natyrore e popullsisë (si pasojë e lindshmërisë dhe
vdekshmërisë së popullsisë) dhe lëvizjes mekanike e popullsisë (migrimet).
Këto dy segmente të lartpërmendura demografike janë në varshmëri të
pandërprerë në mes veti, nga të cilat rrjedhin edhe trendet popullative të një
hapësire apo vendi në tërësi. Në gjysmën e dytë të qindvjetshit të shek. XX-të,
vërehen tendenca në rënie të lëvizjes natyrore të popullsisë, por me dallime
hapësinore, të shkallës së lindshmërisë dhe të vdekshmërisë si pasojë e
përbërjes heterogjene kombëtare, ekonomike dhe të tjera të popullsisë.
Gjithashtu në mënyrë më konkrete punimi ka të bëjë me: Veçoritë e
përgjithshme të lëvizjes natyrore të popullsisë; lindshmërinë, lindshmërinë e
përgjithshme, lindshmërinë sipas përkatësisë kombëtare; vdekshmërisë,
vdekshmërisë së përgjithshme, vdekshmërisë sipas përkatësisë kombëtare,
pastaj vdekshmëria e popullsisë urbane dhe rurale, vdekshmëria sipas shkaqeve
të vdekjes; shtimi natyror i popullsisë, treguesit e shtimit natyror të popullsisë,
shtimi natyror i popullsisë sipas përkatësisë kombëtare, shtimi natyror i
popullsisë së fshatit dhe qytetit e tjera, fakte që më së miri mund të vërehen nga
pasqyrat tabelare që i përmban punimi në fjalë.
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Summary

This article is talking about the population as social category here and in
the world, which shows a complex system of the population that is bound up
with two main demographical components of population as: the natural
movement of population (as consequence of natality an mortality of population)
and the mechanical movement (migration). These two above-mentioned
demographical segments are depending from each other, from which are result
the population’s trends of an area or place in general. In the second half of XXth
century it is noticed decreasing tendency of natural movement of population ,
but with spatial differences of the natality and mortality level as a consequence
of the heterogeneous national structure, economic etc..Also concretely this
working has to do with: general features of natural movement of population,
natality, general natality, natality based on national belonging, mortality,
general mortality, mortality based on national belonging, then mortality of rural
and urban population, mortality based on the reasons of death, natural
increasing of population, the indicators of natural increasing of population,
natural increasing according to national belonging, natural increasing in
villages and cities and also other facts that can be noticed in the data that
contains this working.
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KRISTO FRASHËRI

E VËRTETA MBI SHQIPTARËT E MAQEDONISË
DHE SHTREMBËRIMET E ENCIKLOPEDISË SË
SHKUPIT
Hyrje
Akademia e Shkencave e Republikës së Maqedonisë vuri në qarkullim
në shtatorin e kaluar "Enciklopedinë e Maqedonisë", Shkup 2009, botuar
nën kryesinë e akademikut të saj, Blazhe Ristovski. Në zërin kushtuar
shqiptarëve të Maqedonisë tërhoqën vëmendjen disa formulime të vjetruara,
të cilat opinioni publik shqiptar kishte shpresuar se nuk do t‘i dëgjonte më,
për faktin se ato kanë qenë gatuar në të kaluarën nga mendje të zhuritura
nacionaliste maqedone dhe si të tilla atyre u kishte kaluar koha. Ne nuk do të
merremi me përmbajtjen e mbarë zërit "shqiptarët e Maqedonisë", pjesë e
Enciklopedisë së përmendur, e cila vuan gjithandej nga pasaktësi, pasi
debati do të shkonte gjatë. Do të përqendrohemi vetëm në formulimet
historike që ka Enciklopedia e përmendur mbi të ashtuquajturën vendosje e
shqiptarëve në Maqedoni, pasi këto formulime krejtësisht të pasakta, pra
antishkencore, na kthejnë në shekullin XIX. Aty lihet të kuptohet se
shqiptarët nuk kanë qenë të pranishëm në viset e sotme të Maqedonisë as në
Antikitet, as në Mesjetë. Aty ngulet këmbë se:
"Kolonizimet shqiptare në Maqedoni janë regjistruar kryesisht pas
shekullit XVI. Janë dyndur heshturazi (sic!) kur tashmë ishin të islamizuar.
Dyndjet përfituan nga tollovia e shekullit XVIII, kur feudalët shqiptarë
vepronin për pavarësinë e tyre nga pushteti qendror dhe përpiqeshin për
zgjerimin e tyre edhe në Maqedoni. Ali Pashë Janina (në fillim të shekullit
XVIII) e kishte zgjeruar pushtetin e vet edhe në pjesët jugperëndimore të
Maqedonisë, pas së cilës filloi kolonizimi me nga një apo më shumë familje
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në rreth 30 fshatra. Të gjithë ata arritën nga Shqipëria e Veriut dhe i takonin
fisit geg (pra, në kohën e Ali Pashë Tepelenës, i cili ishte nga jugu, qenkan
dyndur në Maqedoni shqiptarët e veriut !!! - K.F.). Në Tetovë, Gostivar dhe
në vende të tjera, thuhet aty, tashmë kishin dalë pashallarë gjysmë të pavarur
me prejardhje shqiptare, të cilët kishin nxitur kolonizimet. Ata përdornin
banda kaçakësh të cilat e terrorizonin popullatën maqedone dhe e detyronin
të shpërngulej. Nëpër shtëpitë dhe fshatrat maqedone vendoseshin familje
shqiptare. Numri i tyre deri në fillim të shekullit XIX ishte rreth 20 mijë veta
(sic!!!). Që nga viti 1780-1800 të ardhurit ishin nga fisi Krasniqi dhe Shalë
dhe një fis nga Shqipëria e Jugut (sic!). Ata u vendosën në Manastir, në
Gostivar (Sërbinovë, Gradec, Recan dhe Cegran), në Kërçovë (Zajas,
Arangjel dhe Popovjan, Oriziare, Sebice dhe Celopek), në Kumanovë
(Likovë), në Përlep (Desovë, Zhitoshë dhe Debresht), në Shkup (disa fshatra
të Dervenit, Gumalevë, Novo Sellë dhe Brezë), në Strugë (Belicë e
Poshtme) dhe në Tetovë (Tearcë, Poroj, Gajre, Recicë e Vogël, Shipkovicë,
Tetovë, Kalishtë dhe Lisec)".
Sipas autorëve të "Enciklopedisë së Maqedonisë", periudha e dytë e
kolonizimeve të dhunshme shqiptare në viset maqedone, ndodhi në fillim të
viteve ‘40 të shekullit XIX, pra në vitet e Tanzimatit. Këtë radhë
"ardhacakët" shqiptarë erdhën nga Elbasani, Luma dhe Mati, por edhe nga
Korça e gjetkë.
Vala e tretë e kolonizimit paska ndodhur në fillim të shekullit XX,
kurse vala e fundit, pra vala e katërt e kolonizimit shqiptar të Maqedonisë
paska ndodhur pas vitit 1944. Burimi kryesor për këtë zë ku janë mbështetur
akademikët e Maqedonisë duket se është, siç e cilësojnë vetë, vepra e
historianit maqedon, Hristo Andonov Polljanski, Shtojcë mbi marrëdhëniet
maqedone-shqiptare në të kaluarën, "Vepra të zgjedhura", V.3, Shkup
1981.Nuk është hera e parë që dalin nga qarqet nacionaliste maqedone
fyerje dhe shtrembërime në dëm të shqiptarëve. Më se një herë argumentet e
tyre të ngjizura me hamendje dhe me pasione janë hedhur poshtë nga kritika
historike. Megjithatë, ata vazhdojnë akoma të përsërisin refrenin e tyre të
konsumuar se gjoja shqiptarët në Maqedoni janë ardhacakë të zbritur nga
skërkat malore të Shqipërisë së sotme. Synimet që kanë autorët e këtyre
formulimeve nuk janë të njëjta me ato që kishin paraardhësit e tyre
nacionalistë para se të formohej shteti maqedon. Në shekullin XIX dhe në
fillim të shekullit XX, gjyshërit e nacionalistëve të sotshëm maqedonë
synonin të bindnin diplomacinë e madhe europiane se viset e sotme të
Maqedonisë veriperëndimore dhe perëndimore nuk u takojnë shqiptarëve
ardhacakë, por banorëve autoktonë maqedonë. Tani që e kanë, si të thuash,
tapinë në xhep, kanë synime me qitje të largët. Duan të tregojnë se
shqiptarët janë ardhacakë, pra emigrantë ose azilantë. Si të tillë, shqiptarëve
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nuk u takon e drejta e "isopolitisë", pra e drejta që të marrin pjesë njësoj si
maqedonët në drejtimin e shtetit të tyre. Duket se ata përpiqen të spekulojnë
aktet ndërkombëtare të kohëve të reja, që flasin për emigrantët, të cilët edhe
kur fitojnë të drejtat e qytetarisë nuk gëzojnë të drejtën e formimit të një
shteti të veçantë, as pjesëmarrjen si trup i veçantë në shtetin e tyre nacional.
Këto janë pa dyshim ëndrra kimerike që i shohin nacionalistët me sy hapur,
të cilët flenë akoma në djepin e shekullit XIX. Të trajtosh shqiptarët që
banojnë në atdheun e tyre që nga agimi i historisë si ardhacakë apo
emigrantë, apo azilantë, është një fyerje e rëndë për ta. Ashtu siç pritej, sapo
"Enciklopedia e Maqedonisë" doli në qarkullim shpërthyen kundër saj
protestat e lexuesve shqiptarë brenda dhe jashtë Maqedonisë. Si pasojë e
këtyre protestave krejtësisht të natyrshme, "Enciklopedia e Maqedonisë" u
tërhoq shumë shpejt nga qarkullimi, pastaj u vendos që të korrigjohej zëri
kushtuar shqiptarëve dhe më pas akoma ky zë të shkruhej nga e para.
Kur këto gërr-mërre dalin nga pena ordinere as që ia vlen të merresh
me to. Këtë radhë puna ndryshon, mbasi me gërr-mërre po merren disa
"akademikë" maqedonë. Duke marrë parasysh nivelin shkencor tepër të ulët
që ka zëri kushtuar shqiptarëve në Enciklopedinë e Akademisë së
Shkencave të Shkupit, ne do të përgjigjemi veçse shkurt.
Shpresojmë se formulimet fyese, absurde, provokatore që përmban
zëri i përmendur jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por për pjesëtarët e
mbarë kombit shqiptar - tani që Akademia e Shkupit u detyrua ta tërheqë
"Enciklopedinë" nga qarkullimi për ta rishkruar - këto formulime fyese
duhet të fshihen nga faqet e saj. Meqenëse historinë e kombit shqiptar ne e
kemi temë qendrore të punës sonë shkencore dhe jo kujdes anësor, siç e
kanë disa akademikë maqedonë të Shkupit, le të kenë durim dhe ta lexojnë
këndvështrimin tonë për historinë e shqiptarëve të republikës së tyre.
1. Gabime metodike dhe faktologjike
Para se të hyjmë në temën e mirëfilltë e ndiejmë për detyrë të
nënvizojmë disa kritere të gabuara që përmban sinteza mbi shqiptarët në
"Enciklopedinë e Maqedonisë", të cilat nuk tregojnë shkencë, por
amatorizëm dhe nacionalizëm.
Gabimi i parë i palejueshëm për historianët, madje edhe për mësuesit e
shkollave të mesme, është shkelja e parimit më elementar të metodologjisë
shkencore të historiografisë, e cila kërkon që ngjarjet historike të shihen në
kohë dhe në hapësirë. Është pikërisht ky gabim që vihet re në zërin
shqiptarët e Maqedonisë. Në bazë të këtij parimi, Maqedonia antike nuk
duhet të identifikohet as për nga shtrirja gjeografike, as për nga etnikoni i
banorëve me Republikën e Maqedonisë së ditëve tona. Para së gjithash se
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shtrirja gjeografike e emërtimit Maqedoni, gjatë shekujve nuk ka qenë
kurdoherë e njëjtë. Kohë pas kohe, kufijtë e saj territorialë kanë pësuar
luhatje. Madje, ka pasur raste kur emërtimi gjeografik Maqedoni është
zhvendosur krejtësisht jashtë kufijve të sotshëm të saj. Kështu për shembull,
në shekujt I-II të erës sonë ekzistonin dy provinca romake me të njëjtin emër
- Maqedonia e Parë (Macedonia Prima) me qendër Selanikun dhe
Maqedonia e Dytë (Macedonia Secunda) me qendër Durrësin. Te vepra e
gjeografit Aleksandrin të shekullit II Klaud Ptolemeu (Geographia, Libri
12), Maqedonia e Dytë, pra provinca e Durrësit shtrihej në veri deri në
derdhjen e lumit Drin, në Lindje përtej Liqenit të Ohrit deri te qyteti
Heraklea i Lynkestëve, kurse në Jug, përtej Vlorës deri në malet
Akroceraune të Himarës. Më vonë, Maqedonia e Dytë u quajt provinca e
Epirit të Ri (Epirus Nova) me qendër Durrësin dhe përfshinte, sipas
njoftimeve që ndeshim në Notitia Dignitatum (III, 13) edhe një pjesë të
Maqedonisë historike (Epirus nova et pars Macedonia Salutaris). Për këtë
arsye, shpeshherë në burimet historike mesjetare, savante europiane, Arbëria
është identifikuar me Maqedoninë (Albania sive Macedonia) dhe shqiptarët
e provincës së Durrësit, janë quajtur maqedonë. Përkundrazi, banorët sllavë
pasi u vendosën në Maqedoni në fillim u quajtën skllavinë dhe më vonë
bullgarë, kurse vendi i tyre në fillim Skllavini dhe më vonë Bullgari. Është e
vërtetë se herë pas here emërtimi gjeografik Maqedoni është zhvendosur,
por zhvendosja ka ndodhur kryesisht drejt Lindjes deri në Selanik e përtej
dhe asnjëherë drejt veriut, në kurriz të provincës së Dardanisë.
Në pragun e dyndjeve sllave ekzistonin, sipas njoftimeve që përmban vepra
e udhëpërshkruesit të shekullit V, Hierocles (Synecdemus, 655, XVI, 7),
përsëri dy provinca që mbanin emrin Maqedoni - njëra Macedonia Prima
(Maqedonia e Parë), me qendër Selanikun, tjetra Macedonia Secunda
(Maqedonia e Dytë) me qendër Stobin. Me një fjalë, në shekullin VI e.s. kur
filluan dyndjet sllave në Ballkan, emërtimet gjeografike-administrative
antike, Dardani dhe Maqedoni, vazhdonin të ishin ende në përdorim. Në
shekullin VI ato ishin shndërruar në njësi administrative perandorake
bizantine me po ato emra - në provincën e Dardanisë dhe në provincën e
Maqedonisë së Dytë. Ato ishin përsëri fqinje me njëra-tjetrën. Provinca e
Dardanisë vazhdonte të kishte kryeqendër Shkupin. Përkundrazi, provinca e
Maqedonisë së Dytë, tani e ngushtuar, kishte për kryeqendër përsëri Stobin.
Kufiri i tyre kalonte midis Shkupit dhe Stobit, afër fshatit të sotshëm Kozhle
poshtë lart në veri të qytetit Bylazora, sot Velesh, e cila kjo e fundit i takonte
Pajonisë. Tjetër pikë kufitare ishte qyteti dardan, Sintia, të cilën Tit Livi e
quan shkoqur "urbs dardanorum" (T. Livi XXVI, 253), diku në luginën e
lumit Strimon, midis Shkupit dhe Përlepit, nga të cilat kjo e fundit i takonte
Maqedonisë. Sikurse shihet, në shekullin VI viset shqiptare të Maqedonisë
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së sotme nuk bënin pjesë në asnjë nga dy provincat bizantine maqedone.
Përfshirja nga shumë historianë maqedonë e viseve veriore dhe
veriperëndimore të Republikës së sotme të Maqedonisë, sot të banuara në
shumicën dërrmuese nga popullsi shqiptare, - që nga rrethet e Ohrit, Strugës,
Dibrës, Kërçovës, Gostivarit, Tetovës, Shkupit, Kaçanikut, Kumanovës - në
kufijtë e Maqedonisë historike, është pra një shkelje e kritereve të
historiografisë shkencore. Me këtë hartë gjeografike të shekullit VI,
Bjeshkët e Sharrit kanë përbërë për mijëra vjet, si më parë edhe më vonë,
deri më 1913, boshtin kurrizor të provincës së Dardanisë apo të Vilajetit të
Kosovës dhe jo siç përbëjnë sot kufirin politik midis Republikës së Kosovës
dhe Republikës së Maqedonisë.
Gabimi i dytë ka lidhje me cilësimin që akademikët e Maqedonisë u
bëjnë shqiptarëve si banorë të dikurshëm të maleve të Shqipërisë, të cilët më
vonë qenkan dyndur "heshturazi" në fushat e Maqedonisë, duke ia ndryshuar
karakterin etnik sllav që këto vise kanë pasur më parë. Ky cilësim ka brenda
saj një varg pasaktësish, madje absurditetesh.
Para së gjithash, termi që ata përdorin për dyndje të heshtur të
shqiptarëve është një abuzim letrar. Historia nuk njeh dyndje të heshtura.
Dyndjet kryhen kurdoherë me dhunë. Ato që zhvillohen në mënyrë të
heshtur janë emigrime apo shtegtime. Përdorimi i termit dyndje të heshtura
Provinca e Dardanisë me kryeqendër Shkupin, provinca e Maqedonisë së
Dytë (Macedonia Secunda) me kryeqendër Stobin, provinca e Maqedonisë
së Parë (Macedonia Prima) me kryeqendër Selanikun në shekujt V-VI të
erës sonë. Hartë e fotokopjuar nga botimi i Akademisë së Shkencave të
Bullgarisë: Izvori za Bëllgarskata Istorija. Fontes Latini, vëll.I, Sofia 1958.
Është përdorur mbasi nuk ka fakte të dokumentuara. Deri sot asnjë historian
nuk ka ndeshur në burime historike dokumentare, që të vërtetojnë shtegtime
në masë të hapura, ca më pak të "heshtura" banorësh nga malësitë e
Shqipërisë nëpër fushat e Maqedonisë. Në të vërtetë, në Maqedoninë
historike, fqinjë e Dardanisë, ka disa enklava shqiptarësh në rrethin e
Manastirit, të Përlepit apo të Veleshit, të cilat mund të thuhet se janë krijuar
nga shtegtime të mëvonshme. Por shqiptarët që përbëjnë shumicën në rrethet
veriperëndimore dhe veriore të Republikës së sotme të Maqedonisë, që nga
Ohri deri në Kumanovë, kurrsesi nuk mund të quhen enklava, pasi ata
përbëjnë shumicën e këtyre krahinave, aq më tepër që këto krahina kanë
vazhdimësi territoriale me njëra-tjetrën dhe me viset shqiptare të Shqipërisë
së ditëve tona. Përveçse këto krahina nuk kanë bërë pjesë në provincën e
Maqedonisë as në Antikitet, as në Mesjetë, as në periudhën osmane, sikurse
do të shohim, banorët e tyre janë pasardhësit e stërgjyshërve të tyre, të cilët
kanë banuar për shekuj në viset jugore të Dardanisë dhe në viset lindore të
provincës së Durrësit, pra në atdheun e tyre historik. Shqiptarët janë pra,
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banorë autoktonë, kurse ardhacakë janë banorët sllavo-maqedonë,
paraardhësit e të cilëve janë vendosur në Gadishullin Ballkanik në shekullin
VII të erës sonë. Me këtë pohim, as që na shkon ndër mend të lëvrojmë te
shqiptarët pasione nacionaliste, as t‘ua mohojmë sllavo-maqedonëve
atdheun që krijuan pas shekullit VII të erës sonë. Qëllimi ynë është vetëm të
respektojmë saktësinë historike dhe t‘u vëmë ledh fyerjeve dhe synimeve
politike që fshihen prapa këtyre fyerjeve.
E treta, çështja më serioze e debatit, ka lidhje me identitetin etnik, apo
kombëtar, apo kulturor të maqedonëve të sotshëm. Të gjithë popujt apo
kombësitë kanë një identitet pak a shumë të përcaktuar etnik, apo kombëtar,
apo kulturor, një identitet të formuar me ngjyrime të ndryshme sipas kohëve,
por që në çdo kohë ai i dallon nga kombësitë dhe kombet e tjera. Në
komponentët e identitetit bëjnë pjesë, jo vetëm gjuha, doket, zakonet,
mentalitetet, në disa raste feja, por edhe prejardhja gjenetike. Me sa dimë ne,
të gjitha kombësitë e kanë formuar prej kohësh identitetin e tyre etnik apo
kulturor. Të gjithë e dinë se cila është prejardhja e tyre gjenetike. Vetëm
maqedonët e sotshëm, siç po del nga pena e tyre, duket se nuk kanë ende një
identitet të përcaktuar. Ata janë ende në kërkim të identitetit të tyre kulturor
dhe historik. Në përgjithësi pranojnë se i përkasin familjes së madhe
etnolinguistike sllave dhe se procesi i formimit të kombësisë tek ata nisi me
vendosjen e tyre në Gadishullin Ballkanik. Deri në fund të shekullit XIX,
madje edhe deri në pragun e Luftës së Dytë Botërore, banorët sllavë të
Maqedonisë e mbanin veten në përgjithësi si pjesëtarë të kombësisë
bullgare. Që nga fundi i shekullit XIX, lindi tek elitat e tyre politike ideja se
ata padrejtësisht kanë qenë përfshirë në kombin bullgar. Në qoftë se ata e
veçuan veten e tyre nga kombësia bullgare dhe vunë themelet e kombësisë
maqedone, kjo është punë e tyre. Ne nuk kemi të drejtë të ndërhyjmë në
çështjet e brendshme të ndërgjegjes së tyre. Sigurisht, që nuk na u duk e
arsyeshme kur me themelimin e Republikës së Maqedonisë ata filluan të
pretendojnë se ishin pasardhësit e etnisë maqedone të kohës antike dhe se
Aleksandri i Maqedonisë ishte figurë e ndritur e historisë antike të
maqedonëve sllavë.
II.
Te kjo tezë e re ne shohim një nonsens, për të mos thënë një absurditet.
Por, disa akademikë sllavë të Shkupit duket se nuk duan të dinë fare për
saktësi historike. Për ta, maqedonët e ditëve tona, vëllezërit e bullgarëve apo
kushërinjtë e serbëve, kur e do puna janë sllavë, kur nuk e do puna nuk janë
sllavë. Kur flitet për autoktoni ata nuk janë sllavë, por pasardhësit e
maqedonëve të Filipit të Maqedonisë e të Aleksandrit të Madh. Përkundrazi,
kur takohen me vëllezërit e familjes së tyre etnogjuhësore me rusë, bullgarë,
serbë, ata shndërrohen në sllavë.
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Rreth 30 vjet më parë, erdhi në Tiranë profesori maqedon, Hristo Andonov
Poljanski, i cili mbajti në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Historisë
një ligjëratë mbi marrëdhëniet shqiptaro-maqedone. Ai e nisi ligjëratën
afërsisht me këto fjalë: Marrëdhëniet maqedone-shqiptare kanë rrënjë të
lashta në histori. Ato fillojnë, tha ai, që në kohën e Aleksandrit të Madh. I
nderuari profesor i Shkupit kujtoi se me këtë lashtësi që ai na atribuoi, ne,
shqiptarët e Shqipërisë së sotme duhej të krenoheshim, sepse duke na
trajtuar si fqinjë të lashtë nuk ishim ardhacakë, por banorë të viseve tona të
paktën që në kohën e Aleksandërit të Madh. Në të vërtetë, gjithë auditori u
step kur e dëgjoi këtë profesor të nxirrte nga goja xhevahirin e padëgjuar se
maqedonët e sotshëm ishin stërnipër të Lekës së Madh. Ca më tepër,
auditori u çudit kur profesor Poljanski tha se Heroi Kombëtar i shqiptarëve,
Skënderbeu, nuk ishte shqiptar, por maqedon, sidomos kur shtoi se në
ushtrinë që ai udhëhoqi në luftë kundër Perandorisë Osmane bënin pjesë
kryesisht luftëtarë maqedonë dhe pak shqiptarë. Ne e përmbajtëm veten, por
e pyetëm: Profesor, për cilët maqedonë flisni, sepse për ne historianët, në
kohën e Aleksandërit të Madh, juve bridhnit ende në stepat e Rusisë, kurse
në viset e Aleksandërit të Madh ju keni ardhur dhjetë shekuj më vonë. Ai u
përgjigj afërsisht në këtë mënyrë: Kam respekt, tha, për kulturën tuaj dhe
për dijenitë tuaja. Por ju, ende nuk e keni mësuar historinë e vërtetë. Ne, tha
ai, maqedonët, me të vërtetë kemi ardhur shekuj më vonë, por përderisa u
vendosëm në trojet e maqedonëve të lashtë, ne jemi pasardhësit e tyre, jo
vetëm pasardhësit e tyre kulturorë, por edhe gjenetikë. Ne kemi të drejtë të
krenohemi me Aleksandërin e Madh dhe të përdorim flamurin e tij.
Pranojmë, i thamë, se nuk e dimë mirë historinë, prandaj u pyesim të na
sqaroni çfarë do të thoshit ju nëse turqit osmanë, të cilët u vendosën në viset
e Perandorisë Bizantine dhe patën të njëjtin kryeqytet, Stambollin, do ta
quanin veten e tyre pasardhës gjenetikë të bizantinëve dhe shtetin e tyre do
ta emërtonin në bazë të kriterit tuaj, jo Perandori Osmane, por Perandori
Bizantine? Deri sot nuk kemi marrë ende përgjigje. Ne kujtuam se profesor
Poljanski ishte një pjellë e rrallë e nacionalizmit maqedonomadh, por tani po
shohim se paskemi qenë të gabuar. Paskemi qenë të gabuar, sepse më 1991,
kur ish-Republika maqedone e Jugosllavisë u bë republikë e pavarur në
Ballkan, udhëheqësit e saj adoptuan për flamur kombëtar të tyre flamurin e
Aleksandërit të Maqedonisë. Të adoptosh emrin e lashtë të Maqedonisë si
emër kombëtar të republikës së krijuar në shekullin XX dhe të adoptosh për
këtë republikë të re flamurin e Aleksandërit të Maqedonisë, kjo përsëri është
punë e tyre. Ne nuk kemi të drejtë të ndërhyjmë kundër vullnetit të një
kombi. Megjithatë, si qytetarë të një vendi që synon të integrohet në
Bashkimin Europian dhe ca më tepër, si historianë që përpiqen të
përvetësojnë standardet e metodologjisë moderne të historiografisë, nuk
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mund të rrimë pa vënë në dukje se këtu kemi të bëjmë me një ndryshim të
rremë, fals të identitetit kombëtar. Ja, në veprën e këtij profesori të mbushur
me "madhërinë e vet" (shprehje e Migjenit) është mbështetur zëri shqiptarët
e Maqedonisë, që botoi Akademia e Shkupit. Si mund të ndryshohet tri herë
identiteti kombëtar brenda një shekulli? Çfarë kombi është ky, pjesëtarët e të
cilit janë sllavë dhe si të tillë një shekull më parë quheshin bullgarë, pastaj e
shpallën veten maqedonë, por përsëri sllavë, kurse pas vitit 1991 e quajnë
veten maqedonë antikë, pra jo sllavë? Na vjen me të vërtetë keq që fqinjët
tanë janë ende në kërkim të një identiteti përfundimtar kombëtar, kërkim i
cili nuk dimë se ku do t‘i çojë më tej. Tani le të kthehemi në faktet historike.
2. Struktura etnike në Maqedoninë e sotme në shek. VI, në
pragun e dyndjeve sllave
Para se sllavët të vendoseshin në Gadishullin Ballkanik, pra para
Mesjetës së hershme, maqedonët e sotshëm, si pjesëtarë të etnive sllave,
banonin në stepat e Rusisë. Nuk dimë të ketë historianë që ta kenë ndriçuar
parahistorinë e sllavëve, pra historinë kur ata jetonin në atdheun e tyre të
hershëm, e cila është ende thellësisht e errët. Në fakt, etnogjeneza e
maqedonëve të sotshëm fillon me dyndjet e tyre nga stepat ruse dhe me
ngulitjen e tyre në trevat ballkanike. Pra, fillon kur ata u bënë fqinjë me
popullatat ilire, të cilat banonin në Gadishullin Ballkanik që nga agimi i
historisë e këtej. Megjithatë, procesi i formimit të etnisë maqedone apo i
paraardhësve të tyre bullgaro-sllavëve nuk u krye menjëherë pas vendosjes
së tyre në Gadishullin Ballkanik. Ai pushton shekujt e Mesjetës së hershme.
Mesjeta e hershme është një nga periudhat më të rëndësishme të historisë së
kombësive të Gadishullit Ballkanik. Si kudo në kontinentin europian, edhe
këtu, gjatë kësaj periudhe ndodhën shndërrime të thella në fushën
ekonomike dhe shoqërore, politike dhe kulturore. Shkakun themelor këto
shndërrime e patën te kriza që mbërtheu rendin skllavopronar dhe te vala e
gjatë e dyndjeve barbare që pësoi Gadishulli Ballkanik në fund të Antikitetit
dhe në fillim të Mesjetës së hershme. Në kuadrin e këtyre dy fenomeneve,
shoqëria antike skllaviste në këto troje u përmbys. Mbi gërmadhat e saj lindi
shoqëria feudale e Mesjetës së hershme. Në të njëjtën kohë, në përfundim të
dyndjeve barbare në Gadishullin Ballkanik ndodhën ndryshime të
rëndësishme edhe në hartën etnike të Europës Juglindore. Disa kombësi
antike u zhdukën, disa rezistuan. Vendin e kombësive që u zhdukën e zunë
popullata të reja që u dyndën nga veriu dhe nga verilindja e gadishullit.
Dihet se Mesjeta e hershme është jo vetëm për trevën shqiptare, por për
mbarë Europën Juglindore, një periudhë thellësisht e varfër nga pikëpamja e
burimeve dokumentare. Këtë varfëri të burimeve historike e kanë
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shfrytëzuar historianët e interesuar sllavë për të krijuar përshtypjen fiktive,
sikur në Antikitetin e vonë, në fillim të dyndjeve barbare, trojet e
Maqedonisë dhe të Dardanisë kishin mbetur pa banorë dhe se ato u
mbushën, sipas tyre, me banorë të rinj sllavë, të cilët vërshuan në këto vise
në pjesën e parë të shekullit VII. Me një fjalë, sipas tyre, banorët sllavë nuk
janë uzurpatorë, por popullata që mbushën toka të zbrazura pa banorë, duke
fituar kështu të drejtën e pronësisë mbi këto vise. Por, për të dyja këto
çështje me rëndësi kapitale - për asgjësimin e popullatave të mëparshme ilire
dhe për vendosjen e popullatave të dyndura sllave - historianët që përkrahin
këtë tezë të re nuk kanë sjellë për asnjërën prej tyre argumente historike.
Me këtë rast dua të përsëris atë që kam pohuar në konferencën organizuar në
Shkup në dhjetor të vitit 1991, me titull "Shqiptarët e Maqedonisë". Aty kam
thënë:
"Nuk është e fshehtë se është mohuar prania e shqiptarëve në viset e
tyre të Ballkanit gjatë kësaj periudhe (gjatë Mesjetës së hershme - K.F.). Kjo
ka krijuar atë interpretim të shtrembër sikur shqiptarët në trojet e tyre
historike nuk janë të zotët e shtëpisë, por të ardhur. Është temë e vështirë
sigurisht. Mungojnë materialet dhe burimet e shkruara janë shumë të varfra.
Por, burimet mungojnë edhe për ata (maqedonët - K.F.) që pretendojnë se
janë të zotët e shtëpisë". (Shqiptarët e Maqedonisë, botim i Meshihati i BI
në RM, Shkup 1994, f.634).
Ndërkohë, rezultatet e hulumtimeve të mëvonshme kanë hedhur nga
pikëpamja dokumentare mjaft dritë mbi strukturën etnike që kishin viset
shqiptare të Maqedonisë së sotme në pragun e dyndjeve sllave. Në trajtesën
"Historia e Kosovës, vëll.I, Dardania (Kosova antike), përgatitur nga Kristo
Frashëri, botuar nga "Dudaj", Tiranë 2008, janë sjellë me sa e ka lejuar
vendi dëshmi që provojnë se treva e gjerë e Dardanisë ka qenë që nga agimi
i historisë vazhdimisht e banuar nga popullatat e etnisë ilire. Kjo për të
treguar se kur filluan dyndjet e popullatave sllave, Dardania nuk ka qenë një
provincë e shkretuar, siç pretendojnë historianët sllavë, por një vend me
popullsi të dendur ilire, pa mohuar se krahas tyre ka pasur dhe popullata ilire
të romanizuara ose thjesht banorë romakë-latinë. Ato provojnë jo vetëm se
kjo pjesë e Dardanisë, e cila është e përfshirë në Republikën e sotme të
Maqedonisë ka qenë e ngjeshur me banorë ilirë, por edhe faktin tepër të
rëndësishëm se kjo popullsi ilire ka qenë në atë kohë shumë dinamike në
jetën ekonomike, shoqërore, politike të Perandorisë Bizantine. Më tej
akoma, provinca dardane ka qenë kaq dinamike dhe kaq e populluar me
banorë ilirë sa nga gjiri i saj dolën gjatë shekullit VI, tre perandorë të
Bizantit me origjinë ilire. Ata qenë: i pari, Justini (518-527) nga Bederiana
pranë Shkupit, në Dardani, të cilin kronisti bizantin i kohës së tij, Prokopi i
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Cezaresë e cilëson në veprën e tij - me prejardhje ilire (Historia quae dicitur
Arcana, Lipsiae, B.G. Teubner, 1913, vëll. III, 6,2); I dyti, Justiniani (527565), i mbiquajtur i Madh, nipi i Justinit, i cili lindi, sipas Prokopit të
Cezaresë, në Tauris, fshat pranë Bederianës së Dardanisë, në afërsi të
Shkupit, edhe ky ilir; i treti, Justini II (565-578), i cili ishte dardan, pra ilir,
posa që ishte nipi i Justinianit të Madh (Menandri, Historici Graeci Minores,
edidit Ludovicus Dindofias, fr.25-26).
Fakti që Justiniani ndërtoi dhe rindërtoi në Dardani në mes të shekullit
VI më shumë se 158 kala, pra shumë më tepër se në provincat e tjera (në
Epirin e Ri 58 kala; në Epirin e Vjetër 36 kala; në provincën maqedone 46
kala), tregon se këtu popullsia vazhdonte të ishte e dendur dhe jo e rralluar,
siç pretendojnë jo pak historianë. Edhe dekreti që nënshkroi Justiniani më
18 tetor 532 mbi vështrimin juridik të institutit të familjes drejtuar prefektit
të prefekturës së Ilirikut dëshmon për një jetë shoqërore dhe sllaviste tepër
aktive te dardanët. Jetën shoqërore aktive të Dardanisë e dëshmon dhe
novela XI pjesë e "Codex Justinianus", që Justiniani shpalli në vitin 535, me
të cilën ai krijoi në trevën dardane, madje në vendlindjen e tij, pranë
Shkupit, një kryepeshkopatë të re nën ombrellën e Romës, pa përfshirë
provincën e Maqedonisë, pra një institucion kishtar që nuk do të kishte më
lidhje me kryepeshkopatën e Selanikut, e cila mbeti e varur nga
Kostandinopoja. Për më tepër, edhe pse nën ombrellën e Romës, institucioni
i ri nuk do të ishte mitropoli, siç ishte ajo e Shkupit, por një kryepeshkopatë
në një shkallë më të lartë, me statusin e ekzarkatit, e cila nënkuptonte se do
të gëzonte një autoqefali kishtare. Vetë ngritja e një ekzarkati nënkupton një
popullsi më me peshë se sa kishte një kryepeshkopatë në atë kohë. Fakti që
kjo kryepeshkopatë kishte në vartësinë e vet disa peshkopata, është një
dëshmi më tepër që provon popullsinë e dendur të krishterë të Dardanisë.
Në kundërshtim me historianët kryesisht sllavë, të cilët mohojnë karakterin
etnik ilir të banorëve që popullonin brezin jugor të trevës dardane, me
qendër Shkupin, nuk mungojnë historianë jugosllavë, të cilët nuk pajtohen
me kolegët e tyre të politizuar. Midis tyre, vlen të përmendet një nga penat
më të njohura të historiografisë bashkëkohore jugosllave, Fanulla
Papazoglu. Ajo ka shkruar se Dardania ishte "një nga krahinat ballkanike më
pak të romanizuara" dhe se "popullsia e saj vendase duket se e kishte ruajtur
më mirë se gjetiu individualitetin dhe vetëdijen e saj etnike". Pastaj "nuk
duhet pra, përjashtuar mundësia që dardanët, të cilët i shpëtuan romanizimit,
të kenë mbijetuar, përfundon ajo, edhe pas migracionit sllav dhe të kenë dalë
në Mesjetë me emrin shqiptar". (F. Papazoglu, Les royaumes d‘Illyrie et de
Dardanie. Origines et developpement. Structures, hellenisation et
romanisation. Në: "Iliri e Albanci", Beograd 1988, f. 19). Po ashtu, gjuhëtari
i shquar serb, Henrik Bariç, pranon se shqiptarët banonin në hapësirën e
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Dardanisë dhe të Peonisë, para se në këto vise të dyndeshin sllavët. Në
mungesë të njoftimeve historike, shkruan ai, praninë e shqiptarëve në këto
vise në fund të Antikitetit dhe në fillim të Mesjetës e vërtetojnë jo vetëm
emrat ilirë të personave që ndeshen në mbishkrimet e varreve, por edhe
toponimitë antike të kësaj treve, siç janë Scupi, Naissus, Astibos, Lychnis,
shndërrimi i të cilëve në trajtat e mëvonshme Shkup (Scupi), Nish (Naissus),
Shtip (Astibos), Ohër (Lychnid), etj., shpjegohet me anën e ligjeve fonetike
jo të sllavishtes, por të shqipes (H. Bariç, Hymje në historinë e gjuhës
shqipe. Prishtinë 1955, f. 49-50).
Nga sa u tha deri këtu dalin dy konkluzione, të cilat akademikët e
Maqedonisë duhet t‘i kenë parasysh: e para, se në pragun e dyndjes së
barbarëve në Gadishullin Ballkanik provinca e Dardanisë nuk ishte rralluar
për nga popullsia, por kishte banorë ilirë aktivë dhe, e dyta, se këto vise ilire
ku dhe sot e kësaj dite banojnë shqiptarë në shumicë, të cilët në shekullin VI
vazhdonin ta kishin fytyrën të kthyer nga Roma, nuk kishin asnjë lidhje me
provincën maqedone, e cila kishtarisht mbeti e lidhur me Kostandinopojën.
Mohimi i këtyre konkluzioneve është një spekulim pa shije.
Të dy këto konkluzione na bindin se, teza e përhapur në historiografinë
ballkanistike se në fund të Antikitetit, pra para ngulimeve sllave në Ballkan
viset e sotme të Maqedonisë ishin pa banorë, mbështetet në pohime
aprioristike pa dëshmi dokumentare. Kundërshtarët e këtyre dy
konkluzioneve citojnë jo burimet dokumentare të Antikitetit të vonë, por
njëri-tjetrin ose shumë-shumë toponimet sllave që ndeshen në viset
shqiptare të Maqedonisë. Toponimet sllave, të cilat sot janë tepër të
përhapura jo vetëm në viset shqiptare të Maqedonisë, por edhe në mbarë
Gadishullin Ballkanik, nuk ndeshen në shekujt e hershëm mesjetarë. Ato
dalin në fushën e burimeve dokumentare më vonë, duke filluar nga shekulli
XI e këtej. Nuk është pa vend të përmendim këtu njoftimin që na jep kronisti
bizantin me origjinë ilire, Marcelin Komesi, sekretari i perandorit Justinian,
me origjinë dardane në veprën e vet "Chronicon". Shkupin ai nuk e vendos
në asnjë nga të dyja Maqedonitë, por në provincën e Dardanisë (Marcellinus
Comes, Chronicon, ad An. 518). Po ashtu, edhe Hierokli e quan Shkupin
"Skupimetropolis", domethënë kryeqendrën e Dardanisë (Synecdemos 655,
XVI, 8).
Si përfundim, nuk është e drejtë orvatja e disa historianëve, të cilët kur
ngjarje që kanë ndodhur në brezin jugor të Dardanisë antike i përfshijnë si
ngjarje që i takojnë Maqedonisë antike dhe mesjetare.
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QEMAL MURATI

SHQIPTARËT E MAQEDONISË NË
“ENCIKLOPEDINË MAQEDONASE” TRILLIMET DHE REALITETI
Abstrakt.
“Enciklopedia Maqedonase” (2009), e veshur me racizëm primitiv,
ngaqë vetë sllavomaqedonasit kanë vuajtur nga racizmi dhe tani ushqehen me
racizëm, ngre pretendimin e madh që sllavët e Maqedonisë së sotme na qenkan
pasardhës të maqedonasve antikë, e shqiptarët të ardhur në këto vise vonë nga
malet. Ky është jo vetëm një trillim i pastër, por një kthim kokëposhtë i së
vërtetës historike, një përdorim i pastër politik, që nuk përfill ligjin numër një të
historisë: verifikimin e fakteve. Fakti që disa fise të sllavëve të jugut, të ardhur
në vitin 548 në Iliri, kanë pasur fatin të jetonin në një tokë që mbajti
maqedonasit e dikurshëm antikë, në të cilën kanë kaluar me furi pushtimet
shekullore romake, gotët, hunët, avarët, protobullgarët, sllavët, kryqtarët, e së
fundmi turqit, nuk u jep të drejtë të vetëquajturve “maqedonas” të ngrenë
pretendimin e madh se këta na qenkan pinjollë të Filipit e të Aleksandrit të
Maqedonisë. Në specifikën e mentalitetit ballkanik, e sidomos të atij sllav, e
huaja lehtë përvetësohet dhe bëhet si vetjake. Në cilat enciklopedi botërore
mbështeten autorët e “Enciklopedisë maqedonase” për të dëshmuar etnicitetin
a prejardhjen e tyre nga maqedonasit antikë ? Në asnjërën, sepse dëshmi të
tilla nuk mund të gjenden kurrkund, përveçse në mendjet e prapambetura
sterile.
“Enciklopedia maqedonase” – ekzemplar për librin Ginesin
1.Rasti i tekstit të “Enciklopedisë Maqedonase” (“Makedonska
Enciklopedija” MANU, Skopje, 2009), hartuar nga një kastë
pseudoshkencëtarësh të prirë nga “kryemaqedonisti” Blaže Ristovski
(kryeredaktor i botimit, i diplomuar në historinë e letërsive të popujve të RSF të
Jugosllavisë), nuk është një vepër ex novo, as botim shkencor, si do të duhej të
pritej nga një institucion i lartë siç është Akademia e Shkencave, por është
produkt antishkencor i historiografisë maqedonase, një lëndë e konfiguruar dhe
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në botimet shkollore e universitare, shkruar me porosi nga politika shtetërore
maqedonase. Ky botim, si i tillë, është shembulli më tipik i një enciklopedie
tallave, së cilës nuk i beson askush, madje sigurisht as vetë autorët e saj. Kur
shkruhet një enciklopedi e një shteti a e një vendi, sikundër është p.sh. ajo për
Maqedoninë, atëherë duhet të merren parasysh të gjitha të dhënat që posedojnë
enciklopeditë në gjuhë të tjera (enciklopedia britanike, jugosllave, shqiptare,
bullgare, rumune, greke etj.), të vihen ato përballë njëra-tjetrës, dhe pastaj të
dhënat të paraqiten me objektivitet shkencor e me kod moral. Pa marrë mundin
akademikët maqedonas të çapisin nëpër leksikone e enciklopedi botërore për të
parë se ç’interpretime, shpjegime e gjykime kanë bërë autorë të shquar për
historinë e shqiptarëve dhe të “maqedonasve”, pa statistika të sakta të numrit të
popullsisë të komuniteteve etnike, rezultatet e tyre do të jenë të dështuara që në
zanafillë – aq më tepër kur atyre u mungon dhe paanësia dhe gjykimet e tyre
mbeten në të thatë. Në Enciklopedinë jugosllave (Enciklopedija 1983, 143)
shkruhet p.sh. që “Shqiptarët janë një nga popujt më të vjetër të Ballkanit, dhe
studimet linguistike, etnologjike, arkeologjike dhe hetimet e tjera çojnë nga
burimi ilir i gjuhës shqipe” (Enciklopedija na Jugoslavija, Jugoslovenski
Leksikografski Zavod, Zagreb 1983, drejtor dhe kryeredaktor i së cilës ka qenë
intelektuali dhe dijetari i madh kroat Miroslav Kërlezha, i formatit evropian e
botëror). Studiuesi i shquar i botës antike ilire, Radoslav Katiçiç, shprehet që “I
gjithë territori gjuhësor i shqipes është pjesë e territorit të dikurshëm të Ilirisë,
së paku në bazë të asaj që ka arritur të njohë shkenca deri sot”. Edhe Henrik
Bariç, një tjetër linguist i madh i Ballkanit, thotë shprehimisht: “S`ka dyshim se
shqiptarët edhe në kohët parasllave kanë qenë në krahinën e Ohrit”. Nuk mund
të lëmë pa përmendur këtu dhe mendimin e historianit Georges Castellan, kur e
bie puna të shprehet për lashtësinë e popujve të Ballkanit: “Ballkanasit më të
vjetër janë pa dyshim grekët dhe iliro-shqiptarët. Folës të gjuhëve
indoevropiane, lëvizën drejt jugut: të parët nga mesi i mijëvjeçarit II para
Krishtit, duke u përzier me autoktonët e qytetëruar nga Kreta për të krijuar
qytetërimin mikenas (1600-1100) para Krishtit dhe, më vonë, atë të Athinës
klasike; të dytët, duke zbritur nga pellgu i Danubit në brigjet e Adriatikut, ku
hodhën rrënjë gjatë dy mijëvjeçarëve jo pa kontribute të mëpasshme, sidomos
të sllavëve, duke krijuar kështu popullin shqiptar...ilirët, që nuk kishin një
kulturë të shkruar, adoptuan latinishten, me përjashtim të zonave të largëta ku
të folmet tradicionale u ruajtën duke krijuar, disa shekuj më vonë, gjuhën
shqipe” (Castellan 1991, 21, 33). Në tokat e ilirëve, pasardhësit e tyre,
shqiptarët, sidomos ata të sotmit, zënë vetëm një pjesë të vogël – shprehet
historiani i shquar Xhelku Maksutoviç (Albanezul 1996, 21), që domethënë se
nuk janë shtrirë shqiptarët në tokat e sllavomaqedonasve, por e kundërta. Këto
teza të autorëve të lartpërmendur, që nuk prezantohen në “Enciklopedinë
Maqedonase”, janë formulime nga mendjet sistematike diturore më të arrira të
botës shkencore, dhe nuk janë fjalë goje të njerëzve diletantë. Mosreferimi e
mospranimi i këtyre pohimeve nga ana e enciklopedistëve maqedonas është
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përpjekje e keqpërdorimit të rezultateve shkencore dhe kësisoj autorët
maqedonas kanë rënë në kurthin e miteve dhe “të vërtetave” serbo-ruse, dhe
kanë servirur një paçavure-enciklopedi, të mbushur me plot fakte të
shtrembëruara, sidomos për realitetin shqiptar në Maqedoni, i cili nuk është
ndriçuar shkencërisht, por është nxirë primitivisht. Kështu, “Enciklopedia
Maqedonase” shkaktoi zemëratë e reagime të forta si tek faktori shqiptar, ashtu
dhe tek ai ndërkombëtar (reaguan Ambasada Amerikane dhe Ambasada
Britanike në Shkup, ajo Bullgare, Greke, partitë politike shqiptare në Maqedoni
dhe asociacionet e tjera, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, institucione shkencore dhe intelektualë
shqiptarë në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, mediet shqiptare etj.). Si e tillë, kjo
farë “Enciklopedie” jo vetëm që nuk i qëndroi kohës, por nuk u qëndroi as
muajve – me një vendim të Kryesisë së Akademisë së Shkencave të
Maqedonisë ky botim u tërhoq nga qarkullimi dhe në vend të tij do të hartohet
një enciklopedi e re, kurse “maqedonasit e rinj” vazhdojnë ende ta konsumojnë
këtë botim për nevojat e tyre primitiviste. Nuk ka ndodhur kund në botë që një
enciklopedi e një akademie të tërhiqet fëtefët nga qarkullimi, po me vendim të
institucionit që e ka prodhuar, në mënyrë aq të turpshme e bizare, dhe ky rast
mund të thuhet se vërtet përbën një ekzemplar për Ginesin.
E ngarkuar me banalitete e me shije të keqe, me populizëm dhe
komercializëm, me stereotipe antishkencore, kjo enciklopedi nuk është veçse
një “kitsch”, me qasje nacionaliste e shoviniste, e cila është gjithsesi një
nusprodukt që në radhë të parë e dëmton vetë shkencën maqedonase. Si
kundërpërgjigje ndaj “Enciklopedisë Maqedonase”, dolën dhe dy botime në
gjuhën shqipe: "Maqedonia Shqiptare" (2009), nga bashkautorët Nijazi
Muhamedi dhe Bardhyl Zaimi, dhe një botim tjetër “Çmenduria e Akademisë –
Enciklopedia – Reagime, përmbledhje shkrimesh” (2009), edicion i gazetës
“Koha”, me reagime mjaft emocionale nga autorë të ndryshëm. Nga qarqet
akademike një reagim të fortë “Enciklopedisë Maqedonase” i ka bërë historiani
i njohur nga Tirana Kristo Frashëri, teksti i të cilit, hartuar me akribi të rreptë
shkencore, do të duhej të shërbente si parim dhe metodë për çdo enciklopedi
për të vërtetën historike shqiptare dhe sllave në këtë rajon.
Shqiptarët në Maqedoni në skanerin e “Enciklopedisë Maqedonase” Teza krejtësisht absurde
2. Në “Enciklopedisë Maqedonase”, në zërin Shqiptarët në Maqedoni,
jepen këto të dhëna të gënjeshtërta:
“Shqiptarët në Maqedoni - bashkësia më e madhe etnike, pjesë e popullit
shqiptar që i banon viset perëndimore të Gadishullit ballkanik. Te popujt e tjerë
të Ballkanit njihen dhe si Arbanasi, Arnauti ose Šiptari (Planinci). Për nga
religjioni, kryesisht janë të konfesionit mysliman. Selitja (ardhja) e tyre në
Maqedoni vihet re kryesisht pas shek. XVI, pasi ishin islamizuar. Imigrimi i tyre
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ka pasur intensitet më të madh në gjysmën e dytë të shek. XVIII, kur feudalët
shqiptarë vepronin për mëvetësinë nga pushteti qendror dhe zgjerimin e
sundimit të tyre në Maqedoni. Ali Pasha Janina (nga fundi i shek. XVIII) e
zgjeroi pushtetin e tij edhe në viset jugperëndimore të Maqedonisë, me çka në
fakt filloi dhe imigrimi i shqiptarëve. Atëherë imigruan nga një ose më shumë
familje në rreth 30 fshatra. Të gjitha ato erdhën nga Shqipëria Veriore dhe i
takonin fisit Gegë. Në Tetovë, Gostivar dhe në vende të tjera erdhën pashallarë
gjysmë të pavarur me prejardhje shqiptare, që i nxitën imigrimet. U përdorën
bandat kaçake të cilat e terrorizuan popullsinë maqedonase dhe e detyruan të
shpërngulet. Në shtëpitë dhe fshatrat maqedonase u vendosën familje shqiptare.
Numri i tyre deri në fillim të shek. XIX arrinte rreth 20. 000 frymë (banorë). Në
periodën nga viti 1780 deri më 1800 imigrantët ishin nga fisi Krasniqi e Shaqa
dhe një fis nga Shqipëria Jugore. Ato u vendosën në Manastir (Nizhepole e
Zmirnevo), në Gostivar (Sërbnovë, Gradec, Reçan e Çegran), në Kërçovë
(Zajas, Arangjell e Popovjan, Orizari, Sërbicë e Çellopek), në Kumanovë
(Lipkovë), në Prilep (Desovë, Zhitoshe e Debreshte), në Shkup (në disa fshatra
të Dervenit, Gumalevë, Novosell e Brest), në Strugë (Belica e Poshtme) dhe në
Tetovë (Tearcë, Poroj, Gajre, Reçicë e Vogël, Shipkovicë, Tetovë, Kalishte e
Lisec). Periudha e dytë e imigrimit të dhunshëm ka qenë ajo nga fillimi deri në
decenien e katërt të shek. XIX. Atëherë popullsia shqiptare u rrit gati në 50.000,
dhe nga 2. 43 % (kundruall 97.57 % maqedonas) rreth vitit 1800, në vitin 1840
tashmë u rrit në 6.10 % (kundruall 93.90 % maqedonas). Fiset e reja imigruese
shqiptare erdhën nga rajonet e Shqipërisë Veriore: Elbasani, Quma e Mati,
kurse ato nga Shqipëria Jugore erdhën nga Korça dhe viset e tjera. U vendosën
në Radolishtë dhe Frëngovë (Strugë), Gornjan, Çegran, Strajan, Raven e
Dobroshte (Gostivar); Bozovcë, Gurgurnicë, Nershat, Kalisht, Gjermë,
Dobrishte, Sllatinë e Shemshovë (Tetovë), Shishevë, Vërtekicë, Dëlga, Raovish,
Aldinci, Dobrino, Radusha, Tisovica e Draçevicë (Shkup), Ropalcë (Kumanovë)
dhe në Kishavë (Manastir). Periudha prej vitit 1840 deri në fillim të shek. XX
është karakterizuar me imigrim të një numri më të vogël të shqiptarëve. Në këtë
periudhë shqiptarët u infiltruan në një numër të madh vendbanimesh: në
Manastir kishte 6.990 veta në 21 prej gjithsej 150 vendbanimeve; në Veles
1.150 l. në 3 nga gjithsej 150 vendbanime; në Dibër 11.905 l. në 8 prej gjithsej
71 vendbanimeve; në Zheleznik – Demir Hisar rreth 1.410 l. në 5 prej gjithsej
43 vendbanimeve; në Kërçovë 5.915 l. në 19 prej gjithsej 84 vendbanimeve, në
Koçan 45 l. në 2 prej gjithsej 78 vendbanimeve; në Krushevë 2.600 l. në 10
prej gjithsej 24 vendbanimeve; në Kumanovë 6.576 l. në 26 prej gjithsej 109
vendbanimeve; në Ohër 1.160 l. në 2 prej gjithsej 57 vendbanimeve; në Pollog
34.861 l. në 119 prej gjithsej 205 vendbanimeve; në Tetovë 18.260 l. në 67 prej
gjithsej 109 vendbanimeve; në Prilep 1.305 l. në 3 prej gjithsej 88
vendbanimeve; në Resnjë 1.551 l. në 12 prej gjithsej 30 vendbanimeve; në
Shkup 8.551 l. në 46 prej gjithsej 149 vendbanimeve, në Strugë 5.831 l. në 18
prej gjithsej 32 vendbanimeve; në Tikvesh 24 l. në 2 prej gjithsej 96
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vendbanimeve. Deri në fillim të shek. XX, si dhe më tej deri në vitin 1944 (me
ndryshime të parëndësishme) shqiptarët kanë imigruar në 298 nga gjithsej
2.017 vendbanime në Maqedoni, në të cilat kanë jetuar rreth 90.000 shqiptarë.
Vala e fundit (e katërt) e ardhjes së shqiptarëve rrok periudhën pas vitit 1944.
Kështu, për shkak të natalitetit të madh dhe derdhjes mekanike nga Kosova,
Metohia dhe Serbia Jugore, numri i tyre është rritur gradualisht. Deri te
Luftërat Ballkanike (1912‡1913) në Maqedoni jetonin 128.711 shqiptarë ose
5,70% nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Pas ndarjes së Maqedonisë,
numri më i madh i popullsisë shqiptare jetonte në territorin e sotëm të RM. Në
vitin 1948 në Republikën Popullore/ Republikën Socialiste të Maqedonisë
(NR/SRM) jetonin 197.389 (17,1%) shqiptarë, më 1981 ‡ 377.208 (19,8%),
kurse sipas regjistrimit të vitit 2002 janë deklaruar 509.083 shqiptarë ose
25,17% e numrit të përgjithshëm të popullsisë. Numri më i madh i tyre jeton në
komunën e zgjeruar të Shkupit (103.891),Tetovë (60.886), Gostivar (54.038),
Strugë (36.029), Kumanovë (27.290), Lipkovë (26.360), Zhelinë (24.195),
Studeniçan (11.793), Zajas (11.308)”.
“Akademikët” maqedonas, me këto farë statistikash të rrejshme, flasin për
imigrimin (nguljen) e popullsisë shqiptare në Maqedoni, nga viset e ndryshme
të Shqipërisë e të Kosovës, sipas kutit e interpretimeve të tyre të konstruktuara,
joreale, të paargumentuara, e nuk flasin fare për emigrimin (shkuljen) a
eksodusin masiv të kësaj popullsie nga vatrat e veta stërgjyshore për në
Anadollin e Turqisë, të realizuar me metodat më të egra shoviniste shtetërore të
elaborateve famëkëqija garashaniniane, çubrilloviçiane, rankoviçiane,
andriçiane etj. Si rrjedhojë e kësaj politike, nga Maqedonia për në Turqi, gjatë
periudhës 1953-1959, u shpërngulën gjithsej 143.800 banorë të besimit
mysliman, shumica prej tyre ishin shqiptarë autoktonë. Aksioni i shpërnguljes
së shqiptarëve nga Maqedonia për në Turqi vazhdon edhe pas vitit 1959, por
tani këtyre iu bashkëngjiten edhe shqiptarët nga Kosova, Sanxhaku dhe Mali i
Zi (Lita 2009, 105). Edhe atëherë kur ndonjë autor maqedonas si Jovan F.
Trifunoski (1988, 109) flet për shpërnguljen e shqiptarëve për në Turqi, këtë e
thotë me një gjysmë fjalie “atëherë (në vitin 1953) disa nga ata u shpërngulën
në Turqi”! Nga të gjitha projektet e lartpërmendura duhen veçuar ato të Vaso
Çubrilloviqit, ku shprehet shkalla më e lartë e shovinizmit sllavoortodoks. Sipas
rekomandimeve të tij, shqiptarët myslimanë të Tetovës, Gostivarit, Shkupit,
Kumanovës, Kërçovës etj., ishin regjistruar arbitrarisht si “turq” ose pa
vullnetin e tyre quheshin të tillë . Pra, me “të dhëna” të tilla operojnë autorët
sllavomaqedonas kur flasin për karakterin etnik të shqiptarëve në Maqedoni,
duke i shpallur këta si “turq”.
Me fantazinë e tyre të çoroditur, “Misionarët e çështjes maqedonase”
flasin me gënjeshtra e me përbuzje për shqiptarët si për një popull pushtues e
kolonizues – edhe pse shqiptarët kanë qenë dhe janë në vatrat e tyre
stërgjyshore; si për një popull që ka asimiluar dhe shtypur popullsinë
sllavomaqedonase – edhe pse shqiptarët kanë qenë dhe janë vetë të shtypur dhe
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të asimiluar nga sllavomaqedonasit. Po kur kanë pasur sllavomaqedonasit shtet
e rajon të tyre të mëvetësishëm, që të identifikohej si i tillë, dhe që të ishin të
okupuar nga shqiptarët ?!
Tezat e shpikura në “Enciklopedinë Maqedonase” se shqiptarët kanë
ardhur gjithnjë e më shumë në Maqedoni në shekujt e 16 deri 18 dhe në Luftën
e Dytë Botërore, duke zhvendosur popullsinë maqedonase, se shqiptarët kanë
ardhur nga malet, vuajnë nga mungesa e një argumentimi mbi baza shkencore
dhe një pozicionim të përgjithshëm antishqiptar, janë përpjekje të kota dhe
absurde të së vërtetës maqedonase, e cila mund të qëndrojë nga këndvështrimi
shkencor më sa mund të qëndrojë bora para diellit.
Çështja se ku kanë qenë shqiptarët në kohën kur kanë mbërritur sllavët
përbën një obsesion të kotë për studiuesit e lagjes sllave, të cilët me metoda
jezuitiste përpiqen të mohojnë praninë e shqiptarëve aty. Selishçevi mendon se
“Sllavët në Shqipëri takuan vetëm romanët”, por këtë e bën jo me argumente
bindëse, por fiktive, të paqena. Linguisti i shquar amerikan Eric P. Hamp
(Hamp 2007, 126) jep këtë përgjigje të maturuar lidhur me këtë çështje:
“Natyrisht, në çdo situatë ne mund të dëshmojmë se vetëm shqiptarët kanë qenë
/aty/ para sllavëve dhe kurrë e kundërta”. Dhe dëshmitë e tilla janë sa mali
Sharr, që ruan dhe vetë ky oronim një emërtim të lashtë të botës iliro-shqiptare.
Edhe Milovan Gjilas (1911-1996), shkrimtar, publicist dhe kryetar i Kuvendit
të Jugosllavisë, në bisedat e tij me Stalinin, në interesimet e këtij të fundit se
ç`popull janë shqiptarët, ia shpjegon: “Shqiptarët janë banorë të hershëm të
Ballkanit, më të vjetër se sllavët”. E, në pyetjen e Stalinit, nga i kanë ata emrat
sllavë të vendbanimeve? Mos, ndoshta, kanë ndonjë lidhje me sllavët? – ia
sqaron edhe këtë: Më parë sllavët populluan fushat dhe luginat – prandaj kanë
mbetur emërtimet sllave të vendbanimeve, kurse shqiptarët kur rierdhën, nuk i
ndryshuan” (Gjilas 2006). Gadishulli i Ballkanit ruan toponiminë e gjurmëve të
pranisë së sllavëve, sepse, këta sllavë, të ardhur nga shekulli VI pas Krishtit nga
zona e fushave midis Oderit dhe Dnieprit, nuk mjaftoheshin me grabitjen e
qyteteve antike: duke qenë bujqër, që e punonin tokën me bashkësitë e tyre
familjare (zadruga) të grupuara në klane dhe fise, ata formuan “sllavinitë”
(shqeritë) të cilat arritën të bëheshin të pavarura nga fuqitë fqinje (Castellan
1991, 22).
Literatura e (keq)përdorur & Akademia - “Çerdhe e gjarpërinjve”
3. Kur njeriu sheh se çfarë literature kanë përdorur akademikët e MANU
për të sajuar me artifice (dredhi) zërin për “Shqiptarët e Maqedonisë” në
Enciklopedinë e tyre famoze, atëherë del qartë se as nuk ka mundur të pritej
diçka më pozitive e më shkencore për shqiptarët nga këta mjeshtër të falsicitetit
tejet primitiv. Burimet e literaturës së tyre të preferuar janë ato nga më
joshkencoret: një botim i etnografit bullgar Vasil Kënçov “Makedonija,
etnografija i statistika” (Sofija1900) - edhe ky i keqinterpretuar; një “vepër” për
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prejardhjen e shqiptarëve të Kapllan Buroviç – shqiptar i graduar me titullin
“akademik” nga qarqet serbe për veprimtarinë e tij antishkencore
kundërshqiptare, spekulant renegat; Jovan Trifunoski – antropogjeograf i
shkollës së njohur të Jovan Cvijiçit, që shquhet për propagandë kundër
autoktonisë së shqiptarëve në Maqedoni; Stojan Kiselinovski – anëtar i MANU,
historian i shkollës pansllaviste, i cili ka promovuar teorinë e tij se “Shqiptarët
në Maqedoni jetojnë në territor të huaj etnik historik, janë element etnik i
ardhur këtu, të cilëve nuk u takon e drejta e vetëvendosjes” (Dnevnik, 12. 7.
1997), dhe të dhënat e “Entit të Statistikës të R. Maqedonisë”(!) – që janë
krejtësisht të falsifikuara. Pra, kur sheh një “Literaturë” të tillë të mjerueshme,
që ka ushqyer “Enciklopedinë Maqedonase”, të vjen të marrësh kujën për këta
akademikë të shkretë! Me historinë e gjuhës shqipe dhe prejardhjen e
shqiptarëve janë marrë mbi 100 albanologë të huaj të rangut ndërkombëtar
(Franc Bopp, Gustav Meyer, Holger Pedersen, Norbert Jokl, Franjo Mikloshiç,
Maximilian Lambertz, Vaclav Cimohovski, Radoslav Katiçiç, Eric Hamp, etj.),
të cilët kanë shkruar e botuar vepra kapitale mbi këtë problematikë, kurse
“akademikët” maqedonas kanë shfrytëzuar për Enciklopedinë e tyre të
turpshme botime të tilla ilegale të një renegati ulqinak Kapllan Buroviç, dhe të
spekulantëve Trifunoski e Kiselinovski, që e kanë bërë historinë çorbë, të cilët
nuk i lexon dhe nuk u referohet kurrkush. Të shërbehesh me tezat e Kapllan
Buroviçit, alias Kapllan Resulit, këtij falsifikatori ordiner, siç ka vepruar
Akademia e Maqedonisë, domethënë të njësohesh me të. Këtij falsifikatori,
njëfarë shtëpie botuese “Vistinijana” nxitoi t`i botonte librin falsifikat
“Albanskite istoriski falsifikati” (Strugë, 2009), me parathënie të njëfarë
Vitomir Dolinski, me qëllim të përhapjes së “tezave” për joautoktoninë e
shqiptarëve.
Pra, kjo është “literatura” e akademikëve maqedonas për të shkruar zërin
për shqiptarët e Maqedonisë, që të bën të vjellësh:
LIT.: Vasil KНnčov, Makedonija. Geografija i statistika, Sofija, 1900;
Kaplan Burović, Potekloto na Albancite, Ženeva, 2005;
Jovan Trifunoski, Albancite vo Makedonija, Beograd, 1998;
D-r Miloš Konstatinov, Od kade i koga Šiptarite navlegoa vo Makedonija,
„Kulturen život“, XXV, 7-8, Skopje, 1990;
Zavod za statistika na SR Makedonija. Popis na naselenieto,domakinstvata i
stanovite, 1981, Skopje, 1984;
Zavod za statistika na R. Makedonija. Popis na naselenieto od 1994 g., Skopje,
1997;
Zavod za statistika na R. Makedonija. Popis na naselenieto, domakinstavata i
stanovite vo R. Makedonija, Skopje, 2004;
D-r Stojan Kiselinovski, Etničkite promeni vo Makedonija (1913-1995),
Skopje, 2000;
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D-r Stojan Kiselinovski ‡ d-r Irena Stavovi-Kavka, Malcinstvata na Balkanot
(XX vek), Skopje, 2004. St. Kis. e \. Malk.
Me këtë literaturë qesharake që ka shfrytëzuar Stojan Kiselinovski për
shqiptarët në Maqedoni dhe me qëndrimin e tij jezuitist që mban ndaj elementit
shqiptar, “Enciklopedia Maqedonase” ka marrë një karakter thellësisht
joshkencor. Linguisti i madh danez Otto Jespersen (1860-1943) qysh në vitin
1922, në reflektimet e tij për njerëzimin, popullin dhe individin nga
këndvështrimi linguistik, shprehej: “Shkencëtari në fushën e gjuhës dhe të
letërsisë, posaçërisht njeriu që merret me popujt e civilizuar të kohës sonë, ka
dhe për detyrë të luftojë kundër sëmundjes së tmerrshme – nacionalizmit, i cili
është aq larg nga patriotizmi sa njëri pol nga tjetri: thelbi i patriotizmit është
dashuria – dashuria për vendin, popullin dhe gjuhën, dhe kjo mund të jetë e
lidhur me ndjesinë e miqësive dhe simpative ndaj popujve të tjerë. Kurse
shënjuesi thelbësor i nacionalizmit është antipatia, përbuzja dhe së fundi
urrejtja ndaj gjithë asaj që është e huaj, vetëm pse është e huaj...” (Jespersen
1970, 6). Nga dashuria për popujt e tjerë, imagjinoni: Danimarka, një vend që
në tërësinë e vet numëron më pak banorë se Chicagoja, i ka dhënë shqipes dhe
rolit të saj të pakrahasueshëm në familjen indo-europiane nëntë gjuhëtarë të
kalibrit ndërkombëtar” – pohon linguisti i njohur amerikan Eric Hamp. Kurse,
akademikët maqedonas vuajnë nga sëmundja e pashëruar e nacionalizmit
primitiv edhe në kohën e sotme, në shekullin 21. Akademikët e Shkupit ende
nuk kanë forcë intelektuale dhe dije profesionale ta kuptojnë që sllavët në
Maqedoni janë një element recent, të ardhur në mesjetën e vonë në këto
hapësira, dhe se Maqedonia është një trevë e banuar së lashti me shqiptarë, që
nga antikiteti.
Linguisti i shquar Blaže Koneski, në memoaret e tij “Dnevnik po mnogu
godini” (Ditar pas shumë vjetësh), rrëfen dhe disa anekdota nga takimet e tij me
Ivo Andriqin. Janë për t`u përmendur dy rrëfimet e novelistit Andriq. Njëra, për
Akademinë përgjithësisht: “Kur isha jashtë Akademisë, mendoja që për fat ai
ishte një vend i qetë, në të cilin njerëzit e kryejnë detyrën e vet serioze në qetësi.
Kur hyra në Akademi, e pashë që ajo është çerdhja më e madhe e gjarpërinjve”
(f. 99). Tjetra, për atdheun: “Kujtohuni si është të mbetesh pa atdhe. Kjo është
njësoj si të mbetesh ka kulm mbi kokë” (f. 100). Nuk ka se si të mos ketë pasur
dhe vetë Koneski mendime të tilla për Akademinë Maqedonase (MANU), kur e
përmend në këtë kontekst. Veçse dhe më shumë se kaq: MANU është
dëshmuar që është dhe çerdhe e injorancës dhe e injorantëve, që hiqen si
akademikë!
Historia e popullit dhe historia e territorit
Historiani i njohur arbnesh nga Zara, Aleksandër Stipçeviç, autoritet i
padiskutueshëm i ilirologjisë, shprehet se historia mund të kundrohet në dy
dimensione: në historinë e popullit dhe në historinë e territorit.
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Në dimensionin e parë, dihet që popullsia sllave e Maqedonisë, sjellë e mbjellë
këtu nga një konglomerat fisesh sllave të ardhura në këto hapësira gjeografike
në periodën e mesjetës, nuk ka asgjë të përbashkët me maqedonasit antikë.
Sepse tjetër popull kanë qenë makedonasit e vjetër, e tjetër popull janë
maqedonasit e sotëm, të cilët kanë përvetësuar emrin e të parëve në funksion të
“antikizimit” të tyre, pra për t`u dukur se edhe këta na qenkan të vjetër dhe
trashëgimtarë të truallit që e banojnë. Së këndejmi, maqedonasit e sotëm nuk
mund të pretendojnë historinë e popullit të maqedonasve antikë, sepse nuk janë
të tillë, por mund të pretendojnë vetëm historinë e territorit, që e banojnë këtë
truall prej periodës së mesjetës e deri më sot. Qartësimi i këtyre dy nocioneve
themelore historike, do t`u bënte mirë dhe vetë atyre, që të mos e ushqejnë
mendjen me pseudohistori dhe të mos bëhen gazi i dheut.
Ndërkaq, ndryshe është puna me shqiptarët në territoret e tyre të sotme
etnike, të cilët janë trashëgimtarë të disa fiseve të vjetra të ilirëve të jugut, pra të
një popullsie antike, dhe trashëgimtarë të territorit, sepse ata kanë banuar
paprerë në këto hapësira në një lak kohe së paku 3000-vjeçare.
Konstandin Jireček: Shqiptarët - pasardhës të ilirëve të lashtë
Gjatë sundimit turk Maqedonia quhej Arnavutlluk dhe banorët e saj
Arnavutlar
4. Historiani i madh i Ballkanit, çeku Konstatin Jireçek, në veprën e tij të
famshme për Romanët në qytetet e Dalmacisë gjatë Mesjetës (Jireçek 1962, 49),
me një objektivitet të konfirmuar shkencor e me autoritet të veçantë studimor,
shprehet me të drejtë se “Është mendim i gabuar, që haset shpesh në kohën
tonë, të thuhet se elementi shqiptar ka depërtuar në lindje vetëm në periodën
turke”. Për më tepër, kjo mendje sistematike, që më së shumti dinte për
historinë e popujve të Ballkanit, në Kapitullin ku flet për Ilirët, Trakët, Helenët
e Keltët, e thotë shprehimisht që: “Gjuha e shqiptarëve, paraardhësit e të cilëve
janë ilirët e lashtë, ofron vetëm një material të paplotë për njohjen e ilirishtes,
meqenëse është përshkuar krejtësisht vetëm nga elementë romakë”, dhe
“Marrëdhëniet etnografike ndryshuan nga përhapja e shpejtë e latinishtes dhe
greqishtes dhe rënia e ilirishtes, prej së cilës rrjedh shqipja, dhe trakishtes, e
cila nuk përmendet më pas shekullit të 6” (Jireček 2010, 41, 63).
Në kundërshtim me faktet historike, autorët e lagjes sllavomaqedonase, të
ushqyer me atavizmin e autorëve pararendës pansllavistë rusë e serbë,
shqiptarët në trojet e Maqedonisë i bien të ardhur kryesisht gjatë periodës së
sundimit osman, paçka se burimet historike nuk e dëshmojnë këtë gjë, por
thonë që sllavët kanë ardhur në Ballkan, e rrjedhimisht në Maqedoni, në
periodën e Mesjetës (nga shek. VII), dhe se para tyre këtu kanë jetuar një
popullsi e ndjeshme arbanase (shqiptare).
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Studiuesi i paanshëm italian Carlo Tagliavini shprehet se “Gjatë sundimit turk
Maqedonia në turqisht quhej Arnavutlluk dhe banorët e saj Arnavutlar”, që
domethënë se nuk ka argumente të pohohet që “osmanët i vendosën shqiptarët
në vendet e zbrazura të Maqedonisë, për shkak të besimit mysliman, që i
konsideronin më të sigurt” (Tashkovski 1975, 46), por ata i gjetën këtu si
popullsi ndejetare shumicë.
Defterët turq të shek. XV evidentojnë një mori emrash dhe patronimikash
të burimit shqiptar në periodën e sundimit osman në Maqedoni, që flasin për
karakterin ndejetar të kësaj popullsie. Kështu, në një Defter të vitit 1468 për
Nahijen e Manastirit (Sokoloski 1973), nuk ka vendbanim ku të mos ketë
persona me emra popullorë shqiptarë. Ndërsa në fshatin Llazhec na del kjo
pamje me antroponime pothuajse kryekreje të burimit shqiptar, si: Muzak;
Nikola Muzak; Pejo Muzak; Dimitri Mijo; Leko Arnaut; Todor Leko; Projko
Stale; Stojko Progon; Projko Jasko; Nikola Gin; Gin Shok; Bard Arnaut; Gin
Bard; Jovan Bard. Dimitri Bard; Nikola Arnaut; Nikola Kengur; Pejo Kengur;
Dimitri Kengur; Miho Gerg; Ger Miho; Projko Progon; Gon Cvetko, etj.
1) Praninë e shqiptarëve në Maqedoni në periodën parasllave e dëshmojnë
një mori argumentesh, në radhë të parë toponomastika e këtij vendi, si topikët
Shkup, Shtip, Sharr, Vardar, të cilët paraqiten me ndryshime të tilla fonetike, që
dëshmojnë për një vjetërsi të madhe të tyre që këto topikë kanë kaluar përmes
ligjeve fonetike të shqipes. Tek emri i qytetit Shkupi – qytet i ngritur qysh në
kohën antike në truallin e Dardanisë para portave të tri grykave – Kaçanikut,
Dervenit dhe Matkës, forma fonetike tingull për tingull mbulohet me formën
latino-dardane Scupi, me ndërrimin e s-së nistore në sh, pra është një
kontinuente e drejtpërdrejtë e formës antike të latinitetit ilirik, dhe kurrsesi nuk
mbështetet në formën sllave ose turke. Skupi (Scupi) i ka takuar sferës së
latinitetit ballkanik, që dëshmohet dhe me emrin Justiniana Prima që i dha
mbreti ilir Justiniani, dhe me mungesën e formës greke Justinianopolis (P.
Skok) (Murati 1999, 127). Në qoftë se shqiptarët këto toponime do t`i kishin
marrë përmes gojës së sllavëve, atëherë format e tyre do të ishin edhe në
shqipen me reflekse të tjera, pra *Skopje, *Skrad(in), *Stip, *Skard, *Vradar.
Pra, “Shqiptarët e këtyre trevave nuk mund të njihen të ardhur kur toponimia
historike i gjen në këto vise së paku që nga koha pararomake” (Idriz Ajeti).
2) Në truallin e Maqedonisë hasim një mori topikësh nga të periodës
paraturke me cilësimin Arbanasi, Arbanaš, nga vetë sllavët, për shqiptarët që
ishin këtu, një dëshmi edhe kjo se ku ishin shqiptarët kur erdhën sllavët në këto
lakadredha gjeografike:
Arbajnica – lokalite në Izdeglavje të Ohrit. Nga *Arbanasica, Arbanas
“shqiptar” dhe suf. -ica (Stankovska 2001, 21).
Arbanasi – katund i zhdukur në fshatin Atishtë të Kërçovës, të banuar tani
me popullsi sllavomaqedonase (Murati 1999, 37).
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Arbanasi – ngulim shqiptar i zhdukur afër fshatit Dupjaçan e Nebregovë të
Prilepit, që del të regjistrohet në krisobulat e Car Dushanit të vitit 1334 (Murati
1999, 38).
Albince – katund baritor te Jakupica, ku ruhet trajta vllehe Albin e
etnonimit shqiptar Alban / Arban (Murati 1999, 40).
Arbanasinovac – lokalitet i kohës së hekurit në fsh. Badovenci të
Manastirit (Murati 1999, 35).
Arbanasa – ara, kodër (Dellçevë). 2. Kopshte, ara në fsh. Kosovo Dabje
(Ivanova 1996).
Arbanašnica – ara në Matkë të Shkupit.
Arbanašica – ara (Nerz, Shkup). Nga një paraformë *Arbanaštica –
Arbanasštica *Arbanaška (Niva), këto nga etn. Arbanas “shqiptar” (Stankovska
2001, 21).
Arbanaš – vendbanim i zhdukur në nahijen e Shtipit në shek. XVI. Ky
lokalitet i vjetër sot quhet Zhidjanci (SHBI 34).
Arbanaški – vendbanim i zhdukur në Manastir-Dolencë të Kërçovës, tek i
cili ruhen
gjurmë të vjetra arkeologjie (Murati 1999, 35).
Arbanaško – lokalitet, krahinë e madhe malore në rrethinën e Kumanovës,
në të cilën përfshihen edhe shtatë vendbanime të tjera. Nga emri i vjetër etnik
Arbanas / Arbanash ( shqiptar).
Arbanaško – vendbanim i zhdukur (Sveti Nikole), që ruan emrin etnik
Arbanas / Arbanash.
Arbanaško – vendbanim i vjetër i zhdukur në kodrën Pavleshenci (Ivanova
1996).
Arbanovci – nekropol (varrezë) në Bajishte të Dibrës (Murati 1999).
Arbanaska Meѓa – vend në kufi me fshatin Arbasanci (Ivanova 1996).
Arbasanski Lozja – vreshtë në sinorin e fsh. Arbasanci (Ivanova 1996).
Arbasanci – fshat në Sveti Nikole. Me metatezë nga Arbanas zgjeruar me
formantin -ci,
*Arbanasci (Ivanova 1996). Në regjistrat turq të shek. XVI del si
Arbasanci Gorno ( e 93 familjarë të krishterë) dhe Arbasanci Dolno (me 60
familjarë të krishterë), sigurisht arbanas ( shqiptarë, Murati 1999, 35).
Arbasinovec – tumë e kohës së hekurit (Biljanik, Manastir), që ruan emrin
etnik Arbanas (Murati 1999, 36).
Arbineš – lagje në Krushevë, banuar ndjeshëm me popullsi arumune. Ruan
trajtën rumune Arbin prej Arban me zhvillimin fonetik të rregullt a:i (Murati
1999, 41).
Arbinovo – fshat i rrethit të Ohrit, tani i banuar me popullsi
sllavomaqedonase. Ruan emrin e vjetër të shqiptarëve Arban me fonetikë
arumune Arbin (Murati 1999, 40).
Arbina – vis në Podbregje të Tetovës (Trifunoski 1976, 44).
Arbino – vendbanim i zhdukur i antikës së vonë (Raotincë, Tetovë), ku
janë gjetur
themele objektesh, enë qeramike etj. (Murati 1999, 44).
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Arvati – fshat në pjesën lindore të Prespës së Epërme, afër Kranjit. Tek
emri i këtij lokaliteti ruhet trajta greke Arv- e etnonimit shqiptar Arb-, me
ndërndërrim të njohur rb:rv të greqishtes (Murati 1999, 43).
Arnaqí/ Ornaqí – fshat në juglindje të Dervenit, rreth 10 km larg Shkupit. Emër
i dalë nga Arnaut Koj, sipas modelit turk, një term terreni me të cilin shenjohet
“vendi i Arnautëve”, khs. dhe Arnaut-Koj lokalitet shqiptar në Bullgari.
Arvanь-a nom. propr. loci. Stanislav prolog, v. 1330 Kratovska škola
Vataški minej, 1453, Zapadna Makedonija (Rečnik na crkovnoslovenskiot jazik
od Makedonska redakcija I, Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”,
Skopje, 2006, f. 293). Albana, Albanopoli; Albanopolis.
3) Fakti që në toponomastikonin e Maqedonisë ka më shumë emra sllavë
se sa emra të proveniencës shqiptare, nuk dëshmon aspak se ky vend banohej
nga një popullsi e ndjeshme sllave që në krye të herës, por për atë se shqiptarët i
kishin konvertuar emrat e tyre në emra me burim sllav, nën trysnitë asimiluese
të sundimit shumëshekullor bullgar e serb në këtë troje. Kjo mund të shihet
p.sh. në Regjistrat turq të popullsisë të shek. 15, ku shumë shqiptarë (Arbanas)
mbajnë emra sllavë, si: Mile Arnaut, Nikola Muzak, Pejo Muzak, Dimitri Mijo,
Todor Leko, Stojko Progon, Nikola Gin, Jovan Bard, Nikola Arnaut, Petko, i
biri i Fatimir-it, Stanisha, i biri i Fatimir-it, Gjurko, i biri i Bard-it, Pavle
Arnaut, Gerg, i biri i Pavle-s, Gjergj, i biri i Debrashin-it, Tode Arbanash, Gin,
i biri i Dobre-s etj. në Nahijen e Manastirit (Nahiye-i Manastir) në vitin 1468
(Turski Dokumenti za istorijata na makedonskiot narod. Opširni popisni defteri
od XV vek, Tom II, Arhiv na Makedonija, Skopje, 1973). Në defterët turq të
shek. XV, pra me vendosjen e pushtetit osman në territorin e Maqedonisë së
sotme, vetëm nga një vështrim i përgjithshëm kemi hasur kund nja 162 emra
vetjakë të krishterë që kanë nofkën Arbanas, Arbanash, Arnaut, Arvanid, që
paraqiten në 140 vendbanime të ndryshme: në Nahijen e Manastirit (59
antroponime në 35 vendbanime), të Tetovës (63 emra në 38 vendbanime), të
Vilajetit të Shkupit (12 emra në 9 vendbanime), në Nahijen e Kërçovës (10
emra në 8 vendbanime), Vilajeti i Rekës së Dibrës (5 emra në 2 vendbanime)
dhe Vilajeti i Velesit (13 3mra në 12 vendbanime). Pra, bëhet fjalë për emra si
Tanush Arbanas, Leko Arnaut, Marko Arnaut, Nikolla Arbanash, Andreja
Arbanash, por dhe Millosh Arnaut, Bozhik, vëllai i Arbanasit, Miho Arbanas,
Pero, vëllai i Arnautit, Mano Arbanas, Petru Arnaut, Pavlo Arnaut, Kosta
Arbanash, Llazor Arbanash, Kolo, vëllai i Arbanashit, Mihal, vëllai i
Arbanasit, Aleksa, , vëllai i Arnautit, Stajko Arnaut, Stanisha, vëllai i Arnautit,
Niko, vëllai i Arnautit, Kosta Arnaut, Andronik, vëllai i Arnautit, Dimitri
Arbanas, Todor, Rade e shumë antroponime të tjera. Këtu nuk janë llogaritur
fare antroponimet klasike shqiptare, si Bardh, Gjin, Gjergj, Lekë, Tanush etj. që
paraqiten në vendbanimet dhe rastet e tjera (Murati 1993, 87, 89; Hysa 2009,
117). Këta shqiptarë me cilësimin “Arbanas, Arbanash, Arnaut” dhe shumë të
tjerë që mbajnë emra sllavë, nuk i sollën në Maqedoni pushtuesit osmanë kur
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erdhën në këto troje, por i gjetën këtu në numër të konsiderueshëm në vendin e
tyre, ashtu siç i gjetën këtu dhe ardhësit e mëhershëm sllavë. Në regjistrat turq
të vitit 1464/65, si p.sh. në vilajetin e Demirhisarit, evidentohen një mori
emrash personalë dhe ojkonimesh (emra vendbanimesh) të proveniencës
shqiptare, si: Andul, Todor Arna(v)ud, Todor Arba(v)ut, Shahin Arna(v)ud,
Pavlo Kurtiq – me shënimin: Kurtiqët janë familje e njohur shqiptare, anëtarët
e së cilës kanë qenë të kyçur në radhët e klasës feudale osmane, Dika, Kuçi,
Span, Bagish, Liko (Leko), Dush, Prodan, Biro, Biran, Balsha, Balsho;
Katunci, Lalos, Pulevo, Bukuro (Stojanovski 1978).
Për më tepër, emrat personalë gjuhësisht të proveniencës sllave te këto
defterë, shihet që nuk kanë as sufiksa të sllavishtes, si –iç, -ov, -oviç e –ec.
Nga emrat vetjakë të shqiptarëve të mesjetës, siç pohon Jireçek, mund të shihet
se “shqiptarët kanë qenë një popullatë e vjetër krishtere me kulturë të ndjeshme
qytetare, që kanë qëndruar më afër grekëve bizantinë dhe romanëve dalmatinas
sesa me elementin sllav” (Jireçek 1962, 49).
4) Linguisti slloven Karel Oshtir ka zbuluar në gjuhën shqipe një numër
bukur të madh të inventarit leksikor nga pellgu mesdhetar, të ashtuquajturit
Fondi leksikor alarodik. Termi alarodik përdoret për fiset antike që kanë jetuar
në jug të Kaukazit, afër Detit të Zi, në territorin e Armenisë së sotme. Disa
autorë i kanë konsideruar të afërt me Etrurët, Pellazgët, Ligurët, Iberët, sot
baskët. Sipas Karel Oshtir-it, gjuha alarodike përfshinte në mileniumin V para
erës sonë një territor shumë të gjerë, në të cilin hynin të gjitha gjuhët e vjetra
evropiane, përkatësisht iberobaskishtja, piktoligurishtja, retoetruskishtja dhe
iliropellazgishtja etj. (Vlahović 1984, 76). Ato elemente alorodike në gjuhën
shqipe janë provë e gjallë dhe dëshmi e fortë se shqiptarët që nga lashtësia, në
çdo rast që nga antika, banojnë edhe në viset mesdhetare, nga njëra anë, dhe
janë vërtetim i marrëdhënieve shumë të ngushta me fqinjët grekë e romakë, nga
ana tjetër, fakt ky që flet për karakterin evroperëndimor të kulturës së
shqiptarëve (Ajeti 2006, 72).
Shkencëtari dhe historiani i njohur gjerman J. F. Falmerajer njeh
elementin latin dhe veçoritë fonetike të tij të lashta që kishin hyrë në gjuhën
shqipe, njeh takimet e lashta shqipe-greke që nuk u përkasin as latinishtes e as
greqishtes mesjetare (Buda 2006, 106 ). Edhe studiuesi rumun Harallambie
Mihëesku (1966) shprehet se “Ekzistojnë prova që dëshmojnë se të parët e
shqiptarëve kanë banuar në Dardani dhe në Maqedoni, ku kanë qenë fqinjë të
latifonëve të Mesisë së Sipërme (Mesie Superieure)”.
Pra, elementi latin paraqet një dëshmi të sigurt për lashtësinë e
shqiptarëve në trojet e tyre të sotme, e rrjedhimisht dhe në Maqedoni. Ndikimi i
latinishtes mbi shqipen ka nisur mjaft herët, që në sheh. II para Krishtit. Kjo do
të thotë se kemi të bëjmë me huazime shumë të lashta të shqipes, që kanë
shtrirje në mbarë trojet arbërore. Khs. lat. pomum – pemë, hora – herë (oe).“Shqipja me elementin latin, me ndikimin e fuqishëm latin që ka pësuar,
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tregon se është formuar këtu” (R. Ismajli). Elementi latin në shqipen paraqet
një gjendje gjuhësore mjaft të vjetër se çdonjëra prej gjuhëve romane (Meyer
Lybke). Fjalët latine në shqipen paraqesin ende shqiptimin romak të kohës së
Augustit. Elementi latin i shqipes në shtresën e tij më të lashtë paraqet disa
tipare arkaike, të cilat janë një nga argumentet për autoktoninë e shqiptarëve
në viset historike të tyre.
5) Numri shumë i madh i huazimeve leksikore veçanërisht nga latinishtja
(më se 650 fjalë), nga greqishtja e vjetër, nga sllavishtja e vjetër (prej shek. VIIVIII), është një tregues i qartë që dëshmon për tenacitetin e parashqiptarëve në
Gadishullin Ballkanik. Huazimet nga greqishtja e vjetër ndeshen vetëm në
shqipen dhe në rumanishten. Shqipja i ka trashëguar ato nga “nëna” e saj
(ilirishtja), ndërsa rumanishtja i ka trashëguar nga gjuha “substrat”, por më
shumë nëpërmjet latinishtes ballkanike, prej së cilës u zhvillua. Ka fakt u ka
dhënë gjuhëtarëve të drejtën të pohojnë këtë, që “Kudo që të ketë qenë djepi
ballkanik i shqiptarëve dhe cilido që të jetë burimi i gjuhës së tyre, një gjë
mbetet e sigurt: shqiptarët e grekët kanë më se 3000 vjet që janë fqinjë në këtë
pjesë të Evropës” (E. Çabej). Ndërkaq, në sllavishten jugore, pra edhe në
“maqedonishten”, të ardhura më vonë si një element recent në Ballkan, nuk
ndeshen elemente të tilla.
Flavio Albano, Emilianos Albanos – emra vetjakë që dëshmohen në
nekropolin e Stobit në sh. III-IV të e.s.
5. Për të dëshmuar praninë e shqiptarëve në Maqedoni qysh në periodën
parasllave, dhe për t`ua treguar këto fakte “akademikëve maqedonas”, të cilët
bëjnë shurdhin e memecin kur është fjala për të vërtetat shqiptare, po sjellim
këtu dhe disa dëshmi të tjera të qenësishmet karakterit epigrafik, të zbuluara në
një varrezë në nekropolin e Stobit.
Në kompleksin e qytetit antik Stobi të Maqedonisë qendrore, në
nekropolin e quajtur Suburbium, në një varrezë të identifikuar si Varri i
shkruesit nga Stobi (Macedoniae acta archaeologica 14, Skopje 1996), të
determinuar kronologjikisht ndërmjet shek. III-IV të kohës sonë, në pllakën
mbivarrore gjendet i skalitur me shkrim grek ky mbishkrim përkujtimor:
ΦΛ(ABIΩ) AΛBANΩ TΩ T(E)KNΩ
A MIΛIANOΣ AΛBANO(Σ) MNHM(H)Σ NAE
(Na svoeto dete Flavij Albano, Emilijan Albanos za sporen –
Flavio Albano, të birit Emilianos Albanos për përkujtim)
Ky zbulim arkeologjik me rëndësi të veçantë i detyrohet Entit Republikan
për Mbrojtjen e Përmendoreve të Kulturës dhe Muzeut të Maqedonisë,
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gjegjësisht ekspeditës hulumtuese të realizuar prej tyre në verën e vitit 1992 nën
drejtimin e V. Sanev, M. Ivanovski, Zh. Vinçiq e G. Spasovska Dimitroska,
ndërsa leximi i mbishkrimit grek i detyrohet shkencëtares së njohur Prof. Nada
Projeva. Të shtojmë këtu që rezultatet e këtij zbulimi arkeologjik i ka publikuar
arkeologia Gordana Spasovska-Dimitrovska në punimin e saj “Grobot na
pisarot od Stobi” te “Macedoniae acta archeologica” nr. 14, Makedonsko
Arheološko Društvo, Skopje, 1976. Autoren G. S. Dimitrovska e falënderojmë
për mirësinë që pati të na e ofronte punimin e çmuar.
Pas përmendjes më të parë të fisit Albanoi te Ptolemeu në sh. II, në hartën
e tij të botës, kjo është dëshmia tjetër e dytë më e rëndësishme e shfaqjes së
emrit etnik Albano(s) një a dy shekuj më pas në zbrazëtirën e “heshtjes” së
albanëve, përkatësisht shqiptarëve prej 8 shekujsh, që është marrë nga
shumëkush kjo mospërmendje, e sidomos nga autorët sllavë, si dëshmi kundër
autoktonisë së shqiptarëve në trojet e tyre etnike të sotme dhe historike. Shfaqja
e emrit personal Albano në Stobi për më tepër dëshmon edhe këtë fakt, se
elementi Alban nuk është shtrirë vetëm në një enklavë të ngushtë afër Krujës,
por arrinte deri dhe te Stobi në Maqedoninë qendrore. Me praninë e elementit
Alban këtu lidhet dhe vetë emri antik Astibos, që vetëm me ndërmjetësi të
ligjeve të fonetikës historike të shqipes ka mundur të japë trajtën e sotme Shtip,
që si e tillë rron dhe në gojën e sllavomaqedonasve, të ardhur më vonë në këto
territore me rrugë pushtimi. Këto fakte e dëshmi natyrisht nuk përfshihen në
Enciklopedinë e “famshme” maqedonase, sepse qëllimi i këtij botimi nuk është
që ta prezantojë të kaluarën historike ashtu siç ka qenë, por ashtu siç dëshirojnë
“akademikët maqedonas”.
Simbioza sllavo-shqiptare
6. Për gjenezën e elementit shqiptar në trojet e tij etnike, ka rëndësi ndër
të tjera dhe simbioza sllavo-shqiptare. Për ndriçimin e kësaj çështjeje do t`i
referohemi linguistit më të ditur të Ballkanit Prof. E. Çabej, i cili shprehet
kështu: Gjurmë të qëndruara ka lënë ngulja e sllavëve në Gadishull të
Ballkanit. Ardhacakët e rinj u futën si një kunj ndërmjet rumunëve dhe
shqiptarëve, dhe kjo pati për pasojë që kjo njësi u shkëput një herë e mirë.
Sllavët, të cilët pas Selishçev-it zunë fushat dhe viset bregore, qenë një popullsi
bujqish luftarë; prandaj sjellja e tyre ndaj popullsisë greke e romane të
Gadishullit në fushën kulturore e religjioze qe nevojisht më tepër marrëse. Lëmi
ku ata luajtën një rol dhënës qe përkundrazi bujqësia si dhe anë të tjera të
kulturës materiale, në Rumani – por më vonë – edhe lëma kulturore e religjioze.
Në Shqipëri popullsia anase pas zakonit të lashtë u tërhoq në malësira, për të
rënë prapë, pas një kohe prej disa shekujsh, me fuqi të përtëritura në lugina, të
cilat i shtinë prapë në dorë. Simbioza shqiptaro-sllave, e cila zgjati gjithë
Mesjetën, mbërriti në mbarim të kësaj periode në këtë përfundim: shumë sllavë
u shqiptarizuan në Shqipëri, shumë shqiptarë u sllavizuan, sidomos në viset
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periferike të Veriut. Ky proces i fundit në veriperëndim të Shqipërisë ka
vazhduar edhe në kohën e re (Çabej 1994, 95). Nga kjo mund të kuptohen vetiu
këto rezultante: që sllavët erdhën e u ngulën si kolonistë në tokat shqiptare,
zunë fushat dhe viset bregore dhe shqiptarët i shtëmëngën në malësia, për të
rënë prapë, pas një kohe prej disa shekujsh, me fuqi të përtëritura në lugina, të
cilat i shtinë prapë në dorë – dhe jo se shqiptarët nuk i gjetën aty ku janë sot. Në
simbiozën e gjatë shqiptaro-sllave, një dukuri tjetër interesante që thekson
Çabej është kjo, që “shumë sllavë u shqiptarizuan në Shqipëri, shumë shqiptarë
u sllavizuan, sidomos në viset periferike të Veriut”, e kësaj i duhet shtuar dhe
shumë shqiptarë u sllavizuan në Maqedoni, sidomos në rajonin e Manastirit,
Ohrit, Prespës, Prilepit, Rekës së Gostivarit etj. Të kihen parasysh këtu topikët
me emrin Arbanas (shih më lart) e Latin për “shqiptarët katolikë”. Me termin
Llatin në mesjetë shënjohej elementi katolik shqiptar nga popullsia arumune
dhe ajo sllavomaqedonase, për ta dalluar nga elementi vetjak ortodoks. Për këtë
dëshmon dhe emërtimi Latinski Grobišta në fshatin Llatovë të Kërçovës
(Smiljanić Kičevija 476), pastaj Latinska Crkva – pemishtë, dikur aty ka pasur
kishë të vjetër katolike shqiptare (Tetovë, Stankovska 1968). Latinska Crkva
në lokaliteitn Arbanasi afër Nebregovës (Prilep). Këtë kishë B. Koneski
(Makedonski mesta i iminja, 30) me të drejtë e lidh me elementin etnik shqiptar,
duke theksuar se te popullsia sllavomaqedonase “llatinë quhen shqiptarët
katolikë”. Latina – nekropol në lokalitetin Brnjarci në Malin e Zi të Shkupit, e
Latinski Grobišta (Conjče 2004, 38 ).
Emri “Maqedon” në lashtësi ka pasur kuptimin “shqiptar i
hershëm” e “arumun”, dhe jo atë “sllav”
7. Emrit Maqedon, me të cilin sot emërtohet popullsia sllave e
Maqedonisë, që veten e quan paraardhëse të maqedonasve të lashtë antikë – e
që historikisht nuk ka kurrfarë mbështetjeje, i janë dhënë shpeshherë kuptime të
ndryshme. Kuptimi parësor i këtij emri etnik të botës antike është i paditur,
ashtu siç nuk dihen dhe kuptimet e emrave të tjerë etnikë: ilir, trak, dak, grek,
latin, bullgar, etj. Por në përdorimin e termit Maqedon gjatë shekujve e
mijëvjeçarëve, studiuesit që janë marrë me çështje të gjuhës e të historisë, të
shekullit l8 dhe të fillimit të shekullit l9 (si p.sh. Nikollë Keta, Gjergj Guxeta,
Engjëll Mashi etj.) kanë vënë re se termi Maqedon është përdorur në kuptimin
“shqiptar i hershëm”, domethënë për të treguar popullsitë vendëse jo greke të
Gadishullit Ballkanik. Të shënojmë këtu që emri Makedon del të përdoret dhe si
patronim në fshatin Nikshiq, në Malin e Zi, të Sanxhakut të Shkodrës, në vitin
1485: Gjoni, i biri i Makedonit; Deda, i biri i Makedonit (Defteri i regjistrimit
të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, ASHSH, Tiranë, 1974, 373). Në Serbinë
Jugore, në Jabllanicë, si emër fshati Maqedonci, nga i cili heqin prejardhjen dhe
patronimikat e disa familjeve shqiptare Maqedonci. Ndërkaq, në Rumani
“Maqedonas” (Maçedoneni) u thonë arumunëve (Emigracioni 2004, 79). Më
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vonë termi Maqedon e ndërroi kombësinë, dhe sot me këtë term emërtohet
“popullsia sllave e Maqedonisë”. Maqedonia e vjetër antike banohej nga
Arkanët ose Arkadët, Dardanët dhe fise të tjera ilire, të cilat u romanizuan dhe
pjesërisht i shpëtuan asimilimit romak, e ruajtën substancën e tyre në elementin
e sotëm shqiptar, dhe nuk ka asgjë të përbashkët me fiset sllave.
Për faktin që Maqedonia është një përzierje e bashkësive të ndryshme
etnike (sllave, shqiptare, turke, vllehe, rome, hebreje, etj.), për francezët ky
term macedoine ka qenë sinonim i një përzierje kulinare (Castellan 1991, 14),
një “lloj sallate e përzier” (sallatë maqedonse), me kuptim të figurshëm “gjë e
përzier”, kurse italianët emërtojnë kështu një lloj ëmbëlsire të përzier (siç është
një përzierje dhe vetë Maqedonia me grupe të ndryshme etnike).
Etimologjia e emrit Maqedoni
Në hullinë e tyre propagandistike, të mbështetur në sharlatanizëm grotesk,
akademikët e Shkupit nuk denjojnë të merren dhe me etimologjinë e emrit
Maqedoni, pa pasur as njohuritë më të pakta në këtë fushë. Në këtë funksion,
për prejardhjen e këtij emri ata sjellin, kodër pas bregu, dy mendime të
ndryshme. Sipas disave, ky emër lidhet me mbretin e tyre të parë mitik
Makedon (sipas gjeografit Strabon). Sipas disa të tjerëve, emri Maqedoni do të
jetë formuar nga fjalët e maqedonishtes së vjetër makos – “i madh, i lartë, mal”,
dhe don “vend, tokë”, që në përkthim të fjalëpërfjalshëm do të thotë ”vend i
lartë, vend malor”.
Emrat e vendeve të botës antike si Maqedoni, Iliri, Greqi (Heladë),
Dardani, Traki, Daci etj. kuptimisht janë të paditur, dhe është shumë vështirë të
diktohet prejardhja e tyre semantike, për shkak të mjegullës së trashë që i ka
mbuluar dhe humbëtirës së tyre nëpër mijëvjeçarë. Prandaj dhe gjykimet rreth
formimit të emrit Maqedoni, që prezantohen në “Enciklopedinë Maqedonase”,
nuk janë veçse spekulacione fantastike dhe lodra kombinimesh të pafre, që nuk
kanë asnjë vlerë shkencore.
Krijimi dhe përdorimi i termit “Makedonski sloveni” dhe Sllavët e
Maqedonisë, mes miteve e realitetit
8. Për popullsinë sllave të Maqedonisë për një kohë të gjatë është
përdorur termi Makedonski sloveni (maqedonasit sllavë). Në shek. X, si dhe më
vonë, në literaturën europerëndimore ky etnonim gjithnjë e më shumë filloi të
zëvendësohet me emrin Makedonci, si shënjues themelor për popullsinë sllave
të Maqedonisë. Për shkak se në territorin e Maqedonisë janë ndërthurur
interesat e Greqisë, Bullgarisë, Serbisë dhe Turqisë, secili nga këto vende
synonin ta zbythnin emrin maqedonas, prandaj dhe në literaturën e shek. XIX
haset termi Slavofoni (grekë me gjuhë sllave), Bugari, Starosrbijanci. Në popull
kurrë nuk u pranua asnjëri nga këto emërtime si emër i përgjithshëm popullor,

255

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

përveç emërtimit Makedonski sloveni e Makedonci, me tregues të qartë për të
shënjuar bashkësinë etnike sllave në hapësirën e shtetit të dikurshëm parasllav
të Maqedonisë si tërësi territoriale. Përmes emërtimit gjeografik Maqedoni, u
formua dhe emri etnik si shënjues nacional për sllavët e Maqedonisë.
Emri Makedonci (maqedonas) del veçanërisht në shek. XIX si tregues i
individualitetit nacional maqedonas, kur definitivisht hyn në shkrimet letrare
dhe historike si shënjues i popullit maqedonas me origjinë sllave. Ky shënjues
etnik gjeti shprehjen e vet veçanërisht në luftën nacionalçlirimtare (1941-1945)
dhe krijimin e Republikës Socialiste të Maqedonisë në kuadër të Jugosllavisë
(Vlahović 1984, 188). Ndonëse maqedonasit e sotëm nuk janë tjetër veçse ata
që kanë qenë historikisht - “sllavë të Maqedonisë”, “sllavomaqedonas”, tani ata
kanë hequr dorë nga ky identitet i tyre sllav. Dhe t`i quash me emrin e tyre të
vërtetë maqedonas sllavë apo sllavomaqedonas, ata e marrin për fyerje, sepse
po iu ndërruaka “identiteti etnik”.
Në këtë sens, Republika e Maqedonisë së sotme, një shtet i ri krijuar nga
shpërbërja e ish-Jugosllavisë (1990), është e ngatërruar thellë në mite, pasojat e
të cilave është duke i vuajtur për një kohë të gjatë. Tek sllavomaqedonasit janë
shfaqur dy rryma të kundërta politike për etninë e tyre: ajo e VMRO-DPMNE
që pretendon për trashëgiminë e maqedonasve antikë, dhe ajo e SDSM
(LSDM), e proveniencës proserbe, që njeh realitetin e tyre sllav.
Dhe kësisoj, sllavët e Maqedonisë në vend që të humbitnin në retorikë
politike pa fryt mbi prejardhjen e shqiptarëve të Maqedonisë, duke i paraqitur
ata me metoda jezuitiste si element recent në Maqedoni, do të ishte më mirë të
ndërmerrnin hetime e vjelje për çështjen e vetë identitetit të tyre, të cilët herë na
paraqiten si maqedonas antikë e herë si sllavë, kurse në të vërtetë dihet që janë
një përzierje e elementeve të ndryshme etnike bullgare, serbe, vllahe, turke,
shqiptare etj. të asimiluar në elementin e ri të ashtuquajtur “maqedonas”, pra si
të thuash janë një “sallatë popujsh”.
Termi a nocioni “maqedonas”, të cilin dëshirojnë ta përvetësojnë sllavët e
këtij rajoni gjeografik, me kuptimin e tij antik, është i ri, rikonfigurim i atij të
parit dhe deri në Luftën e Dytë Botërore përdorej me kuptimin “populli i
Maqedonisë”, që përbëhej nga sllavët maqedonas apo bullgarët dhe serbët,
grekët, shqiptarët, turqit, vllehët etj.”, dhe jo si një etnonim i veçantë (sh.
Dokumenti za borbata na makedonskiot narod..., Tom. I, Skopje, 1981, 265;
cituar sipas H. Purellkut, Nocioni “Maqedonas” dhe “popull maqedonas” në
vështrimin historik, “Glossa 1999, 149). Këtë nocion më pas sllavët e
përvetësuan vetëm për vete, për krijimin e një “identiteti të ri të vjetër”, me të
cilin ata do të përligjnin dhe tapinë e të ashtuquajturës “Maqedoni” si pronë
ekskluzivisht të tyren. Prandaj dhe qëllimi i “Enciklopedisë Maqedonase” është
të pohohet se vetëm sllavëve “maqedonas” u takon e drejta të jenë në vendin ku
ndodhen, ndërsa shqiptarëve t`u tregohet se janë ardhacakë në Maqedoni, se
janë qiraxhinj në këtë vend, dhe nëse nuk u pëlqen shteti maqedonas, mund të
shkojnë nga kanë ardhur.
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Vendet fqinje, Greqia dhe Bullgaria, sllavomaqedonasit nuk i njohin si popull i
veçantë, por si “grekë të sllavizuar”, përkatësisht “bullgarë të maqedonizuar”,
“krijim artificial” i krijuar gjatë Luftës së Dytë Botërore”, dhe se gjuha e tyre
“është e qelbur nga shqiptarizmat dhe turqizmat” (Mr. Dragan Tashkovski, Mbi
kombin maqedonas, Shkup, 1975. 1975, 3, 16, 50). Në fakt, popullsia
sllavomaqedonase është një kompozitum mixtum i fiseve sllave dhe etnive të
ndryshme josllave, “vllehve të sllavizuar”, shqiptarëve të sllavizuar” (shembulli
i Rekës së Epërme, ku shqiptarët ortodoksë të këtij visi masivisht u konvertuan
në sllavë). Të proveniencës shqiptare janë dhe shumë figura të shquara
rilindase, si Vëllezërit Milladinovci të Strugës, Gjorgje Pulevski (Gjergj Pula)
nga Reka etj., të cilët sllavomaqedonasit i mbajnë me pa të drejtë për të tyre.
Maqedonasit e sotëm, si popull dhe si gjuhë, janë vazhdues të sllavëve
9. Me mekanizmin nacionalist të interpretimit të historisë, “Enciklopedia
Maqedonase” i shpall sllavomaqedonasit pasardhës të maqedonasve antikë,
paçka se dihet botërisht se maqedonasit e sotëm si popull dhe si gjuhë janë
vazhdues të sllavëve, sjellë e mbjellë prej dyndjeve të tyre në Ballkan (shek VIVII pas Krishtit). I selitin lidhjet e tyre të imagjinuara me “maqedonasit antikë”,
pa pasur asnjë lidhje me ta, në krijim të një identiteti të rrejshëm, në kuptimin e
asaj se pasardhësit e maqedonasve të lashtë janë romanizuar gjatë shekujve, e
këta u asimiluan në sllavët e riardhur. Kjo nuk është veçse një “hipotezë” kodër
pas bregu, që bashkon një popull sllav me një popull josllav, për qëllime
politike meskine, nëpërmjet antikës së gjallëruar.
Në cilat enciklopedi botërore mbështeten autorët e “Enciklopedisë
maqedonase” për të dëshmuar etnicitetin a prejardhjen e tyre nga maqedonasit
antikë ? Në asnjërën, sepse dëshmi të tilla nuk mund të gjenden kurrkund,
përveçse në mendjet e tyre të prapambetura sterile.
Historiani Kiril Ivanov ka dhënë sqarime të drejta (1946) se cili është
identiteti i tanishëm i maqedonasve: "Ta dhunojmë historinë dhe faktet historike
me atë që do t’i vendosim maqedonasit e sotëm drejtpërdrejtë si pasardhës të
Aleksandrit të Madh, do të thotë jo vetëm që po ndryshojmë të vërtetën
historike, por edhe të shndërrohemi në shovinistë qesharakë".
Për çfarë në të vërtetë luftojnë maqedonasit e tanishëm? A janë ata antikë,
apo sllavë? Pse çështja e identiteti është problemi më i madh mes maqedonasve
dhe grekëve, janë disa prej pyetjeve që janë sqaruar në një dokument të
Organizatës së Brendshme Revolucionare Maqedonase (VMRO) në vitin 1946.
Dokumentin e ka siguruar nga gazeta "LAJM" e Shkupit nga arkivi i VMRO-së
që gjendet brenda Arkivit të Shtetit të Maqedonisë. Ivanovi në një fjalim të
mbajtur më 7 mars 1946 para anëtarëve të organizatës së të rinjve maqedonas të
Sofjes me titull "Historia më e vjetër e Maqedonisë" ka dhënë fakte me të cilat
sqaron se maqedonasit e tanishëm janë me prejardhje sllave dhe jo antike. "Çka
na lidh ne, maqedonasit e sotëm me atë popullin e humbur që moti? A mund që
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ne t’i përkujtojmë pasardhësit e tyre historikë? Historia jep përgjigje negative
në këtë pyetje. Populli i sotëm maqedonas, i përbërë kryesisht nga fise sllave, të
cilat kanë ardhur në Ballkan rreth shekullit të 6-të pas Krishtit dhe nga mbetjet
e fiseve të vjetra ilire të cilat po humbeshin, ka fizionomi të tilla etnike, te të
cilat, nuk mund ta zbulojmë fizionominë etnike të maqedonasve të lashtë",
thuhet në këtë dokument. Kiril Ivanov këtë teori e ka sqaruar më poshtë para
rinisë maqedonase të asaj kohe në Sofje të Bullgarisë. "As traditat dhe zakonet
e lashta të maqedonasve të tanishëm sllavë nuk i përngjajnë asnjë prej atyre të
maqedonasve të vjetër", shprehet Ivanov. Historiani maqedonas në atë kohë ka
bindur rininë në organizatën e të rinjve se "Lidhja e vetme reale historike me
ata maqedonas mund ta shohim vetëm në kuadër të aspektit gjeografik dhe në
përgjithësi mund të shihen elementet ilire në përbërjen e tyre", thuhet në
dokumentin e arkivit të VMRO-së.
Ballkanasit shquhen me specialitetin e tyre se janë mësuar të ngrenë mite
nga hiçi, me fantazinë që shpesh i afrohet asaj të sëmurë. Ngritja e miteve
shpesh i ka ndihmuar popujt e këtij rajoni ta kenë më të lehtë mbijetesën dhe t’i
japin kurajë vetvetes në ditët e errëta, por edhe të justifikojnë vrasje e ploja ndaj
fqinjëve. Ashtu si çdo mit, edhe ato të krijuara nga ballkanasit kanë një bazë
shumë të vogël reale dhe pjesa tjetër është fantazi, që nuk i qëndrojnë
krahasimit me historinë dokumentare. Kjo ka ndodhur si te serbët, malazezët,
kroatët, shqiptarët, grekët, dhe sidomos te sllavomaqedonasit. Grekët e sotëm
që jetojnë në një tokë që mbajti helenasit e dikurshëm, vështirë se me gjithë
furitë që kanë kaluar Ballkanin, që nga romakët, gotët, hunët, avarët,
protobullgarët, sllavët, kryqtarët, e së fundmi turqit, të ketë mbetur nga gjaku i
tyre. (Dritan Hila, Ndërmjet mitit dhe realitetit, Shqip, 1. 4. 2010). Fakti që dhe
disa fise të sllavëve të jugut, të ardhur në Ballkan në shek. VI-VII, kanë pasur
fatin të jetojnë në një tokë që mbajti makedonasit e dikurshëm antikë, nuk u jep
të drejtë të vetëquajturve “maqedonas” të ngrenë pretendimin e madh se këta na
qenkan pinjollë të Filipit e të Aleksandrit të Maqedonisë. Në specifikën e
mentalitetit ballkanik, e sidomos të atij sllav, e huaja lehtë përvetësohet dhe
bëhet si vetjake.
Gjuha e parë të cilën e flisnin gjithë Shkupi a Kazaja ishte gjuha
shqipe
Edhe po të shfletojmë historinë më të re, këtu e 100 vjet më parë, do të
shohim se trualli i sotëm i Maqedonisë quhej Shqipëri e Sipërme dhe nuk
ekzistonte termi maqedon e Maqedoni. Në gazetën e përjavshme “Shkupi” (16
Nëntor 1911), të cilën e drejtonte Jashar Erebara, në një artikull për biografinë e
Vardarit, ky lumë përshkruhet kështu: “Vardari zgjatet afër 300 km, është lum’
i madh e i ngjum (dëgjuar) në Shqipëni të Sipërme, ashtu shum qytete dhe fusha
të Shqipnisë i lagën e i përshkon, dhe sidomos SHKUPINË kërthinzën e gegnisë
politike e çan përgjysmë.
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Në Venecjan, historik tani 400 vjet para, kur ka pasë kapërcye nëpër
Shkupë, për Jeni-Pazar, në një udhëtim të vet qi pat shkru ka shënu dhe ay
Vardarin me kët’ emën të sotëm, dhe shton këto fjalë: në Shkupë gjuha e parë
dhe të colën e flasin gjithë Shkupi e Kazaja është gjuha shkipe. Në Jeni-Pazar,
thotë, se aty vendësit flasin dy gjuha: shqipe e serbishte. Ja kjo është një
biografi e vogël e kti lumit të ndëgjum në Shqipni të Sipërme” (Shkupi 1911,
86).
10. Si përfundim: S’ka dyshim se “Enciklopedia Maqedonase” përbën një
provokacion të ulët, i cili bëhet edhe më i madh, sepse vërtet pas saj qëndron
një Akademi dhe një Qeveri e Shkupit. Por në fakt, ky është një provokacion në
radhë të parë për vetë sllavomaqedonasit, të cilët kanë dëshira dhe apetite të
ushqehen me historira të skaduara e të dala boje, që tanimë askush nuk i
konsumon dhe nuk i beson. Të kërkosh të bësh shekullin XIX, romantizmin kur
formoheshin popujt e shtetet, në shekullin XXI, kësaj i thonë francezët “Të
kërkosh mesditën në orën 14” (chercher midi á quatorze heures).
Thënia se historia përsëritet dy herë, një herë si tragjedi e herën e dytë si
komedi, më së miri i shkon “Enciklopedisë Maqedonase” triviale, autorëve të
kësaj “Enciklopedie” dhe konsumuesve sllavomaqedonas, të cilët e ushqejnë
veten me ëndrra në diell dhe përpiqen të krijojnë identitet me zor, në sensin
pozitiv për vete (uzurpim të trashëgimisë), dhe negativ për të tjerët. Përsëritja e
kësaj historie maqedonase sot, është një tragjedi dhe komedi njëkohësisht. Një
popull ka të drejtë të ndihet e të vetëquhet si të dëshirojë, por gjithsesi jo në
dëm të uzurpimit të trashëgimisë së popujve të tjerë. Krijimi i miteve të
rrejshme më së shumti i dëmton vetë ata që i krijojnë.
Në Ballkan të gjithë popujt e sotëm të këtij rajoni kanë dëshirë të hiqen si
trashëgimtarë të vetëm të së drejtës historike të antikitetit, që secili shtet të
ringjallë apo të mbushë dosjet me çështje historike. Vërtet Ballkani prodhon më
shumë histori se sa mban, por çështja është se debatimi i të kaluarës me apetite
të tilla nuk ndihmon shumë në zgjidhjen e problemeve të sotme shkencore,
qoftë kur ky është produkt dhe i qarqeve akademike, të cilave nga akademizmi
nuk u ka mbetur as shkronja e parë e alfabetit, A-ja. Fakti që disa fise të
sllavëve të jugut, të ardhur në Ballkan në shek. VI-VII, kanë pasur fatin të
jetojnë në një tokë që mbajti makedonasit e dikurshëm antikë, në të cilën kanë
kaluar me furi pushtimet shekullore romake, gotët, hunët, avarët,
protobullgarët, sllavët, kryqtarët, e së fundmi turqit, nuk u jep të drejtë të
vetëquajturve “maqedonas” të ngrenë pretendimin e madh se këta na qenkan
pinjollë të Filipit e të Aleksandrit të Maqedonisë.
Shqiptarët janë deklaruar botërisht se nuk preokupohen me atë se si do ta
quajnë veten sllavët e Maqedonisë – sllavë, maqedonas antikë apo paraantikë,
sepse kjo është një e drejtë e përzgjedhjes së tyre. Por duke nisur nga mohimi i
përkatësisë shqiptare në identitetin historik të tij në Maqedoni, e në anën tjetër
me historinë e stisur për vete si trashëgimtarë të maqedonasve antikë,
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“akademikët maqedonas” me “Enciklopedinë” e tyre dëshirojnë ta bëjnë veten
si pronarë të vetëm të këtij territori, - këtij projektimi shqiptarët do t`i thonë Jo,
Nuk do të kalojë.
Historia në Maqedoni nuk fillon dhe nuk mbaron me spekulantët e
historisë, të romantikëve të vonuar, qofshin ata dhe akademikë, prandaj ka ikur
koha e enciklopedive të tilla pansllaviste e panmaqedoniste. Historia kur bëhet
me dëshira, quhet histori romantike, ndërsa kur bëhet për qëllime politike,
quhet histori joshkencore. Me këto dy kute shkruhet sot historia ”maqedonase”,
qoftë në botimet shkollore e universitare, e qoftë në enciklopedinë e famshme
maqedonase. Prandaj, kur merret të trajtohet historia e lashtë e popujve të
Gadishullit Ballkanik, duhet ndarë korpusi i historisë së lashtë dhe autentike të
shqiptarëve në këtë Gadishull nga historia e miteve të rrejshme të sllavëve gjoja
si trashëgimtarë të antikitetit dhe kryezotër të parë të këtij rajoni.
Studiuesit shqiptarë, nga ana tjetër, duhet të hartojnë vetë një botim a një
enciklopedi “Shqiptarët e Maqedonisë”, “Enciklopedia e Maqedonisë” apo
“Shqiptarët e maqedonasit”, me një kuadër kompetent, jo vetëm për t`i dhënë
një përgjigje adekuate “Enciklopedisë Maqedonase”, por dhe për ta hartuar vetë
historinë e tyre mbi baza shkencore. Në redaksinë që do të formohej sigurisht
që do të kishte vend dhe për shkencëtarë të huaj, albanologë, ballkanologë e
indoevropeistë të shquar, të cilët i shquan objektiviteti dhe paanësia. Botimi i ri
i Enciklopedisë së Maqedonisë që pritet të realizohet në të ardhmen, duhet të
mbushet me frymë objektive shkencore, dhe t`u shërbejë të gjithëve. Kjo do të
ishte një nga detyrat më të lavdërueshme e më patriotike që duhet të bëjë
Akademia ose një institucion shkencor.
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ENVER KUSHI

URAT E KOMUNIKIMIT MES KULTURËS ÇAME
DHE ASAJ GREKE
Gjeografia shpirtërore e Ballkanit
Problemi i dhënies dhe marrjes mes kulturës çame dhe asaj greke në
veçanti, por edhe asaj shqiptare e greke apo kulturave të popujve ballkanikë
në përgjithësi, është pak e studiuar, por edhe kur është trajtuar, vihet re jo
vetëm një subjektivizëm i skajshëm, por edhe shovinizëm kulturor “alla
ballkanik”. Do të mjaftonte të sjell në kujtesë studiuesit serbë, të cilët të
paktën prej një shekulli, për të mos thënë më shumë, kanë shkruar qindra
faqe duke derdhur shumë energji, për të “provuar” se Eposi i Kreshnikëve i
përket popullit serb e se shqiptarët si “endacakë” dhe ardhës “të vonshëm në
Ballkan”, e kanë marrë atë nga sllavët. Jo vetëm Eposi i Kreshnikëve, por
edhe mitet gojëdhënat, legjendat, siç është ai i kalasë së Shkodrës janë të
tyret. Ballkani ynë, ky truall befasues i kulturave nga më të çuditshmet, që
ka rrezatuar përtej maleve të tij vlera të padiskutueshme në Europë, për fat
të keq në vetvete është shquar jo vetëm për sherrnaja e luftërave për territore
në dëm të fqinjëve, por edhe për ca sherrnaja të tjera absurde, siç janë ato
për kulturën. Për fat të keq fjala “urë”, në kuptimin e mirëfilltë si lidhje mes
brigjeve dhe në kuptimin metaforik edhe si lidhje mes popujve e në fushën e
kulturës si dhënie e marrje reciproke, është shpërdoruar keq në Ballkan. E
megjithatë, popujt e Ballkanit përtej këtyre sherrnajave absurde kanë ditur
që në mijëra vjet fqinjësi të ndërtojnë dhe rindërtojnë ura komunikimi. Ata
kanë pasur dhe kanë kodet e tyre të komunikimit dhe mirëkuptimit herë të
qarta e të dukshme, herë-herë të mjegullta me simbole nga më të çuditshmet.
Ballkanasit edhe në kulmet e acareve nxitur nga politikat përçarëse,
ideologjitë ekstremiste nacionaliste, stinët e shpeshta të përgjakshme që ka
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shoqëruar historinë e tyre, janë marrë vesh me ca kode që vetëm ata mund
t’i kuptonin. Dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Ballkanasit e sertë, por
edhe të mençur, herë-herë kapadai dhe me ca gjeste teatrale në sjellje,
gjaknxehtë si ata, por edhe mikpritës trima të çartur dhe herë- herë naivë si
fëmijë, të habisin me urat e komunikimit kulturor. Një këngë, valle, melodi,
veshje e bukur, fjalë e urtë, legjendë, befas natyrshëm kapërcente kufijtë e
një fshati të humbur dhe qindra kilometra më në jug, veri, lindje, perëndim,
por edhe më pranë bëhej pjesë e kulturës shpirtërore të atij vendi. Udhëtarë
anonimë që flinin nëpër hane, tregtarë, që me karvanët e tyre lëviznin
lirshëm nëpër trojet ballkanike, barinj që veronin dhe dimëronin nëpër
fushat e buta bregdetare apo alpe, rapsodë dhe grupe instrumentistësh ose
këngëtarë të njohur që ftoheshin nëpër dasma etj., ishin padyshim këmbë të
forta “urash mes kulturave të Ballkanit”.
Kështu ka ndodhur edhe mes shqiptarëve dhe grekëve, që janë popujt
më të lashtë të gadishullit, ku në historinë e hershme të tyre ka një substrat
të përbashkët gjuhësor dhe kulturor. Kështu ka ndodhur veçanërisht mes
shqiptarëve çamë të Thesprotisë dhe fqinjëve të tyre grekë. Këto dhënie dhe
marrje në fushën e kulturës, sidomos asaj shpirtërore, kanë qenë normale
dhe të natyrshme.
Çamëria është trualli ku pikafrimet dhe pikëtakimet mes kulturës
shqiptare dhe asaj greke janë të prekshme dhe të dallueshme. Të gjendur
pranë njëri-tjetrit gjeografikisht, por në disa fshatra dhe qytete çame edhe të
përzierë, në fushën e kulturës shpirtërore, por edhe më gjerë kanë dhënë dhe
marrë mes tyre. Ka një të vërtetë të pamohueshme, se duke njohur dhe
vlerësuar kulturat e njëri-tjetrit, çamët dhe grekët i kanë respektuar ato. Në
këtë kuptim diversiteti kulturor në Çamëri dhe këtu fjalën e kam për
kulturën shqiptare çame, që ishte homogjene, por edhe për kulturën e
grekëve, vllehve etj., ka qenë një nga pasuritë dhe vlerat e mëdha të saj.
Ndasitë fetare nuk ishin pengesë sa kohë që ata respektonin njëri-tjetrin si
besim dhe vlerë. Çamët merrnin pjesë jo vetëm në festat fetare të fqinjëve të
tyre, por edhe në dasma dhe gëzime të tjera. Përveç sinorëve ndarës, pra
gjeografisë me vija të përcaktuara ose edhe jo ndarës në Ballkan dhe veçmas
në Çamëri, mund të flasim edhe për gjeografi shpirtërore. Kjo e fundit nuk
figuron në asnjë traktat apo marrëveshje ndërkombëtare ose ndërshtetërore.
Ka pasur por ka edhe sot, studiues seriozë grekë, ndonëse shumë të paktë në
numër, që kanë vlerësuar kulturën e çamëve, këngët dhe vallet e tyre,
veshjet, mënyrën e jetesës dhe banesën në qytet dhe fshat. Bota çame, shpirti
i patjetërsueshëm çam, ka vulën e vet në kulturën origjinale dhe befasuese të
krijuar dhe trashëguar nga brezi në brez. Trashëgimia kulturore në Çamëri
në tërësinë e saj është unike dhe pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Do
të gabonim në qoftë se këtë kulturë do ta veçonim nga ajo e së tërës, pra
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shqiptare, siç do të gabonim edhe nëse atë do ta quanim një ishull më vete të
mbyllur e të pakomunikuar me fqinjët e saj grekë. Kultura lëndore, pra e
quajtur ndryshe materiale dhe ajo shpirtërore në Çamëri, është shprehëse e
vlerave të një popullsie me histori të lashtë. Ajo bart shtresëzime të hershme
të formuara në epoka të ndryshme. Siç janë vënë në dukje nga studiues të
ndryshëm ajo është formuar nga elementë të lashtë parailirë (pellazge) e
pastaj ilirë dhe që u trashëguan në Mesjetën e Hershme. Nuk është e rastit
një nga përfundimet e studiuesve gjermanë në librin “Këngët e çamëve”
(Berlin 1965) se “ky gjurmim muzikologjik dhe tekstologjik dhe botimi i
materialit të mbledhur na tregon qartë se te këngët çame kemi të bëjmë me
një shtresë arkaike të muzikës shqiptare”.
Kostumi popullor çam, Faik Konica dhe shformimet greke
Në mungesë të botimeve shkencore nga Greqia fqinje për vlerat dhe
marrëdhëniet e kulturës çame me atë greke, por në mungesë edhe të
studimeve shqiptare në këtë fushë, do të na duhej të zhvendoseshim në kohë
dhe hapësirë, pra të riktheheshim dekada më parë, ndoshta edhe më shumë
se një shekull, si dhe në trojet e Çamërisë për të analizuar jo mekanizmin e
marrëdhënieve mes kulturës çame dhe asaj greke si shpirt dhe lëndë, por
mekanizmin e përvetësimit të njëanshëm të kulturës çame prej grekëve, deri
në grabitje dhe duke mohuar autorësinë e saj. Këtu jo popujt, por doktrinat
nacionaliste greke kanë shembur njërën këmbë ose tërësisht “urën” e
komunikimit kulturor.
Shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare, duke u marrë me këtë temë, ka
thënë: “Lufta për autorësinë e vlerave artistike zhvillohet prej kohësh në
zonën ballkanike, ku ajo është veçanërisht e komplikuar, për shkak të
marrëdhënieve kulturore të popujve të Ballkanit gjatë shekujve. Nënshtrati
ndërballkanik, i krijuar si rrjedhim i këtyre marrëdhënieve, motivet e
përbashkëta të epikës e të legjendës kanë qenë një terren tepër i
përshtatshëm për incidente e shkelje kufijsh kulturorë, kacafytjet për
përvetësimin e vlerave shpirtërore kanë qenë disa herë jo më pak të egra se
kacafytjet e përgjakshme për kufijtë”.
Popujt e Ballkanit, “duke i huazuar njëri-tjetrit motive, tinguj ngjyra
dhe teknika poetike, asnjëherë nuk kanë menduar se këto dhënie e marrje të
bukura e sublime do të shfrytëzoheshin prej shovinistëve për qëllime të ulëta
e krejtësisht të huaja për artin”.
Do të duheshin studime serioze, mbështetur në argumente shkencore
për të trajtuar jo vetëm marrëdhëniet mes kulturës çame e asaj greke, por
veçanërisht huazimet reciproke. Gjithashtu do të duheshin edhe fushat, ku
grekët fillimisht kanë huazuar, por më pas kanë shformuar dhe përvetësuar
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kulturën shpirtërore dhe materiale të çamëve. Pikërisht në këto shformime e
përvetësime ka vepruar tinëzisht politika e qarqeve ultranacionaliste greke,
një mekanizëm djallëzor, duke përbaltur shpirtin sublim të dy popujve në
dhëniet e marrjet e bukura në fushën e kulturës.
Do përpiqem të trajtoj përvetësimin dhe shformimin që grekët i kanë
bërë kostumit dhe valles çame.
Studiues seriozë, por jo vetëm ata, kanë vlerësuar kostumin popullor të
çamëve. Poeti i madh anglez Bajron, i mrekulluar nga ky kostum, ka dhe një
pikturë, ku ai ka pozuar i veshur me të. Udhëtarë të tjerë europianë, në librat
e tyre kanë bërë të njëjtën gjë: kostumin çam e quajnë një nga vlerat e kësaj
popullsie dhe asnjë prej tyre nuk vë në dyshim se ai u përket shqiptarëve të
Çamërisë.
Sipas citimit që bën studiuesi i mirënjohur Hajredin Isufi në librin
“Çamëria studime historike–sociologjike shek. XIII–XX” Çajrëll ka qenë në
vitin 1880 mes çamëve në fshatin Mazërrek dhe jep këtë përshkrim: “Grupet
piktoreske të malësorëve, kësulat dhe fustanellat e tyre, bënin kontrast me
livadhin e gjelbër e me armët e tyre të çuditshme, që vezullonin në diell…”
Edhe konsulli francez në Janinë, Pukëvil, që siç dihet nuk kishte ndonjë
simpati për shqiptarët, nuk e fsheh entuziazmin dhe vlerësimin për kostumin
e çamëve: “Udhëtari që do të shikojë ata çamë që do të kenë shpëtuar nga
sundimi feudal i sovranit të Janinës dhe nga rënia e mortajës do të njohë me
vështirësi ata burra të bukur me ato qëndisma të bukura lara-lara të veshur
me kostume të shkëlqyer dhe të ngarkuar me ar të çmueshëm, që ngjasin
sikur të ishin një koloni ushtarësh të Pirros të pasur me plaçka të Trojës, që
kanë zbarkuar sërish në Epir.” Edhe historiani grek Spiro Mela (sipas citimit
që i bën Hajredin Isufi), shkruan për “çamët me rrobat e tyre elegante e
luksoze, këmisha të bardha të gjata, të qëndisur anash me ar.”
Kur është huazuar kostumi popullor i çamëve nga grekët? Është një
pyetje, përgjigjja e së cilës do të kërkonte hulumtime serioze.
Në qoftë se do t’u riktheheshim kontakteve, por edhe fqinjësisë mes
çamëve e grekëve, dhënieve e marrjeve reciproke në fushën e kulturës, kur
popujt tanë nuk vuanin nga komplekse dhe ishin normale që në gëzime,
veçanërisht në dasma, të ftoheshin apo të merrnin pjesë në pazare, që
organizoheshin në Prevezë, Paramithi etj., e që sot quhen panaire, duhet të
ketë qenë i hershëm huazimi i kostumit çam. Jam i bindur se në këto
periudha grekët fqinjë të çamëve admironin fustanellën palë-palë, jelekët e
qëndisur dhe mëngoret që vareshin, festet e gjata me majë, këpucët me
xhufka, levenderinë në të kërcyer të çamëve.
Faik Konica, një nga shkrimtarët dhe kulturologët e mëdhenj
shqiptarë, përmend shekullin XIV kur kostumi shqiptar “ka hyrë ndër
grekët, kur shqiptarët nën Bua Shpatën sulmuan dhe nënshtruan Greqinë”.
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Po Faik Konica, duke u marrë me këtë problem, shkruan: “Shumë më vonë
nga fundi i shekullit të tetëmbëdhjetë, greku praktik e pa se ishte në të mirën
e vet që ta pranonte veshjen shqiptare në disa rrethana dhe për disa arsye që
i kanë paraqitur disa autorë”.
Koloneli Lik në ditarin e udhëtimeve të tij nëpër More, më datën 28
mars 1805, shënon: “Veshja shqiptare po bëhet përditë e më e zakonshme si
në More, edhe në pjesën tjetër të Greqisë…. Kjo veshje është më e lehtë dhe
më e volitshme se ajo turke ose greke”. Ndërsa admirali Zhyrjen dë la
Gravjerë shkruan: “Shqiptarët përbëjnë një racë të veçantë në Europë.
Veshja shqiptare u bë e modës dhe osmanët më fodullë e mbanin me krenari
fustanellën e bardhë të shqiptarëve të jugut. Vetë grekët kur djali i dytë i
Aliut, Veli pasha, qeveriste Morenë, e morën këtë veshje si simbol të
trimërisë dhe e bënë uniformën elegante të palikarëve.” Faik Konica
gjithashtu, duke iu referuar të huajve, citon edhe G. Finlay, i cili në librin “A
history of Greece” ka shkruar: “Ka qenë fama e shqiptarëve që i ka detyruar
grekët e sotëm të pranonin fustanellën shqiptare si kostumin e tyre
kombëtar. Është pasojë e këtij adhurimi për shqiptarësinë që oborri i mbretit
Oto merr pamjen e vet melodramatike dhe shkëlqen me një imitim të shtirë e
verbues të veshjes së ndritur e të pasur, që ka tërhequr vëmendjen e Çajld
Haroldit në galeritë e pallatit të Tepelenës, por fustanella prej basme u varet
rreth këmbëve grekëve si fund grash prej letre, ndërsa fustanella e bardhë e
toskëve, e përbërë nga cohë e fortë e endur në vegjën vendëse bie me pala të
hijshme si cohat e lashtësisë”.
Nuk ka nevojë për shumë koment për të arritur në konkluzionin që siç
shprehet Konica, “i ashtuquajturi kostum modern ‘grek’ në të vërtetë është
një imitim i poshtër i kostumit shqiptar” dhe se në shformimin grek të
veshjes shqiptare ka një element të palaçove, që i bën shumë shqiptarë të
qeshin, ndonëse të tjerët janë të pakënaqur e të zemëruar. Faik Konica është
i pari që vë në dukje dallimet kryesore ndërmjet veshjes së mirëfilltë
shqiptare dhe karikaturës greke. Xhaketa në veshjen shqiptare ka një të çarë
të lirë te mëngët, për të lënë të kalojë krahu, ndërsa mëngët të qepura vetëm
në pjesën e sipërme të supeve hidhen prapa. Ato edhe mund të përdoren, por
përgjithësisht nuk u futen krahët. Ndërsa grekët, nënvizon Konica,
gjithmonë i fusin duart dhe nuk e kanë vënë re ose nuk e kanë kuptuar këtë
tipar që nga koha e mbretërimit të mbretëreshës Elizabeta ka tërhequr
vëmendjen e një poeti të madh anglez. Edmond Spenser flet për mëngët që u
vareshin si të shqiptarëve. Është me interes të nënvizojmë se në këtë
shformim nuk ka shpëtuar as fustanella, që përbën elementin kryesor të
kostumit çam. Sipas Konicës, në veshjen origjinale shqiptare, fustani ka një
numër të vogël palash, zakonisht gjashtëdhjetë. Veç kësaj ai bëhet me
pëlhurë liri të rëndë, të endur në shtëpi dhe është mjaft i gjatë sa mbulon
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tërësisht kofshët dhe le të pambuluara vetëm pulpat. Burrat më të vjetër e
mbajnë fundin tetë deri dhjetë centimetra nën gju. Sipas Likut, por edhe
autorëve të tjerë, përshtypja e përgjithshme që krijon fustanella shqiptare
është ajo e cohëve të lashtësisë. Si e kanë shformuar fustanellën shqiptare
grekët? Ky shformim ka prekur jo vetëm gjatësinë, numrin e palëve, por
edhe cohën. Ata “kanë shtuar palat e fustanit nga gjashtëdhjetë në rreth
dyqind ose më shumë; në fillim ata kanë ruajtur gjatësinë e rregullt të
fustanit, por meqë nuk ishin të zotët ta mbanin në vend rreth këmbëve, nisën
ta shkurtonin gjithnjë e më shumë, derisa sot ka arritur një shkurtësi të
pahijshme dhe ata përdornin një pëlhurë të lehtë pambuku. Në fakt ata e
kanë rrëgjuar fustanin në një fund të lirë baleti e në tërësi ai të jep
përshtypjen e diçkaje të neveritshme që nuk u shkon burrave”.
Vallja çame dhe “Çamiko” e kërcyer nga grekët
Ndryshe ka ndodhur me vallen çame. Grekët deri më sot kanë njohur
çamët si krijues dhe bartës të valles. Në të gjitha grupet folklorike jo vetëm
të trevës së Çamërisë së sotme, por edhe ato greke apo ansamblet, programet
televizive, shfaqjet kulturore brenda e jashtë Greqisë ajo quhet vallja
“Çamiko” ose thënë ndryshe “Vallja e çamëve”. Unë kam pasur rastin në
vitet ’70 e më vonë të shekullit që lamë pas të shoh disa ansamble greke që
kanë dhënë shfaqje në Tiranë, Durrës e gjetkë. Jam mrekulluar nga niveli i
lartë dhe muzika moderne greke, si dhe këngëtarët e mëdhenj Marinela,
Mariza, Koh, Janis Paris etj. Gjithashtu jam mrekulluar edhe nga traditat
folklorike të krahinave të ndryshme të Greqisë fqinje. Emocione të veçanta
kam ndier kur kam parë në skenë valltarët virtuozë grekë që interpretonin
vallen çamiko. Ata ishin djem të rinj shumë të talentuar që e kërcenin me
shpirt këtë valle.
E megjithatë kur kam dalë nga këto shfaqje më janë kujtuar shumë
valltarë çamë, që unë i kisha parë në dasmat çame. Atëherë isha i ri dhe në
qytetin e vogël të Rrogozhinës, ku jetonte një numër jo i vogël çamësh,
kisha parë disa valltarë virtuozë. Nuk do të harroj kurrë Shaban Osmanin
nga Salica. Ai ishte dhe një burrë i gjatë shumë elegant, që atëherë më dukej
një njeri kockali. I thatë, me një fytyrë të mprehtë, kërcinj të gjatë me një
mirësi të spikatur në tërë qenien e tij, Shaban Osmani ishte një nga mjeshtrit
e mëdhenj të valles çame. Mbaj mend se ai nuk dilte menjëherë në valle.
Sheshi ishte bosh i rrethuar vetëm nga burra dhe orkestrën ulur në krye. I
pari çohej në këmbë klarinetisti. Ai quhej Karaman dhe vinte nga Tirana.
Karamani ishte i njohur që në Çamëri dhe thoshin se për të klarineta ishte e
shenjtë…
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Pas Karamanit ngriheshin në këmbë violinisti dhe ai që i binte detit.
Karamani ia niste melodisë së valles… Asnjë nuk pipëtinte. Burrat
ndërprisnin muhabetin dhe ata që pinin cigare i shuanin ato…. Vështrimet e
syve të rishtuar e plot mall të çamëve ishin drejtuar nga Karamani. Atje kam
parë pleq që vinin duart në dy anët e kokës e disa të tjerë që shihnin herë
sheshin bosh e herë- herë qiellin. Ndoshta nga qielli prisnin të vinte vallja
çame. Sepse vallja çame kishte shumë nga qielli, siç kishte shumë edhe nga
toka. Kalonin kështu një-dy minuta…. Karamani ulte e ngrinte klarinetën.
Dukej sikur thërriste shpirtrat e valles çame ose më saktë shpirtin e valles
çame. Dhe ai vinte në minutën e tretë, krejt befasisht sikur të kishte rënë nga
qielli ose dalë nga thellësia e tokës. Nuk ishte Shaban Osmani që njihja unë,
që e takoja thuajse çdo ditë. Ishte Shaban Osmani i valles çame që ulej e
ngrihej me një lehtësi të habitshme nga toka, shtrihej për t’u ngritur prapë në
ajër. Shaban Osmani ishte edhe ëndërr, edhe qiell, edhe ditë, edhe natë, edhe
lot, edhe gëzim. Shaban Osmani ishte triumfi i njeriut çam krenaria dhe
levenderia e Çamërisë, sakrifica sublime, tallaz dhe dehje në beteja.
Kur kam lexuar librin e Aristidh Kolës ““Arvanitasit dhe prejardhja e
grekëve”, valltarët e talentuar të ansambleve greke që i kisha parë duke
kërcyer vallen çame çamiko m’u dukën si hije të zbehta dhe vallja jonë e
bukur tërësisht e shformuar prej tyre. Atëherë m’u kujtua Shaban Osmani
nga Salioca e Çamërisë, mjeshtëria dhe virtuoziteti i kërcimit të tij. Aristidh
Kola, ashtu si Faik Konica më parë, që publikisht denoncoi përvetësimin
dhe shformimin e kostumit shqiptar çam në librin e tij ka argumentuar nga
njëra anë madhështinë e papërsëritshme të valles çame dhe, nga ana tjetër,
shtrembërimin dhe deformimin e saj nga grekët. Studiuesi i mirënjohur
arvanitas qartësisht jep thelbin e valles çame si një valle që pasqyron
shpirtin shqiptar. Ajo, sipas Aristidh Kolës, ka levenderi, krenari, bukuri në
lëvizje, të cilat vënë në dukje dhe virtytet e mësipërme. Nuk është valle
erotike. Por, gjithashtu, nuk është as luftarake as e ndjenjës. Vallja çame
është valle triumfale. Diçka që bën të dyshoj nëse mund të ketë të dytë në
botë, nënvizon Kola. Vallja çame përmbledh me lëvizjet bukurinë
levenderinë burrërinë dhe krenarinë e kërcimtarit të parë. Sepse duhet
theksuar këtu se vallen çame nuk e kërcejnë të gjithë, por vetëm kërcimtari i
parë. I dyti “e mban mirë” dhe është me të vërtetë e vështirë të “mbash
drejt” dhe mirë kërcimtarin e parë e të zotë me figurat e mrekullueshme dhe
kërcimet, ndërkohë që të tjerët ndjekin nga pas duke marrë pjesë mendërisht
dhe shpirtërisht, duke u krenuar dhe duke i dhënë figurën e plotë asaj që
përpiqet të shprehë i pari me lëvizjet dhe figurat e tij.
Çka ndodhur me vallen e famshme çame në Greqi? A është ruajtur
origjinaliteti i saj në kërcim? Përveç emrit çamiko që grekët çuditërisht nuk
e kanë ndryshuar, të tjerat janë të shformuara. Valltarët e rinj e të talentuar
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grekë, përveç lëvizjeve prej atletësh dhe figurave që krijojnë gjatë kërcimit
të kësaj valleje, nuk japin asgjë më tepër se kaq. Ky nuk është faji i tyre, por
i koreografëve. “Çamikos” greke i mungon kryesorja: shpirti shqiptar çam
dhe bukuria, levenderia, burrëria dhe krenaria që karakterizon popullsinë
çame. Studiuesi Aristidh Kola me të drejtë konkludon: “Ata njerëz që kanë
marrë në duar vallen çame që prej disa kohësh me sa duket qartësisht as
arbëreshë nuk janë dhe as idenë s’ia kanë se ç’lloj valleje është vallja çame
dhe nga cili popull është krijuar. Kështu na paraqesin një lloj valleje çame
që po jua them haptazi, kur e shohin arvanitasit nisin e qeshin. E quajnë
‘Shkollore’, sepse mësuesit që dërgoheshin nëpër fshatrat arbëreshë pa ditur
gjë prej gjëje rreth saj përpiqeshin t’ua mësonin vallen çame popullit që e
krijoi atë duke e bërë kështu imitimin mjaft qesharak”.
Urat e reja të shpirtit ballkanik
Shumë vite më parë, kur shekulli që lamë pas po rrokullisej drejt
fundit të tij, pata fatin të marr pjesë në një festival ballkanik që organizohej
në Ankara. Ishte maj dhe nuk do të harroj kurrë qiellin e Ankarasë, erërat e
ngrohta, tingëllimin poetik të gjuhës turke, por veçanërisht atmosferën e
krijuar në kryeqytetin e Turqisë nga shfaqjet e grupeve folklorike, ardhur
nga të gjitha vendet e Ballkanit. Ndryshe nga acaret, makthet, sherrnajat e
pafund, luftërat e përgjakshme që kishin ndodhur në Ballkanin tonë gjatë
shekullit që po rrokullisej ankthshëm e me përtim, në Ankara gadishulli
tragjik nëpërmjet melodive, këngëve, valleve, larmisë së kostumeve, sillte
shumë nga shpirti i tij. Ndihej, siç shkruan shkrimtari ynë i madh Ismail
Kadare, “nënshtrati ndërballkanik”, si dhe motivet e përbashkëta. Urat e
komunikimit që risillnin popujt e Ballkanit në këtë festival ishin të lashta sa
vetë ata, solide dhe ndryshe nga baladat e tyre që prisheshin natën për t’u
rindërtuar ditën. Ishte maji i vitit 1991. Shqipëria ime përpiqej të largonte
përgjithmonë mantelin e përgjakur komunist, ndërsa Ballkani në veri të tij
ishte në prag të gjakderdhjes së tij të fundit. Kanë kaluar gati 20 vite që nga
Festivali Ballkanik i Ankarasë dhe gadishulli ynë mitik ndodhet në proceset
e evropianizimit ose thënë ndryshe, po punon për të ringritur urat e
komunikimit të shumanshëm. Në Jug të tij, shqiptarët dhe grekët, popujt më
të moçëm të Ballkanit, gjithashtu janë në këtë proces rindërtimi urash,
pavarësisht fantazmave të fundit që ringrihen nga varret e ideologjive
përçarëse. Çamët e shpërngulur me dhunë nga bandat kriminele greke të
Napolon Zervës në vitet 1944-1945, kërkojnë të rivendosin ura komunikimi
shpirtëror me vëllezërit e tyre të një gjaku, çamët e krishterë që jetojnë në
Çamërinë e sotme. Jo vetëm kaq. Ata janë për ura komunikimi edhe me
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grekët, sepse çamët e grekët, pavarësisht nga e kaluara e tyre e hidhur, kanë
ditur që në fushën e kulturës të marrin dhe japin me njëri-tjetrin.
Çamëria ime mitike kërkon rikthimin në trojet e saj të shpirtit çam:
baladave, këngëve, kostumeve popullore, valleve, rikthimin e miqësive të
vjetra jo vetëm me vëllezërit e saj të krishterë, por edhe me grekët, vllehtë
etj.
Ballkani ka nevojë për ura të reja komunikimi mes kulturave të tij nga
më befasueset jo vetëm të gadishullit, por edhe në rrafshin europian.
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RAJNA KOVAÇI

TENXHERJA BALLKANIKE

Kur flitet për martesën e shekullit të 19-të dua t’i bëj të njohura
fenomenet, që i lidhin dhe nuk i kufizojnë burrat dhe gratë – flasim për lidhje
krushqie, të sapo lindur, lidhjet fisnore, zgjerim të familjes etj. Feja e krishterë
(e kam fjalën edhe për katoliken) e kundërshton martesën me shumë gra –
poligaminë dhe është për martesën e një burri me një grua, të lidhur
përgjithmonë në një lidhje martesore. Në shekullin 19 dhe 20 Ballkani u
pushtua nga modeli që sot ne e quajmë si një familje tipike, si: burrë, grua dhe
2-3 fëmijë në shtëpi. Me buxhet të veçantë dhe të lidhur nga një dashuri e
ndërsjellë, por nëse flasim për të kaluarën, ka qenë ndryshe.

Nga një studim i bërë për Ballkanin njëra nga fushat që mora në
shqyrtim është edhe familja fshatare ballkanase. Një përmbledhje të këtij
studimi po e bëj të njohur ekskluzivisht për gazetën “Standard”. Bëhet fjalë
për familjen e shekullit 19 dhe 20. Kur flitet për martesën e shekullit 19 dua
t’i bëj të njohura fenomenet, që i lidhin dhe nuk i kufizojnë burrat dhe gratë
– flasim për lidhje krushqie, të sapo lindur, lidhjet fisnore, zgjerim të
familjes etj. Feja e krishterë (e kam fjalën edhe për katoliken) e
kundërshtojnë martesën me shumë gra – poligaminë dhe është për martesën
e një burri me një grua, të lidhur për gjithmonë në një lidhje martesore. Në
shekullin 19 dhe 20 Ballkani u pushtua nga modeli që sot ne e quajmë si një
familje tipike, si: burrë, grua dhe 2-3 fëmijë në shtëpi. Me buxhet të veçantë
dhe të lidhur nga një dashuri e ndërsjellë, por nëse flasim për të kaluarën, ka
qenë ndryshe.
E kam quajtur “tenxherja ballkanike” duke pasur parasysh atë
mirëkuptimin dhe bashkëjetesën midis feve që është karakteristike sidomos
për rajonin e Ballkanit dhe sidomos për Shqipërinë, por ku edhe në fjalorët e
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përdorimit të përditshëm të shumicës së vendeve ka shumë fjalë turke,
sllave, greke, por edhe të gjuhës shqipe. Këto fjalë kanë hyrë aq thellë në
këto gjuhë saqë nuk mund t’i gjendet prejardhja e saktë. Shumë zakone,
doke, folklor, në përralla, legjenda, këngë, ato janë jo të ngjashëm por
shpesh të njëjta. Pa lënë pas natyrën e rrallë e të mrekullueshme, që janë
alpet e moçme, të larta, të mbuluara me dëborë shekullore, botën e pasur
bimore dhe shtazore.
Familja ballkanase fshatare e shekullit të 19-të

Kishte një jetesë patriarkale, sepse në shoqërinë e asaj kohe familja ka
qenë pjesë e një familjeje të madhe-numeroze. Në atë kohë djemtë kur
martoheshin jetonin me prindërit, me gjyshërit ndoshta edhe me
stërgjyshërit, me xhaxhallarët etj, pra, kjo mënyrë jetese ishte karakteristikë
për familjet e shoqërisë ballkanike. Të gjithë punonin në bujqësi. Familjet e
mëdha përmblidhnin pranë vetes disa brezni të gjinisë mashkullore që mund
të ishin shumë të afërt por edhe kushërinj të dytë apo të tretë. Kjo mënyrë
jetese ishte karakteristikë për rajonet e larta të Ballkanit (Mali i Zi,
Shqipëria, Kosova, Maqedonia), që ekziston edhe në ditët tona. Solidariteti
fisnor ishte shumë i rëndësishëm, sepse ndihmonte dhe mbronte pronën nga
pushtues dhe grabitës. Djemtë kur rriteshin dhe krijonin familje krijonin
çerdhen e tyre brenda oborrit familjar, por gjithmonë pranë pemës familjare,
në një oborr, ndoshta me një shtëpi më vete apo dhomë. Atyre babai u jepte
një pjesë të pasurisë që i takonte djalit të shtëpisë. Varej nga dëshira e
prindërve se me cilin nga djemtë donin të jetonin, në përgjithësi prindët
qëndronin me djalin më të vogël të shtëpisë.
Babai ndihmonte djalin më të madh të familjes, të ndërtonte shtëpi, më
pas edhe djalin tjetër dhe më i vogli, djali i pleqërisë, trashëgonte shtëpinë e
prindërve dhe kujdesej për to. Por edhe kur qëllonte që 2 nga vëllezërit të
jetonin në shtëpi të veçanta, por brenda oborrit, ata hanin bashkë dhe
ndihmonin njëri-tjetrin në mënyrë reciproke. Kjo mënyre të jetuari ishte
traditë për shqiptarët, bullgarët, maqedonasit,grekët. Ndërsa gratë dhe nuset
drejtoheshin nga vjehrra e shtëpisë. Ajo menaxhonte punët e shtëpisë,
pastrimin dhe mirëmbajtjen e bagëtisë dhe prodhimin e bulmetit. Ky veprim
ishte karakteristikë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për disa shtete të tjera
të Ballkanit. Në fund të shekullit të 19-të, familja bullgare kishte një
madhësi mesatare prej 5,6 frymë, familja në Serbi ishte më e madhe,
mesatarisht 8,6 frymë për familje. Në Shqipëri familja ishte e madhe,
mesatarisht 7,8 frymë. Greqia kishte familje më të zgjeruar por më të
veçantë-familja e re transferohej. Kjo ishte karakteristikë për disa rajone të
Greqisë. Pasuria që ishte trashëguar nga nusja-bashkëshortja, dhe pranohej
276

STUDIME ALBANOLOGJIKE

si një kështjellë e familjes. Ndërsa në Shqipëri, Bullgari, Serbi, Maqedoni,
Turqi prona u takonte djemve të cilët trashëgonin nga babai pasurinë e
familjes për sa i përket vajzës apo bijës së shtëpisë prindët kur martohej i
jepnin një pajë shumë të madhe, ndonjë kujtim familjar me vlerë floriri apo
argjendi që trashëgohej tek brezi i ri. Në këtë mënyrë identifikohej të qenit e
saj nga një familje që kishte trashëguar objekte familjare të vjetra. Në shumë
raste familjet ishin së bashku dhe jetonin në saraje apo në shtëpi të mëdha,
kulla etj. Në familjen patriarkale ballkanase përzgjedhja e bashkëshortes apo
e bashkëshortit ka qenë kujdesi i prindërve jo i të rinjve. E quajta familje
patriarkale sepse shumë nga traditat u bënë të tilla pas pushtimit të gjatë të
Perandorisë Turke.
Prindët niseshin kryesisht nga pasuria, niveli familjar, bazoheshin në
miqësinë mes familjeve që të kishte mirëkuptim të vazhdueshëm mes tyre.
Vlerave të secilës familje dhe ndihmës reciproke që ata duhet t’i jepnin. Kur
ishte e nevojshme pyesnin deri në shtatë breza, në mënyrë që brezi i ri të
lindte i shëndetshëm. Kjo ishte një traditë që u përhap në të gjitha rajonet
ballkanike.
Deri në Luftën e Parë Botërore pjesa më e madhe e popullsisë
ballkanike ishte fshatare (në Serbi 85%, 80% në Shqipëri dhe 59,2% në
Slloveni). Punët bujqësore të burrave dhe të grave kanë qenë rreptësisht të
ndara, por të lidhura dhe të afërta, kështu që anëtarët e familjes kalonin së
bashku pjesën më të madhe të kohës. Familjet e reja prisnin me padurim
lindjen e fëmijëve. Fëmijët rriteshin pranë gjyshes dhe gjyshit me fëmijët e
xhaxhallarëve dhe kur arrinin moshës 6-vjeçare fillonin të ndihmonin
familjet në punët e bujqësisë. Numri i fëmijëve nëpër familjet fshatare ishte i
madh (nga 7-12 fëmijë), por e madhe ishte edhe vdekshmëria foshnjore dhe
mëmësisë. Kjo ishte një rrjedhojë edhe për arsyen e pamjaftueshmërisë së
kujdesit për shëndetin e fëmijëve, sepse nëna ishte analfabete dhe shumë e
diskriminuar. Por në shumë raste edhe lindja e fëmijëve paragjykohej, nëse
lindte djalë ishte gëzimi i madh ndërsa kur lindte vajzë më pak. Kjo mënyrë
të menduari ishte karakteristikë për të gjitha vendet ballkanike. Në këtë punë
ku pothuajse e gjithë familja ishte e punësuar, gruaja ishte e mbingarkuar jo
vetëm me rritjen e fëmijëve por që nga përgatitja e bukës, ushqimet me një
fjalë me të gjitha punët e shtëpisë, por jo vetëm. Ajo duhej të merrej edhe
me punët e tokës. Ajo ishte krah për krah me burrin në të gjitha punët e
bujqësisë. Ndërsa gruaja shqiptare kishte një veçanti tjetër se luftonte krah
burrit.
Gjatë viteve ’30, Rumania, Jugosllavia dhe Shqipëria kanë qenë me
rritjen më të lartë demografike: 35-31 fëmijë në 1000. Në Bullgari gjatë vitit
1910 familja fshatare mesatare ka qenë me 6,1 anëtarë, ndërsa familja
qytetare përbëhej nga 4-5 anëtarë. Mosha e vajzave për t’u martuar ka qenë
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shumë e ulët: për Rumaninë ishte 15 vjeç, ndërsa për vajzat qytetare të
familjeve të pasura mosha për t’u martuar ishte 18 vjeç. Për vajzat fshatare
për Shqipërinë ishte 14-15 vjeç, ndërsa për vajzat e qytetit ishte 17-18 vjeç.
Por edhe jetëgjatësia ishte më e ulët se ç’është në shekullin në ditët tona. Në
vitin 1900 jetëgjatësia në përgjithësi ka qenë e ulët, megjithatë gratë jetonin
më shumë. Pjesa më e madhe e grave kanë qenë analfabete dhe punonin
shumë në bujqësi. Burri ka pasur një fuqi të padiskutueshme dhe totale.
Në familjen patriarkale burrat kanë pasur një pushtet total mbi gratë dhe
familjen. Pas martese gratë merrnin mbiemrin e burrit dhe shkonin në
shtëpinë e tij; nëse mbetej e ve, gruaja nuk kishte të drejtë të trashëgonte
pasurinë e burrit, nuk i lejohej as të merrej me regëtinë të cilën e kishte
zhvilluar i shoqi para se të vdiste. Por nëse merrej me tregti kur ishte gjallë
ajo nuk mund të merrej me regëti pa marrë leje prej tij. Burrat përfaqësonin
gratë para gjyqit, burri përdorte dhunë ndaj gruas dhe ajo nuk kishte të drejtë
ta akuzonte në gjyq.
Fillimisht, në vendet e Ballkanit fuqia mes bashkëshortëve rregullohej
në bazë të së drejtës së traditave fetare dhe traditave vendase, më vonë
rregullohej nga ligjet e shtetit. Në vitin 1906 në ligjshmërinë e Bullgarisë u
legalizua praktika për disa zona të Bullgarisë që fëmijët e gjinisë femërore të
trashëgojnë edhe ato pjesë të trashëgimisë të prindërve të tyre, edhe se
merrnin dy herë më pak në krahasim me djemtë e familjes. Në Shqipëri
nënat shqiptare tregonin një kujdes të veçantë për bijat ruanin pajën që
kishin marrë nga shtëpia e tyre si sende me vlerë, që trashëgoheshin brez pas
brezi. Shpesh herë paja e vajzës ishte aq me vlerë sa që gruaja bëhej
mbështetja kryesore e ekonomisë familjare. Në traditën e Serbisë i fejuari i
vajzës duhet t’i paguante babait të fejuarës 25 grosh, një gjë e tillë
ekzistonte edhe në vende të tjera të Ballkanit.
Në një nga veprat e Dora d’Istrias “Gratë e Lindjes” me udhëtimet e
shumta që bëri nëpër Evropë dhe në Ballkan i dhanë asaj një mundësi të
paraqiste një tablo të qartë të jetës së gruas të këtyre anëve. Në këtë vepër
Dora ja kushton shqiptarëve librin IV, të vëllimit të parë. Më bëjnë
përshtypje rreshtat që dua t’i citoj: “Nga mosha 16-vjeçare, gratë mirditore,
me kobure në brez, ecin krenare të shoqëruar nga qen të mëdhenj. Të
shkathëta dhe krenare, për to është i huaj çdo argëtim. Të veshura më një
këmishë të bardhë të qëndisur me të zezë. Me një mantel të bardhë të hedhur
supeve dhe një përparëse të qëndisur…ndërsa për gratë shkodrane në
pazarin e Shkodrës shkruante, ato dukeshin si në një ballo me kostume”. Për
gratë e Toskërisë shkruante: “Gratë e kësaj pjese të Shqipërisë mund të
kishin shërbyer si modele të Fidias e të Praksite...”
Më 1846, sipas të drejtës zakonore të Serbisë, vajzat nuk kishin të
drejtë të trashëgonin pasurinë familjare nëse familja kishte djalë por edhe e
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veja nuk kishte të drejtën të trashëgonte pasurinë e bashkëshortit. Deri sa ai
ishte i gjallë familja – gruaja dhe fëmijët mund të jetonin në pronat e tij,
ndërsa kur ndaheshin vajzat mbi 7 vjeç dhe djemtë mbi 4 vjeç jetonin tek
babai, ndërsa fëmijët e jashtëligjshëm jetonin me nënën e tyre, sepse ajo nuk
kishte të drejtë të kërkonte atësinë me ligj si dhe ndihmë ekonomike. Por
varej nga dëshira e babait që mund t’i falte vajzës një pjesë të vogël të
pasurisë që mund të ishte edhe një copë tokë, në vend të pajës. Në vitin
1886, Rumania kishte përvetësuar të drejtën zakonore të Napoleonit,
nëpërmjet të cilit gruaja nuk kishte të drejtë ndaj pasurisë së burrit (përveç
faktit nëse ishin të veja dhe me djalë të mitur), ato nuk kishin të drejtë të
përfaqësoheshin në gjyq, e kishin të ndaluar të merrnin pjesë në vendosjen e
fateve të fëmijëve (p.sh. t’i mbronin në rastin kur ndaheshin apo t’i mbronin
fëmijët nga ndonjë lloj abuzimi). Në Greqi pasuria, mbiemri dhe emri dhe
reputacioni jepej vetëm nëpërmjet dhe në emrin e burrit. Përjashtim bënin
vetëm disa zona të Egjeut, vajzat merrnin pajë kur martoheshin shtëpi etj.,
Pasuria dhe trashëgimia jepej sipas linjës gjinore që do të thotë – nënat
vajzave, baballarët djemve. Në pjesë të tjera të Greqisë veprohej si në
vendet e tjera ballkanike.
Nga të dhënat del se në Shqipëri në fund të shekullit 19 e në fillim të
shekullit 20 si rezultat i zhvillimit të marrëdhënieve mall-para, gruaja
malësore, si në Shqipërinë e Veriut dhe të Jugut lidhej me tregun. Bashkë
me burrin, por edhe vetëm gruaja kishte të drejtë të shkonte në treg, shiste
mallrat e blinte sendet e nevojshme për shtëpinë. Femra në Shqipëri ishte më
e nderuar në atë kohë sesa në vendet e tjera të qytetëruara. Nuk mund ta
fyente askush, i njihej ndorja, përcjellja, në shtëpi ishte zonjë absolute e
shtëpisë, mbante çelësat në qemer, kush vriste gruan, çnderohej nga fisi, në
luftë nuk shkonte si spektatore, por çonte municione, ushqime. Ajo ishte nën
urdhrat e burrit, jo skllave e tij, por shoqe e tij. Shoqëria malësore e asaj
kohe i njohu gruas të drejtën për të mbajtur armë për t’u vetëmbrojtur.
Sigurimi i jetës së saj u bë i njohur edhe në normat e kanunit për gjakun, që
e përjashtonin atë nga gjakmarrja. Me gjithë rëndësinë që pati ky fakt asaj
deri në atë kohë nuk iu njoh e drejta të merrte pjesë në kuvendet e
përgjithshme. Vetëm virgjëreshave u lejohej pjesëmarrja në kuvend.
Njëkohësisht, në Shqipëri, kur në një familje nuk kishte një trashëgimtar
mashkullor ose një të afërt mashkull, njëra nga vajzat merrte statutin e
burrit-betohej që nuk do të martohej kurrë dhe kishte të drejtën të mbante
armë, të sillej si djalë dhe të vishej si djalë. Virgjëresha sillej si burrë i
pjekur dhe trim.
Por në fillim të shekullit 20 filloi lirësia e komunikimit mes burrave
dhe grave dhe u rrit preokupimi i tyre për mbarëvajtjen e punëve në familje.
Në shumë raste gratë dëgjoheshin nga burrat, u kërkohej mendimi. Kishte
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raste që gratë ishin thirrur si dëshmitare, megjithëse normat kanunore nuk e
lejonin një veprim të tillë.
Në disa shtete të Ballkanit statuti i gruas në familjen patriarkale
ndryshoi - por padrejtësia më e madhe i bëhej gruas së martuar, që në vitin e
parë të martesës, deri në lindjen e fëmijës së parë (e mbingarkuar me punë, e
përulur por edhe e ofenduar nga vjehrri, vjehrra, kunati etj.), por me rritjen e
fëmijëve nuset fitonin më shumë të drejta, ndërsa gjyshet sipas zakoneve si
konservuese të traditave qofshin ato të mira apo të këqija ato luanin një rol
drejtues në familjet patriarkale por luanin rol edhe për rivendosjen e
matriarkatit - kishte gjyshe që pinin duhan me llullë por edhe kalëronin me
kalë si burra!
Në folklorin e popujve të Ballkanit flitet me nostalgji për këngët
popullore apo legjendat që kanë të njëjtën melodi dhe tekst, por ndryshon
vetëm gjuha, e njëjta gjë është edhe me legjendat, përrallat apo muzika
polifonike që është e pranishme në Ballkanin tonë. Këngët që i këndonin
dashurisë, natyrës së mrekullueshme ballkanike dhe bukurisë së vashave të
fshatit, janë të shumta. Ka mjaft prej tyre me nuanca erotike, por këto lloj
këngësh këndoheshin në raste të caktuara dasmash, mbledhjes së rrushit,
korrjes së grurit etj. Ceremonitë e lindjes së fëmijëve kanë qenë nga më të
bukurat në shumë vende ato kanë mbetur tradita të cilat festohen edhe sot në
ditët tona. Lindja e fëmijëve ka ceremonitë dhe këngët e veta. Motivi i një
kënge popullore që si shqiptarët, bullgarët, turqit apo grekët e quanin këngën
e tyre.
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KULTURA TRADICIONALE E ARBËNESHËVE TË
ZARËS
Libri “Tradiciska kultura Zadarskih Arbanasa“ (Kultura tradiconale e
Arbëneshëve të Zarës) i autorit Aleksandar Stipçeviq, pa mëdyshje mund të
thuhet se është një enciklopedi e arbëreshëve të Zarës, mbi kulturën dhe
historinë e tyre plotë 290 vjeçare.
Është një galeri e pasur e shtrirë në
450 faqe, në tri pjesë të lidhura
organikisht, e cila të tërheq e nuk
ndahesh dot prej saj, nga larmia që
sjell! Aty brenda ka historinë e
dhimbshme të Arbëreshëve të Zarës,
si
dhe
krenarinë,
traditën
bashkëkohore, lirizmin, toponiminë,
besimin dhe rrëfimin interesant. Me
përjetimet, mallin, nostalgjinë për
vendlindjen, njohuritë e thella e
përvojën jetësore autori përshkruan
bukurinë, historinë dhe dukuritë
tradicionale si dhe depërton deri në
thelb të këtyre dukurive.
Syrit të tij të vëmendshëm,
ashtu siç duhet ta bëjë çdo njeri i
dashuruar
me
nostalgji
për
vendlindjen, nuk i shpëtojnë as
gjërat e vogla, të cilat profesori do t’i vlerësojë. Autori në këtë libër
gërsheton në mënyrë të përkryer historinë me traditën, etnografinë me
gjuhën, shkencën me artin, traditën me bashkëkohoren etj.
Libri është si një vitrinë e mbushur plot stolira, ku mund të zgjedhësh
ç’të duash. Ka histori, tradita, vlerësime objektive, materiale të pasura
arkivore, mbresa të gjalla jetësore, gjuhësi, relikte, përralla, komponime,
këngë me të folurën arbëreshe, përvojën e punës të mbledhësit të
gojëdhënave, etj. si dhe sukseset e përshkuara me ndjenja realizmi që
ndonjëherë të trondit.
Duke lexuar ketë libër, ndiej epizmin e maleve, historinë e dhimbshme
qindravjeçare te shqiptarëve edhe në diasporë, botën shpirtërore të
arbëreshëve te Zarës, herë si dallgë deti, herë si puhizë që të harlis. Natyra e
Arbneshit të Zarës është përshkruar me realizëm të thellë frymëzimi. Janë
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tablo për t’i pasur zili dhe që të ftojnë për t’i shikuar, njohur e shijuar.
Pasuritë shpirtërore të Arbneshëve të Zarës janë përshkruar aq bukur, sa
lexuesi e ndien veten mirë sikur lexon ciklin e Kreshikëve, këngët historike,
gojëdhënat, ritet për traditën, festat me miqtë, përrallat, humorin, fjalët e
urta, lojrat etj.
Në parathënien e librit, recensentë janë Akademik prof. Dr Radoslav
Katiçiq edhe prof. Dr Zef Mirdita, i pari mes tjera thotë : „Lexuesi duhet të
jetë i vetëdijshëm se ka në dorë dhe është duke shfletuar një libër të veçantë
të autorit A. Stipçeviq“ „Tradicishka kultura Zadarski Arbanasa“, e cila ne
bibliografinë tonë ka një vend të veçantë”.
Emri i Akademik Aleksandar Stipçeviq, në sajë të aktiviteti të tij në
lëmin e ilirologjisë, është i njohur jo vetëm në përmasat albanologjike e
ballkanike, por edhe në qarqet ndërkombëtare shkencore.
A. Stipçeviq lindi më 10 tetor 1930 në Arbanas pranë Zarës. Në
qytetin e Zarës kreu shkollën fillore dhe të mesme, ndërsa në vitin 1954
diplomoi në fushën e arkeologjisë në Fakultetin Filozofik pranë Universitetit
të Zagrebit. Për një kohë të shkurtër punoi në Muzeun Arkeologjik në Zarë
si dhe në Institutin e Shkencave historike po në Zarë. Nga viti 1957 punoi në
Bibliotekën kombëtare Universitare në Zagreb në vendin, detyrën e
përgjegjësit për botimin e librave. Në vitet 1974-1983 ishte drejtor i
Biblotekës së ASHAJ (më vonë ASHAK), ndërsa kah fundi i vitit 1983,
kalon në Entin Leksikografik të Jugosllavisë, në detyrën e kryeredaktorit të
Leksionit Biografik të Kroacisë. Në vitin 1987 kalon në Fakultetin Filozofik
të Universitetit të Zagrebit, ku emërohet shef i katedrës për Bibliotekari,
dhe më pas në vitet 1992-1995 do të caktohet Drejtor i Degës së Shkencave
të Informacionit. Në vitin 1997 pensionohet me titullin e profesorit të
Universitetit. Ndër vite ka kryer detyra me rëndësi në Shoqatën e
Shkrimtarëve të Kroacisë (që më herët është quajtur Shoqata biblotekiste
Kroate, kur në vitet 1967-1973 ka qenë edhe kryetar i kësaj shoqate,
ndërkaq në vitet 1967-1969 ka qenë edhe kryetar i Lidhjes së Shoqatave të
shkrimtarëve të Jugosllavisë, redaktor i revistës së Shoqatës së Shkrimtarëve
të Kroacisë. Nga viti 1983 është bashkëpunëtor dhe anëtar u jashtëm i
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ndërsa nga viti 2001 është
anëtar i Accademia Marchigiana di Scienze. Lettere ed Artin Anconi. Për
punën (kontributin) e tij është dekoruar: në vitin 1983 me Diplomën e
Kukuljeviçit; në vitin 1998 me Rendin Kroat të Damices me figurën e Mark
Maruliçit. Është anëtar i Qendrës Kroate (PEN- Klubit) nga viti 1985 dhe
anëtar nderi i Shoqatës së Arkeologëve kroatë që nga viti 2005 si dhe anëtar
nderi i Shoqatës të Shkrimtarëve kroatë. Në vitin 2004 iu nda çmimi i qytetit
të Zagrebit, si dhe çmimi i qytetit të Zarës për veprimtari e krijimtari
jetësore.
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Nga viti 2009 është anëtar nderi i bordit drejtues të Universitetit
mbretëror “Iliria” në Prishtinë. Në vitin 2001, Presidenti i R. së Shqipërisë
Rexhep Mejdani prof. Stipçeviqit i ndau Dekoratën e Artë “Naim Frashëri”
për kontributin e çmuar për ndriçimin e historisë së Ilirëve.
Është marrë për shumë vite me kulturën shqiptare të ilirëve, me
bibliografinë, historinë e përgjithshme të librit, historinë e librit kroat,
censurimin dhe me shkencat albanologjike. Deri tani ka shkruar një numër
të madh punimesh (mbi 230) të botuara në revista prestigjioze në Kroaci dhe
në botë, si dhe në Revista shkencore si dhe librat si vijojnë:
“Arte degli Illiri”, Milano 1963 *Botuar edhe në gjuhën angleze (1963
Milano); Doracak për rregullimin e diskotekave” në vitin 1964 në Zagreb;
në bashkëpunim me Lelon Canic dhe Janko Zhivkoviqin); “Gli Illiri”,
Milano, 1966, ( e botuar në gjuhën shqipe në vitin 1967); “Biblographia
Illynica:, Sarajevë, 1967 (botuar sumplemetarisht në vitet 1974, 1978 dhe
1984); “Iliri-histori, kultura dhe jeta”, Zagreb 1974, 1989, dhe 1991 ( e
përkthyer në gjuhën angleze në 1977 dhe në gjuhën shqipe, në 1980, 1990
dhe 2002); “Kulturno – povjesni spomenici u Arbanasimia, Zadar, 1977l
“Bibliografija antičke arkeologjije u Jugusllaviji I-II, Sarjevo 1977; Kultni
simboli kod Iliria, Sarajevo 1981 (e përkthyer në gjuhën shqipe e botuar më
1983, 1990 dhe 2002); Poviest Knjige, Zagreb 1985; Botimi tjetër në vitin
2006 (Përkthimi në gjuhën shqipe u botua më 1988 dhe 200; në gjuhën
arabe në 1993, dhe në gjuhën perse më 1994); “Venzura u Kniznicama,
Zagreb 1992; “Odanrsenom cenzoru, Zagreb 1994 (e botuar në gjuhën
shqipe në vitin 2002); “Interpretime albanologjike”, Shkup, 1994; “Kako
izbjeci cenzora”, Zagreb, 1997; “Priča o Hrvatskom biografskom leksikom”,
Zagreb, 1997; “Sudbina Knjige”, Lokve, 2000; “Socijalna povjest Knjige u
Hrvata”, Knj. I – III, Zagreb, 2004-2008, etj. Pra, autori i librit „Kultura
tradicionale e arbëreshëve të Zarës“ është arkeolog sipas studimeve dhe
arsimimit i dëshmuar në mënyrë të shumëfishtë në bibliografinë për lakmi
fundamentale ilire, si dhe me veprat sintetike mbi ilirët e lashtë dhe me disa
tema të veçanta lidhur me ilirët si banorë më të lashtë paleoballkanikë. Si
bibliotekist i dëshmuar tanimë ka botuar vepra fundamentale mbi historinë e
librit, pa të cilat bibliografia kroate do të ishte më e varfër.
Vitet e fundit Akademik Stipçeviqi me më shumë përkushtim u është
kthyer rrënjëve të tij, pra komunitetit në kolonitë e arbneshëve të Zarës, që
sivjet kremtoi 290- vjetorin e shpërnguljes.
Kolonitë shqiptare në brigjet e Adriatikut janë mjaft karakteristike. Në
to ndër shekuj pasqyrohen shumë elemente të veçanta dhe mjaft të rralla, të
cilat nuk i hasim në diasporën shqiptare. Numri i këtyre kolonive nuk është i
vogël, disa u kanë përballuar rrebesheve të kohës, e disa janë asimiluar dhe
për to dihet vetëm se kanë ekzistuar. Një nga këto koloni që veçohet më së
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shumti dhe ka diçka të posaçme, është Arbneshi i Zarës – Borgo Erizzo.
Përveç këtij emiri, të themi zyrtar, sipas dokumenteve që ruhen në Arkivin
historik të Zarës, kjo lagje, nga popullsia Kroate, në fillim u njoh me emrin
Eriçin Varosh (Ericovo Selo), e më vonë edhe Abanasi, dhe Arbresh, nga
vetë banorët shqiptarë.
Në vitin 1721, nga fshatrat rreth Liqenit të Shkodrës, Brisk, Shestan e
Larje, u shpërngulën 32 familje shqiptare me 227 frymë, dhe u vendosën në
paralagjen e Zarës, që u quajt Borgo Erizzo, sipas providurit general për
Dalmaci e Shqipëri, Nikolla Erizo. Shkaqet e shpërnguljes duhen shikuar
(kërkuar) në prizën e ngjarjeve të kohës dhe rrethanave politiko-shoqërore,
si: luftërat e shumta, sëmundjet, plaçkitjet, ftesa e të rinjve shqiptarë për
rekrut në ushtrinë turke, kushtet e rënda ekonomike, varfëria e madhe,
trysnia e ushtruar nga ana e Perandorisë, që të nderojnë fenë apo të
konvertohen, si dhe pazarllëqet e dëmshme në kurriz të shqiptarëve për
interesa të caktuar në mes Venedikut, sllavëve dhe disa personaliteteve
kishtare.
Iniciator kryesor për këtë shpërngulje ishte argjipeshkvi i Zarës, Visk
Zmajeviq. Është mjaft indikative një marrëveshje sekrete në mes
Zmajeviqit, përfaqësuesve sllavë dhe Venedikut, e vitit 1713, në të cilën
vendoset që të shpërngulen shqiptarët rreth Liqenit të Shkodrës dhe të
Shqipërisë Veriore.
Tokat e të shpërngulurve do t’u ndaheshin serbëve, ndërsa shqiptarët
do të vendoseshin në Zarë, në afërsi të Pulës dhe qyteteve të tjera bregdetare
dalmatine.
Përveç shpërnguljes së vitit 1721, kemi edhe tri shpërngulje të tjera të
rëndësishme të shqiptarëve në Arbresh, në vitet 1726, 1727 dhe 1733. Pas
këtyre shpërnguljeve, kemi edhe disa të tjera, por janë më të vogla.
Numri i familjeve të shpërngulura është me qindra, kurse frymët janë me
mijëra.
Që në vitet 70 të shek. XX profesor Stipçeviq, në heshtje u ishte
përkushtuar hulumtimeve, grumbullimeve, mbledhjeve të informacioneve
nga të moshuarit, rrëfyesit besnikë të traditës, me të cilat ai ka pasur qasje
më të besuar dhe te verifikuara, për dallim nga të tjerët. Kanë qenë anasit,
fqinjët, miqtë e familjarët që i kanë ndihmuar.
Pa dyshimin më të vogël, libri i tij i fundit, Kultura tradicionale e
Arbëreshëve të Zarës është vepër shkencore, shumë fort e ndërtuar dhe
monografi e shkruar me mjeshtëri, kushtuar vlerave te veçanta të
trashëgimisë ndër shekuj të arbëneshëve të Zarës, grupit etnik që banojnë në
paralagjen e Zarës, të cilët kanë ruajtur gati tre shekuj veçoritë e theksuara të
tyre. Për këtë deri tani është shkruar shumë pak, ndaj autori në këtë libër, në
pjesën më të madhe sjell rezultatet e hulumtimeve personale. Mbi këto
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hulumtime fundamentale të besueshme dhe thelbësore, prof. Shandri (siç i
pëlqeu ta thërrasin) hap pas hapi, me një durim të papërshkruar, ndërton
godinën e kulturës tradicionale të arbëreshëve të Zarës, e cila është bindëse,
mbresëlënëse, dhe gjithnjë e ngrohtë dhe e gjallë. Ashtu, në atë mënyrë, ai
na përshkruan këto dukuri interesante e specifike, që deri më tani kanë
mbetur në pakujdesi dhe shumë pak e njohur, ndërsa paraqet pjesë shumë të
rëndësishme përbërëse të kulturës kroate dhe po aq e rëndësishme sa edhe
kontinuiteti i traditës etnike shqiptare.
Pa u ndalur në përmbajtjen thelbësore të librit „Kultura tradicionale të
Arbëreshëve të Zarës“, shtrihet në 450 faqe e ndarë në 3 kapituj dhe
përmban një tërësi, e cila evidentohet që në parathënien e këtij botimi. Kjo
është edhe arsyeja e parë pse nuk do të merremi me citime nga ky libër
manual e me interes, sepse nuk dëshirojmë të zvogëlojmë kureshtjen e
lexuesve serioz, sepse ky nuk është qëllimi ynë parësor.
Në hyrje (faqe 1-40) autori jep një historik të thukët mbi shqiptarët e
Zarës, ndërkaq në kapitullin e parë (faqe 41-270) trajton në mënyrë të
shkëlqyer jetën dhe traditën e tyre si: vetitë karakteristike të Arbëneshëve;
Jeta e tradita në familje; Pozita e gruas; Pjellshmëria dhe shterpësia; Sjellja
ndaj të moshuarve; Ruajtja e ushqimit; Doket dhe zakonet; Dhënia e fjalës
(Besës); Veshjet popullore; Armët personale; Këngët dhe vallet popullore;
Respekti ndaj të vdekurve; Respekti ndaj bukës; Besimi fetar; Karnavalet;
Sporti popullor; Mjekësia popullore; Gjuha apo e folmja e arbëreshëve të
Zarës ; Antroponimet, etj.
Në kapitullin e dytë (271-372) autori përshkruan kryesisht besimin e
arbëneshëve të Zarë, duke e ilustruar gati çdo njërën prej tyre me tekst
paralel në gjuhën arbëneshe dhe kroate.
Në kapitullin e tretë (373-446) autori në libër përfshin letërsinë
popullore (orale) ku janë të evidentuar me mjeshtri të gjitha këngët, tregimet
dhe fjalët e urta të arbëreshëve të Zarë. Në një prononcim prof. Stipçeviq
thekson: “Është me interes të theksoj se në vitin 1909 në Arbnesh të Zarës
ka qenë një linguist gjermanë, albanologu Gustav Vajgand, i cili ka
konstatuar se në Arbënesh ruhet një këngë e vetme popullore. Mirëpo, shton
prof. Stipçeviq, unë kam mbledhur tetëmbëdhjetë. Pra, ai është mashtruar
pak, e sipas të gjitha të pyeten, por ato këngë megjithatë janë ruajtur. Në
veçanti janë ruajtur tregimet dhe ato tregime janë shumë interesante, që
flasin për disa zakone, për disa besime që janë të çuditshme, si p.sh. Besimi
për gjarprin, për kalin, për botën e zjarrtë dhe të ngjashme, që në fakt prekin
kohën parahistorike.
Libri monumental i Profesor Stipçeviqit na përkujton historinë dhe
vlerat tradicionale, për të cilat me siguri mund të na kenë zili të tjerët. Për
këtë arsye, monografia e Akademik Stipçeviqit e analizuar nga aspektet
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psikologjike, sociologjike, filozofike, e në veçanti gjuhësore (albanologjike)
e historike, është një zë kushtrimi që vjen nga e kaluara, është një qortim që
troket mbi ndërgjegjen e intelektualëve tanë, që t’i kthehen vetvetes,
burimit, rrënjëve të mbijetesës sonë, sepse vetëm në këtë mënyrë siç bën
Prof. Stipçeviq, angazhimi i tyre do të jetë në funksion të një progresi që të
shpie drejt një ardhmërie më të lumtur e më të begatë. Sepse, nëse merremi
vetëm me të kaluarën, na plas vetëm njëri sy, po nëse do të harrojmë të
kaluarën e hidhur të popullit tonë, na plasin të dy. Profesori Stipçeviq edhe
me këtë studim monumental është për t’u përgëzuar për pasionin e durimin
me të cilin ka punuar tërë këto vite, duke mbledhur si bleta nektarin lule më
lule, e autori lagje më lagje, shtëpi më shtëpi në paralagjen e Arbëneshit të
Zarës, për t’i evidentuar të gjitha gojëdhënat, fjalët e mitet, doket e zakonet,
pra për të rrugëtuar ndër shekuj, të cilat paraqesin për ne një kandil të
ndezur, që ndriçon dhe zbulon të kaluarën tonë, duke depërtuar deri në
thellësi të saj. Autori ka kaluar kështu me sukses të plotë një provë tepër të
vështirë, për të cilët edhe recensentët e nderuar (Akademik R. Katiçiq e
Prof. Dr. Zef Mirdita) kanë dhënë vlerësime pozitive. Dhe kjo sigurisht
përbën një meritë, por në të njëjtën kohë edhe shpresë se nga Profesor
Sandri në një të ardhme të afërt do të kemi punime të tjera me vlerë për
historiografinë shqiptare e albanologjike, e pse jo edhe ballkanike. Është kjo
jo vetëm një dëshirë, por edhe një obligim atdhetar që kemi ne studiuesit e
historianët (jo të nivelit të profesor Sandrit, që as nuk kemi mundësinë të
jemi as hija e tij), për të evidentuar, vëzhguar proceset dhe fenomenet, për
t’i studiuar ngjarjet e figurat historike, e për t’i dhënë lexuesit një studim sa
më të plotë e me vlera të vërteta që ajo pa dyshim i ka. Vetëm në këtë
mënyrë, siç është libri i Prof. Stipçeviqit, do t’i mbrojmë, zhvillojmë traditat
kombëtare, do t’i ushqejmë gjeneratat e reja me vlerat e tyre të cilat
sigurojnë mbijetesë, dhe progresin e pandalshëm.
Nebi DERVISHI
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KËRKIME NË ONOMASTIKËN E GJEOGRAFISË
ANËSORE TË SHQIPES
(Mustafa IBRAHIMI, Mikrotoponimet në vendbanimet shqiptare të
Prilepit, Krushevës dhe Velesit, botoi Interlingua, ISBN 978-9989-173-31-8,
Shkup, 2010, f. 245)
Ka disa vjet që lexojmë studime e dëgjojmë kumtesa shkencore të njërit
prej studiuesve më aktiv të brezit të ri, Prof. dr. Mustafa Ibrahimit. Paraqitja e
tij në hapësirën shkencore shqiptare viteve të fundit përfshinte studime,
kumtesa, vepra dhe materiale terreni nga disa fusha të dijes: dialektologji,
leksikografi, folklor, etnografi, onomastikë, pra kulturë materiale e shpirtërore
të shqiptarëve në Maqedoni. Duke qenë vjelës dhe studiues i të gjitha këtyre
fushave nuk është e rastit pse studiuesi Mustafa Ibrahimi, ka disa vjet që
studimet në fushë të sociolinguistikës i ka çuar përpara jo vetëm në nivel të
hapësirës shqiptare në ish-Maqedoni, por edhe në nivel të hapësirës akademike
shqiptare përgjithësisht.
Pas një varg veprash në fushë të dialektologjisë, leksikografisë dhe
folklorit, kohëve të fundit Mustafa Ibrahimi ka botuar veprën Mikrotoponimet
në vendbanimet shqiptare të Prilepit, Krushevës dhe Velesit, me të cilën ka
plotësuar studimet albanologjike jo vetëm të këtij krahu të shqipes.
Ka disa dekada, për të mos thënë gjatë gjithë shekullit XX që studiues
të huaj: kryesisht serbë, rusë, bullgarë e të tjerë që botojnë studime, materiale
dhe vepra shkencore për gjendjen e identitetit të popullsisë dhe vendbanimeve
në hapësirën shqiptare në Maqedoninë e sotme, por deri vonë nuk kishim
studime dhe vepra të autorëve shqiptarë për këtë hapësirë, nëse përjashtojmë
ato tekste të XIX dhe fillimit të shekullit XX, të cilat botoheshin në shtypin e
Rilindjes Kombëtare Shqiptare të diasporës. Kujtojmë këtu Selishqevin, Blazhe
Koneskin, Maksimilian Lambercin, Karlo Taliavini, dhe vetëm në gjysmën e
dytë të shekullit XX studiuesit shqiptar, Petro Janura, Fadil Sulejmani, Remzi
Nesimin, Zihni Osmanin, Hamit Xhaferin, Vebi Bexhetin, Naim Basha, Haki
Ymerin dhe në mënyrë të veçantë studiuesit e leksikut e toponimisë: Qemal
Muratin, Asllan Hamitin, Xhemaludin Idrizin, etj.
Libri i Mustafa Ibrahimit Mikrotoponimet në vendbanimet shqiptare të
Prilepit, Krushevës dhe Velesit, është një vazhdim i suksesshëm i kërkimeve
gjuhësore edhe për një arsye fundamentale. Kjo është hapësira etno-gjuhësore
dhe etno-historike, ku përkimet shqiptaro – sllave kanë marrë karakter edhe
politik. Vëllimit i prin një hyrje sintetike në të cilën autori sjell disa nga arsyet
pse kërkimet në fushë të onomastikës janë të rëndësishme jo vetëm për
gjuhësinë dhe brenda saj onomastikën, por edhe për disa nga përbërësit e tjerë
historik dhe etnik të popullit që e përdor dhe e ruan këtë pasuri
289

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

gjithëkombëtare. “Vendbanimet shqiptare të këtij rrethi, shkruan autori, janë
shumë të pasur me mikrotoponime, sepse duke u gjendur në një hapësirë të
izoluar nga folësit e tjerë shqiptarë në Maqedoni, kanë ruajtur shumë fjalë të
rralla dhe mikrotoponime, të cilat shumë rrallë ose aspak nuk hasen në të folmet
tjera shqipe”. Prej parathënies së tij nuk është vështirë të shihet përkushtimi
afatgjatë i autorit në mbledhjen e materialit në terren, në studimin dhe
sistemimin e tij duke u nisur nga kërkesat shkencore dhe specializuese
(fillimisht në interes të kërkimeve dialektologjike e leksikografike, për t’i
sistemuar më në fund në një vëllim për specialistët e onomastikës dhe pse jo të
historisë së gjuhës.
Libri përbëhet nga katër kapituj. Kapitulli i parë përfshin përshkrimin e
vendbanimeve me popullsi shqiptare dhe mikrotponimia sipas fshatrave;
kapitulli i dytë, që në të vërtetë është boshti i gjithë vëllimit, specifikon ndarjen
leksiko-semantike të mikrotoponimeve; kapitulli i tretë sintetizon
mikrotoponimet nga pikëpamja strukturore – gramatikore; si dhe kapitulli i
katërt, në të cilin janë paraqitur analizat gjuhësore të mikrotoponimeve. Vëllimi
mbyllet me një të dhëna orientuese, teknike, përmbledhëse dhe sintetike, sukur
janë: sqarimet për përdorimin e fjalorit, transkriptimi fonologjik, shkurtesat,
burimet bazë, por edhe fjalori mikrotoponimik, përfundimi, bibliografia,
literatura etj.
Kapitulli i parë pasqyron disa nga përbërësit historik, etnogjografik e
demografik të komunës së Prilepit, e cila shtrihet në pjesën veriore të
Pellagonisë (brenda të cilës gjenden fshatrat: Cërnilishtë, Desovë, Gostirazh,
Debresht, Llazhan, Peshtalevë dhe Zhitoshë); të komunës së Dollnenit, e cila
shtrihet në veri të Pellagonisë dhe përfshinë fshatrat shqiptare: Zhitoshë,
Cërnilishtë, Desovë, Gostirazhni, Peshtalevë, Llazhan dhe Debreshtë; të
komunës së Krushevës, e cila shtrihet në pjesën juglindore të Pellagonisë (e
cila administrativisht mbulon fshatrat: Presill, Alldançe, Borinë, Sazhdevë,
Jakrenovë, Bellushinë dhe Nerovë), si dhe zona e Velesit (me dy fshatrat e
banuara me shqitarë: Jabollçishtë e Sogle). Kjo ndërkaq në asnjë mënyrë nuk
përjashton fshatrat tjera të banuara tash me popullsi të deklaruara etnikisht
maqedone, por që po të hulumtohet më thellë, mbështetur madje pikërisht në
fushë të toponimisë, folklorit e etnografisë, nuk është vështirë të shihen gjurmë
të rëndësishme të karakterit historik të etnisë shqiptare edhe në këto anë. Kjo
është arsyeja pse jo vetëm brenda fshatrave me popullsi të plotë shqiptare, por
edhe në fshatrat ku mbijetojnë arketipe gjuhësore, folklorike dhe madje
etnologjike, ende mund të gjenden shenja të ekzistencës së popullsisë shqiptare,
tashmë të sllavizuar, falë njësive mikrotoponimike, të cilat përtej njësisë
gjuhësore paraqesin njësi etnokulturore, materiale dhe shpirtërore dhe etnike të
shqiptarëve, banorë shekullor të këtyre vendbanimeve. Shembulli më i mirë i
kësaj njësie është identifikuar etnonimi Arbanas, i cili dëshmohet qënë vitin
1336 në rrethin e Prilepit, 1336. Dje jo vetëm kaq. Në dokumente mesjetare
turke, sllave e të proveniencës perëndimore nuk është vështirë të gjenden
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topikët: Arbanas, Arbanash dhe Arnaut (Prilep), Arbanasi oronim (Prilep),
Arbanasi (Dupjaçan), Arbanasi (Nebregovë, Prilepit), Latinska Crkva, Arnaut
Xhamia (Prilep), Arnautska Maalla (Konjari), Arnaut Mahalla (Prilep),
Arnaudska Zemja (Prilepit) etj.
Për të gjitha fshatrat dhe komunat autori ka dhënë paraqitje të detajuara
të pozitës gjeografike, kufijve të tyre, strukturës etnike të popullsisë, fiseve
kryesore, ojkonimeve, etimologjisë së emrit dhe etnikut, informatorëve dhe në
fund mikrotoponimeve. Janë me shumë interes shpjegimet popullore për fiset.
Duke mos qenë fise në kuptimin e banorëve të një krahine në Kosovën dhe
Shqipërinë Veriore, por grupe të vogla familjare në nivel të barqeve, ato sjellin
të informacione shumë interesante për prejardhjen për gjenealogjinë e tyre dhe
sidomos hipokoristikët patronimik të tyre, të cilat vetëm pjesërisht mund të
gjenden në hapësirën tjetër të onomastikës shqiptare. Është me shumë interes të
shihet në këtë fjalës të patronimisë shqiptare deri ku ka shkuar ndikimi sllav në
strukturën leksikore, semantike dhe gramatikore të shqipes, dhe në ç’përmasë
ka arritur të ballafaqohet e t’i qëndrojë këtij ndikimi një pjesë e saj.
Në këtë rrjedhë, autori ynë është përpjekur të sjellë disa të dhëna dhe
disa përfundime të tij apo të të tjerëve për etimologjinë e të gjitha
vendbanimeve dhe të etnikëve të popullatës së tyre, ndërsa për prejardhjen
gjuhësore të fiseve ka dhënë vetëm disa nga shpjegimet e rastit, sado me interes
jo vetëm për lexuesit e rastit, por edhe për specialistët e onomastikës. Tek
ojkonimi Cërnilishta autori përkrah konceptin e studiueses Olga Ivanova, duke
e gjetur etimologjinë tek fjala Cernil(o): cen “niger” – i zi dhe prapashtesa –
ishte (19); etimologjinë e ojkonimit Desovë e kërkon tek një traditë e
vazhdimësisë ilire të emërtimit të vendbanimit mbi baza patronimike me bazën
Des+suf. –ovo (( Desimir, Desislav, Despot), si edhe Perast (<Pirusti), Dukla
(<Dukleati) etj; etimologjinë e fshatit Gostirash e konsideron të errët, për shkak
të lëvizjeve të mëdha në identifikimin e tij në literaturën dokumentare; ndërsa te
ojkonimi Debresh, gjen patronimin e vjetër personal Debres; te ojkonimi
Jakrenovë gjen emrin patronimik Jak, i pranishëm gjerësisht tek shqiptarët; tek
ojkonimi Borinë dhe trajta e tij në dokumentet turke Brina, autori ynë vjen në
përfundim se fjala është për emrin vetjak shqiptar Biran; ndërsa etnonimin e
ojkonimit Nerovë, i pranishëm gjerësisht tnë hapësirën gjuhësore shqiptare e
gjen te baza leksikore e shqipes “njeri” etj.
Pra, janë të pakta etimologjitë e fshatrave që për një arsye apo një tjetre
nuk i diskuton dhe nuk nxjerr përfundime të caktuara, duke përfshirë këtu edhe
diskutimet e studiuesve dhe literaturën dokumentare. Pavarësisht prej nivelit të
diskutimit, e diskutimet në fushë të etimologjisë gjithmonë lënë vend për
dyshim dhe diskutim, kërkimet në terren dhe në literaturë janë me interes të
shumanshëm, prandaj edhe përfundimet e tij me interes të përgjithshëm.
Le të theksojmë vetëm disa nga ato fise më të vjetra dhe sikur shkruan
autori me më shumë shtëpi: Balevsi (<hip. Bajram), Cankovsi (<hip. Asan),
Gjolekovsi (të ardhur nga Dardha, vend në Shqipëri) (<hip. Gjon + Lekë),
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Guxhovsi (<nga nofkë), Latavsi (<hip. Iljaz), Shitovsi (<hip. Rushit), Usovsi
(<hip. Usein), Xhepovsi (<hip. Rexhep) etj (Cërnilishtë); Buzliovci, dhe
Sharetët (Gostirash), fshati ku sipas dokumenteve turke të shek. XVI, njeriu i
parë që është regjistruar është: Gjon Arnaut; Manenvci (Peshtalevë);
Arapoxhovce (Debresh); Deshatovci (Zhitoshë); Pulevci (Borinë), Kolaj,
Mixhaj (Alldanqe); Pelli, Llupi, Rroshit, Shellgët (Jabollqishtë) etj.
Brenda kapitullit të dytë janë me shumë interes mikrotoponimet e secilit
fshatit veç e veç, si dhe të sistemuar sipas gjendjes gjeografike, materiale,
kulturore, fizike etj.: Arat (Ara e Toskës, Bilkameni, Lethia, Ligata); Malet:
Gropa e Shitit, Çuka; Kodrat: Kodra e Topit, Mullari, Tumba e Bashinecit,
Vllahu; Krojet: Tinjët, Ujti i Xhumas, Ujti i Barth; Kullosat; Mullijt; Livadhet:
Livadhi i Sulit; Lumenjtë: Ke Ezeroja, Vija; Përronjtë: Pr«j i Fellë, Pr«j i
Balit; Mullinjtë: Mull¡ni i Bakjut, Mull¡ni i Parë, Mull¡ni i Dytë, Mull¡ni i
Tretë, Mullini i Katërt, Mull¡ni i Amzës; Udhët: ¼dha e Gurishtës, Udha e
Kuqe, Udha e Lethis, Udha e Qiraxhive, Udha e Vra Muratit; Gurët: Bishti i
Gurve, Guri i Merizit, Guri i Ram, Guri i Sulit Dulit, Guri me Qallm, Guri me
Tavan, Peshterja e Kaçakve; Korijat: Kor¡a e Likës, Koria e Xha Mejdinit;
Drunjtë: Ke Dardha Mace, Ke Fayri, Ke Lisi i Bogomillës, Ke Lisi i Shitit, Ke
Lisi i Shyptarit, Ke Mollët e Koshit; Varret:Vorret e Kaurive, Voret e Katunit,
Vorret e Xhypqive; Vende: Ke Arkaçët, Ke Bryma e Milanit, Ke Shkolia, Ke
Ujti i Diellës, Ke Ujti i Qelbët, Ke Vllahu, Manastirishçe etj. Pa dashur të hy në
këtë rrjedhë shumë të ndërlikuar diskutimi, sepse kjo do t’i jepte përmasë tjetër
paraqitjes sonë, dua të theksoj qoftë edhe një fakt: ndikimin sllav në
patroniminë islame, praninë bizantine të disa ojkonime dhe madje emra fisesh
dhe elementet e rëndësishme të proviniences romane dhe katolike në disa forma
dhe trajta patronimike e mikrotoponimike.
Kapitulli i dytë me titul Ndarja leksiko-semantike të mikrotoponimeve
paraqet boshtin e veprës Mikrotoponimet në vendbanimet shqiptare të Prilepit,
Krushevës dhe Velesit. Makrostrukturën e tij e përbëjnë temat e përgjithshme,
si: toponimia primare, me nëntemat mikrotoponime të krijuara nga emra
oronime, hidronime (Udha Batakut, Çeshmja e Bugarve, Çeshmja e Shk«zës,
Çeshmja e Teferiçit, Çeshmja e Xhamis, Ke Gura Vogël, Kallxherica, Kllajneci
i Kryljut, Kroj ke Rrasat, Ke Liqeni, Proj i Muzgave, Prroj i Qafës, Prroj i Urës
Gurt, Prr«j i Manastirishtes, Ke Sulishtet, Ke Ujti i Q®lbët, Ujti i Barth i Math,
Ujti i Tharët, Zalli i Arës se Vjetër, Ke Bunari i Alilit etj); bota bimore
(fitonime) si: Ahishtat, Përroi i Blinave, Bubishta, Dardhët e Shullonit, Dushku
Kaurve, Ke Ithnat, Kinxhlët, Te Kumblla Mbuth, Lisi i Shyptarit, Mollët e
Tharët, Qafa Thanës, Vneshtet e Vjetra, Gurt e Shkopive; bota shtazore (fauna),
si: Voret e Kualve, Dardha Mace, Gjurma M¼shkës, Mali ke Brimat e
Dhelpnës, Guri i ¼kut g Bell, Ara e Bxhetës, Gurst’ e Gjarpnive, Bishti i Gurve,
Gjurma Maushkës etj; mineralogjia (tokë, minerale, xehe), blegtori, bujqësia,
pylltaria, manifaktura, komunikacioni, objekte kulturore, raporte sociale, si dhe
struktura gramatikore e tyre: mbiemra në përbërje të mikrotoponimeve që
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përcaktojnë, numërorë, folje, parafjalë, toponime sekondare (Vorret e
Alldançes, Guri i Bogom¨llës, Lisi i Bogom¨llës, ¼dha e Bellush¡nës, Mali i
Bellushinës, Udha për n’Berat, Koria e Buçinit, Qafa e Dollgovecit, Kullosa e
Grazhdanit, Shullani i Jakrenovës, Ke Ura e Kostinces, Slloqt me te Koshines,
Gropat e Kurshovës, Dushku i Zhitoshes, Tumba e Bashinecit, Mali i
Gabrovn¡kut, Prroj i Ftosinës, Ke Signalli i Kirividit etj.), baza apelative të
mikrotoponimeve etj. Në qoftë se pjesa e parë, struktura leksikore, tematike dhe
paradigmatike e mikrotoponimeve paraqet pasurinë materiale dhe shpirtërore të
kësaj ane, kryesisht mikrotoponimi e mbështetur në gjendjen fizike të hapësirës
gjeografike dhe botën bimore dhe shtazore të kësaj ane, në pjesën e dytë trajtuar
trajtuar struktura gramatikore e kësaj pasurie gjuhësore, madje jo vetëm e
shqipes. Pra, në qoftë se në pjesën e parë janë trajtuar oronimet, hidronimet,
fitonimet, zoonimet etj., si: Bjeshka e Epër, Bjeshka e Poshtër, Brixhet e Kuq,
Bryma Ukut, Qafa e Gradishtes, Zadgradishte, Grona e Fkell, Gropa e
Kalushit, Ke Gropët, Guri i Aneve, Guri i Askerit, Guri i Keq, Guri i Kuq, Guri
i Math, Guri i Mullinit, Guri i Nishanit, Guri i Shpum, Guri i Shpunun, Guri i
Verth, Guri i Zi, Guri Jeshil, Guri Kalas, Guri me Gjurm, Guri me Tavan, Guri
Plak, Gurst’ e Gjarpnive, Karpat e Sharetit, Kodra e Dushkut, K«dra e Topit,
K«dra e Vneshtve, Lisi i Moth ke Kodra, Peshterja e Kaçakve, Peshterja e
Kuqe, Peshterja e Plakut, Qafa Sherit, Qafa Thanës, Ara ke Rrasat, Ka Shkall,
Udha në Skall, Shpella a Des, Shpella e Kalushit, Shullan i Korijave etj., në
pjesën e dytë është diskutuar gjithë pasuria gjuhësore e tyre gramatikore:
numërorë, folje, parafjalë etj.
Një fund është sjell edhe një nënkapitull mbi mikrotoponiminë
sekondare, i cili përfshinë njësitë mikrotoponimike nga emra vendbanimesh,
mikrotoponimet nga emra toponimesh, si dhe apelativat e mikrotoponimeve.
Fjala është për një nga gjurmimet shumë interesante të toponimisë sonë, e cila
është diskutuar që nga Norbert Jokli, sidomos në lidhje me ndikimet dhe
praninë e elementit sllav në toponiminë dhe përgjithësisht leksikun e shqipes.
Në të vërtetë, përtej aspektit ndikues dhe pranisë së elementit sllav në
toponiminë e hapësirës shqiptare dhe përgjithësisht leksikun e shqipes, në këtë
rast është polemizuar fuqishëm për praninë e elementit etnik sllav në Shqipëri,
përkatësisht hapësirën etnike dhe etnografike shqiptare. Pikërisht te prania,
respektivisht ruajtja e trajtave të vjetra dhe arkaike të shqipes në disa
mikrotoponime të atij vendi apo të asaj krahine etnografike i kanë bërë të
mendojnë studiuesit në etninë shqiptare të asaj zone, që për shkaqe të caktuara
historike është ndryshuar gjatë shekujve, dhe ka marrë trajtën sllave (serbe,
bullgare apo maqedone), greke apo latine-italane. Studiuesi ynë Mustafa
Ibrahimi, ka radhitur një numër shembujsh, si: Vorret e Alldançes, Guri i
Bogomillës, Lisi i Bogomillës, Udha e Bellushinës, Mali i Bellushinës, Udha
për n’Berat, Koria e Buçinit, Qafa e Dollgovecit, Kullosa e Grazhdanit,
Shullani i Jakrenovës, Ke Ura e Kostinces, Slloqt me te Koshines, Gropat e
Kurshovës, Dushku i Zhitoshes, Tumba e Bashinecit, Mali i Gabrovn¡kut, Prroj
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i Ftos¡nës, Ke Signalli i Kirividit etj, të cilat më parë se sa strukturën gjuhësore
arkaike të vendbanimeve të kësaj zone, dëshmojnë për ndërlidhjen historike të
tyre dhe të banorëve të tyre.
Në jetën materiale të banorëve të kësaj zone bujqësia dhe blegtoria
historikisht ka paraqitur një pasuri të rëndësishme, prandaj është e kuptueshme
pse trajtat e tyre kuptimore dhe gjuhësore autori ia ka sistemuar në një plan më
të gjerë. Në këtë rrjedhë ai mikrotponiminë me bazë jetën blegtorale e ka parë
duke u mbështetur në përbërësin e saj të sipërfaqeve blegtorale, objekte
blegtorale, ushqim për kafshët, bagëtinë dhe kafshët e tjera shtëpiake, pajisjen
dhe objektet blegtorale, prodhimet blegtorale, sëmundjet dhe paraqitjet e tjera
lidhur me bagëtinë etj., si: Livadhet e Thata, Livadhet t’Reja, Livadhet t’Vjetra,
Ledinka e Rrasave, Kullosat e Nezes, Kullosat ke Voret e Vjetra, Ke Mullarët,
Shterpat e Epërme etj., ndërsa mikrotoponiminë e lidhur me jetën bujqësore, e
ka sintetizuar brenda temave: sipërfaqet bujqësore, objekte bujqësore etj, emrat
që lidhen me objekte bujqësore, prodhime dhe kultura të ndryshme bujqësore,
puna me objekte dhe mjete bujqësore (Ara ke Rrasat, Arët e Bales, F¼sha e
Lopve, Fousha e Gjan, Ke Kopshtinjët, Kor¢at e Trasha etj). Nuk e di a është e
rëndësishme të thuhet se pikërisht mikrotoponimia e ngulitur e kësaj sfere të
hershme dhe të përhershme, si: Guri i Mullinit, Katër Mullit, Mull¡ni i Amdi
Nurës, Mull¡ni i Kamer Taukes, Udha e Borinës, Udha e Ftojave, Udha e
Gurishtës, Udha ke Lisi i Madh, Oudha e Progonit, Udha Kalas, Udha Kaurrit,
Udha Manastirishtes, Ura e Lugës etj., dëshmon për jetën sedentare dhe
autoktone të kësaj popullate.
Brenda këtij kapitulli dhe madje brenda këtij vëllimi paraqitja e
etnonimeve paraqet një temë dhe një pasuri më vete. E gjithë pasuria
etnonimike është parë në dritën e strukturës përmbajtjesore dhe gjuhësore të
patronimeve familjare, nofkave dhe nofkave dhe hipokoristikëve, emrave
personalë (emra njerëzish), emrave mashkullor mysliman, emrave femëror
mysliman, emrave mashkullor të krishterë emrave femëror krishterë, emrave
familjar etj. Në këtë rrjedhë mund të thuhet se shumë prej etnonimeve dhe
patronimeve e antroponimeve të prejardhjes myslimane apo të krishterë kanë
karakter edhe historik (të identifikueshëm gjerësisht edhe në dokumente të
hershme: defterë e krisobula), prandaj prania e tyre në këtë vëllim shpreh edhe
njëherë pasurinë tonë materiale e shpirtërore të shprehur edhe përmes emrave
familjar. I këtij krahu historik janë edhe mikrotoponimet e klasifikuara në
grupin e traditës kulturore. Shembujt e kësaj natyre nuk janë të paktë. Ata
dëshmojnë për pamjen gjeografike të terrenit, prejardhjen historike, etnike,
kulturore, fetare e gjuhësore të popullatës së saj (Te Kumblla M’buth,
Katunishta, Kodra Katunit, ¼dha e Mallës Poshtër, Lama e Xha Musajt, Ke
Shp¡a e Barth, Vendi në Mes Katounit, Ke Xhenemi i Grave, Kish e Vjetër,
Kisha Madhe, Vllashka Cërkva, Ke Manastirishtja, Udha e Voreve, Voret e
Katundit, Voret e Shqiptarve, Kallxherica) etj.
Njëhës i mirë dhe i specializuar i të folmen e Pollogut, studiuesi
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Mustafa Ibrahimi, ju ka bërë një vështrim të gjithanshëm edhe përbërësve
fonetik dhe morfologjik të mikrotoponimisë së Pollogut. Në monografinë e tij
ai ka veçuar: sistemin zanor, redaktimin e zanoreve, sistemin e
bashkëtingëlloreve, grupet e bashkëtingëlloreve, fenomenet fonetike etj., duke
dhënë edhe shembujt konkret për të gjitha rastet. Po në këtë kapitull autori ka
trajtuar disa nga veçoritë e strukturës morfologjike: mikrotoponimet
njëgjymtyrëshe, mikrotoponimet pa ndajshtesa, mikrotoponime të krijuara nga
emrat (nga emra të përveçëm, nga emra bimore dhe shtazore), mikrotoponime
të krijuara nga mbiemra, mikrotoponime të krijuara nga folje. Mikrotoponimia
e kësaj ane na del mjafte e pasur edhe me kompozita dygjymtyrëshe dhe
shumëgjymtyrëshe: (emër + emër, emër + mbiemër), si dhe me mikrotoponime
të formuara me togfjalësha: emër + emër personal, emër familjar ose nofka;
emër dygjymtyrësh sipas lumit; konfiguracioni i vendit + kafshë; bimë + pjesë e
ligjëratës; burim + emër i një cilësie; forma toponomastike në formë fjalishë etj.
Sikur ndodh përgjithësisht në të gjitha botimet e këtij lloji, në kapitullin
e fundit autori ka sjellë pasqyrën e shtresës leksikore të toponimeve, dalë nga
sistemimi i tyre sipas ndikimeve gjuhëve fqinje. Pasi që në shumë raste
etimologjinë, përkatësisht strukturën e prejardhjes gjuhësore të toponimeve e ka
diskutuar brenda kapitujve të tjerë, në këtë kapitull autori ka nxjerrë gjithë
inventarin e bazës apelative gjuhësore të mikrotoponimisë së zonës së Pollogut.
Fjala është për ato mikrotoponime, në bazën e të cilave gjendet një fjalë e
shqipes apo një fjalë e huazuar, sado përvoja e gjertanishme e studimeve
etimologjike ka dëshmuar disa herë se prejardhja apelative e një
mikrotoponimi, apo edhe prejardhja etimologjike e një njësie bazë (leksikore)
nuk nënkupton njëkohësisht edhe trashëgiminë gjuhësore e aq më pak etnike të
tij, as etimologjinë e huaj gjuhësore të rrjedhojave të asaj fjale. Mbështetur në
këto parime, autori ka konstatuar mikrotoponimet e huazuara me bazë apelative
greke, sllave, turke, arumune, fjalësit ndërkombëtar dhe atyre ma bazë fjalësin e
shqipes.
Mbështetur në numrin më të madh apo edhe të vetëm të një njësie
mikrotoponimike, si dhe në arritjet e gjertanishme të dijes shqiptare në studimet
gjuhësore-historike dhe etimologjike, studiuesi Ibrahimi ka ardhur në
përfundim se disa nga mirotoponimet e kësaj ane kanë bazë apelative nga
greqishtja ( kalluxher, manastir, livada, qeramidhe, drom); sllavishtja (breg,
dromak, gllava, goll, gradishte, zagor, megje, poljak); turqishtja (bash, jeshil,
tepe, çeshma, bunar, çiflig, gjoll, istikamë, kadi, kapi, mëhallë, padar, pazar);
arumunishtja (kukull,kolibë, Straga); leksiku ndërkombëtar (rakida, proso,
kanal, zhiravë, konop, signal, tunel ); por numri më i madh i tyre ka bazë në
njësinë leksikoret shqiëpes (bjeshkë, brymë, çukë , gurë, karpë, kepi, kodër,
majë-a, lugu, mal-i , qafë, rrafshinë, rrahu, rrasa, shpat, shpellë, shul, shulla)
etj.
Sigurisht bazat të tilla apelative nuk janë gjithnjë as të drejtpërdrejta as
të padiskutueshme, por në rastin e këtij vëllimi dhe të kësaj zone, rëndësia e
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përcaktimin e tyre lidhet edhe me dijen e gjertanishme të albanologjisë në
përgjithësi dhe të etimologjisë e të onomastikës në veçanti. Kjo ka të bëjë në
mënyrë të veçantë me shtrirjen hapësinore të e njësive leksikore, prandaj edhe
mikrotoponimike të fondit të tyre, e cila njëkohësisht përcakton edhe përmasën
e tyre në strukturën anësore apo të brendshme të gjeografisë gjuhësore të
shqipes.
Prej mikrotoponimisë së pasur të vendosur këtu në mënyrë sintetike nuk
është vështirë të shihet në element fundamental të saj: homogjenitetitn
gjithëkombëtar të saj. Ata që kanë lexuar toponiminë e Shqipërisë së sotme,
Kosovës, Malit të Zi, Çamëri dhe madje të arbëreshëve të Italisë nuk e kanë
vështirë të shohin edhe këtu shtratin historik e etnik të saj, nënshtresën
mesjetare dhe antike (ilire) shqiptare, si dhe elementet mbishtrese të gjuhëve
ballkanike (greke, bullgare e serbe), orientale (turke) e aksidentale (latine) në
strukturën gjuhësore e semantike të saj. Është pothuajse e pamundur të lexosh
korpusin onomastik të cilës do prej krahinave etnografike historike apo të sotme
shqiptare dhe të mos gjesh struktura gjuhësore (leksikore, morfologjike dhe
madje sintaksore e frazeologjike) dhe semantike të onomastikës së
vendbanimeve të Pollogut. Struktura të tilla që në vetvete paraqesin njësi
etnokulturore dhe gjuhësore gjithëkombëtare paraqesin afërsi kontekstesh
historike, gjeografike, fizike etj., në një mënyrë apo një tjetër mund të gjenden
edhe në hapësirën tjetër shqiptare, në trajtën: Ara e Toskës/Ara e Gegës,
Leth¡a/Lejthishta, Ligata/Ligatina: Gropa e Shitit/Gropa Çikes, Çuka/ Suka,
Kodra e Topit/Kodra e Topave, Mullari/ Mullari, Tumba e Bashinecit/Tuma,
Vllahu/Te Vllahu; Ujti i Barth/Ujt e Zi; Livadhi i Sulit/Livadhi Gjakut;
Vija/Jazi; Proj i Fellë/Prroni Thellë, Mull¡ni i Parë/I Pari Prru, Mull¡ni i
Dytë/I Dyti Prru, Mull¡ni i Tretë/ i Treti Prru, Udha e Kuqe/ Udha e Zezë,
Udha e Leth¡s/Udha e Shkozes, Udha e Qiraxhive/Udha e Pazarxhive, Udha e
Vra Muratit/ Tek u Vra Ahmeti; Guri i Merizit/Guri Unazes, Peshterja e
Kaçakve/Shpella e Kaçakve; Ke Lisi i Shitit/Te Lisi Shytit, Ke Mollët e
Koshit/Te Bregu i Koshit; Ke Shkolia/Te Shkolla, Ke Ujti i Qelbët/Te Ujt e
Trubullt, Ke Vllahu/Te Maxhupi, Manastirishçe/Munishtiri etj.
Le të jetë kjo edhe një prej arsyeve pse vepra e Mustafa Ibrahimit,
Mikrotoponimet në vendbanimet shqiptare të Prilepit, Krushevës dhe Velesit, në
kohën tonë paraqet interesa të shumëfishta: gjuhësore, shkencore edhe
kombëtare. E para pse qëllimi i tij parësor është botimi i një vepre me të gjitha
referencat e dijes së sotme shkencore, e dyta, botimi i saj dhe ndikimi që mund
të ketë në rrjedhat tona shkencore; dhe e treta, shqiptarët ende vazhdojnë të
përballen me pasoja të gabimeve të brendshme historike në ndërtimin e
identitetit kombëtar në gjithë hapësirën etnike, prandaj botimi i saj me një
material të pasur të gjeografisë etnohistorike anësore të hapësirës etnike
shqiptare, në këto rrethana merr edhe karakter t rëndësishëm kombëtar.
Begzad BALIU
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