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STUDIME ALBANOLOGJIKE

PËLLUMB XHUFI

MAQEDONIA PERËNDIMORE NË HISTORINË
SHQIPTARE TË SHEK. VII-XV
Burimet e antikitetit të vonë e të mesjetës së hershme, ndonëse në
mënyrë të mjegullt, bëjnë fjalë për një ndarje midis Ilirisë dhe Greqisë. Kështu,
në veprën i tij De aedificiis, Prokopi i Qezaresë (shek. VI) flet për një ngushticë
(58g4F@bD") në veri të Termopileve, që sipas tij ndante Ilirinë nga Helada1.
Idenë e një “kufiri” mes Ilirisë dhe Greqisë në krahun e Maqedonisë
jugperëndimore e gjejmë të materializuar edhe në Novelën 11 të Justinianit, e
cila kishte të bënte me krijimin e një qendre të re në Ilirik, Justiniana Prima,
krahas asaj të mëparshme të Selanikut2. Ky kufi kalonte paksa në veri të
Selanikut3. Elementë eksplicitë për drejtimin që ndiqte konkretisht ky kufi
mund të gjejmë shekuj më vonë. Kështu, në shek. XIV Kosturi konsiderohej si
pjesë e Shqipërisë (Castoria in partibus Albaniae)4. Ky ishte skaji lindor i asaj,
që nga shek. XVI e deri në fillim të shek. XX në një kuptim të gjerë u quajt
Shqipëri e Poshtme (Arbëni Poshtërë, Albania Inferior, Bassa Albania, Basse
Albanie, Lower Albania, 5VJT U8$"<\")5. Këtu, ashtu si në gjithë
1

Proc., de aed. IV, 1, 3-4 dhe 11-14, ed. Haury, f. 103-104; D. Dragon, Les villes dans
l’Illyricum protobyzantin, në: Villes et Peuplement dans l’Illyricum Protobyzantin.
Collection de l’Ecole Française de Rome, 77, Rome, 1984, f. 3-4.
2
G. Dragon, Les villes dans l’Illyricum protobyzantin, f. 3.
3
L. Maksimović, L’Ilyricum septentrionale au VIe siècle, në: “Zbornik Radova
Vizantoloskog Instituta” 19 (1980).
4
B. Krekić, Dubrovnik (Raguse) et le Levant, Paris, 1961, f. 229.
5
P. Bogdani, Cuneus Prophetarum, Padova, 1685, bot. A. Omari, pj. I, Tiranë, 2005, f. 181
(Arbëni Poshtërë); Ph. Cluverius, Introductio in universam geographiam tam veteram quam
novam, Guelferbyti, 1686, f. 387; G. Cantelli da Vignola, Albania detta anche Macedonia
occidentale, Modena, 1689; M. Orbini, Il regno de gli Slavi, Pesaro, 1601, f. 148, 149; J. P.
Bellaire, Précis des opérations générales de la division française du Levant, Paris, 1805; G.
B. Depping, La Grèce ou description topographique de la Livadie, de la Morée et de
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Maqedoninë, rrethanat etnike u ndërlikuan veçanërisht me vendosjen e
ngulimeve sllave, pas dyndjeve të shek. VI-VII. Megjithatë, viset perëndimore
ishin në periferi të drejtimeve kryesore të zbritjes së sllavëve drejt Selanikut e
Thrakës, që në rastin e Maqedonisë ishin rrjedha e Strumicës dhe e Vardarit6.
Edhe pse burimet përkatëse nuk japin dëshmi të drejtpërdrejta të nguljes së
sllavëve në këtë anë të Maqedonisë perëndimore7, ne nuk mund të injorojmë të
dhënat indirekte, që nënkuptojnë gjithsesi një shfaqje që në këtë kohë të
elementit sllav edhe në traktin e Maqedonisë jugperëndimore mes Vardarit e
liqeneve të Ohrit e Prespës. Kështu, burimet bizantine dëshmojnë se perandorë
të ndryshëm bizantinë mes shek. VIII-XI, kryen deportimin masiv të popullsive
sllave të kësaj treve, që siç kuptohet, ishin vendosur aty në periudhën e
mëparshme. Perandoria Bizantine i konsideronte këto shpërngulje si një masë të
domosdoshme për të siguruar lëvizjet në rrugët kryesore që çonin drejt
qendrave kryesore të Bizantit, Selanikut e Kostantinopojës8. Bashkësi të
konsiderueshme sllave mbetën, megjithatë, sidomos në pjesën lindore e në atë
qendrore të Maqedonisë. Në fillim të shek. XIII, Kryepeshkopi i Ohrit,
Dhimitër Komatjanoi pohonte se sinodi i dioqezës së tij përbëhej nga peshkopë
“ilirë”, por edhe nga peshkopë “bullgarë”, por pa na e precizuar se ku kalonte
kufiri i kësaj ndarjeje etnike9. Gjithsesi, në shek. XV, në këtë krah ishte
përvijuar një lloj kufiri mes shqiptarëve e sllavëve. Kronisti Gjon Muzaka
përcaktonte atë kohë si kufi ndarës mes Shqipërisë dhe “Bullgarisë”, malet e
Peristerit, pranë Manastirit, apo më saktë burimin me emër Dobrida që zbriste
nga ai mal (s’incontrarno in uno loco nomine la montagna di Peristeri, e lì v’è
una fontana nominata Dobrida, e là se divide l’Albania dalla Bulgaria)10. Por
qysh në fillimet e shek. XIII, në një letërkëmbim mes mitropolitit të Naupaktit,
Joan Apokaukos dhe Gjergj Bardhanit (Georg Bardanes), mitropolit i Korfuzit,
l’Archipel, vëll. I, Paris, 1823, f. 269 (l’ancienne Epire, ou Basse Albanie); J. C. Hobhouse,
A journey through Albania, vëll. I, London, s. a., f. 176; P. Aravantinos, Perigraphe tes
Epeirou, vëll. I, Joannina, 1984, f. 121 (5VJT U8$"<\"). Termi Shqipëri e Poshtme për
trevën e gjërë të Epirit e të Maqedonisë jugperëndimore, u përdor edhe në gjuhën zyrtare të
Athinës, deri në vitin 1913, kur ajo u aneksua në përfundim të luftrave ballkanike. Shih: B.
Kondis, Ellenismos tou Boreiou Epeirou kai elleno-albanikes scheseis, vëll. I (1897-1918),
Athinë, 1995, f. 237.
6
P. Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Demetrius et la pénétration
des Slaves dans les Balkans, Paris, 1979, f. 175, 214, 229.
7
K. Frashëri, Emri i shqiptarëve gjatë mesjetës së hershme, në: Aleks Buda in memoriam.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2010, f. 14.
8
G. Ostrogorsky, Storia dell’Impero Bizantino, Torino, 1968, f. 154.
9
“BD`Fg4F4< ßBgD@D\å FL<`*å i"Â Jè BD@i"20:X<T J"bJ0H J± Jä< [88LD4ä<
ÊgD"DPä< *08"*¬, J± i"Â J¬< Jä< %@L8("Dä<, àFJgD@< i80DT:X<® ¦B\i80F4<”,
shih: J. B. Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata, vëll. VI, ParisRoma, 1891, col. 579.
10
G. Musachi, Genealogia dei Musachi, në: Ch. Hopf, Chroniques gréco-romanes inédites
ou peu connues, Berlin, 1873, f. 281.
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ky brez, jo fort i qartë, që fillonte diku në veri të Selanikut e përfundonte në
bregdetin e Epirit, quhej pjesë e Ilirisë, ndërkohë që nga këndvështrimi i një
grekofoni, siç ishte në rastin konkret Apokaukos, popullsia aty cilësohej si
barbarofone.11 Në shek. XIV, kartat e mbretërve serbë për manastiret e Tetovës
e të Shkupit, evidentojnë në mënyrë të qartë praninë e elementit shqiptar në ato
treva12. Shqiptarët, të identifikuar si të tillë nga etnonimi “shqiptar” apo nga
karakteri qartësisht shqiptar i emrave të tyre, i gjejmë si bujq, barinj e ushtarë,
frekuentues të pazarit të manastirit të Shën Gjergjit (Shkup)13. Në këtë mënyrë,
duket i drejtë konkluzioni i A. Ducellier, sipas të cilit, në prag të pushtimit turk,
hapësira shqiptare ishte njëherësh shumë e gjerë e shumë e copëzuar, nëse
përjashtojmë këtu Shqipërinë e sotme, Kosovën e një pjesë të mirë të
Maqedonisë perëndimore, ku popullsia shqiptare ishte dukshëm mbizotëruese14.
Gjatë shekujve të mesjetës, në brezin e territoreve midis Ohrit e Manastirit, në
jug, e Dibrës e Pollogut, në veri, janë përqendruar disa nga zhvillimet më
emblematike të historisë së shqiptarëve dhe të marrëdhënieve të tyre me shtete
e popuj të tjerë. Drejt Dibrës e drejt Ohrit zgjateshin dy arteriet kryesore që
fillonin nga qyteti-port i Durrësit dhe që çonin në thellësi të territorit bizantin.
Në këtë vështrim, fakte të shumta të historisë politike, ekonomike, kulturore e
fetare zhvillohen brenda një qerthulli gjeografik e njerëzor, ku përfshihen sa
Durrësi dhe Arbëri (}!D$"<@<, Arbanum, Рабнь)15, aq edhe trevat më në
lindje të tij, ato të Dibrës, Shkupit, Ohrit, Devollit, Manastirit apo Kosturit. Në
krahun jugor, mbrojtja e luginës dhe e vetë qytetit të Devollit, përbënte një
domosdoshmëri strategjike për të mbyllur shtigjet që çonin nga Durrësi, Vlora e
11

V. Vassilievskij, Epirotica saeculi XIII, në: “Vizantijskij Vremjenik” 3 (1896), f. 248.
A. Solovjev, Jedna srpska župa za vreme carstva, në: “Glasnik Skopskog Naučnog
Drštva” III (1928), f. 31-32; G. Palikruševa-A. Stojanovski, Etničkite priliki vo
severozapadna Makedonija vo XV vek, në: “Jugoslovenski Istorijski Časopis” 1-2 (1970), f.
35; S. Gashi, Prania e etnosit shqiptar, në: Shqiptarët dhe trojet e tyre, Akademia e
Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 1982, f. 257-258.
13
S. Novaković, Zakonski spomenici, Beograd, 1912, f. 620; K. Frashëri, Trojet e
shqiptarëve në shek. XV, në: Shqiptarët dhe trojet e tyre, Tiranë, 1982, f. 208-209.
14
Dans le monde balkanique, au temps de la conquête turque et bien au-delâ, l’éspace
albanais est donc à la fois très vaste et très morcelé, si l’on en excepte l’actuelle Albanie, la
Kosova et bonne part de la Macédoine occidentale, où le peuplement albanais est très
majoritaire. Shih: A. Ducellier, Les Albanais et les espaces interieurs des Balkans à la fin
du Moyen âge, në: The Kosova Issue, a historic and current Problem. Symposium in Tirana
15-16 April 1993, Tirana 1996, f. 59.
15
Arbëri, i pagëzuar ndryshe “bërthama e vendeve të shqiptarëve”, përfshinte viset mes
Lezhës, Durrësit, Ohrit e Dibrës, ku më së pari u shfaqën shënjat e një organizimi politik të
shqiptarëve në mesjetë. Shih: M. Angold, A Byzantine Government in Exile, Oxford Univ.
Press, 1975, f. 280; G. Prinzig, Studien zur Provinz-und Zentralverëaltung im Machtbereich
der epirotischen Herrscher Michael I und Theodoros Dukas, në: “Epeirotika Chronika” 25
(1983), f. 57; P. Xhufi, Vëzhgime mbi emrin Arbëri dhe Arbëresh në Mesjetë, në: Dilemat e
Arbërit, Tiranë, 2006, f. 3-23.
12
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Butrinti drejt liqeneve maqedonase e më tej drejt Selanikut16. Skilice-Kedreni,
duke përmendur protagonistët e luftës kundër Bodinit të Dioklesë, rreshton së
bashku strategun e Ohrit, Marianin, patrikun e antipatin e Devollit dhe
strategun e Kosturit17. Këtu, Devolli rezulton të jetë qytet, por ne dimë
gjithashtu se emri i referohej edhe një lumi18 e gjithashtu një krahine, ose më
saktë dy krahinave: Devolli i Madh e Devolli i Vogël. Në 1253, të dy Devollët,
bashkë me Kosturin e trevën e tij, u ndanë nga despoti i Epirit, Teodor Engjëlli,
dhe kaluan në anën e perandorit Joan Vatatze19. Me krerët e këtyre krahinave u
bashkua me atë rast edhe Gulami, princi i Arbërit, i cili gjithashtu kishte ardhur
atë kohë me ushtri pikërisht në zonën e Kosturit20. Në fakt, qysh në prostagmën
e vitit 1020 të lëshuar nga perandori bizantin, Bazili II, qyteti i Devollit shfaqet
si një sufragan i peshkopatës së Kosturit21. Pikërisht këtu, në qytetin e Devollit,
erdhën e u dorëzuan tek perandori bizantin, në 1018, krerët e fundit bullgarë, që
kishin rezistuar për ca kohë në malin e Tomorrit22.
Në 1308, Dibra konsiderohej në mënyrë eksplicite si pjesë e Arbërisë23. Dhe me
siguri, në shek. XV, kjo krahinë e gjerë bënte pjesë në shtetin e Skënderbeut24.
Ky shtrihej përtej Drinit të Zi, deri në malet e Korabit, Kërçinit e Stogovës dhe
përfshinte grykën e Radikës25. Kështjella e Sfetigradit (Koxhaxhikut), paksa në
jug të Dibrës, ishte një nga pikat kyç të sistemit mbrojtës të shtetit të
Skënderbeut, dhe pushtimi i saj nga turqit, më 1448, u hapi rrugën në këtë krah
sulmeve osmane, duke vërtetuar kështu rolin e madh strategjik në mbrojtje të
trevave perëndimore e të qendrave bregdetare shqiptare që kishte luajtur
vazhdimisht kjo krahinë26. Në fakt, qysh Ana Komnena, në shek. XII, e kishte
treguar Dibrën si mburojën e Arbërit: ai që zotëronte Dibrën, e kishte të hapur
16

A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au moyen âge, Tessalonike, 1981, f. 18.
“¦igÃFg (D *4"JgJg4P\F2"4 J¬< B`84< @Ê J {CT:"\T< ND@<@Ø<JgH, ñH gÇD0J"4,
Ó Jg J−H UPD\*@H FJD"J0(ÎH 9"D4"<ÎH i"Â Ò J−H )4"$`8gTH Ò B"JD\i4@H i"Â
•<2bB"J@H 1g`(<TFJ@H Ò %@bDJ.0H, F×< "ÛJè *¥ i"Â Ò ¦< 5"FJ@D\‘ FJD"J0(ä<”,
shih: Skylitzes-Kedrenos, Synopsis Historiōn, vëll. II, Bonn, 1838, f. 716.
18
“fluvium Daemoniorum”, shih: G. Malaterra, De rebus gestis Rogerii comitis, në:
“Raccolta degli Storici Italiani”, vëll. V, Bologna, 1927, f. 74.
19
Georges Akropolites, Chronike Syngraphe, Lipsiae,1903, f. 91.
20
Po aty.
21
J. Ivanov, Bllgarski starine iz Makedonija, Sofija, 1931, f. 550.
22
Skylitzes-Kedrenos, Synopsis Historiōn, vëll. II, f. 469.
23
“Praeter has duas provincias habet juxta se et alias provincias, videlicet Culaniam,
Stephanatum, Polatum, Debre”, shih: O. Gorka, Anonymi descriptio Europae Orientalis,
Cracoviae, 1916, f. 28.
24
“Ma dopo il Signor Scanderbeg fu Signore non solum della Matia, ma si fé Signore de
Croia, de Dibra, de Birina, cioé de Randisia, Tomorista e Misia”, shih: G. Musachi,
Genealogia, në: Ch. Hopf, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin,
1873, f. 298-299.
25
K. Frashëri, Skënderbeu, jeta dhe vepra, Tiranë, 2002, f. 181-182.
26
K. Frashëri, Skënderbeu, f. 158-159.
17
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rrugën për t’u futur në Arbër nga ana e lindjes27. Të njëjtën gjë konfirmon një
shekull e gjysëm pas saj Georg Akropoliti, komandant i krahinave provincave
perëndimore të Perandorisë Bizantine, i cili e rrëfen Dibrën si pikë-mbërritjen e
një marshimi të vështirë që ai bëri në dimrin e vitit 1257, duke u nisur nga
Durrësi e duke përshkuar viset e rrepta të Arbërit nëpër Kunavi, Guri i Keq
(Guri i Bardhë?), Mat, për të mbërritur më në fund në Dibër e prej këndej në
Kërçovë e Përlep28.
Durrësi dhe Arbëri kishin një lidhje thuajse organike me Ohrin dhe akoma më
tej me Manastirin (Pelagoninë, Bitolën) e Selanikun, që ishin stacionet kryesore
në krahun perëndimor të rrugës Egnatia “arterjes kryesore të zemrës
bizantine”29. Në vitin 1185, kundrejt invazionit norman, Selanikun e mbronte
një repart me luftëtarë nga krahina e Kunavisë, në Arbër30. Kujtojmë që para
vitit 1014, patrici David Arianiti, shqiptar, u emërua prej perandorit bizantin
Bazili II si qeveritar i Selanikut31. Vite më vonë, një tjetër pinjoll i kësaj
familjeje shqiptare, Kostantin Arianiti, me titullin magister, ishte emëruar
komandant i provincave të Perëndimit (Ò J−H )bFgTH –DPT<)32. Pak më sipër
përmendëm shkarazi faktin, që për të ruajtur unitetin gjeopolitik të kësaj treve,
perandorët bizantinë proceduan në deportime masive të popullsive sllave, që
ishin vendosur aty gjatë dyndjeve të shekujve VI-VII. Zhvendosjet e para të
masave sllave në drejtim të Azisë së Vogël lidhen me emrin e perandorit
bizantin Konstanti II (641-668). Në vitin 658 ky ndërmori një fushatë të madhe
kundër sllavëve në Maqedoni, që u shoqërua me shpërnguljen e detyruar të
masave të mëdha të sllavëve në Azinë e Vogël33. Sipas Teofanit (shek. VII),
edhe perandori Justinian II (685-695), pas ekspeditës së tij të vitit 689 kundër
sllavëve të Maqedonisë, shpërnguli një masë të madhe të tyre në themën
Opsikon të Azisë së Vogël34. Numri i tyre duhet të ishte shumë i madh,
përderisa prej këtyre sllavëve mund të formohej një ushtri prej 30 mijë trupash.
Në vitin 762, perandori Konstantini V deportoi në Bitini të Azisë së Vogël 208
27

Anna Comnena, Alexias, ed. A. Reifferscheid, vëll. II, Lipsiae, 1884, f. 190; G.
Stadtmüller, Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, 2. Auflage, Ëiesbaden, 1966, f.
166.
28
“¦>@D:ZF"H (@Ø< J@Ø )LDD"P\@L i"Â *4g82ã< J J−H O@L<"$\"H i"Â JÎ ÐD@H
ßBgD$H Ô *¬ 5"i¬< AXJD"< i"J@<@:V.@LF4<, gÆH J BgDÂ J¬< 9VJ0< •BZg4<
i"<JgØ2g< BgDÂ J¬< )X$D0< •NÃ(:"4”, shih: Akropolites, f. 140.
29
M. Šufflay, Srbi i Arbanasi, Beograd, 1925, f. 3-5, 34-35.
30
S. Kyriakides, Eustazio di Tessalonica: La espugnazione di Tessalonica, Palermo, 1961,
f. 92.
31
Scylitzes-Kedrenos, vëll. II, Bonn, 1839, f. 454; A. Ducellier, L’Arbanon et les Albanais
au XIe siècle, në: “Travaux et Mémoires” III (1968), f. 359.
32
Scylitzes-Kedrenos, II, f. 596; Attaleiates, ed. I. Bekker, Bonn, 1853, f. 34.
33
G. Ostrogorsy, Storia dell’Impero Bizantino, Torino, 1968, f. 103, 132 shën. 77, 78.
34
P. Charanis, The Slavic Element in Byzantine Asia Minor, në: “Byzantion” 18 (1948), f.
69 vj.; G. Ostrogorsky, Storia dell’Impero Bizantino, f. 113-114, 134 dhën. 109, 110.
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mijë sllavë35. Të tjera valë shpërnguljesh të popullsive sllave nga trevat e
Maqedonisë perëndimore ndodhën edhe në kohën kur perandori Bazili II
Bullgarovrasësi, shpartalloi perandorinë bullgare të Simeonit e Samuelit (1014).
Me atë rast ai i shpërnguli mbeturinat e sllavëve nga Maqedonia perëndimore
në derdhjen e Danubit, Mesinë e Poshtme (i"Jã 9@LF\")36. Regjimi i
themave, që Perandoria Bizantine aplikoi edhe në trevat shqiptare pas tërheqjes
së rrezikut sllav (shek. IX), forcoi aty rolin e popullsive autoktone dhe të
forcave ushtarake lokale (¦(ifD@4 *L<V:g4H)37. Shembullin më elokuent të
këtij zhvillimi të ri e jep shëmbulli i përmendur i strategëve Arianiti, nga
familja e sundimtarëve të njohur shqiptar të Elbasanit, që kontrollonin traktin
perëndimor të rrugës Egnatia38.
Uniteti gjeo-politik i viseve prej Durrësi në Arbër e në Maqedoninë
perëndimore shtrihej edhe në marrëdhëniet kishtare. Kryepeshkopët e Ohrit të
kapërcimit të shek. XII-XIII, Teofilakti i Ohrit e Dhimitër Komatjanoi, e
ushtronin autoritetin e tyre juridiko-fetar edhe në viset e Arbërit39. Akropoliti na
rrëfen se Kryepeshkopi i Ohrit në 1246, Kostantin Kabasila, ashtu si dhe dy
vëllezërit e tij, Joani e Teodori, i përkisnin një familjeje me origjinë nga
Durrësi40. Më herët, Kostantini kishte qenë pikërisht kryepeshkop i qytetit të tij
të lindjes, Durrësit41. Në murin verior të kishës së Shën Klementit (Shën Mëri
Perivleptit) në Ohër, është pikturuar portreti i Shën Klementit sëbashku me atë
të Shën Kostantin Kabasilës. Konstantin Kabasila, Kryepeshkop i Ohrit aty nga
mesi i shek. XIII, shfaqet i pikturuar edhe në kishën e Shën Joan Teologut e në
kishën e vogël të Anargjirëve, po në Ohër42. Shfaqja e kryepeshkopit Kabasila
si shënjtor, shtron problemin e kanonizimit të tij, për të cilin nuk ka asnjë
dëshmi të shkruar. Gjithashtu vlen të thuhet që këto portrete të Kryepeshkopit
Konstantin Kabasila si shënjtor lidhen me një periudhë të kufizuar, atë të
sundimit të Perandorit Andronik II Paleolog (1282-1328), kohë kur edhe fisniku
shqiptar, Progon Skurra, martuar me mbesën e Perandorit, Eudokinë, ndërtoi
kishën e Shën Klementit në fjalë. Dihet që periudha e sundimit të Perandorit
35

J. Herrin, në: L’Impero Bizantino. Storia Universale Feltrinelli 13, ed. F. G. Maier,
Milano, 1974, f. 110.
36
Nic. Gregorae, Historia byzantina, II, 2, 2 (ed. Bonn, 1830); C. Jireček, në:
“Byzantinische Zeitschrift” 13 (1904), f. 193.
37
E. Tsolakes, E synecheia tes Chronographias tou Ioannou Skylitze, Tessalonike, 1968, f.
163.
38
Scylitzae-Kedreni, ed. I. Bekker, vëll. II, Bonn, 1839, f. 454; A. Ducellier, L’Arbanon et
les Albanais au XIe siécle, në: “Traveaux et Mémoires”, III, Paris 1968, f. 359.
39
J. B. Pitra, Analecta sacra et classica spicilegio Solesmensi parata, vëll. VI, Romae,
1891, col. 1-48 dhe 423-437, 517-542.
40
Akropolites, f. 166.
41
D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, Oxford, 1957, f. 166; A. Ducellier, La façade, f.
70.
42
R. Ljubinković-M. Čorović, La peinture médiévale à Ohrid, në: Ohrid. Récueil de
travaux du passé historique et culturel d’Ohrid, Ohrid, 1961, f. 113-114.

10

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Andronik II, ndërsa në planin kulturor ka përkuar me zhvillimin e një të
ashtuquajturi “humanizëm” bizantin, në planin politik përkon me një periudhë
decentralizimi e zhvillimi të autonomive lokale. Jo rastësisht, ashtu si në
periudhën e vendosjes së rregjimit të themave, në shek. IX-X, edhe tani, në
kapërcim të shek. XIII-XIV, në strukturat drejtuese administrative e ushtarake
provinciale, por edhe në ato qendrore bizantine, shfaqet me një prani të
pazakontë elementi shqiptar43. Në këtë kuadër, të karakterizuar nga ndikimi dhe
promovimi i faktorëve politikë e kulturorë vendas, ndërsa në viset e Arbërit
njohu një përhapje të madhe kulti i një shenjtori vendas, ai i Shën Gjon
Vladimirit44, në trevat fqinje të Ohrit u përhap kulti i një tjetër shenjtori vendas,
i kryepeshkopit Konstantin Kabasila. Nënvizojmë, që ky kult përkon me
sundimin “liberal” të Andronikut II Paleolog dhe jo rastësisht, menjëherë pas
tërheqjes së Bizantit nga kjo trevë, me ardhjen e pushtuesve të radhës,
Nemanjiçëve serbë, kulti i Shën Konstantin Kabasilës u shua përfundimisht45.
Sa i përket origjinës dhe vendit historik të familjes Kabasila, një njoftim i vitit
1108, na flet për një Aleksandër Kabasila, i cili komandonte atë kohë trupat
bizantine të dislokuara në kështjellën e Petrelës, në përpjekje për të ndalur
marshimin drejt Ohrit të trupave normane të Boemundit, që tashmë kishin
pushtuar Durrësin46. Në fakt, janë disa dëshmi, që flasin për një origjinë
durrësake të Kabasilave47. Ne mund të shkojmë më tej e të themi se Kabasilat e
Durrësit ishin me siguri shqiptarë. E jo thjesht sepse emri gjendet ende sot si
emër familjeje e lokaliteti në mjaft krahina shqiptare. Fakti është që në vitin
1223, pikërisht në Durrës, përmendet një Kabasila dhe gruaja e tij Kabasilina,
të cilët, siç thuhet, e kishin shtëpinë brenda kështjellës së Durrësit (¦<JÎH J@Ø
iVFJD@L )LDD"P\@L)48. Tani, ky Kabasila ishte bir i Tanushit (I"<@bF0) dhe
nip i një personi me emrin Gjon ('4`<0H)49. Nuk ka dyshim, që këta emra
tipikë shqiptarë thonë gjithçka mbi origjinën e tyre etnike, si dhe atë të djalit e
të nipit të tyre, Kabasilës.
Nëse historia e trevës së Ohrit është e lidhur me emra familjesh të shquara
shqiptare, siç ishin Skurrajt e Kabasilat e sipërpërmendur apo edhe vetë familja
43

H. Hunger, Zur Humanität Kaisers Andronikos II Palaeologos, në: “Zbornik Radova
Vizantologskij Institut” flet. VIII, nr. 1: Mélanges G. Ostrogorskij, Beograd, 1963, f. 149152; P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt. Berati e Vlora në shek. XII-XV, Tiranë, 2008, f.
163-169.
44
J. G. Hahn, AlbanesischeStudien, Jena, 1854, f. 83-84; M. Šufflay, Srbi i Arbanasi,
Beograd, 1925, f. 98-99.
45
R. Ljubinković-M. Čorović, La peinture médiévale à Ohrid, f. 114.
46
Anna Komnena, vëll. II, f. 190.
47
Në vitin 1246, një farë Dhimitër Kabasila, diakon e kastrensies nënshkruante si dëshmitar
në një akt noterial nga Durrësi, ku një ndër palët ishte Simon Vrana, edhe ky pinjoll i një
familjeje të shquar durrësake (shih: Acta Albaniae, I, 181; A. Ducellier, La façade, f. 199).
J. B. Pitra, Analecta sacra et classica spicilegio Solesmensi parata, vëll. VII, f. 423 vj.
48
et classica spicilegio Solesmensi parata, vëll. VII, f. 423 vj.
49
J. B. Pitra, Analecta sacra, VII, 424; Acta Albaniae, I, 160.
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e Topiajve, “princër të Arbërit”50, historia e një treve akoma më të gjërë të
Maqedonisë perëndimore, që veç Ohrit përfshinte edhe Dibrën e Pologun, është
e lidhur për gadi tre shekuj me familjen e bujarëve shqiptarë Gropa. Emri i tyre
shfaqet më së pari në burimet historike në vitet ’70 të shek. XIII. Atë kohë
dëgjojmë të flitet për Pal Gropën, një personazh i shquar në rradhët e fisnikërisë
shqiptare të asaj kohe, që mbante titullin e lartë sebast51. Këtë titull perandorët e
Bizantit ua akordonin zakonisht krerëve të grupeve etnike të huaja52. Nga një
akt anzhuin i vitit 1273, rezulton se sebasti Pal Gropa zotëronte territore të
gjëra në viset e Dibrës. Akti në fjalë citon si prona të tij vendet e Radikës së
Madhe e Radikës së Vogël, Kokobishtës, një vend tjetër të quajtur Zuadigorica,
Sirklanin, Krajën e Zesicën53. Vetëkuptohet që toponimet në fjalë janë
deformuar nga shkruesi i huaj i aktit anzhuin. Megjithatë, ku më tepër e ku më
pak, me siguri ata mund të identifikohen me emra vendesh që jetojnë ende në
krahinën e Dibrës. Kështu, Radika ka mbetur sot si emër i një lumi që zbret nga
krahu lindor i qytetit të Dibrës e vjen e bashkohet me Drinin e Zi, paksa në jug
të tij. Me siguri në mesjetë ekzistonte edhe një lokalitet me atë emër. Ne e
dimë, në bazë edhe të shembujve të tjerë, që emrat e lumenjve shpesh herë e
kishin origjinën tek emrat e vendbanimeve të njohura. Kështu, lumi Devoll u
quajt kështu nga qyteti i hershëm bizantin buzë tij, dhe po ashtu lumi Vrego u
quajt me këtë emër falë qendrës tregtare që lindi në shek. XIII në derdhjen e
tij54. Vendin Kobokishtë të aktit të mësipërm anzhuin, studjuesi austriak Th.
Ippen e identifikon me një farë Kosoveci.55 Ne na duket më e mundshme ta
çojmë Kokobishtën e Pal Gropës tek lokaliteti i sotëm me emrin Klloboçishtë.
Nga pikëpamja gjeografike, Klloboçishta në fjalë ndodhet në afërsi të
zotërimeve të tjera të identifikuara të Pal Gropës dhe lidhet në mënyrë të
natyrshme me to. Zuadigorica është me shumë gjasë Gjorica e sotme, që
ndodhet paksa në perëndim të Dibrës. Sirklani i dokumentit tonë të vitit 1273
është me siguri Zerqani.56 Gjithashtu Kraja është lehtësisht e identifikueshme
me Krajën e sotme, kurse Zessica, që sipas dokumentit anzhuin ndodhej në

50

Th. Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, f. 50-51.
Dokumenti i plotë tek: J. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principauté
française de Morée, vëll. II, Paris, 1843, f. 303-304. Një regest të tij e kanë botuar: L.
Thalloczy-C. Jireček-M. Šufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia
(Acta Albaniae), vëll. I, Vjenë, 1913, nr. 300.
52
H. Ahrëeiler, Sebaste-chef de groupes ethniques, Polychronion, Heidelberg, 1966, f. 3438.
53
J. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée, vëll.
II, Paris, 1843, f. 303-304; Acta Albaniae, I, 300.
54
Acta Albaniae, I, 140, 649; Acta Albaniae, II, 6, 31, 89, 133, 319.
55
Th. Ippen, Contribution à l’histoire de l’Albanie du XII au XV siècle, në: “Albania”,
Revue d’archéologie, d’histoire, d’art et des sciences appliqués, a. 1932, f. 29.
56
Th. Ippen, po aty, f. 29.
51
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luginën e një lumi me emrin e padeshifrueshëm Ebu, duhet të jetë Zepishta e
sotme57.
Sidoqoftë, duke patur parasysh shpëndarjen gjeografike dhe rëndësinë e
lokaliteteve të sipërpërmendura, rezulton se sebasti Pal Gropa paska qenë një
pronar mjaft i madh. Të tjerë zotërues tokash nga Dibra, që përmenden në
dokumentacionin bizantin para tij, i përkasin me siguri një rangu më të ulët.
Kështu, pronar i tillë ishte një farë Tanush Gjini, që përmendet aty nga viti
1230, por që i humbi tokat e tij, madje u shndërrua në një bujkërob (paroikos)
të rëndomtë, ngaqë u përjashtua nga trashëgimia prej vëllezërve të tij58. Pronar
më i rëndësishëm se Tanushi duhej të ishte një farë Gjergj Skorra, i cili
përmendet në një letër të kryepëshkopit të Ohrit, Dhimitër Komatjani më
122459. Ai mbiquhet aty si “shumë i shquari zoti Gjergj Skorra”
(megalepifanestatos). Nëse do të pranonim që zotërimet e Skorrës shtriheshin
rreth fshatit Konjarë, ku akoma ka një fis me emrin Skorra, mund të thoshim se
feudali Gjergj Skorra i vitit 1224 ishte një vasal i familjes Gropa. Në fakt, si
pozicion gjeografik Konjara gjendet midis Dibrës, Klloboçishtës e Gjoricës, pra
përfshihej në zotërimet e Gropajve, në shtrirjen që ato na shfaqen në
dokumentin anzhuin të vitit 1273.
Në kohën kur Gropajt shfaqen në dritën e historisë, treva e Dibrës ishte bërë
objekt konflikti mes Perandorisë Bizantine dhe Mbretërisë serbe. Kjo, pasi në
vitet e fundit të shek. XII kishte pushtuar qëndrat kryesore të Kosovës e të Zetës
(Mal i Zi), po vazhdonte të zgjerohej në drejtim të jugut60. Historiani bizantin
Georgios Akropolites rrëfen se aty nga vitet 1260, shqiptarët dibranë mundën të
dëbojnë ushtritë bizantine dhe në të njëjtën kohë mbajtën larg nga viset e tyre
inkursionet plaçkitëse të serbëve të Stefan Uroshit61.
Megjithatë, gjendja ishte e ndërlikuar në vitet e mëvonshme, përderisa në vitin
1273 bujari Pal Gropa vendosi të vërë zotërimet e tij nën sovranitetin e mbretit
Karl I Anzhu i Napolit. Në atë kohë ky ishte bërë zot i brezit bregdetar midis
Durrësit e Vlorës, duke përfshirë edhe Krujën, në sajë të marrëveshjes së arritur
në fillim të vitit 1272 me bujarët shqiptarë nga dyert Skurra, Blinishti, Jonima,
Arianiti, Vrana, Suma, Topia etj.62 Emri i Gropajve mungon në këtë
57

Ippen e quan Sebishta, shih: Th. Ippen, po aty, f. 29.
J. B. Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata, vëll. VI, Paris, 1891,
f. 425.
59
B. Ferjančić, Pljemestvo u epirskoj državi prvje polovine XIII vjeka, në: “Gllas” nr. 343,
kniga 5, Beograd 1986, f. 151-153.
60
S. Hafner, Stefan Nemanja nach den Viten des Heiligen Sava und Stefans des
Erstgekrönten. Serbisches Mittelalter, Graz-Ëien-Köln, 1962, f. 82, 87; C. Jireček,
Geschichte der Serben, I. Band, Gotha, 1911, f. 329.
61
Georgii Acropolitae, Chronike syngraphe, Lipsiae, 1903, f. 144-145.
62
Acta Albaniae, I, 269, 333; P. Xhufi, Shqiptarët përballë Anzhuinëve, në: “Studime
Historike”, Tiranë, 1987, nr. 1, f. 210.
58
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marrëveshje të parë me Anzhuinët. Pikat e marrëveshjes së vitit 1272 dihen dhe
janë komentuar bollshëm tashmë. Bujarët shqiptarë njihnin Karlin I Anzhu si
mbret të tyre, kurse ky i merrte nën mbrojtjen e tij sovrane bujarët në fjalë dhe
zotërimet e tyre, si dhe garantonte njohjen e privilegjeve, akorduar atyre nga
perandorët e vjetër të Bizantit, të titujve dhe të zakoneve të tyre të vjetra63.
Kemi të bëjmë, pra, me një kontratë tipike feudale midis kryezotit feudal dhe
vasalëve të tij të rinj shqiptarë. Por, duhet thënë se dinjitarët shqiptarë e bënë
këtë hap vasalizimi ndaj mbretit anzhuin të Italisë së jugut të shtyrë nga
rrethanat e jashtëzakonshme që po kalonte vendi në atë kohë dhe e bënë atë jo
pa hezitime serioze. Në fakt, dihet që traktativat për të arritur në kompromisin e
vitit 1272 zgjatën plot pesë vjet.
Gjithsesi, nuk kishte kaluar veç një vit pas nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje,
kur kreu i Dibrës, sebasti Pal Gropa vendosi t’i drejtohej edhe ai Karlit Anzhu,
duke i propozuar këtij të fundit që zotërimet e tij të viheshin nën mbrojtjen
anzhuine dhe ai vetë të njihte për kryezot sovran mbretin anzhuin. S’ka dyshim
që nëpërmjet një aleance me anzhuinët, Gropa kërkonte të siguronte një
koperturë të jashtme kundër Serbëve e Bizantinëve, që kërcënonin zotërimet e
tij. Në fakt, Anzhuinët ishin në marrëdhënie miqësore me Nemanjiçët serbë:
madje mbreti Stefan Urosh I ishte martuar atë kohë me një princeshë anzhuine.
Ndërkohë, marrëdhëniet me Perandorinë Bizantine ishin ato të një konflikti të
hapur64. Në rast se mbreti Anzhu do të pranonte të vendoste lidhje vasaliteti me
bujarin shqiptar, ai në bazë të së drejtës feudale obligohej automatikisht të
merrte nën mbrojtje vasalin e tij të ri, Pal Gropën, e kështu të angazhohej në
luftë me Serbët për të ndalur zbritjen e mëtejshme të tyre drejt Dibrës. Do të
detyrohej, gjithashtu, të angazhohej për të mbajtur larg nga ajo trevë kërcënimin
tjetër, fuqinë bizantine. Pal Gropa, pra, i kishte bërë shumë mirë llogaritë e tij:
lidhja e vasalitetit me Karlin I Anzhu i garantonte atij një mbrojtës autoritar, me
aleanca të fuqishme në Evropë, që do të ishte në gjendje të mbante larg
zotërimeve të Gropës si serbët, ashtu edhe bizantinët. Por mbreti anzhuin nuk
ra në lojën e bujarit shqiptar. Në letrën e përgjigjes që i dërgonte Pal Gropës në
maj të vitit 1273, Karli I Anzhu e njoftonte atë se ishte gati të lidhej me fisnikun
shqiptar dhe ta pranonte atë vasal të tij, por me kusht që zotërimi i tij të ishte e
“lirë” dhe të mos bënte pjesë as në “Mbretërinë e Arbërit” (Regnum Albaniae)
të shpallur nga anzhuinët, dhe as në mbretërinë e Serbisë. Pra, Pal Gropa mund
t’i bashkohej anzhuinëve vetëm në rast se zotërimi i tij sillte një zgjerim të ri të
sundimit anzhuin në Shqipëri dhe nuk bënte pjesë në territoret që tashmë e
kishin njohur pushtetin e tyre, apo në territoret që i pretendonte Serbia, aleate e
anzhuinëve65.
63

“omnia privilegia eis concessa ab antiquis imperatoribus Romaniae et omnes bonos usus
et consuetudines eorum”, shih: Acta Albaniae, I, 269.
64
G. Jireček, Geschichte der Serben, 319-323.
65
“dummodo non sint de pertinentiis regni nostri Albaniae, neque regni Servie”, shih: Acta
Albaniae, I, 300.
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Shkurt, në këtë rast mbreti anzhuin preferoi marrëdhëniet me serbët ndaj atyre
me bujarin shqiptar Pal Gropa. Në fund të fundit, treva e Dibrës ishte jashtë
interesave anzhuine, të cilat përqëndroheshin në viset e Durrësit e të Vlorës dhe
përgjatë itinerarit të rrugës Egnatia, në drejtimin Ohër-Selanik-Konstantinopojë,
ku Karli I Anzhu ëndërronte të mbërrinte një ditë për t’u bërë zot i Bizantit66.
Sidiqoftë, sebasti Pal Gropa bëri edhe një përpjekje të dytë për t’u marrë vesh
me mbretin anzhuin. Në pranverë të vitit 1274 ai shkoi në Durrës për t’u takuar
me mëkëmbësin e Karlit I Anzhu, kapitenin Nardo de Tusi67. Interesante është
se Pal Gropa paraqitet në këtë rast jo thjesht si përfaqsues i vetvetes, por i një
grupi të tërë krerësh shqiptarë. Ne dimë, se përveç atyre krerëve që u lidhën me
Karlin I Anzhu në vitin 1272, kishte edhe një grupim tjetër bujarësh shqiptarë
që ende nuk i kishin përcaktuar marrëdhëniet e tyre me mbretin anzhuin. Bie në
sy fakti, që në këtë mision përfaqësimi tek mëkëmbësi i mbretit Karl në Durrës,
Pal Gropa shoqërohej edhe nga një tjetër fisnik me emër, Gjin Muzaka, atë
kohë zot i territoreve mes Beratit e Korçës68. Me sa duket, zë fill qysh nga ajo
kohë miqësia dhe aleanca që këto dy familje feudale shqiptare do të ruajnë edhe
në vitet e mëvonshme69.
Takimi i Durrësit, siç mund ta quajmë, nuk solli ndonjë gjë të re në
marrëdhëniet e Pal Gropës, Gjin Muzakës e krerëve të tjerë shqiptarë që
qëndronin pas tyre, me mbretin Karl I Anzhu. Është kuptimplotë fakti, që
menjëherë pas këtij takimi, në dokumentet anzhuine mbi Shqipërinë fillon e
flitet gjithnjë e më shumë për përleshje të armatosura mes atyre që cilësohen si
“rebelë” shqiptarë dhe forcave anzhuine70. Madje, në ndonjë rast, kryengritësit
shqiptarë u ndjenë aq të fortë, sa të sulmonin edhe bastionet e sundimit anzhuin
në Shqipëri, kështjellat e Durrësit e të Vlorës71. Pikërisht në një nga betejat e
shumta që u zhvilluan rreth mureve të Durrësit, Gjon Muzaka, shoqëruesi i Pal
Gropës në bisedimet e Durrësit me mëkëmbësin anzhuin, u zu rob nga
anzhuinët dhe u dërgua i lidhur me pranga në burgun e kështjellës së Brindizit
në Itali72. Bashkë me Muzakën, në të njëjtën kështjellë ishin burgosur edhe
bujarë nga dyert Blinishti e Skurra, që i përkisnin grupimit të ashtuquajtur “filo66

A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au moyen âge, Tessaloniki, 1981, f. 230232.
67
Acta Albaniae, I, 318; K. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters
bis auf zu unserer Zeit, vëll. II, Leipzig, 1867, f. 300, shën. 74.
68
K. Hopf, Geschichte Griechenlands, II, f. 300, shën. 74; Acta Albaniae, I, 318; P. Xhufi,
Nga Paleologët te Muzakajt. Berati dhe Vlora në shek. XII-XV, Tiranë, 2008, f. 280-282.
69
Midis Muzakajve dhe Gropajve ekzistonin edhe lidhje krushqie, shih: G. Musachi,
Genealogia, në: Ch. Hopf, Chroniques gréco-romanes inédits ou peu connues, Berlin,
1873, f. 281.
70
A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie, f. 244; P. Xhufi, Shqiptarët përballë
Anzhuinëve, f. 213.
71
Acta Albaniae, I, 323, 330.
72
R. Minieri-Riccio, Il regno di Carlo I d’Angiò, në: “Archivio Storico Italiano” 3 (1879),
f. 163-164.
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anzhuin”, që negociuan paqen me mbretin Karl, në vitin 127273. Një fakt i tillë
tregon se rrethi armiqësor ndaj Karlit I Anzhu ishte zgjeruar, duke përfshirë
edhe ish-vasalët e dikurshëm të tij.
Gjithsesi, marrëdhëniet e Gropajve me Anzhuinët mbetën edhe paskëtaj të
ndera. Në vitin 1308, perandori titullar i Kostantinopojës, Karli Valua, kushëri e
kryezot i princit anzhuin Filip i Tarentit, përmbylli me mbretin serb Stefan
Urosh II një aleancë ushtarake kundër perandorit të Bizantit, Andronik II
Paleolog. Kundrejt ndihmës që mbreti serb do t’i ofronte në përpjekjen për
ripushtimin e Kostantinopojës, pretendenti francez pranonte t’i njihte Uroshit të
drejtat e pronës mbi viset deri në rrjedhën e lumit Mat, duke përfshirë në lindje
edhe viset e Dibrës, së bashku me Përlepin, Kërçovën, Shtipin e viset e Ohrit74.
Të njëjtën gjë kishte bërë më 1299 perandori i Bizantit, Androniku II Paleolog,
i cili në këtë mënyrë kishte dashur të fitonte miqësinë e mbretit serb75. Fakti që
një fisnik shqiptar, nga një tjetër derë e shquar, siç ishte ajo e Skurrajve, shfaqet
në fund të shek. XIII si qeveritar bizantin i Ohrit, flet pikërisht për një dobësim
të rolit të Gropajve në trevën e Dibër-Ohër. Por ky dobësim ishte gjithsesi i
përkohshëm, pasi në shek. XIV përmendet përsëri si zot i asaj treve Andrea
Gropa, i cili në vitin 1389 mori pjesë bashkë me Teodor Muzakën, në betejën e
Kosovës 76. Në atë kohë, të dhënat historike, ndonëse të rralla, dëshmojnë një
prani të qartë të elementit shqiptar jo vetëm në krahun e Dibrës e Tetovës, por
edhe në atë të Shtipit e me siguri të Ohrit77. Nga ana tjetër, vetë ekzistenca e
bashkësive katolike edhe në Maqedoninë perëndimore, njëlloj si në Kosovë,
qysh në shek. XII, pra përpara pushtimit të tyre nga ana e shtetit serb të
Nemanjiçve, përbën një provë të qartë të ekzistencës së hershme të popullsisë
shqiptare në këto anë78. Siç vërrente Pjetër Bogdani, Arqipeshkv i Shkupit në
1685, në këto anë “Sllavët, për antonomasi, e quajnë fenë katolike si fe e
shqiptarëve (arbanaska vera)79. Kështu, në fund të shek. XIII, Ohri, që mbetej
pika më veriore e zotërimeve bizantine, kishte akoma për kryezot një fisnik
shqiptar, heteriarkun e madh Progon Skurra. Ky, siç rezulton nga mbishkrimi i
73

Acta Albaniae, I, 396, 589.
“contrata a confinibus castri nomine Prilep usque ad confines castri nomine Prisec, et
contrata Ouciepoullie usque ad confines castri nomine Stip, et contrata de Deber usque ad
flumen nomine Mahat, et contrata Quiciaue usque ad confines Hoquerie”, shih: Acta
Albaniae, I, 589.
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G. Ostrogorsky, Storia dell’Impero Bizantino, Torino (Einaudi), 1968, f. 445.
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Musachi, Genealogia, f. 281-282; P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, f. 271, 273.
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J. B. Pitra, Analecta sacra et classica, vëll. VI, col. 423-425, 517;
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Kështu, në vitin 1204, flitet për një Arqipeshkv katolik të Shkupit, me emrin Marin,
ndërkohë që Prizreni kishte po atë kohë si arqipeshkv katolik të quajturin Abraham. Shih:
A. Theiner, Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium Historiam Illustrantia, tomus I
(1198-1549), Roma, 1863, nr. 45, f. 29.
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P. Bogdanus, Cuneus Prophetarum, pars prima, Patavii, 1685 (hyrje); P. Xhufi, Albanian
Heretics in the Serbian mediaeval Kingdom, në: The Truth on Kosova. The Academy of
Sciences of Republic of Albania, Tirana, 1993, f. 48-52.
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tij ktitorial në kishën e Shën Klementit në kështjellën e Ohrit, ishte martuar me
një mbesë të perandorit bizantin Andronik II, cilësohet aty si “dhëndërr”
(gambros) i tij dhe mu për këtë arsye kishte fituar edhe titullin e lartë të megas
heteriarkut.80 Progon Skurra dhe e shoqja e tij, Eudokia, i dhuruan kishës së
themeluar prej tyre, një podea që paraqeste kryqëzimin e Krishtit81.
Historia e Dibrës dhe e Gropajve dibranë në gjysmën e parë të shek. XIV,
mbetet përgjithësisht e errët. Dimë megjithatë, se pas vdekjes së car Stefan
Dushanit dhe shëmbjes së Perandorisë serbe të ngritur prej tij, zot i trevës së
Dibrës dhe asaj të Ohrit përmendet zhupani i madh Andrea Gropa82. Ky arriti
edhe të presë monedhat e tij, gjë që tregon se kishte mundur të ngrejë një
principatë mjaft të fuqishme83. Andrea ishte dhëndër i bujarit tjetër të fuqishëm
shqiptar, despotit Andrea Muzaka të Beratit84. Në vitin 1271 Andrea shkoi në
ndihmë të vjehrrit të tij në betejën për marrjen e Kosturit kundër princit serb
Marko Krajleviç85. Me thyerjen e këtij të fundit, jo vetëm Kosturi kaloi në duart
e Muzakës, por edhe Ohri u mor prej Andrea Gropës. Ky fakt dëshmohet
përveçse nga kronika e njohur e Gjon Muzakës, edhe nga një mbishkrim i
kishës së përmendur të Shën Klementit i vitit 1378, ku Andrea Gropa cilësohet
pikërisht zot i Ohrit86. Pikërisht kësaj periudhe i referohet një mbishkrim
historik mbi një kodik të Ohrit, i cili flet për lidhjet midis këtij qyteti dhe Karl
Topisë, princit të Arbërit, pas vdekjes së Stefan Dushanit87.
Në përfundim do të donim të shtronim edhe një konsideratë tonën lidhur me një
pjesëmarrje të mundshme të Gropajve dhe të dibranëve në betejën e njohur të
Fushë-Kosovës në 1389. Nga një njoftim i shkurtër i kronistit Gjon Muzaka, që
shkruante në vitin 1510, ne dimë se vëllai i despotit Andrea Muzaka, Teodor
Muzaka, mori pjesë bashkë me zotër të tjerë shqiptarë në betejën e Kosovës, ku
edhe humbi jetën88. Tani, nga rasti i përmendur i betejës së Kosturit më 1371, si
dhe nga të tjera raste89, ne e dimë se sundimtarët e ndryshëm angazhoheshin me
80

H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig, 1902, f. 13.
A. Froloë, La podea, un tissu décoratif de l’église byzantine, në: “Byzantion” XIII/2
(1938), f. 487; R. Ljubinković-M. Čorović, La peinture médiévale à Ohrid, f. 119.
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G. Musachi, Genealogia, f. 281-282; P. Xhufi, Nga Paleologët te Muzakajt, f. 271, 273.
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1975, f. 232.
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G. Musachi, Genealogia, f. 282.
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G. Musachi, Genealogia, f. 282.
86
J. Ivanov, Bllgarski starini iz Makedonije, Sofija, 1970, f. 42.
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Nga Kronika e Tokove (fillimi shek. XV) mësojmë se në betejën e Kranesë kundër kontit
Karl Toko (1412), sundimtarit shqiptar Gjin Zenebishi i erdhën në ndihmë krushqit e tij
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ushtri në territore larg zotërimeve të tyre, kur këtë ua impononte cilësia si vasal
apo si farefis i feudalit të përfshirë drejtpërsëdrejti në konflikt. Duke e ditur se
Muzakajt nuk kishin lidhje vasaliteti me asnjë nga zotërit e viseve të Kosovës e
të Maqedonisë Perëndimore, duke ditur gjithashtu se lidhje të hershme e
aktuale, përfshirë ato martesore, ata i lidhnin me Gropajt e Dibrës e të Ohrit, na
duket më se e përligjur të supozojmë se Muzakajt shkuan në betejën e FushëKosovës të thirrur nga krushqit e miqtë e tyre të vjetër nga Dibra. Prania e
Gropajve në Fushë-Kosovë duket, pra, të ketë qenë një fakt mjaft i sigurt.
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QERIM DALIPI

BALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE
(1360-1385)
(Vijon nga numri i kaluar)
KONSOLIDIMI DHE ZGJERIMI TERRITORIAL I SHTETIT TË
BALSHAJVE
Paqja e arritur nën trysninë venedikase, në fund të 1369-ës ose në fillim të
1370-ës, në raport me Republikën e Shën Markut, në fakt ishte përsëritje e
episodit të marsit të vitit 1369, i cili, siç është thënë në pjesën e parë të këtij
punimi, qe përmbyllur përmes rrugës paqësore. E gjithë kjo për zotërinjtë
arbërorë do të thoshte dritë e gjelbër për të marrë edhe një herë pëlqimin e
Republikës së Venedikut për të mbajtur anije të armatosura në det, të cilat më
vonë do t’i përdornin patjetër kundër Kotorrit. Në këtë drejtim, Gjergji I Balsha,
përballë paqes së arritur, nuk hoqi dorë nga qëllimet e tij. Kështu, në fillim të
shkurtit të vitit 1370, në Venedik ndodhej ambasadori i tij, i cili informoi
Sinjorinë se tregtarët e saj mund të tregtonin lirshëm në krahinat e zotërisë së
tij. Njëkohësisht Venedikut iu propozua të dërgonte konsullin e tij te Gjergji I1.
Përmes kushteve të këtilla të favorshme, padyshim se zotëriu arbëror përpiqej të
thyente hamendjen e Republikës përballë interesave të saj tregtare, dhe ta
tërhiqte atë në favor të qëllimit të tij të projektuar. Dhe me të vërtetë, pa kaluar
shumë kohë, në mars të atij viti, Gjergji I, përmes ambasadorit të tij, i kërkonte
leje Sinjorisë që anijet e tij të lundronin të armatosura në det. Senati venedikas,
më 7 mars, e miratoi kërkesën e parashtruar, por me kusht që anijet e
armatosura të Gjergjit I të përdoreshin vetëm kundër armiqve të tij,
respektivisht të mos i sulmonin anijet e tregtarëve venedikas dhe të tregtarëve të
tjerë. Njëkohësisht Senati vendosi që zotëriu i përmendur të mos i shqetësonte
1

A. Alb., II, nr. 264, f. 61; AAV, I/1, nr. 223, f. 204-205.
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kotorrasit, të cilët e respektonin paqen e arritur2. Nga kjo që u tha, nuk është
vështirë të konstatohet se Republika e Shën Markut nuk hiqte dorë nga
qëndrimi i saj i mëhershëm për çështjen e Kotorrit. Lëshimet e kufizuara ndaj
Balshajve, pa dyshim se ishin me karakter formal. Në fakt, Republika përmes
tyre synonte t’i mbante zotërinjtë arbërorë në anën e saj, me qëllim që mos i
rrezikonte privilegjet e sipërpërmendura tregtare. Në vjeshtë të vitit 1370,
ushtria e Nikollë Altomanoviçit depërtoi në territorin raguzan. Ekspedita u
karakterizua me shkatërrime dhe plaçkitje, si dhe me shumë vrasje e internime
të popullsisë. Njëkohësisht, dëme të mëdha pësoi edhe tregtia raguzane që
zhvillohej përmes tokës. E njëjta gjendje ekzistonte edhe në pranverë të vitit
1371. Në maj të atij viti, Raguza u kundërpërgjigj me dërgimin e një anijeje
lufte në gjirin e Grykës së Kotorrit. Ajo duhej të sulmonte njerëzit e Nikollës, të
cilët do t’i takonte në det. Pikërisht, gjatë këtij konflikti (1370-1371), qyteti i
Kotorrit kaloi nën pushtetin hungarez3, me ç’rast u fundosën synimet e
Balshajve për marrjen e tij. Nga ana tjetër, nga ky moment, për zotërinjtë
arbërorë sfidë kryesore mbetej Nikollë Altomanoviçi, i cili edhe më tej ishte në
luftë kundër aleates së tyre, Raguzës. Në fakt, ky feudal lehtë mund t’i vinte në
rrezik edhe kundërshtarët e tij në jug. Me sa duket, duke pasur parasysh këtë
rrethanë të mundshme, Balshajt vendosën të hynin në konflikt. Ata me këtë
veprim, përveç që i dilnin në ndihmë Raguzës, më në fund edhe mund të
çliroheshin nga rreziku i zotëriut të përmendur. Në këtë drejtim, në qershor të
vitit 1371, bujari i Gjergjit I Balshës, Andrea Pashtroviç, e informonte komunën
e Raguzës se zotëriu i tij Gjergji I, sundimtari Vukashin dhe djali i këtij të
fundit Marko, me ushtritë e tyre qëndronin në fushën pranë Shkodrës. Ata
planifikonin një sulm ndaj feudalit Nikollës, në Onogosht ose në ndonjë vend
tjetër, aty ku do ta gjenin. Njëkohësisht, bujari i përmendur u bëri thirrje
raguzanëve t’i përgatisnin anijet e tyre, të cilat do të transportonin ushtrinë e
Gjergjit I për në vendin e Nikollë Altomanoviçit. Me gjasë, anijet do të duhej të
lundronin nga gjiri i Grykës së Kotorrit drejt Konavlës dhe Draçevicës. Më së
voni deri më 26 qershor të atij viti, raguzanët dërguan një përfaqësues tek
Adrea me detyrë që të informohej nga afër se cilën ditë anijet raguzane duhej të
ishin gati për të bërë transportimin. Njëkohësisht, i dërguari raguzan duhej t’i
kërkonte Gjergjit I që ta ndërpriste armiqësinë ndaj Kotorrit, me të cilin
raguzanët, për shkak të mbretit hungarez, nuk dëshironin të kishin kurrfarë
ngatërresash. Ai, po ashtu duhej të mësonte se cilët zotërinj arbërorë do të ishin
me Gjergjin I dhe çfarë ushtrie kishin ata me veti, sa ishte e fuqishme ushtria që
duhej të shkonte përmes “rrugës së sipërme” (domethënë nga Shkodra në
Onogosht), dhe kur ata mund të niseshin. Megjithatë, çdo gjë mbeti në letër.
Vukashini u detyrua të largohet nga Shkodra, duke i shkuar në ndihmë vëllait të
2

A. Alb., II, nr. 266, f. 61; AAV, I/1, nr. 225, f. 206.
М. Динић, pun. i cit., f. 15-18; V. Foretić, Povjest Dubrovnika do 1808. Pprvi
dio: Od osnutka do 1526, Zagreb, 1980, f. 154-155.
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tij, Gjon Ugleshës, krahinat e të cilit rrezikoheshin nga osmanët4. Rrjedhimisht,
pas rënies së Vukashinit në betejën e Maricës (26 shtator 1371), Balshajt, nga
zotërimet e këtij ish-aleati morën qytetin e Prizrenit (1372)5. Me këtë rast,
popullsia (arbërore – Q. D.) e këtij qyteti e priti Gjergjin I Balshën me
entuziazëm të madh, saqë Balshajt u cilësuan me epitetin “çlirimtarë”6. Më pas,
Gjergji I u nda nga motra e Vukashinit dhe u martua me Teodorën, vejane e
bujarit malazez Zharko7.
Vëllai më i madh Strazimir Balsha, me sa duket, vdiq në vitin 1372, në Prizren,
ku edhe qe varrosur8, ndërsa Gjergji I Balsha (1372-1378) gjatë atij viti u bë zot
i qytetit të Pejës9. Në atë kohë, ose në vitet që pasuan, pushteti i Balshajve u
shtri edhe më thellë në Kosovë. Rrjedhimisht, Gjergji I Balsha ngriti pikën
doganore në Kriva Rrekë, pranë Novobërdës, në juglindje të Prishtinës. Në
funksion të fuqizimit të pushtetit të tij, ai u imponoi tregtarëve raguzanë
pagesën e taksës doganore në Kriva Rrekë dhe në Dejë10.
Ndërkohë, Balshajt arritën edhe suksese të tjera drejt rritjes së principatës së
tyre në një shtet të fuqishëm feudal. Rrjedhimisht, aty nga vitet 1370-1371, ata
u bënë sundimtarë të Arbërisë Jugperëndimore, respektivisht të Vlorës, të
Kaninës dhe të Beratit. Edhe pse në burimet e shkruara mungojnë
informacionet rreth mënyrës së zgjerimit të pushtetit të tyre në këto vise,
studiuesit janë të mendimit se ky proces ishte rezultat i martesës së Balshës II
me Komitën∗ (Komnenën)11. Në fakt, duket se, pushteti i Balshajve në Arbërinë
4
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djalë jashtëmartesor me emrin Gjergj (P. Imami, Srbi i Arbanasi kroz vekove, Beograd,
2000, f. 27).
8
P. Imami, v. c., f. 27.
9
Историја српског народа, II, Београд, 1982, f. 14; P. Bogdani, Kosova ..., f.
115; L. Lajçi, Shkodra në shekullin XV, Prishtinë, 1997, f. 50.
10
Monumenta serbica, nr. CLXXXIII, f. 193; Законски споменици, nr. LVIII, f.
196; Burime të zgjedhura, nr. 112, f. 186.
∗
Te Mauro Orbini, Komita përmendet me emrin Kanina (М. Орбин, v. c., f. 71).
11
Gjon Muzaka thekson se Komita ishte e bija e Andreas II Muzakës, e cila u
martua me Balshën II (Мемоарите на Иван и Константина Музаки, отъ А. Шоповъ,
Периодическо списание на българското книжовно дружество, год XV, София, 1904, f.
126-127; Gj. Muzaka, v. c., f. 39). Një pjesë e studiuesve e pranon si të besueshëm pikërisht
këtë informacion (П. Бартл, v. c., f. 31; P. Imami, v. c., f. 27-28; Historia e popullit
shqiptar, I, f. 302; L. Malltezi, Himara dhe qëndresa kundërosmane në shek. XV, në:
“Himara në shekuj”, Tiranë, 2006, f. 99; etj. Ndërsa, pjesa tjetër e studiuesve konsideron se
Komnena ishte e bija e princit bullgar të Beratit dhe të Vlorës, Gjon Komnen Asenit (И.
Руварац, v. c., f. 118; K. Jire~ek, Vlora në mesjetë, në: “Vëzhgime iliro-shqiptare”,
5
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Jugperëndimore u vendos që nga viti 1370. Ky qëndrim mund të mbështetet në
letrën e papës Urbani V (1362-1370) të 25 gushtit të atij viti. Përmes saj, ai u
rekomandoi Balshajve pesë peshkopët e porsaemëruar, të cilët duhej t’i
udhëhiqnin dioqezat në disa nga viset që ndodheshin nën pushtetin e tyre. Midis
këtyre peshkopëve ndodhej edhe peshkopi i Vlorës12, fakt që nënkupton se ky
qytet që atëherë ishte nën pushtetin e Balshajve.
Pavarësisht se Balshajt u përkrahën nga bujaria, ata, në Vlorë, megjithatë u
ballafaquan me rezistencën e shtresave të caktuara të popullsisë, të cilat në
radhë të parë ndoshta ishin zejtarë dhe tregtarë të lidhur me Venedikun, duke
kyçur këtu edhe tregtarët venedikas. Cilat ishin shkaqet që i detyruan ata t’i
kundërshtonin Balshajt, mund vetëm të supozohet. Nga një dokument
venedikas, të muajt mars të vitit 1372, mësohet se kapiteni i detit Adriatik, sipas
urdhrit të Republikës, duhej të shkonte te Gjergji I Balsha „sundimtar i Vlorës, i
Buduës dhe i viseve të tjera“ (Juram de Balsce dominum Avalonae et aliorum
locorum) dhe t’i kërkonte atij kompensimin për dëmin e shkaktuar ndaj
venedikasve13 domethënë tregtarëve venedikas. Kjo urdhëresë të çon në
supozimin se kryengritja që shpërtheu pikërisht gjatë atij viti ishte si pasojë e
dëmit të shkaktuar nga pushteti i Balshajve ndaj tregtarëve të Republikës, por
edhe ndaj atyre të cilët bashkëpunonin me to. Rrjedhimisht, mund të supozohet
se Balshajt nuk i respektonin privilegjet e tregtarëve venedikas, rrethanë e cila
goditi edhe zejtarët dhe tregtarët vendas, të cilët nga bashkëpunimi me ata
përfitonin mirë materialisht.
Disa banorë të qytetit të Vlorës, në pranverë të vitit 1372, u rebeluan∗ kundër
pushtetit të Balshajve dhe u larguan e u vendosën në ishullin e vogël të Sazanit
përpiluem prej L. Thallóczy-t, përkëthyer në shqip nga M. Merlika - Kruja, Shkodër, 2004,
f. 135; Р. Михаљчић, v. c., f. 190; Историја Црне Горе, II/2, f. 29; М. Антоновић,
Област Валоне и Канине под српском влашћу (1343-1417), Зборник Филозофског
факултета, серија А: историјске науке, Београд, 1994, f. 152; Dh. Shuteriqi, Arianitët –
Zotërimet, Studime për epokën e Skënderbeut, II, Tiranë, 1989, f.110; etj. Kristo Frashëri e
prezanton Komnenën si bijë të Aleksandrit (K. Frashëri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu – jeta
dhe vepra 1405-1468), Tiranë, 2002, f. 31), i cili ishte vëllai ose djali, ose së paku farefis i
Gjon Komnen Asenit (М. Антоновић, pun. i cit., f. 152; И. Руварац, v. c., f. 118; Р.
Михаљчић, v. c., f. 127; K. Jire~ek, Vlora në mesjetë, f. 135; A. Ducellier, La façade ..., f.
488). Në të vërtetë studiuesi francez A. Dyselje, duke iu referuar veprës së M. Orbinit, ku
ekziston shprehja “la figliula del despoto di Belgrado”, konstaton se bëhet fjalë për vajzën e
despotit të Beratit, Gjon Komnenin, prej nga vjen emri Komnena (A. Ducellier, La façade
..., f. 488 dhe shën. 122 në f. 610; I njëjti, Note sur l’ile de Sazan (Saseno) du XIIIе au XVе
siècles, në: “L’ Albani entre Byzance et Venise, Xe-XVe siècles”, London, 1987, f. 19, shën.
15).
12
A. Alb., II, nr. 270, f. 62.
13
Po aty, nr. 288, f. 67.
∗
Në qershor të vitit 1372 dy komandantë të flotës së kryengritësve dhe një
bashkëqytetar i tyre shtinë në dorë dy anije të vogla të një detari raguzan dhe sekuestruan
armë dhe disa mallra të tjera (AAV, I/1, nr. 264, f. 236).
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përballë qytetit. Mirëpo, për fatin e tyre u përkujdes Republika e Venedikut. Më
5 korrik 1372, Senati venedikas i shkroi një letër kapitenit të detit Adriatik,
përmes së cilës e porosiste që t’u propozonte kryengritësve të shpërnguleshin në
Koron dhe në Modon∗. Nëse ata do të pajtoheshin me këtë propozim, atëherë
kapiteni duhej të organizonte transportimin e tyre. Ndërsa, në qoftë se
kryengritësit nuk do të pajtoheshin, atëherë, porosiste Senati, ata nën mbrojtjen
venedikase do të mund të qëndronin me familjet dhe pasurinë e tyre në Sazan.
Nëse aty do të ndërtonin kështjellë, thuhet më tej në vendimin e Senatit, ata do
të liroheshin nga tatimet për katër vite. Më pas, ata do të ngarkoheshin me
tatime dhe angari. Ndërkohë, Senati obligohej të dërgonte ushtrinë për
mbrojtjen e ishullit, por në çdo rast banorët e tij do të duhej të jepnin betimin e
besnikërisë ndaj Venedikut. Kryengritësit zgjodhën të qëndronin në ishull dhe
pranuan kushtin e fundit të Republikës domethënë besnikërinë venedikase,
ndërsa Senati aty nga fundi i gushtit të atij viti vendosi t’u dërgonte ndihmë në
ushqime dhe armë. Kështu, gjatë disa viteve në vijim, ishulli i Sazanit shërbeu
si bazë e flotës venedikase në detin Adriatik. Nga fundi i muajt gusht të vitit
1377, kapiteni i flotës Donato Troni i shkruante Senatit pikërisht nga ky
ishull14.
Republika e Venedikut e shfrytëzoi kryengritjen e përmendur si mjet presioni
ndaj Balshajve. Në nëntor të vitit 1372, Senati venedikas iu përgjigj të
dërguarve të Gjergjit I Balshës se sundimtari i tyre duhej t’i kompensonte
dëmet e shkaktuara ndaj qytetarëve venedikas dhe t’ua kthente atyre borxhet,
dhe tek pastaj do të jepej përgjigja për çështjen e Sazanit. Ambasadori i Gjergjit
I premtoi se çështja e dëmshpërblimit do të zgjidhej, por nga ky premtim nuk
doli asgjë. Rrjedhimisht, Senati, aty nga mesi i marsit të vitit 1373, deklaroi se
Gjergji I nuk i kthente borxhet e përmendura, prandaj urdhërohej kapiteni i
flotës së detit Adriatik të përpiqej të kompensonte dëmet dhe pagesën e
borxheve, të cilat gjithsej arrinin 9 000 dukate. Nëse këtë detyrë ai nuk mund ta
arrinte përmes rrugës paqësore, atëherë atë duhej ta realizonte me përdorimin e
forcës, duke konfiskuar pasurinë e të nënshtruarve të Gjergjit I. Megjithatë, ky
vendim i Senatit nuk u vu në jetë15.
Nga ana tjetër, Balshajt, ndërkohë, arritën një sukses tjetër të rëndësishëm në
funksion të zgjerimit territorial të shtetit të tyre. Ata u bënë zotër të një pjese të
viseve juglindore arbërore, duke marrë qytetin e Kosturit∗, që ndodhej nën
∗

Kështjellat e Koronit dhe të Modonit në Peloponez ndodheshin nën sundimin
venedikas (Historia e popullit shqiptar, I, f. 458).
14
A. Alb., II, nr. 293, 299, f. 68, 70; AAV, I/1, nr. 236, 237, 264, f. 212-214, 236;
A. Ducellier, La façade ..., f. 488; I njëjti, Note sur l’ile de Sazan ..., f. 19-20; М.
Антоновић, pun. i cit., f. 161.
15
A. Ducellier, La façade ..., f. 488-489; М. Антоновић, pun. i cit., f. 162-163.
∗
Kosturi në dokumentet e gjysmës së dytë të shek. XIV përfshihet brenda
konceptit Arbëri “Castoria de partibus Albanie” (B. Kreki}, Dubrovnik (Raguse) et la
Levant au moyen âge, Paris, 1961, f. 229).
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pushtetin e zotit feudal Marko. Sipas Mauro Orbinit, i cili këtë ngjarje e vendos
pas rënies të Vukashinit në betejën e Maricës (1371), Balsha II e pushtoi qytetin
me pëlqimin e Helenës, atëherë kur bashkëshorti i saj Markoja nuk ndodhej
aty16. Mirëpo, në një burim tjetër historik thuhet krejtësisht diç tjetër mbi këtë
ngjarje. Sipas tij, Andrea II Muzaka feudalit të përmendur ia mori Kosturin me
luftë17. Në një situatë të këtillë informacionesh kundërthënëse, patjetër se duhet
bërë përpjekje për ndriçimin e problematikës së përmendur, por gjithnjë duke
pretenduar të mundshmen. Rrjedhimisht, në fillim të viteve 70 të shek. XIV,
Balshajt u bënë zotër edhe të qytetit të Beratit18, i cili ishte pjesë përbërëse e
zotërimeve feudale të Andreas II Muzakës, sundimi i të cilit shtrihej në
krahinën e Myzeqesë dhe më gjerë19, gjë që nënkupton se Muzakajt kishin rënë
nën pushtetin e Balshajve. Me fjalë të tjera, përmendja e të sipërpërmendurve
për sundimtarë të Kosturit, sipas burimeve të cekura, dhe paraqitja e
mëvonshme si zotër të tij e djemve të Andrea II Muzakës, Stoja dhe Teodori
(1383/4)20, do të thotë se Balshajt i kishin lënë Muzakajt të qeverisnin me këtë
qytet, por si vasalë të tyre.
Në fillim të vitit 1372, Gjergji I Balsha dhe Karl Topia, me sa duket, po
trazonin në vazhdimësi Durrësin, i cili ndodhej nën sundimin e anzhuinëve të
Napolit. Për t’i bërë ballë këtij rreziku, konti i Durrësit, Ludevigu i Navarës, u
tregua tepër energjik. Ai u përpoq të përgatiste një ekspeditë ndëshkuese kundër
sundimtarëve arbërorë. Po ashtu, konti anzhuin planifikonte t’i zinte ata rob,
përndryshe armiq të moçëm të tij, për të cilët premtonte një çmim prej 1. 000
dukatesh ari për secilin. Pavarësisht se një gjë e tillë nuk u realizua21, as
sundimtarët arbërorë nuk e arritën qëllimin e projektuar. Prandaj ishte e
natyrshme që Balshajt të merreshin me sfidat e tjera të radhës. Në këtë drejtim,
Gjergji I Balsha, në pranverë të vitit 1373, papritmas u pajtua me kundërshtarin
e tij Nikollë Altomanoviçin. Afrimi midis tyre, me gjasë, u realizua me
iniciativën e diplomacisë venedikase. Në të vërtetë, në maj të vitit 1373,
raguzanët∗ e lajmëronin mbretin hungarez se Republika e Venedikut përpiqej,
16

Balsha II e mori Kosturin në dorëzim nga Helena, duke e mashtruar atë se për
këtë shërbim do t’i ofronte kurorën martesore (М. Орбин, v. c., f. 68).
17
Мемоарите на Иван и Константина Музаки, f. 126-127; Gj. Muzaka, v. c., f.
29; В. Б. Грозданова, Прилог кон Охридската ковница од XIV век, Историја, VII/1,
Скопје, 1971, f. 201; Ј. Белчовски, Охридската архиепископија (од основањето до
паѓањето на Македонија под турска власт), Скопје, 1997, f. 394).
18
М. Орбин, v. c., f. 67.
19
Gj. Muzaka, v. c., f. 29.
20
Г. Суботић, Манастир Богородице Месонисиотисе, Зборник радова
Византолошког института, XXVI, Београд, 1987, f. 160-161; Ц. Грозданов,
Охридското ѕидно сликарство од XIV век, Охрид, 1980, f. 20, shën. 123).
21
A. Alb., II, nr. 286, f. 66-67; M. Shuflaj, v. c., f. 109, 129; A. Ducellier, La
façade ..., f. 480.
∗
Paqja midis Raguzës dhe Nikollë Altomanoviçit u arrit në pranverë të vitit 1372
(М. Динић, pun. i cit., f. 20).
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përmes përfaqësuesit të saj, të tërhiqte Balshajt dhe Nikollë Altomanoviçin në
luftë kundër Hungarisë. Si kompensim për këtë, ajo u premtonte atyre dhënien e
qyteteve që kishin pranuar pushtetin hungarez: Kotorri dhe Durrësi (për
Gjergjin I) dhe gadishullin e Peleshacit, në veriperëndim të Raguzës, (për
Nikollën)22. Megjithatë, këto plane nuk u vunë në jetë.
Nikollë Altomanoviçi, i cili ndërmerrte sulme ushtarake kundër banit boshnjak
Tvërtko dhe princit serb Lazar, sfidoi këta sundimtarë të lidhin aleancë kundër
tij. Kështu, në vjeshtë të vitit 1373, aleatët i shkaktuan Nikollës disfatë të rëndë,
ku vetë ai qe verbuar. Fituesit i ndanë zotërimet e tij feudale midis veti. Por,
nga situata e krijuar përfitime nxori edhe Gjergji I Balsha, i cili pushtoi një
pjesë të territorit të feudalit të mposhtur. Pra, ai u bë zot i Trebinjës, Konavlës
dhe Draçevicës23, të cilat shtriheshin midis Grykës së Kotorrit dhe Raguzës.
Pushteti mbi Trebinjën, Konavlën dhe Draçevicën i solli Gjergjit I Balshës edhe
të drejtën e shfrytëzimit të tributit të Shën Dhimitrit, të cilin raguzanët prej
kohësh e kishin lidhur me atë që sundonte me territoret përreth Raguzës. Pas
vdekjes së perandorit serb Uroshit V, tributin në fjalë, për një kohë të shkurtër,
e pat marrë Nikollë Altomanoviçi, dhe më pas ai i kaloi Gjergjit I24. Ky
sundimtar, gjatë qëndrimit në Raguzë, në nëntor të vitit 1373, në emër të vet, të
vëllait të tij, Balshës II, dhe të nipit, Gjergjit II Balshës (djalë i Strazimirit)∗, i
lëshoi një dokument Republikës së Raguzës. Përmes tij ai betohej se do të
ruante miqësinë e vjetër me raguzanët, dhe se, në rast nevoje, do të ndihmonte
dhe qytetin e tyre. Sundimtari arbëror, më tej, u garantonte tregtarëve raguzanë
tregti të lirë në vendin e tij, duke premtuar se nëse ata do të pësonin ndonjë
dëm, atëherë fajtorët do t’ia dorëzonte Raguzës ose do t’i kompensonte vetë
dëmet. Ai, po ashtu i lironte ata nga pagesa e taksave doganore, por u tregua
tepër syçelë për të ardhurat e tributit të sipërpërmendur, duke kërkuar pagesën e
tyre25.
Me zgjerimin e pushtetit të Balshajve në veriperëndim deri në afërsi të Raguzës,
në verilindje deri në juglindje të Prishtinës, si dhe në Arbërinë Jugperëndimore
dhe atë Juglindore (Kosturi), vëllezërit Gjergji I dhe Balsha II tanimë qëndronin
në krye të një shteti të fuqishëm feudal. Si i tillë, ky shtet, posedonte vulën,
22

A. Alb., II, nr. 312, f. 72; Писма и упутсва Дубровачке Републике, књ. I,
објавио Ј. Тадић, Београд, 1935, nr. 261, f. 274.
23
М. Орбин, v. c., f. 59-61.
24
Историја Црне Горе, II/2, f. 31. Tributi i Shën Dhimitrit në të vërtetë ishte
çmimi për tregtinë e lirë të raguzanëve dhe për paqen në kufi. Raguza këtë tribut vjetor ia
paguante Gjergjit I Balshës derisa ky sundimtar e pati pushtetin mbi Trebinjën, Konavlën
dhe Draçevicën (1373-1377). Marrëdhëniet midis tyre ishin miqësore dhe të dyja palët ishin
të kënaqura (V. Foretić, v. c., f. 155-156).
∗
Sipas njoftimeve të Gjon Muzakës, Strazimiri ishte i martuar me vajzën e bujarit
arbëror Progon Dukagjini, Irenën, me të cilën pati djalin Gjergjin (Gj. Muzaka, v. c., f. 58).
25
Monumenta serbica, nr. CLXXIII, f. 183-184; Законски споменици, nr. LV, f.
192. Burime të zgjedhura, nr. 111, f. 185.
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stemën26, monedhat27, pikat doganore28 dhe, siç dihet, ambasadorët që vizitonin
disa nga qendrat e shteteve të kohës. Në këtë rast duhet shtuar edhe faktin se
Balasha II mbante titullin “mbret”29. Prandaj, te njerëzit e rëndomtë, nuk
mungoi shprehia që pushteti i tyre të shihej nga prizma e krenarisë,
respektivisht e traditës historike, prirje kjo e njohur në mesjetë. Kështu,
sundimtarët e përmendur, në epitafin e Glavnicës (Ballshit) të vitit 1373,
përmenden si „zotërinj shumë të lartë të Serbisë, Romanisë (Bizantit – Q. D.)
dhe gjithë Arbërisë“30.
Në pranverë të vitit 1375, përfaqësuesit e kishës bizantine dhe të asaj serbe
arritën marrëveshje pajtuese në Prizren31, i cili, siç është thënë më lartë,
ndodhej nën sundimin e Balshajve. Moskundërshtimi i Gjergjit I ndaj aktit të
këtillë, mendojmë se mund të interpretohet si respekt ndaj kishës ortodokse, nga
e cila vëllezërit Balshaj ishin larguar vetëm përpara disa vitesh. Njëkohësisht,
ky moskundërshtim mund të nënkuptohet edhe si kontribut i rëndësishëm drejt
tolerancës midis ortodoksizmit dhe katolicizmit, sepse pikërisht atë vit
përmendet edhe ipeshkvi i Prizrenit, Gjoni32. Mirëpo, mbi të gjitha, me sa
duket, përmes aktit të përmendur, Gjergji I synonte të kishte nën ndikimin e tij
Patrikanën e Pejës (ndodhej në kuadër të zotërimeve të tij), ashtu siç i kishte

26

Balshajt shërbeheshin me vulë të stemës sundimtare të tyre, në të cilën paraqitej
koka e ujkut (S. Antoljak, Shkencat ndihmëse të historisë, Prishtinë, 1972, f. 177, 186).
27
Balshajt si familje sundimtare farkëtuan monedha. Kështu Gjergji I Balsha
farkëtoi pesë lloje monedhash me mbishkrim sllav. Këtu mund të përmenden edhe dy lloje
monedhash bakri, të cilat mund të lidhen me Gjergjin I, dhe janë me mbishkrime latine
(monedha e Tivarit me germën e madhe G – dhe mbishkrimi eorgius në njërën anë, dhe
germa e madhe А – dhe mbishkrimi ntivar në anën tjetër; dhe monedha e Shkodrës me
germën e madhe G në njërën anë, dhe mburoja-emblema e këtij qyteti në anën tjetër. Balsha
II faktoi vetëm një lloj monedhe (të qytetit të Shkodrës me emrin e tij), ndërsa Gjergji II
Balsha dy lloje, nga të cilat njëra lidhet me Shkodrën, por në të është edhe emri i tij.
Monedhat e Balshës II dhe të Gjergjit II janë me mbishkrime latine (С. Димитријевић,
Новац кнеза Лазара у односу на новац других обласних господара, О кнезу Лазару,
Научни скуп у Крушевцу /1971/, Београд, 1975, f. 189-190, 196, 199, 206).
28
Monumenta serbica, nr. CLXI, f. 177; A. Alb., II, nr. 235, f. 53-54.
29
Мемоарите на Иван и Константина Музаки, f. 126-127; Gj. Muzaka, v. c..,
f. 39)
30
Burime të zgjedhura, nr. 124, f. 194; Th. Popa, Mbishkrime të kishave në
Shqipëri, përgatitur për shtyp nga Dega e Botimeve të Akademisë së Shkencave të RSH-së,
Tiranë, 1998, nr. 90, f. 84-85.
31
М. Пурковић, Српски патријарси средњега века, Гласник Скопског
научног друштва, књига XV-XVI/9-10, Скопље, 1936, f. 309-310; Историја српског
народа, II, f. 13.
32
A. Alb., II, nr. 326, f. 76; M. Shuflaj, v. c., f. 203; G. Gjini, Ipeshkvia ShkupPrizren nëpër shekuj, Ferizaj, 1992, f. 98. Ipeshkvia e Prizrenit gjatë shek. XIV-XV ishte
sufragat e ipeshkvisë së Kotorrit (Z. Mirdita, Krishtenizmi ndër shqiptarë, Prizren – Zagreb,
1998, f. 168).
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nën ndikim edhe ipeshkvitë katolike, që nga viti 137033. Në kuadër të këtij
këndvështrimi konsiderojmë se mund të shihet edhe kuvendi kishtar, i thirrur,
nga sundimtarët Gjergji I dhe Lazari, në fillim të tetorit të vitit 1375, në Pejë,
për zgjedhjen e patriarkut të ri të kishës serbe. Kuvendi u përcoll me
kundërthënie, të cilat, siç thekson studiuesi M. Purkoviç, ishin rezultat të asaj
se: “A do të ishte kandidati i ri njeri i princit Lazar, apo njeri i Balshajve”.
Megjithatë, kundërthëniet qenë kapërcyer me zgjidhje kompromisi. Patrik u
zgjodh asketi bullgar Efremi34. Mirëpo, meqë në kuvend morën pjesë edhe dy
përfaqësues të patrikanës së Kostandinopojës, Matheu dhe Marku35, atëherë
mund të supozohet se kompromisi i përmendur qe arritur edhe nën ndikimin e
tyre.
Nga ana tjetër, marrëdhëniet midis Balshajve dhe Republikës së Shën Markut
edhe më tej mbeteshin të rënduara për shkak të çështjes së dëmshpërblimit të
vitit 1372. Kështu, më 13 mars 1376, Senati venedikas thuajse përsëriti
urdhëresën e marsit të vitit 1373, por vetëm me pak ndryshime. Kësaj radhe
theksohej se konfiskimi duhej bërë ndaj Gjergjit I dhe vëllait të tij, sundimtar i
Vlorës. S’ka dyshim se edhe ky vendim mbeti në letër, ndërsa situata u acarua
edhe më shumë kur në fillim të vitit 1376 disa banorë të Vlorës vranë dy
tregtarë venedikas. Senati venedikas e akuzoi Balshën II se me urdhër të tij u qe
marrë i gjithë malli tregtarëve të vrarë, në vlerë prej 5 000 dukatesh. Përveç
këtij rasti, tregtarëve venedikas iu imponua edhe pagesa e doganës. Prandaj,
Senati urdhëronte kapitenin e detit Adriatik të shkonte në Vlorë, të takohej me
Balshën II dhe mëkëmbësit e tij dhe t’u kërkonte atyre dënimin e fajtorëve,
kompensimin e dëmit dhe heqjen e doganës36. Se si qe epilogu i këtij kontesti,
në mungesë të të dhënave burimore, mund vetëm të supozohet.
Gjergji I Balsha dhe bani boshnjak Tvërtko, me ndërmjetësimin e raguzanëve, u
takuan në Lokrum për t’i zgjidhur kundërthëniet midis tyre. Gjergji I, sipas
Mauro Orbinit, dëshironte ta shfrytëzonte takimin për të zënë rob Tvërtkon, por
në këtë hap të ndërmarrë u pengua nga raguzanët. Si rezultat i këtij incidenti
dështoi arritja e marrëveshjes së pritur37, ndërsa marrëdhëniet midis tyre u
acaruan skajshmërish. Kështu, në janar ose në gjysmën e parë të shkurtit të vitit
1377, në Trebinjë, në Konavlë dhe në Draçevicë shpërtheu kryengritje kundër
pushtetit të Balshajve, e cila qe nxitur nga njerëzit e banit Tvërtko. Për rrjedhojë
këto vise u shkëputën nga shteti i Balshajve dhe hynë në kuadër të shtetit
boshnjak, i cili tani u zgjerua deri në afërsi të Kotorrit. Gjergji I nuk u pajtua
me këtë rrethanë negative dhe u kundërpërgjigj përmes organizimit të një
33

Papa Urbani V, midis 9 dhe 25 gushtit 1370, emëroi peshkopët e Vlorës, të
Pultit, të Lezhës, të Arbanonit dhe të Sardit, të cilët ua rekomandoi vëllezërve Balshaj (М.
Антоновић, pun. i cit., f. 160).
34
М. Пурковић, pun. i cit., f. 310.
35
Историја српског народа, II, f. 14.
36
A. Ducellier, La façade ..., f. 488-489; М. Антоновић, pun. i cit., f. 162-163.
37
М. Орбин, v. c., f. 69-70.
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ekspedite kundër zotërimeve të banit boshnjak në Hum. I shoqëruar nga aleati i
tij, Kal Topia, në krye të ushtrisë prej 10 000 vetash, Gjergji I, në tetor të atij
viti, përmes Onogoshtit, arriti deri në Nevesinjë. Por më shumë nuk arriti të
bëjë. U kthye prej andej me plaçkë të madhe lufte38.
Më 13 janar 1378∗, Gjergji I Balsha vdiq në Shkodër, ndërsa pushtetin e
trashëgoi i vëllai, Balsha II (1378-1385). Ky sundimtar, për sa i përket politikës
së brendshme, ndërmori masa të duhura për përqendrimin e të gjithë pushtetit
në duart e veta. Në këtë kuadër, ai arrestoi nipin e tij Gjergjin II Balshën në
kështjellën e Durrësit, për shkak të “mosdëgjueshmërisë” dhe nga frika se do të
mund të qeveriste me Zetën39. Mund të supozohet se ky internim u bë para
datës 24 prill 1385, kur tashmë Balsha II ishte bërë sundimtar i këtij qyteti40,
respektivisht në periudhën kohore 1382-138541. Një masë tjetër e ndërmarrë
ishte ajo e mbushjes së arkës shtetërore, gjë që garantonte fuqinë e shtetit.
Kështu, në nëntor të vitit 1379, Balsha II konfirmoi vendimin e mëparshëm të
Gjergjit I për pagesën e taksës doganore, 2 dinarë për thes, nga tregtarët
raguzanë në Dejë dhe në Kriva Rrekë42.
Lufta detare midis Venedikut dhe Xhenovës (1378-1381), për shkak të ujdhesës
së Tenedosit, u përhap shpejt edhe në ujërat e detit Adriatik. Në gusht të vitit
1378, venedikasit u bënë zotër të Kotorrit, por nuk mundën ta mbanin atë për
një kohë të gjatë. Në qershor të vitit 1379, ky qytet përsëri u ndodh nën
pushtetin hungarez. Gjatë këtij konflikti, edhe pse Balsha II konsiderohej si
aleat raguzan dhe hungarez, ai kishte lidhje me Republikën e Venedikut, duke
mbajtur në oborrin e tij tregtarin venedikas Filip Barelin. Ky tregtar i fuqishëm,
në fakt kryente funksionin e protovestiarit (ministër i financave), nga i cili
kryezoti i përmendur merrte hua në të holla, ndërsa kur nuk mund t’i kthente
borxhin, e kompensonte atë përmes dhënies së pronave tokësore43.
Kur në afërsi të Ulqinit filloi patrullimin një anije xhenoveze (1380), për t’i
penguar anijet venedikase të furnizoheshin në këtë qytet, Balsha II u lejoi
ulqinakëve ta sulmonin dhe ta konfiskonin atë. Kjo ngjarje e detyroi flotën
38

35.

∗

Po aty, f. 70; М. Динић, pun. i cit., f. 35-37; Историја Црне Горе, II/2, f. 34-

Gjergji I Balsha vdiq më 13 janar 1378 dhe jo siç thotë Mauro Orbini më 13 janar
1379 (Р. Михаљчић, v. c., f. 206).
39
М. Орбин, v. c., f. 70-71; Историја Црне Горе, II/2, f. 37.
40
Monumenta serbica, nr. CXCII, f. 202; Законски споменици, nr. LX, f. 197198; A. Alb., II, nr. 388, f. 93.
41
Çështja e kalimit të Durrësit nën sundimin e Balshajve nuk është precizuar deri
në fund. Disa studiues këtë ngjarje e vendosin në vitin 1382 (K. Frashëri, v. c., f. 36; P.
Bogdani, Kosova ..., f. 119); të tjerë në vitin 1383 (П. Бартл, v. c., f. 31; Historia e popullit
shqiptar, I, f. 304); si dhe disa të tjerë më 1385 (Историја Црне Горе, II/2, f. 47;
Историја српског народа, II, f. 28).
42
Monumenta serbica, nr. CLXXXIII, f. 193; Законски споменици, nr. LVIII, f.
196; Burime të zgjedhura, nr. 112, f. 186.
43
Историја Црне Горе, II/2, f. 37-39, 46.
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xhenoveze të përgatitej për ndërmarrjen e veprimeve ushtarake kundër Ulqinit.
Raguza, edhe pse ishte në gjendje lufte me Republikën e Venedikut, për t’i
ruajtur interesat e tregtarëve të saj në shtetin e Balshajve, ndërhyri pranë
Balshës II, duke kërkuar çlirimin e anijes xhenoveze. Meqë kjo nuk i shkoi për
dore, shteti dalmatin u bëri thirrje xhenovezve të mos e sulmonin Ulqinin dhe
njerëzit e Balshajve44.
Gjendja e tendosur, si më sipër, patjetër se ishte si pasojë e zemërimit të
Balshës II ndaj xhenovezëve dhe zarasve, të cilët kishin zënë dhe ndaluar disa
varka të njerëzve të tij në rrugë për në Raguzë. Raguzanët theksonin se thuajse
ishin nën rrethim për shkak të veprimit të tillë të xhenovezëve dhe të zarasve,
dhe se ishte rrezikuar edhe furnizimi i qytetit me prodhime nga ana e territoreve
të Balshës II. Madje, sipas tyre, ky kryezot në mënyrë tendencioze konsideronte
se Raguza dhe Zara ishin nën pushtetin e një sundimtari (domethënë të mbretit
hungarez – Q. D.). Rrjedhimisht, raguzanët frikoheshin se ai si “njeri i
paarsyeshëm” do të mund t’u hakmerrej dhe të kërkonte dëmshpërblim për
dëmin e pësuar të njerëzve të tij. Mirëpo, marrëdhëniet midis tyre disi u
rregulluan dhe ishin të mira deri në momentin kur Balsha II filloi sulmet ndaj
Kotorrit, kur përsëri u acaruan45.
Mbreti boshnjak Tvërtko∗, i cili nuk posedonte asnjë liman në detin Adriatik, në
pranverë të vitit 1382, i vuri themelet e një kështjelle në afërsi të lumit të vogël
Sutorin, në hyrje të Grykës së Kotorrit. Kështjella duhej të mbronte tregun, të
cilin këtu e themeloi Tvrtkoja. Dalja e këtij të fundit në Grykën e Kotorrit, pa
dyshim se sfidonte sundimtarin arbëror. Prandaj, për t’iu kundërvënë politikës
së këtillë pushtuese, që rrezikonte posaçërisht qytetin e Kotorrit, Balsha II, pas
vdekjes të mbretit anzhuin të Hungarisë, Ludovikut I (11 shtator 1382), tashmë
në fillim të vjeshtës të atij viti, nxitoi dhe e vuri qytetin nën rrethim. Aty nga
gjysma e muajit tetor, kotorrasit kërkuan ndërhyrjen e raguzanëve pranë
Balshës II. Këta të fundit u shprehën pozitivisht rreth kësaj çështjeje, por nuk
arritën ndonjë rezultat. Rrethimi vazhdoi edhe në fillim të vitit 1383 dhe në këtë
drejtim u dallua kështjellari i Buduës, Nikollë Sakati, i cili i sulmonte dhe i
konfiskonte varkat raguzane që lundronin drejt Kotorrit46.
Për ta larguar rrezikun boshnjak, Balsha II, siç duket, ndërmori ekspeditë
kundër mbretit Tvërtko. Kështu në shtator të vitit 1383, gjendja në territorin
midis Grykës së Kotorrit dhe Raguzës, domethënë në Trebinjë dhe në Konavlë,
ishte shumë e tendosur. Mbreti boshnjak dërgoi një ushtri prej 2 000 vetash, e
cila përzuri ushtritë e Balshës II nga krahinat e përmendura, mirëpo lufta për

44

P. Bogdani, Lufta e Principatës së Balshajve ..., f. 53-54.
Историја Црне Горе, II/2, f. 45-46.
∗
Tvërtko u shpall perandor më 26 tetor 1377.
46
Po aty, f. 41-42; С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе,
Београд, 1964, f. 151; P. Bogdani, Lufta e Principatës së Balshajve ..., f. 57.
45
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Kotorrin nuk përfundoi47. Në pranverë të vitit 1384, Kotorri përsëri ishte i
rrethuar nga sundimtari arbëror. Raguzanët edhe një herë u premtuan kotorrasve
se do të dërgonin një përfaqësi diplomatike pranë Balshës II për të mbajtur anën
e tyre. Mirëpo, edhe në këtë rast nuk pati rezultat. Duket se qyteti, aty nga fundi
i korrikut të atij viti, iu dorëzua boshnjakëve, ndërsa mbretëresha hungareze
Maria, pushtetin boshnjak mbi këtë qytet e vërtetoi gjatë periudhës nga fundi i
marsit e deri para gushtit të vitit 138548.
Kalimi i Kotorrit nën pushtetin boshnjak, me gjasë, u kundërshtua ashpër nga
Balsha II. Forcat e tij ushtarake madje luftuan kundër ushtrisë së mbretit
boshnjak, por rrjedha e luftimeve nuk është e njohur. Dihet vetëm se Tvërtkoja
para 5 tetorit 1385 dërgoi dy përfaqësues në Venedik, të cilët kërkuan
ndërmjetësimin venedikas për arritjen e paqes me sundimtarin arbëror. Senati
venedikas, më 5 tetor, u shpreh pozitivisht për kërkesën e parashtruar, sepse,
përveç luftës, siç është thënë në përgjigjen për mbretin boshnjak, më tepër
dëme u shkaktohej qytetarëve venedikas, të cilët ndodheshin në viset e
sundimtarëve që ishin në konflikt49. Megjithatë, misioni ndërmjetësues i
Republikës së Venedikut, me sa duket, nuk u realizua.
Nga ana tjetër, ndërkohë Balsha II kishte arritur një sukses të rëndësishëm. Ai
tashmë, më 24 prill 1385, i kishte shtuar emrit të tij edhe titullin e “dukës së
Durrësit” (douka Dra~ki)50. Në këtë mënyrë zotërimet veriore dhe ato jugore të
Balshajve u lidhën midis tyre me një vazhdimësi territoriale, pra me viset e
Arbërisë së Mesme, duke krijuar në këtë mënyrë shtetin më të madh mesjetar
arbëror deri në atë kohë. Pushteti suprem i Balshajve, në fakt, duhet të jetë
shtrirë edhe në një pjesë të viseve të sotme të Maqedonisë Perëndimore. Është
fjala Ohrin me rrethinë, që siç dihet, pas vitit 1380, ishte nën sundimin e princit
të Arbrit, Karl Topisë51. Pra ky i fundit, logjikisht u ndodh nën pushtetin
suprem të Balshës II, i cili, me sa duket, në funksion të këtij realiteti të ri, edhe
një herë ua vërtetoi tregtarëve raguzanë të gjitha privilegjet, të cilat qysh më
herët ua kishte dhënë vëllai i tij Gjergji I dhe ai vetë52.
Këto suksese të Balshajve shpejt ranë nën hijen e rrezikut osman, që trokiste në
derë. Rrjedhimisht, në dhjetëditëshin e parë të gushtit të vitit 1385, Balsha II,
47

f. 43.

48

Д. Динић-Кнежевић, Дубровник и Угарска у средњем веку, Нови Сад, 1986,

Историја Црне Горе, II/2, f. 43; С. Ћирковић, Историја средњовековне
босанске државе, f. 151; P. Bogdani, Lufta e Principatës së Balshajve ..., f. 57.
49
Р. Ћук, v. c., f. 91; AAV, I/2, nr. 305, f. 19-20.
50
Monumenta serbica, nr. CXCII, f. 202; Законски споменици, nr. LX, f. 197.
51
Përshkrimi i cili hedh dritë për sundimin e Karl Topisë në Ohër është shkruar në
margjinat e një buletini grek të Gjon Lestiçnikut të kryepeshkopatës së Ohrit, si koncept i
letrës të igumenit të manastirit të Klimentit, Gjevrasiu. Në këtë dorëshkrim Karli përmendet
si ktitor i manastirit të përmendur dhe sundimtar i viseve perëndimore dhe të bregdetit (Ц.
Грозданов, v. c., f. 20-21).
52
Monumenta serbica, nr. CXCII, f. 202-203; Законски споменици, nr. LX, f.
197-198; Burime të zgjedhura, nr. 113, f. 186-187.

30

STUDIME ALBANOLOGJIKE

përmes ambasadorit të tij, njoftonte Republikën e Venedikut se osmanët
sulmonin e shkretonin atdheun e tij për çdo ditë. Prandaj, nëse nuk do t`i jepej
ndihma sa më shpejt, zotërimet e tij do të shpartalloheshin53. Mirëpo, Republika
u tregua e shurdhër ndaj shqetësimeve të paraqitura.
Mosveprimin e Republikës së Shën Markut kundrejt kërkesave të Balshës II
duhet parë në kontekst të disa faktorëve, të cilët ndikonin në mënyrën e
veprimit të saj në politikën e jashtme. Në këtë kuadër, pas dhënies fund të luftës
hungarezo-venedikase (1356-1358), me paqen e Zarës (18 shkurt 1358),
Republika hoqi dorë nga qytetet që zotëronte në bregun lindor të detit Adriatik
(Zarë, Shibenik, Split, Raguzë etj.), në favor të Hungarisë. Madje asaj i
ndalohej të shtrinte pushtimet e saj në Dalmaci nga Kuarneri deri në Durrës54.
Këto vendime u konfirmuan edhe nga paqja e Torinos (1381), e cila i dha fund
konfliktit midis Venedikut dhe Gjenovës (1378-1381), ku në anën e kësaj të
fundit ishin Hungaria, duka i Austrisë, zoti i Padovës dhe një numër
sundimtarësh të vegjël italianë. Megjithatë, Venedikut iu njoh sovraniteti mbi
detin Adriatik, përkundër pretendimeve të Hungarisë, e cila u kënaq me një
dëmshpërblim vjetor prej 7 000 dukatesh. Në rrethana të këtilla, Republikës i
mbetej vetëm të respektonte marrëveshjet e përmendura, parim që, ajo, si fuqi
tregtare, e zbatonte, gjithnjë në funksion të ruajtjes të së drejtës tregtare në të
gjithë Lindjen. Prandaj, përzierja e saj në zhvillimet e bregut lindor të detit
Adriatik, do të binte ndesh me marrëveshjet e arritura. Veç kësaj, kishte edhe
faktorë të tjerë. Pas vdekjes së mbretit anzhuin të Hungarisë, Ludovikut të
Madh (1382), vëmendja e Republikës Detare u orientua në trazirat që përfshinë
fronin hungarez, duke nxjerrë përfitime. Pas vrasjes së mbretit anzhuin të
Napolit, Karlit III në trazirat hungareze (shkurt 1386), Republika po atë vit u
mori anzhuinëve ishullin e Korfuzit. Njëkohësisht, ajo pamundësoi pretendimin
e Anzhuinëve të Napolit mbi fronin hungarez dhe ndihmoi Sigismundin e
Luksemburgut, të birin e perandorit Karli IV∗, të merrte fronin e Mbretërisë së
Hungarisë (1387)55. Të gjitha këto zhvillime dhe “besnikëria venedikase” ndaj
marrëveshjeve të sipërpërmendura, veçse e largonin përkohësisht vëmendjen e
Republikës për zhvillimet në shtetin e Balshajve, në momentin më të vështirë të
ekzistencës së tij.
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AAV, I/2, nr. 300, f. 13; A. Alb., II, nr. 389, f. 93.
V. Foretić, v. c., f. 131, 136; L. Malltezi, Përpjekjet dhe synimet e Venedikut për
pushtimin e Durrësit (1386-1392), në: “Studime për epokën e Skënderbeut”, II, Tiranë,
1989, f. 126.
∗
Karli IV i Luksemburgut (1316-1358) nga viti 1346 ishte mbret i Çekisë. Meqë
ishte në marrëdhënie të mira me papën, u kurorëzua mbret i Lombardisë dhe më pas
perandor i Perandorisë së Shenjtë Romake-Gjermane (1355) (Enciklopedijski leksikon –
Istorija, Beograd, 1970, f. 319).
55
O. J. Schmit, Das venezianische..., f. 41-42, 218; I njëjti, Arbëria..., f. 43-44,
217-218
54
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Politika e sipërpërmendur e Republikës Detare e la Balshën II të vetmuar
përballë rrezikut osman. Në mungesë burimesh historike, zakonisht rënia e
Kosturit dhe e Ohrit nën sundimin osman lidhet me ekspeditën ushtarake
osmane të vitit 138556. Rrjedhimisht ushtria osmane prej 5 000 vetash∗, duke
shkretuar viset nëpër të cilat kalonte arriti deri pranë Beratit. Balsha II, pasi u
njoftua për këtë inkursion, përkundër faktit se bashkëpunëtorët e tij feudalë e
këshilluan që t`i ikte konfrontimit me ushtrinë osmane deri sa të mblidhte një
ushtri më të madhe, me nxitim dhe pa përgatitjen e duhur vetëm me 1 000
kalorës, marshoi nga Durrësi, dhe i doli përpara armikut. Beteja u zhvillua më
18 shtator 1385, në veri të Beratit, në fushën e Savrës pranë Lushnjës. Balsha II
përballë ushtrisë shumë më të fuqishme osmane, tregoi një heroizëm të vërtetë.
Ai madje për pak nuk ia doli t’u rezistonte osmanëve. Si rezultat i luftimeve të
përgjakshme, u vranë shumë ushtarë nga të dyja palët. Në mesin e tyre qe edhe
vetë Balsha II, kokën e të cilit osmanët e morën me veti si trofe lufte.
Njëkohësisht shumë ushtarë të sundimtarit të vrarë përfunduan në robërinë
osmane57.
Disfata në Savër tronditi rëndë shtetin e Balshajve. Nga trungu i tij u shkëputën
zotërimet e Arbërisë Jugore, të Arbërisë së Mesme dhe të Kosovës58. Gjendja u
bë e paqëndrueshme edhe në zotërimet e mbetura në veri, në krye të të cilave u
vu nipi i Balshës II, respektivisht djali i Strazimir Balshës, Gjergji II Balsha
56

A. Стојановски, Градовите на Македонија од крајот на XIV до XVII век,
Скопје, 1981, f. 16-17.
∗
Humanisti shqiptar M. Barleci njofton se ushtria osmane, në krye me
Hieurenezin (Evrenozi – Q. D.), numëronte 40 000 veta (M. Barleci, v. c., f. 36).
Konsiderojmë se ky numër është i stërmadhuar, prandaj si më realë duket numri prej 5 000
ushtarësh që e thotë: М. Орбин, v. c., f. 70-71. Ndërsa sa i përket Evrenozit, disa studiues
mbrojnë qëndrimin se megjithatë bëhet fjalë për bejlerbeun e Rumelisë Timurtash Pashën
(K. Biçoku, Skënderbeu dhe Shqipëria në kohën e tij, Tiranë, 2005, f. 50; Historia e
popullit shqiptar, I, 374). Gjithashtu nuk mund të përjashtohet edhe mundësia që Timurtash
Pasha, që komandonte gjithë ushtrinë (në Rumeli – Q. D.), të ketë dërguar në Savër vetëm
një pjesë të forcave të veta, duke i vënë nën komandën e Evrenozit (S. Pulaha, Luftërat
shqiptaro-turke në veprat e kronistëve dhe historianëve osmanë të shekujve XV-XVII,
Studime për epokën e Skënderbeut, III, Tiranë, 1989, f. 404), apo të kenë marrë pjesë që të
dy. Studiues të tjerë konsiderojnë se forcat osmane komandoheshin nga Hajredin Pasha (G.
Gelcich, v. c., f. 134; К. Јиречек, Историја Срба, II, f. 83; A. Buda, Lufta e popullit
shqiptar kundër pushtimit turk, Shkrime historike, 3, përgatiti dhe redaktoi T. Haxhimihali,
Tiranë, 2002, f. 228; Xhufi P., Dilemat e Arbërit - Një studim mbi Shqipërinë e shek. XIXVI, Tiranë, 2006, f. 320). Në këtë rast po përmendim se Evrenoz Beu ishte komandant i
forcave kufitare në Ballkan, kurse Hajredin Pasha vezir (K. Frashëri, v. c., f. 38).
57
М. Орбин, v. c., f. 70-71; M. Barleci, v. c., f. 36; Историја Црне Горе, II/2, f.
48.
58
P. Bogdani, Prirjet drejt bashkimit shtetëror të trojeve shqiptare në gjysmën e
dytë të shek. XIV dhe në fillim të shek. XV, në: “Studime për epokën e Skënderbeut”, III,
Tiranë, 1989, f. 11. Gjerësisht për pushtetin e Balshajve në Kosovë deri në vitin 1385 shih:
P. Bogdani, Kosova ..., f. 109-121.
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(1385-1403). Nga pushteti i tij, të parët u shkëputën vëllezërit Sakati-Zaharia,
ndërsa Dukagjinët u pavarësuan në Zadrimë dhe në Lezhë. Midis Durrësit dhe
Drinit (ose më saktësisht midis Rrëshenit dhe Lezhës – Q. D.) në mënyrë të
pavarur qeverisnin Jonimët. Në Zetën e Epërme u pavarësuan Cërnojeviçët, të
cilët mbështeteshin nga fqinjët e tyre, zotërinjtë boshnjakë dhe mbreti Tvërtko.
Zotërimet feudale të Cërnojeviçëve përfshinin masivin malor mbi Grykën e
Kotorrit dhe Buduës, një fshat në Tejbunë (Oblik) dhe dy fshatra në rrethin e
Shkodrës (Samarishi dhe Grisha), si dhe disa fshatra në Zetën e Epërme, në
kufij me Bosnjën59. Për rrjedhojë zotërimet e Balshajve u rrudhën në një zonë të
ngushtë që përfshinte Shkodrën, Drishtin, Ulqinin dhe Tivarin60, ndërsa Gjergji
II hyri nën vasalitetin osman61.

REZYME
Familja bujare e Balshajve, relativisht i zgjeroi shpejt zotërimet e saj feudale në
Arbërinë Veriore dhe në Zetë. Kjo ishte si rezultat i sundimit të përbashkët të
tre vëllezërve Balshaj, si dhe i aleancave politike që ata lidhën me feudalët
përreth, me çka pushteti i tyre u zgjerua edhe përmes lidhjeve vasale. Përkundër
rrethanave të këtilla të favorshme, Balshajt u ballafaquan me shumë vështirësi
në përpjekjet e tyre për t’u ngritur në sundimtarë të pavarur. Megjithatë, ata ia
dolën mbanë dhe në fund të viteve 60 të shek. XIV edhe formalisht u shkëputën
nga pushteti suprem i perandorit serb Uroshit V dhe madje braktisën ritin
ortodoks dhe përqafuan katolicizmin.
Lulëzimin më të madh shteti i Balshajve e arriti gjatë viteve 70 të shek. XIV,
atëherë kur u zgjerua dukshëm në aspektin territorial. Në kuadër të tij hynë
edhe Arbëria Jugperëndimore dhe ajo Juglindore (Kosturi), Kosova, Trebinja,
Konavla dhe Draçevica. Këto tri të fundit, aty nga fundi i viteve të
sipërpërmendura, u shkëputën nga pushteti i Balshjave. Megjithatë ky zhvillim
negativ nuk i zmbrapsi Balshajt nga rruga e nisur për zgjerimin territorial të
shtetit të tyre. Ata u bënë zotër edhe të Arbërisë së Mesme, duke krijuar në këtë
mënyrë shtetin më të madh mesjetar arbëror deri në atë kohë. Ky sukses i madh
nuk pati kohë të konsolidohet, ngase rreziku osman ishte bërë i paevitueshëm.
Rrjedhimisht, pas disfatës në Savër (1385), zotërimet e Balshajve u ngushtuan
në një territor të ngushtë, ku bënin pjesë: Shkodra, Drishti, Ulqini dhe Tivari.
59

М. Орбин, v. c., f. 71-72; Историја Црне Горе, II/2, f. 50.
L. Malltezi, Qytetet e bregdetit shqiptar gjatë sundimit venedikas (1392-1478),
Tiranë, 1988, f. 53.
61
М. Орбин, v. c., f. 72 .
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LAVDOSH AHMETAJ

KONTRIBUTI I SHQIPTARËVE TË ITALISË
NË FUNKSION TË ÇËSHTJES KOMBËTARE
SHQIPTARE

Duke hulumtuar në Arkivin e Shtetit Shqiptar për çështje që lidhen me
Shqipërinë në Konferencën e Versajës 1920, nuk mund të anashkaloja
kontributin e shqiptarëve të Italisë, dhe veçanërisht të një figure që ndeshej
shpesh përmes radhëve, asaj të Anselmo Lorecchios, pena e të cilit spikaste në
trajtimin e çështjes shqiptare sidomos në faqet e gazetës “La nazione
Albanese”, gazetë kjo e themeluar dhe financuar prej atij vetë.
Është për shkak të kësaj dendësie mendimi dhe kontributi që edhe punonjësit e
Arkivit Shqiptar e kanë përgatitur dhe sistemuar me shumë kujdes dhe
vëmendje dosjen e tij.
Duke shfletuar me kureshtje fashikujt e dosjes Lorecchio, merr me vete shijen e
një talenti të spikatur dhe një dimensioni të lartë intelektual që shpaloset
nëpërmjet artikujve dhe analizave që i gjejmë me shumicë në faqet e gazetës
“La nazione Albanese”.
Le të ndalemi pak në qëllimin dhe rolin që kjo gazetë kishte marrë përsipër të
luante. Vetë emri i saj prezantonte misionin, atë të promovimit të interesave të
kombit shqiptar duke folur në gjuhën e fqinjëve influentë: italisht. Kjo do të
bëhej përmes një diplomacie mediatike përmes së cilës silleshin në vëmendje e
ushqeheshin dy të vërteta:
-Shqipëria është vend për shqiptarët
-Adriatiku është det italian, por edhe shqiptar
Ky fakt bëhet i ditur me elegancë në një letër që ai i dërgonte deputetit Lugi
Luzzati ku, përmes të tjerave përmendet se gazeta “ La Nazione Albanese”, qe
ishte e vetmja gazetë e Italisë e cila “kishte investuar në funksion të interesave
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të Italisë në Adriatik, u themelua nga i nënshkruari, me iniciativën dhe mjetet e
tij, në janar 1878 me qëllim të dyfishtë...”1
Është koha kur çështja shqiptare ishte bërë çështje mjaft delikate dhe Shqipëria
pothuaj po përjetonte atrofizimin e saj kombëtar. Pikërisht, në këto momente të
vështira kombëtare, vitaliteti i Shqipërisë po gjallonte në mesin e kolonive të saj
në Itali.
Nga ana tjetër, prezenca e këtyre kolonive bëhej shkak edhe për një influencë
italiane në Shqipëri që përputhej me interesat e një riafirmimi të Italisë si vendi
i parë në Adriatik.
Aq i dendur ka qenë aktiviteti mediatik i Lorecchio në këtë periudhë, saqë ai pa
dashur të jetë modest, shprehet po në këtë dokument se“ La nazione Albanese”
ia kishte arritur qëllimit të dyfishtë përderisa, disa vjet më parë, as qe kishte një
“ çështje shqiptare “ 2. Pra, përpjekjet e Lorecchios përmes faqeve të gazetës
kishin ndihmuar për të sjellë në fokus çështjen shqiptare si një çështje që duhet
zgjidhur përpara opinionit evropian e, veçanërisht, atij italian.
Ishte për këtë qellim që gazeta “La Nazione Albanese” shpërndahej në të gjithë
Evropën nëpërmjet postës dhe që ajo botohej kryesisht në gjuhën italiane.
E gjithë kjo veprimtari kishte luajtur një rol shumë të madh pse të dy idetë e
mësipërme e kishin kaluar fazën e artikulimit të thjeshtë. Me kalimin e kohës
“çështja e Adriatikut” jo vetëm u përfshi në një nga diskutimet më interesante
të politikës globale, por ishte gjithashtu problemi më i vështirë për t’u zgjidhur
nga diplomacia evropiane në Konferencën e Versajës 1919-1920. Për këtë,
mjafton të kujtojmë se fillimi i shek. XX e përballi politikën evropiane me
kontradiktën Itali-Austri për pellgun e Adriatikut, kontradiktë e cila do te
zgjidhej vetëm pasi do të përfshihej në diskutim edhe SHBA me Willson në
krye.
Informacioni që sillte dhe opinioni që përpunonte “La nazione Albanese”
përmes shumë shkrimeve, lidhur me vendin që duhet të zinte çështja shqiptare
në kontradiktën midis rivalëve kryesorë në Adriatik, përbën arritjen më të
madhe të saj.
Për të hedhur dritë mbi këto opinione mjafton të përmendim artikullin me titull
“Çështja shqiptare”, ku mbrohen këto ide kryesore :
Së pari: shqiptarët në krizën e Perandorisë Osmane duhej të kërkonin
autonomi administrative për te mos u ndodhur të vetëm përballë influencës së
shteteve fqinje.
Së dyti: në kushtet aktuale politike shqiptarët duhet të ishin nën
sovranitetin e sulltanit.

1

AQSH, Viti 1897-1903, Dosja Nr. 12 , Fondi . Anselmio Lorecchio, Fl, 243
* Autori eshte pedagog ne Universitetin “Kristal”, Tiranë.
2
Po aty , fl. 248
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Së treti: propagandës së ashpër që zhvillonin shtetet e huaja kundër
Shqipërisë nëpër shkollat të tyre të hapura në Shqipëri dukej t’i kundërvihej
shkolla kombëtare shqiptare.
Duke vlerësuar situatën, Lorecchio mendonte se tani shqiptaret ndodheshin në
një periudhë të dytë, ku me shume se të tërhiqej vëmendja e Evropës mbi
çështjen dhe programin shqiptar, objektiv që mesa duket ai e konsideronte të
përmbushur, duhej punuar për të siguruar përkrahjen e drejtpërdrejtë
mbarëpopullore, gjë që do të tregonte se sa i rëndësishëm ishte programi
shqiptar për vetë shqiptarët3.
Në mbështetje të këtij objektivi shkon edhe jehona qe ai mundohet t’i bëjë në
gazetë qëndrimit të patriotëve shqiptarë ndaj ndërhyrjeve serbe. Ky qëndrim
shpaloset në një polemikë publike të tyre me profesor A. Reiss ( i cili mbronte
pa të drejtë serbët) në letrën e datës 30 prill 1916 me titull “Polemika Shqiptaro
–Sllave”.
Sipas Profesor Reiss shqiptaret gjendeshin të ndarë në dy grupe në qëndrimin e
tyre ndaj serbëve: njeri grupim mbante qëndrim armiqësor i influencuar dhe
përdorur nga interesat austriake, dhe tjetri, ai më i madhi me në krye Esat
Toptanin, mbante qëndrim të drejtë “duke i parë serbët si aleatë”4.
Shkrimi, përmes argumenteve tregonte se janë serbët ata që nuk duhet të
harrojnë se janë fqinjë me popullin shqiptar, i cili ka të drejtën për të pasur
atdheun e vet dhe, nuk mund të bëhet fjalë për qëndrim aleat ndaj tyre, që kanë
qenë vazhdimisht armiqësor me shqiptarët “që nga shek. VI-VII , kohë kur këta
kanë zbritur në kufirin me ta (shqiptarët)” 5.
Një ndër betejat që ”La Nazione Albanese” kishte marrë përsipër të
fitonte ishte propagandimi i popullit shqiptar në sytë e botës si një popull i
lashtë me kulturë e qytetërim që e dallonte atë nga shumë popuj të tjerë pa një
histori të tillë të gjate në trojet e tyre. Në këtë funksion në faqet e saj gjejmë të
botuara shumë shkrime të Williams të përmbledhura nën titullin “Shqiptarët”.
Ajo vazhdonte të propogandonte idetë e librit të Wiliiams edhe në botën
amerikane, duke folur kështu për origjinën, zakonet, gruan dhe racën shqiptare
si një racë që ka konkurruar nëpërmjet kulturës në pellgun e Mesdheut. Kjo
shprehet sidomos në shkrimin “Toski, ky emër i njohur Romës”6.

3

AQSH, V, 1897-1903, Dosja Nr. 12 , fl, 300, Fondi Lorecchio,, I drejtohet Lugi Luzzati.
AQSH, V, 1903, dosja Nr, 5 , Fondi Lorecchio, , fl, 60 ,,Polemika Shqiptaro Serbe,,
5
Po aty( prof.A. Reiss , mendoi se niset nga fakti , qe Esat Toptani në Dibër kishte një
mbështetje të konsiderueshme sociale , kjo përkonte me politikën serbe në Shqipëri , për të
krijuar terren për aneksimin e trevave shqiptare nëpërmjet kthimit të pretendentit serb , Esat
Toptanit në Shqipëri , si përfaqësues legal i Shqipërisë . Kjo politike serbe përqasej me
aspiratat politike të Esat Tptanit , për rrjedhojë u arrit një marrëveshje dypalëshe serbo –
esatiste , në fund të shtatorit –fillimi i tetorit 1918 . Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje zona të
caktuara të Shqipërisë politike qenë definuar si sfera të interesave serbe.
6
.po aty.
4
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Qëllimi kryesor ishte të kundërshtohej me argumente teza se “shqiptarët
janë të egër”7.
Po për këtë ai sjell në gazetë edhe shënimet e Profesor Filipo Rho,
gjeneral leitnant i Marinës Italiane, në librin me titull “Këngë Dasmore
Shqiptare”8 . Ky libër ishte fryt i një udhëtimi të autorit nëpër Maqedoni dhe
Shqipëri. Libri, duke marrë shkas nga dasmat shqiptare shprehte impresionet e
autorit për skenat e mrekullueshme që kishte parë, të cilat, siç del nga
përmbajtja e tyre, duket se ishin marrë nga qyteti i Prizrenit.
Janë mjaft interesante ngjyrat impresionuese me të cilat autori
prezanton për lexuesit evropianë ritet e veçanta të dasmave shqiptare të ndara
në tri skena:
Skena e parë: krushqit që shkojnë të marrin nusen dhe ngjyrat e
kostumeve të tyre.
Skena e dytë: udhëtimi i nuses deri sa mbërrin në shtëpi.
Skena e tretë:nusja mbasi mbërrin në shtëpi.
Kjo donte të thoshte se një popull që ka kulturë dhe zakone të tilla qytetare
autentike nuk mund të lihej në harresë.
Një vend të rëndësishëm në problematikën e trajtuar nga Lorecchio gjen
trajtimi parimor i të ashtuquajturës “politikë e aleancës trepalëshe”. Në
“Intervistë me Lorecchion” 9 ai shprehet se kjo aleancë nuk mund të bënte që
Shqipëria të ishte e dikujt tjetër përveç se e shqiptarëve. Kjo politikë, sado te
mundohej, nuk mund t’ua ndërronte kombësinë popullsive të dy brigjeve të
Adriatikut nën pretendimin se çështja shqiptare mund të jetë një çështje e
turbullirave ose se ajo është një “çështje artificiale”10.
Madje, për të shpjeguar në mënyrë shkencore e më bindëse çështjen në
fjalë, Lorecchio u referohet shkrimeve të G.F. Williams, ku gjenden të
sintetizuara kritikat që Williams u drejtonte ministrave të Fuqive të Mëdha, të
cilët kanë synuar për ta mbajtur në robëri këtë popull. Sipas tij, më e keqja ishte
që “diplomacia e Evropës kërkon të vazhdojë në këtë rrugë”11.
Dhe vjen këtu ideja e njohur tashmë për ne, por që mbrohet në atë kohë
edhe nga Loreccio, se për arsye të këtyre qëndrimeve historike evropiane ishin
SHBA ato që do të mund të ndihmonin për ta çuar përpara këtë vend, duke
ndalur ngushtimin e mëtejshëm të trojeve shqiptare nga politika e vjetër e
Evropës. Ishte pikërisht kjo politikë e vjetër dhe konstante prej së cilës
Shqipëria “ishte ngushtuar nga Traktati i Berlinit 1878, nga luftërat ballkanike
dhe nga Konferenca e Londrës 1913”12.
7

AQSH, V, 1897 -1905, DOSJA Nr, 4, F. Lorecchio, fl, 4
AQSH, V.1897-1905, Dosja Nr. 5, 15 shkurt 1916 , Fondi Lorecchio, Fl, 24-29.
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Kjo është periudha kur vihet re një aktivitet i spikatur i shqiptareve të
Italisë përmes organizimit të eventeve të ndryshme lobimi si kongrese, sesione
dhe nënsesioneve, në mënyrë që organizimi i tyre të ishte sa më funksional.
Por, jo vetëm kaq. Lorecchio mendonte për organizimin e një studimi i
cili të kishte në objekt gjurmime lingustike, historike dhe etnike rreth
shqiptarëve, në mënyrë që të tregohej fizionomia e tyre kombëtare mbi bazën e
një studimi shkencor. Kjo do të ishte pjesë e prezantimit dinjitoz të tyre përballë
popujve të tjerë.
Lorrecchio shtronte para publikut një pyetje shumë të thjeshtë me të
cilën kërkonte t’i intrigonte e të ngjallte interesin e tyre: si shpjegohej që edhe
pse Shqipëria ishte një vend shumë i vogël dhe i pazhvilluar nga pikëpamja
ekonomike, paraqiste kaq shumë rëndësi për politikën evropiane. Dhe po vetë
gjente rastin të përgjigjej në mënyrë mjaft racionale: kjo, shpjegonte Lorecchio,
kishte të bënte me pozitën gjeografike të Shqipërisë, e cila, e ndodhur si një urë
kalimi midis Lindjes dhe Perëndimit, është një vend shumë i favorshëm tregtar
për t’u lidhur me shtetet e pellgut të Mesdheut dhe më gjerë. Pikërisht, një
analizë e tillë është bërë njëherësh edhe nga shqiptarët e Amerikës në gazetat e
tyre “Dielli” dhe “Albania” duke nxjerrë të njëjtin përfundim e, ndaj, ata
propozonin si zgjidhje mandatorinë e SHBA për Shqipërinë. Madje, këtë nuk e
kërkonin si favor falas, por duke deklaruar se “ i falnin gjithë arin që kishin nën
tokë”13.
Për t’u ballafaquar sa më mirë me botën e kulturuar e në mënyrë që studimet të
kryheshin mbi baza të thelluara, Lorecchio rekomandonte krijimin e një
katedre të gjuhës shqipe. Shumë shpejt ai njoftoi për votën unanime të
sekretarëve të ”sesionit II” në favor të krijimit në Itali të një katedre të gjuhës
shqipe. Kjo iniciativë do të pasohej nga një tjetër drejtuar qeverisë së
Kostandinopojës për përmirësimin dhe mbrojtjen e shkollës kombëtare në
Shqipëri, për të cilën, siç shprehet ai, ”qyteti i Prizrenit ka marrë një iniciativë
të madhe14. Në 21 prill të vitit 1901, Lorecchio i drejtohet Xhulio Prinetit në
Romë me njoftimin se banorët e Borgo Brisso, koloni shqiptare pranë Zares në
Dalmaci, ishin organizuar në një mbledhje dhe kishin krijuar një komitet
shqiptar qëllimi i të cilit do të ishte përdorimi i çdo mjeti për të nxitur qeverinë
që të bënte të detyrueshme “shkollat e mësimit në gjuhën shqipe”15. Më 20 prill
1900 Lorecchio i kishte kërkuar ndihmë Ministrit të Jashtëm Viskonti për
krijimin e shërbimit postar në Shqipëri si një mjet në ndihmë të aktivitetit të
porsakrijuarit Komitet Shqiptar në Romë. Në dosjen e Lorechios gjejmë një
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thirrje të “Komitetit Ekzekutiv” 16që, në emër të Princit Kastriot, i drejtohet
Abdyl Hamidit si vijon:
”Madhëri,
Dëgjoni fjalën tonë që është e ndershme dhe e ligjshme, siç duhet të jetë
çdo fjalë e çdo shqiptari. Kushtet e popullit janë të atilla që nuk mund të jenë
më të këqija. Në parlamentet evropiane flitet si për një popull afrikan dhe
qeveritë e fuqive të mëdha marrin vendime për ndarjen e tokave tona. Ne na
kanë harruar të gjithë, por në anën tjetër ne kemi të drejtën dhe forcën tonë, por
tokat tona janë të papopulluara dhe industria jonë vuan në mjerim. Kjo ka
shkaqet e veta për faktin e një nxitje arrogante të fuqive të huaja kundër popullit
tonë, fshatrat dhe qytetet tona janë pa rrugë dhe pa komunikim midis tyre.
Shqiptarët katolikë dhe ortodoksë nuk gëzojnë të njëjtën të drejtë me vëllezërit
myslimanë. Ata nuk kanë shkolla, ndërsa qeveria e zotërisë suaj mbron shkollat
e huaja. Në këto kushte jemi të detyruar të qëndrojmë me pushkë në dorë për të
bërë të mundur sprapsjen e të huajve në kufijtë e qeverisë serbe, malazeze,
bullgare. Për këtë Evropa na quan barbarë, por në të vërtetë ne jemi të detyruar
të mbrojmë nderin shqiptar dhe qetësinë e Perandorisë.
Madhëri ,
Populli shqiptar kërkon nga ju ndihmën që të dalë nga gjendja e mjerueshme
në të cilën ndodhemi. Kërkojmë që, lidhur me vilajetet shqiptare të Kosovës,
Janinës, Manastirit, Shkodrës, të ketë një administratë ndryshe nga ajo e Azisë,
Afrikës, në mënyrë që, në raport me popujt e Evropës, të jemi të barabartë dhe
të përballojmë me emrin tonë të huajt që janë bashkuar kundër nesh e
Perandorisë17. Kërkojmë për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, në burg ose
mërgim për shkaqe politike, bashkimin e tyre dhe kemi zgjedhur kryetarin tonë
suprem që mban emrin e lavdishëm të Kastriotëve. Me këtë flamur dhe me
ndihmën e madhërisë suaj, ne jemi të vendosur të mbajmë bashkimin tonë deri
në pikën e fundit të gjakut tonë. Shqiptarët nuk e njohin gënjeshtrën e tradhtinë.
Fuqitë e mëdha për qëllimet e tyre e gënjenin Madhërinë tuaj, por shqiptarët
janë dhe do të jenë mbrojtës besnikë të fronit tuaj. Por, nëse qeveria juaj do të
qëndronte e shurdhër përpara kërkesave tona, ne i deklarojmë Madhërisë suaj se
populli shqiptar është i vendosur për gjithçka, është përgatitur të përballojë çdo
ngjarje.”18
Në këto kohëra, në kushtet e indiferencës që tregonte qeveria e Turqisë
për të investuar kujdes në Shqipëri, veprimtaria e qeverisë së Vjenës u bë më
guximtare në Shqipëri. Politika e tyre ishte shprehur jo vetëm kundër Malit të
Zi, si kundërshtar direkt i Austrisë ne Ballkan, por edhe kundër Italisë. Edhe kjo
dukuri nuk i shpëton fokusit të Lorecchios. Ndaj gjejmë edhe një letër të
16
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publikuar në faqet e ”La Nazione Albanese” që, duke iu drejtuar drejtorit të saj,
thotë: “ Ne italo –shqiptarët, jemi kundër Vjenës në emër të popullit shqiptar
dhe interesave italiane”19. Më pas letërdërguesi tërhiqte vëmendjen që kjo
propagandë nuk duhet të zhvillohet në emër të qeverisë italiane për faktin se të
gjithë popujt ballkanikë, të veçuar nga njëri- tjetri, kishin nga një mbështetës
politik dhe ushtarak, ndërkohë qe “vetëm shqiptarët nuk ka kush t’i mbrojë.”20
Është koha kur, ndërsa Greqia ndihej e sigurt përmes influencës shumë të
madhe të Patriarkales së Stambollit dhe Austro-Hungaria në mënyrë të
drejtpërdrejtë mbështeste klerin katolik, Rusia, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë,
kishte influencën e saj në pjesën ortodokse shqiptare. Për pasojë, shqiptarët në
përgjithësi gjendeshin nën ndikimin e këtyre tri rrymave: austriake, ruse, greke.
Por vetë shqiptarëve e ndienin veten të përjashtuar nga aleanca ruse, e cila
bëhej misionarja e marrëveshjes midis Malit të Zi, Bullgarisë e Serbisë
kundër Austrisë. Duke e parë në këtë spektër, Lorecchio mendonte se çështja e
Adriatikut ishte e lidhur ngushtë me çlirimin moral, civil e politik të popullit
shqiptar.21
Por Lorecchio vërente se ekzistonte një kontradiktë midis Fuqive të
Mëdha dhe reformave që Turqia po ndërmerrte, fakt i cili konkretizohet
nëpërmjet një letre që ai i dërgonte Ministrit të Jashtëm të Italisë. Në këtë letër
ai i kujton atij se duhej të ishte personaliteti më i interesuar për çështjen
shqiptare, duke pasur parasysh interesat e Italisë në pellgun e Adriatikut.
”Besoj,-shkruante Lorecchio,- se do të më përkrahni lidhur me çështjen e
gazetës” dhe, si për ta vënë ministrin në pozita të vështira, vijonte se “të gjitha
shpresat që kishim ne shqiptarët tek lartësia e tij janë shuar një e nga një.” 22
Por, sigurisht kjo nuk do të thoshte që shqiptarët të dekurajoheshin.
Përkundrazi, ata filluan të ngriheshin në Maqedoni, Epir, Itali me një qëllim të
vetëm e mbi bazën e një filozofie kombëtare.
Por Lorecchio e shihte botimin e gazetës “La Nazione Albanese” me
interes të dyfishtë duke menduar se gazeta e shkruar në italisht ka kontribuar jo
pak edhe për forcimin e gjuhës italiane në Shqipëri dhe, njëherësh, ka
kontribuar për ngritjen e prestigjit italian jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë
Gadishullin Ballkanik. P.sh, ai shkruante se, përveç botimit të gazetës, ishin
duke u shtypur “edhe 200 dokumente, deri tani të panjohura, që i përkisnin
lidhjeve midis Republikës Veneciane dhe Shqipërisë”23 .
Le të ndalemi pak në këtë anë të veçantë të aktivitetit të Lorecchios.
Duke ndjekur fillin e shkrimeve të tij duket qartë një synim i filozofisë së tij:
Lorecchio mendon se Shqipërisë i duhej një frymë modernizuese perëndimore e
cila do të ekuilibronte obskurantizmin në të cilin mundohej ta mbërthente atë
19
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politika osmane. Duke i mëshuar kësaj ideje përmes gjithë politikes së gazetës
së tij ai gjithashtu mundohej ta përdorte këtë kartë për të siguruar mbështetje
politike e financiare nga qeveria italiane për çështjen shqiptare. Kështu, duke i
kujtuar agjitacionin pro italian që bëhej përveç të tjerave ne faqet e ”La nazione
Albanese”, në një promemorie që Anselmio i dërgonte Ministrit të Jashtëm të
Italisë, Visconti Venosta, i shkruante atij se do të ishte e padrejtë që “unë vetëm
të përballoj shpenzimet”24
Ky agjitacion pro italian, sipas Lorecchios kishte rëndësi për dy arsye:
Së pari, qeveria turke me të gjitha mjetet e saj propagandistike kërkonte
që shtetet e Perëndimit të kishin në Shqipëri një influencë sa më të pakët.
Së dyti, edhe qeveritë e tjera mundoheshin të largonin çdo propagandë
italiane nga krahinat e Adriatikut Lindor.
Telford Erikson, në librin e tij “Pesë vjet në Shqipëri 1908-1913”, vërente se
dukej sikur pushteti turk nuk duronte dot që asgjë e pastër, të bukur e moderne
të arrinte në këtë vend. Prandaj, qëllimisht, ai kishte krijuar një lloj izolimi duke
i bërë ata të mësoheshin disi me kushtet në të cilat ai pushtet e kishte katandisur
mbarë vendin. Për ta konkretizuar këtë ai sillte shembuj të tillë se si p.sh. ai
ishte “duke shëtitur nëpër pazar dhe ca fëmijë në rrugë e qesëndisnin dhe
fyenin me romuze si argatë të paguar të Austrisë.25 Ose, se si kur për shkak të
trazirave shkolla shqipe u mbyll, fëmijët i gjuajtën me gurë mësuesit e tyre
duke bërtitur se ata nuk donin të mësonin shqipen, po turqishten. Ose, se si ishte
kërcënuar nga disa njerëz të armatosur që donin ta vrisnin si ”jabanxhi”26.
Duke iu referuar Eriksonit, gjykoj sa afër ishte Lorecchio në analizat për
Shqipërinë e fillimit te shek. XX
Aktiviteti i tij duket edhe më produktiv për çështjen shqiptare nëpërmjet
“Memorandumit”27, i cili shpallte haptas dy probleme të rëndësishme :
a. Populli shqiptar kishte të drejtën, ashtu si dhe popujt e tjerë të botës,
të ishte i bashkuar dhe i pavarur ne vendin e vet.
b. Kjo e drejtë i ishte njohur këtij populli nëpërmjet Fuqive te Mëdha
dhe ky popull ishte i identifikuar nëpërmjet katër provincave otomane në
Evropë: Shkupi, Kosova, Manastiri, Janina.
Lorecchio u përpoq t’i tregonte opinionit politik evropian qëllimin e shpallur të
shqiptarëve dhe vendosmërinë koherente të tyre për këtë çështje përmes
publikimit të një serë dokumentesh, të cilat përbëhen nga promemorie, lutje,
protesta, etj., të cilat ai i kishte mbledhur e që i përkisnin periudhës nga viti
1862 dhe deri në maj të 1920. Të gjitha këto dokumente ishin produkt i
shqiptarëve të kudondodhur si në Rumani, Amerikë, Turqi, Itali, Bullgari.
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Përmes tyre ata u ishin drejtuar presidentëve, mbretërve, diplomatëve të
mëdhenj në kongrese ndërkombëtare.
Këto dokumente, që shpesh u drejtohen edhe popujve vëllezër, konfirmojnë se
“krijimi i një Shqipërie të bashkuar dhe të pavarur është objekt aspiratash të
harmonizuara dhe uniforme të shqiptarëve”28 .
Anselmo Lorecchio kërkonte në emër të drejtësisë se, nqs. ajo nuk do te “ishte
vetëm një emër i kotë“ kauza e shqiptareve duhet të ndërrohej e të pranohej si e
drejtë. Jo vetëm kaq, por pas kaq përpjekjesh e pritjesh kishte ardhur koha që e
drejta e shqiptarëve, e pranuar dhe e përkrahur edhe nga Presidenti Willson, të
sanksionohej përfundimisht nga Këshilli Suprem i Aleatëve dhe ky
sanksionim të ishte i plotë, ashtu sikurse kishte ndodhur nga protokolli i
Komisionit Evropian për Rumelinë Lindore.
Këto ishin disa nga problemet themelore të kohës së shqiptarëve në
fundshekullin XIX dhe fillimin e shekullit XX që, siç u mundova të tregoj
përmes këtyre radhëve, përben edhe drejtimet kryesore të aktivitetit patriotik të
Lorecchios në faqet e gazetës së financuar e botuar prej tij “La Nazione
Albanese”. Natyrisht, ky është vetëm një vështrim në atë thesar idesh e
përpjekjesh që sot mbush Dosjen “Shqiptarët e Italisë” në Arkivin e Shtetit
Shqiptar, thesar që ka nevojë të hulumtohet dhe të studiohet më tej.
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NAIM HALIMI

NGA HISTORIA E ARSIMIT SHQIP NË
KUMANOVË

Shikuar historikisht, arsimi shqip në Kumanovë dhe në rrethinat e saj është
zhvilluar në luftë të vazhdueshme me pushtues të huaj osmanë, serbë, bullgarë e
maqedonë. Këta bënë çmos që ta pengonin shkollimin dhe arsimimin e
shqiptarëve të kësaj ane me qëllim që ata t’i linin në errësirë, të paditur dhe si
qytetarë të rendit të dytë e të tretë,më lehtë t’i nënshtronin, shfrytëzonin dhe
asimilonin. Me këto qëllime të tyre, kumanovarët nuk janë pajtuar asnjëherë.
Ata nuk e shihnin çlirimin dhe përparimin e tyre pa dije, pa shkollë e pa kulturë
kombëtare, prandaj kësaj çështjeje i kushtuan rëndësi të veçantë. Kështu
dëshmojnë të dhënat historike. Duke u bazuar në dëshirën e tyre të forcuar edhe
nga mësimet e rilindasve tanë, se pa gjuhë të shkruar, pa shkollë e pa kulturë
një komb as mund të çlirohet e as të shkojë përpara, treva shqiptare e
Kumanovës u bë djep i ndjenjave kombëtare. Siç na mëson historia, këtu shumë
ngjarje të rëndësishme të kombit shpejt jehuan, nisën e përfunduan. Pa dashur
të hymë shumë në histori, mund të konstatojmë se kumanovarët gjithnjë e kanë
dashur arsimimin dhe janë përpjekur që të krijonin mundësi për shkollimin e
tyre dhe pasardhësve të tyre, qoftë edhe në gjuhë të huaja, në mungesë të
shkollës në gjuhën amtare.
Prandaj në kohën e Perandorisë Osmane deri më 1912, në Kumanovë kishte një
shkollë fillore, gjysmë të mesme dhe të mesme (iptidadie, sibiane, ruzhdie) dhe
disa shkolla fillore në fshatrat e fushës dhe në disa katunde më të mëdha të
malësisë, në të cilat mësimet i ndiqnin disa qindra nxënës shqiptarë. Ndonëse
mësimi mbahej në gjuhën osmane-turke dhe kishte më shumë karakter fetar
sesa laik, nxënësit arrijnë të fitojnë edhe njohuri të mjaftueshme nga jeta e
përditëshme nga matematika, gjeografia, fizika etj. Prej këtyre disa u bënë
nëpunës shtetërorë në Kazanë e Kumanovës, e disa i vazhduan studimet në
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shkollën e lartë (mektebal) të Shkupit, të Selanikut apo të Stambollit, ku u
formuan si intelektualë dhe morën poste të larta në shoqërinë e shtetit Osman,
siç ishte rasti me Bylbyl Efendinë1, Arif Hikmetin2, Halid Efendin3 , etj.
Gjatë Lidhjes së Prizrenit (1878-1881), sipas programit që kishte ajo,
kumanovarët Ismail Efendiu,4Memet Izvori5, Ferat Dunavi6, me disa të tjerë,
bënë një përpjekje të jashtëzakonshme për të hapur shkollën shqipe në
Kumanovë, por rrethanat e kohës nuk e lejuan këtë.
Në vitet e fundit të sundimit Osman, kur populli shqiptar po luftonte për t’u
shkëputur definitivisht nga Perandoria Osmane, kumanovarët me ndihmën e
pakursyer të vëllezërve të tyre gjithandej trojeve shqiptare e hapën Klubin dhe
Shkollën e parë shqipe në Kumanovë, në fund të vitit 1908 dhe në fillim të vitit
1909.7 Përgatitjet për fillimin e shkollës me punë i bënë vëndasit arsimdashës e
atdhetarë, Galip Kumanova, Ismail Çaushi, Selim Çaushi, Bylbyl Efendia, Sylë
Hotla e të tjerë, të ndihmuar nga Jashar Erebara e Anastas Albanski, të njohur
për hapjen e shkollave dhe mirëvajtjen e punëve të tyre. Sipas shkrimeve të
kohës, këtë shkollë e përcillnin nga 20-30 nxënës në ditë, të cilët me dëshirë të
madhe e mësonin shkrimin e leximin në gjuhën shqipe. Për sa kohë qëndroi
shkolla atë e mësuan 120-130 nxënës.8 Për nevojat e saj, e të mësimit të gjuhës
shqipe të shkruar, siç dihet, u botua edhe një Abetare e njohur si ”Abeceja
1

Bylbyl Efendia (Shabedin Alia ) ishte nga fshati Likovë i Kumanovës. Pasi kishte mbaruar
shkollimin në vendlindje, kishte studiuar në Stamboll Kuranin, leximin dhe komentimin e
tij. Kishte zë të bukur dhe ishte orator i fortë. Si i tillë u quajt “Bylbyl”. Një kohë ishte
kuadër universitar, ku edhe u vu në shërbim të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Shih
Deklaratën e Hasan Surroit dhe Hulusi Saliut nga Likova dhënë autorit në Kumanovë më
16.06.1998.
2
. Arif Hikmeti (Selmani) ishte nga fshati Llojan i Kumanovës. Pasi kreu mësimet në
vendlindje, edhe ky studjoi në Stamboll. Ishte arsimdashës, orator dhe diplomat i
shkathët.Gjatë luftës për shkrimin e shqipes me alfabetin latin në fillim ishte kundër, por më
vonë u pendua.
3
. Halid Efendia,ishte nga fshati Sllupçan. Kishte studiuar në Stamboll. Kthehet në
vendlindje dhe hap shkollë për mësimin e të rinjve në fshatin e tij të lindjes, ku shërbeu
edhe si imam. Ishte përparimtar dhe atdhetar i devotshëm. Shih Deklaratën e Mulla Jakupit
dhënë autorit në Kumanovë më 10.10.997.
4
.Ismail Efendia, nga Kumanova, ishte kryetar i Degës së Lidhjes së Prizrenit në
Kumanovë.
5
.Ishte nga fshati Izvor i Karadakut të Kumanovës, delegat i LP. Shih më gjerësisht Nazmi
Beqiri, Kroji i kreshtave tona, Kumanovë, 2010.
6
.Ferat Dunavi ishte nga fshati Dunav i Karadakut, kryetar dege i LP për Karadak. Shih
Nazmi Beqiri, vep. e cit.
7
. Dr.Nexhat Abazi, Klubi shqiptar i Kumanovës si vatër e arsimit kombëtar, “Flaka e
Vëllazërimit”, Shkup, 24 mars 1995, f.11-12. Shih dhe dr. Naim Halimi, Lëvizja kombëtare
Shqiptare në trevën e Karadakut 1908-1912, Kumanovë 2001, f.97-98. Ibrahim IslamiAgim Rushiti, Me veteranët e arsimit shqip në Kumanovë dhe rethinë19451950,Shkup.1998,f.9.
8
. Po aty.
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Shqype” e Kumanovës, si shtojcë e gazetës ”Shkupi,” në Shkup në vitin 1911.
Kjo Abetare është një dokument me rëndësi jo vetëm për shkollën shqipe në
Kumanovë, por edhe për historinë e shkollës shqipe në rrafsh kombëtar. Motoja
e saj siç e vlersojnë studiuesit ishte shumë kuptimplote dhe përmbante këtë
shprehje: “Në çdo moshë që të jesh, shqipen për një javë e mëson dhe e
shkruan”. Kjo do të thotë se Abetarja ishte e destinuar jo vetëm për fëmijët, por
edhe për të rriturit dhe se shkollën e kanë ndjekur edhe të rriturit.9 Isë Boletini
në vitin 1911, pasi vizitoi Kumanovën, i mahnitur me sukseset e Klubit dhe të
Shkollës shqipe të Kumanovës, i dërgoi një letër falënderimi Klubit ”Bashkimi”
të Manastirit për ndihmesën që i kishte dhënë kësaj shkolle.10 Fati i kësaj
shkolle, ashtu si dhe i shkollave të tjera shqipe, lidhet më tej me fatin e popullit
dhe luftën e tij jo vetëm kundër Perandorisë Osmane, por dhe kundër shteteve
fqinje. Mësues, nxënës, atdhetarë e luftëtarë shqiptarë të kësj ane (rreth 4000)
luftuan në Betejën e Kumanovës ( 23-24 tetor 1912) kundër ushtrisë serbe,duke
qëndruan heroikisht asaj ia ndalën hovin, dhe ua mundësuan atdhetarëve
shqiptarë në Vlorë t’a shpallnin Pavarësinë e Shqipërisë më 28 Nëntor 1912.
Me gjithë angazhimet e mëdha, fatkeqësisht kumanovarët si shumica e popullit
shqiptar nuk e shijoi Pavarësinë. Treva e Kumanovës si pjesa më e madhe e
tokave shqiptare, bie nën sundimin e Serbisë. Serbia për interesa të veta hapi
shkolla serbe në Kumanovë dhe në disa vendbanime shqiptare (në Rramanli,
Llopat, Opaj, Mateç etj.). Ndonëse shkollat kishin për qëllim t’i asimilonin
shqiptarët, një gjë të tillë nuk e arritën. Shqiptarët mësuan, por nuk u asimiluan.
Ngjashëm vepruan edhe bullgarët (1915-1918). Në këtë kohë shkolla më të
preferuara për shqiptarët ende ishin ato
pranë xhamive, mejtepet e medresetë, ku në mjaft prej tyre punonin hoxhallarë
shqiptarë të ngritur kombëtarisht, siç ishte Nuhi Efendiu.11
Pas Luftës së Parë Botërore (1918) Kumanova ra përsëri nën sundimin e
Serbisë, në fillim të Mbretërisë SKS, e pastaj të Jugosllavisë.12 Serbia si më

9

.Po aty.
.Reshat Nexhipi, Shtypja dhe rezistenca e shqiptarëve në Maqedoni nëpër shekuj,
Manastir, 1996, f. 449.
11
. Nuhi Efendiu ishte hoxhë me autoritet në këtë rajon dhe themelues e udhëheqës i
Medresesë së Kumanovës, ku i ndoqën mësimet shumë mësues e intelektualë të
mëvonshëm, si Mulla Zeqiri, Faik Rushiti, Ramiz Shaqiri etj. Shih Ibrahim Islami-Agim
Rushiti, vep. e përm.f.137, si dhe Deklaratën e ish-nxënësit të kësaj shkolle Faik Rushiti,
dhënë autorit në Kumanovë më 16 janar 1986.
12
.Sipas Ligjeve të Mbretërisë Jugosllave, ku dominonte hegjemonizmi serbomadh,
shqiptarët nuk ishin shtetformues dhe nuk kishin kurrfarë të drejet nacionale, agrare e as të
drejtën e arsimimit në gjuhën amtare. Përdorimi i gjuhës, shkollës dhe simboleve
kombëtrare për shqiptarët ishin të ndaluara. Për kumanovarët u ndalua mbajtja e qeleshes,
kësulës së bardhë dhe veshjes kombëtare. Kralët e Serbisë për ta forcuar qëndresën ndaj
shqiptarëve sollën në Kumanovë e rrethin e saj shumë kolonistë serbë, malazias e rusë. Nga
kjo kohë Kumanova fillon të bëhet e njohur për zbatimin e elaborataeve antishqiptare që
10
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parë për qëllime të veta hapi shkolla në gjuhën serbe edhe në fshatra të banuara
me shqiptarë si në Kumanovë, Opajë, Vaksincë, Sllupçan, Hotël, Mateç etj. Në
këto shkolla u regjistruan edhe nxënës shqiptarë, shumica nga familje të pasura.
Edhe pse mësimi mbahej në gjuhën serbe, nxënësit patën sukses aty ku punuan
mësues (daskall) si Hafëz Jashari13 në Vaksincë. Nga këto shkolla dolën disa
nxënës të zotë, të cilët vazhduan shkollimin në Shkup, në Medresenë Isa Beu, e
disa në gjimnaz e në Normalen “Sami Frashëri” në Prishtinë, dhe u bënë
personalitete të njëhura për kohën që vinte pas14.
Përpjekje për shkollë shqipe te kumanovarët u bënë edhe gjatë Luftës së Dytë
Botërore, kur sundonte regjimi bullgar (1942), atëherë kur Shaban Efendiu,
Azem Hoxha e Mulla Hajdari, disa herë kishin kontaktuar në Shkup me
diplomatin shqiptar Hamit Kokollarin dhe në Sofje me Atllas Koçin për të
hapur shkollë shqipe në Kumanovë dhe bënë përpjekje që tokat shqiptare të
kësaj zone të Karadakut t’i bashkoheshin Shqipërisë Etnike, por kjo nuk u
realizua15. Nisma për bashkimin e trojeve shqiptare dhe hapjen e shkollave
shqipe rrodhi si kundërpërgjigje e politikës antishqiptare që e zhvillonte
pushteti bullgar, me qëllim të shkombëtarizimit të popullatës shqiptare, e cila
përbënte shumicën e popullatës në qytet dhe në rrethinë.16
Mbarimi i Luftës së Dytë Botërore i gjeti kumanovarët, ashtu si shqiptarët në
tërësi, të gatshëm për hapjen e shkollave në gjuhën amtare. Shteti i ri, i dalë
nga lufta e RFPJ-së, në kuadër të së cilës ishte edhe RPM-së, ku mbeti
padrejtësisht të jetonte edhe një numër i madh i popullit shqiptar (në RPFJ ishte
populli i tretë për nga madhësia, ndërsa në RPM ishte gati gjysma e popullsisë
shqiptare), shqiptarëve ndonëse iu cunguan shumë të drejta (u ndanë në tri
Republika për t’u sunduar më lehtë dhe për këtë qëllim u quatën pakicë), e
vinin nga Beogradi. Shumë të këqija së pari u provuan këtu te shqiptarët, e pastaj u zbatuan
në vende të tjera.
13
.Hafëz Jshari ishte nga Presheva, imam në Vaksincë, në një rreth arsimdashës e pasardhës
të Bajram Vaksincës.
14
.Nxënës të këtyre shkollave ishin: Hamid Thaçi, Rexhep Bajra, Refik Shaqiri, Shenasi
Hallaçi, Gani Aliu (nga Vaksinca), Nazim Destani, Qemal Jahiu, Amet Hasani, Naip Veliu,,
Xhevdet Mustafa-Tuka etj. Këtë e dëshmojnë edhe ish-nxënisit e atyre shkollave,Hamid
Thaçi, Refik Shaqiri e Naip Veliu me deklaratat e tyre dhënë autorit në Kumanovë
1994,1995, 2004.
15
.Qerim Lita, Shaban Efendia atdhetar i devotshëm,Kumanovë, 2010,f.122. Shih dhe
Deklaratën e Izet Latifit, “Azem e Xhavit Latifi-babë e bir në shërbim të popullit”, dhënë
autorit më 16.06.1986.
16
Shqiptarët prej kohësh përbënin dhumicën e popullatës në perendim të Kumanovës. Ata
jetonin e jetojnë edhe sot në Kumanovë në lagjen “Orta bunar”, sot, “Skëndërbeu”, në
,”Bregallnicë”, sot, “Dardania”, dhe në, “Saravë”, sot ,”Lagjja e Trimave”, si dhe në
fshatrat e fushës e të Karadakut: Sopot, Kojnare,Llopat, Opaj,Çerkez,Rramanli, Ropalcë,
Nakushtakë, Vishticë, Mateçë, Hotël, Likovë,
Orizare, Sllupçan, Faksincë, Llojan, Shtrazë,Runicë, Bellanocë, Izvor,Allashec, Gllazhnë,
Orkocë, Strimë, Brezë, dhe Goshicë.
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drejta e shkollimit, edhe pse u kufizua shumë, nuk u ndalua. Si në nivel të
Federatës, ashtu dhe në nivel të Republikës, u nxjorën ligje17 që lejonin
shkollimin e të ashtuquajturave “pakica”, kuptohet edhe të pakicës shqiptare.
Pas tërheqjes së gjermanëve, në Kumanovë e rrethin e saj, vendoset pushteti
komunist, “popullor” në kuadër të së cilit formohet Ministria Rajonale e
Arsimit Popullor. Kjo Ministri në gjysmën e dytë të muajit nëntor 1944 mori
vendim për hapjen e shkollave fillore me mësim edhe në gjuhën shqipe. Për
këtë qëllim ishte angazhuar edhe Skender Hoxha, mësues nga Elbasani në
Shtabin e Brigadës IV Shqiptare në Preshevë, me disa kumanovarë që mund ta
kryenin punën e mësuesisë. Pasi komisioni i përbërë nga Refik Shaqiri, Azem
Hoxha, Shaban Efendiu, Shenasi Hallaçi e disa të tjerë kishte bërë regjistrimin e
rreth 100 nxënësve të moshave të ndryshme, fillon punën shkolla fillore shqipe
më 10 janar 1945, në një ndërtesë të vogël afër xhamisë, që e kishte caktuar për
këtë qëllim Këshilli i Rrethit. Kjo shkollë më vonë do ta marrë emrin “Bajram
Shabani”, që e mban dhe sot. Kështu nis me punë shkolla e parë shqipe në
Kumanovë pas LDB-së me katër klasë, me mësues Refik Shaqiri, Shenasi
Hallaçi, Skender Hoxha e Elizabeta Marku.18 Gjatë vitit shkollor 1945/46
shkolla shqipe u hapën edhe në 13 fshatra të tjerë,19 ku u përfshinë 730 nxënës,
me të cilët punonin 19 mësues, duke u përfshirë edhe gjinia femërore. Përfshirja
e nxënësve në shkollë u përkrah edhe nga masat e gjera popullore. Populli mori
pjesë pa hamendje jo vetëm në dërgimin e fëmijve në shkollë, por dhe në
caktimin e objekteve shkollore, në ndërtimin e tyre, edhe përkundër përpjekjeve
të disa njerzëve që kishin depërtuar në organet e reja të “pushtetit popullor” ose
përkrah atyre zhvillonin propagandë që fëmijtë e shqiptarëve të mos shkonin
në shkollë, duke propaganduar se ”Kush shkon në shkollë është i pa fe, pa din,
pa iman, bëhet shkja etj.”, megjithatë numri i nxënësve në shkollë rritet
gjithnjë e më tepër nga viti në vit.
Studiues të mirë shqiptarë të kësaj çështjeje me të drejtë konstatojnë se qarqet
sunduese të Jugosllavisë së re, socialiste ose të Tito-s, siç quhej ndyshe
Jugosllavia pas LDB-ës, popullit shqiptar ndonëse i lejoi të mësonte në gjuhën
amtare shqipe, që nga fillimi i bënë padrejtësi të mëdha edhe në fushën e
arsimit. Ndonëse ata ishin deklaruar botërisht për barazi të popujve, nuk mund
ta ndalonin shkollimin në gjuhën amtare, në forma të ndyshme e frenonin dhe e
pengonin gradualisht. Në fillim komunistët, që erdhën në pushtet si fitues të
luftës, në rastin konkret komunistët maqedonas, meqë hapjen e shkollave e
kishin filluar më herët, objektet më të mira i marrin për vete, po ashtu edhe
inventarin. Për nxënësit shqiptarë kryesisht caktohen objektet e vjetra, në
shumë vende objektet e mejtepeve nëpër xhami. Ashtu si nisi, ashtu dhe
17

.Shih Vendimet e AVNOJ-it e ANOM-it dhe urdhëresat e ligjet që dalin prej tyre.
.Po aty. Shih edhe deklaratën e njërit nga mësuesit e parë Refik Shaqirit dhënë autorit në
Kumanovë, më 16.04.1996.
19
.Në Llojan,Vaksincë, Orizare, Likovë, Hotël, Mateç,Vishticë,Nikushtak, Ramali, Llopat,
Kojnare e Epërme,Runicë dhe Allashecë.
18
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vazhdoi të punonte shkolla shqipe, në mungesë të objekteve, inventarit,
kuadrit, librave, fletoreve e lapsave, por përherë e përkrahur nga populli.
Kushtet në shkollat shqipe plotësoheshin aq sa donte shteti dhe aq sa kishte
mundësi populli. Mësuesve nga Shqipëria e viset e tjera shqiptare, që
angazhoheshin të punonin në shkollat shqipe të Kumanovës e të rrethit të saj
shqiptar, u bashkohen edhe mësues vëndas, të cilët kishin kryer ndonjë shkollë
ose ndonjë kurs pedagogjik, në paralelet shqipe të hapura pranë Normalës së
Shkupit. Fryma e arsimit kombëtar vërehet dukshëm në shkolla. Në fillim në
plan-programet e historisë mësohej edhe historia e shqiptarëve nga ilirët e deri
në LDB-ë20. Mësimi dhe evidenca zhvillohej në gjuhën shqipe. Në Abetaren e
vitit 1946, që ishte përpiluar nga Abdylhaqim H. Dogani, fëmijët mësonin
lirisht edhe për figura të shquara politike të Shqipërisë.21Krahas ciklit të ulët
fillor dhe kurseve për të rritur, vijoi edhe cikli i lartë, duke e ruajtur
vazhdimsinë deri më sot. Madje edhe shkollat mbanin emra të personaliteteve
të shquara të kombit si në Ramanli “Ismail Qemali” në Vishticë, “Sami
Frashëri” etj. Në vitin shkollor 1946/47 në Kumanovë e rrethin e saj kishte
gjithsej 1.277 nxëxës shqiptarë, 20 mësues, 3 mësuese, ndërsa Jashar Ibrahimi
ishte referent për shkollat shqipe.22 Gjatë vitit shkollor 1947/48, krahas
shtatëvjeçares, në Kumanovë u hap edhe ajo në Mateç. Numri i përgjithshëm i
katërvjeçareve arrin në 21 me dy shtatëvjeçare, që përfshinin gjithsej 1.430
nxënës për edukimin dhe arsimimin e të cilëve kujdeseshin 51 mësues.
Nxënësit shkonin me zell në shkollë, sepse mësuesit që punonin me ta
përdornin forma të ndryshme nxitëse që nxënësit të mësonin sa më
shumë. Organizonin gara, shpërblime të thjeshta për ata që dalloheshin në
mësime, duke mos e lënë anësh as jetën zbavitëse.23 Shkolla fillore shqipe
(katërklasëshe dhe me klasë të kombinuara) u hapën edhe në fshatrat e
malësisë Runicë, Shtrazë, Bellanocë, Zllakuçanë, Stançiç, Izvor, Allashecë,
Arkocë, Gllazhd, Goshicë e Brezë, nga të cilat shumë herët dolën mësuesit e
parë dhe intelektualë të profileve të ndryshme.

20

.Qerim Lita,Naçrtania, K. Crvenkovski dhe identiteti shqiptar në Maqedoni (1945-1954),
Shkup, 2007, f.175-203.
21
.Shih,Tito-Enver, në “ABETARE” të punuar nga Abryhaqim H.Dogani, mësues në
Gostivar,1946, botimi i Ministrisë së Arsimit,Shtypshkronja,,KULTURA,,Shkup, Në
redaktimin e të cilit tekst marin pjesë edhe Kamer Xherija dhe Mahmud Dumani.Deri në
këtë kohë në ndonjë klasë mund të gjendej edhe fotografia e
Enver Hoxhës. Shih edhe deklaratën e Refik Shaqirit, asokohe inspektor i shkollave shqipe
në Kumanovë, dhënë autorit 16.04.1996.
22
. Arkivi i Komunës në Kumanovë. Dok.nr.AE/ 381-215.1947
23
.Mustafa Ajdini, njëri nga nxënësit e atëhershëm,me ëndje tregon garat me këmbë në thet
dhe me bishtin e lugës në gojë, kurse në lugë kishte një vezë. Fitues i lojës ishte ai i cili i
pari arrinte në vendin e caktuar pa e
thyer vezën.

50

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Kjo ishte periudha kurë arsimi kombëtarë shqiptarë në Kumanovë bënte hapat e
parë, më i lirë nga kujdestaria e pushtuesve të ndyshëm,që zgjati deri në
mbarimin e LDB-së.
Në këtë kohë në Kumanovë edhe jeta kulturore, artistike dhe sportive disi kishte
filluar të frymojë shqip në krahasim me vitet e mëparshme. Themelohet SHKA
“Bajram Shabani”, e cila me këngë e valle autoktone e mbante frymën
kombëtare te populli, ndërsa SHS “Bashkimi” me ndeshjet e bukura të lojtarëve
shqiptarë me ngjyra kombëtare kuq e zi po ashtu e ngritëte krenarinë kombëtarë
në lojëra që mbaheshin në vend e jashtë tij. Jeta kulturore - artistike filloi të
zhvillohet edhe në fshatra. Ndërtohen disa shtëpi kulture (si njihen ndryshe
doma) si në Mateç, Llojan etj., ku tuboheshin e argëtoheshin sidomos të rinjtë.
Nga viti 1945 deri 1948 në shkollat shqipe të Kumanovës e rrethit të saj
procesi edukativo-arsimor ende nuk ishte vënë nën kontrollin e fortë të
politikës antishqiptare. Ajo erdhi në shprehje në vitin 1948, kur prishen
marrëdhëniet ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Në Kumanovë përditë e më
shumë dukej prirja për ta shtypur arsimin kombëtarë.24 Atëherë fillon largimi
nga shkolla i mësuesve nga Shqipëria. Ndryshojnë plan-programet mësimore
me karakter kombëtar, duke iu kushtuar gjithnjë e më shumë patriotizmit
jugosllav. Kjo vazhdon në heshtje deri në vitet e ’60-ta, duke u përcjellë edhe
me arrestimin dhe dënimin e mësuesve shqiptarë. Akuzohen si Informbyroistë
dhe burgosen dora e parë e mësuesve të dalluar: Refik Shaqiri, Mustafa
Vejseli, Shenasi Hallaçi, Xhevdet Mustafa-Tuka, Nazmi Qazimi, Hulusi Hallaçi
dhe Rexhep Bajra.25 Nën kontroll të rreptë vihen edhe mësuesit e tjerë vendas e
të ardhur nga viset e tjera si nga Maqedonia, Kosova e Lugina e Preshevës.
Në qendër të përcjelljës së Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punëve të
Brendshme vihen sidomos mësues e intelektualë që e luftonin propagandën,
shqiptarët sa më shumë të deklaroheshin dhe të regjistroheshin turq dhe fëmijët
e tyre t’i dërgonin në shkolla turke, me qëllim që së bashku të shpërnguleshin
për në Turqi. Kjo propagandë më e theksuar qe gjatë viteve 1953-1958. Kësaj
kohe arsimi dhe kultura shqipe në Kumanovë e rrethin e saj vihet buzë
shkatërrimit. Për shkak të shpërnguljes së madhe të shqiptarëve26, në shkolla jo
vetëm që bie numri i nxënësve27, por u paraqit rreziku disa prej tyre edhe të
mbylleshin.
24

.Në fillim ndalohen disa këngë partizane si “Bashkohu shokë me ne në çetë...”, hiqen disa
tekste nga librat shkollorë dhe vihen në shënjestër mësuesit e ardhur nga Shqipëria. Shih
edhe deklaratën e Mustafa Veselit (këshilltar pedagogjik,70- vjeçar) dhënë autorit në
Kumanovë më 8.08.1987.
25
.Rexhep Bajra ishte përgjegjës për arsim në rajonin e Kumanovës, dhjetor 1945 janar
1948.
26
. Sipas studiuesve të kësaj çështjeje, vetëm nga Kumanova e rrethi i saj shpërngulen rreth
5.000 familje.
27
.Disa fëmijë shqiptarë shpërngulën, e disa regjistrohen në shkëlln turke “Tefejuz”, sepse
politika ishte që numri i shqiptarëve të zvogëlohej, kurse i turqve të rritej. Shih edhe
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Kjo periudhë është e njohur për shqiptarët si koha e Rankoviçit, e cila u solli
atyre fatkeqësi të papërshkrueshme. U t’kurr përdorimi i gjuhës, shkollës dhe
kulturës shqiptare në tërësi. U ndalua përdorimi i flamurit dhe i simboleve
kombëtare. Shpëtimi i shqiptarëve shihej vëtëm nëpërmjetë rrugës për në Turqi.
Nga propaganda dhe presioni i UDB-ës u detyruan të shpërngulen së bashku me
prindërit edhe nxënësit dhe një numër i madh i mësuesve. Nga procesi
edukativo-arsimor largohen jo vetëm mësuesit nga Shqipëria, që kishin mbetur
deri në këtë kohë, por dhe ata nga Kosova e viset e tjera shqiptare, të cilët ishin
shpallur si të padëshirueshëm, të rrezikshëm. Nga radhët e personelit
mësimdhënës fillon të krijohet një kuadër i besuar me orientim projugosllav,
patriotë jugosllavë. Plan-programet mësimore në lëndët kombëtare herrën mirë
duke u hequr ato ngjarje e personalitete që e ruanin dhe e kultivonin frymën
kombëtare. Në emër të luftës kundër nacionalizmit e irredentizmit shqiptar te
shqiptarët luftohen ndjenjat e atdhedashurisë, patriotizmit dhe krenarisë
kombëtare. Shqiptarët shtrëngohen që të pranojnë sa ma shumë politikën e
“vëllazërim-bashkimit” me popujt jugosllavë, gjë e cila asnjëherë nuk u realizua
siç thuhej. Me anë të kësaj politike fshiheshin paknaqësitë e kombësive dhe
padrejtësitë që u bëheshin atyre, e sidomos shqiptarëve, dhe rritej autoriteti i
shtetit në arenën ndërkombëtare, nga ku merreshin ndihma e të mira të tjera
materiale, të cilat po ashtu nuk shpërndaheshin drejt, viset e banuara me
shqiptarë u lanë më të pazhvilluarat.
Gjatë kësaj kohe edhe pse populli shqiptar u gjet në një situatë tejet të rëndë, e
kuptohet edhe shkolla shqipe, ato nuk u shkatrruan tërësisht. Meqë ndihej
mungesa e madhe e kuadrit mësimdhënës pas këtyre ngjarjeve, për ta plotësuar
atë ose së paku për ta zbutur këtë çështje, madje edhe për t’u deklaruar se
shqiptarët po avancoheshin në të drejtat e shkollimit, gjatë vitit shkollor
1960/61 në Kumanovë, hapet një paralele e normales për nxënësit shqiptarë
pranë Normales “Profesor Mialkoviq”. Edhe pse vetëm katër lëndë (gjuhë
shqipe, gjuhë frënge, histori e gjeografi) mbaheshin nga profesorë shqiptarë,28
përsëri ishte një sukses i mirë në avancimin e shkollës shqipe, e sidomos në
shkollimin e mesëm të kumanovarëve. Për katër vjet sa ekzistoi ajo, dha një
numër të mjaftueshëm të kuadrit për shkolla fillore. Në vitin shkollor 1964/65
në kuadër të gjimnazit “Goce Dellçev” hapet një paralele për gjimnazistë
shqiptarë, por për fat të keq nga qëndrimet e ashpra të mësimdhënësve
maqedonas vetëm pesë nxënës arritën ta përfundonin shkollimin. Vlen të
theksohet se në gjimnazin e Kumanovës deri në këtë kohë për pesëmbëdhjetë
vjet ekzistimi (nga 1945) patën mundësi të regjistroheshin vetëm 6 nxënës
shqiptarë.29 Numri i vogël i nxënësve shqiptarë në gjimnaz ishte për shkak që
Deklaratën e Zylfi Bislimit, ish-nxënës i kësaj shkolle, dhënë autorit në Kumanovë më
12.04.1987.
28
.Shaip Salihu,Ahmet Hajdari, Faik Rushiti dhe Tefik Kadriu.
29
.Gjatë shfletimit të ditarëve u gjetën të regjistruar vetëm emrat e nxënësve: Skënder
Jashari,Rexhije Xheladini, Ajet Sakipi, Muzafer Isufi, Ahmet Sakipi dhe Hasan Hasani.
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qëndrimit të ashpër jo vetëm të personelit mësimor maqedonas, por dhe të vetë
administratës, drejtorisë, e cila nuk dëshëronte të ketë edhe nxënës shqiptarë.30
Thënë realisht, edhe pse Kushtetutat e RFPJ-së dhe të RPM-së (1946, 1963), si
dhe ligjet që dilnin prej tyre, nuk e ndalonin shkollimin e shqiptarëve në guhën
amtare, qëndrimet politike të pushtetarëve komunistë e frenonin atë. Kumanova
për ata ishte diçka e veçantë, siç thoshin shpeshherë “Kumanova e Kuqe”
(Crveno Kumanovo), ku kishin fituar “të kuqtë”, ku sundonin me dorën e tyre
të fortë, prandaj dhe jo rastësisht disa herë ky vend u bë poligon i politikës
antishqiptare.
Përderisa shkollimi i mesëm zhvillohej më ngadalë, shkollimi fillor shkonte disi
më përpara. Nga viti 1960 -1970, disa shkolla katërvjeçare shndërrohen në
tetëvjeçare, kështu që gjatë vitit shkollor 1969/70 në Komunën e Kumanovës
kishte 1 tetëvjeçare të pavarur, 6 tetëvjeçare qendrore dhe 3 periferike. Edhe
pse 25% e nxënësve nuk
e vazhdonin tetëvjeçaren (prej kl. V-VIII), në shkollë ishin të përfshirë 6.880
nxënës dhe 243 mësimdhënës, prej të cilëve 80 me kualifikime përkatëse.31
Ecurisë së shkollës shqipe i kontribonte edhe politika pak më favorizuese për
shqiptarët (rënia e Rankoviçit 1964), ndonëse edhe më tej politika e kishte në
kontroll arsimin. Madje ajo përkujdesej edhe më tej për plan-programet,
kuadrin dhe përdorimin e simboleve shqiptare në shkolla, siç ishte flamuri .32
Gjatë viteve 1970-1980 arsimi dhe kultura shqipe
merr një hov zhvillimi edhe më të madh nga rrethanat e krijuara. Me
Kushtetutën e vitit 1974, shqiptarët fituan më shumë të drejta33 dhe marrin
frymë më lirshëm. I rreken masivisht shkollimit jo vetëm në shkollat fillore e të
mesme, por edhe shkollimit të lartë e sipëror. Madje në Kumanovë u bënë
përpjekje34 që të formohej një qendër e veçantë e arsimit të mesëm, ku do të
përfshiheshin nxënësit e shkollave të mesme që deri në atë kohë mësonin në
kuadër të shkollave të mesme me mësim në gjuhën maqedonase. Edhe pse kjo
gjë nuk u realizua, arsimi i mesëm shqip në kuadër të shkollave të mesme
maqedonase (gjimnaz, ekonomi, teknikë dhe buqësi) u përhap mjaft. Kuadri
mësimor gradualisht plotësohej nga të rinjtë kumanovarë që kryenin shkollimin

30

.Shih Deklaratën e Muzafer Isufit, ish- nxënës, dhënë autorit në Kumanovë, 16.04.1984.
.Agim Rushiti, Arsimi shqip në Kumanovë e rrethinë (1945-1998) “Flaka”, Shkup, mars
1999.
32
.Reshat Latifi, Kryetar i Këshillit të Shkollës “Bajram Shabani” në Kumanovë, më 1968
provoi të ngrinte Flamurin shqiptar në shkollë me rastin e Ditës së Pavarsisisë 28 Nëntor
1912, për këtë shkak largohet nga puna dhe burgoset. Shih Deklaratën e Reshat Latifit
dhënë autorit në Kumanovë më14.08.1990
33
.Shih Kushtetutën e RFPJ-së dhe të RPM-së të vitit 1974.
34
.Me përkrahje të faktorit politik shqiptar dhe të inteligjencës:Hamid Thaçit, Arif Arifit,
Ramiz Abdylit etj. Shih edhe Deklaratën e Arif Arifit dhënë autorit në Kumanovë më
14.04.1994.
31
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në shkolla të larta në Shkup e Kosovë, e sidomos në Universitetin e Prishtinës, i
cili ishte bërë vatër e arsimimit për shqiptarët në Jugosllavi.
Shkollimi i shqiptarëve në tërësi ndikoi në shpërthimin e Demonstratave të vitit
1981 në Kosovë, që kishin për qëllim avancimin e statusit të shqiptarëve jo
vetëm në Kosovë, por në mbarë Jugosllavinë. Kërkesat e drejta të studentëve
dhe mbarë popullit shqiptar, pushteti jugosllav i shpalli si armiqësore,
nacionaliste, irredentiste, separatiste etj., të cilat kishin për qëllim gjoja
rrënimin e shtetit dhe si të tilla i dënoi ashpër duke u hakmarrë ndaj shqiptarëve
edhe në fushën e arsimit jo vetëm në Kosovë, por edhe në viset e tjera në
Jugosllavi ku banonin shqiptarët, kuptohet edhe në Kumanovë. Shkollat shqipe
sipas tyre u shpallën vatra të nacionalizmit. Një vatër e zjarrtë e nacionalizmit
shqiptar u shpallë edhe Kumanova.
Në Kumanovë, së pari fajtorë u shpallën shqitarët e arsimuar, e sidomos ata që
kishin studiuar në Kosovë, ku sipas vlerësimeve të komunistëve të PKJ-së dhe
PKM-së, ishin indoktrinuar me nacionalizëm shqiptar dhe si të tillë duhej të
dënoheshin, largoheshin, pastroheshin. Pastrimet duhej filluar nga “koka”,
shkollat, e para së gjithash nga shkollat e mesme, nga gjimnazi “Goce Dellçev”,
ku kishte më shumë mësimdhënës dhe nxënës shqiptarë, pastaj për të kaluar në
shkkolla të tjera. Nisma ishte urdhëresa që profesorët shqiptarë evidencën e
nxënësve ta mbanin, pos shqipes, edhe në gjuhën maqedonase, që për shqiptarët
ishte e pakuptueshme, e panevojshme dhe e paligjshme. Si kërkesë e tillë u
kundërshtua dhe kështu filloi diferncimi ideo-politik në OTH të LKM-së “për
dhe kundër”. Si pasojë e kësaj u dënuan dhe u larguan nga shkolla jo vetm
profesorët,35 por edhe nxënësit36 që i përkrahën ata, për të vazhduar më tej deri
në vitin 1988 kur u mbyllën të gjitha paralelet me mësim në gjuhën shqipe në
shkollat e mesme në Kumanovë, që ishte edhe qëllimi kryesor i kësaj politike
antishqiptare të ardhur nga Beogradi. Gjatë kësaj kohe u instalua hapur
strategjia antishqiptare kundër arsimit shqip, kundër gjuhës dhe kulturës
shqiptare. Shumë shqiptarë intelektualë u dënuan dhe u larguan nga puna. Në
paralelet e përziara ku mësimi zhvillohej maqedonisht mbetën të mësojnë një
numër krejt i vogël i nxënësve dhe katër profesorë shqiptarë.
Diferencimi kishte përfshirë edhe shkollat fillore. Plan-programet e gjuhës,
historisë dhe muzikës ndryshojnë krejtësisht, duke u hequr edhe ai pak element
kombëtar që kishte mbetur deri në këtë kohë, ose hiqej e vihej kohë pas kohe
sipas tekeve të politikës. Nga bibliotekat largohen librat dhe lektyrat me krakter
kombëtar. Nga shkollat largohen fotografitë e personaliteteve të shquara
historike, si dhe hartat me toponime shqip të shtypura në hartografinë e
Zagrebit, ku p.sh. Kumanova shkruhej Kumanovë e jo Kumanovo etj., madje u
ndalua edhe përdorimi i gjuhës shqipe në mbledhje. Këtyre qëndrimeve

35
36

.Naim Ibrahimi, Avni Dehari, Hesat Dehari dhe Hisni Shaqiri.
.EmërllaUkshini, Hatixhe Bekteshi, Adnan Bajrami dhe Naser Ilazi.
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antishqiptare nëpër mbledhje iu kundërvunë shumë mësimdhënës shqiptarë,37 të
cilët edhe u dënuan me masa të ndryshme.
Përderisa shkollat e mesme mbetën pa asnjë paralele në gjuhën shqipe, nxënësit
mbetën pa shkollë e mësimdhënësit pa punë, situata e rëndë politike, që po
bëhej në dëm të popullatës shqiptare dhe të shkollës shqipe e dëmtoi shumë
edhe arsimin fillor. Kështu, gjatë këtyre viteve, numri i nxënësve ra nga 8.335
në 7.926, ndërsa i të punësuarve prej 343 në 32838. Shumë arsimtarëve iu dhanë
vërejtje partiake, disa u përjashtuan nga puna e disa u burgosën.
Edhe SHKA “Bajram Shabani”, “Jehona e Karadakut” dhe ajo e fshatit
Sllupçan u ndaluan. Në Radio Kumanovë, që jepte nga pak program në gjuhën
shqipe, u shtua cenzura dhe u hoqën këngët shipe të marra nga Kosova. U
ndalua përdorimi i simboleve kombëtare dhe i Flamurit kombëtar.
Populli arsimdashës i Kumanovës për ta mrojtur shkollën shqipe, po edhe të
drejtat e tjera, organizoi një Demonstratë të madhe në Kumanovë më 28 gusht
1988, në të cilën u kërkua me ngulm arsimi shqip në Kummanovë. Ndonëse
demonstrata u zhvillua e qetë, në të cilën morën pjesë rreth 10 mijë veta, ku
dominoi parulla “Duam shkollë shqip”, ajo u quajt “armiqësore” e nacinaliste,
kundër shtetit, e dirigjuar nga Kosova dhe Shqipëria. Madje UDB-ja e
Beogradit doli me deklarat se në Kumanovë po kërkohet të vihet kufiri i
Shqipërisë etj. Pushtetarët maqedonas dhe ata në Kumanovë, që ishin lodra në
duart e Beogradit, revoltën e popullit shqiptar me forcën e policisë e shuan në
gjak duke sharë, rrahur e burgosur mbi 300 shqiptarë.Vetëm familjës Jashari i
dhanë 50 vjet burg39.
Në këto momente të rënda për shqiptarët në tërsi e për kumanovarët në veçanti,
një fije shprese po jepte lëvizja për shthurjen e Jugosllavisë që sapo kishte
filluar, fill pas këtyre ngjarjeve. Prishja e Jugosllavisë, siç thoshte populli, “nuk
vinte prej shqiptarëve, por prej atyre që e kishin themeluar, sepse prej saj më
nuk kishte dobi”, mundësoi mëvetësimin e Maqedonisë, por edhe kjo e fundit
sa qe e mundur i pengoi të drejtat e shqiptarëve e edhe arsimin shqip.
Pavarësisht nga kjo, gjatë viti shkollor 1991/92, paralelet me mësim në shkollë
të mesme u ringjallën, falë arsimdashësve shqiptarë dhe guximit të punëtorëve
të kolektivit “Vëllazërimi” (tani Naim Frashëri) me ud.drejtor Hetem
Xheladininin. Aty përkundër kërcënimit të Inspektoratit arsimor dhe organeve
të sigurimit, u formuan tri paralele me mbi 120 nxënës (pushteti i quajti të
egra), të cilat në fund të vitit u njohën dhe u transferuan në gjimnaz.Me kalimin
e kohës do të hapen edhe paralele të tjera jo vetëm në gjimnaz, por edhe në
ekonomi, teknikë, bujqësi, ashtu që në vitin shkolor 1997/98 vepronin 37
37

.Arif Seferi, në Sh.F. “Vëllazërimi” në Kumanovë, u largua nga puna, mandej u burgos,
dhe vdiq në rrethana të panjohura. Shih deklaratën e Xhavit Seferit dhënë autorit në
Kumanovë më 16.04.1991.
38
. Më gjërsisht shih dokumentet në Arkivin e LASH-it “Naim Frashëri” KumanovëLikovë i kryesuar nga Hetem Xheladini.
39
.Po aty.
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paralele me mësim në gjuhën shqipe, ku ishin të përfshirë rreth 1.200 nxënës,
me mbi 60 mësimdhënës, pothuajse të gjithë të diplomur.40 Numri i nxënësve të
përfshirë në të gjitha shkollat shqipe arrin 7.308.
Për sa u takon shkollave fillore, sipas disa të dhënave të Entit Pedagogjik të
Kumanovës, gjatë vitit shkollor 1996/97 në këtë komunë vepronin 10 shkolla
qendrore dhe 4 periferike me mësim në gjuhën shqipe, me gjithsej 295 paralele
prej kl. I-VIII, me 7.740 nxënës, ndërsa në procesin edukativo-arsimor ishin
angazhuar rreth 400 mësimdhënës.41
Edhe në vitet e ,,Demokracisë ,,arsimi dhe kultura shqipe pati telashe të mëdha
me pushtetin ,,demokratik,, maqedonas. Ata edhe më tej në forma të ndryshme
u përpoqën ta pengonin atë, duke mos hapur paralele të mjaftueshme për
nxënësit shqiptarë, duke propaganduar çdo herë mungesën e lokalit, të kuadrit e
të financave. Këto probleme që u paraqitën edhe në Kumanovë sollën një
situatë të padëshirueshme, e cila përfundoi me ndarjen definitive të paraleleve
shqipe nga shkollat e mesme të Kumanovës. Në fillim ato punuan në shkollat
fillore “Bajram Shabani” e ”Naim Frashëri”, pastaj në lokalin e veçantë të ishKombinatit bujqësor “ZIK” dhe në ish-Universitetin e Punëtorëve, ku disa prej
tyre qëndrojnë edhe tani, me synim që një ditë të kalojë në lokalet e lira të
Kazermës “Karposh,”, ndërsa gjimnazi me vendim të Ministrisë së Arsimit
(qershor 2010) u pavarsua dhe mori emrin ”Sami Frashëri”. Rrugës së
pavarësisë janë edhe paralelet e shkollave të tjera të mesme (ekonomia, teknika
dhe bujqësia). Dëshira e shqiptarëve është formimi i një Qendre të Arsimit të
Mesëm në Kumanovë me kushte bashkëkohore.Edhe në Likovë u pavarsua
gjimnazi,,Ismet Jashari,,.
Rritja e numrit të nxënësve shqiptarë në shkolla të mesme diktoi rritjen e numrit
të studentëve. Shumë nxënës kumanovarë vazhduan studimet në Universitetin
shqip të Tetovës, të Shtulit dhe në Universitete të tjera të vendit e jashtë tij.
Numri i studentëve kumanovarë, sipas shënimeve të LASH-it,42 i cili e ka
ndjekur dhe e ka përkrahur shumë arsimimin e shqiptarëve jo vetëm në
Kumanovë, në vitin akademik 2007/8 e këndej arrin në rreth 4 mijë. Interesimi i
madh për shkollim te shqiptarët e Kumanovës bëri të mundur që USHT-ë të
hapë në Kumanovë, po ashtu me këmbënguljen e kumanovarëve, në vitin
akademik 2008/9 Fakultetin e Administratës dhe Biznesit me dy drejtime:
Administratë Publike dhe Administratë Biznesi, i cili në vitin e parë regjistroi
mbi 300 studentë të rregullt dhe me korrespondencë. Në gjeneratën e dytë
(2009/10)të tretë (2009/10) e të katërt (2010/2011) u regjistruan po nga aq
studentë,duke kërkuar edhe drejtime të tjera e duke mos lënë anash edhe
studentët shqiptarë nga Lugina e Preshevës, të cilët për shkaqe të njohura nuk
kanë mundësi të shkollohen në vendlindjen e tyre. Kështu Kumanova u bë me
40

.Po aty. Shih edhe Agim Rushiti, Pun.i përm.,”Fakti”, Shkup,13 mars 2003,f.11.
.Po aty.
42
.Shih Arkivin e LASH-it, Kumanovë-Likovë.
41
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Fakultet, Vatër Universitare, ndërsa arsimdashësit e saj shqiptarë realizuan një
dëshirë të përhershme për të cilën kishin punuar pa kursyer asgjë deri në
momentin e realizimit. Duke punuar në këtë drejtim ata kontribuuan edhe në
rrafshin kombëtar, sepse qëllimi tyre ishte, siç thotë Pjetër Bogdani “e madhe
dobi e fryt,anshtë pra me ndrequr këtë shkollë të urtësisë,e me shkruam
bukur,me shqurtuam e me dijtun se si duhet nierit me frujtite të shpirtit tvet
edhe të popullit,të mos lanë dijen e gjuhën e dheut me u vdarun,posi luftonë
gjithë dheu e shekulli për të vet,,.
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FEHARI RAMADANI

KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR
RUAJTJEN E GJUHËS SHQIPE NË KOLONINË
SHQIPTARE NË BORGO ERIZZO (ARBËNESH)
TË ZARËS
Dituria është rruga e lirisë...
prej diturisë rrjedhin mirëqenia
dhe të gjitha të mirat e kësaj bote
Sami Frashëri
Duke filluar nga mesi i shek. XIX, Perandoria Austro-Hungareze dhe Rusia, me
të cilat më vonë u bashkua edhe Italia, ishin Fuqitë më të interesuara për
çështjet ballkanike. Ndërsa Perandoria e carëve kishte aleatët e saj të natyrshëm
në Gadishullin Ballkanik, popujt sllavë si dhe grekët (këta të fundit megjithëse
nuk kishin origjinë të përbashkët me rusët, por kishin të njëjtin besim fetar me
ta), qeverisë së Vjenës i duhej të siguronte simpatinë e të paktën një populli, që
jetonte në Ballkan dhe që nuk kishte aleancë me Sankt Petersburgun. I vetmi
popull, i cili mund të hynte në aleancë me Austro-Hungarinë ishin shqiptarët.
Por, për të siguruar mbështetjen e këtij populli, Vjenës i duhej të përkrahte
kërkesat kulturore dhe politike të shqiptarëve. Kjo ishte arsyeja që Perandoria e
Dyfishtë, filloi të mbështeste zhvillimin e arsimit dhe të kulturës shqiptare.
Fillimisht, ajo, në kuadër të Kultusprotektoratit∗, mbështeti kishën katolike
shqiptare dhe hapjen e shollave në gjuhën shqipe.
∗

Kultusprotektorat- latinisht: cultus- besim, fe dhe protektor-mbrojtës. Pra mbrojtës i
fesë. Në fakt të drejtën e protektoratit të kultit në Perandorinë Osmane e kishin vetëm
Franca dhe Austro-Hungaria. Kjo e fundit këtë të drejtë e ushtronte në provincat osmane në
Evropë, si në Shkodër, Janinë, Kosovë, Nikopolisë, Vendin e Shenjtë, në disa kisha,
institute dhe shkolla në Stamboll etj. Franca nuk gëzonte kurrfarë të drejta të
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Hapja e shkollave në gjuhën shqipe, nga Austro-Hungaria, brenda territoreve
shqiptare kishte, filluar që nga mesi i viteve 50të të shek. XIX1 dhe do të
zgjerohet gjatë gjysmës së dytë të atij shekulli. Në vitet e fundit të shek. XIX,
qeveria austro-hungareze fillon të interesohet për kolonitë shqiptare, të
vendosur jashtë vendit. Ndoshta ky interesim ishte rezultat i rritjes së rivalitetit
midis qeverisë së Vjenës dhe asaj të Romës, për dominim në Shqipëri. Duke
përkrahur zhvillimin e arsimit dhe të kulturës shqiptare, Vjena mendonte të
fitonte simpatinë e popullit shqiptar.
Që në vitin 1900, qeveria austro-hungareze rriti interesimin e saj për koloninë
shqiptare në Borgo Erizzo (më vonë Arbanasi ose Arbëneshi), afër qytetit të
Zarës në Dalmaci. Ky fshat, në fillim të shek. XX ishte fshat, kurse sot është
lagje periferike e qytetit të Zarës, në Dalmaci. Në atë kohë krahina e Dalmacisë
ishte pjesë e Perandorisë Austro-Hungareze. Borgo Erizzo u formua bashkë me
fshatin Zemuni e ndonjë tjetër pranë tij, nga shqiptarët e ikur nga valë të
ndryshme, në vitet 1726/27, 1733 e më pas, nga fshatrat Brisku, Ljarja,
Shestani, të cilët shtrihen në hapësirën midis Ulqinit dhe Tivarit. Me punën e
tyre, ata arritën që sipërfaqe të mëdha shkëmbore t’i shndërronin në kullota, ara
dhe vreshta. Është ruajtur deri sot gjuha shqipe, si gjuhë shtëpiake, që e flasim
më tepër brezat e moshuar. E folmja* e Arbëneshit i takon dialektit gegë2. Në
ruajtjen e gjuhës shqipe, ndër arbëreshët e Zarës, një rol të rëndësishëm ka
luajtur edhe qeveria e Vjenës, me hapjen e kurseve të gjuhës shqipe.
Në njoftimin që i bëhej konsullit të përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër,
Ippen, theksohej se qeveria perandorake dhe mbretërore, ishte duke bërë
përpjekje që të ringjallte kujtimet për “atdheun e saj origjinal”, tek pjesëtarët e
Kultusprotektoratit në Shqipëri. Të drejtën e Kultusprotektorati Austro-Hungaria e kishte
siguruar në bazë të disa marrëveshjeve që kishte nënshkruar me Perandorinë Osmane. (Për
më tepër shih: Haus Hof und Staats Archives, Politisches Archives, Wien, Arkivi i Institutit
të Historisë në Tiranë, Fondi Dokumente të sjella nga Arkivi i Vjenës dhe të përkthyera në
shqip, Vj. 21-2-286. Dokumenti: Protektorati i kultit dhe politika intervencioniste). (Më tej:
AIH, Vj...).
1
Mikel Prenushi. 1974. Vështrim historik mbi gjendjen dhe zhvillimin e arsimit në gjuhën
shqipe dhe të huaj në Shkodrën e shek. XIX. Në Studime Historike, Nr. 3. Tiranë, f. 67;
Karl Gurakuqi, Françeskanët në Shqipëri. 1928. Në Diturija, Nr. 3. Tiranë, f. 91; Владан
Ђорђевић. 1913. Арнаути и Велике Силе. Београд: Доситије Обрадовић, c. 68;
Hajrullah Koliqi. 2002. Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar. Prishtinë:
Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, f. 147-148; Petrika Thëngjilli, Historia e popullit
shqiptar, 395-1875, ShBLU, Tiranë, 1999, f. 438.; Zef Prela. 1965. Problemi kombëtar
shqiptar dhe Kultusprotektorati austro-hungarez- (Fundi i shek. XIX- Fillimi i shek. XX).
Në Studime Historike, Nr. 3. Tiranë, f. 149.
*

E folmja e Borgo Erizzo-së (Arbëbneshit) është studiuar nga V. Vajgand, K. Taliavini dhe
Idriz Ajeti. (Fjalor Enciklopedik shqiptar, Tiranë, 1985, f. 32-33; “Hylli i Dritës”, Nr. 12,
Shkodër, 1940, f. 591).
2
Fjalor Enciklopedik shqiptar, Tiranë, 1985, f. 32-33; “Hylli i Dritës”, Nr. 12, Shkodër,
1940, f. 591.
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kolonisë shqiptare në Borgo-Erizzo. Për arritjen e këtij qëllimi ishte e
nevojshme, para së gjithash, që pjesëtarët e kësaj kolonie të nxiteshin të
lëvronin gjuhën e stërgjyshave të tyre. Arbëreshët e Borgo Erizzo-së, përdornin
një dialekt të gjuhës shqipe, i cili sipas qeverisë austro-hungareze nuk jepte
asnjë garanci për ruajtjen e gjuhës shqipe edhe në të ardhmen. Ekzistonte
rreziku, që brezi i ri ta humbiste gjuhën shqipe, prandaj sipas njoftimit të
sipërpërmendur, ishte e nevojshme që të merren “mjete mbrojtëse” të cilat
duhet të viheshin në veprim tek të rinjtë3.
Prandaj, Ministria e Punëve të Jashtme austro-hungareze e shihte të nevojshme
që të fillonte konsultimet me guvernatorin perandorak e mbretëror∗ në Dalmaci,
si dhe me Ministrin e Kultit dhe të Arsimit, për mundësinë e hapjes së një kursi
në gjuhën shqipe për të rinjtë me “prejardhje shqiptare” të Borgo Erizzo-së.
Pas zhvillimit të konsultimeve, u arrit në përfundim që të themelohej një kurs
fakultativ, për mësimin e gjuhës shqipe, të cilin do ta ndiqnin nxënësit e
Institutit Pedagogjik në Borgo Erizzo, si dhe për ata të shkollës ushtrimore, që
ishte e lidhur me këtë të fundit4.
Në lidhje me tekstet që do përdoreshin, në dy kurset e sipërpërmendura,
Këshilli Arsimor i provincës së Dalmacisë, propozonte që të shfrytëzoheshin
librat e leximit, pjesa e parë dhe e dytë, të cilat përdoreshin në shkollat e
fshatrave të Shqipërisë, si dhe gramatika në dorëshkrim, që ishte përgatitur nga
Shoqata Gjuhësore e Shkodrës, e cila do të botohej deri në fillim të vitit të
ardhshëm shkollor. Në qoftë se këto tekste do të konsideroheshin të
papërshtatshme, duke pasur parasysh moshën e nxënësve, atëherë mund të
shfrytëzohej gramatika italisht-shqip e përgatitur nga patër Jung, pasi sipas
guvernatorit austro-hungarez të Dalmacisë, nxënësit arbëreshë e njihnin gjuhën
italiane, meqë jetonin në afërsi të Zarës5. Mirëpo, varianti i fundit ishte i
papërshtatshëm për qeverinë austro-hungareze, sepse një tekst i tillë do t’u
shërbente interesave italiane, me të cilën ajo ishte në rivalitet në lidhje me
çështjen shqiptare.
Rëndësi iu dha edhe gjetjes së një mësuesi të përshtatshëm, i cili do të
ngarkohej me drejtimin e dy kurseve në gjuhën shqipe. Mësuesi duhej, patjetër
të fliste gjuhën shqipe dhe të jetonte në provincën e Dalmacisë; ai do të
angazhohej edhe me një post në ndonjërën nga shkollat e Zarës ose në Borgo
3

AIH, Vj. 9-147. Njoftim i qeverisë perandorake e mbretërore për konsullin e saj të
përgjithshëm në Shkodër, Ippen, më 18 dhjetor 1900.
∗
Shprehja perandorake dhe mbretërore përdorej për të gjithë funksionarët austrohungarezë, kurse Austro-Hungaria quhej Perandori dhe Mbretëri. Ky emërtim i dyfishtë
ishte rezultat i Kompromisit të arritur midis perandorit austriak Franc Jozef I dhe
përfaqësuesve të popullit hungarez, në vitin 1867. Me arritjen e këtij Kompromisi
Perandoria Austriake (Habsburge) u shndërrua në Perandori të Dyfishtë, çka përbënte një
përzierje midis rregullimit shtetëror federativ dhe konfederativ.
4
Po aty.
5
Po aty.
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Erizzo, si dhe do të merrte një shpërblim të veçantë prej 1000 koronash në vit6.
Këto të ardhura do të siguroheshin nga Ministria e Punëve të Jashtme e AustroHungarisë.
Për zgjedhjen e mësuesit, në mënyrë të tërthortë do të konsultohej edhe
kryemësuesi që vepronte në atë kohë në Shkodër, Nikolaus Matasiç, i cili ishte
prej Borgo Erizzo-së. Meqë ai i njihte mirë mësuesit shqiptarë, mund të
ndihmonte në zgjidhjen e kësaj çështje7.
Interesimi i Austro-Hungarisë për arsimimin e arbëreshëve të Zarës u
konkretizua në shtator të vitit 1901, kur në vendbanimin shqiptar në Borgo
Erizzo, u hap një kurs i gjuhës shqipe. Mësimi i gjuhës shqipe nisi në Shkollën
Normale Kroate*, me tri orë në javë dhe në shkollën “profesionale ngjitur
Normales”, me katër orë në javë. Numri i nxënësve që mësonin gjuhën shqipe,
gjatë vitit sillej rreth 60-70 sish, shumica shqiptarë (arbëreshë). Ndërkohë u
organizua kursi për të rriturit, për mësimin e gjuhës shqipe. Këta të fundit i
ndiqnin mësimet e kursit dy herë në javë. Nga viti 1903, filloi mësimi i gjuhës
shqipe edhe në shkollën femërore me nga tri orë në javë8. Mësues i parë gjuhës
shqipe ishte patër Pashkë Bardhi, një françeskan nga Shqipëria Veriore i cili
shërbeu atje gjatë viteve 1901-19059. Në një raport, që guvernatori i
Dalmacisë, David, i dërgonte Vjenës, më 11 tetor 1901, i vinte në dijeni eprorët
e tij se shuma prej 130 koronave të cilat ishin destinuar për drejtuesin e kurseve
të gjuhës shqipe, Pashkë Bardhin, i ishin dërguar Drejtorisë së Institutit
Pedagogjik në Borgo Erizzo10.
Në një udhëzim që nga Ministria e Jashtme në Vjenë, i dërgohej nënkonsullit
austro-hungarez në Manastir, August Kral, në vitin 1901, theksohej se i vetmi
mjet që e ndihmon Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, të arrinte fitore, ishte: “Leja
për ndërtimin e shkollave shqipe” (nënvijëzimi në origjinal)11. Sipas një
udhëzimi të nëntorit të vitit 1901, qeveria e Vjenës kishte dhënë pëlqimin që të

6

Po aty.
Po aty.
*
Mësimi i gjuhës shqipe dhe veçanërisht Shkolla Normale me veprimtarinë e vet, luajtën
një rol të madh në jetën kulturore, arsimore dhe kombëtare të arbëreshëve të Zarës. Nga ajo
shkollë dolën shumë intelektualë arbëreshë, ndër të cilët ishin edhe Josip Rela, historiani i
njohur i periudhës së ilirëve Aleksandër Stipçeviq, B. Kërstiq etj. (Shih: Hajrullah Koliqi,
vep. e përm., f. 189).
8
Hysni Myzyri. 2004. Shkolla Normale e Elbasanit (1909-1912). Tiranë: albPAPER, f. 63;
Hajrullah Koliqi, vep. e përm., f. 189.
9
Hajrullah Koliqi, vep. e përm., f. 18; Stavo Skendi. 2000. Zgjimi Kombëtar Shqiptar 18781912. Tiranë: Phoenix & Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit, f. 241.
10
AIH, Vj. 10-56. Raport i guvernatorit të Dalmacisë, David, për në Vjenë (nuk thuhet se
kujt i drejtohet raporti), më 11 tetor 1901.
11
AIH, Vj. 10-103. Udhëzim i MPJ në Vjenë për nënkonsullin e saj në Manastrir, Kral.
Vjenë, 5 shkurt të vitit 1901.
7
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shpenzoheshin 50 korona për kursin e gjuhës shqipe në Borgo Erizzo dhe 500
franga për shkollën e Korçës12.
Krahas përkrahjes financiare për shkollat në gjuhën shqipe, qeveria austrohungareze, u akordonte edhe rroga disa mësuesve shqiptarë. Në bazë të një
informacioni, që Ministria për Kulturë dhe Arsim i dërgonte konsullatës së saj
në Shkodër, më 29 dhjetor 1903, bëhet fjalë për akordimin e një shume prej 260
koronave, për mësuesin e kurseve të gjuhës shqipe në Borgo Erizzo, patër
Pashkë Bardhin. Shuma në fjalë i akordohej atij për periudhën janar- qershor
1904. Sipas një shkrese tjetër, që departamenti i Ministrisë së sipërpërmendur, i
dërgonte Kviatkowskit në Shkodër, e informonte atë se i ishin dërguar 440
korona, të cilat duhej t’u jepeshin si ndihmë farefisit të Pashkë Bardhit, për
periudhën e përmendur13.
Nga fundi i vitit 1904, Ministria e Jashtme austro-hungareze e njoftonte
Ministrinë e Arsimit në Vjenë, se për mbulimin e shpenzimeve që lidheshin me
mbajtjen e kursit në gjuhën shqipe në shkollën e vajzave në Borgo Erizzo, i
akordonte asaj, ashtu siç kishte propozuar guvernatori austro-hungarez i
Dalmacisë, shumën prej 80 koronash. Ministria e Jashtme, së bashku me këtë
shumë të hollash dërgonte edhe 300 korona shpërblim për Pashkë Bardhin.
Urdhërohej guvernatori i saj në Zarë, që secilën shumë ta drejtonte në
destinacion, për çka duhej të siguronte dëftesat përkatëse14.
Numri i nxënëseve, që ndiqnin kursin e gjuhës shqipe në shkollën e vajzave, në
Borgo Erizzo, gjatë vitit 1904 ishte rritur nga 50 në 80. I nxitur nga ky fakt,
guvernatori austro-hungarez i Dalmacisë, i propozonte Ministrisë së Kulturës
në Vjenë, që kjo e fundit t’i akordonte Drejtorisë së asaj shkolle një ndihmë prej
80 koronave, për vitin e ardhshëm shkollor (1904-1905). Ndihma do të përdorej
për mbulimin e disa shpenzimeve për kursin e përmendur15.
Kontributi i qeverisë austro-hungareze, për zhvillimin e arsimit në gjuhën
shqipe, në disa vendbanime shqiptare, hapja e kursit të gjuhës shqipe në Borgo
Erizzo, arsimimi i disa të rinjve shqiptarë në shkollat e Austro-Hungarisë si dhe
hapja e Katedrës së Gjuhës Shqipe në Shkollën e Lartë të gjuhëve lindore në
Vjenë, nxitën Nuçi Naçin*, që të kërkonte nga Vjena, zgjerimin e kësaj
12

Po aty, Vj. 10-1-116. Urdhëresë e MPJ, që nuk sqarohet se kujt i drejtohet. Vjenë, 26
nëntor 1901.
13
Po aty, Vj. 12-1-138. Shkresë nr. 1086, e Ministrisë për Kulturë dhe Arsim, në Vjenë, për
konsullin Kviatkowski në Shkodër, më 29 dhjetor 1903.
14
Po aty, Vj. 13-1-166. Njoftim nr. 1211, i MPJ për Ministrinë e Arsimit në Vjenë dhe
guvernatorin austro-hungarez në Dalmaci, më 16 dhjetor 1904.
15
Po aty, Vj. 13-1-165. Njoftim nr. 4847, i guvernatorit austro-hungarez të Dalmacisë, për
Ministrinë e Kulturës, Zarë, 9 nëntor 1904.
*
Nuçi Naçi- pseudonim i Naum Dhimitër Naçi (1871-1927), personalitet i arsimit shqiptar.
Ai ishte nga Korça, ku kishte qenë edhe drejtor i Mësonjëtores, në vitet 1893-1896. Është
marrë me çështjen e përmbajtjes së shkollës dhe ka dhënë kontribut të rëndësishëm në
lëndët histori dhe gjeografi. Botoi veprën “Korça dhe katundet e qarkut”, më 1923, kurse
më herët, më 1906, shkroi librin “Trup Tregonjë” për nevojat e shkollave, por nuk arriti ta
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veprimtarie edhe në territoret shqiptare të vilajeteve të Manastirit dhe të
Kosovës. Në fillim të vitit 1904, ai i dorëzoi një promemorie përfaqësuesit të
legatës austro-hungareze në Bukuresht, Markgraf Pallaviçinit, nëpërmjet të cilit
kërkonte nga Vjena të ndihmonte në hapjen e disa shkollave shqipe në qendrat
kryesore “të vilajetit të Manastirit dhe të Shkupit∗”. Kërkesën e tij, ai e
arsyetonte duke u nisur, siç thoshte “nga qëndrimi i favorshëm që qarqet
drejtuese të Monarkisë kanë mbajtur ndaj kauzës sonë”. Iniciativën për hapjen
e shkollave, sipas tij, duhej ta merrte ndonjë shoqëri shqiptare ose personalitet i
njohur shqiptar, që jetonte në atdhe. Hapja e shkollave do të ndihmonte në
ngritjen e vetëdijes kombëtare te shqiptarët16.
Në vitin 1905, Konsullata e përgjithshme austro-hungareze në Shkodër, i kërkoi
Pashkë Bardhit, të përgatiste një raport në lidhje me numrin e nxënësve që
ndiqnin kurset e gjuhës shqipe në Zarë. Sipas raportit, të përgatitur nga Pashkë
Bardhi, të cilin konsulli i përgjithshëm Kral* ia dërgoi pastaj Ministrisë së
Punëve të Jashtme në Vjenë, del se kurset e gjuhës shqipe i ndiqnin 130-150
nxënës. Gjatë asaj kohe, mësimet e gjuhës shqipe, në Institutin Pedagogjik, i
ndiqnin 7-10 nxënës me nga tre orë në javë, në shkollën ushtrimore mësimet i
ndiqnin 60-70 nxënës me nga katër orë në javë, si dhe 60-70 nxënëse, të
shkollës së vajzave, ndiqnin mësimet e atij kursi me nga tre orë në javë17.
Numri i mësipërm, sipas Pashkë Bardhit ishte maksimumi, sepse në atë kohë
nxënësit shqiptarë nuk ishin shumë të interesuar për të ndjekur mësimet në
shkollat kroate. Shumë prindër shqiptarë kishin filluar t’i dërgonin fëmijët e
tyre në shkollat italiane të “Lega Nacionale”, ku, sipas Pashkë Bardhit,
ekzistonte rreziku që të asimiloheshin. Prandaj, atij i vinte keq që nuk kishte
mundësi të zhvillonte mësimin e gjuhës shqipe edhe në ato shkolla18.
Pashkë Bardhi e konsideronte si “tepër të vlefshme”, futjen e gjuhës shqipe, si
lëndë fakultative edhe nëpër gjimnaze, pasi sipas tij, nxënësit më të talentuar
botonte. Në lagjen Tophanë të Stambollit, ai zhvillonte mësim në gjuhën shqipe të
mërguarve shqiptarë në shkollën e mbrëmjes. Ka qenë kryetar i shoqërisë shqiptare “Drita”,
të themeluar në Bukuresht më 1884, si dhe drejtor i gazetës “Shqiptari”, të themeluar më
1888, po në Bukuresht, si dhe anëtar i komitetit të fshehtë të Manastirit “Për lirinë e
Shqipërisë”. Për një periudhë kohe u ngarkua edhe me detyrën e sekretarit të klubit
“Bashkimi” të Manastirit. Edhe në Janinë e Stamboll ishte sekretar klubi.
∗
Në dokumentet zyrtare, në fund të shek. XIX dhe fillim të atij XX, krahas emrit Vilajet i
Kosovës përdorej edhe termi Vilajet i Shkupit.
16
AIH, Vj. 13-1-108. Raport i Pallaviçinit nga Bukureshti, më 5 mars 1904, për Ministrin e
Jashtëm, Golluhovski.
*
August Kral, nga viti 1905 deri në janar 1910, ishte konsull i përgjithshëm austrohungarez në Shkodër. Para vitit 1905, kishte shërbyer si konsull në Manastir, kurse pas
largimit nga Shkodra u vendos në Smirna. Kral do të rikthehet përsëri në Shqipëri, në vitin
1914, kur u vendos në Durrës. (Udhëtime nëpër Ballakan, vep. e përm., f. 241, 244).
17
AIH, Vj. 14-1-198. Raport nr. 66, i konsullit të përgjithshëm Kral, drejtuar ministrit të
Punëve të Jashtme. Shkodër, 27 korrik 1905.
18
Po aty.
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shqiptarë, i ndiqnin mësimet në gjimnaze dhe jo në Institutin Pedagogjik. Kurse
konsulli Kral, këshillonte eprorët e tij në Vjenë, që t’i mundësonin Pashkë
Bardhit të zhvillonte “mësime private edhe në shkollën te Lega Nacionale”19.
Në shkollat italiane të “Lega Nacionale” vëreheshin tendenca për asimilimin e
të rinjve shqiptarë. Prandaj Ministria e Punëve të Jashtme në Vjenë, duke marrë
në konsideratë këshillat e konsullit Kral, për futjen e gjuhës shqipe, si lëndë
fakultative në ato shkolla, kërkonte nga Ministria e Kulturës dhe Arsimit, që kjo
e fundit të shprehte opinionin e saj në lidhje me mundësinë që Pashkë Bardhi të
ngarkohej me dhënien e mësimit në shkollat e “Lega Nacionale”, eventualisht
në dy shkollat e mesme në Zarë, në të cilat i ndiqnin mësimet 20 të rinj
shqiptarë20. Një gjë e tillë do të gjente mbështetje edhe tek elementi kroat, i cili
ishte në rivalitet me atë italian, në krahinën e Zarës.
Në një raport, që guvernatori austro-hungarez i Dalmacisë i dërgonte Ministrisë
së Kulturës, në nëntor të vitit 1905, kërkonte nga ajo që të dërgonte edhe për
vitin e ri shkollor një kontribut të lartë, për të përballuar nevojat për kursin e
gjuhës shqipe të shkollës së vajzave në Borgo Erizzo. Sipas guvernatorit, numri
i nxënëseve, që ndiqnin mësimet e gjuhës shqipe ishte rritur, në krahasim me
vitin paraprak. Gjatë vitit shkollor 1905/06, numri i nxënëseve, që ndiqnin
kursin e gjuhës shqipe, kishte arritur mbi 8021.
Kërkesa e bërë, gjatë vitit 1905, nga Pashkë Bardhi dhe e mbështetur nga
konsulli i përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Kral, për futjen e gjuhës
shqipe në shkollat e “Lega Nacionale” dhe në dy gjimnazet shtetërore në Zarë,
mori mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit. Përgjegjësit e shkollave
të “Lega Nacionale”, gjithashtu nuk kishin asgjë kundër mësimit të gjuhës
shqipe, në shkollat e tyre. Në shkollat e “Lega Nacionales”, në Borgo Erizzo,
gjuha shqipe do të mësohej privatisht, ashtu sikurse edhe në dy gjimnazet
shtetërore në Zarë ajo do të ishte lëndë fakultative, për çka kishin dhënë
pëlqimin e tyre edhe guvernatori austro-hungarez i Dalmacisë, si dhe inspektori
i shkollave provinciale, Mihal Zavadali22.
Mësuesi i kurseve të gjuhës shqipe, Pashkë Bardhi, do të kthehej në Shqipëri,
prandaj, lindi nevoja e gjetjes së një zëvendësuesi. Si personi më i
përshtatshëm, për kryerjen e kësaj detyre, u konsiderua patër Shtjefën Gjeçovi*,
19

Po aty.
Po aty, Vj. 14-1-20. Shkresë nr. 923 e MPJ për Ministrinë e Kulturës dhe Arsimit, më 25
gusht 1905.
21
Po aty, Vj. 14-31. Raport nr. 5014/pr. i guvernatorit austro-hungarez të Dalmacisë për
Ministrinë e Kulturës dhe Arsimit. Zarë, 21. XI. 1905.
22
Po aty, Vj. 15-14. Përgjigje e drejtuesit të Ministrisë së Kultit dhe Arsimit, për MPJ, në
lidhje me kërkesën e kësaj të fundit për futjen e gjuhës shqipe në shkollat e “Lega
Nacionale” dhe në dy gjimnazet shtetërore në Zarë. Vjenë, 14 janar 1906.
*
Atë Shtjefën Konstandin Gjeçovi (Mëhill Konstandin Gjeçi-Kryeziu). Atdhetar i shquar,
etnograf, arkeolog dhe shkrimtar. Lindi më 1873, në Janjevë. Shkollën fillore e kreu në
vendlindje, gjimnazin në Kolegjin françeskan të Troshanit dhe më pas studioi në Banja
20
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të cilit iu ofrua detyra e mësuesit. Në janar të vitit 1906, Gjeçovi pranoi të
merrte këtë detyrë dhe me një shkresë drejtuar konsullit von Kviatkowski, e
njoftonte atë se ai ishte gati të nisej për në Borgo Erizzo, nëse një gjë e tillë
pranohej nga Ministria e Punëve të Jashtme23.
Në një njoftim, që Ministria e Jashtme i dërgonte Ministrisë së Kulturës dhe
Arsimit, në shkurt 1906, e njoftonte këtë të fundit, në lidhje me mënyrën e
pagesës së mësuesit të ri të kurseve të gjuhës shqipe, në shkollat e Borgo
Erizzos dhe të Zarës, patër Shtjefën Gjeçovin. Sipas njoftimit mësuesi
françeskan, për mbajtjen e kurseve të gjuhës në Institutin Pedagogjik dhe në
shkollën ushtrimore, të lidhur me këtë Institut, do të merrte 1.000 korona në vit.
Kjo pagesë do të realizohej me dy këste, në janar dhe në korrik të çdo viti. Për
sa i takon pagesës, për dhënien e mësimit në shkollën e vajzave, Ministria e
Jashtme i kishte caktuar një pagesë vjetore prej 300 koronave, e cila do t’i
paguhej në muajin korrik, të çdo viti24.
Në dhjetor të vitit 1905, guvernatori i Dalmacisë, i kishte propozuar Ministrisë
së Jashtme, që të rriste ndihmat financiare për shkollën e vajzave në Borgo
Erizzo, nga 80 në 100 korona. Propozimi ishte marrë në shqyrtim dhe në shkurt
të vitit 1906, Ministria e Jashtme i kishte dërguar 100 korona për atë shkollë,
prandaj jepte autorizim, që shuma në fjalë t’i paguhej drejtorisë së shkollës25.
Nga gjysëmvjetori i dytë i vitit shkollor 1905/06, ishin hapur kurset e gjuhës
shqipe në shkollat e “Lega Nacionales” si dhe në dy gjimnazet shtetërore në
Zarë. Mësues i këtyre kurseve më nuk do të ishte Pashkë Bardhi, i cili në shkurt
ishte kthyer në Shqipëri, pasi paraprakisht në Borgo Erizzo, kishte arritur
Shtjefën Gjeçovi26. Në korrik të vitit 1906, Ministria e Jashtme i dërgonte
Ministrinë e Kulturës dhe Arsimit, shumën prej 800 koronave, të cilat duhej t’i
paguheshin mësuesit Sh. Gjeçovi. Nga shuma e mësipërme, 500 korona Gjeçovi
do t’i merrte për mësimdhënien në Institutin Pedagogjik dhe në shkollën
ushtrimore, kurse 300 korona të tjera për mësimdhënien në shkollën e
vajzave27.

Llukë (Bosnjë). Duke qenë frat, ushtroi njëkohësisht edhe profesionin e mësuesit në Zym,
Zllokuqan (Istog), Borgo Erizzo, në Shkodër, në Gomsiqe të Vaudejsit, në Troshan. Në
vitin 1907 hapi një shkollë në Shkodër. Përgatiti për botim veprën madhore Kanuni i Lekë
Dukagjinit, që u botua pas vdekjes së tij, më 1933 në Shkodër, kurse në vitin 1910 botoi
veprën “Agimi i Gjytetnisë”, e cila ishte vepër me karakter pedagogjik, sociologjik dhe
gjuhësor. Për shkak të veprimtarisë atdhetare, u vra nga pushtuesit serbë, më 1929, në Zym
të Gjakovës. (Shih: Fjalori Enciklopedik shqiptar, Tiranë, 1985, f. 235; Musa Kraja,
Mësuesit..., f. 199; Avzi Mustafa, Figura mësuesish shqiptarë..., f. 85- 88).
23
AIH, Vj. 15-12. Raport i von Kviatkowskit për MPJ, më 19 janar 1906.
24
Po aty, Vj. 16-109. Njoftim nr. 22, i MPJ për Ministrinë e Kulturës dhe Arsimit (Më tej
MKA). Vjenë, 3 shkurt 1906.
25
Po aty.
26
Po aty, Vj. 15-15. Raport nr. 104/2, i konsullit Kral për MPJ. Shkodër, 16 shkurt 1906.
27
Po aty, Vj. 16-111. Njoftim nr. 721, i MPJ për MKA. Vjenë 25 korrik 1906.
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Mësuesi françeskan, patër Gjeçovi, siç duket nuk qe në gjendje, për arsye
shëndetësore, që ta vazhdonte gjatë punën e tij, në shkollat e Borgo Erizzos dhe
të Zarës. Prandaj, në vend të tij duhej të emërohej një mësues i ri dhe sipas
përfaqësuesve të Ministrisë së Jashtme, person i përshtatshëm për ta
zëvendësuar atë, ishte një prift i dioqezës së Mirditës, Dom Gjergj Koleci. Kjo
ishte zgjedhje e pranueshme edhe për udhëheqësin e dioqezës në fjalë, imzot
Preng Doçin28.
Në tetor 1906, konsullata e përgjithshme austro-hungareze në Shkodër, i
raportonte ministrit të jashtëm, baronit Aloys Leax von Aehrenthal (Aoiz von
Erental)*, se ish mësuesi i kurseve të gjuhës shqipe, në Borgo Erizzo, Pashkë
Bardhi, për muajt korrik, gusht dhe shtator, kishte marrë 550 korona29.
Gjatë vitit shkollor 1906/07, kurset e gjuhës shqipe në shkollat e Borgo Erizzosë dhe të Zarës, i mbajti prifti katolik Dom Gjergj Koleci. Sipas një shkrese të
Ministrisë së Kulturës dhe të Arsimit të Austro-Hungarisë, mësuesi Koleci
mbante mësimet e gjuhës shqipe në dy gjimnazet e Zarës, në Institutin
Pedagogjik, në shkollën e vajzave dhe në shkollën fillore të djemve, në Borgo
Erizzo. Në dy gjimnaze, ai kishte mbajtur, çdo javë, nga një orë mësimi30, ku
gjuha shqipe ishte lëndë fakultative.
Punën e mësuesit në shkollat e Borgo Erizzo-së dhe të Zarës, siç duket, Gjergj
Koleci e vazhdoi deri më 15 shtator të vitit 1907. Sipas një raporti që Lejhanec,
i dërgonte ministrit të tij në Vjenë, në nëntor të atij viti, i dërgonte dhe një
dëftesë të Kolecit, me të cilën vërtetonte se atij i kishte paguar 500 korona, për
rrogën e mbetur, për periudhën 1 korrik- 15 shtator 1907. Këto të holla i ishin
dhënë “me cilësinë e tij të përparshme si mësues i gjuhës shqipe në Borgo
Erizzo dhe në Dalmaci”31. Punën e Kolecit, në shkollat e sipërpërmendura e
vazhdoi mësuesi Paluca32.
Interesimi i qeverisë austro-hungareze për kurset e gjuhës shqipe në shkollat e
Borgo Erizzo-së dhe të Zarës vazhdoj edhe gjatë vitit 1908. Në korrik 1908,
konsulli austro-hungarez i Prizrenit, i dërgonte ministrit të Jashtëm një dëftesë,
me të cilën vërtetonte se mësuesi i kurseve të gjuhës shqipe, Anton Paluca,

28

Po aty, Vj. 16-120. Njoftim nr. 1007, i MPJ për ambasadorin e saj në Romë, kontin
Shezhen. Vjenë 20 tetor 1906.
*
Aloys Leax von Aehrenthal (1854-1912), në vjeshtën e vitit 1906, u emërua ministër i
Jashtëm i Austro-Hungarisë, post të cilin e mbajti derisa vdiq në shkurt të vitit 1912.
29
Po aty, Vj. 15-74. Raport nr. 708/2, i Krausit për ministrin e Jashtëm, baronin von
Aehrenthal. Shkodër, 31 tetor 1906.
30
Po aty, Vj. 17-28. Shkresë, nr. 86, e MKA për guvernatorin perandorak dhe mbretëror në
Zarë. Vjenë, 25 janar 1907.
31
Po aty, Vj. 17-17. Raport nr. 708/2, i Lejhanec për ministrin e Jashtëm austro-hungarez.
Shkodër, 25 nëntor 1907.
32
Po aty, Vj. 17-12. Shkresë nr. 1481, e MKA. Nuk sqarohet se kujt i drejtohet. 12 shtator
1907.
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kishte marrë 400 korona, për punën e tij, si mësues33. Në nëntor 1908, Ministria
e Jashtme, i dërgonte guvernatorit austro-hungarez në Zarë, 800 korona, të cilat
duhej të përdoreshin për të paguar rrogat e mësuesit Anton Paluca, për
periudhën 1 tetor 1908- 30 janar 190934.
Në një raport, që mësuesi i kurseve të gjuhës shqipe, Anton Paluca, i dërgonte
ministrit të Jashtëm austro-hungarez, shprehte shqetësimin e tij se popullsia
arbëreshe e Borgo Erizzo-së, nuk do të ishte në gjendje ta përballonte procesin
e asimilimit, që ushtronin mbi ta italianët dhe kroatët. Ndonëse, sipas Palucës,
numri i popullsisë arbëreshe ishte relativisht i madh, rreth 3.000 banorë,
mungesa e mësimit të gjuhës shqipe që nga klasat e ulëta përbënte rrezik serioz.
Në katër shkollat e Borgo Erizzo-së (tri kroate dhe një italiane), gjuha shqipe
mësohej vetëm në klasat e larta, me nga dy orë, në javë për çdo klasë. Sipas
Palucës, mundësia e vetme për ta luftuar asimilimin ishte që të paktën në dy
klasat e para nxënësit arbëreshë të mësonin vetëm në gjuhën shqipe, kurse në
klasat e larta mund të mësohej edhe në italisht, kroatisht ose gjermanisht. Në
qoftë se kjo do të realizohej, do të ishte e nevojshme që të angazhohej edhe një
mësues shqiptar, sepse një mësues i vetëm do ta kishte të pamundur ta “kryente
dot këtë punë”. Në qoftë se nuk do të mundësohej zhvillimi i mësimit vetëm në
gjuhën shqipe, në dy klasat e para, Paluca propozonte që të hapej “një
kopshtore shqipe për fëmijët”35.
Mësuesit të gjuhës shqipe, në shkollat e Borgo Erizzos, Paluca, Ministria e
Jashtme i akordonte një rrogë të rregullt, në çdo gjashtëmujor. Në shkurt,
njoftohej guvernatori perandorak dhe mbretëror në Zarë, se Ministria i kishte
dërguar shumën prej 800 koronave, me të cilat do të mbuloheshin rrogat e
mësuesit të mësipërm, për periudhën 1 shkurt deri më 31 korrik të vitit 190936.
Por, shuma e mësipërme nuk kishte mjaftuar për të paguar të gjitha rrogat e tij
deri në fund të korrikut. Prandaj, në qershor, Ministria i dërgonte guvernatorit të
Zarës një shumë tjetër prej 800 frangave, me të cilën do të paguheshin rrogat e
mësuesit Paluca deri në shtatorin e atij viti37. Në gusht, Anton Paluca, i
paraqiste Ministrisë, një dëftesë, me të cilën vërtetonte se kishte marrë 500
korona38. Nga fundi i shtatorit, Ministria e njoftonte guvernatorin se i kishte
33

Po aty, Vj. 18-26. Raport nr. 114, i konsullit në Prizren, Prohaska për ministrin e Jashtëm,
von Aehrenthal. Prizren, 14 korrik 1908.
34
Po aty, Vj. 18-28. Urdhresë- urgjente nr. 2267 e MPJ për guvernatorin austro-hungarez
në Zarë. Vjenë, 6 nëntor 1908.
35
Po aty, Vj. 18-23. Raport i Anton Palucës drejtuar ministrit të Punëve të Jashtme, më 30
qershor 1908.
36
Po aty Vj. 19-3-325. Njoftim nr. 642 i MPJ për guvernatorin perandorak e mbretër në
Zarë. Vjenë, 19 shkurt 1909; AIH, Vj. 19-3-379. Njoftim nr. 642 i MPJ për guvernatorin
perandorak e mbretër në Zarë. Vjenë, 19 shkurt 1909.
37
Po aty, Vj. 19-3-380. Njoftim i MPj për guvernatorin perandorak e mbretëror në Zarë.
Vjenë, 19 qershor 1909.
38
Po aty, Vj. 19-3-329. Dëftesë e Anton Palucës për MPJ. Prizren, 10 gusht 1909.
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dërguar shumën prej 1.000 koronave, me të cilat do të mbuloheshin pesë rrogat
mujore të Palucës, për periudhën 1 tetor 1909 deri më 1 mars 1910. Rroga
mujore e mësuesit të gjuhës shqipe arrinte në 200 korona39.
Në fund të marsit 1910, guvernatori perandorak e mbretëror në Zarë, i paraqiste
Ministrisë së Jashtme austro-hungareze një dëftesë të mësuesit të gjuhës shqipe
në Borgo Errizzo, Anton Paluca, me të cilën vërtetonte se ai kishte marrë 1.000
korona të dërguara nga ajo Ministri, që më 24 shtator të vitit paraprak.
Më 30 mars 1910, guvernatori austro-hungarez në Zarë, i paraqiste Ministrisë
së Jashtme, dëftesat e mësuesit të gjuhës shqipe në shkollat e Borgo Erizzos,
Anton Palucës, me të cilat vërtetohej se ai kishte marrë 1.000 korona, të
dërguara nga Ministria e Jashtme40. Në nëntor 1910, Ministria e Jashtme e
njoftonte guvernatorin e saj në Zarë se i kishte dërguar 1.000 korona të tjera,
“që të përdoren për përballimin e rrogës mujore prej 200 koronash të mësuesit
të gjuhës shqipe... Anton Paluca... për kohën 1 tetor... 29 shkurt të vitit të
ardhshëm”41.
Ndihma financiare e Ministrisë së Jashtme austro-hungareze, për mësuesin e
kurseve të gjuhës shqipe në Borgo Erizzo, vazhdonte edhe gjatë vitit 1911. Në
prill, Ministria e Jashtme e njoftonte guvernatorin e saj në Zarë, se i kishte
dërguar 1.400 korona, me të cilat duhej të mbulonte rrogat mujore prej 200
koronave, për mësuesin Anton Paluca, për periudhën, 1 mars-30 shtator 191142.
Më 27 shtator, guvernatori i dërgonte Ministrisë së Punëve të Jashtme, dëftesat
e Palucës, me të cilat vërtetonte se ai e kishte marrë ndihmën e akorduar nga
Ministria e Jashtme43. Në fund të nëntorit 1911, ajo Ministri, i kishte akorduar,
Anton Palucës, një ndihmë të jashtëzakonshme prej 240 koronave, pasi në tetor
ai i kishte parashtruar Ministrisë së Kultit dhe Arsimit një kërkesë për një
ndihmë të tillë44.
Rezyme
Interesimi i qeverisë austro-hungareze për zhvillimin e arsimit dhe të kulturës
shqiptare, daton nga mesi i shek. XIX. Ky interesim i qeverisë vjeneze, për
39

Po aty, Vj. 19-3-385. Njoftim nr. 8086 i MPJ për guvernatorin perandorake mbretëror në
Zarë. Vjenë, 24 shtator 1909.
40
Po aty, Vj. 20-2-250. Raport nr. 442/7, i guvernatorit perandorake mbretëror në Zarë, për
MPJ. Mars 1910.
41
Po aty, Vj. 20-I-161. Njoftim nr. 3085, i MPJ për guvernatorin perandorak dhe mbretëror
në Zarë. Vjenë, 21 nëntor 1910.
42
Po aty, Vj. 21-7-742. Njoftim nr. 739, i MPJ për guvernatorin perandorak e mbretëror në
Zarë. Vjenë, 5 prill 1911.
43
Po aty, Vj. 21-7-745. Dëftesat e Anton Palucës për MPJ. Zarë, 7 shtator 1911.
44
Po aty, Vj. 21-7-7740. Njoftim nr. 3020-3021, i MPJ për guvernatorin perandorak e
mbretëror në Zarë dhe MKA. Vjenë, 29 nëntor 1911.
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arsimin dhe kulturën shqiptare në veçanti dhe për çështjen shqiptare në
përgjithësi, ishte, në radhë të parë, rezultat i interesave të saj gjeostrategjike në
Gadishullin Ballkanik. Perandoria Austro-Hungareze ishte e interesuar të kishte
aleatët e saj në Ballkan. Por, që të sigurohej një aleancë e këtillë, ishte e
nevojshme që të sigurohej mbështetja e të paktën një populli që jetonte në
territoret ballkanike. I vetmi popull, që mund të ishte aleat i natyrshëm i Vjenës,
ishin shqiptarët. Prandaj, qeveria perandorake përkrahu përpjekjet e shqiptarëve
për zhvillimin e tyre kulturor.
Deri në fillim të shek. XX, Austro-Hungaria mbështeti zhvillimin arsimor dhe
kulturor të shqiptarëve vetëm brenda Shqipërisë, kurse nga fillimi i atij shekulli
edhe në kolonitë shqiptare jashtë vendit.
Nga fundi i shek. XIX, midis Austro-Hungarisë dhe Italisë nisi një rivalitet për
dominim në Shqipëri. Ky rivalitet erdhi duke u rritur në fillim të she. XX, i cili
u shtri edhe në kolonitë shqiptare jashtë atdheut. Si rezultat i këtij rivaliteti, që
nga viti 1901, Ministria e Punëve të Jashtme e Austro-Hungarisë, hapi dhe
financoi kurset e gjuhës shqipe në shkollat e Arbëneshit dhe të Zarës, në të cilat
mësimet i ndiqnin nxënësit shqiptarë.
Megjithëse, hapjen dhe mbajtjen e kurseve të sipërpërmendura, AustroHungaria e bëri për interesat e saj politike, ky veprim i saj ndihmoi në ruajtjen
dhe kultivimin e ndjenjës kombëtare shqiptare, tek pjesëtarët e kësaj kolonie.
Dhe për këtë, meritat i takojnë Austro-Hungarisë.
Shumë të rinj arbëreshë, të cilët kishin ndjekur kurset e gjuhës shqipe në
shkollat e Borgo Erizzos (Arbëneshit) dhe të Zarës, do të ushtrojnë profesionin
e mësuesit edhe në shkollat shqipe, që Austro-Hungaria kishte hapur në
territoret shqiptare.
Interesat politike të Austro-Hungarisë, në atë kohë, përputheshin me interesat
kombëtare të popullit shqiptar. Prandaj, ekzistonte një aleancë e natyrshme,
ndonëse e pashpallur, midis qeverisë së Vjenës dhe popullit shqiptar.
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QERIM LITA

POZITA E SHQIPTARËVE NË RS TË
MAQEDONISË GJATË VITEVE 1986-1988

Vitet tetëdhjeta të shekullit të kaluar, çështja e Kosovës, përkatësisht çështja
shqiptare nën pushtimin e Federatës së atëhershme socialiste jugosllave, mori
karakter ndërkombëtar. Duke u mbështetur në burimet relevante arkivore, që
dalin nga nomenklatura komuniste maqedonase dhe ajo jugosllave, arrijmë deri
te konstatimi se, ishin tre faktorë më të rëndësishëm, që ndikuan deri te kjo,
edhe atë: 1) Demonstratat shqiptare të zhvilluara në Kosovë gjatë vitit 1981; 2)
Vendosja e masave të dhunshme ushtarako-policore në Kosovë menjëherë pas
këtyre ngjarjeve, dhe; 3) Diaspora shqiptare që vepronte në shtetet e Evropës
Perëndimore dhe në SHBA.1
Duhet të vihet në dukje, se lufta e ashpër që filloi në Kosovë, në vitin 1981 nga
autoritet komuniste të Beogradit, u përhap edhe në viset shqiptare jashtë
territorit administrativ të Kosovës, në Maqedoni, Luginë të Preshevës dhe Mal
të Zi. Në emër, siç thuhej në të gjitha procesverbalet e mbledhjeve të KQ të
LKJ dhe LKM: “vëllazërim bashkimit”, “bashkëjetesës në Kosovë” si dhe të
“përmbysjes së nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar”, organet e sigurimit
qofshin ato federative apo republikane, ndërmorën një sërë masash represive
kundër shqiptarëve në përgjithësi, posaçërisht kundër shtresës intelektuale.
Në Maqedoni masat e para antishqiptare filluan menjëherë pas sjelljes së
ashtuquajturës “Platformë politike për Kosovën”, nga ana e KQ të LKJ, në tetor
1

Државен архив на Република Македонија, Ф.ЦК.СКМ,к.302.док.1,стр.1-119 (më tej
ДАРМ.1.427.302.1/1-119); Arhiv Republike Sllovenie, Fond Centralni komite Zveze
komunistov Slovenije (CK ZKS) (më tej AS.1589) teh. eno. 1470-IV, KOSOVO 1981,
Savezni Savet za Zashtitu Ustavnog Poretka, br. 25, DrzhavnaTajna, Beograd, 23 april
1981 god: “Ocene i Stavovi o Kontrarevolucionernim dogadjaima u Socijalistiçkoj
Autonomnoj Pokrajini Kosovu”.
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të vitit 1981. Të njëjtat do të zgjerohen në mbledhjen e 13-të të KQ të LKM (29
prill 1983) dhe të 12-të (23 shtator 1987), në të cilat u miratuan programe
Operative2, për luftën e hapur dhe të pa kompromis kundër “arsimit, shkencës
dhe kulturës shqiptare”, nën pretekst se në to: “nacionalizmi dhe separatizmi
shqiptar ka ndikim më të fuqishëm i cili shprehet në forma dhe manifestime të
ndryshme me implikime ideo-politike tejet negative, posaçërisht te gjenerata e
re.”3.
Burimet sekrete të KQ të LKM, bëjnë të ditur se midis periudhës 1981-1988, në
Maqedoni janë marrë masa ideo-politike ndaj 320 mësimdhënësve shqiptarë,
ndërsa 150 prej tyre u larguan nga puna.4 Paralelisht me diferencimin e
mësimdhënësve, autoritetet maqedonase ndërmorën edhe një sërë masash tjera
kundër arsimit shqip si: riemërtimin e shkollave shqipe të cilat mbanin emra të
figurave të shquara kombëtare shqiptare, tërheqjen nga përdorimi i mase 5.150
librave dhe publikimeve në gjuhën shqipe, përkatësisht 350 tituj nga bibliotekat
shkollore, ndërrimi i plan programit mësimor për shkollat fillore dhe të mesme
në gjuhën shqipe për lëndët: histori, gjuhë dhe letërsi shqipe dhe muzikë,
mbyllja paraleleve në gjuhën shqipe nëpër shkollat e mesme profesionale për
vitet e treta dhe të katërta gjatë vitit shkollor 1987/885, ndërsa një vit më pas
2

ДАРМ.1.427.520.40/448-463; СТРОГО ДОВЕРЛИВО, Претседателство на
Централниот Комитет на СКМ – Сектор за идејно-теоретска работа, образование,
наука, култура и информирање – Сектор за идејно-политички прашања во
остварувањето и развојот на политичкиот систем на социалистичко самоуправување,
Скопје, февруари 1988 година.
3
ДАРМ.1.427.520.34/305-314: ОСВРТ врз Информацијата на Секторот за образование
наука и култура на Покраинскиот комитет на СК на Косово за некои актуелни идејнополитички прашања во остварувањето на заклучоците на ЦК СК во областа на
образованието, Скопје, февруари 1988 година.
4
ДАРМ.1.427.525.17/249-272, Информација со оценки за активностите и преземените
мерки во СКМ за спроведување на заклучоците од 9-та седница на ЦК СКЈ во
периодот
јануари-јуни
1988
година,
Скопје,
јуни
1988
година;
ДАРМ.1.427.527.45/517-547, ОСВРТ за идејно-политичката активност на Сојузот на
комунистите на Македонија и на другите општествено политички организации и
органи во реализацијата на Заклучоците од 9-та седница на ЦК СКЈ, Програмата од
12-та седница на ЦК СКМ и на Југословенската програма за Косово, Скопје,
септември 1988 година. Në këtë dokument jepen të dhëna konkrete për masat ideopolitike kundër mësimdhënësve shqiptarë sipas rretheve ku veç tjerash thuhet: “Në Shkup
janë dhënë mbi 30 masa ideo-politike; në Tetovë janë dhënë 154 masa ideo-politike, ndërsa
ndaj 70 të tjerëve janë dhënë kritika shoqërore; në Kumanovë ndaj 11 arsimtarëve janë
dhënë masa ideo-politike; në Dibër masa ideo-politike largim nga LK ju është dhënë 34
anëtarëve, prej të cilëve vetëm 7 për veprimtari nga pozita e nacionalizmit dhe separatizmit
shqiptarë; në Kërçovë janë dhënë 15 masa ideo-politike etj. Gjatë periudhës 1981-88 masa
ideo-politike janë dhënë ndaj 320 arsimtarëve.”.
5
Po-aty; ДАРМ.1.427.528.31/329-333, Националистички чистки во Македонското
школство; “Në Kumanovë është ndërprerë shkollimi në dy gjuhë, ndërsa profesorëve të
padëgjueshëm shqiptarë ju është dhënë dënime partiake dhe janë përjashtuar nga puna. Në
këtë qytet flitet vetëm maqedonisht...”
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mbyllen tërësisht përfshi këtu edhe paralelet e gjimnazeve (në përjashtim të një
numri simbolik në gjimnazet: Shkup, Tetovë, Gostivar, Kërçovë dhe Dibër) dhe
në vend të tyre do të hapen të ashtuquajtura “paralele të përziera”, ku mësimi
zhvillohej në gjuhën maqedonase.6
Një situatë edhe më e palakmueshme u krijua në arsimin e lartë, ku nga 2.365
student shqiptarë sa kishte në vitin 1980 nëpër fakultetet e ndryshme në
Universitetin e Shkupit, ky numër gjatë vitit akademik 1987/88 bjerë në 1.264.
Duhet të kihet parasysh fakti se numri më i madh i tyre studionin në Akademinë
Pedagogjike dhe në Katedrën e Albanologjisë.7
Si rrjedhojë e politikës së skajshme represive ndaj arsimit shqip nga autoritetet
e Shkupit, në fillim të vitit shkollor 1987/88 mbi 350 nxënës shqiptarë të
përfshirë në pesë shkolla të mesme (Kumanovë, Tetovë dhe Gostivar) e
bojkotuan mësimin për shkak se i njëjti zhvillohej në gjuhën maqedonase. Rreth
këtyre ngjarjeve, Kryesia e KQ i LKM, fajësonte mësimdhënësit shqiptarë,
sipas së cilës: “Bojkoti i mësimit në këto shkolla është iniciuar nga pozicioni i
nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar, që në radhë të parë u prijnë arsimtarët
të kombësisë shqiptare dhe një pjesë e nxënësve të indoktrinuar, që të orienton
në nevojën e një diferencimi më të guximshëm ideo-politik..”8 Mirëpo ndaj
këtij vlerësimi ashpër reagon Kryesia e Komitetit Krahinor e LK të Kosovës, e
cila me 2 shkurt të vitit 1988 nëpërmjet një letre i drejtohet Kryesisë së KQ të
LKM, në të cilën vihej në pah se në arsimimin e mesëm orientues në RS të
Maqedonisë “mësimin në gjuhën amtare shqipe e përcjellin vetëm 6.986
nxënës, nga gjithsej 76.533 të përfshirë në arsimin fillor ose më pak se çdo i
njëmbëdhjeti, që krahasuar me cilindo nacionalitet në Jugosllavi paraqet një
përfshirje më e ulët në arsimimin e mesëm orientues.” Më pas në të thuhej se:
“Në viset e përziera nacionale tash më po implementohet praktika e krijimit të
paraleleve të përziera me mësim në gjuhën maqedonase, ku nxënësve të
kombësive ju mundësohet mësimi i lëndës së gjuhës amtare, mirëpo ka
tendenca që të ndërpritet gjuha shqipe në këtë nivel.”9 Një politikë
diskriminuese ndaj shqiptarëve në RS të Maqedonisë, sipas drejtuesve partiak të
Kosovës, po zbatohet edhe në arsimin e lartë: “ku në vitin shkollor 1980/81 në
6

ДАРМ.1.427.520.22/251-257, KRYESIA E KK TË LK TË KOSOVËS, Sektori për
veprimin e LK në shkencë arsim e kulturë, Numër: Rez. 02-7, Prishtinë, më 16.02.1988.
7
ДАРМ.1.427.520.49/497, ИНФОРМАЦИЈА за студентите на албанска народност на
Универзитетот „Кирил и Методиј„ во Скопје: Në Universitetin e “Qirilit dhe Metodisë”
në Shkup në vitin akademik 1987/88 në vitin e I-rë janë regjistruar 201 student nga
kombësia shqiptare. Prej tyre 28 janë regjistruar në grupin gjuhë dhe letërsi shqipe në
Fakultetin Filologjik dhe 121 në grupin mësimi klasor dhe në grupin matematikë-fizikë në
gjuhën shqipe në akademinë Pedagogjike në Shkup. Studentët tjerë janë regjistruar në
fakultetet tjera. Përndryshe në Universitetin “Qirili dhe Metodi” në Shkup në vitin
akademik 1987/88 në të gjitha vitet studimore studiojnë 1.264 studentë të kombësisë
shqiptare...
8
ДАРМ.1.427.520.34/305-314.
9
ДАРМ.1.427.520.22/251-257.
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RS të Maqedonisë ishin përfshirë 2.365 studentë (1.175 në Akademinë
Pedagogjike dhe 313 në Fakultetin Filologjik në Shkup), në vend të rritjes në
përputhje me rritjen e numrit të nxënësve, numri i studentëve ka përjetuar
rramje drastike, kështu që gjatë vitit shkollor 1985/86 ky numër ka ra në
1.300.”10 Më tej në letër thuhej se hapja e paraleleve të përziera, në të cilat
mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase, i ka irrituar nxënësit shqiptar, të cilët
në shenjë revolte e kanë bojkotuar mësimin, siç është rasti i “66 nxënësve në
Kumanovë” dhe “124 në Gostivar”, që autoritetet maqedonase, të njëjtat i
“vlerësuan si veprimtari armiqësore nacionaliste dhe separatiste shqiptaromadhe.”11
Masa të tilla do të ndërmerren edhe në fushat tjera, si: ndryshimi i toponimeve
të vendbanimeve (me të cilët ndryshime shqiptarët ishin të detyruar ti përdorin
emrat e qyteteve me toponime sllave si p.sh. Shkupit-Skopje, Dibrës-Debar,
Kërçovës-Kiçevo, Manastirit-Bitolla etj)12; rrënimi i murrave të oborreve të
shtëpive shqiptare13, vendimi për rrënimin e lagjeve të tëra shqiptare siç ishte
rasti me lagjen Dyzhon në Shkup, me pretekst se janë lagje të egra14; Rezoluta e
aprovuar nga Kuvendi republikan për politikën e krijimit të familjes, me të cilën
një familjeje shqiptare ju ndalohej të ketë më shumë se tre fëmijë15; Ligji për
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal, me çka prindërve
shqiptarë ju ndalohej ti emërtojnë fëmijët e tyre me emra që kanë karakter dhe
domethënie nacionale shqiptare (Kushtrim, Liridon, Kastriot, Arbëresha, Alban,
Albana, Valon, Shkodran etj), etj.16.
10

Po-aty
Po-aty
12
ДАРМ.1.427.530.45/409-412, Ustavnom Sudu Jugoslavije-Beograd – Inicijativa za
pokretanje postupaka za ocenu ustavnosti akta Radio televiziji Skoplje – Redakcije na
albanskom jeziku o izgovoru toponima u SR Makedoniji iskljuçivo na osnovu leksiçkog
tkiva makedonskog jezika u emisijama na albanskom jeziku, Prishtinë, 4.IV.1988, bartës të
iniciativës: Akademik Gazmend Zajmi, Akademik Idriz Ajeti dhe Akademik Rexhep
Qosja.
13
ДАРМ.1.427.519.13/318-341, Програма за непосредни задачи, Скопје, септември
1987 година.
14
ДАРМ.1.427.529.49/466-467, Собрание на Град Скопје-Градски Секретариат за
Внатрешни Работи, Ев. Бр. 551, 20.X.1988 година, Скопје, Строго доверливо! За
лично информирање, ИНФОРМАЦИЈА: ПРЕДМЕТ: Нови моменти во врска со
реагирањата на граѓаните од ул. „Дижонска„.
15
ДАРМ.1.427.45/517-547.
16
ДАРМ.1.427.520.33/285-304, Закон за изменување и дополнување на Законот за
личното име, „Сл. Весник на СРМ„ бр. 41/85, “Neni 1: Në Ligjin për emrin personal
(“Gaz, zyrtare e RSM” nr. 30/72) në nenin 1 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i rijë ku
thuhet: “Me emrin personal nuk guxon të nxitet urrejtje nacionale apo fetare, apo
jotolerancë ose të fyhet morali publik.”: Neni 2; Në nenin 3 pas paragrafit 2 shtohet
paragrafi i rijë ku thuhet “Në librin amzë të lindjes nuk mund të regjistrohet emri personal
me të cilin nxitet urrejtja apo jotoleranca nacionale apo fetare apo me të cilin ofendohet
morali publik.”: Neni 3; Në nenin 8 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i rijë ku thuhet:
11
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Të gjitha këto akte dhe nënakte ligjore si dhe vendime tjera që u sollën gjatë
kësaj periudhe kohore për qëllim patën ndërprerjen me çdo kusht të shtimit
natyrorë, përkatësisht zvogëlimin e natalitetit te popullsia shqiptare. Sipas të
dhënave statistikore të papublikuara deri më sot, kuptojmë se brenda periudhës
1981-1986, në Maqedoni shtimi natyrore te shqiptarët arrinte shifrën 47.966
banorë, ose shprehur në përqindje 33.3%, ndërsa te maqedonasit 71.727 banorë
ose 49.8%. Këtë më së miri mund ta shohim nga pasqyra tabelore që po e
paraqesim në vazhdim:

Regjistrimi
1981-1986
i popull.
të
të
31.03.81
lindur vdekur
Gjithsej
1.909.136 224.329 80.301
Maqedonas 1.279.323 126.761 55.034
Shqiptarë
77.208 64.030 16.064
Turq
86.591 11.522
2.910
Romë
43.125 10.174
2.224
Kombësi
Tjera
22.889 11.842
4.069

shtimi
natyror

struktura
regjistrimi të
të shtimi
31.03.81 lindur vdekur natyror

144.028
71.727
47.966
8.612
7.950

100%
67.0
19.8
4.5
2.3

7.773

6.4

100%
56.5
28.5
5.1
4.5

1005
68.5
20.0
3.6
2.8

100%
49.8
33.3
6.0
5.5

5.4

5.1

5.417

Lufta e ashpër që u ndërmor nga autoritetet komuniste maqedonase, fillimisht
kundër arsimit dhe kulturës shqiptare, që siç u tha, gjatë viteve 1986-1988 do të
zgjerohet edhe në fushat tjera të sipërpërmendura e shtynë inteligjencën e
atëhershme shqiptare të veproj ilegalisht. Shërbimi sekret maqedonas,
nëpërmjet shkresave tepër të besueshme njoftonte KQ të LKM, për ekzistimin
e disa organizatave ilegale shqiptare, të cilat për një periudhë relativisht të
“Ndryshimi i emrit personal, përkatësisht i emrit ose i mbiemrit nuk mund të jepet pëlqim
nëse me ndryshimin nxitet urrejtja ose jotoleranca nacionale apo fetare apo ofendohet
morali publik”: ДАРМ.1.427.515.16/300-331, СТРОГО ДОВЕРЛИВО, ЕВ. БР. 41,
АНАЛИЗА на движењата и состојбите во меѓунационалните односи, причините и
последиците од дејствувањето на непријателот од позициите на албанскиот
национализам и сеператизам и задачите на Сојузот на комунистите во ОПШТИНА
ТЕТОВО, Тетово, јуни 1987 год, “... janë shfrytëzuar edhe forma tjera perfide për
manifestimin e nacionalizmit dhe separatizmit shqiptarë. Kështu për shembull me
emërtimin e foshnjës së posa lindur që asocion në qytete, male dhe lumenj të Shqipërisë
(Tirana, Elbasan, Berat, Valon, Shkodran, Matjan, Labinot), në simbole nacionale (Flamur,
Shqipe, Shqipkuqe, Shqipodashnor) dhe në heroj kombëtar (Martanesh, Kastriot), ndërsa
hasen edhe kësi emrash “Kushtrim”, “Liridon”, “Arbnesh – Arbëresha”, “Alban – Albana”,
të cilat nxisin nacionalizëm dhe në një farë mënyre i përshkruajnë ngjarjet dhe figurat
karakteristike nga historia e Shqipërisë...”.
17
ДАРМ.1.427.531.11/357, САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА – ПОДАТОЦИТЕ НЕ СЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ, Природно движење на населението по народност.
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shkurtë kanë arrit ta shtrinë veprimtarinë e tyre siç thuhet “armiqësore” në më
shumë rrethe dhe mjedise shqiptare, duke i “përfituar disa nxënës, student,
arsimtar dhe persona tjerë.” Si drejtues të këtyre organizatave, sipas UDB-së
maqedonase, paraqiten kryesisht: “persona të dënuar më herët për veprimtari
armiqësore, lidhjet e tyre familjare dhe miqësore, persona që rrjedhin nga
familjet balliste ose kanë lidhje të përbashkëta me një pjesë të emigracionit dhe
me të shpërngulurit (në Turqi – Q.L.).” Për rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe
kohore në Maqedoni u burgosën një numër i madh i veprimtarëve të dalluar
shqiptarë, të cilët morën dënime të rënda nën akuzën se “kanë zhvilluar
veprimtari armiqësore nga pozita e nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar.”18
Terrorizimi i shqiptarëve nga ana e organeve shtetërore veçmas do të vijë në
shprehje gjatë viteve 1987-1988. Këtij terrori i parapriu Analiza e Komitetit për
“Mbrojtje Popullore” (më tej KMP) e hartuar në maj të vitit 1987, në të cilën
përshkruhet gjendja e sigurisë në vend. Në të përveç tjerash vihet në pah se
rreziku potencial për Maqedoninë është “nacionalizmi dhe separatizmi
shqiptar”, i cili në kohë të fundit po vepron me një “strategji globale
shqiptaromadhe, në radhë të parë në planin e acarimit apo thellimin e
marrëdhënieve të acaruara ndërnacionale në mjediset me popullsi të
përzier e më gjerë.” Format më të reja “të aktiviteteve të kombësisë
shqiptare janë vizitat e grupeve muzikore dhe të individëve nga KAS e
Kosovës nëpër ahengje familjare tek qytetarët të kombësisë shqiptare
nëpër komunat e pjesës perëndimore të Republikës ose nëpër objekte
hotilerike. Në këto raste këndohen këngë me përmbajtje nacionaliste, që
përcjellën me një eufori të pazakonshëm nga të pranishmit.” Një problem
tjetër për KMP, paraqitet “tendenca e pavolitshme të lëvizjeve demografike,
veçmas shtimi i lartë i popullsisë të kombësisë shqiptare”, që “krijojnë
probleme të shumta ekonomike, sociale, komunale si dhe probleme të
18

ДАРМ.1.427.515.16/300-331, СТРОГО ДОВЕРЛИВО, ЕВ. БР. 41, АНАЛИЗА - poaty, në fund të analizës jepen dhjetë shtojca në të cilat ofrohen të dhëna statistikore për
numrin e organizatave ilegale shqiptare të zbuluara nga organet e sigurimit maqedonas,
pastaj për numrin e të burgosurve: “...V. Partia Popullore e Punës, numëronte 19 anëtarë,
prej tyre 5 persona janë përgjigjur penalisht. Në Tetovë e njohur si grupi “SHPELLA”,
penalisht janë dënuar: Rahim Neziri nga Shipkovica, Zaim Beqiri nga Shipkovica, Shaban
Limani nga Sellca, Esad Abdyrrahmani nga Sellca dhe Daim Shabani nga Liseci...
KUSHTRIMI I LIRISË, përfshiu 77 persona, prej tyre 17 janë përgjigjur penalisht, ndërsa
nga ata 6 janë nga Tetova: Rafi Halili nga Gajrja, Vebi Zeqiri nga Shipkovica, Bukurie
Halili nga Sellca, Hireme Halili nga Gajrja.... GRUPI ARMIQËSOR, i zbuluar dhe i dënuar
në vitin 1982. Katër nga anëtarët e sajë janë përgjigjur penalisht. Tre nga ata janë nga
Tetova: Nagip Memeti nga Reçica e Madhe, Xhevat Xhemaili nga Vica dhe Resi
Abdyrrahmani nga Sellca.... MARKSISTËT-LENINISTËT TË KOSOVËS, gjatë viteve
1985-1986 kanë formuar komitet të qarkut në Tetovë. Organizatën armiqësore e përbënin
persona nga territori i KAS të Kosovës dhe RS të Maqedonisë. Nga Tetova penalisht janë
përgjigjur: Fatmir Ibraimi nga Tetova, Bilall Sherifi nga Tetova dhe Afrim Ibraimi nga
Tetova”.

76

STUDIME ALBANOLOGJIKE

aspektit të sigurisë.” “Gjendjen e tillë” thuhet më tej në analizë “e
shfrytëzojnë nacionalistët shqiptarë gjatë aktiviteteve të tyre
propaganduese, ndërsa në anën tjetër të njëjtat shprehen edhe si një
dukuri që i përshtatet nacionalizmit shqiptar.”19 Më tej në analizë
përshkruhet gjendja e përgjithshme e pavolitshme ekonomike por edhe politike
në Shqipëri, që siç vihet në dukje: “objektivisht kërkohet, ndërsa në përmasa
të caktuara edhe kontribuon për ndryshime në shoqërinë shqiptare” me
çka “krijohet pasiguria e zhvillimeve të ngjarjeve në këtë shtet.” “E gjithë
kjo, si dhe orientimi shqiptarë ndaj Jugosllavisë, tek fuqitë dhe blloqet
botërore në kohë të fundit e zgjeron interesin dhe përpjekjen për ndikim
dhe prezencë në hapësirën shqiptare”, thuhet në vazhdim të analizës për të
shtuar: “Kjo edhe më tepër e ndërlikon zhvillimin eventual të gjendjes në
këtë shtet dhe krijon parashikime, nëse kushtet ndërkombëtare dhe sjellja
e udhëheqjes shqiptare këtë e mundëson, edhe për përzierjen e faktorit
jashtë blloqeve në hapësirën e fqiut tonë, që gjithsesi mund të ndikoj edhe
në pozitën tonë të përgjithshme politike dhe të sigurisë.”20
Një kaptinë të veçantë KMP, i kushton veprimtarisë politike e organizative të
diasporës shqiptare në perëndim në të cilën veç tjerash thuhet: “Emigracioni
armiqësorë nga RS e Maqedonisë vazhdon me intensitet të pa zvogëluar e
të vepruarit, duke u përpjekur të ndikoj në mesin e qytetarëve tanë me
punë të përkohshme jashtë dhe në diasporën, ndërsa pjesa më e madhe
vepron për llogari të fuqive reaksionare ndërkombëtare, duke u përpjekur
që aktivitetet ti përcjellë edhe këtu. Në kushtet e tanishme më së shumti
shprehet aktiviteti i organizatës armiqësore “Lëvizja popullore për
republikën shqiptare në Jugosllavi”. Duke u futur në hollësi rreth aktiviteteve
të organizatës së sipërpërmendur, në analizë thuhet se ato kryesisht zhvillohen
në: “propagandën subversive kundër RSFJ, lidhjen me nacionalistët dhe
separatistët shqiptarë në vend, marrjen e aktiviteteve terroriste dhe
aktivitete tjera ekstreme, si dhe futja dhe sundimi me klubet dhe shoqëritë
e punëtorëve tanë të kombësisë shqiptare me punë të përkohshme
jashtë.”21
Mbështetur në të dhënat e KMP, Kryesia e KQ të LKM në mbledhjen e sajë të
43, solli disa vendime për aktivitetin e mëtejshëm ideo-politik të organeve
partiake dhe shtetërore, disa prej të cilave po i paraqesim në vazhdim:
“Është e patjetërsueshme që në mënyrë konkrete dhe komplekse të
përcaktohet politika demografike e popullsisë;
Nacionalistët dhe separatistët shqiptarë nga KAS e Kosovës në
bashkëpunim me RSP të Shqipërisë dhe nacionalistët e separatistët
19

ДАРМ.1.427.512.4/45-71, НАРОДНА ОДБРАНА, ДРЖАВНА ТАЈНА, Примерок
бр.25, Скопје, мај 1987 година, Вкупно 51 страници.
20
Po-aty
21
Po-aty
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shqiptarë në RS të Maqedonisë, në mënyrë të drejtpërdrejtë përpiqen ta
diskualifikojnë aksionin politik të LKM dhe forcave subjektive, me qëllim
që të fshehët gjendja në Kosovë, ndërsa në anën tjetër të vazhdoj zgjerimi i
mëtejshëm i nacionalizmit shqiptar në RS të Maqedonisë;
Duhet që në mënyrë efikase të mënjanohen dobësitë e dukshme e të shumta
të aktivitetit tonë politikë ndërkombëtarë, si në realizimin e marrëdhënieve
bilaterale me RSP të Shqipërisë, ashtu edhe në planin më të gjerë
ndërkombëtarë, në sferën e propagandës politike ndërkombëtare a në
mënyrë të veçantë në mesin e punëtorëve të kombësisë shqiptare me punë
të përkohshme jashtë shtetit.”22
Në përputhje me qëndrimet e mësipërme të Kryesisë së KQ të LKM, shërbimi
sekret komunist maqedonas, më 15 qershor 1987, dërgon një informatë shumë
sekrete Kryesisë së sipërpërmendur, në të cilën përshkruhet veprimtaria siç
thuhet në të “armiqësore e qytetarëve të RS të Maqedonisë, të kombësisë
shqiptare me punë të përkohshme në shtetet e Evropës Perëndimore.”23 Në
informatë veç tjerash vihet në pah se: “Pjesa ekstreme e emigracionit shqiptarë
duke e shfrytëzuar mbështetjen e RSP të Shqipërisë dhe të disa organeve
shtetërore dhe organizatave politike të shtetit nikoqir, ndërmerr aksione
propagandistike (tubime, demonstrata), duke u përpjekur ta internacionalizoj
“çështjen e Kosovës”, dhe për këtë qëllim të përfitojnë e tërheqin në aktivitete
(duke shpërndarë material propagandues etj) edhe përfaqësuesit e kombësisë
shqiptare nga Republika jonë me punë të përkohshme jashtë shtetit.”24.
Për të pas një qasje sa më të madhe dhe për të futur elementet e tyre, brenda
organizatave shqiptare që vepronin në shtetet e Evropës Perëndimore, Kryesia e
KQ të LKM, gjatë vitit 1985, kishte hartuar një “Plan Operativ”, për veprim
kundër aktiviteteve politike të diasporës shqiptare në Perëndim. Njëkohësisht,
plane të tilla ishin hartuar edhe në kuadër të KQ të LKJ, KQ të LK të Serbisë,
KK të LKK dhe KQ të LKMZ. Me 28 janar 1986, në Shkup, do të mbahet një
mbledhje sekrete, me temën: ““Disa çështje aktuale në lidhje me gjendjen
politike e të sigurisë dhe vetorganizimi shoqëror i qytetarëve tanë me punë të
përkohshme jashtë”25, ku krahas hierarkisë më të lartë të shërbimit sekret
maqedonas do të marrin pjesë edhe kryetari dhe sekretari i shërbimit sekret të
Kosovës. Në mbledhje, siç informohemi nga dokumentacioni sekret i KKQ të
LKM, ishte përpiluar një material, dhe i njëjti do të shfrytëzohet, siç thuhet:
“për përpunimin e programit operativ për aktivitete politiko-shoqërore të
22

ДАРМ.1.427.512.30 /365-369, Информација од расправата на 43-та и 44-та седница
на Председателството на ЦК СКМ, Скопје, јуни 1987 година.
23
ДАРМ.1.427.512.29/292-302, СТРОГО ДОВЕРЛИВО, ОСВРТ за активностите на
Сојузот на комунистите на Македонија и другите органи и организации од нашата
Република спрема граѓаните од албанска народност од СР Македонија на привремена
работа во Западна Европа и нивните непосредни задачи, Скопје, 15 јули 1987 година.
24
Po-aty
25
Po-aty; ДАРМ.1.427.519.11/162-170
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subjekteve nga KAS e Kosovës, RS të Maqedonisë, RS të Serbisë dhe RS të
Malit të Zi si dhe organet e organizatat të Federatës ndaj qytetarëve tanë të
kombësisë shqiptare me punë të përkohshme jashtë, i miratuar nga të Besuarit e
KKQ të LKJ me 25 maj 1986.”26
Për një realizim sa më të suksesshëm të “Planit Operativ” për vitin 1987, në
lidhje me luftën antishqiptare, me 11 dhjetor të vitit 1986 në Shkup ishte mbajt
edhe një mbledhje tjetër ndërmjet kryetarëve e të besuarve të KQ të LKM dhe
KK të LK të Kosovës si dhe të këshillave koordinues të KR të LSPPM
(Këshillit Republikan të Lidhjes Socialiste të Popullit Punues të Maqedonisë)
dhe KK të LSPPK (Këshillit Krahinor të Lidhjes Socialiste të Popullit Punues
të Kosovës), në të cilën është: “biseduar për realizimin konkret të pjesës së
programit Operativ sa i përket mundësisë së aksionit të përbashkët në vitin
1987.” Gjatë shqyrtimit të kësaj problematike është konstatuar se “në kohën e
mëparshme komunikimin me qytetarët shqiptarë të kombësisë shqiptare me
punë të përkohshme jashtë i realizonin thuajse vetëm organet e organizatat nga
KAS e Kosovës, që në njërën anë paraqet barë për ta, ndërsa në anën tjetër u
tregua e dëmshme për shkak mungesës së republikës amë. Kjo i takon
komunikimit me klubet dhe shoqëritë; dërgimi i literaturës, video-kaseta,
material propagandues; përfaqësimi i kuadrove të PKSH (Përfaqësitë
Konsullore Shtetërore-Q.L.); vizitë deri te punëtorët politik-shoqëror që
veprojnë jashtë etj.”27 Andaj, që të tejkalohen dobësitë e deriatëhershme, palët
do të arrijnë marrëveshje si më poshtë:
“1. Bashkërisht të vizitohen klubet e kombësisë shqiptare në të cilët marrin
pjesë qytetarë nga RSM dhe KASK në këto shtete-qytete; 1) RF e Gjermanisë –
Hamburg dhe Berlinin Perëndimor; 2) Zvicër – Cyrih, Gjenevë, Bernë; 3) Suedi
e Danimarkë – Stokholm, Malmë, Goteborg, Kopenhagë; 4) Francë e Belgjikë
– Paris, Bruksel, Lion. Grupet do të përbëhen nga një përfaqësues prej RSM
dhe një prej KASK.
2. U konstatua se në shtetet ku jetojnë qytetarët e RSFJ të kombësisë shqiptare,
nëpër PKSH nuk janë të përfaqësuar sa duhet kuadrot të kombësisë shqiptare,
posaçërisht nga RSM. Do të duhej që nëpërmjet organeve adekuate të kërkohet
përfaqësimi më i madh. Paraprakisht do të duhej t’u mundësohej mësimi i
gjuhëve të huaja, që të mund të përshtaten në kriteret e LSPP.
3. U miratua propozimi i shokëve nga KASK që të hulumtohet mundësia që në
grupet e shoqërive kulturo-artistike nga RSM të cilat do të udhëtojnë jashtë dhe
do të shfaqin koncerte për përfaqësuesit e kombit maqedonas dhe kombeve tjera
edhe për kombësitë shqiptare e turke të përfshihen solistë të afirmuar të këngës
popullore shqipe.
4. Është arritur marrëveshja që sipas nevojës të mbahen mbledhje konsultative
ndërmjet përfaqësuesve të RSM dhe KASK në këtë përbërje, Gjithashtu u
26
27
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shkëmbyen përvojat për organizimin e takimeve dimërore me qytetarët dhe
anëtarët e LK me punë të përkohshme jashtë. Dy palët u pajtuan që të fillohet
me përgatitjen e përbashkët të materialit për punëtorët sezonal jashtë shtetit të
kombësisë shqiptare.”28
Për rrjedhojë gjatë vitit 1987 u krijuan katër grupe të përbashkëta të cilat do të
zhvillojnë vizita nëpër klubet shqiptare në shtetet e Evropës Perëndimore edhe
atë:
1. Tosum Pohumi, kryetar i KK të LKM “Karposh”-Shkup dhe anëtar i KQ të
LKJ dhe Ekrem Arifi, anëtar i Kryesisë së KK të LK të Kosovës nga data 15-20
tetor 1987 qëndruan në RF të Gjermanisë (Hamburg, Hanover) dhe në Berlinin
Perëndimor.
2. Mirko Apostollski, anëtar i Kryesisë i Këshillit të LSM dhe Bashkim Hisari,
kryetar i të besuarit të KK të LK të Kosovës nga data 15-20 tetor 1987
qëndruan në Suedi dhe në Danimarkë.
3. Ajredin Memedi, kryetar i LSPPM-Strugë, Agim Bekteshi, anëtarë i Kryesisë
së komitetit Krahinor për marrëdhënie ndërkombëtare dhe Maria Gashi,
ndihmëse e kryetarit të komitetit krahinor për informim nga data 15-20 tetor
1987 qëndruan në Zvicër.
4. Todor Dimitrievski, drejtor i ndërmarrjes “Silika”-Gostivar, Imer Gashi,
kryetar i këshillit Koordinues i KK të LSPPK dhe Shaban Bahtiri, drejtor në
Bankos, nga data 30 tetor deri më 2 nëntor qëndruan në Belgjikë dhe në
Holandë.29
Në raportin e përbashkët i hartuar në Brezovicë të Kosovës, veç tjerash
nënvizohet se: “te një pjesë e qytetarëve tanë të kombësisë shqiptare të cilët
morën pjesë në mbledhjet vëreheshe ndikimi i emigracionit armiqësor shqiptar
në ekspozimin anti jugosllav, manipulimin me çështjet e papunësisë, natalitetit,
të drejtën e përdorimit të gjuhës dhe shkrimit, rrënimin e murrave në disa qytete
në RSM, përdorimin e flamurit, ndryshmet kushtetuese ....etj”30
Është më se e qartë, se bashkëpunimi i organeve partiake dhe ato të shërbimeve
sekrete maqedonas-kosovare, gjoja për ta afirmuar kulturën shqiptare, tek
diaspora, kishte për qëllim, futjen e elementeve të besuara (informatorëve të
tyre), brenda organizatave shqiptare, me çka organet e sigurimit jugosllav, do të
kishin një pasqyrë më të qartë dhe më të përafërt rreth veprimtarisë politike e
organizative të shqiptarëve që punonin dhe vepronin në shtetet e Evropës
Perëndimore. Në kuadër të asaj politike, Kryesia e KQ të LKM, në fillim të vitit
1987, dërgoi disa mësues shqiptarë në Gjermani, Danimarkë, Zvicër dhe
Francë, të cilët morën për sipër të paraqiten nëpër klubet shqiptare, se gjoja:
“me vetiniciativë kanë ardhur që ti edukojnë fëmijët shqiptarë:” Këta mësues,
mbanin kontakte të përhershme me Përfaqësitë Konsullore Jugosllave, dhe për
28

ДАРМ.1.427.512.29/292-302 - po-aty.
ДАРМ.1.427.519.11/162-170 – po-aty.
30
Po-aty.
29
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gjithçka ju ofronin informata diplomatëve jugosllavë, në mesin e tyre kishte
edhe maqedonas e ndonjë shqiptarë. Për një aktivitet të tillë, shërbimi sekret
maqedonas, në qershor të vitit 1987 e njoftonte Kryesinë e KQ të LKM, ku veç
tjerash në të thuhej: “Lidhur me veprimtarinë edukativo arsimore bëhen
përpjekje për përfshirjen e tërësishme të fëmijëve në shkollimin plotësues në
gjuhën shqipe. RSM organizon kësi shkolla nëpërmjet 4 mësuesve me rreth 200
nxënës në RF të Gjermanisë, Francë, Danimarkë e Zvicër. Nevojat na obligojnë
të dërgojmë edhe një arsimtarë në RFGJ.”31
Gjatë viteve 1987-1988, aktiviteteve të tilla si nga Kryesia e KQ i LKM po
ashtu edhe nga organizatat tjera shoqërore politike u zhvilluan edhe nëpër
komunat e Maqedonisë Veriperëndimore. Këto aktivitete u realizuan në
përputhje me Programin e Kryesisë së KQ të LKM, të miratuar më 23 shtator
1987, ku në pikën 26 të tij shprehimisht thuhej: “Të Besuarit e komitetit
Qendror të LKM për veprimtari të LK në lidhje me qytetarët tanë me punë të
përkohshme jashtë shtetit në kuadër të aktiviteteve të qytetarëve tanë të
kombësisë shqiptare në diasporë në përputhje me programin e tyre do të
vazhdojnë edhe më fuqishëm ta orientojnë aktivitetin e anëtarëve të LK nëpër
komuna dhe bashkësi lokale, ta koordinojnë aktivitetin me organet dhe
organizatat republikane në fushën e informimit, arsimit, kulturës dhe fushave
tjera, dhe në këtë drejtim do të bashkëpunojnë me të besuarit e Kryesive të
komiteteve Qendrore të LKJ, KAS të Kosovës, RS të Serbisë dhe RS të Malit të
Zi.”32 Në një raport që mban karakterin “Besueshmëri e Rreptë”, të besuarit e
KQ të LKM gjerësisht e informojnë Kryesinë e sajë rreth aktiviteteve të
zhvilluara nëpër komunat Veriperëndimore të Maqedonisë, ku fillimisht në të
thuhej: “Në aksionin politik të komiteteve komunale të LKM në komunat ku
jeton kombësia shqiptare, posaçërisht në punën e komisioneve për veprimtari të
LK lidhur me qytetarët tanë me punë të përkohshme jashtë shtetit, gjatë
vlerësimit politik e të sigurisë, si një ndër elementet e situatës u nënvizua
veprimi i përbashkët në situatën e brendshme dhe ndikimi nga jashtë që kryhet
nëpërmjet indoktrinimit të jashtëm në pozitën e nacionalizmit e separatizmit
shqiptar (“Shqipëria e Madhe”, “Kosova Republikë” etj), futjen e materialit
propagandues etj, nëpërmjet një pjese të qytetarëve kur ata qëndrojnë në
vendlindjet e tyre, ndërsa punojnë jashtë.33 Më tej, raporti bënte të ditur se:
31

ДАРМ.1.427.516.10/205-221, Информација за идејно-политичката активност во
СКМ во остварувањето на Заклучоците од Деветата седница на ЦК СКЈ за
остварување на Ставовите на СКЈ во развојот на социјалистичкото самоуправување,
братсвото, единството и заедништвото на Косово, Скопје, 29 октомври 1987 година.
32
ДАРМ.1.427.513.13/318-341, ПРОГРАМА НА НЕПОСРЕДНИТЕ ЗАДАЧИ на
членството, организациите и органите на СКМ во остварувањето на заклучоците од
Деветтата седница на ЦК СКЈ.
33
ДАРМ.1.427.529.41/396-424, СТРОГО ДОВЕРЛИВО, Актуелни идејно-политички
состојби меѓу нашите граѓани на привремен престој и работа во странство и
непосредните задачи за активност на организациите и органите на СКМ и на
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“Nëpërmjet Lidhjes socialiste dhe Lidhjes së sindikatave për momentin
zhvillohet aksioni për lidhjen e klubeve në të cilët janë anëtar qytetarët e
Maqedonisë, përkatësisht qytetarë të kombësisë shqiptare me komunat,
organizatat punuese, shoqëritë kulturore, artistike e sportive, shkollat në
vendlindje. Gjatë realizimit të këtij aksioni shumë do të ishte e dobishme
propozimi i PKSH (Përfaqësive Konsullore Shtetërore-Q.L.), për përcaktimin e
vendeve dhe klubeve konkrete.”34
Gjithnjë në përputhje me detyrat e përcaktuara programore, Sekretariati
Republikan për Punë të Brendshme të RS të Maqedonisë, nëpërmjet një shkrese
e njoftonte KQ të LKM, përkatësisht Kryesinë e sajë, për zbulimin e një grupi
“armiqësor shqiptar nga Tetova”.. Në të veç tjerash thuhej se: “nëpërmjet
masave të ndërmarra, Shërbimi erdhi deri te njohurit e reja për pjesëmarrjen e
aktiviteteve ilegale të organizuara nga ana e disa personave nga Tetova me
punë të përkohshme jashtë dhe lidhjen e tyre me emigracionin armiqësorë
shqiptarë në Zvicër.”35 Në vazhdim të informatës bëhej me dije se krahas
zbulimit të grupit të sipërpërmendur, janë zbuluar edhe materiale
propaganduese me “karakter armiqësor”, siç është TRAKTI me titull “Për ta
kuptuar drejtë luftën e kombit shqiptar” me përmbajtje si më poshtë: “Kombi
shqiptar nëpërmjet mjeteve demokratike lufton që Kosovës ti pranohet statusi i
Republikës në kuadër të RSFJ, me çka nuk rrënohet integriteti dhe sovraniteti i
vendit si shtet në tërësi dhe ndryshimin e politikës shtetërore në përgjithësi, por
hapen shtigjet për barazi dhe pranim të vetëvendosjes së shqiptarëve. Kërkesa
që Kosovës ti pranohet statusi i Republikës në kuadër të RSFJ nuk është një
absurd, por një kërkesë e drejtë, reale dhe revolucionare e cila nuk kërkon
robërinë e kombeve tjera e as okupimin e territoreve tjera. Kjo është kërkesë
për barazi dhe drejtësi, e cila na inspiron të shkojmë përpara në fitore të
patjetërsueshme.” TRAKTI përfundon me fjalët: “ROFTË REPUBLIKA
SOCIALISTE E KOSOVËS”36.
Në përmbyllje të këtij punimi, duhet të vëmë në dukje se, politika antishqiptare
e Kryesisë së KQ të LKM, për fat të keq hasi në mbështetje të fuqishme nga
Kryesia e KQ të LKJ, e cila në mbledhjen e sajë të 11-të, mbajtur më 20 dhjetor
1988, gjatë shqyrtimit të situatës politike në Maqedoni dhe aktivitetin e LKM,
veç tjerash i paraqiti këto vlerësime dhe qëndrime:
“Kryesia e KQ të LKJ vlerësoi se LKM pati qëndrime të qarta dhe parimore për
çështjet thelbësore në përforcimin e vëllazërim bashkimin, unitetin dhe barazinë
e kombit maqedonas dhe kombeve e kombësive tjera që jetojnë në RS të
Maqedonisë, për parashikimin e gjendjes aktuale në marrëdhëniet
членовите на СКМ во општествено-политичките организации, самоуправни и
државни органи, Скопје 20 септември 1988 година.
34
Po-aty
35
ДАРМ.Ф. УДБ-РСВР.Д.23567., Скопје, август1987 година.
36
Po-aty
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ndërnacionale, identifikimin e shkaqeve dhe prijësit e nacionalizmit e
separatizmit shqiptar;
Kryesia nënvizon se është detyrë e komunistëve që edhe më tej fuqishëm të
luftojnë për eliminimin e zjarreve të nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar, që
në mënyrë të veçantë shprehet nëpërmjet formave të paraqitura si vijon: zgjatja
shumëvjeçare e krizës kosovare; përpjekja për krijimin dhe zgjerimin e
territoreve etnikisht të pastra shqiptare në Maqedoninë perëndimore; shtypja
ndaj kombit maqedonas, kombësisë turke dhe grupit etnik romë për asimilim
dhe shpërngulje nëpërmjet formave të ndryshme; blerjen e pronës së
patundshme nëpërmjet çmimeve tepër të larta; indoktrinimin e rinisë shkollore
dhe studentore nga pozita e nacionalizmit e separatizmit shqiptar dhe në këtë
drejtim refuzimi që të mësohet gjuha maqedonase dhe pengimi i procesit të
integrimit më të gjerë të kombësisë shqiptare në kuadër të RSM dhe RSFJ;
stimulimi i natalitetit të lartë te kombësia shqiptare...etj”37

QERIM LITA
POZITA E SHQIPTARËVE NË RS TË MAQEDONISË GJATË VITEVE
1986-1988
R e z y m e
Pushteti komunist i RS të Maqedonisë gjatë viteve 1986-1988, zhvilloi një
politikë tejet agresive ndaj shqiptarëve. Ky agresivitet sidomos u vërejt gjatë
viteve 1987-1988, kur organet shtetërore dhe partiake maqedonase ndërmorën
një sërë masash represive siç ishin: mbylljen e shkollave të mesme në gjuhën
shqipe, diferencimin e kuadrit arsimor shqiptarë, burgosjen e një numri të madh
të inteligjencës shqiptare, sjelljen e akteve dhe nënakteve ligjore, rezolutave,
vendimeve me të cilat drejtpërdrejti u cenuan të drejtat politike, kombëtare dhe
njerëzore të garantuara me Kushtetutën e vitit 1974 etj.
Rezultati i këtyre masave ishte si vijon: u mbyllën të gjitha paralelet shqipe në
shkollat e mesme profesionale dhe gjimnazet në Kumanovë, Strugë, ndërsa në
Shkup, Tetovë, Gostivar, Kërçovë dhe Dibër numri i paralele skajshmërisht u
reduktua, 320 mësimdhënës të përjashtuar nga puna, mbi 300 shqiptar të
arrestuar nën pretekst se kanë zhvilluar aktivitete “armiqësore në pozitën e
nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar”, prej tyre 92 morën dënime të rënda
nga gjyqet komuniste maqedonase, 1.500 shtëpi të rrënuar me arsyetim se nuk
37

ДАРМ.1.427.584.141/403-406, Оценки и Ставови на Претседателството на ЦК СКЈ
за актуелните идејно-политички прашања на состојбата и активноста во Сојузот на
комунистите на Македонија.
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posedojnë leje ndërtimi, nëpërmjet vendimeve të Kuvendeve komunale ju
ndalua shqiptarëve që të blejnë pronë nga kombësitë tjera njëkohësisht atyre
pushteti ua konfiskoi një sasi të madhe të pronës me arsyetim se nuk posedojnë
dokumentacion të duhur etj
Kjo politikë shoviniste e drejtuesve komunistë maqedonase si dhe rezistenca e
fuqishme e shqiptarëve solli që çështja shqiptare në Maqedoni të merr karakter
jo vetëm regjional por edhe ndërkombëtar. Për këtë siç u tha më meritorët
gjithsesi se janë vetë shqiptarët, përkatësisht inteligjenca e sajë e cila në
bashkëpunim të ngushtë me diasporën politike shqiptare, arriti ta njoftoj
opinionin e gjerë demokratik perëndimor për pozitën tejet të vështirë të
shqiptarëve në Maqedoni, që ishte rezultat i politikës tejet diskriminuese,
përkatësisht restriktive dhe represive nga ana e regjimit komunist maqedonas.
Këtë më së miri e sqaron analiza e hartuar në nëntor të vitit 1988 nga ana e
KMP të RSM, në të cilën shprehimisht thuhet: “Në realizimin e strategjisë
globale nacionalizmi dhe separatizmi shqiptar i cili niset nga ideologjia globale,
përveç propagandës masive të shkruar dhe verbale, indoktrinimit të thellë,
krijimit të territoreve të pastra etnike, thellohet edhe në përpjekjet për ta
internacionalizuar çështjen e Shqiptarëve në Jugosllavi.”
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QEMAL MURATI

GJUHA E HUMBUR
Vëzhgime historike, linguistike, onomastike dhe folklorike rreth
shqiptarëve ortodoksë në etnoregjionin e Rekës së Epërme të Mavrovës

Kush bjerr gjuhën, lëbirret (mbytet) vetë.
(Në ngulimin arbëresh Garrafa të Kalabrisë)
Abstrakt: Në këtë punim studimor bëhet fjalë për karakterin etnolinguistik,
etnogjeografik dhe etnofolklorik të një krahine të veçantë të Rekës së Epërme të
Mavrovës, të Maqedonisë veriperëndimore, të cilën studiuesit serbë, rusë e
maqedonas të proveniencës pansllaviste pretendojnë ta paraqesin si zonë me
tipare të popullsisë sllave të shqiptarizuar, porse faktet dëshmojnë të kundërtën
– që fjala është këtu për një krahinë me tipare shqiptare që ka shkuar drejt
asimilimit përfundimtar sllavomaqedonas. Banorët sllavë të Rekës së Epërme
nuk janë një popullsi ndejetare, autoktone në këto anë, por janë kryesisht serbë
të kolonizuar nga vise të ndryshme të Serbisë.
Autorët serbo-ruso-maqedonas, kur marrin të flasin për problematikën
shqiptare në Maqedoni e në Ballkan, nuk e dimë pse nuk i marrin për bazë
faktet dhe argumentet autentike shkencore, por ushqehen gjithmonë me
spekulime të pafre, për t`i paraqitur sllavët ardhacakë si anas dhe shqiptarët
anas si ardhacakë në këtë rajon. Sllavët si ardhacakë në Ballkan, kur erdhën në
Maqedoni nuk e zbuluan Amerikën, pra një tokë të pabanuar, por gjetën aty
popullsitë parasllave: arbanase (shqiptare), greke, romake, etj.
Shembulli i Rekës së Epërme përbën vërtet një fenomen interesant, kur
megjithëse gjuha si element thelbësor i identitetit nacional të etnisë shqiptare
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ruhet, popullsia përkatëse ndërron etnicitetin për shkak të një elementi tjetër
thelbësor – identitetit të fesë ortodokse me sllavët.
Panajot Ѓinoski: Vo Golema Reka se zborvet arnautski jozik (Në Rekën e
Madhe flitet gjuha shqipe).
Reka e Epërme dhe Rekalinjtë – një botë shqiptare e asimiluar në
elementin sllavomaqedonas
Të dhëna etnogjeografike dhe burimet studimore për Rekën
1. Në një zonë të quajtur Reka e Epërme e Gostivarit (maq. Gorna Reka), një
krahinzë me tipare të veçanta etnolinguistike dhe etnografike në Maqedoninë
veriperëndimore, gjëllinte dikur një popullsi shqiptare ortodokse, tanimë e
shpërngulur nga ky rajon dhe e asimiluar në elementin sllavomaqedoas.
Gjeografia e ka vendosur këtë krahinzë të malësisë së Mavrovës në masivin e
Korabit, pranë kufirit ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë, të përshkuar me
shumë rrjedha ujore që derdhen te Radika (emri i lashtë Ardica), prej nga ka
marrë kjo zonë dhe emrin Reka (sll. reka “lumë”), kurse historia ka vendosur
aty bashkësi të shumta etnike: shqiptare, arumune (vllahe), sllave, turke, rome,
etj., që i japin këtij visi një kolorit të veçantë dhe me shumë interes për
gjeografinë gjuhësore, për etnolinguistikën dhe për sociolinguistikën.
Duke qenë prej shekujsh një konglomerat gjuhësh e kulturash të petrifikuara
(ngurtësuara), ky areal ka tërhequr prej kohësh vëmendjen e studiuesve të
ndryshëm antropologë, etnopsikologë, dialektologë, folkloristë, etj. Me
studimin e problematikave të fushave përkatëse të Rekës së Epërme janë marrë
shumë autorë, si: A. M. Selishçev (1929, 1931), Dušan Nedeljković (1934),
Božo Vidoeski (1968), Ariton Popovskit (1959), Galaba Palikruševa (1970);
Toma Smiljanić (1925); Mirjana P. Mirčevska (2007), etj. Ndërkaq, aspektin e
së folmes shqipe e ka trajtuar shkarazi Sejfedin Haruni (1994), atë të folklorit
Zejna Halimi (2003), me një tufëzim këngësh nga të kësaj krahinëze, që janë
me interes për gjuhësinë dhe për folklorin shqiptar. Nga fusha e folklorit dhe
etnografisë vlen të përmendim këtu dhe kontributet me vlerë të Edibe Osmanit
(1996), dhe të Enis Jakupit (2007), me të dhëna historike, etnografike,
onomastike, etj. Nga fusha e onomastikës një punim studimor ka bërë dhe
autori i këtij shkrimi Q. Murati (1996).
Krahinëza me emrin Reka e Epërme, që dikur përfshinte 22 fshatra, sot 17
fshatra (Mirçevska 2007) me popullsi të përzier shqipfolëse e maqedonase:
Beliçica, 15 shtëpi, 90 banorë),
Bibaj (20 shtëpi, 110 banorë),
Bogdi (35 shtëpi, 260 banorë),
Grekaj (20 shtëpi, 99 banorë),
Kiçinca (10 shtëpi, 54 banorë),
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Krakornica (40 shtëpi, 240 banorë),
Niçpuri (15 shtëpi, 75 banorë),
Nistrova (45 shtëpi, 315 banorë),
Nivishta (15 shtëpi, 75 banorë),
Rimnica (45 shtëpi, 280 banorë),
Senca (50 shtëpi, 300 banorë),
Tanushaj (50 shtëpi, 310 banorë),
Vau (80 shtëpi, 380 banorë),
Vallkavia (30 shtëpi, 200 banorë),
Vërbeni (90 shtëpi, 480 banorë),
Vërbjani (fshati më i madh i Rekës së Epërme, i banuar me popullsi shqiptare),
Zhuzhnja (23 shtëpi, 102 banorë), si dhe fshatrat e shpërngulur (shpopulluar):
Reçi, Strezimiri, Tërnica dhe Shtirovica.
Numri i shtëpive dhe i banorëve të këtyre fshatrave është sipas regjistrimit të
vitit 1971. Sipas regjistrimit të vitit 1981 ky numër është më i vogël (Haruni
1994). Dialektologu maqedonas B. Vidoeski në studimin e tij për të folmet e
Dibrës (968), thekson se fshatra të pastra shqiptare në Rekën e Epërme janë:
Nivishta, Zhuzhnja, Vërbjani, Tanusha dhe Grekaj.
Në dhjetëvjeçarët e fundit të shekullit që doli kjo zonë pothuajse është braktisur
nga banorët e saj, të cilët janë shpërngulur në Gostivar, Tetovë, Dibër, Shkup,
Veles, etj. për një jetë më të mirë. Kanë mbetur vetëm edhe disa familje në
fshatin Duf, Bogdë, Krokornicë, Vollkovi, Sencë, Tërnicë, Vërben, etj.
Për shkak të kushteve e rrethanave të ndryshme historike e gjeografike, nga kjo
zonë limitrofe e Rekës së Epërme, një pjesë e mirë e popullatës nga të këtyre
fshatrave para më shumë se 150 vjetëve është shpërngulur në shpatet e Malit të
Thatë (maq. Suva Gora), duke formuar atje katunde më vete: Sallarevë e
Gurgurnicë, në luginën e Shkupit (Patishka Rekë, Setapetkë, Krushopek), në atë
të Velesit (Jabollçisht, Buzallkovë), dhe në vende të tjera të Pollogut: Çegran,
Forinë, Koritë, Balindoll, Turçan, Banjicë, Stretkovë, Novo Selo, Orqushë,
Reçan, Vrutok, Peçkovë, Rakovec, Zherovjan, Radiovcë, Tenovë, etj. (shih
Mirçevska 2007, 53).
Nga pikëpamja fetare popullata shqiptare e kësaj treve është dykonfesionale: e
krishterë dhe myslimane, një element ky që çoi në bigëzimin a në një ndarje
brendaetnike në vijën e besimit: ‘myslimane’ - ‘shqiptare’ dhe ‘të krishterë’ –
‘sllave’, pra me ndërrim të etnisë për hir të besimit.
Vlen të shënojmë këtu që nga fshatrat ortodokse shqiptare të Rekës e ka
prejardhjen dhe gjyshi i poetit tonë kombëtar Migjeni, Nikolla Dibrani (po nga
ajo krahinë ku ka lindur edhe poeti e patrioti shqiptar Josif Jovan Bageri), i cili
qe shpërngulur nga mesi i shek. 19-të, si murator nga mjeshtëria, dhe thonë se
mori pjesë në ndërtimin e kishës ortodokse në Shkodër. Kemi plot këso familje
të shpërngulura në këtë qytet të Veriut: Gjergaj, Trimçev, Siliqi, Banushi,
Kadiqi, Dibra e të tjera (Migjeni 2002).
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Rekasit e konfesionit të krishterë ortodoks – ‘sllavë të shqiptarizuar’ apo
‘shqiptarë të sllavizuar’ ?
2. Rajoni i Rekës së Epërme duke qenë një mozaik i larmishëm i grupeve të
ndryshme etnike sllave e josllave: maqedonase (serbe, bullgare), shqiptare,
turke, vllahe, rome etj., është njëkohësisht dhe një oazë ku janë kryqëzuar e
janë asimiluar gjuhët, kulturat dhe besimet respektive, duke krijuar kështu një
hibridizim të çuditshëm etnolinguistik. Në simbiozën me popullsinë sllave dhe
fenë e përbashkët të krishterë, në rrjedhë të shekujve, popullsia shqiptare e
konfesionit të krishterë e këtij rajoni e ruajti pjesërisht gjuhën amtare shqipe,
porse e konvertoi kombësinë, dhe filloi të ndjehet si ‘maqedonase’. Ndërkaq, ky
fenomen i konvertimit të shqiptarëve në sllavomaqedonas, për shkak të besimit
të krishterë, te studiuesit serbë e maqedonas, në funksion të doktrinës së tyre
pansllaviste, paraqitet si një dukuri e përkundërt: që kjo popullsi në fakt na
qenka sllave, që e ka konvertuar gjuhën sllave me shqipen, si pasojë e
presioneve të ndryshme që do të ketë ushtruar popullsia shqiptare, por që e
ruajti nacionalitetin sllavomaqedonas!
Këto çështje të “ngatërruara” sigurisht kërkojnë një hulumtim më objektiv e më
të përimtuar, që do të përpiqemi ta paraqesim në vijim të këtij punimi, duke
marrë e shoshitur mendimet e studiuesve të ndryshëm që janë marrë me këtë
problematikë.
Një pjesë e shqiptarëve të krishterë të Rekës së Epërme kanë qenë dhe të
konfesionit katolik, për çka dëshmon dhe nomenklatura e tyre toponimike,
patronimike dhe antropinimike: Kroj Gjonit (në lagjen Çajan të Dufit), Guri
Xhinit (Duf), Vorret e Llatinve (Zhuzhnjë); Kolcakaj, Gjinallare (lagje në
Grekaj); Panajot, Sokrat, Leka, Patrik, Sarxhe (Sencë), Kristofor (Fore),
Hariton (Lonti) (Krakornicë), Fotir (Fote), Jete, Kolë, Llambe (Duf); Tole –
emri i një lagjeje të Dufit, etj. Më vonë, nën ndikimin e sllavizmit, ata e
ortodoksizojnë fenë e tyre dhe për pasojë fillojnë të ndihen si maqedonas.
Shqiptarët e Rekës e kanë konvertuar fenë për të mbijetuar, kështu që ka
ndodhur që edhe brenda një familjeje disa anëtarë janë myslimanizuar, kurse
disa të tjerë kanë mbetur të krishterë.
Panajot Ѓinoski: Reka e Madhe (e Epërme) ka folur shqip (‘arnautski
jozik’)
3. Për karakterin identitar shqiptar të Rekës së Epërme flitet dhe në veprën e
rilindësit nga të kësaj ane Panajot Gjinoski (1899), këtu e një shekull më parë.
Në përshkrimin etnografik që i bën P. Gjinoski krahinës së Rekës: gjuhës,
veshjes dhe besimit, thuhet aty shprehimisht: "Në Rekën e Vogël flitet gjuha
mijake, atë e flasin edhe turqit edhe të krishterët, kurse në Rekën e Madhe
(Epërme - Q. M.) flitet gjuha shqipe, porse përballë gjuhës tjetër shqipe, gjuha
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shqipe e Rekës është më e trashë dhe e përzier me mijakishten. Kurse në
fshatrat që gjenden në juglindje të Rekës së Eperme më shumë flitet mijakisht
sesa shqip. Në Beliçicë dhe Kiçincë fliten të dy gjuhët: mijakisht dhe shqip. {Bo
Mala Reka se zborvit mijački jozik, nego go zborvet i Turci i risjani; a vo
Golema Reka se zborvet arnautski jozik, ama sporti drugiot jozik arnautski
(škipetarski), rekanskiot jazik arnautski je podebel i mešan so mijački. A vo
selata ščo se na jugoistočna strana vo Gorna Reka poveќe zborvet mijački,
otkoli arnautski. Vo Beličica i Kičenica se izgovarajet obata jozika: mijački i
arnautski }.
Pra gjithnjë sipas Gjinoskit, këtij “rilindësi maqedonas” me identitet shqiptar
(siç e tregon vetë emri dhe mbiemri i tij), “në Rekën e Vogël ‘gjuhën mijake’ e
kanë folur të krishterët dhe turqit, kurse në Rekën e Madhe (Epërme) është
folur ‘arnautski jozik’, për të cilën ky autor thotë se është më e trashë dhe e
përzier me gjuhën mijake përkundrejt gjuhës tjetër shqipe. Edhe për sa i përket
veshjes, në Rekën e Madhe (Epërme) ajo është dalluar nga ajo e Rekës së
Vogël, si ajo e burrave, ashtu dhe e grave, që paraqet kjo dhe një tjetër element
për ndarjen e komuniteteve etnike të kësaj ane të Rekës: kryesisht atij shqiptar
në Rekën e Madhe (Epërme), dhe kryesisht atij mijak (sllav) në Rekën e Vogël.
Mijakët janë një fis sllav i Rekës së Vogël, të cilët e kanë marrë këtë emër për
shkak të artikulimit të përemrit vetor shumës nije me mije, me m për n.
Vasil K`nçov: Reka e Epërme banohej nga popullsia shqiptare, Reka e
Poshtme nga popullsia bullgare
4. Nga lagjja e studiuesve të botës sllave, interes të veçantë paraqet autori
bullgar Vasil K`nçov, i cili në librin e tij “Makedonija, etnografija i statistika”
Sofija, 1970 (1900), për Kazanë e Rekës jep një pasqyrë statistikore të
popullsisë për Rekën e Poshtme (të Vogël), dhe për Rekën e Epërme (të
Madhe). Përderisa për Rekën e Poshtme ai flet për një popullsi bullgare (të
krishterë dhe myslimane), për zonën limitrofe (kufitare) të Rekës së Epërme flet
vetëm për praninë popullsisë shqiptare. Në grafikun e numrit të popullsisë për
çdo fshat veç e veç të Rekës së Epërme, K`nçov jep shënimet statistikore për
3221 shqiptarë të krishterë dhe 3738 shqiptarë myslimanë, dhe për asnjë bullgar
ose maqedonas, si më poshtë:
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Statistika e Vasil Kënçov për popullsinë në Kazanë e Rekës në vitin 1900
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Këtyre statistikave të K`nçov-it përpiqen t`u vënë gisht autorët
sllavomaqedonas, duke përkthyer termin “Bugari” për Rekën e Poshtme dhe
termin “Albanci” në Rekën e Epërme në “Makedonci”, pra me retushim të
historisë. Ja si i riinterpreton Mirjana P. Mirçevska këto të dhëna të Kënçovit, të
cilat ia prishin asaj llogaritë sllavomaqedonase: “Duke përjashtuar njësimin e
vazhdueshëm të popullsisë maqedonase me atë bullgare nga autorët bullgarë të
kësaj periode, nga tabela e paraqitur mund të vërehet qartë gabimi që ka bërë
K`nçov, duke e konsideruar popullsinë e krishterë maqedonase si shqiptare me
religjion të krishterë. Por, është e kuptueshme lajthitja e tij, sepse ai nuk ka
bërë hulumtime të detajuara në rajonin përkatës” (Mirčevska 2007, 121).
Gjykimet e tilla të Mirjana P. Mirçevska, duke u përpjekur të mbrojë të
pambrojtshmen dhe të justifikojë të pajustifikueshmen, nuk janë veçse
“lajthitje” të saj dhe të njëmendimtarëve sllavomaqedonas si ajo, që çdo gjë ta
shohin në dioptrinë sllavomaqedonase. Studiuesi i shquar bullgar Kënçov nuk
ka qenë aq i “painformuar” për realitetin etnik të popullatës në Maqedoni, në
përgjithësi, dhe në Kazanë e Rekës, në veçanti, sa e pandeh Mirçevska, sepse ai
ka pasur në dispozicion të dhënat statistikore zyrtare të asaj periode (1900). Po
të ishte sllave popullsia e Rekës së Epërme (Mirçevska thotë “maqedonase”),
Kënçov nuk do të kishte arsye ta “fshihte” këtë fakt, porse do ta evidentonte si
të tillë me termin “bugari”, siç e bën këtë për rajonin e Rekës së Poshtme, ku
vërtet ka pasur dhe ka një popullsi të tillë sllave. Këtu duket qartë që etnografi
bullgar nuk ka operuar me statistikat false të “studiuesve” serbë e rusë, por ka
shprehur një të vërtetë etnike. Për më tepër, ky në veprën e përmendur i kritikon
statistikat e Stefan Verkoviç dhe të vicekonsullit rus Rostovski, sepse sipas tij
në statistikat e Verkoviçit numri i banorëve në fshatrat e krishtera është më i
madh se numri real, kurse statistika e Rostovskit “...është e gabuar, vendevende është marrë nga librat e nufuzeve turke, pa i verifikuar seriozisht për
shumë rrethina” (Knčov Vasil, “Makedonija, etnografija i statistika”, Izbrani
provedenija, tom vtori, Sofija, 1970, 437; Mirčevska 2007, 120).
Autorët sllavë që mohojnë shqiptarësinë e Rekës së Epërme: duke
përdorur si justifikim “shkencor” toponiminë e falsifikuar
5. Të shumtë janë autorët sllavë që janë marrë me problematikën e Rekës së
Epërme nga këndvështrime të ndryshme: antropogjeografike, gjuhësore,
dialektologjike, etnografike, historike, folklorike, etj., e ku që të gjitha
hulumtimet e tyre i përshkon si një pe i kuq pansllavizmi, pra mohimi i
autoktonisë së shqiptarëve në trojet e tyre etnike, të tashme dhe historike, dhe
mbiçmimi i elementit sllav. Hulumtimet themelore në këtë rajon janë bërë në
periodën para Luftës së Parë Botërore. Punimet e publikuara i referohen
çështjes së depërtimit të elementit etnik shqiptar në Rekën e Epërme (Rista T.
Nikoliç), hulumtimeve antropogjeografike (T. Smiljaniç, V. K`nçov), tipareve
etnopsikologjike (D. Nedeljkoviç), dhe çështjeve të tjera separate (J. Cvijiç, M.
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Filipoviç). Pas Luftës, hulumtimet e tilla janë përvijuar dhe intensifikuar nga
një radhë autorësh të tjerë, si J. Trifunoski (antropogjeografi), G. Palikrusheva,
Mirjana P. Mirçevska (nga fusha e etnologjisë dhe antropologjisë), B. Vidoeski
(dialektologji), etj. (Mirçevska 2007).
6. Ai që gjurmoi me një pasion të veçantë mbi elementin sllav në Maqedoni e
në Shqipëri është sllavisti rus A. M. Selishçev (1929, 1931). Në veprat e tij të
zëna në gojë këtu sipër, ky autor, i cili mund të konsiderohet dhe patriarku u
pansllavizmit, flet dhe për rajonin e Rekës së Epërme, përkatësisht për
albanizimin e Rekës së Epërme, dhe gjen atje sllavë të shqiptarizuar (!). Për t`i
“argumentuar” këto pohime absurde, ai ngre pretendimin se një pjesë e
toponimisë shqipe të kësaj zone është përkthyer nga sllavishtja, duke sjellë për
shembull disa emërtime në rajonin e fshatit Niçpur: Shullo, Guri Gorit, Mulla
Ambl, Kroj Ftoet, Fushija, Guri Stomit, Guri Shyshes, Kumlla e Rediti, Guri
Kush (Kuç, Kuq), Voret e Mlla, Kroj Dullës, Kroj Smilit, të cilat - mendja e tij –
janë përkthime të toponimeve sllave: Shullo ( në vend të Prisoj, Guri Kush
(Kuq) në vend të Çerven Kamen, Kroj Smilit në vend të Smilev Izvor, Darda
Made në vend të Golema Kruša (Slavjanskoe naselenie v Albanii, 15). Duke
përdorur si justifikim “shkencor” toponiminë e falsifikuar, mund të thuhet që
pohimet e tilla pseudoshkencore nuk janë veçse spekulime të një imagjinate të
pafre, të një ideologjie primitive pansllaviste, falsifikim i historisë, që
fatkeqësisht kanë gjetur shtrat dhe te sllavistë të tjerë të kësaj provenience
(Toma Smiljaniç, Jovan F. Trifunoski, Petar Hr. Ilievski, Trajko Stamatoski,
Ljubica Stankovska, Lidija Slavevska, Mirjana P. Mirçevska, etj.). Më në fund,
prania e toponimeve sllave në nomenklaturën e gjeografisë shqiptare ka të bëjë
me pushtimin e parë bullgar në viset e banuara nga shqiptarët që ka nisur në
vitin 851 dhe ka vazhduar deri në vitin 1018, me sundimin e dytë bullgar nga
fundi i shekullit XII deri nga mesi i shek. XIII (Demiraj 1999, 129), me
sundimin e Mbretërisë serbe të Car Dushanit, dhe me kolonizimet e
mëvonshme sllave në tokat shqiptare, dhe jo se sllavët paskan qenë të parët në
këto hapësira.
Selishçevi, si shumica e autorëve sllavë, mbështet tezën se sllavët kur u dyndën
në Ballkan, nuk gjetën ilirë ose arbër, por një popullsi romane ose gjysmë të
romanizuar, dhe se shqiptarët që ndodhen sot në Pollog janë të ardhur në shek.
18-19 nga Dibra, Mati, Dukagjini, Mirdita, Luma e zona të Kosovës, mendim
që e huazon nga Cvijiçi (Bidollari 1994). Këtë tezë fund e krye
pseudoshkencore e ka bërë të veten, mjerisht, edhe Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Maqedonisë (MANU), e cila në një botim të saj enciklopedik
“Makedonska Enciklopedija” (2009), vazhdon të promovojë një frymë të tillë
në zërin ku flitet për shqiptarët. Për dalldisjet dhe fanitjet e tilla të autorëve
pansllavistë, sipas të cilëve i ardhuri bëhet vendës dhe vendësi bëhet i ardhur,
pikërisht në Rekën e Epërme përdoret një thënie e tillë: Vjen i kodrës, e nxjerr
të votrës.
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Për t`i çuar ad absurdum këto teza pansllaviste, do të sjellim këtu disa
argumente linguistike që dëshmojnë të kundërtën e tyre, përkatësisht që flasin
për jetën sedentare të shqiptarëve në këto lakadredha gjeografike që nga kohërat
më të hershme antike, shumë kohë përpara ardhjes së sllavëve. Nëse ardhacakët
sllavë kur u dyndën në Ballkan e në Maqedoni gjatë lëvizjes kolonizuese në
shek. VI-VII “nuk gjetën ilirë ose arbër, por një popullsi romane ose gjysmë të
romanizuar, dhe se shqiptarët që ndodhen sot në Pollog janë të ardhur në shek.
18-19 nga Dibra, Mati, Dukagjini, Mirdita, Luma e zona të Kosovës”, atëherë si
është e mundur që në fjalorin e tyre toponomastik të gjuhës popullore sllave
janë krijuar dhe përdorur një varg emërtimesh për vendbanime që kanë për
rrënjë etnonimin mesjetar të hershëm Arban: Arbanasi, Arbanasinec,
Arbanashki (Kërçovë), Arbinovo (Ohër), Arbasanci (Svetinikollë – në rrjedhën
e Bregallnicës), Arbanaško (Kumanovë), Arbanasa (Dellçevë, Prilep),
Arbanashnica (Matkë-Shkup), Arbaneshko Dolçe (Jegunovcë-Tetovë), që
tregojnë vendin e arbëneshve, ku kanë jetuar ose ku jetojnë shqiptarët
(arbëneshët – si janë quajtur në periodën e mesjetës së hershme), e jo siç
shprehet Petar Hr. Ilievski (1988, 521) “Mestata se taka narečeni spored
doselenici od Albanija nezavisno dali se Albanci ili Sloveni”. Sllavët vetëm në
periodën e mëvonshme humbën termin Arbanasi dhe krijuan termin Albanci për
shqiptarët.
Për sa i përket asimilimit të popullsisë sllavëve në atë shqiptare, që paska
ndodhur gjoja në këto hapësira të Maqedonisë me anë të zullumit që paskan
bërë shqiptarët, faktet linguistike dhe historike edhe këtu flasin për të kundërtën
e këtij procesi, që një masë e konsiderueshme e shqiptarëve dhe e arumunëve u
tretën (asimiluan) në sllavë. Për këtë ndër të tjera dëshmon dhe vetë gjuha
sllave e jugut e popullatës që veten e identifikon si maqedonase, strukturalisht
gjuha më e ballkanizuar. Është e njohur që gjuha maqedonase në kuadër të
lidhjes gjuhësore ballkanike përcaktohet si gjuhë me leksik sllav dhe me
gramatikë romane-ballkanike (Z. Golomb). Ballkansia që është reflektuar para
së gjithash në sistemin gramatikor të maqedonishtes, e cila është pasuruar me
një radhë ballkanizmash strukturorë, që kanë ndikuar tipologjikisht të
transformohet dhe të largohet nga gjuhët e tjera sllave, e njëkohësisht përmes
ngjashmërive strukturore të afrohet me strukturën gjuhësore ballkanike josllave,
nuk mund të shpjegohet vetëm me praninë e gjuhëve ballkanike josllave, por
para së gjithash me ndërrim gjuhe dhe etnie të popullsive rezidente arumune e
shqiptare në atë sllave, përkatësisht me të folurën e tyre sllavisht në shqip dhe
arumanisht, sipas modelit (gramatikës) të gjuhës së tyre përkatëse. Ndryshe nuk
ka si të shpjegohet ballkansia e gramatikës së maqedonishtes.
Për asimilimin e popullsive josllave në atë sllave, regjimet e këtyre të fundit
përdorën një “teknikë përkthimi” të emërtesës antroponimike e toponimike, dhe
pastaj, sipas jezuitizmit të tyre pansllavist, i akuzonin shqiptarët për një gjë të
tillë. Dorësëpari, mbiemrave familjarë shqiptarë u ngjitnin prapashtesën
sllavomaqedonase –oski (në kohën e Jugosllavisë Mbretërore –iç, -oviç), kurse
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emrat personalë i sllavizonin kryekreje, khs. këtu Zllate Mallakoski – emri i
heroit shqiptar të LNÇ nga Reka (nga mbiemri Mala, Malak-u), Lameski,
mbiemër familjar shqiptar nga rrethinat e Dibrës (Lama), të cilin e mbante dikur
gjuhëtari i njohur Bllazhe Koneski (më parë Bllazhe Lameski), Branko
Manjollovski (nga Manjani + ovski). Kështu, edhe emri i linguistit të shquar
nga Manastiri, me origjinë arumune, Bozhidar Nastev, në krye të herës ishte
Teodor Naste, të cilin mësuesit serbë në Manastiri – siç është rrëfyer vetë ky
gjuhëtar - e “kryqëzuan” me rrugë kalkimi dhe e “këshilluan” të quhej Bozhidar
(“Dhuratë e Zotit”). Me këso praktikash sllavofilie shumë shqiptarë, arumunë
dhe të tjerë u “konvertuan” në sllavomaqedonas, e që kjo popullatë pastaj jo
vetëm që mohon identitetin e të parëve, por pretendon dhe “rrënjët antike” të
makedonasve të lashtë. Sllavomaqedonasit kanë përvetësuar edhe figura të tilla
si Gjorgje Pulevski, Panajot Gjinovski, Vëllezërit Milladinovci, që janë me
origjinë të pastër shqiptare, për të krijuar “identitetin” vet gjoja nacional.
Përmbledhja folklorike e Vëllezërve Milladinovci “Bëlgarski narodnik pesni”
sobrani od Bratja Miladinovci (Zagreb 1861), në redaktim të Haralampie
Polenakoviq e Todor Dimitrovski botohet me titull “Zbornik na narodnik
pesni” (Makedonska Kniga, Skopje, 1983), për të “maskuar” adjektivin
“bëlgarski”. Sikundër pohon dhe publicisti Arben Xhaferi: “Maqedonasit, pa
frikë dhe hamendje, krahas përbuzjes së trashëgimisë shqiptare, në mënyrë
gjithnjë e më intensive, përvetësojnë nga popujt e tjerë, veçmas nga shqiptarët,
jo vetëm ngjarjet, por edhe personazhet historike që kanë lënë gjurmë me peshë
historike dhe ideore. Ata, në mënyrë mospërfillëse, i përvetësojnë personazhet
historike të epokave të ndryshme, që kanë jetuar dhe vepruar para se të krijohej
shteti maqedonas, Skënderbeun, Nënën Terezë, të cilën gjithnjë e quajnë
Shkupiania, xhiruesin Milton Manaki, Josif Bagerin, Ferid Muradin, ose duke
mohuar vetëm shqiptarësinë e tyre, duke i shpallur si vlleh, (familjen Frashëri
bie fjala), ose familjen Qiriazi, të cilën e trajtojnë si vllahe, misionarë të
protestantizmit” (Shekulli, Tiranë, 3. 10. 2009).
7. Një autor tjetër serb Dushan Nedelkoviç, i cili i ka studiuar karakteristikat
etnopsikologjike të banorëve të Rekës së Epërme, si një veçori të tyre
karakteristike thotë se ata me lehtësi i kanë mësuar gjuhët. Të gjithë meshkujt
janë bilingë – flasin njëlloj shqip dhe serbisht; pastaj, duke shkuar në kurbet,
gati të gjithë të rriturit dinë së paku tri gjuhë. Disa nga ta dinë nga pesë deri
shtatë gjuhë, zakonisht serbisht (të folurën e Mavrovës), shqip, greqisht,
rumanisht, frëngjisht, anglisht (shqiptimin amerikan). Gjithnjë sipas këtij autori,
banorët e Rekës së Epërme në pjesën dërmuese janë serbë (somatikë) – në
pikëpamje etnopsikologjike disa janë me prejardhje arumunë (shumica e
familjeve në Kiçincë, Beliçicë, Vollkovi e Vërben), disa malazias (në Bogdë,
Krakornicë e Niçpur), disa me prejardhje grekë (me siguri në Grekaj), disa me
prejardhje shqiptare (si shumica në Tanushë, Nivishtë dhe Bibaj), disa turq (në
Vërben) etj. Pra Nedeljkoviç nuk i sheh fshatrat e pastra shqiptare si ato që i
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përmend B. Vidoeski tri decenie më vonë (1968): Nivishta, Zhuzhnja, Vërbjani,
Tanusha dhe Grekaj. Ndërkaq për fshatin Grekaj pohon të jetë i banuar me
siguri me grekë, për shkak të emrit homonim që i asocion atij me grek, paçka se
këtu nuk ka pasur asnjë grek, por të gjithë kanë qenë shqiptarë. Ç`është e
vërteta, në pikëpamje të formimit të topikut Grekaj, ky në thelb rrjedh nga një
emër vetjak Gregorius të proveniencës romane, përshtatur sipas fonetikës së
shqipes në Grek-aj, me desonorizim të g-së në k dhe me prapashtesën –aj.
Me këto karakteristika – në pikëpamje etnopsikologjike – nënvijëzon
Nedelkoviç – këta diferencohen plotësisht nga torbeshët e Rekës së Poshtme, të
cilët nuk mund të mësojnë asnjë gjuhë tjetër përveç të folmen e tyre amtare
serbe, kështu që rrallë mund të gjesh ndonjë torbesh i cili do të dinte gjuhë të
huaj. Për faktin që banorët e Rekës së Poshtme në pikëpamje etnopsikologjike
janë më të pazhvilluar, atëherë për këtë autor është e qartë “pse ata pranuan
besimin mysliman, por e ruajtën gjuhën, kurse banorët e Rekës së Epërme
pranuan gjuhën shqipe, por e ruajtën besimin e krishterë dhe zakonet popullore
serbe”.
Enigmës bezdisëse që ka krijuar vetë ky autor serb: përse njëra palë pranoi
bash fenë, kurse pala tjetër bash gjuhën, përse të dy grupet nuk e pranuan ose
vetëm gjuhën, ose vetëm fenë, ose përse nuk e pranuan të dy grupet edhe
gjuhën, edhe fenë - përpiqet ta shpjegojë me mënyrën për t`iu përshtatur
rrethanave të reja dhe me aftësitë psikologjike e me strukturën etnopsikologjike
të këtyre grupeve të popullsisë.
Ndërkaq, konstatimin e studiuesit pionier të antropogjeografisë, Jovan Cvijiç
(Balkansko poluostrvo, knj. II, 163), kur flet për atë se “Mavrovasit i bëjnë
martesat e përziera vetëm me “shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme”, D.
Nedeljkoviç në rezymenë e punimit të tij këtë e quan si një lapsus ose lajthitje
rastësore, kuptohet për shkak të detyrës misionare të tij për ta paraqitur
popullsinë ortodokse të kësaj enklave si “serbë që kanë pranuar gjuhën
shqipe”, me anë të dhunës që paskan ushtruar shqiptarët, të cilët janë
shpërngulur në këto hapësira para 200 vjetësh, e Maqedoninë si Serbi Jugore
(Južna Srbija). E se çfarë ‘dhune’ e presioni mund të kenë bërë shqiptarët mbi
sllavët, kur ata nuk e kanë pasur shtetin e tyre, por jetonin në Jugosllavinë
Mbretërore (Kraljevina Jugoslavija), mund ta ilustrojmë me këtë fakt të njohur
nga vetë autorët sllavë: “Në gjithë këtë rajon etnik deri para Luftës së Dytë
Botërore ka pasur shkolla vetëm në gjuhën serbe, nuk ka pasur asnjë shkollë në
gjuhën shqipe” (Mirčevska, Jazikot, 54). Të mos flasim këtu pastaj për
periudhën e komunizmit jugosllav, dhe për variantin e tij më rigjid
sllavomaqedonas, që zbatoi një platformë shtetërore për konvertimin e
popullsisë shqiptare në atë sllavomaqedonase në rajonin e Rekës së Epërme e
më gjerë. Nga vitet 50 të shek. 20 e këndej nxënësit shqiptarë të Rekës së
Epërme detyroheshin me masa administrative shtetërore të ndiqnin shkollën në
gjuhën maqedonase, që ta asimilonin njëherë e mirë këtë popullsi. “Shpeshherë
takonim në autobus burra dhe gra nga të krahinës së Rekës, të cilët na tregonin

98

STUDIME ALBANOLOGJIKE

se fëmijët e tyre refuzonin të shkonin në shkollë në gjuhën maqedonase dhe
qanin kur ktheheshin nga shkolla, sepse thoshin që nuk kuptonin asnjë fjalë nga
kjo gjuhë” – më rrëfente Prof. Mahmut Hysa nga Dibra, njohës i mirë i
rrethanave të tilla të asaj kohe.
8. Edhe linguisti i njohur i Zagrebit Petar Skok (1941), kur flet për prejardhjen
dhe shtrirjen gjeografike të kësaj popullsie, një pjesë e ardhur nga Reka e
Epërme (disa familje ortodokse të Patishkës), duke u mbështetur në
terminologjinë e tyre fetare e cila është kryesisht sllave, pohon: “mund të thuhet
gati me siguri se këta janë serbë të shqiptarizuar. Nuk mund të hetohet,
ndërkaq, nëse ky shqiptarizim u bë këtu apo në Rekë”. Për shqiptarët e kësaj
lugine më tej vazhdon: shqiptarët e Luginës së Shkupit, si dhe torbeshët, që
janë sllavë myslimanë, kanë ardhur nga Reka, Dibra, Luma dhe Mati”. Gjykimi
vetëm mbi bazën e disa elementeve leksikore sllave që kanë hyrë në fjalorin e
popullsisë shqiptare të Luginës së Shkupit, si dhe të disa llagape të familjeve
shqiptare me elemente superstratike sllave, për përkatësinë etnike të kësaj
popullsie si “sllavë të shqiptarizuar”, janë krejt të pabaza dhe jo më shumë se
arbitrarizma cinike, që nuk meritojnë më tej as t`i shtrohen një diskutimi.
Ç`është e vërteta, gjykimet e tilla të P. Skok përkojnë më tepër jo me bindjet
shkencore të këtij linguisti, por me presionet e etatizmit jugosllav të asaj
periudhe të Jugosllavisë Mbretërore, kur çdo gjë propagandohej si sllave.
Propaganda e autorëve sllavomaqedonas për ardhjen e popullsisë
shqiptare dhe për “albanizmin e maqedonasve”
9. Pikëpamje të ngjashme për shqiptarët e konfesionit të Rekës së Epërme me
ata të autorëve serbë, ushqejnë edhe autorët maqedonas, të cilët përdorin po
ashtu metodologji të njëjtë: që gjithçka në Maqedoni të paraqitet si
maqedonase: arumunët (cincarët) si ‘maqedonas’, popullsia e myslimanizuar e
quajtur ‘torbeshe’ si ‘maqedonas myslimanë’, shqiptarët ortodoksë të Rekës si
“sllavë të shqiptarizuar”, e kështu me radhë. Përveç autorëve të tjerë si
spekulantmadhi Jovan F. Trifunoski, këtë detyrë ka marrë ta bëjë dhe Mirjana
P. Mirçevska në disa publikime të saj (sh. Jazikot, kulturata i nacionalniot
(etnički) identitet – teoriski razgledi, Kulturata i jazikot, Institut za Makedonski
jazik, Skopje, 2009), e cila duke iu referuar “hulumtimeve” të studiuesve serbë
si D. Nedeljkoviç, Jovan Haxhi-Vasiljeviç, Rista Nikoliç, T. Smiljaniç, etj., si
dhe “vrojtimeve” të saj në terren, përpiqet t`ia shpjegojë popullatës maqedonase
këtë fenomen për ekzistencën e një pjese të këtij nacioni (maqedonas) që e flet
gjuhën shqipe në jetën e përditshme, e që kjo dukuri popullsisë maqedonase i
duket e pabesueshme.
Sipas vrojtimeve të Mirjana P. Mirçevska, gjendja aktuale e përdorimit të
gjuhës shqipe në komunikimin e përditshëm te popullsia maqedonase e Rekës së
Epërme nuk ka ndryshuar as sot. Të gjithë ata që jetojnë në këtë krahinë, madje
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dhe fëmijët e vegjël, e flasin gjuhën shqipe, megjithëse dinë dhe maqedonisht.
Kur unë punoja në këtë trevë – nënvizon kjo autore – me mua kuptohet
komunikonin maqedonisht, por ndërmjet tyre ata përsëri flisnin shqip. Një
situatë e tillë pa dyshim flet për këtë, se edhe në të kaluarën banorët e Rekës së
Epërme e kanë përdorur në komunikim gjuhën maqedonase, sepse vetëm në
këtë mënyrë të përdorimit të vazhdueshëm të një gjuhe mund të ruhet ajo, në të
kundërtën do të zhdukej, që nuk ka ndodhur kështu në Rekën e Epërme. Në
fshatrat e Rekës së Epërme, popullsia maqedonase e di vetëm gjuhën e folur
shqipe, por nuk di të lexojë dhe të shkruajë shqip. Përkundrazi, lexon dhe
shkruan në maqedonisht, ndonëse rrallë e përdor këtë në jetën e përditshme,
dhe atë vetëm brezi i ri. Rekalit që jetojnë në Shkup, ose në qytete të tjera të
Maqedonisë ose jashtë saj, në hapësirat e ish-Jugosllavisë, ndonëse pjesa më e
madhe e tyre e dinë idiomën shqip të Rekës së Epërme, megjithatë shumë rrallë
e zbulojnë këtë. Për shkak se kanë emra dhe mbiemra kristianë maqedonas, kjo
nuk u krijon vështirësi, por nga ana tjetër pak a shumë kjo flet për qëndrimin
personal negativ ndaj gjuhës shqipe, që është shumë e pranishme vitet e fundit.
Dëshmimet e tilla në fakt flasin për të kundërtën e asaj që pretendon Mirjana P.
Mirçevska, jo për “maqedonas të shqiptarizuar”, por për “shqiptarë të
sllavizuar” nga pikëpamja fetare. Po a ka dëshmi më të sigurt se kjo e gjuhës
shqipe te popullata ortodokse e Rekës së Epërme, e cila e ruajti me aq ortodoksi
gjuhën e saj amtare si në truallin e saj të Rekës së Epërme, ashtu dhe në
hapësirat e tjera të Maqedonisë dhe të ish-Jugosllavisë ku ka emigruar. Fakti që
kjo popullsi flet vetëm gjuhën shqipe në jetën e saj të përditshme, kurse si gjuhë
të shkollës ka mësuar edhe maqedonishten, është një element tjetër i qartë që
dëshmon për karakterin etnik shqiptar të saj dhe për elementin e mbivënë
nacional ‘maqedonas’. Po ta kishte ndërruar gjuhën e saj me gjuhën shqipe, siç pohojnë autorët sllavë, - popullsia sllave e Rekës së Epërme së paku do të
duhej të ishte bilinge, e jo monolinge, që gjuhë shtëpie të kishte maqedonishten,
kurse gjuhë të mbivënë shqipen. Ndryshe do të kishim të bënim me një
fenomen të paprecedent jo vetëm në Maqedoni, por dhe në botë, që një bashkësi
etnike që ka ndërruar gjuhë të mos e dinte gjuhën e parë, aq më tepër kur është
fjala për një popullsi baritore si ajo e Rekës së Epërme.
Pretendimet e autorëve serbo-maqedonas që propagandojnë doktrinën se
popullata shqiptare e Rekës së Epërme në proceset e penetrimeve etnike ia
paska imponuar gjuhën e vet popullsisë sllave dhe popullsive të tjera (G.
Palikrusheva), e që kjo pastaj ka çuar në albanizmin e një pjese të popullsisë
sllave (D. Nedeljkoviç), që mësymjet e vazhdueshme të grupeve agresive
shqiptare kundrejt popullsisë maqedonase e kanë detyruar këtë të fundit ta fliste
gjuhën shqipe në komunikim me shqiptarët, për t`i përballuar më lehtë
plaçkitjet, pra si një sistem mbrojtës nga zullumet e kaçakëve, ku sillet dhe një
shembull i tillë sesi njëfarë kaçaku i quajtur Sabri nga Tërnica ia paska prerë
veshët një plake për shkak se ajo nuk e ka zotëruar mirë gjuhën shqipe
(Mirçevska 2009, 53), janë nga ato konstruksionet imagjinare më të

100

STUDIME ALBANOLOGJIKE

gënjeshtërta e më bizare të mendësisë sllave, që është shquar për ‘specialitete’
të tilla gjatë gjithë historisë.
Individët, grupet dhe kolektivitetet, siç dihet, e kanë ndërruar shpeshherë
identitetin e tyre nacional gjatë sundimeve të ndryshme, me të ashtuquajturën
“teknikë e modifikimit” (term i Nikola Rot). Kështu dhe shqiptarët katolikë e
kanë quajtur veten ose janë quajtur nga të tjerë llatinë (si dëshmi e gjurmëve të
tyre khs. këtu dhe Latinska Crkva, Latinski Grobišta në Nebregovë të Prilepit,
të cilat siç na dëshmon linguisti i njohur Blazhe Koneski nuk janë gjë tjetër
veçse kisha dhe varre të shqiptarëve katolikë); shqiptarët e islamizuar “turq”,
shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme “maqedonas”, jo sepse ata janë
etnikisht të tillë, por për arsye se në ndjenjën e tyre etnopsikologjike e kulturore
e identifikuan simbolin “fe” me elementin “nacion”, si mjet për të mbijetuar.
Këtu duhet të mbajmë parasysh këtë fakt, që në periodën e sundimit turk u
krijua një situatë e re etnolinguistike në Ballkan, e pasojisht dhe në Maqedoni,
pa terma të nacionaliteteve në kuptimin e sotëm, sepse religjioni ishte kriteri i
vetëm për determinim sipas modelit: Myslimanë = “Turq”; Kristianë =
“Bullgarë, serbë, grekë” (Gollab 1984). Sipas informacioneve që kam marrë
vetë në terren, kjo situatë na paraqitet edhe në Rekën e Epërme: shqiptarët
myslimanë të kësaj krahine i kanë quajtur bashkëvendësit (bashkëkombësit) e
tyre të krishterë kaurë (‘të pafe’), kurse këta të fundit shqiptarët myslimanë që e
konvertuan fenë ‘turq’, ku këto emërtime janë përdorur me kuptime
pezhorative. Mu për këto arsye, koloriti etnik në Maqedoni në fillim të shek.
XX, sipas Regjistrimit të popullsisë të vitit 1921 dhe 1931, na paraqitet me këtë
pamje: 528.656, përkatësisht 648.989 pravosllavë, dhe 270.930, përkatësisht
282. 820 myslimanë (Apostolski 1983), që këta të fundit duhen ‘lexuar’ si
shqiptarë.
10. Në vijim do t`i sillemi me pak fjalë edhe një botimi më të ri të Mirjana P.
Mirčevska, Verbalni i neverbalni etnički simboli vo Gorna Reka (Institut za
Etnologija i Antropologija, Specijalni izdanija, kn. 2, PMF, Skopje, 2007), i cili
në fakt paraqet dhe disertacionin e doktoratës të autores, të mbrojtur në
Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore të Universitetit të Shkupit në prill
të vitit 2004, dhe botuar më pas po nga ky fakultet.
Libri në vështrim është një botim monografik pa dyshim me vlerë, në kuptimin
e asaj se sjell shumë të dhëna dhe informacione me interes për jetën materiale e
shpirtërore të popullatës së rajonit të Rekës së Epërme, por të interpretuara
njëanshëm me ideologji të thekur nacionaliste. E ngarkuar nga ideologjia dhe
miti i nacionalizmit sllavomaqedonas, për ta paraqitur këtë popullsi si “sllavë të
shqiptarizuar”, dëshmitë që sjell ky libër i Mirçevskës flasin bash për të
kundërtën e dëshirave të saj – për “shqiptarë të sllavizuar”. Kështu, po të
marrim terminologjinë familjare, e cila në thelb është nga ato më të nguliturat
te çdo popullsi a grup etnik, kjo tek popullata e krishterë ortodokse e Rekës së
Epërme pothuajse e tëra është në shqip: dad, bab, vla, none, kekë, mixh, dajxh,
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dajxhevic, kunati, kunata, kusherin, krushk, krushkë, nun; motre vla - kur një
grua i jepte gji foshnjës së vet femër, e njëkohësisht dhe një foshnje mashkull të
një nëne tjetër e cila nuk kishte qumësht; fëmijët e tillë lidheshin shpirtërisht
dhe respektoheshin si motër e vëlla. Nga hulumtimet e saj në terren, Mirçevska
sjell këtë fragment të përkthyer “maqedonisht”: “Majka mi ne me doela mene, i
jas sum sisa od druga žena. So nejzinata kerka Milda, sega e mažena vo
Bogdevo, sme kako brat i sestra, “motre vlaa”, “braka po mjeko” (Mirčevska
2007, 157). Emërtesa e termave të farefisnisë, me burim të pastër e të vjetër
shqiptar e latin si: motër, vlla, kunat, kunaat, kusherin, krushk, krushk (kjo
leksema e fundit sipas Mirçevskës me prejardhje vllahe, - e që nuk është aspak
e vërtetë, - sepse arumunët për krushk e krushkë përdorin cuscru, cuscră e
nuntaš), dhe me ndonjë term mbishtresor të proveniencës turke e sllave, e
mbështet për muri “tezën” e kësaj studiueseje për prejardhjen sllave të kësaj
popullsie a për “sllavë të albanizuar” (nëse do të flitej për “sllavë të
albanizuar”, ata nuk do ta ndërronin deri në këtë shkallë terminologjinë
familjare të gjuhës së tyre të parë).
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Terminologjia familjare e zonës limitrofe të Rekës së Epërme
Si një “argument” tjetër për “karakterin sllavo-maqedonas” të këtij rajoni të
Rekës së Epërme, Mirçevska sjell emrat e vendbanimeve me fytyrë sllave nga
të kësaj krahine, të regjistruara në dokumentet turke të vit. 1467: Bogdevo,
Beliçica, Brodec, Vrbjani, Vrben, Krakornica, Ribnica, Sence, Trnica,
Shtirovica, si dhe emrat e personave (antroponimet) të etnicitetit të krishterë
sllav: Vasil, Menko, Mitre, Lazar, Petar, Mile, Tanush, Pale (Mirčevska 2007,
33). Për karakterin sllav të kësaj onomastike, megjithëse jo të gjitha toponimet
dhe antroponimet e mësipërme janë sllave (Shtirovicë, Tanush, Pale), do t`i
referohemi mendimit të historianit Kasem Biçoku, i cili shprehet me të drejtë:
“Gjatë shekujve të Mesjetës, pas organizimit të kishave sllave e greke me prirje
të theksuara asimilimi ndaj shqiptarëve, krahas antroponimisë me formë të
dalluar kombëtare, në trevat shqiptare dhe sidomos në zonat periferike, ku
ushtruan veprimtarinë e tyre klerikët sllavë e grekë, u përhap gjerësisht te
shqiptarët edhe antroponimia sllave e greke. Në këtë drejtim ka ndikuar shumë
zhvillimi i liturgjisë në gjuhën greke e në atë sllave, gjë që ka ndihmuar në
asimilimin e një pjese të shqiptarëve prej fqinjëve” (K. Biçoku, Viset etnike
shqiptare në Mesjetë dhe përhapja e emrit kombëtar Arbër (Arbëri, Albani), në
Studime historike, nr. 1-4, 1992, Tiranë, 1995, 35). Po të mbështetej në një
literaturë më të gjerë shkencore, pra edhe të autorëve shqiptarë e të huaj, dhe jo
vetëm në burime serbe, ruse e maqedonase, dhe po të udhëhiqej nga
objektiviteti shkencor, autorja Mirjana P. Mirçevska nuk do të bënte ato
lajthitje që i bën dhe libri i saj gjithsesi do të kishte më shumë vlerë, do t`i
shërbente si një botim referencial një lagjeje më të gjerë të studiuesve. I tillë
çfarë është, ky botim ka pak vlera ose aspak.
Objektivat themelore të veprës së autores Mirjana P. Mirçevska janë të
dukshme:
1) që shqiptarët të paraqiten të ardhur në rajonin e Rekës së Epërme, e
rrjedhimisht dhe në Maqedoni. Prandaj ajo bën të vetin mendimin e T.
Smiljaniçit dhe të autorëve të tjerë sllavë: “Shikuar në përmasa më të gjera
popullata në rajonin etnik të Rekës së Epërme ka origjina të ndryshme. Një
pjesë e saj është me prejardhje vendëse, një pjesë tjetër ka ardhur nga fshatrat
prapa Korabit dhe rajoneve të tjera të Shqipërisë, nga Gora dhe Mali i Zi” (f.
37).
2) që shqiptarët kanë albanizuar popullsinë maqedonase (!), paçka se pohimet e
tilla nuk kanë asnjë gram vërtetësie.
Pohimet e Mirjana P. Mirçevska dhe të autorëve sllavë se shqiptarët na qenkan
ardhacakë në Maqedoni, janë krejtësisht të pabaza dhe antishkencore, të
mbytura në konstruksione ideologjike pansllaviste, sikundër e kemi dëshmuar
këtë me shumë argumente të përkundërta, prandaj këtu nuk është e nevojshme
ritheksojmë prapë.
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Faktet dhe argumentet autentike shkencore nuk e dimë pse nuk i marrin për
bazë autorët serbo-ruso-maqedonas kur marrin të flasin për problematikën
shqiptare në Maqedoni e në Ballkan, por ushqehen gjithmonë me spekulime të
pafre, për t`i paraqitur sllavët ardhacakë si anas dhe shqiptarët anas si ardhacakë
në këtë rajon. Sllavët si ardhacakë në Ballkan, kur erdhën në Maqedoni nuk e
zbuluan Amerikën, pra një tokë të pabanuar, por gjetën aty popullsitë
parasllave: arbanase (shqiptare), greke, romake, etj.
“Dijalektologija na makedonskiot jazik” – nuk flet aspak për idiomën e
pretenduar të “maqedonishtes” të Rekës së Epërme, sepse në fakt kjo është
një “maqedonishte mikste” e dalë me rrugë përkthimi të shqipes në
variantin sllav
11. Në botimin “Dijalektologija na makedonskiot jazik” I – pregled na
makedonskite dijalekti (Dialektologjia e gjuhës maqedonase I – pasqyrë e
dialekteve maqedonase), përgatitur nga Marjan Markoviќ, sipas Božidar
Vidoeskit (Markoviq – Vidoeski, 2008) është me interes të vihet në dukje këtu
që nuk flitet aspak për idiomën e pretenduar të “maqedonishtes” të Rekës së
Epërme, sepse në fakt kjo është një “maqedonishte mikste” e dalë me rrugë
përkthimi të shqipes në variantin sllav, me asimilimin e shqiptarëve ortodoksë
të kësaj krahine, domethënë që del nga sistemi i maqedonishtes së mirëfilltë
dialektore si gjuhë sllave jugore. Dialekt-gjeografikisht, rajoni i Rekës së
Epërme dhe ai i Rekës së Poshtme (Galiçnikut) shkojnë me të folmen e Dibrës,
veçse për idiomën “maqedonase” të Rekës së Epërme nuk jepen diferencimet
dialektore dhe tekste në rrafshin kontrastiv me variantet e tjera përreth. Në këtë
grup hyjnë dhe e folmja maqedonase e qytetit të Dibrës dhe të folmet
maqedonase dhe të torbeshëve të Zhupës, të Malësisë, e folmja e Drimkollit
dhe Gollobërdës, dhe e folmja e Rekës (Zhirovnicës, Vidushës e Boletinit).
Onomastika – argument i pranisë së ndjeshme të elementit shqiptar në
Rekën e Epërme qysh në shek. 15
12. Pretendimet e tilla tendencioze të studiuesve serbë e maqedonas, për ta
paraqitur elementin e krishterë shqiptar të Rekës së Epërme si sllav, vetëm pse
ky ka filluar të ndjehet si i tillë ‘maqedonas’ për shkak të ruajtjes së besimit të
njëjtë dhe të kishës pravosllave, janë krejtësisht të pavërteta dhe antishkencore,
që nuk kanë për bazë asnjë argument. Këtë e pohon dhe studiuesja e njohur
Galaba Palikruševa, këtu e 40 vjet më parë në një punim të saj të përmendur
këtu sipër (Nekoi elementi na etničkata istorija na Gorni Polog, Mavrovsko i
Gorna Reka). Duke hulumtuar rreth kësaj problematike në Rajonin e Rekës së
Epërme qysh nga gjysma e shekullit 15, në defterët turq të regjistrimeve të
popullsisë, kjo dijetare vëren praninë e konsiderueshme të elementit josllav në
këtë rajon: Krejt e kundërta është situata në Rekën e Epërme, - nënvijëzon ajo -,

104

STUDIME ALBANOLOGJIKE

ku mbisundon elementi etnik josllav, për të cilin nuk mund të pohojmë me
vërtetësi absolute në çfarë përmasash është elementi i grupit etnik shqiptar
kundruall atij vlleh. Në fshatin Ribnicë e Vërben janë më të shumtë personat
me patronimika më –iq, por në mesin e tyre tek emrat sllavë dalin dhe emra
personalë që dëshmojnë për prejardhje tjetër si Gin Cicoviq, Ninçe Lazaroviq,
ose Miho Tanusheviq (nga Tanush). Në fshatrat e tjera dalin raste të ngjashme
si Gin Mihaiq, Gjon Qirkoviq, Doka Mihaiq etj. Ndikimi nga jashtë për
ndryshimin e patronimikave këtu gjithsesi është i qartë. Por në thelb emrat dhe
mbiemrat në këtë zonë flasin për përkatësinë josllave të bartësve të tyre. Për
ilustrim do të përmendim dy-tri fshatra nga kjo krahinë: Niçpur: Gjon Dum,
Pop Nikolla, Mesio Sholed, Gjon Shirqe, Gjoro Qirqe, Kole Dum, Çiko i biri i
Qirkos, Petko i biri i Miko-s; Brodec: Like Mihail, Plise Nikosllav, Stanishe
Xaxi, Llazar Mihail; Strazimir: Kole Shirki, Kole Riç, Gjon Shirki, Kole Mihail,
Paal Mihail; Vërben: Girgj Lluç, Markin Popoviq, Vasill..., Menko...Vasko
Lluç, Llazar Kolje, Petar Skore, Shuk Rusi, Kole Dornaj, Petar Riç, etj.
Si rezultat i kësaj, pra i pranisë së ndjeshme të elementit shqiptar në Rekën e
Epërme qysh në gjysmën e shek. 15, kjo studiuese arrin në konstatim e drejtë
kur thotë: ‘Elementi dominant etnik josllav në Rekën e Epërme në këtë periodë
(në gjysmën e shek. 15) na jep një pasqyrë krejt tjetër rreth çështjes së gjuhës
amtare shqipe te popullsia e krishterë e kësaj zone, e cila sot ndjehet dhe si
maqedonase. Shpjegimi i shfaqjes së këtij fenomeni nga disa punonjës
shkencorë si rezultat i pranimit të gjuhës shqipe nga ana e sllavëve maqedonas
me qëllim që ta ruajnë besimin e krishterë, vështirë se mund të pranohet”.
Po t`u referohemi regjistrave turq të sheh. 15-të, në Vilajetin e Rekës (Vilayet-i
Reka, Defteri Nr. 508, 1467), shohim se edhe në vendbanime të tjera të Rekës
së Epërme dhe asaj të Poshtme hasim me shumicë persona që mbajnë emra
shqiptarë, si: në Vollkovi: Progon Tome; Tërnicë (regjistruar Tirniça): Gerg, i
biri i Andreas; Vërben (Virbin): Petar Tanusheviq, Gin Shimjat, Gin Gegoviq;
Krakornicë: Gon Duçe, Gon Kirkit, Miho Meksha; Nistrovë: Kole Bard, Gon
Pashajet; Ribnicë: Miho Tanusheviq, Bojko Tanusheviq, etj. (TD 1976).
Dhe përderisa dokumentet turke i gjejnë shqiptarët në masë të konsiderueshme
në të gjitha hapësirat gjeografike të Maqedonisë së sotme, si dhe në rajonin e
Rekës së Epërme dhe të Rekës së Poshtme, së paku qysh në shekullin e 15-të,
njëfarë studiues serb si Toma Smiljaniçi nuk i sheh shqiptarët të pranishëm as
në shek. 19-të. Sipas tij, “rreth vitit 1830, në fshatin Duf askush nuk ka folur
shqip. Në këtë fshat është evidentuar që deri në vitin 1823 të gjithë kanë folur
maqedonisht” (Mijaci, Gornja Reka i Mavrovsko Polje, 79). Autorët serbë
duke na i paraqitur shqiptarët e krishterë të Rekës së Epërme si “sllavë që
flasin shqip”, atëherë si qenka e mundur që këta të mos e flisnin gjuhën shqipe
në Duf, kur këta edhe e kanë folur dhe e flasin aktualisht shqipen, madje ç`është
e vërteta, ata nuk dinë të flasin maqedonisht ?! Për më tepër, edhe shërbesat
fetare në kishë i kanë praktikuar në gjuhën shqipe. Prandaj gjykimet e tyre pa
bukë janë një contradictio in adjecto.
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Po t`i referohemi onomastikës së Rekës së Epërme, me një frymë objektive
shkencore, do të vënë re se në ato tërthore na dalin të ruhen shumë emra fisesh
a patronimikash me prejardhje shqiptare, të cilët studiuesit sllavë i kanë
pandehur si të proveniencës së tyre.
Kështu, në fshatin Vërben ndër patronimikat e tilla shqiptare mund të veçojmë
këtë lagje emrash të familjeve a të fiseve:
Voçkollaret (te Nedeljkoviç Vočkovci, në vitin kur e regjistron ai këtë patronim
– 1934, 5 shtëpi). Si emër fisi Voçet dhe si mbiemër familjar Voçi e hasim edhe
në Shutovë të Kërçovës; Voka (Tetovë) etj. Rrjedhur nga apelativin i shqipes
vokërr, përdorur si ofiq.
Gjerballaret (tek autori serb Nedeljkoviç Gjerbalovci, pra gjithmonë me formë
të serbizuar, më 1934 2 shtëpi). I afërt me këtë- dhe mbiemri familjar Gjebrea
në rrethe të Shqipërisë. Në pikëpamje të formimit gjuhësor do të njihet të jetë
një metafonizim nha një emër personal Gar dhe Bal, me palatalizim më pas të
G-së nistore në Gj, Gjer-Bal.
Lulexhijet (më 1934 7 shtëpi). Sipas autorit fantazisë serb d. Nedeljkoviç të
ardhur nga Lule-Burgasi. Emri i kësaj familjeje nuk ka asgjë të përbashkët me
qytezën Lule-Burgasi të Turqisë, e aq më pak me shkuljen nga ky vend dhe me
ngulimin e tij të sërishëm në Vërben të Rekës së Epërme, siç i fanitet autorit
serb për shkak të konkordancës ose paralelizmit me emrin e qytetit LuleBurgasi, veçse rrjedh nga një emër personal shqiptar Lul-o, ky nga apelativi
‘lule’, dhe sufiksi turk –xhie.
Bubularët (më 1934 1 shtëpi, asokohe fis i vetëm mysliman në Vërben,
Nedeljkoviç, 96). I takon fondit antroponimik shqiptar Bub/ Bubo, me
formantin hipokoristik –ul. Nga një emër i tillë kanë dalë dhe topikët Bubës-i
fshat në rrethin e Përmetit, Bubullima fshat në rrethin e Lushnjës, Bubulina –
emri i heroinës shqiptare në Greqi, etj.
Kokolaret (më 1934 1 shtëpi, që kremtonte Shën Angjelin, më parë blegtorë, e
më pas kurbetçarë). T. Smiljaniçi këtë fis e regjistron si Kok Ljac. Në fakt
rrjedhur nga një emra personalë shqiptarë Kokë dhe Lar.
Veshollaret (më 1934 6 shtëpi). Nga emri personal Ves/ Vesh, i përhapur
gjithandej truallit shqiptar.
Në fshatin tjetër Bogdi përmendet familja Dokollarët, i shpërngulur nga ky
lokalitet gjatë luftërave ballkanike. Rrjedhur gjithashtu nga një emër personal
shqiptar Dokë-a dhe i përhapur gjerësisht në fjalorin antropononomastik
shqiptar.
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Në fshatin Bogdi T. Smiljaniçi, sipas D. Nedeljkoviçit, na prezanton këtë
situatë antropogjeografike: Mala Poshtër (5 shtëpi), Malla Bojkut (10 shtëpi),
Malla Doks (6 shtëpi), me familjen Loshkovit (nga antroponimi shqiptar Losh-i,
ky një shkurtim i brendshëm nga Lalosh), Malla Triftit, asokohe me 4 shtëpi.
Në lokalitetin Niçpur dalin dhe dy emra familjesh që flasin për prejardhjen e
tyre shqiptare: Strukallarët (më 1934, 7 shtëpi myslimane), nga ep. Struk-u, që
përmbahet dhe tek emri i qytetit të Strugës, dhe Shandanet (te D. Nedeljkoviç
Shandanovci, për të cilët ky autor thotë se janë shpërngulur në Shkup), nga ep.
Shan (Shën Andon ) ?
Një shtrirje mjaft të hapët në Rekën e Epërme ka dhe patronimi Puret, që e
hasim në fshatin Strazimir (më 1934, 10 shtëpi), në Nistrovë (3 shtëpi të
krishtera, 1 myslimane) dhe në fshatin Raven, për të cilin D. Nedeljkoviç pohon
se është fis “bash shqiptar”. Përtej këtyre tërthoreve, si emër familjeje Purellket e mbiemër familjar Purellku e hasim edhe në Serbicë të Kërçovës.
Emra familjesh që ruajnë një karakteristikë të qartë shqiptare kemi dhe në
fshatin Zhuzhnjë, khs. Këtu: Bixhe (më 1934, 2 shtëpi myslimane), nga një
emër personal Biz-i i njohue në fjalorin antroponomastik shqiptar (sh. Gjin Bizi
në Guribardhë të Matit, Dom Nikolla Bizi në Shosh të Shkodrës, sh. Dh.
Shuteriqi, Fjalë nga leksiku i shqipes para Buzukut 879-1553, Gjurmime
albanologjike – Seria e shkencave filologjike 19-1989, Prishtinë, 1990, 300),
Gjavde (më 1934, 7 shtëpi), Bice (fis mysliman, më 1934, 2 shtëpi). Bashkë me
këto patronime mund të sjellim dhe emrat vetjakë Leko Tone dhe Doda që
mbanin shqiptarët e krishterë të këtij fshati, të regjistruar në kishën e Zhuzhnjës
në vitin 1870.
Një lagje jo të vogël të emrave ose të fiseve që dëshmojnë për prejardhjen e tyre
shqiptare ndeshim të regjistruar edhe për fshatin Nistrovë, nga të cilët do të
veçojmë disa prej tyre:
Bërboshet (më 1934, 3 shtëpi të krishtera, 6 myslimane). Rrjedhur nga një emër
personal Barb dhe sufiksi –osh.
Kacapulet (më 1934, 3 shtëpi). Kompozitë e përbërë prej dy pjesësh, mbase një
ofiq nga kac dhe pulë ose nga emra përkatës personalë Kac e Pulë.
Mitragolet (te D. Nedeljkoviç Mitragolji, fis mysliman me 7 shtëpi). Po ashtu
kompozit i dalë nga emri personal Mitër (Dhimitër) dhe Golë/ Gojë. Sipas D.
Nedeljkoviç, Mitragoli i këtij fisi ka qenë vëllai i Bibës, i cili, sipas
kallëzimeve, formoi dhe fshatin Bibaj. Si emër familjar e hasim dhe në Raven
të Gostivarit.
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Papazi (te D. Nedeljkoviç në kllapa jepet i përkthyer dhe si Popovci, më 1934,
3 shtëpi). Nga një emër personal Papas, ky në thelb me burim nga greqishtja
me kuptimin ‘prift’.
Ravenet (më 1934, 6 shtëpi). Mbi bazën e këtij patronimi kemi dhe emrin e
fshatit Raven, në Gostivar, Ar`e Rafes (Tuhin – Kërçovë), Raft-i emër fisi tek
arbëreshët e Greqisë, i dëshmuar në vitin 1461 (Shuteriqi, Fjalë nga leksiku i
shqipes para Buzukut, f. 355).
Zhinet (te D. Nedeljkoviç Zhinovci, fis i përzier, më 1934 2 shtëpi të krishtera,
12 myslimane). Nga i pari i fisit Gjin-i, që Reka e Epërme e shqipton me
formën Zhin, khs. Si gjarpër – zhjarpën, me dukurinë e njohur në këtë të folme
të kthimit të gj-së në zh. Në këtë lagje antroponimike hyn dhe mbiemri i
shkrimtarit të njohur Zhinzifov, rrjedhur po kështu nga Gjin dhe Zif (Zi) ?
Cipul – lagje në Nistrovë, me familjen Papazi.
Në fshatin Bibaj, që heq prejardhjen edhe ky vetë nga një emër personal
shqiptar Bibë-a, kemi po kështu një radhë emrash të familjeve e të fiseve që
dëshmojnë për përkatësinë e tyre gjuhësore shqiptare. Nga patronimikat e tilla
po veçojmë: Cajanet (më 1934, 5 shtëpi), nga i pari i fisit Cajan; Ferret (te D.
Nedeljkoviç Ferovci, 2 shtëpi), nga emri personal Fer-i/Ferr-i; Obrashi (7
shtëpi), Tushet (4 shtëpi, nga emri personal Tanush/ Atanas).
Në lidhje me disa nga këto fise shqiptare ja se ç`shënon i verbuari nga
nacionalizmi serb D. Nedeljkoviç: “Në Bibaj janë të ruajtura mirë fiset sllave
Tusha, Cajani dhe Ferovci, dhe fisi i pastër shqiptar Obrashi “, ku dhe fiset
qind për qind shqiptare i marr për sllave!
Në fjalorin patronimik të Rekës së Epërme të proveniencës shqiptare janë dhe
emrat e familjeve: Geget (3 shtëpi ortodokse që nuk kremtojnë dhe 2 shtëpi
myslimane) në fshatin Nivishtë, Kolcaka (familje myslimane në fshatin Grekaj,
më 1934 me 13 shtëpi) nga Kolë dhe Caka; Mërdudi (familje myslimane në
Nivishtë me 3 shtëpi), formuar nga i pari Margut; Shtutket (familje në Ribnicë,
1 shtëpi kristiane dhe 6 shtëpi myslimane), Nusket (te D. Nedeljkoviç Nuskovci,
6 shtëpi, në fshatin Beliçicë), etj.
Emra të krishterë dhe thjesht popullorë ndër shqiptarët e Rekës së Epërme kemi
dhe te familjet në Tanushaj: Lomet (më 1934, 14 shtëpi), Dokuzet (6 shtëpi),
Bregzet (5 shtëpi), në Vollkovi (më parë i quajtur Bezhovë, nga një emër
personal shqiptar Bezo): Nolet (4 shtëpi ortodokse, 4 myslimane), Malet (te D.
Nedeljkoviç Maloski, 4 shtëpi myslimane), Gulet (2 shtëpi, myslimanë), Tozet
(te D. Nedeljkoviç Tozovci (2 shtëpi, rrjedhur nga fisi Çikramon), në Sencë:
Pecet (te D. Nedeljkoviç Pecovski, 5 shtëpi), Leret (te D. Nedeljkoviç Lerevci,
7 shtëpi, myslimanë), Balkovci (17 shtëpi, myslimanë), etj.
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Këngët popullore – kryekreje shqipe
13. Edhe folklori i Rekës së Epërme, krijimet artistike të burrave dhe të grave,
qoftë te popullata ortodokse e qoftë te ajo myslimane, janë kryekreje shqipe. Sa
për ilustrim, këtu më poshtë do të sjellim disa këngë popullore për Ditën e
Verës dhe këngë djepi, që ruajnë madje leksik dhe trajta të vjetra morfologjike
të gjuhës shqipe, në një gjendje më të konservuar:
O ky dimni si shkaj simjet
O ky dimni si shkaj simjet,
Çilni lula, se vdora u m’tret
O ky dimni si shkaj simjet,
Nizni qehallarë se vdora u m’tret.
O ky dimni si na ke simjet,
Çilni ju lula se vdora u m’tret.
O kukurekun e kemi mbret,
E kemi mret o saraj asker,
Këndoi: Igne Qiprovski, i lindur më 1913 në Vallkavi, Reka e Epërme.
Shënoi: Edibe Selimi – Osmani (Osmani 2007).
Çi na mbledhke panagjyr
Çi na mbledhke panagjyr,
Panagjyer e për nantë kishë
N’mat ma shumë e trima t’ri.
N’mat ma shumë e nuse t’reja,
N’mat ma shumë e me sheqera t’njomë, oooih!
Këndoi: Ilinka Jankulloska, fshati Vërben, Reka e Epërme.
Shënoi: Edibe Selimi – Osmani (Osmani 2007).
Trandafil në ferrë
Trandafil në ferrë
Çe na erdh lumja verë, ooo ih!
Vera erdh e shkaj,
Mulleza nuk pushoj.
Vera jerdh e shkaj
Shyshja nuk kindoj, ooo ih!
Vera jerdh e shkaj
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Shyshja nuk pushoj.
Trandalin në kaçë
Tre jarana paç!
Besën sun u dhashë ooo ih!
Këndoi: Grozda Nikollovska, e lindur më 1932 në fshatin Krakornicë, Reka e
Epërme.
Shënoi: Edibe Selimi – Osmani (Osmani 2007).
Proni lula bardhë e duku bardh’
Proni lula bardhë e duku bardh’ ooo ih
Proni te ajo kisha, mes kërshele
Pa aty kishte trima shum
Trima shum e nuse t’reja
Cuca t’reja fmij t’rinj!
Këndoi: Svetllana Jankullovska, e lindur më 1938 në fshatin Vërben, Reka e
Epërme.
Shënoi: Edibe Selimi – Osmani (Osmani 2007).
Na shkojmë nëpër katund
Na shkojmë nëpër katund
T’lutna shum Prendi
T’na ujitish livadhet
T’na ujitish kapëzhnanjet!
Ooo ih Todore, Todore, Todore!
Këndoi: Naza Nikolloska, e lindur më 1910 në fshatin Duf, Reka e Epërme.
Shënoi: Edibe Selimi – Osmani (Osmani 2007).
LULI LULI DADA-O
Luli, luli, dada-o
Luli, luli, Damjanin-o
Dada da përkundi-o
E da t’baj pjak katundi-o!
Eja uk-aj malit o
Te kalebka gjalit-o!
Eja uk-aj fushës-o
Te kinzhi ragushës-o
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Eja uk-aj gjeshkës-o
Te kinzhi kaleshkës-o!
Këndoi: Bllagorodna Ilioska, e lindur më 1958, në fshatin Beliçicë, Reka e
Epërme. Jeton në Gostivar. Ka kryer katërvjeçaren. Përveç gjuhës shqipe, di
dhe maqedonisht.
Shënoi: Edibe Selimi – Osmani (Osmani 2007).
HAJDE UJKU I MALIT
Hajde ujku i malit, bjerja t’mirën vajzës
Hajde lum e lum, zuna nji pëllumb!
Fjatroj e shkaj, dual mas kodrës
E na kaptoj
Lum, lum, bija e babës!
Lum, lum vajza e babës
Lum, lum e bukura e babës
Lum, lum kumbulla e babës,
Lum, lum, dallëndyshka e babës
Ho, lum, lum, fodullka e babës!
Haj, lum e lum, bre bulka e babës
Haj, lum e lum, kaçunka e babës
Haj, lum e lum, fëllanza e babës!
Këndoi: Iljaz Muharremi, i lindur më 1913, në fshatin Vallkavi, Reka e Epërme
e Gostivarit. Analfabet.
Këngën e ka shënuar Edibe Selimi-Osmani (Osmani 2007) nga stërgjyshi i
vajzës, Muharremi, të cilin e ka gjetur duke përkundur mbesën dhe duke
kënduar.
Subjektet që i kanë kënduar këto këngë, si Igne Qiprovski, Ilinka Jankulloska,
Grozda Nikollovska, Naza Nikolloska, Svetllana Jankullovska, Bllagorodna
Ilioska, nga të Rekës së Epërme, janë shqiptarë të besimit ortodoks, që ruajtën
gjuhën e tyre amtare shqipe, por konvertuan emrat e tyre personalë në ata të
burimit sllav.
Gruaja monoalblinge në Rekën plurailinge
14. Janë një sërë argumentesh gjuhësore, etnografike e toponomastike që flasin
për karakterin etnik shqiptar të popullsisë ortodokse të Rekës së Epërme, e cila
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kohët e fundit ndjehet dhe si ‘maqedonase’ për shkak të identifikimit me
besimin e njëjtë pravosllav.
- Së pari, për sa i përket gjuhës, nga të dhënat që jep D. Nedelkoviç për Rekën
e Epërme, ai vëren se “burrat janë dygjuhësorë, flasin shqip dhe serbisht,
ndërsa gratë flasin zakonisht vetëm një shqipe të shprishur”. (Me sintagmën
pokvarenim arbanskim jezikom këtu duhet të kuptohet një e folme dialektore e
kësaj zone me tipare shumë të ndryshme nga ato të shqipes, khs. këtu bgjeshkë
‘bjshkë’, shjen ‘qen’, zhjarpën ‘gjarpër’). Por edhe sipas të dhënave të P. Skokut, nga viti 1941, gratë shqiptare nga vendet e banimit të luginës së Shkupit (me
origjinë nga Reka e Epërme – Q.M.) flisnin vetëm shqip, me gjithë simbiozën
me popullsinë sllave dhe fenë e përbashkët ortodokse...Në Patishkë nuk flasin
serbo-maqedonisht as ato gra shqiptare që janë të fesë ortodokse (Skok 1978).
Nëse për popullsinë ortodokse të Rekës së Epërme autorët sllavë thonë në
mënyrë krejt paushalle se na qenkan sllavë të shqiptarizuar, atëherë si është e
mundur që gratë të mos e dinë fare gjuhën e të ‘parëve’ serbo-maqedonase! Mu
ky fakt flet shumë qartë që popullsia ortodokse e Rekës së Epërme është me
origjinë të padiskutueshme shqiptare, që në rrjedhë të kohës e ruajti gjuhën, por
filloi të ndjehet dhe si ‘maqedonase’ për shkak të fesë së njëjtë dhe kishës së
përbashkët me sllavët, dhe jo e kundërta.
Historia nuk bëhet me dëshira
- E dyta, doket, zakonet, këngët dhe veshjen kjo popullsi po kështu i ka me
elemente qenësisht shqiptare. Banorët e ritit ortodoks të Rekës së Epërme
gjithmonë në ceremonitë e tyre familjare kanë kënduar dhe këndojnë vetëm
shqip, vajtimet i kanë bërë shqip – ku janë të dëgjuara dhe vajtornicat e Rekës;
veshjen e kanë pasur me elemente karakteristike shqiptare, krejt të ndryshme
nga ajo sllavo-maqedonase.
- E treta, edhe onomastika (emrat e vendeve dhe të familjeve) ka vulën e
elementit shqiptar. Ndonëse onomastika dhe patronomastika nuk mund të jenë
kriter absolut i vërtetë për të caktuar përkatësinë etnike, sepse kjo lehtësisht u
nënshtrohet ndikimeve (G. Palikrusheva), megjithatë një numër i
konsiderueshëm topikësh dhe emrash familjarë na japin shumë mundësi të
përdoret mu ky material për të caktuar përkatësinë etnike shqiptare të Rekës së
Epërme. Të krahasohen këtu emrat e vendbanimeve Duf, Bibaj, Grekaj,
Leunovë, Niçpur (në regjistrat turq Niçburi), Shtirovicë, Tanushaj, Vau që
mbajnë emra me origjinë të qartë shqiptare. Edhe emrat e familjeve: Nikollajt,
Gjerballorët, Luleci, Stambollaret (Vërben), Çkulej (Zhuzhnjë), Shtutkaj
(Rimnicë) etj., nuk dëshmojnë që kjo popullsi na qenkan “sllavë të
shqiptarizuar”. Emrat e vendeve të Rekës së Epërme kryesisht janë po ashtu të
burimit shqiptar. Të sjellim këtu vetëm një lagje topikësh nga të Niçpurit:
Shullo, Dardha e Madhe, Guri i Gorit, Molla e Ombël, Kroj i Ftohët,
Gërzhymps, Prroi i Panes, Ara e Alisë, Ura e Dubanes, Kroi i Verimit, Lomba e
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Neselkyt, Kroj i Similiverit, Guri i Shtjaft, Livadhi Kagjes, Guri i Vërçakut,
Bregu Botës, Guri i Shyshes, Kumlla e Redit, Guri i Katilit, Guri Kush, Ara e
Lagut, Kroi i Kustaret, Guri i Zhjypit, Kroi Elinaket, Kroi i Pecit, Vorret e
Mëdha (Jakupi 2007).
- Edhe në pikëpamje të karakteristikave etnopsikologjike të kësaj zone, që i ka
studiuar vetë D. Nedelkoviç, rekalit e krishterë shquhen me tipare të tilla: me
krenarinë e tyre, individualitetin, temperamentin, që janë tipikisht shqiptare.
- Banorët sllavë të Rekës së Epërme nuk janë një popullsi ndejetare, autoktone
në këto anë, por janë kryesisht serbë të kolonizuar nga vise të ndryshme të
Serbisë.
Shembulli i Rekës së Epërme përbën vërtet një fenomen interesant, kur
megjithëse gjuha si element thelbësor i identitetit nacional të një etnie pak a
shumë ruhet ruhet, popullsia përkatëse shqiptare ndërron etnicitetin për shkak të
një elementi tjetër thelbësor – ruajtjes së fesë. Një shembull të ngjashëm me
këtë kemi dhe te vllehtë e Maqedonisë, një grup që ka preferuar të ketë fenë e
vet ortodoksinë në dëm të afirmimit të tij gjuhësor e etnik (Lory 2007, 214).
Gjuha shqipe në predikimet kishtare dhe në mbishkrimet mbivarrore dhe
Kisha e Madhe (Manastiri i Bigorit)
15. Shqiptarët e Rekës së Epërme e kanë përdorur gjuhën e tyre amtare jo
vetëm në jetën e përditshme, por dhe në jetën kishtare, siç del të dëshmohet kjo
dhe në një fletë me një shënim në gjuhën shqipe, me shkronja cirilike, të vitit
1868, në një kishë të fshatit Niçpur, nga një shkrues që quhej Joan (Gjon)
Serafini, e ku dalin të përmenden dhe emra të tjerë si Simon Pjetri, Thomai,
Nathanaeli (Mustafa 1997). Shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme edhe në
jetën e tyre kishtare kanë përdorur tekste ungjillore (Dhjatën e Re) në gjuhën
shqipe. Në Kishën e lagjes Brezovec të Dufit edhe sot ruhet Dhjata e Re në
gjuhën shqipe me alfabet grek (mbase e Vangjel Meksit, e vitit 1827), siç ma ka
komunikuar këtë historiani i Shkupit Mihailo Georgievski. Ndërkaq kryekisha e
shqiptarëve ortodoksë të Rekës, që i tubonte këta në ditë kremtesh të
përbashkëta, ka qenë Manastiri i Bigorit (maq. Sveti Jovan Bigorski), të cilin
këta e quanin Kisha e Madhe.
Në një përmendore kishtare të Manastirit të Bigorit, të shek. XVIII, si dhurues
(Donatorë) të këtij manastiri përmenden edhe këta persona me emra vetjakë
shqiptarë: Gega 6, Gego 4, Geçko 1, Doko 1, Gjurk 1, Gjetan 2, Gjeç 2, Gjon 3,
Progon 2, Muzaka 1, Jagjo 1, Xhiko 8 (sh. Naum Celakoski, Naselbite i
antroponimit od najstariot pomenik vo Bigorskiot manastir, Bigorski naučnokulturni sobiri, IX – Naučen Sobir, Duhovnite središta vo Zapadna Makedonija
vo minatoto i denes, Kičevo, 1990, 93). Edhe kjo është një dëshmi se sa kanë
qenë të lidhur shqiptarët për këtë truall dhe për jetën e tyre të krishterë.
Shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme e praktikonin gjuhën e tyre amtare
shqipe jo vetëm në të folurën e tyre të përditshme, në shërbesat kishtare, por
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dhe në mbishkrimet mbivarrore. Një mbishkrim varri, i shkruar në gjuhën
shqipe me alfabet cirilik nga viti 1889, ka zbuluar historiani M. S. Filipović
(1969), për një tregtar kafshësh Andçe, të birin e Dukos nga Dufi, që rroi 75
vjet e vdiq natyrshëm më 1889 në Tetovë dhe u varros aty në varrezat
ortodokse. Në mbishkrimin mbivarror janë gdhendur këto fjalë shqipe të
shkruara me alfabet cirilik:
Kьтy ньн kьт рacь tьфтoфyн, aрmooть eнe
kaлбeть
tрõпи e /!/ Aндчeecc бири дõkocь џeлeп прeд
Дõфить
a и ђõть пoи kьидoнь лeть θoть нилжe /?/ Зoть poити Џaль: 75: вьь
вдич 1889: moi aпpиьл: нь шe`ep Tetoв (Stanišić 1991; Hysa 2009, 122).
Këtu është skalitur gjuha vernakulare e Rekës së Epërme:
Këtu nënë kët rrasë të ftofun armootë (= është armuar, varrosur) ene kalbetë
Troupe e Andçes biri dokos xhelep prej Dufit
aj çysh po i kidon le të thotë nilzhe /?/ Zot
rojti xhallë: 75 vet, vdiç 1889: moji aprill: në she`er Tetov.
Shkolla kishtare shqipe e Dufit
16. Dufi i Rekës së Epërme përveçse ka folur shqip gjatë gjithë historisë së tij,
në këtë gjuhë ka organizuar gjithashtu edhe veprimtarinë e tij arsimore qysh
prej dy shekujve. Kështu, rreth vitit 1840 është hapur një shkollë kishtare në të
cilën mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe. Këtë e dëshmon dhe dr. Vladimir
Grujić (1938) në një botim të tij për rrethanat arsimore të Pollogut të Epërm të
kohës së re: “Govor selo Dufa je arbanaški i on je nastavni jezik. Učiteli su na
njemu predavali, a crkveno – školske knjige, kao bukvar, plastir i dr. prosto su
mehanički memorirani...Staniovništvo ovog sela je srpsko i ono je primilo
arbanaški jezik, dok je veru sačuvalo...” (E folmja e fshatit Duf është shqipja,
dhe ajo është gjuhë mësimi. Mësuesit mbanin mësim në këtë gjuhë, kurse librat
kishtarë-shkollorë, si abetarja, plastiri etj. thjesht memorizoheshin
mekanikisht...Popullsia e këtij fshati është serbe, ajo e ka përvetësuar gjuhën
shqipe, kurse e ka ruajtur fenë ortodokse) (Abazi 1997, 61).
Ajo që nuk ka mundur t’i shmanget Grujiçi këtu është teza propagandistike se
shqiptarët ortodoksë të Rekës janë serbë, të cilët “e konvertuan gjuhën, por e
ruajtën fenë”. Ndërkaq, autorët maqedonas pohojnë ad absurdium se këta janë
“maqedonas të shqiptarizuar”!
Banorët e Rekës së Epërme janë lutur me lutje shqip, kanë kënduar këngë
kishtare në shqip, sikur dhe këngët e krishtlindjeve, kanë ruajtur një shqipe
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dialektore më arkaike, dhe prapë autorët sllavomaqedonas gjejnë vëng t’i
shpallin me metodat e tyre alkimiste si “sllavë të shqiptarizuar”!
Personalitete të Rekës të proveniencës shqiptare – të pretenduar si
sllavomaqedonas
17. Reka e Epërme shquhet dhe për atë se ka dhënë personalitete të
rëndësishme në fushë të kulturës dhe të veprimtarive të tjera patriotike. Ndër ta
mund të përmendim rilindësin e shquar Josif Bagerin nga Nistrova, një ndër
figurat më të shquara të rilindjes kombëtare. Ai ishte poet me talent të rallë,
prozator, gazetar dhe publicist si dhe atdhetar i flakët, i cili tërë jetën dhe
veprën ia kushtoi çështjes kombëtare shqiptare. Pastaj intelektualin e njohur
Mateja Matevski, poet, letrar dhe kritik teatri, eseist, përkthyes, anëtar i
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (lindur në Stamboll 1929,
por rrjedhur nga një familje e shpërngulur atje nga rrethinat e Rekës), heroin e
popullit Zllate Mallakoski, emrin e të cilit e mban një shkollë e mesme e
Gostivarit. Në një përvjetor kushtuar këtij heroi, - siç ma ka komunikuar këtë
një inxhinier nga Dufi, Mersel, - e ëma e Zllates u drejtohet të pranishmëve me
një përshëndetje në gjuhën maqedonase, por që në fillim asaj i “ngatërrohen”
fjalët dhe vazhdon të flasë në dialektin e saj shqip të Rekës. Kur është fjala te
fenomeni i “ndërrimit të gjuhës” shqipe me sllavomaqedonishten, po
përmendim këtu dhe nipin e Josif Bagerit, i cili në vitet kur ka jetuar dhe
punuar në Dibër (nga vitet 70 të shekullit të kaluar) nuk ka folur ose nuk ka
ditur të flasë shqip (komunikim i Prof. Mahmut Hysës).
Tabloja e një jete të zhdukur të Rekës nga barbaritë sllave
18. Për tablonë e një jete të zhdukur të shqiptarëve të Rekës një punim me vlerë
paraqet Dorëshkrimi Jeta e fshatarëve shqiptarë në Rekën e Epërme, nga autori
Bajazid Elmaz Doda (lindur rreth vitit 1888 në fshatin malor Shtirovicë), në
prill të vitit 1914, atëbotë njëzetegjashtëvjeçar, ruajtur në Bibliotekën
Kombëtare të Austrisë në Vjenë, botuar tani së fundi në gjermanisht
Albanisches Bauernleben im oberen Rekatal bei Dibra (Makedonien), nga
Robert Elsie në Vjenë, 2007.
Sikundër na njofton albanologu i shquar Robert Elsi, studimi që u hartua nga
Bajazid Elmaz Doda, më 1914, nën mbikëqyrjen e studiuesit të njohur të
Shqipërisë, baronit hungarez Franc Nopça (1877-1933), përmban një përshkrim
gjeografik të Rekës së Epërme, veçanërisht të vendlindjes së autorit, Shtirovica,
të dokeve dhe zakoneve të banorëve të atjeshëm, të bazës ekonomike të tyre, në
mes tjerash me një përshkrim të hollësishëm të kultivimit të deleve dhe
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përpunimit të qumështit, si dhe të çështjes së mërgimit. Po ashtu hedh dritë mbi
kulturën materiale të banorëve të atjeshëm, ndër të tjera edhe rreth ndërtimit të
shtëpive, rregullimit të tyre, veshjeve, ushqimeve, dhe vë në spikamë vitet e
fundit të sundimit osman, si dhe përfshin përrallat dhe gojëdhënat e atjeshme,
dike mos lënë anash edhe dialektin e shqipes së Rekës.
Ky studim është para së gjithash një vështrim i rrallë mbi një botë të shkuar
edhe për faktin se Shtirovica, dy vjet pas hartimit të këtij studimi, u shkatërrua
dhe u bë rrafsh me tokë nga forcat ushtarake bullgare. Popullsia shqiptare e
atjeshme u dëbua. Më vonë, shumë prej tyre qenë detyruar të shpërnguleshin në
Turqi. Sot, rajoni pothuajse është i pabanuar – shprehet Elsi.
Krahas shumë të dhënave të tjera që sjell ky dorëshkrim, është me mjaft interes
dhe Fjala e autorit, Bajazid Elmaz Doda, me të dhëna autentike për gënjeshtrat
dhe barbaritë serbe që kanë zbatuar në këtë krahinë shqiptare:
“Vendlindja ime, Reka e Epërme, në kohën e Turqisë, si pasojë e një politike
shkurtpamëse dhe të prirur nga barbaria, është ndarë e tëra nga bota. Gjatë
ndodhive të fundit ajo mbeti në sundimin serb, dhe brengos fakti që popullsia
shqiptare e këtij rajoni, si pasojë e ndarjes nga bota, mund të zhbëhet tërësisht
nga faqja e dheut. Më qëllim që ta luftoj këtë të keqe, t’u ndihmoj
bashkëfshatarëve të mi që të ruajnë tërësinë e tyre dhe njëkohësisht që të lë një
vepër për të qenë në Shqipëri, unë kam shkruar këtë studim mbi jetën e
shqiptarëve në Rekën e Epërme. Ajo çka ka shkruar Spiridon Gopçeviq në
librin e tij namkeq mbi Maqedoninë (Maqedonia dhe Serbia e Vjetër, 1889)
rreth Rekës është tërësisht e pavërtetë dhe gënjeshtër tendencioze, gjë që është
argumentuar nga unë dhe shtegtarë të tjerë.
Unë nuk kam dashur as të bëj një studim etnografik, as ndonjë punim tjetër të
ngjashëm e shumë sfidues, por thjesht, trup e këput, të përshkruaj jetën e kësaj
pjese të botës, ashtu siç e kam përjetuar ditë për ditë.
Tevona, mu ata që kanë zhbërë shqiptarët e rrethit të Nishit, duket se do bëjnë
të njëjtën edhe me bashkëfshatarët e mi. Atëherë, edhe përshkrimet më të
thjeshta dhe autentike të jetës së përditshme të njerëzve të mi do të mbeten si
një monument i një qenësie të dikurshme dhe njëkohësisht do të jenë një
kallëzim kundër asgjësuesve të saj. Përkthimin e dorëshkrimit e ka bërë Dr.
Baron Nopça. Ilustrimet janë bërë nga fotografitë vetjake.”
(Vjenë, prill 1914). (Albanisches Bauernleben im oberen Rekatal bei Dibra
(Makedonien), përgatitur nga Robert Elsie në Vjenë, 2007).
“Testamenti për gjuhën serbe” – si armë asimilimi e pushtimi!
19. Testamenti – amaneti që lë dikush para vdekjes, jo rrallë është kushtuar
edhe për gjuhën. Personalitete të shquara politike, kulturore etj. kanë lënë
kushtesa të tilla në funksion të vetëdijesimit të pasardhësve për ruajtjen e gjuhës
si vlerë e veçantë kombëtare. Nga këto mund të shohim se gjuha te popuj të
ndryshëm është perceptuar dhe perceptohet në mënyra të ndryshme. Te serbët
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p.sh. qysh në shek. XII kemi dëshmi se gjuha është përdorur dhe si armë
pushtimi kundrejt popullsive të tjera. Te sllavo-maqedonasit, si një popull i
vogël e inferior që kanë probleme me identitetin vetjak, gjuha e tjetrit (shqipja)
është perceptuar si gjuhë që nuk duhet lejuar në përdorimin zyrtar, në
shkollimin superior (të kihen parasysh këtu pankartat e profesorëve universitarë
dhe studentërisë së Shkupit në vitin 1994 me një përmbajtje të përmbysur të
filozofisë së Heraklitit: “Panta rei, ali jazikot ne” (përdorur figurativisht me
kuptimin: çdo gjë mund të lejohet, por gjuha /shqipe/, jo).
Ndërkaq, te shqiptarët që nuk kanë pasur urrejtje ndaj gjuhës së tjetrit, nuk ka
pasur as manipulime të tilla me gjuhën. Për këtë është mjaft vetëfolës Amaneti i
personalitetit të madh të letrave shqipe Mitrush Kuteli drejtuar së shoqes, në të
cilin Fëmijët i porosit ta duan vendin dhe gjuhën tonë gjer në vuajtje, por jo të
kenë ndonjë smirë për gjuhën e tjetrit.
Amaneti i Mitrush Kutelit:
E dashur Efterpi,
..........................
Fëmijët i porosit ta duan vendin dhe gjuhën tonë gjer në vuajtje.
Të mos u shqasë zemra kundër Shqipërisë as kur do të vuajnë pa faj. Atdheu
është atdhe, bile atëherë kur të vret. Këtu kanë lindur, këtu të rrojnë me mish e
shpirt, qoftë edhe me dhembje...
Ndërkaq, në “Testamentin për gjuhën të zhupanit (perfektit) serb Stefan
Nemanja (1178)”, krahas porosisë për birin e tij “Ruajeni gjuhën si tokën”, ai
spikat dhe elemente të tjera gllabëruese me anë të gjuhës, pretendime
pushtuese:
“Ruajeni gjuhën, biri im i dashur, sikurse tokën. Fjala mund të birret si një
qytet, si një vend, si shpirt. Dhe çfarë do të ishte populli - pa vend, pa gjuhë, pa
shpirt? Mos e merrni fjalën e huaj në gojën tuaj. E more fjalën e huaj, ju nuk
keni fituar, ju keni tjetërsuar veten. Më mirë është të humbasësh një qytet më të
madh dhe më të fortifikuar, sesa fjalën më të vogël dhe më të parëndësishme të
gjuhës suaj. Vendet dhe shtetet nuk pushtohen vetëm me shpatë, por edhe me
gjuhë. Jini të vetëdijshëm se i huaji të ka mundur dhe nënshtruar po aq, sa fjalë
të tij të ka futur në gjuhën tënde.
Populli që i bjerr fjalët e gjuhës së vet, pushon së ekzistuari. Biri im, ka
sëmundje që e sulmon gjuhën sikurse infeksionet trupin e njeriut. Unë mbaj
mend infeksione të tilla dhe makthe të gjuhës. Më shpesh kjo ndodh te popujt në
skajet, te kontaktet e një kombi me një tjetër, ku gjuha e një populli humbet në
gjuhën e një kombi tjetër. Dy popuj, të dashurit e mi, mund të luftojnë ndër vete,
por edhe të pajtohen. Dy gjuhë kurrë s’mund të pajtohen. Dy popuj mund të
jetojnë në paqe dhe në harmoni, por gjuhët e tyre mund vetëm të luftojnë.
Kurdo që dy gjuhë të takohen dhe të përzihen, ato janë si dy ushtritë që luftojnë
për jetë a vdekje. Për sa kohë në atë luftë dëgjohen të dy gjuhët, lufta është e
barabartë, kur fillon të dëgjohet vetëm njëra nga ato, ai popull do të jetë
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sundues. Së fundi ju dëgjoni vetëm një gjuhë. Beteja merr fund. Humbet një
gjuhë, humbet një popull.
Dije, biri im, se beteja ndërmjet gjuhës nuk zgjat një ditë ose dy, si një betejë
mes ushtrive, as një vit apo dy, si luftërat ndërmjet popujve, por për shekuj me
radhë apo më shumë, dhe kjo është për gjuhën hapësirë e shkurtër kohe, si një
çast i shkurtër për njeriun.
Pra, biri im, më mirë të humbasësh të gjitha betejat dhe luftërat, sesa të
humbasësh gjuhën. Pas humbjes së betejave dhe luftërave, mbetet populli. Pas
humbjes së gjuhës, s’ka popull.
Njeriu e mëson gjuhën e vet për një vit. Dhe nuk e harron për sa të jetë gjallë.
Populli nuk e harron derisa të ekzistojë. Gjuhën e huaj njeriu e mëson
gjithashtu për një vjet. Aq i duhet të heqë dorë nga gjuha e vet dhe të pranojë të
huajën. Biri im i dashur, kjo është ajo epidemia e plojës së gjuhës, kur një nga
një njerëzit fillojnë të heqin dorë nga gjuha e tyre dhe të marrin gjuhën e huaj,
qoftë nga dëshira apo nga domosdoja.
Edhe unë, biri im, në luftërat e mia e kam përdorur gjuhën si armën më të
rrezikshme. Kam lëshuar dhe unë epidemitë dhe morët në gjuhët e tyre
përpara masave të gjera. Gjatë kohës së rrethimit, por dhe gjatë kohë më pas,
kam dërguar barinjtë, fshatarët, zanatlinjtë dhe bredhësit që t’i vërshonin
qytetet dhe fshatrat e tyre si shërbëtorë, si robër, si tregtarë, si hajdutë, si të
marrë. Udhëheqësit e regjimenteve ushtarake me këtë shkonin deri te gjysma
e pushtimit të vendeve dhe qyteteve. Më shumë kam pushtuar toka me anën e
gjuhës sesa me shpatë.
Ruajuni, bijtë e mi, nga aloglotët. Vijnë pahetueshëm, nuk dihet kur dhe si. Të
përulen dhe të lakohen në çdo hap. Dhe për shkak se nuk e dinë gjuhën tënde,
sillen me miklime e servilizëm si qentë. Asnjëherë nuk di dhe nuk mund të dish
çfarë mendojnë, sepse thjesht heshtin. Ata të parët që vijnë të vëzhgojnë,
lajmërojnë të tjerët, dhe ja ku i ke, brenda natës atdhesohen në radhë të
pambarim si mizat kur gjejnë ushqim. Një ditë prej ditësh gdhihesh i rrethuar
nga të gjitha anët nga grumbulli i aloglotëve.
Atëherë vonë e kupton që nuk janë të shtemët (pa gojë) dhe se kanë gjuhë dhe
këngë, dhe valle e zakone. Bëhen gjithnjë e më të zëshëm dhe më shurdhues.
Tanimë nuk luten dhe as nuk janë lyparakë, por plaçkitin. Kurse ti qëndron në
tënden, por në vend të huaj. S’të mbetet tjetër veçse t’i largosh ose të ikësh, si të
të vijë për mbarë.
Në vendin që e kanë pushtuar në atë mënyrë aloglotët, nuk duhet të dërgosh
ushtri. Ushtria e tyre vjen aty të marrë atë e ka pushtuar gjuha.
Gjuha, biri im, është më e fortë se çdo beden. Kur armiku t’i rrënon të gjitha
bedenat dhe kullat, ti mos u dëshpëro, por shiko se çfarë ndodh me gjuhën.
Nëse gjuha mbetet e paprekur, mos kini frikë. Dërgo spiunë dhe tregtarët e
përdorur për të shkuar thellë në fshatra dhe qytete dhe vetëm le të dëgjojnë.
Atje ku kumbon fjala jonë, ku ende flitet ajo, dhe ku fjala jonë përpunohet si ari
i vjetër, ta dish, biri im, ai është ende shteti ynë, pavarësisht se kush sundon
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mbi të. Perandorët ndërrohen, shtetet zhbëhen, kurse gjuha dhe populli janë ata
që mbeten, kështu që një pjesë e pushtuar e vendit dhe e popullit kurdoherë do
t’i kthehen amës së vet dhe popullit të vet”.
(Fjala e Stefan Nemanja, shqiptuar në shtratin e tij në prag të vdekjes,
Nga libri “Trashëgimia e shkrimtarit Stefan Nemanja” e Mile Medić).
Tekstin po e sjellim dhe në origjinal:
Zaveštanje jezika
Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao
zemlja, kao duša. A šta je narod izgubi li jezik, zemlju, dušu?
Ne uzimajte tuđu riječ u svoja usta. Uzmeš li tuđu riječ, znaj da je nisi osvojio,
nego si sebe potuđio. Bolje ti je izgubiti najveći i najtvrđi grad svoje zemlje,
nego najmanju i najnenznatniju riječ svoga jezika.
Zemlje i države ne osvajaju se samo mačevima nego i jezicima. Znaj da te je
neprijatelj onoliko osvojio i pokorio koliko ti je riječi potrao i svojih poturio.
Narod koji izgubi svoje riječi prestaje biti narod.
Postoji, čedo moje, bolest koja napada jezik kao zaraza tijelo. Pamtim ja takve
zaraze i morije jezika. Biva to najčešće na rubovima naroda, na dodirima
jednog naroda sa drugim, tamo gdje se jezik jednog naroda tare o jezik drugog
naroda.
Dva naroda, milo moje, mogu se biti i mogu se miriti. Dva jezika nikada se
pomiriti ne mogu. Dva naroda mogu živjeti u najvećem miru i ljubavi, ali
njihovi jezici mogu samo ratovati.
Kad god se dva jezika susretnu i izmiješaju, oni su kao dvije vojske u bici na
život i smrt. Dok se god u toj bici čuje jedan i drugi jezik, borba je
ravnopravna, kad počinje da se bolje i više čuje jedan od njih, taj će prevladati.
Najposlije se čuje samo jedan. Bitka je završena. Nestao je jedan jezik, nestao
je jedan narod.
Znaj, čedo moje, da ta bitka između jezika ne traje dan-dva, kao bitka među
vojskama, niti godinu-dvije, kao rat među narodima, nego vijek ili dva, a to je
za jezik isto tako mala mjera vremena kao za čovjeka tren ili dva. Zato je čedo
moje bolje izgubiti sve bitke i ratove nego izgubiti jezik. Poslije izgubljenog
jezika nema naroda.
Čovjek nauči svoj jezik za godinu dana. Ne zaboravlja ga dok je živ. Narod ga
ne zaboravlja dok postoji. Tuđi jezik čovjek nauči isto za godinu dana. Toliko
mu je potrebno da se odreče svoga jezika i prihvati tuđi. Čedo moje milo, to je
ta zaraza i pogibija jezika, kad jedan po jedan čovjek počinje da se odriče
svoga jezika i prihvati tuđi, bilo što mu je to volja bilo da to mora.
I ja sam, čedo moje, u mojim vojnama upotrebljavao jezik kao najopasnije
oružje. Puštao sam i ja zaraze i morije na njihove jezike ispred mojih polkova.
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Za vrijeme opsada i dugo poslije toga slao sam čobane, seljane, zanatlije i
skitnice da preplave njihove gradove i sela kao sluge, robovi, trgovci,
razbojnici, bludnici i bludnice. Moji polkovodci i polkovi dolazili su na napola
osvojene zemlje i gradove. Više sam krajeva osvojio jezikom nego mačem.
Čuvajte se, čedo moje, inojezičnika. Dođu neprimjetno, ne znaš kad i kako.
Klanjaju ti se i sklanjaju ti se na svakom koraku. I zato što ne znaju tvoj jezik
ulaguju ti se i umiljavaju kako to rade psi. Nikad im ne znaš šta ti misle, niti
možeš znati, jer obično šute. Oni prvi koji dolaze da izvide kako je, dojave
drugima, i eto ti ih, preko noći domile u neprekidnim redovima kao mravi kad
nađu hranu. Jednoga dana tako osvaneš opkoljen gomilom inojezičnika sa svih
strana.
Tada doznaješ kasno da nisu mutavi i da imaju jezik i pjesme, i svoja kola i
običaje. Postaju sve bučniji i zaglušniji. Sada više ne mole niti prose, nego
traže i otimaju. A ti ostaješ na svome, ali u tuđoj zemlji. Nema ti druge nego da
ih tjeraš ili da bježiš, što ti se čini mogućnijim.
Na zemlju koju tako osvoje inojezičnici ne treba slati vojsku. Njihova vojska tu
dolazi da uzme ono što je jezik osvojio.
Jezik je čedo moje, tvrđi od svakog bedema. Kada ti neprijatelj provali sve
bedeme i tvrđave, ti ne očajavaj, nego gledaj i slušaj šta je sa jezikom. Ako je
jezik ostao nedirnut, ne boj se. Pošalji uhode i trgovce neka duboko zađu po
selima i gradovima i neka slušaju. Tamo gdje odzvanja naša riječ, gdje se još
glagolja i gdje se još, kao stari zlatnik, obrće naša riječ, znaj, čedo moje, da je
to još naša država bez obzira ko u njoj vlada. Carevi se smjenjuju, države
propadaju, a jezik i narod su ti koji ostaju, pa će se tako osvojeni dio zemlje i
naroda opet kad-tad vratiti svojoj jezičkoj matici i svome matičnom narodu.
Zapamti, čedo moje, da svako osvajanje i otcjepljenje nije toliko opasno za
narod koliko je štetno za naraštaj. To može štetiti samo jednom naraštaju, a ne
narodu. Narod je, čedo moje, trajniji od naraštaja i od svake države. Kad-tad
narod će se spojiti kao voda čim puknu brane koje ga razdvajaju. A jezik, čedo
moje, jezik je ta voda, uvijek ista s obje strane brane, koja će kao tiha i moćna
sila koja bregove roni opet spojiti narod u jedno otačastvo i jednu državu.
(Reč Stevana Nemanje (Stefana Nemanje - oca Simeona (1166-1196))
izgovorene na samrtničkoj postelji, koje je zapisao njegov najmlađi sin Rastko,
Sveti Sava (iz knjige „Zaveštanje Stefana Nemanje", pisca Mileta Medića)
(Marrë nga sajti: www.cirilica.org).
Ky “Testament”, qoftë krijim origjinal i Stefan Nemanjës, i para 800 vjetëve,
apo qoftë nëse këtij ia ka vënë në gojë një autor tjetër serb (Mile Mediç),
paraqet një ekzemplar të rrallë kur gjuha te serbët perceptohet jo thjesht vetëm
si një element komunikimi e kulture, por dhe si armë asimilimi e pushtimi. Ky
fakt flet qartë për metodat që kanë përdorur krerët dhe ideologët serbë për
asimilimin e popullsive josllave, pra edhe të asaj shqiptare. Porositë e tilla
vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite aktuale te serbët – aty ku qoftë dhe një
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person flet serbisht ose aty ku ka një varr serb, ai territor na qenka i Serbisë
(rasti i Kosovës, i Bosnjës). Prandaj dhe pretendimet e kundërta të autorëve
serbo-maqedonas për asimilimin e sllavëve në elementin shqiptar, si për rastin e
Kosovës, rajonin e Rekës së Epërme të Maqedonisë, etj. janë vetëm trille
groteske e artifice të pakripë.
Të ngrihet çështja e shqiptarëve ortodoksë!
Shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme sikur kanë filluar të vetëdijesohen për
rikthimin e tyre në identitetin parak. Kështu, njëri nga shqiptarët e këtij
komuniteti, Branko Manjollovski (me mbiemër shqiptar Manjolli), kryetar
nderi i Shoqatës “Josif Bageri”, në një manifestim shkencor të mbajtur për këtë
rilindës të shquar nga Nistrova e Rekës së Epërme, “Jeta dhe vepra e Jopsif
Bagerit”, në Universitetin e Tetovës (25-26. 6. 2011), i pranishëm në këtë
aktivitet, falënderoi organizatorët për organizimin e këtij simpoziumi dhe
kërkoi që përfundimisht në Maqedoni të ngrihet çështja e shqiptarëve
ortodoksë. Ai iu drejtua tubimit me këto fjalë: “Unë isha si delja e humbur, por
falë juve u gjenda sërish. Më thotë njëri çka të duhet bre ty shqiptarizmi, pse
ndërron. I thashë: jo, jo, nuk ndërroj unë, unë kam qenë i ndërruar deri tani,
unë vetëm se u ktheva në vendin tim”, është shprehur në fjalimin e tij
përshëndetës Manjollovski. Ky shembull paraqet një dëshmi të gjallë se si janë
asimiluar shqiptarët ortodoksë në “maqedonas” rajonin e Rekës së Epërme dhe
ndjenjën e pashuar të tyre për t’u rikthyer në identitet.
Në vend të një përfundimi
20. Nga gjithë sa u tha më sipër, për problematikën në vështrim të Rekës së
Epërme mund të nxjerrim këto konkluzione:
- Realiteti etnografik i Rekës së Epërme, sipas të gjitha dëshmive relevante, flet
për karakterin shqiptar prej shekujsh të kësaj zone limitrofe, dhe për një
element të mbivënë recent sllav. Të gjitha faktet dhe argumentet flasin që
shqiptarët e Rekës së Epërme janë rrënjës, autoktonë, në raport me elementin e
ri ardhës sllav, të kolonizuar aty në perioda të ndryshme me anë të elaborateve
shtetërore. Reka e Epërme përbën një enklavë shumë interesante në aspektin
antropogjeografik, etnolinguistik, sociolinguistik, dialektologjik, folklorik,
historik, etj. Elementet sllave në në fjalorin e përditshëm dhe në onomastikën e
këtij vendi nuk dëshmon asgjë që popullata e Rekës së Epërme ka qenë sllave,
porse flet për një fakt të njohur për sllavizim të nomenklaturës gjeografike
shqiptare dhe për asimilimin sllav të shqiptarëve ortodoksë të kësaj krahine.
- Marrëdhëniet ekonomike, shoqërore dhe politike që u krijuan në këtë zonë,
sidomos pas vitit 1945, kanë bërë që gjuha shqipe të fillojë të humbasë
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funksionin e saj komunikues brenda familjes te shqiptarët e konfesionit të
krishterë të Rekës së Epërme, përballë maqedonishtes. Kjo si rezultat i kishës
ortodokse sllave, i metodave etatiste për sllavizmin e popullsive josllave, dhe
martesave brendapërbrenda komunitetit ortodoks me maqedonasit. Në kushtet e
mungesës së një kishe të organizuar kombëtare, shqiptarët e konfesionit
ortodoks të Rekës e njësuan fenë e tyre të besimit kristian me ortodoksinë
sllave, dhe kjo ka ndikuar në asimilimin e tyre prej fqinjëve sllavë. Ndërkaq,
pjesën tjetër të shqiptarëve të kësaj krahine e shpëtoi nga asimilimi sllav
islamizimi i tyre në fenë e re, që u bë një barrierë e fuqishme kundër asimilimit
sllav. Por po ky fenomen i bigëzimit islamizues, nga ana tjetër, reflektoi në
procesin e sllavizmit të komunitetit ortodoks shqiptar që kishte mbetur pakicë
pas skizmës së re.
- Për sa i përket fenomenit sociolinguistik të Rekës së Epërme se përse
popullsia e krishterë shqiptare nuk u sllavizua gjuhësisht, përkundër presioneve
sllave, kjo mund të shpjegohet me këtë, që kjo popullsi ka qenë e ankoruar në
një monolinguizëm dialektal rezistent, sidomos gjuha e grave. Duke qenë një
popullsi kryesisht blegtorale dhe me ngulime a katunde të shkapërderdhura a
larg njëri-tjetrit, kodi i idiomit të shqipes ka qenë tepër i izoluar nga bartësit e
kodit gjuhësor sllav. Edhe ekzistenca e zakoneve, traditës, folklorit shqiptar në
të gjithë fshatrat e Rekës së Epërme janë të njëllojta jo me ato sllavemaqedonase, por me ato shqiptare (Uran Arsllani, Ku janë shqiptarët ortodoksë
të Maqedonisë, Koha, 12 qershor, 2009, Shkup).
Si pasojë e mospraktikimit të gjuhës shqipe nga bartësit e saj, sidomos nga
brezi i ri e i mesëm, shqiptarët e krishterë të Rekës së Epërme përballë
maqedonishtfolësve tani ndihen të asimiluar etnikisht dhe gjuhësisht. Gjuha
maqedonase për shqiptarët e këtij komuniteti të Rekës është gjuha e bukës, e
mbijetesës, e arsimimit të brezit të ri, dhe si rrjedhojë tani mund të flasim për
shqiptarë të sllavizuar.
“Maqedonasit” që thonë: “shkenisht nuk dimë”
- Për fenomenin ndërrimit të gjuhës shqipe të shqiptarëve të krishterë të Rekës
së Epërme në atë maqedonase, sidomos te brezi i ri, më pas dhe të konvertimit
të tyre si “maqedonas”, po sjell këtu dhe një shembull interesant që më ka
rastisur vetë para nja dhjetë vjetëve në një bisedë me një rekase të shpërngulur
në Shkup nga të familjes Shkrekoska. Duke hetuar që ky mbiemër që mbante
ajo nuk mund të ishte sllav, por shqiptar, mora guximin ta pyesja në
maqedonisht se çfarë do të thoshte ky mbiemër. Ajo më përgjigjet që mund të
rridhte nga shqipja “shkretë”. Meqë ajo tashmë nuk e njihte gjuhën amtare
shqipe, sepse e kishte e ndërruar si shumë rekas të tjerë shqiptarë të konfesionit
ortodoks me maqedonishten, e pyeta pastaj a e dinin gjuhën shqipe prindërit e
saj. E ajo më kundërpërgjigjet: Ata nuk dinë të flasin maqedonisht (tie ne
zanaat da govorat makedonski). Këtë bashkëbisedim po e transmetoj krejt
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origjinalisht, pa i shtuar ose hequr diçka. E kjo situatë “bilinguizmi” mund të
vërtetohet edhe sot, ku shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme të brezit të
vjetër, që kanë filluar të ndjehen si “maqedonas”, flasin shqip dhe pothuajse
nuk e dinë fare maqedonishten, kurse fëmijët e tyre e kanë bjerrë edhe gjuhën
shqipe, edhe kombësinë shqiptare.
- Shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme të shpërngulur nga ky areal për një
jetë më të mirë në qytetet Gostivar, Tetovë, Shkup, Dibër etj., ndonëse me
kombësi të konvertuar në “maqedonas”, në vendin e ri ku kanë shkuar ndjehen
si trup i huaj nga popullsia maqedonase dhe të përçmuar prej tyre. Siç më
shpjegonte Namik Durmishi, mësimdhënës në Universitetin e Tetovës, edhe
vetë nga Zhuzhnja e Rekës së Epërme, në një lagje të quajtur Durtllok të
Gostivarit, të populluar kryesisht me rekas ortodoksë nga të kësaj krahine,
maqedonasit atyre u thonë si me përbuzje Shkreta/ Shkreti: Kaj si bre škreta,
me cilësimin pezhorativ “shqiptarë të shkretë, që kanë ardhur nga një krahinë e
shkretë, njerëz viranë”.
Dhe kësisoj, këta njerëz kanë mbetur të huaj (të shkretë) si për maqedonasit –
sepse, mendja e tyre, “konvertuan gjuhën maqedonase me shqipen, pra u
shqiptarizuan gjuhësisht”, si dhe për shqiptarët, sepse ruajtën gjuhën shqipe,
por filluan të ndjehen si “maqedonas” për shkak të ruajtjes së fesë së krishterë.
Këta gjuhës maqedonase i thonë shkenisht, ashtu siç i thonë dhe shqiptarët
myslimanë, kjo një shenjë tjetër që maqedonishten e kanë të mbivënë, të huaj.
- Unë vetë kam qenë në fshatin Duf të Rekës, te disa familje të krishtera në
lagjen Brezovec, me një shoqërues nga lagjja Ballaban nga po i njëjti fshat,
Ibrahim Osmani, në qershor të vitit 2009, dhe pashë që në komunikimin
ndërmjet tyre kryefamiljari Kozmo me të shoqen e tij dhe Ibrahimi ia drodhën
një shqipeje tipike të Dufit, idiomës vendçe. Ndërsa vetëm një grua tjetër e
moshuar që ndodhej aty, maqedonase me origjinë nga Shkupi, e martuar në këtë
familje, kërkoi falje që nuk dinte të fliste shqip, përveç që kishte mësuar fjalën
nuse. Dufjani i lagjes Ballaban, një burrë mbi të 50-tat e bari me profesion,
Ibrahimi, kur i shkova në tëbanën e tij në Hujlia, për gratë ortodokse të Dufit
më thoshte: I mbërrina pqakat të thoshin “shkenisht nuk dimë”.
- Rreth trajtimit të këtij fenomeni interesant studiuesit serbë e maqedonas kanë
bërë studime e monografi të ndryshme për ta paraqitur popullsinë shqiptare
ortodokse të Rekës së Epërme si “sllavë të shqiptarizuar”, ndërsa studiuesit
shqiptarë kanë bërë pak ose aspak për t`iu kundërvënë kësaj literature
propagandistike pansllaviste dhe për ta paraqitur popullsinë shqiptare të
konfesionit ortodoks të Rekës së Epërme si “shqiptarë të sllavizuar”. Ç`është e
vërteta, në kohën e monizmit jugosllav e maqedonas kjo çështje ka qenë e
tabuizuar deri në vitin 1990, si një Kuti e Pandorës, pra as që ka mundur të
hapej, sepse do të implikonte probleme identitare të maqedonasve.
- Tani së paku mund të diskutohen gjërat, të thuhen ashtu siç janë, jo për të
krijuar opinion sesi duhet të ndjehen individët dhe bashkësitë etnike të
asimiluara, sepse ajo është një çështje e tyre e pavarur, por për ta thënë

123

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

gjithmonë të vërtetën historike. E historia nuk bëhet me dëshira, por me fakte
dhe prova shkencore.
- Shqiptarët ortodoksë të Rekës së Epërme sot, konsideroj se mund të ndahen në
dy kategori: 1) Shqiptarët e brezit më të vjetër, të cilët e flasin gjuhën shqipe
dhe e dinë që janë shqiptarë, por deklarohen maqedonas;
2) Shqiptarët e brezit më të ri, të cilët janë asimiluar dhe as nuk e dinë që janë
shqiptarë. Në fakt, këtu kemi të bëjmë me një komunitet që ka preferuar
gjithmonë të ketë fenë e vet ortodoksinë në dëm të identitetit nacional.
- Rajoni i Rekës meriton një trajtim nga këndvështrime të ndryshme:
sociolinguistike, onomastike, etnografike, folklorike, historike, fetare, etj. me
objektivitet të plotë shkencor, dhe jo nga pozita diletantizmi.
- Fati i shqiptarëve ortodoksë të Rekës së Epërme ngjan me atë të arvanitasve
në Greqi, të cilët flasin ende sot shqip në shtëpi, por e llogarisin veten si
“grekë”.
Gjurmimet linguistike, historike, folklorike dhe etnike rreth shqiptarëve në
etnoregjionin e Rekës së Epërme të Gostivarit, të kryera mbi baza shkencore,
tregojnë fizionominë e vërtetë kombëtare shqiptare të kësaj popullate, tanimë
pothuajse të deshqiptarizuar, ndaj së cilës regjimet pushtuese dhe propaganda
sllave u treguan të pamëshirshme, që me çdo kusht shqiptarët e këtij
etnoregjioni t’i asimilonin dhe t’i paraqitnin si “sllavë të shqiptarizuar”.
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Pamja e Shtirovicës së Rekës së Epërme

Grup krushqish në malet e Rekës së Epërme
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Ardhja e krushqve në Shtirovicë

Bari me gunë, rrethuar nga disa burra të Shtirovicës
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Shqiptar në Rekën e Epërme
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Rekë e Epërme pranë Dibrës-1907
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Burrë nga Reka e Epërme-1907
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Shënim. Fotografitë janë marrë nga Koleksioni Early Photography in Albania Bajazid Elmaz Doda - Robert Elsie.

130

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Veshje e grave - Reka e Epërme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Këmishë me kinda
Dollamë
Brez
Kollan me pare
Gjerdan
Peshterkë
Shami
Šhami koke (shall)
Fes me xixlla
Kësulë ovale
Veshka (rrip pambuku i veshur me monedha)
Shami kokeme rruaza të imëta
Tufa pambuku me rruaza
Kallçinj
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Skok 1978 = Petar Skok, Hulumtime gjuhësore te popullsitë josllave të Luginës
së Shkupit, Studime gjuhësore I (Dialektologji), Instituti Albanologjik i
Prishtinës, Prishtinë, 1978.
Smiljanić 1925 = Toma Smiljanić, Mijaci, Gornja Reka i Mavrovsko Pole,
Naselje i poreklo stanovništvo, knj. XX, Beograd, 1925.
Stanišić 1991 – Stanišić, Vanja, Slovenska pismenost u primeni za Albanski
jezik, БAШTИHA, Institut za proučavanje culture Srba, Crnogoraca, Hrvata I
Muslimane, Prishtinë, 1991, 116.
TD 1976 = Turski Dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Opširni
topisni defteri od XV vek, Tom III, Arhiv na Makedonija, Skopje, 1976.
Vidoeski 1968 = Božo Vidoeski, Debarskite govori, Makedonski jazik. Institut
za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skopje, 1968.
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ABAZ ISLAMI

ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË REKËS NGA
SHEKULLI XV - 2002
(Vijon nga numri i kaluar)
Ndarja administrative në vitin 1917
Në tabelat më poshtë shihet gjendja numerike dhe ndarja administrative e dy
vendbanimeve shqiptare Dufi dhe Orqusha1.
Komuna e Dufit 1917

Banorë

1.Duf

781

2. Orqushë

170

Gjithsej

951

Prej tabelës shihet se Dufi dhe Orqusha në vitin 1917 numëronin 951 banorë,
për dallim nga vitit 1900, shënojnë rritje negative për 293 banorë.

1

SpisÝkÝ Na MÝsta VÝ MakedoniÔ, Moravsko i Odrinsko, tab.f.98 SofiÔ,1917
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Ndarja administrative e vitit 1925
Prej tabelës shihet se Dufi dhe Orqusha në vitin 1925 numëronin 734 banorë,
për dallim nga vitit 1900, shënojnë rritje negative për 510 banorë ndërsa për
dallim nga vitit 1916 shënojnë rritje negative për 217 banorë.
Komuna e Dufit 19252
Emri
Kom.
Duf

Gjithësej

Selia

vendbanimet

Vend

Duf

1.Tolanë
2.Brezovac
3.Çajane
4.Ballaban
5.Orçushë
5

Zaselak
Zaselak
Zaselak
Zaselak
Fshat
Gjithësej

numr.familj.

numr.banor

37
48
25
20
33
163

183
215
108
81
147
734

Posta
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar

Pas Luftës së Dytë Botërore në regjistrimet që janë mbajtur prej 1948-2002
numri i popullatës shqiptare ka lëvizë si vijon: 1953 numri shqiptarëve arrinte
499 banorë, 1961 arrinte 516, 1971 arrinte 477, 1981 arrinte 284, 1994 arrinte
84 dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 arrin 52 banorë. Popullata shqiptare
në rajonin e Mavrovës sipas rezultateve të regjistrimit të fundit të vitit 2002
banon në dy vendbanime: Dufi që gjithsej numëron 39 banorë prej tyre 37 janë
deklaruar shqiptar ndërsa 2 maqedonas dhe Orçushë 15 banorë të gjithë janë
deklaruar shqiptarë3.
Vendbanimet
Axhievci- shtrihet në anën jugperëndimore të Gostivarit në pellgun e lumit
Radika në shpatit juglindore të Malit Deshat, në anën e djathtë të rrugës
automobilistike Gostivar-Dibër në një largësi prej 1.2 km., ndërsa prej
Gostivarit është larg 66 km. Me ndarjen administrative territoriale të vitit 1996
dhe 2004 i takon komunës së Rostushës. Axhievci u takon tipit të
vendbanimeve kodrinore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 760 m. Fshati ka
sipërfaqe kadastrale shumë të vogël prej 1.6 km2, prej tyre pyjet zënë 89.5
hektar, kullotat 44 hektar, ndërsa tokë lavërtare ka shumë pak gjithsej 18.8

2

Kralevina Serba, Harvata i Sllovenaca Reçnik Mesta,1925 Narodna 2Popis
na Naselenieto vo R.Makedonija 1948-1994, Skopje 2002. f.174-178 ,Popis
Naselenie, Domaçinstva i Stanovite vo R.Makedonia, Skopje 2004. F.135-137
Prosveta Beograd.(faqe 280-284)
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hektar4. Axhievci në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte
115 bullgar muhamedan ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 166 banorë. Në
regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 21 shtëpi
me 85 banorë dhe i takonte komunës së Prisojnicës. Në regjistrimin e vitit 1942
numëronte 15 familje me 84 banorë shqiptarë5. Në regjistrimin e vitit 1994
numëronte 204 banorë prej tyre 71 të deklaruar turq, 43 maqedonas, 6 shqiptarë
dhe 84 të tjerë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëronte 149 banorë
ose për 55 banorë më pak nga regjistrimi i viti 1994 prej tyre 93 maqedonas dhe
56 turq.
Zhvillimi demografik 1948-20046
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Rostusha
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Rostusha

Gjithës
117
140
121
151
193
206
204
204
149

Maqed.
132
25
43
43
93

Shqipt.
2
1
6
6
-

Turq

Romë

Serbë

3
120
151
23
4
71
71
56

-

-

Tjerë
3
170
175
84
84
-

Shënim: Axhievca vetëm në regjistrimin e vitit 1942 na del si vendbanim
shqiptarë.
Prej tabelës shihet se fshati Axhievcë gjatë periudhës 1948-2002 shënon
zhvillim demografik për 32 banorë.
Beliçica- shtrihet në pjesën më jugore të Gostivarit në largësi prej 33.5 km., në
shpatin e Malit Bistra në perëndim të liqenit të Mavrovës, në anën e majtë të
rrugës automobilistike Gostivar-Dibër. Me ndarjen administrative territoriale të
vitit 1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës ndërsa me ndarje më të re të vitit
2004 i takon Komunës së Rostushës. Beliçica u takon tipit të vendbanimeve
malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 1470 m. Fshati ka sipërfaqe
4

Miko Panov, Enciklopedija Na Selata Vo Republika Makedonija, Skopje,
1998. faqe 9-324, Mitko Panov, Selata Vo Republika Makedonija 1, Skopje,
1993, faqe 117-122.
5
.Vasil Kъn~ov, Makedoni® Etnografi® i Satistika, SofiÔ,1900, faqe 536-542., SpisÝkÝ
na MÝsta vÝ MakedoniÔ, Moravsko i Odrinsko, SofiÔ,1917, faqe 98., Kralevina Serba,
Harvata i Sllovenaca Reçnik Mesta-1925, Narodna Prosveta Beograd. Faqe 98, Institut Za
Nacionalna Istorija, Glasnik, Skopje 1998, faqe 160.
6

Popis Na Naselenieto Vo Republika Makedonija 1948-1994, Skopje, 2002, faqe 174-178,
dhe 237-240, Popis Na Naselenieto, DomaËinstvata i Stanovite Vo Republika Makedonija,
2002, Kniga X, Skopje 2004. faq.135-137 dhe 166-162
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kadastrale prej 25.0 km2, prej tyre dominojnë kullotat me 1.502,7 hektar, pyjet
789 hektar, ndërsa tokë lavërtare ka shumë pak gjithsej 138,6 hektar7. Në
dokumentet turke të shekullit XV (1467) Beliçica ka qenë e pabanuar, në vitin
1519 numëronte 18 familje ndërsa në vitin 1583 numëronte 30 familje krishtere
f.4028. Beliçica në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte
450 shqiptarë krishterë ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 395 banorë. Në
regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 64 shtëpi
me 264 banorë dhe i takonte komunës së Rostushës. Në regjistrimin e vitit 1942
numëronte 45 familje me 243 banorë të regjistruar maqedonas9. Në regjistrimin
e vitit 1994 numëronte 9 banorë të deklaruar maqedonas dhe në regjistrimin e
fundit të vitit 2002 numëron vetëm 4 banorë të deklaruar maqedonas.
Zhvillimi demografik 1948-200210
Viti

Komuna

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

gjith
ës.
133
164
79
44
5
9
9
9
4

maqed.
163
78
44
5
9
9
9
4

Shqipt.

Tur
q

Rom
ë

Serbë

Tjerë

1
-

-

-

1
-

-

Fshati
Beliçicë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativë
demografik për 129 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ. Belicica pas
Luftës Dytë Botrore është asimiluar që shihet në tabelë.
Biba- shtrihet në anën perëndimore të Gostivarit në largësi prej 33.5 km. në
shpatin lindore të Malit Korab. Me ndarjen territoriale administrative të vitit
1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës, ndërsa me ndarjen më të re të vitit
2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati Bibë është fshat tipik malorë dhe
shtrihet në një lartësi mbidetare prej 1200 m. Biba ka sipërfaqe shumë të vogël
kadastrale prej 3.8 km2, prej tyre pyjet zënë 283.8 hektar, arat 83.2 hektar,
kullotat 3.3 hektar dhe dallohet me funksion ekonomik të lavërtarisë7

Po aty
Turski Dokumenti Za Istorijata Na Makedonskiot Narod, Ops{iren
Popisni Defteri od XV (1467), br.508, Skopje, 1976.
9
Po aty
10
Po aty
8
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pylltarisë11. Fshati Bibë në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900
numëronte 122 banorë prej tyre 32 shqiptarë krishterë dhe 90 shqiptarë
muhamedan ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 126 banorë. Në regjistrin e
Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 26 shtëpi me 99
banorë dhe i takonte komunës së Nistrovës. Në regjistrimin e vitit 1942
numëronte 40 familje me 245 banorë, prej tyre 30 familje me 195 banorë
maqedonas dhe 10 familje me 70 banorë romakë12. Në regjistrimin e vitit 1994
numëronte 46 banorë, prej tyre 44 shqiptarë, 2 të deklaruar maqedonas dhe në
regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëronte 31 banorë të gjithë shqiptarë.
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Mavrova
Mavrova

Gjithës.
68
72
81
60
48
46
46
31

Maqed.

Shqipt.

26
31
15
6
2
2
-

46
34
33
42
44
44
31

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

16
12
-

-

-

-

Zhvillimi demografik 1948-200213
Prej tabelës shihet se fshati Bibaj gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim
negativë demografik për 37 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Bogdeva (Bogdi)- shtrihet në anën perëndimore të Gostivarit në rrjedhjen e
sipërme të Lumit Radika. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996
bënë pjesë në komunën Hanet e Mavrovës, ndërsa me ndarjen më të re të vitit
2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati është tipik malorë dhe shtrihet në
lartësi mbidetare prej 1510 m. Bogdeva zë sipërfaqe kadastrale prej 11.6 km2,
prej tyre kullotat zënë 594 hektar, pyjet 384 hektar dhe arat zënë sipërfaqe
shumë të kufizuar prej 46 hektar14. Në dokumentet Turke të shekullit XV
(1467) numëronte 3 familje, në vitin 1519, 16 familje, në vitin 1583, 10 familje
krishtere f.399-40015. Bogdeva në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit
1900 numëronte 288 banorë prej tyre 180 shqiptarë krishterë dhe 108 shqiptar
11

Po aty
Po aty
13
Po aty
14
Po aty
15
Po aty
12
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muhamedan. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 25 shtëpi me 116 banorë dhe i takonte komunës së Niçipurit. Në
regjistrimin e vitit 1942 numëronte 45 familje me 350 banorë, prej tyre 36
familje me 270 banorë maqedonas dhe 9 familje me 70 banorë romakë16. Në
regjistrimin e vitit 1994 numëronte 14 banorë shqiptarë dhe në regjistrimin e
fundit të vitit 2002 numëron vetëm 5 banorë.
Zhvillimi demografik 1948-200217
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
114
139
132
68
47
14
14
5

Maqed.
109
92
35
14
-

Shqipt.
30
40
33
33
14
14
5

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

-

-

-

-

Fshati Bogdevë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 109 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Brodeci- shtrihet në anën perëndimore të Gostivarit në largësi prej 35 km., në
shpatit e Malit Niçipur në pellgun e sipërm të Lumit Radika. Me ndarjen
administrative territoriale të vitit 1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës,
ndërsa me ndarjen më vitin 2004 i takon komunës së Gostivarit. Brodeci u
takon tipit të vendbanimeve malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 1440
m. Fshati ka sipërfaqe kadastrale më të madhe në Republikë që arrin 138.2
km2, prej tyre dominojnë kullotat me 10509.0 hektar, pyjet 3106.9 hektar,
ndërsa tokë lavërtare ka shumë pak gjithsej 185.2 hektar18. Në dokumentet
Turke të shekullit XV (1467) numëronte 4 familje, në vitin 1519, 27 familje
krishtere, ndërsa në vitin 1583, 20 familje krishtere f.40319. Brodeci në
regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte 510 banorë prej tyre
360 shqiptarë krishterë dhe 150 shqiptarë muhamedan ndërsa në atë të vitit
1916 numëronte 352 banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur
në vitin 1925 numëronte 57 shtëpi me 259 banorë dhe i takonte komunës së
Niçipurit. Në regjistrimin e vitit 1942 numëronte 45 familje me 243 banorë të

16

Po aty
Po aty
18
Po aty
19
Po aty
17
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regjistruar maqedonas20. Në regjistrimin e vitit 1994 numëronte 8 banorë të
deklaruar maqedonas dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëronte 7
banorë të deklaruar maqedonas.
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivar
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
120
171
182
119
70
17
8
8
7

maqed.
145
133
88
56
17
8
8
7

Shqipt.
24
44
31
14
-

Zhvillimi demografik 1948-200221

Turq.

Romë.

3
-

-

Serbë

Tjerë
2
2
-

Fshati Brodec gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativë demografik
për 113 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ. Pas Luftës Dytë Botërore
Brodeci është asimiluar.
Dufi- shtrihet në anë perëndimore të Gostivarit në largësi prej 18 km., në
pellgun e sipërm të Lumit Vardar në anën jugore të Malit Vracë. Me ndarjen
territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës ,
ndërsa me ndarjen e vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Dufi u takon tipit
të vendbanimeve malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 1000 m. Fshati zë
një sipërfaqe të madhe kadastrale prej 25 km2., prej tyre dominojnë pyjet me
1660,5 hektar, kullotat me 535.6 hektar, tokë lavërtare zënë 296.3 hektar. Dufi
dallohet me funksion ekonomik bujqësor të përzier22. Dufi në regjistrimin
bullgar të V. Kënçovit të vit 1900 numëronte 1130 banorë prej tyre 860
shqiptarë krishterë dhe 270 shqiptarë muhamedan ndërsa në atë të vitit 1916
numëronte 781 banorë. Në regjistrimin e vitit 1942 numëronte 180 familje me
1230 banorë, prej tyre 55 familje me 385 banorë shqiptarë dhe 125 familje me
845 banorë maqedonas23. Në regjistrimin e vitit 1994 numëronte 55 banorë, prej
tyre 50 shqiptarë dhe 5 maqedonas dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002
numëronte 39 banorë, prej tyre 37 shqiptar dhe 2 maqedonas.
Zhvillimi demografik 1948-200224

20

Po aty
Po aty
22
Po aty
23
Po aty
24
Po aty
21
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Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Vrutoku
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
602
742
608
413
231
-55
55
39

Maqed.
518
363
117
23
5
5
2

Shqipt.
214
244
286
207
50
50
37

Turq
3
8
-

Romë
-

Serbë
4
1
-

Tjerë
3
2
1
-

Fshati Dufi gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik për
563 banorë nga kjo shihet se Dufi paraqet vendbanim emigrativ dhe pjesërisht i
asimiluar.
Greka-shtrihet në jugperëndim të Gostivarit në largësi prej 36 km në pellgun e
sipërm të Lumit Radika në anën lindore të Malit Korab. Fshati me ndarjen
territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës,
ndërsa me ndarjen e vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Greka u takon
tipit të vendbanimeve malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 1100 m.
Fshati ka një sipërfaqe kadastrale prej 18.2 km2, dominojnë pyjet me 1111.7
hektar, kullotat përfshijnë 681.3 hektar, ndërsa sipërfaqet lavërtare zënë vetëm
22.6 hektar dhe fshati dalloheshte me funksion ekonomik bujqësor të
blegtorisë-pylltarisë25. Greka në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900
numëronte 39 banorë shqiptarë prej tyre 25 ortodoks dhe 14 mysliman ndërsa
në atë të vitit 19916 numëronte 81 banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave
të shpallur në vitin 1925 numëronte 19 shtëpi me 56 banorë dhe i takonte
komunës së Nistrovës. Në vitin 1942 numëronte 25 familje me 140 banorë, prej
tyre 15 familje me 78 banorë romakë dhe 10 familje me 62 banorë
maqedonas26. Grekaj në regjistrimin e vitit 1961 numëronte 9 shtëpi me 65
banorë të popullatës shqiptare. Në regjistrimin e vitit 1971 numëronte 110
banorë prej tyre 109 shqiptar 1 banorë ishte deklaruar turk. Në regjistrimin e
vitit 1994 numëronte vetëm 11 banorë shqiptarë dhe në regjistrimin e fundit të
vitit 2002 numëron 20 banorë pra 9 banorë më shumë për dallim nga viti 1994.

Zhvillimi demografik 1948-200227

25

Po aty
Po aty
27
Po aty
26
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Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

gjithës.
45
53
65
110
53
11
11
20

Maqed.
1
-

Shqipt.
52
65
109
53
11
11
20

Turq
1
-

romë
-

Serbë
-

Tjerë
-

Fshati Grekë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 25 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Krakornica- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit në largësi prej 31 km, në
pellgun e sipërm të Lumit Radika në mes Malit Sharr dhe Korab. Fshati me
ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës Hanet e
Mavrovës, ndërsa në atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati u
takon tipit të vendbanimeve malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 1530
m. Krakornica përfshinë një sipërfaqe prej 8.2km2, prej tyre kullotat përfshijnë
468 hektar, pyjet zënë 250 hektar ndërsa sipërfaqet lavërtare vetëm 92 hektar
dhe fshati dallohet me funksion ekonomik bujqësor të blegtorisë28. Në
dokumentet Turke të shekullit XV (1467) numëronte 3 familje, në vitin 1519,
12 familje krishtere ndërsa në vitin 1583, 20 familje krishtere dhe 1 myslimane
f.40329. Karakorenica në regjistrimin bullgarë të V. Kënçovit të vitit 1900
numëronte 360 banorë shqiptarë, prej tyre 180 ortodoks dhe 180 mysliman
ndërsa në regjistrimin e vitit 1916 numëronte 137 banorë . Në regjistrin e
Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 22 shtëpi me 105
banorë dhe i takonte komunës së Niçipurit. Në regjistrimin e vitit 1942
numëronte 32 familje me 190 banorë, prej tyre 20 familje me 110 banorë
maqedonas dhe 12 familje me 60 romakë30. Në regjistrimin e vitit 1971
numëronte 112 banorë të gjithë të deklaruar maqedonas, po ashtu edhe në
regjistrimin e vitit 1994 fshati numëronte 30 banorë maqedonas. Në
regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëronte të deklaruar maqedonas.
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Zhvillimi demografik 1948-200231
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
130
143
167
112
75
23
30
30
15

Maqed.
142
166
112
73
23
30
30
15

Shqipt.
1
-

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

-

-

1
-

2
-

Fshati Krakornicë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ
demografik për 115 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ. Pas Luftës Dytë
Botërore, fshati Karakornicë në të gjitha regjistrimet është deklaruar
maqedonas, fshati është asimiluar.
Kiçinica- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit të shpatit verilindore të Malit
Bistra, në perëndim të Liqenit të Mavrovës, në anën e majtë të Lumit Radika.
Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës Hanet e
Mavrovës, ndërsa në atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës, është fshat
malorë shtrihet në lartësi mbidetare prej 1420 m. me një sipërfaqe kadastrale
prej 4.4 km232. Në Dokumentet Turke të shekullit XV (1467) e hasim të
pabanuar, në vitin 1519 numëronte 8 familje krishtere f.40233. Kiçinica në
regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte 120 banorë
shqiptarë krishterë, ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 88 banorë. Në
regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 15 shtëpi
me 66 banorë dhe takonte komunës së Beliçicës34. Në regjistrimin e vitit 1961
numëronte 48 banorë të deklaruar maqedonas dhe në regjistrimet tjera nuk është
regjistruar asnjë banorë pra fshati ka emigruar.
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Zhvillimi demografik 1948-200235
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

gjithës.
78
89
48
-

Maqed.
88
48
-

shqipt.
1
-

Turq

romë

Serbë

Tjerë

-

-

-

-

Leonova- shtrihet në anën jugperëndimore të Gostivarit në brigjet e Liqenit të
Mavrovës. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës
Hanet e Mavrovës, ndërsa në atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës.
Leonova me ndërtimin e Liqenit është ç’vendosur nga lokaliteti i mëparshëm
dhe sot shtrihet në lartësi mbidetare prej 1260 dhe paraqet vendbanim malor.
Fshati ka sipërfaqe prej 21.8 km2, prej tyre dominojnë pyjet me 1324 hektar,
kullotat 744 hektar ndërsa tokë lavërtare ka shumë pak 62 hektar dhe dallohet
me funksion bujqësor të blegtorisë-pylltarisë36. Në regjistrimin e Hazim
Shabanoviçit të vitit 1455 kishte 14 shtëpi faqe 8437. Në dokumentet turke të
shekullit XV, gjegjësisht në vitin 1545 numëronte 54 familje krishtere ndërsa
në regjistrimin e vitit 1568 e hasim me 62 familje krishtere dhe 2 familje
myslimane të islamizuar f.102. Në dokumentet turke të shekullit XV (1467-68)
e gjejmë të shënuar si LL-u-n-v-a me gjithsej 90 familje prej tyre 4 të
pamartuara dhe 1 vejushe faqe 33138. Leonova në regjistrimin bullgar të V.
Kënçovit të vitit 1900 numëronte 955 banorë prej tyre 900 bullgar krishterë dhe
55 banorë shqiptarë muhamedan ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 796
banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 135 shtëpi me 747 banorë dhe paraqite komunë. Në vitin 1942
numëronte 120 familje me 945 banorë maqedonas39. Në regjistrimin e vitit
1994 numëronte 40 banorë prej tyre 26 maqedonas, 10 shqiptar dhe 2 serbë dhe
në regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëron 6 banor maqedonas.
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Iz 1455, Sarajevo, 1964
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Zhvillimi demografik 1948-200240
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Nikiforova
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
329
436
265
106
60
20
40
40
6

Maqed.
344
194
72
38
15
26
26
6

Shqipt.

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

86
53
18
9
10
10
-

16
15
-

-

1
3
2
2
2
-

6
1
1
10
3
2
2
-

Fshati Leonovë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 323 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Nivishta- shtrihet në jugperëndim të Gostivari, me ndarjen territoriale
administrative të vitit 1996 është përfshi në komunën e Hanet e Mavrovës,
ndërsa me atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati Nivisht është
shpërngulur në regjistrimin e viti 1981 numëronte 12 familje me 81 banorë.
Nivishta u takon tipit të vendbanimeve malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare
prej 1160 m. Fshati ka një sipërfaqe kadastrale prej 18.2 km2, prej tyre pyjet
dominojnë me 1111.7 hektar, kullotat zënë 681.3 hektar ndërsa sipërfaqet
lavërtare janë shumë të kufizuara me vetëm 22.6 hektar, fshati dallohet me
funksion ekonomik bujqësor të blegtorisë-pylltarisë41. Nivishta në regjistrimin
bullgar të V. Kënçovit numëronte 350 banorë shqiptarë prej tyre 170 shqiptarë
krishterë dhe 180 shqiptarë mysliman ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 138
banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 23 shtëpi me 99 banorë dhe i takonte komunës së Nistrovës. Në
regjistrimin e vitit 1942 numëronte 20 familje me 130 banorë, prej tyre 11
familje me 70 banorë maqedonas dhe 10 familje me 60 banorë romak42. Në
regjistrimin e vitit 1961 fshati numëronte 11 shtëpi me 55 banorë prej tyre 35 të
regjistruar shqiptarë dhe 20 turq. Ndërsa në regjistrimin e vitit 1971 numëronte
84 banorë, prej tyre 76 të regjistruar shqiptarë, 7 turq dhe 1 maqedonas.

40

Po aty
Po aty
42
Po aty
41

148

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Zhvillimi demografik 1948-200243
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
45
54
55
84
81
7

Maqed.

Shqipt.

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

1
-

54
35
76
81
7

20
7
-

-

-

-

Fshati Nevisht i banuar me popullatë shqiptare krishtere dhe myslimane gjatë
shekullit XX tregon zhvillim të ngadalshëm demografik deri në regjistrimin e
vitit 1971, duke filluar nga ky regjistrim fshati fillon të shënojë rritje negative
dhe në vitin 1981 numëronte 81 banorë ose për 3 banorë më pak nga viti 1971
dhe në regjistrimin e vitit 1994 në fshat nuk u regjistrua asnjë banorë ndërsa në
regjistrimin e fundit të vitit 2002 janë regjistruar 7 banorë që flitet për një
ripopullim të fshatit. Migrimet e popullsisë nga ky fshat qenë rezultat i kushteve
të vështira ekonomike: infrastruktura, punësimi, shkollimi, shëndetësia,
martesat etj.
Nistrova- shtrihet në anën perëndimore të Gostivarit, në rrjedhjen e sipërme të
pellgut të Lumit Radika. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i
takon komunës Hanet e Mavrovës, ndërsa në atë të vitit 2004 i takon komunës
së Rostushës. Nisrtova është fshat tipik malorë, shtrihet në lartësi mbidetare
prej 1180 m. Fshati përfshinë një sipërfaqe kadastrale prej 15.2 km2, prej tyre
dominojnë pyjet me 870 hektar, kullotat përfshijnë 413 hektar ndërsa tokë
lavërtare zënë 143 hektar. Nistrova dallohet me funksion ekonomik bujqësor të
përzier44. Në Dokumentet Turke të shekullit XV (1467) numëronte 8 familje,
në vitin 1519, 36 familje krishtere ndërsa në vitin 1583 numëronte 70 familje
krishtere f.40545. Nistrova në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900
numëronte 380 banorë prej tyre 230 shqiptarë muhamedan dhe 150 shqiptar
krishterë ndërsa në atë të vitit 1916 numëronte 434 banorë. Në regjistrin e
Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 65 shtëpi me 228
banorë dhe paraqitet komunë në përbërje të së cilës hynin: Zhuzhnja, Biba,
Rimnica, Nivishta, Greka dhe Tanusha. Në regjistrimin e vitit 1942 numëronte
45 familje me 280 banorë, prej tyre 35 me 210 banorë maqedonas dhe 10

43

Po aty
Po aty
45
Po aty
44

149

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

familje me 70 banorë romakë46. Në regjistrimin e vitit 1994 numëronte 153
banorë dhe në regjistrimin e vitit 2002 numëron 121 banorë.
Zhvillimi demografik 1948-200247
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostovari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
229
250
259
228
178
153
153
121

Maqed.

Shqipt.

114
106
56
11
-

135
146
139
151
153
153
121

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

5
33
14
-

-

1
1
-

1
2
-

Fshati Nistrovë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 108 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Niçipuri- shtrihet në perëndim të Gostivarit, në pellgun e sipërme të Lumit
Radika. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës
Hanet e Mavrovës, ndërsa me atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës.
Niçipuri u takon tipit të vendbanimeve malore, shtrihet në lartësi mbidetare prej
1150 m. Fshati zë një sipërfaqe prej 12.8 km2 prej tyre dominojnë pyjet me
1153 hektar, arat lavërtare me 60 hektar ndërsa kullotat përfshijnë vetëm 45
hektar dhe dallohet me funksion bujqësor të pylltarisë48. Në Dokumentet Turke
të shekullit XV (1467) numëronte 8 familje, në vitin 1519, 16 familje krishtere,
në vitin 1583, 20 familje krishtere f.40249. Niçipuri në regjistrimin bullgar të V.
Kënçovit të vitit 1900 numëronte 470 banorë prej tyre 250 shqiptarë krishterë
dhe 220 shqiptarë muhamedan, në atë të vitit 1916 numëronte 42 banorë. Në
regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 27 shtëpi
me 98 banorë dhe i takonte komunës së Krakornicës. Në regjistrimin e vitit
1942 numëronte 30 familje me 175 banorë, prej tyre 20 familje me 122 banorë
maqedonas dhe 10 familje me 53 banorë romakë50. Në regjistrimin e vitit 1994
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numëronte 16 banorë, prej tyre 15 shqiptarë dhe 1 maqedonas dhe në
regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëron 13 banorë.
Zhvillimi demografik 1948-200251
Viti

Komuna

Gjithës.

Maqed.

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

48
48
52
22
18
3
16
16
13

18
22
2
5
3
1
1
1

Shqipt
.
25
29
19
13
15
15
12

turq

romë

Serbë

Tjerë

-

-

-

-

-

-

4
1
-

1
1
1
-

Fshati Niçipuri gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 35 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Orçusha- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit në largësi prej 15 km. në afërsi
të Lumit Vardar, pranë rrugës automobilistike Gostivar-Mavrovë. Me ndarjen
territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës,
ndërsa me atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati u takon tipit të
vendbanimeve malore dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 940 m. Orçusha ka
sipërfaqe kadastrale prej 4.7 km2, prej tyre dominojnë pyjet me 400 hektar,
tokë lavërtare përfshinë 77 hektar, ndërsa kullotat vetëm 10 hektar dhe dallohet
me funksion ekonomik bujqësor të pylltarisë52. Në regjistrimin e Hazim
Në
Shabanoviçit të vitit 1455 kishte 10 familje, 3 vejushe faqe 8253.
dokumentet turke të shekullit XV (1467-68) e gjejmë të shënuar Orçusha me
gjithsej 16 familje, prej tyre 2 të pamartuar faqe 32154. Orçushja në regjistrimin
bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte 114 banorë prej tyre 100
shqiptarë muhamedan dhe 14 shqiptarë krishterë, në atë të vitit 1916, 117
banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 33 shtëpi me 147 banorë dhe i takonte komunës së Dufit. Në
regjistrimin e vitit 1942 numëronte 40 familje me 218 banorë shqiptarë55. Në
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regjistrimin e vitit 1994 numëronte 24 banorë dhe në regjistrimin e fundit të
vitit 2002 numëron 15 banorë.
Zhvillimi demografik56
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Vrutoku
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
166
197
221
173
69
24
24
15

Maqed.
2
-

Shqipt.
197
219
172
68
24
24
15

Turq

romë

Serbë

Tjerë

-

-

-

1
1
-

Fshati Orqusha gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 151 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Rostusha- shtrihet në anën jugperëndimore të Gostivarit në anën e djathtë të
Lumit Radika në afërsi të rrugës automobilistike Gostivar-Dibër. Me ndarjen
territoriale administrative të vitit 1996 u shpallë komune në kuadër të së cilës
hynin edhe Axhievci, Bitusha, Boletini, Bellobërda, Vidusha, Vërbjani,
Galiçniku, Gari, Zhirovnica, Jança, Llazaropolja, Mogriça dhe Osoj, ndërsa me
ndarjen e viti 2004, i bashkohen edhe fshatrat e komunës së Mavrovës, Fshati u
takon tipit të vendbanimeve kodrinoro-malore, shtrihet në lartësi mbidetare
prej 720 m. Rostusha zë sipërfaqe prej 15.3 km2, prej tyre pyjet zënë 1109
hektar, kullotat 261 hektar, tokë lavërtare vetëm 63 hektar. Fshati dallohet me
funksion bujqësor të blegtorisë-pylltarisë57. Në Dokumentet Turke të shekullit
XV (1467) numëronte 15 familje, në vitin 1519, 40 familje krishtere dhe 1
myslimane ndërsa në vitin 1583 numëronte 6 familje krishtere dhe 8 myslimane
prej tyre 4 të islamizuara f.39558. Rostusha në regjistrimin bullgar të V.
Kënçovit të vitit 1900 numëronte 870 banorë prej tyre 610 turq dhe 260 bullgar
krishterë, në regjistrimin e vitit 1916, 933 banorë. Në regjistrin e Mbrtërise
Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 172 shtëpi me 712 banorë dhe i
takonte komunës së Trebishtës por selia ishte në Rostushë. Në regjistrimin 59e
vitit 1942 numëronte 140 familje me 691 banorë, prej tyre 100 familje me 485
banorë romakë dhe 40 familje me 206 banorë maqedonas60. Në regjistrimin e
vitit 1994 numëronte 919 banorë, prej tyre 509 turq, 293 maqedonas, 25
56
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shqiptar dhe 92 të tjerë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëron 872
banorë prej tyre 397 maqedonas, 41 shqiptarë, 427 turq dhe 7 të tjerë.
Zhvillimi demografik 1948-200261
Viti

Komuna

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Rostushja
Mavrova
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Rostusha
Rostusha

Gjithës
.
1029
1248
825
908
889
907
919
919
872

maqed.
1076
400
495
408
274
293
293
397

shqipt.
14
14
18
19
25
25
41

Tur
q

Ro
m

Serbë

139
391
353
45
177
509
509
427

15
-

5
6
1
1
-

Bos
hn.

Tjer
ë

2

14
14
41
401
456
92
92
5

Fshati Rostushë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim
demografik për 157 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.

negativ

Rimnica- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit në pellgun e sipërm të Lumit
Radika. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës
Hanet e Mavrovës, ndërsa me ndarjen e vitit 2004 i takon komunës së
Rostushës. Fshati u takon tipit të vendbanimeve malore, shtrihet në lartësi
mbidetare prej 1010 m. Rimnica ka sipërfaqe prej 21.7 km2, prej tyre pyjet
dominojnë me 1010 hektar, kullotat zënë 893 hektar ndërsa sipërfaqet lavërtare
janë shumë kufizuara me vetëm 21 hektar dhe dallohet me funksion bujqësor të
blegtorisë-pylltarisë62. Në Dokumentet Turke të shekullit XV (1467) numëronte
10 familje, në vitin 1519 i hasim dy Ribnica, e Madhja me 34 familje krishtere
dhe Ribnica e Vogël me 42 familje krishtere dhe 1 myslimane f.405-40663.
Rimnica në regjistrimin bullgarë të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte 320
banorë shqiptarë, prej tyre 120 ortodoks dhe 200 mysliman në atë të vitit 1916,
309 banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 57 shtëpi me 235 banorë dhe i takonte komunës së Nistrovës. Në
regjistrimin e vitit 1942 numëronte 45 familje me 275 banorë, prej tyre 35
familje maqedonase me 205 banorë dhe 10 familje me 70 banorë romakë64. Në
regjistrimin e vitit 1961 numëronte 35 familje me 216 banorë prej tyre 172
61
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shqiptarë, 19 turq dhe 11 të tjerë. Në regjistrimin e vitit 1971 numëronte 266
banorë prej tyre 234 shqiptarë, 21 maqedonas dhe 11 turq. Në regjistrimin e
vitit 1994 numëronte vetëm 64 banorë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002
numëron 5 banor.
Zhvillimi demografik 1948-200265
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
209
218
216
266
198
60
60
5

Maqed.

Shqipt.

51
25
21
-

167
172
234
197
60
60
5

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

19
11
-

-

1
-

-

Fshati Rimnicë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 204 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Senca- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit, të shpatit veriperëndimorë të Malit
Bistra. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës
Hanet e Mavrovës, ndërsa me atë të vitit 2004 komunës së Rostushës. Senca u
takon tipit të vendbanimeve malore, shtrihet në lartësi mbidetare prej 1180 m.
Fshati zë sipërfaqe kadastrale prej 17.5 km2, prej tyre pyjet zënë 1065 hektar,
kullotat 544 hektar, sipërfaqet lavërtare vetëm 84 hektar dhe dallohet me
funksion ekonomik bujqësor të pylltarisë66-blegtorisë. Në Dokumentet Turke të
shekullit XV (1467) numëronte 4 familje, në vitin 1519, 42 familje krishtere
dhe 1 myslimane, në vitin 1583, 31 familje krishtere dhe 3 myslimane 1 prej
tyre e islamizuar f.40067. Senca në regjistrimin bullgar të Vasil Kënçovit të vitit
1900 numëronte 315 banorë prej tyre 195 shqiptarë ortodoks dhe 120 shqiptarë
muhamedan, në atë të vitit 1916 numëronte 208 banorë. Në regjistrin e
Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 36 shtëpi me 176
banorë dhe i takonte komunës së Beliçicës68. Në regjistrimin e vitit 1994
numëronte 78 banorë prej tyre 66 shqiptarë, 12 maqedonas dhe 2 serbë dhe në
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regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëron 21 banorë, prej tyre 15 shqiptarë , 5
maqedonas dhe 1 boshnjak.
Zhvillimi demografik 1948-200269
Viti

Komuna

Gjithës.

Maqed.

Shqipt.

Turq

boshnj.

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

200
251
234
233
169
26
78
78
21

110
84
60
32
25
12
12
5

139
98
160
134
66
66
15

-

50
9
-

1

Serb
ë
2
-

Tjerë
2
2
4
3
1
-

Fshati Sencë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 179 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Sellca- ky vendbanim është shpërngulur, shtrihet në anën lindore të komunës së
Rostushs, zë një sipërfaqe kadastrale prej 17 km270. Në regjistrimin e vitit 1948
numëronte 40 banorë ndërsa në atë të vitit 1961 numëronte gjithsej 62 banorë
prej tyre 42 maqedonas, 18 shqiptarë dhe 2 turq dhe në regjistrimet e
mëvonshme nuk është regjistruar asnjë banorë71.
Tanusha- shtrihet në anën më perëndimorë të Gostivarit, në shpatit e Malit
Korab në pellgun e mesëm të Lumit Radika. Me ndarjen territoriale
administrative të vitit 1996 i takon komunës Hanet e Mavrovës, në atë të vitit
2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati paraqet vendbanim tipik malorë,
shtrihet në lartësi mbidetare prej 1200 m. Tanusha zë sipërfaqe prej 16.7 km2,
prej tyre dominojnë kullotat me 1204 hektar, pyjet zënë 402 hektar, tokë
lavërtare përfshinë vetëm 51 hektar. Fshati dallohet me funksion bujqësor të
blegtorisë-pylltarisë72. Tanusha në regjistrimin bullgar të Vasil Kënçovit të vitit
1900 numëronte 350 shqiptarë muhamedan, në atë të vitit 1916, 256 banorë.
Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 47
shtëpi me 178 banorë dhe i takonte komunës së Nistrovës. Në regjistrimin e
vitit 1942 numëronte 45 familje me 310 banorë, prej tyre 25 familje me 150
69
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banorë romakë dhe 20 familje me 150 banorë maqedonas73. Në regjistrimin e
vitit 1994 numëronte 89 banorë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002
numëron 16 banorë.

Zhvillimi demografik 1948-200274
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
215
257
288
330
345
89
89
16

Maqed.
17
1
-

shqipt.
240
223
330
343
89
89
16

Turq
62
-

Romë
-

Serbë
1
-

Tjerë
1
2
-

Fshati Tanushë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 199 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Trebishta- shtrihet në anën jugperëndimore të Gostivarit, në shpatin e Malit
Deshat në anën e djathtë të Lumit Radika dhe me territorin e saj paraqet
vendbanim kufitar me Shqipërinë. Me ndarjen territoriale administrative të vitit
1996 dhe atë të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati u takon tipit të
vendbanimeve malore, shtrihet në lartësi mbidetare prej 940 m. Trebishta
përfshinë sipërfaqe prej 15.4 km2, prej tyre dominojnë pyjet me 1014 hektar,
kullotat 358 hektar, arat lavërtare zënë 120 hektar dhe dallohet me funksion
bujqësor të përzier. Në Dokumentet Turke të shekullit XV (1467) numëronte 30
familje, në vitin 1519, 148 familje krishtere dhe 1 myslimane f.38475. Trebishta
në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte 832 banorë prej
tyre 640 turq dhe 192 bullgar krishterë, në atë të vitit 1916 numëronte 794
banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 166 shtëpi me 700 banorë, paraqitej komunë ndërsa selia ishte në
Rostushë dhe në përbërje të së cilës hynin edhe Vidusha, Bellobërda dhe
Rostusha. Në regjistrimin e vitit 1942 numëronte 133 familje me 666 banorë,
prej tyre 85 familje me 450 banorë romakë dhe 43 familje me 216 banorë
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maqedonas76. Në regjistrimin e vitit 1994 numëronte 1106 banorë, prej tyre 156
turq, 39 shqiptarë, 22 maqedonas dhe 889 të deklaruar si të tjerë dhe në
regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëronte 765 banorë prej tyre 303
maqedonas, 159 shqiptar, 277 turq, 18 boshnjak dhe 8 të tjerë.
Zhvillimi demografik 1948-200277
Viti

Komuna

Gjithës.

maqed.

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Rostushja
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Rostusha
Rostusha

940
1024
904
1148
1166
1187
1106
1106
765

182
354
233
379
51
17
22
22
303

Shqipt
.
756
268
28
4
39
39
159

Turq
399
640
414
36
52
156
156
277

boshnj.
18

Serbë

Tjerë

-

2
2
2
355
1075
1118
889
889
8

1
1
-

Fshati Trebishtë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ
demografik për 175 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ.
Vollkovia- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit në largësi prej 32 km, në
shpatit veriore të Malit Bistra, në perëndim të Liqenit të Mavrovës, në anën e
majtë të Lumit Radika. Me ndarjen territoriale administrative të vitit 1996 i
takon komunës Hanet e Mavrovës, me ndarjen më të re të vitit 2004 komunës
së Rostushës, është fshat malorë shtrihet në lartësi mbidetare prej 1100 m.
Fshati Vollkovi zë sipërfaqe prej 10.5 km2, prej tyre pyjet zënë 921 hektar,
kullotat 180.3 hektar, arat janë mjaftë të kufizuara dhe zënë 99.3 hektar. Fshati
dallohet me funksion bujqësorë të blegtorisë-pylltarisë78. Në dokumentet Turke
të shekullit XV (1467) numëronte 6 familje, në vitin 1519, 13 familje krishtere,
në vitin 1583, 40 familje krishtere f.40079. Vollkovia në regjistrimin bullgar të
V. Kënçovit të vitit 1900 numëronte 300 banorë, prej tyre 150 shqiptarë
krishterë dhe 150 shqiptarë muhamedan, në atë të vitit 1916 numëronte 219
banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925,
numëronte 38 shtëpi me 165 banorë i takonte komunës së Beliçicës. Në
regjistrimin e vitit 1942 numëronte 40 familje me 318 banorë maqedonas80. Në
regjistrimin e vitit 1994 numëronte 76 banorë prej tyre 52 shqiptarë dhe 23
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maqedonas dhe në atë të vitit 2002 numëron 89 banorë prej tyre 80 shqiptarë
dhe 9 maqedonas.
Zhvillimi demografik 1948-200281
Viti

Komuna

Gjithës.

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

201
196
182
162
117
23
76
76
89

Maqed
.
133
114
60
34
23
23
23
9

Shqipt.

turq

Romë

Serbë

Tjerë

-

-

-

-

-

62
67
96
82
52
52
80

1
1
6
-

-

-

1
1
1
-

Fshati Vollkovi gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ demografik
për 112 banorë dhe paraqet vendbanim imigrativ.
Vërbeni – shtrihet në anën perëndimore të Gostivarit në largësi prej 29 km., të
shpatit jugore të Vracës, në pellgun e sipërm të Lumit Radika. Me ndarjen
territoriale administrative të vitit 1996 i takon komunës - Hanet e Mavrovës,
ndërsa me ndarjen e vitit 2004 komunës së Restushës. Vërbeni paraqet
vendbanim tipik malorë, shtrihet në lartësi mbidetare prej 1260 m. Fshati
dallohet me sipërfaqe të madhe kadastrale prej 25.6 km2, prej tyre dominojnë
pyjet me 1347.4 hektar, kullotat zënë 1080.8 hektar, ndërsa arat janë mjaft të
kufizuara me 116.3 hektar dhe dallohet me funksion bujqësor të blegtorisëpylltarisë82. Në dokumentet Turke të shekullit XV (1467) e hasim me 9 familje,
në vitin 1519, 94 familje krishtere dhe 1 myslimane, në vitin 1583, 125 familje
krishtere, 3 myslimane f.40183. Vërbeni në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit
të vitit 1900 numëronte 660 banorë prej tyre 300 shqiptarë krishterë dhe 360
shqiptarë muhamedan në atë të vitit 1916 numëronte 278 banorë. Në regjistrin e
Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 64 shtëpi me 246
banorë dhe i takonte komunës së Niçpurit me seli Krakornicë. Në regjistrimin e
vitit 1942 numëronte 60 familje me 425 banorë, prej tyre 15 familje me 155
banorë shqiptarë dhe 45 familje me 270 banorë maqedonas84. Në regjistrimin e
vitit 1994 numëronte 180 banorë prej tyre 172 të deklaruar maqedonas dhe 8
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shqiptarë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëron 142 banorë prej tyre
135 janë deklaruar maqedonas dhe 7 shqiptarë.
Zhvillimi demografik 148-200285
Viti
1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Komuna
Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

Gjithës.
222
256
231
231
234
170
180
180
142

Maqed.
227
283
203
195
168
172
172
135

Shqipt.
26
37
28
39
8
8
7

Turq
3
2
-

Romë
-

Serbë
2
-

Tjerë
3
6
-

Fshati Vërben gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativë demografik
për 88 banorë dhe paraqet vendbanim emigrativ dhe gati tërësisht i asimiluar.
Vërbjani- shtrihet në pjesën jugperëndimore të Gostivarit në largësi prej 38 km,
në anën e djathtë të Lumit Radika, në anën lindore të malit Korab. Me ndarjen
territoriale administrative të vitit 1996 dhe 2004 i takon komunës së Rostushës.
Fshati paraqet vendbanim tipik malorë, shtrihet në lartësi mbidetare prej 1360
m. Vërbjani zë sipërfaqe kadastrale prej 14 km2, prej tyre pyjet zënë 596.8
hektar, arat lëvruese 389.6 hektar ndërsa kullotat janë shumë të kufizuara dhe
përfshijnë vetëm 39.9 hektar, dallohet funksioni bujqësor të lavërtarisëpylltarisë86.. Në dokumentet Turke të shekullit XV (1467) numëronte 16
familje, në vitin 1519, 55 familje krishtere dhe 1 myslimane, në vitin 1583, 50
familje krishtere dhe 20 myslimane prej tyre 13 të islamizuara f.39987. Vërbjani
në regjistrimin e vitit 1916 numëronte 450 banorë. Në regjistrin e Mbretërisë
Jugosllave të shpallur në vitin 1925 numëronte 84 shtëpi me 370 banorë dhe i
takonte komunës së Zhirovnicës. Në regjistrimin e vitit 1942 numëronte 40
familje me 215 banorë romakë88. Në regjistrimin e vitit 1994 numëronte 611
banorë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 625 banorë.
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Zhvillimi demografik 1948-200289
Viti

Komuna

Gjithës.

Maqed.

shqipt.

Turq

1948
1953

Zhirovnic
a
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Rostusha
Vërbjani

620
434

-

433

-

1
2
2
1
1
1
-

501
616
604
607
607
622

1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

585
640
605
1
611
611
625

Serbë

Tjerë

-

-

-

rom
ë
-

-

-

67
-

-

-

15
22
1
3
3
3

Fshati Vërbjan gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim demografik për
vetëm 5 banorë.
Zhuzhnja- shtrihet në anën jugperëndimore të Gostivarit në lartësi prej 36 km.
të shpatit lindorë të malit Korab, në pellgun e Lumit Radika dhe me territorin e
saj paraqet vendbanim kufitar me Shqipërinë. Me ndarjen administrative
territoriale të vitit 1996 dhe të vitit 2004 i takon komunës së Rostushës. Fshati
paraqet vendbanim tipik malorë dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 1130 m.
Zhuzhnja ka sipërfaqe prej 19.4 km2, prej tyre dominojnë kullotat me 955.8
hektar, pyjet përfshijnë 755.5 hektar ndërsa tokë lëvruese zënë shumë pakë,
85.4 hektar. Në fshat ka dominuar funksioni ekonomik bujqësor i blegtorisëpylltarisë, ndërsa sot çdo aktivitet është ndërprerë meqë fshati ka ngelur i
zbrazët90. Në Dokumentet Turke të shekullit XV (1467) numëronte 5 familje,
në vitin 1519 numëronte 14 familje krishtere ndërsa në vitin 1583, 20 familje
krishtere dhe 1 myslimane e islamizuar f.40491. Zhuzhnja në regjistrimin
bullgar të Vasil Kënçovit të vitit 1900 numëronte 310 banorë shqiptarë prej tyre
150 shqiptarë krishterë dhe 160 shqiptarë muhamedan në atë të vitit 1916
numëronte 50 banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin
1925 numëronte 33 shtëpi me 125 banorë dhe i takonte komunës së Nistrovës.
Në regjistrimin e vitit 1942 numëronte 33 familje me 220 banorë maqedonas92.
Në regjistrimin e vitit 1971 numëronte 175 banorë prej tyre 102 shqiptarë
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ndërsa 73 të deklaruar turq. Në regjistrimin e vitit 1994 në fshat jetonin 4
banorë shqiptarë dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 numëronin 8 banorë.
Zhvillimi demografik 1948-200293
Viti

Komuna

Gjithës.

Maqed.

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Tërnica
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
H.e Mavr.
H.e Mavr.

122
127
132
175
72
4
4
8

2
1
-

Shqipt
.
125
89
102
72
4
4
8

Turq

Romë

Serbë

Tjerë

-

-

-

-

41
73
-

-

-

1
-

Fshati Zhuzhnjë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim negativ
demografik për 114 banorë dhe parqet vendbanim emigrativ.
Zhirovnica- shtrihet në jugperëndim të Gostivarit, në anën e majtë të lumit
Radika, në shpatit lindore të Korabit dhe Deshatit dhe me territor paraqet
vendbanim kufitar me Shqipërinë. Fshati me ndarjen territoriale administrative
të vitit të vitit 1996 dhe të viti 2004 i takon komunës së Restushës. Zherovnica
paraqet vendbanim malorë dhe shtrihet në lartësi mbidetare prej 840-960 m.
Fshati përfshin një sipërfaqe prej 33.3 km2, prej tyre pyjet zënë 1368 hektar,
kullotat 1361.5 hektar ndërsa sipërfaqet lavërtare 195.6 hektar dhe dallohet me
funksion bujqësor të blegtorisë - pylltarisë94. Në Dokumentet Turke të shekullit
XV (1467) numëronte 22 familje, në vitin 1519, 69 familje krishtere dhe 3
myslimane, në vitin 1583, 20 familje krishtere dhe 80 mysliman, prej tyre 15 të
pamartuar f.398-39995. Zhirovnica në regjistrimin bullgar të V. Kënçovit
numëronte 1300 banorë bullgar muhamedan, në atë të vitit 1916 numëronte
1055 banorë. Në regjistrin e Mbretërisë Jugosllave të shpallur në vitin 1925
numëronte 264 shtëpi me 1115 banorë dhe paraqite komunë në përbërje të së
cilës hynin edhe Vërbjani, Boletini dhe Vidusha. Në regjistrimin e vitit 1942
numëronte 192 familje me 960 banorë më pak. Në regjistrimin e vitit 1961
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numëronte 1174 banorë, prej tyre 1055 turq, 18 shqiptarë, 18 maqedonas, 10
serbë dhe 73 të tjerë96. Në regjistrimin e vitit 1971 numëronte 1526 banorë, prej
tyre 846 turq, 252 shqiptarë, 131 maqedonas, 2 serbë dhe 295 të tjerë. Në
regjistrimin e vitit 1994 numëronte 1997 banorë prej tyre 1274 maqedonas, 336
shqiptarë, 151 turq dhe të tjerë 209 banorë dhe në regjistrimin e fundit të vitit
2002 numëron 1608 banorë prej tyre 1314 maqedonas, 258 shqiptar, 20 turq
dhe 16 të tjerë.
Zhvillimi demografik 1948-2002 97
Viti

Komuna

gjithës.

Maqed.

shqipt.

Turq

1948
1953

Zhirovnic
a
Mavrova
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Gostivari
Rostusha
Rostusha

1538
1763

1085

42

1174
1526
1818
1797
1997
1997
1608

81
131
348
861
1274
1274
1314

18
252
288
363
363
258

1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

Serbë

Tjerë

615

Boshn
j
-

-

8

13

1055
846
37
44
151
151
20

4

10
2
-

10
295
1145
892
209
209
12

Fshati Zherovnicë gjatë periudhës 1948-2002 shënon zhvillim demografik për
70 banorë.
Shënim: regjistrim i vitit 1942 është bërë nga shteti Shqiptarë, por janë
përpunuar nga Ministria për Punë të Brendshme dhe Shëndetësi Popullore
Bullgare, gjegjësisht nga direkcioni regjional i Manastirit. Po ashtu janë
përpunuar edhe nga Instituti për Histori Nacionale, botuar ne revistën
Gllasnink, Shkup, 1998 dhe nuk mund të merren si të sakta.
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Rezyme
Le të jetë një kontribut modest për këtë trevë të lashtë shqiptare e lënë në haresë
me një thesar kulturor të paçmuar me vlera gjuhësore, historike, etnografike,
etnokulturore, fetare dhe arkitektonike të ruajtura gjatë gjithë historisë.
Robërimi serbë nga viti 1913 dhe ai maqedonas pas Luftës së Dytë Botërore do
të rrënojnë Rekën Legjendare por kjo nuk do të vdes përsëri një ditë do të
ringjallet.
Shpërnguljet e popullsisë shqiptare nga Reka e Madhe si dhe Mavrova duke
filluar prej vitit 1913 e deri në Luftën e Dytë Botërore dallonin për nga natyra e
tyre pasi janë zhvilluar jashtë vullnetit të tyre si rezultat i dhunës, shfarosjes
fizike, djegies së fshatrave, plaçkitja e shtëpive, pasurisë e deri te egzodi i madh
i popullsisë nga trojet e tyre etnike në drejtim të Shqipërisë, Greqisë si dhe
Turqisë. Pas Luftës Dytë Botërore po ashtu si rezultat i politikës diskriminuese
që ushtronte pushteti atëhershme ndaj popullatës shqiptare, e sidomos
asimilimin e shqiptarëve ortodoks në një anë dhe nga ana tjetër shpërnguljet në
Turqi gjatë periudhës 1953-1964, si dhe kushtet e vështira socio-ekonomike
sollën rrënimin e vendbanimeve të lashta shqiptare.
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AGRON SALIHI

KARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE TË
POLLOGUT (1953-2002)

HYRJE
Ultësira e Pollogut shtrihet në pjesën veri-perëndimore të R. së Maqedonisë, në
gjerësinë gjeografike 41' dhe në gjatësinë gjeografike 47˚. Kjo është e vendosur
në rrjedhjen e sipërme të lumit Vardar dhe përfshin hapësirën prej burimit të
lumit, d.m.th. prej fshatit Vrutok në verilindje e deri në grykën e Dërvenit
Ultësira e Pollogut është e rrethuar me masivet malore: nga perëndimi kufizohet
me Malin Sharr, në jug me Malin Bukoviq, dhe nga lindja me Malin e Thatë.
Nga perëndimi dhe veriperëndimi shtrihet kufiri natyror me Republikën e
Shqipërisë dhe me Republikën e Kosovës, nga jugu shtrihet kufiri natyror me
Mavrovën dhe Kërçovën, dhe nga lindja ajo e Shkupit.
Për shkak të konfiguracionit të terrenit, vetë ultësira e Pollogut ndahet në
Pollogun e Epërm dhe në Pollogun e Poshtëm.
1. VEÇORITË E ZHVILLIMIT DEMOGRAFIK
1.1 Autoktonia dhe prejardhja e popullsisë së Pollogut
Ndërmjet Sharrit dhe Malit të Thatë, shtrihet Fushëgropa e Pollogut me një
gjatësi prej 60 km dhe gjerësi 8 deri 14 km. Në mes të cilës rrjedh lumi Vardar,
i cili i jep gjallëri dhe begati luginës së Pollogut1. Pollogu në përgjithësi gjatë
1

Kuzman Najdenovski, Tetovo vo Minatoto, Tetovë 1964.
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antikitetit banohej nga fisi Ilir i Penestëve, i cili shtrihej edhe në pjesën e
mesme të rrjedhës së Vardarit2. Në veri Penestët kufizoheshin me Dardanët, pra
shumica e historianëve qytetin Oeneum (Tetova e sotme) e konsiderojnë si
qytet Ilir. Në favor të kësaj vijnë edhe të dhënat arkeologjike, epigrafike,
toponomastike etj. Trashëgimia e pasur e kulturës materiale dhe shpirtërore e
zbuluar nga kërkimet arkeologjike në këto treva, tregojnë për vazhdimësinë e
popullimit të këtyre trevave nga popullsia iliro-arbërore në përgjithësi.
Me ndarjen e perandorisë Romake (viti 395)3, në dy pjesë: në atë perëndimore
dhe lindore, (që më vonë e mori emrin perandoria Bizantine), kemi dyndje të
mëdha barbare.
Ndër këta barbarë që u vendosën në Pollog qenë edhe fiset sllave, të cilat nga
shekulli VII filluan të jetojnë me popullsinë vendase tani të rralluar.
Mesjeta e hershme dhe e mesme pjesërisht është periudhë mjaft e varfër sa i
përket burimeve të shkruara, të cilat bëjnë fjalë për popullsinë Iliro-Shqiptare
në përgjithësi.
Gjatë sundimit Bizantin, popullsia e Pollogut në pikëpamje fetare i takonte fesë
krishtere që ishte armë ideologjike e perandorisë. Kjo pat ndikim bukur të madh
në aspektin shpirtëror dhe kulturor të kësaj popullate. Me ardhjen e Turqve në
Ballkan, siç dihet një pjesë e popullsisë kaloi në religjionin Islam, si rezultat i
kushteve dhe specifikave që i kishin pasur gjatë historisë burimet osmane,
(defterët), flasin se pjesa dërmuese e popullsisë së Pollogut ishin me përkatësi
myslimane, në fakt ajo ishte shqiptare, sepse siç dihet turqit sollën shumë pak
kolonizatorë në Ballkan.
Për praninë dhe autoktoninë e Shqiptarëve në Pollog flasin edhe ngjarjet
historike që ndodhën në të dhe rreth saj, si p.sh dy betejat e Skënderbeut në
Pollog, pjesëmarrja e kryengritësve shqiptarë në kryengritjen e Pjetër Bogdanit,
kryengritja e Dervish Carës4, pjesëmarrja në lidhjen e Prizrenit etj. Në kohën e
më hershme, por edhe sot Pollogu është i banuar nga shumë nacionalitete por
pjesa dërmuese janë shqiptarë.
1.2. Lëvizja e numrit të popullsisë
Fushëgropa e Pollogut karakterizohet me popullim relativisht të mirë, me
përbërje shumë interesante demografike të popullsisë. Në këtë plan, Pollogu
shumë dallohet prej trevave tjera në R. e Maqedonisë, për këtë vazhdimisht e
meriton që të shënohen, vlerësohen dhe praktikisht të pasqyrohen vetitë
demografike.

2

,,Narodnost Peonala,,Glas Srpske Kraljevske Akademie, 1926.
Historia e Popullit Shqiptarë I, Akademia e Shkencave e Shqipërisë Tiranë,2002
4
Aleksandar Matkovski, Kryengritja e Dervish Carës.
3
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Në përgjithësi, numri i popullsisë5 mund të ndiqet edhe nga e kaluara e, kohës
së sundimit turk, prej fundit të qindvjetëshit të shek. XIX dhe fillimit të atij XX,
si dhe pas luftërave ballkanike ose ndërmjet luftërave botërore.
Megjithatë, të dhënat për numrin dhe dinamikën e popullsisë, as që kanë qenë
përafërsisht të sakta ose janë dhënë vlerësime sipërfaqësore, sipas mënyrave të
ndryshme të njësive administrative territoriale, dikur të dhëna të tilla janë dhënë
sipas numrit të shtëpive ose amvisërive sa i përket lëvizjes së numrit të
popullsisë, duet të përcaktohemi për një periudhë të caktuar kohore, edhe pse të
dhënat e para për numrin e popullsisë në R. e Maqedonisë datojnë që nga viti
1900. Në realitet ekzistojnë disa të dhëna parciale të periudhës së fundit të
shekullit XIX, por këto të dhëna nuk japin një gjendje reale të numrit të
popullsisë, sepse në kohën e Perandorisë Osmane janë regjistruar vetëm
meshkujt e jo gjithë popullsia rezidenciale në rajone gjegjëse, për të cilën gjë ka
qenë i ngritur interesi i pushtetit pushtues. Të dhënat e shpallura në kalendarët e
vilajeteve, nuk mund të merren si të sakta.6 Por për Pollogun do të shërbehemi
me regjistrimet e pas Luftës së Dytë Botërore.
Regjistrimi i parë pas Luftës së Dytë Botërore ka qenë regjistrimi i vitit 1948
dhe pas këtij regjistrimi gjithsej deri në regjistrimin e fundit të vitit 2002 ka
pasur shtatë regjistrime të popullatës edhe atë në vitin 1948, 1953, 1961, 1971,
1981, 1994 dhe regjistrimi i fundit më 2002.
Prapëseprapë dinamika e popullsisë më së miri pasqyrohet prej vitit 1953, kur
edhe kanë filluar në mënyrë më aktive të ndodhin lëvizje migruese të popullsisë
si të brendshme ashtu edhe të jashtme.
Tabela nr 1. Popullsia e Pollogut 1953-2002.
Viti
1953
1961
1971
1981
Nr. i
159.026 173.826 213.711 184.875
Popullsisë
Burimi:ESRM (1953-2002) Shkup.

1994
274.333

2002
304.125

Në përgjithësi, shikuar prej vitit 1953 e deri në vitin 2002 popullsia e Pollogut
në mënyrë të vazhdueshme ka qenë në rritje numerike që do të thotë se të gjitha
vendbanimet e Pollogut nuk kanë tendencë rritjeje të popullsisë. Për shkak të
shkallës së lartë të tashme të lindshmërisë dhe të lëvizjeve migruese, supozohet
se edhe në të ardhmen numri i popullsisë së Pollogut do të jetë në rritje.
Marrë në përgjithësi, rritja e popullsisë së Pollogut në periudhën prej vitit 1953
e deri 2002 ka shënuar një rritje prej 145.099 banorë. Por ky numër nuk është
aspak real, sepse nuk përfshinë një numër të madh të shqiptarëve që punojnë në
botën e jashtme. Praktikisht ata që kanë më tepër se një vit në botën e jashtme
nuk evidentohen si banorë të këtushëm nga Enti Statistikor.
5
6

Mr. Fauzi Skenderi, Popullsia e Pollogut të Poshtëm, Tetovë 2000.
A. Selmani: "Popullsia e Maqedonisë", Shkup, 2004.
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1.3 Lëvizja natyrore e popullsisë
Lëvizja natyrore e popullsisë ka rëndësi të madhe demografike, e cila paraqet
ndryshime pozitive dhe negative në numrin e përgjithshëm të popullsisë.
Lëvizja natyrore ka ndikim esencial në ndryshimet e strukturës së popullsisë,
siç janë: nataliteti, mortaliteti dhe shtimi natyror. Proceset e lëvizjes natyrore të
popullsisë janë në varësi të shumë faktorëve biologjik, social, ekonomik,
tradicional dhe të tjerë, të cilat kanë ndikim të madh, sepse janë të lidhura
ngushtë njëra me tjetrën. Si rezultat i këtyre faktorëve që paraqitëm më lartë,
lëvizja natyrore e popullsisë në Pollog ndryshon shumë nga trevat tjera të
Maqedonisë.
Për dallim prej disa elementeve të përmendura demografike, lëvizja natyrore e
popullsisë nuk përcillet sipas viteve shtetërore regjistruese7, të cilat sipas
rregullave në vendin tonë mbahen në periudhë prej dhjetë vitesh. Ky segment i
rëndësishëm demografik përpunohet gati çdo vit përmes të dhënave të lindurve
të gjallë, të vdekurve dhe të shtimit natyror.
Lëvizja natyrore e popullsisë në Pollog mund të përcillet përmes tri viteve dhe
për studim kam marrë vitet 1972, 1994 dhe 2002, që janë të mjaftueshme për të
vlerësuar ndryshimet në lindshmëri, vdekshmëri dhe shtimin natyror, e cila
mund të shihet përmes tabelës:
Tabela:nr 2. Lëvizja natyrore e popullsisë së Pollogut 1972-2002 (në %)
Viti
Fëmijë
të
lindur
gjallë

1972
Persona
të
vdekur

Shtimi
natyror

Fëmijë
të
lindur
gjallë

1994
Persona
të
vdekur

Shtimi
natyror

Fëmijë
të
lindur
gjallë

2002
Persona
të
vdekur

Shtimi
natyror

Tetovë

4148
(31.6)
%

1265
(9.6) %

2883
(21.9)
%

4067
(23.6)
%

1170
(6.7) %

2897
(16.8)
%

3076
(16.2)
%

1380
(7.2) %

1696
(9.1)
%

Gostivar

2719
(32.7)
%

795
(10.1)
%

1924
(24.5)
%

2661
(28.2)
%

727
(7.7) %

1934
(20.5)
%

1804
(16.9)
%

750
(7.0) %

1054
(9.9)
%

Burimi:ESRM.Prirodno dvizhenje na naselenieto vo
R.Makedonia.2002,Shkup,statistiçki pregled 446.

7

Mr. Fauzi Skenderi ,Popullsia e Pollogut të Poshtëm, Tetovë 2000.
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Grafiku 1. Lëvizja natyrore e popullsisë së Pollogut
Nga tabela e më sipërme, shihet qartë se lëvizja natyrore e popullsisë të treguar
përmes numrave dhe përqindjes për fëmijët të lindur gjallë dhe personave të
vdekur, sipas asaj edhe për shtimin natyror të popullsisë, ka kryesisht tendencë
rënie. Mirëpo edhe përveç saj, shkalla e shtimit natyror ende është e lartë në
mesin e popullsisë shqiptare, e cila është mbizotëruese në Fushën e Pollogut. Po
ashtu është me rëndësi të përmendet se lindshmëria (nataliteti) në Pollog në
vitin 1972 ka qenë 6867 banorë, ose (32.1) % kurse në regjistrimin e vitit 2002
është zvogëluar në 4880 banorë, apo (16.0 ) % që do të thotë se popullsia e
Pollogut është zvogëluar për 1987 banorë. Por është zvogëluar edhe shkalla e
vdekshmërisë (mortalitetit) për 70 banorë prej vitit (1972-2002). Paralelisht me
këto ndryshime në përgjithësi për Pollogun është zvogëluar edhe shkalla e
shtimit natyror prej 4807 banorë në vitin 1972, apo (22.4) % ndërsa në vitin
2002 shtimi natyror ka qenë 2750 apo (9.1) % ose më pak për 2057 banorë.
2. VEÇORITË STRUKTURORE TË POPULLSISË
2.1. Përbërja e popullsisë sipas gjinisë.
Përbërja e popullsisë sipas gjinisë luan rol për riprodhimin e popullsisë, si dhe
për njohjen e strukturës së fuqisë punëtore. Diferenca të mëdha midis numrit të
meshkujve dhe femrave çojnë në çrregullime në martesa, riprodhimin biologjik
dhe shtimin e popullsisë, fuqinë punëtore sipas profesioneve etj. Në përbërjen
gjinore të popullsisë ndikojnë diferencat në numrin e të lindurve meshkuj dhe
femra, epidemitë dhe sëmundjet e ndryshme, luftërat, migrimet dhe emigrimet
selektive, (sepse më së shumti emigrojnë meshkujt) etj.8

8

Dr .Fauzi Skenderi, Popullsia dhe vendbanimet Shqiptare në Maqedoni, Kumanovë,2006.
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Tabela: nr 3 .Përbërja gjinore e popullsisë në Pollog sipas regjistrimit
2002.
Emërtimi
Pollogu

Popullsia
304.125

Meshkuj
152.707

Femra
151.418

Burimi:ESRM. 2002.Shkup
Në vitin 2002 në Pollog kishte 152.707 meshkuj (50.2%) e popullsisë së
Pollogut dhe 151.418 femra apo (49.7%) e popullsisë.
Tabela: nr 4. Përbërja gjinore e popullsisë së Pollogut sipas komunave
(2002)
Nr Komuna
Gjithsej
Meshkuj (%) Femra (%)
1. Tetova
86.580
43.543 (50.2) 43.037 (49.7)
2. Tearca
22.454
11.502 (51.2) 10.952 (48.7)
3. Jegunovca
10.790
5.543 (51.3)
5.247 (48.6)
4. Zhelina
24.390
12.335 (50.5) 12.055 (49.4)
5. Bërvenica
15.855
7.924 (49.9)
7.931(50.1)
6. Bogovina
28.997
14.636 (50.4) 14.361 (49.5)
7. Gostivari
81.042
40.507 (49.9) 40.535(50.1)
8. Vrapçishti
25.399
12.422 (48.9) 12.977 (51.0)
9. Hanet e Mavrovës &
8.618
4.295 (49.8)
4.323 (50.1)
Rostusha
10. Pollogu
304.125
152.707
151.418
Burimi:ESRM.2002.Shkup.
Nga të dhënat e tabelës së më sipërme del se në regjistrimin e 2002 në
Pollog, popullsi të gjinisë mashkullore nën mesataren kanë patur 4 komuna, nga
të cilat përqindje më të vogël ka komuna e Vrapçishtit (48.9%), mbi mesataren
kanë komuna e (Tetovës, Tearcës, Bogovinës, Zhelinës dhe Jegunovcës),
ndërsa komunë me përqindje më të lartë të gjinisë mashkullore në Pollog ka
komuna e Jegunovcës (51.3 %).
Nga ana tjetër, popullsi të gjinisë femërore mbi mesataren në Fushën e Pollogut
kanë 4 komuna e (Gostivarit, Bërvenicës, Vrapçishtit dhe Hanet e Mavrovës &
Rostusha). Nga analiza e të dhënave del në pah se diferenca e numrit të
meshkujve dhe femrave në Pollog janë të vogla në zhvillimin e proceseve
demografike.
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Grafiku nr:2 Struktura e popullsisë sipas gjinisë në vitin 2002
2.2 Përbërja e popullsisë sipas moshës
Përbërja e popullsisë sipas moshës paraqet një ndër elementet më të
rëndësishme demografike, përkatësisht paraqet bazën për të gjitha hulumtimet
tjera demografike, pasi që ajo tregon jetëshmërinë dhe biodinamikën potenciale
të popullsisë në një hapësirë të caktuar9. Zakonisht popullsia sipas moshës
ndahet në grupmoshën e re (0-19) vjeç, e mesme( 20 deri 59) vjet dhe e vjetër
(mbi 60) vjeç. Kjo strukturë varet sidomos nga shkalla e lindshmërisë dhe
jetëgjatësia.
Në rrethana të tjera, janë faktorët natyror, historik, politik, shoqëror dhe
ekonomik që përcaktojnë përbërjen moshore të popullsisë. Përbërjen moshore
të popullsisë e ndryshojnë lëvizjet migruese, të cilat provokohen nga kushtet
natyrore të papërshtatshme, luftërat dhe qëndrimet diskriminuese, mundësitë e
kufizuara për shkollim dhe shërbime sociale, pamundësia për të punuar dhe
siguruar të ardhura të mjaftueshme etj.

9

Fauzi Skenderi:Popullsia e Pollogut të Poshtëm,Tetovë,2002.
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Tabela: nr. 5 Përbërja moshore e popullsisë së Pollogut (2008)
Emërtimi Popullsia
GRUPMOSHAT
0-19 v %
20-59 v %
Mbi 60 %
v
Pollogu
313.110 94.050 30.0
181.778 58.0
37.282 11.9
(%)
(%)
(%)
Burimi:http://www.stat.gov.mk.
Nga të dhënat e tabelës së më sipërme del se në popullsinë e Pollogut,
grupmosha (0-19) vjeç përbën 30.0 %, grupmosha (20-59) vjeç përbën 58 %
dhe grupmosha mbi 60 vjeç përbën 11.9 %.
Në përgjithësi në Pollog, ka tendenca të rënies së përqindjes së popullsisë së re
(0-19) vjeç dhe të rritjes së popullsisë me moshë (20-59 )vjeç, si dhe të
popullsisë së moshuar mbi (60 vjeç).
2.3. Përbërja kombëtare e popullsisë
Prej kohërave më të hershme edhe sot Pollogu dhe Maqedonia Perëndimore ka
qenë e dhe është mbizotëruese nga popullsia Shqiptare. Po ashtu në Pollog
jetojnë edhe disa kombësi tjera të cilat janë në përqindje të vogla, përveç asaj
maqedonase që arrin 18.5 %. Në këtë rajon gërshetohen shumë kultura, gjuhë,
besime, doke, zakone etj. Gjithashtu, përbërja kombëtare paraqet elementin
demografik përmes të cilit paraqiten kombësitë që jetojnë në një hapësirë të
caktuar gjeografike. Është rritur edhe pjesëmarrja e shqiptarëve në popullsinë e
Pollogut nga 58.3 % më vitin 1953, në 73.2 % më vitin 2002. Sigurisht që kjo
nuk është një rritje e ndjeshme dhe shkak për këtë është politika zyrtare, e cila
vazhdimisht ka synuar të mbante nën kontroll strukturën etnike të trevave
shqiptare në Maqedoni.
Tabela:nr 6. Ndryshimet në strukturën etnike të popullsisë së Pollogut në
periudhën 1953-2002.
Viti Popullsia Shqipëtarë Maqedon Turq
Romë Serbë Të
gjithsej
tjerë
1953 159.026 92.824
49.459
13.456 761
1533 993
1961 173.826 95.535
50.981
24.091
/
1495 1724
1971 213.711 137.385
51.852
19.121 1221
1717 2415
1981 263.406 176.567
51.852
15.669 3514
1500 9322
1994 281.982 196.943
56.879
17.866 4566
1480 4106
2002 304.125 222.679
56.079
17.394 4717
977
1988
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Struktura në përqindje (%)
Viti
1953
1961
1971
1981
1994
2002

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Shqipëtarë
58.3 %
54.9 %
64.2 %
67.0 %
69.8 %
73.2 %

Maqedon
31.1 %
29.3 %
24.2 %
21.5 %
20.1 %
18.5 %

Turq
8.46 %
13.8 %
8.94 %
5.94 %
6.3 %
5.7 %

Romë
0.47 %
/
0.57 %
1.33 %
1.6 %
1.6 %

Serbë
0.96 %
0.86 %
0.80 %
0.56 %
0.5 %
0.3 %

Të tjerë
0.6 %
1.0 %
1.1 %
1.3 %
1.5 %
0.6 %

Burimi:ESRM-Naselenie vo SR. Makedonia,po narodnost spored popisite vo
1953,1961,1971,1981 godina .Shkup,1985.
www.stat.gov.mk.
serbë 0,3
Romë 1,6
Turq 5,7

Maqedonë
18,5

Shqiptarë
73.2
Fig .4 . Struktura e popullsinë sipas përkatësisë etnike në Pollogut , viti
2002
Nga tabela e mësipërme shihet se nëpër të gjitha regjistrimet me numër më të
madh të popullsisë janë prezantuar shqiptarët, numri i të cilëve vazhdimisht
është rritur deri në vitin e fundit regjistrues 2002, që është rezultat kryesisht me
shkallë të lartë të lindshmërisë.
Numri i shqiptarëve në Pollog prej vitit regjistrues 1953 e deri në atë të vitit
2002 është rritur për 129.855 banorë, që nuk është rritje e vogël. Sipas
regjistrimit të vitit 1953 shqiptarët në Pollog përbënin 58.3 %, ndërsa kjo
përqindje në regjistrimin e vitit 2002 u ngrit në 73.2 %.
Në vend të dytë për nga numri i banorëve radhitet popullsia maqedonase e cila
në regjistrimin e vitit 1953 kishte një përqindje prej 31.1 %, ndërsa me
regjistrimin e vitit 2002 kjo përqindje u zvogëlua në 18.5 %,zvogëlimi i
përqindjes së popullsisë me përkatësi etnike maqedonase në Pollog për 12.6 %
është për shkaqe të emigrimit të tyre, më konkretisht në Shkup dhe në masë më
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të vogël si rezultat i natalitetit më të ulët të popullsisë maqedonase në krahasim
me atë shqiptare.10
2.4. Përbërja arsimore e popullsisë
Përbërja arsimore e popullsisë është element shumë i rëndësishëm socialekonomik, e cila luan rol të rëndësishëm në ngritjen arsimore të popullsisë si
parakusht që garanton ecurinë në zhvillimin shoqëror-ekonomik, kulturor,
arsimor dhe shëndetësor.
Pollogu është shumë i populluar, me numër të madh të popullatës së re dhe të
moshuar dhe pjesëmarrje të madhe të popullsisë së aftë për punë. Përgatitja
shkollore e popullsisë, në të kaluarën jo të largët, nuk ka qenë e përshtatshme
për popullatën shqiptare në Pollog, ndërsa në dhjetëvjetëshin e fundit dukshëm
ka filluar të përmirësohet përbërja arsimore e popullsisë, që është shumë i
rëndësishëm për popullsinë. Kështu që me sjelljen e ligjeve të ndryshme për
ndjekjen e mësimeve në gjuhën amtare në arsimin fillor, arsim të mesëm të
obliguar, si dhe me hapjen e dy universiteteve, Universitetin Shtetëror të
Tetovës dhe Universitetin e Evropës Juglindore, popullsia e kësaj ane dhe e
gjithë trevave shqiptare u është mundësuar që të studiojnë në gjuhën shqipe.
Mirëpo, edhe krahas ngritjes arsimore të popullsisë, prapëseprapë ka numër të
madh të personave pa përgatitje shkollore ose me arsim të ulët, veçanërisht në
mesin e gjinisë femërore.

10

Mr.Fauzi Skenderi,Popullsia e Pollogut të Poshtëm,Tetovë,2000.
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Tabela. nr 7. Përbërja arsimore e popullsisë mbi 15 vjet sipas komunave
(2002)
Nr

Komuna

Pa
përgatitje
shkollore

Të pa
mbaruar
shkollën
fillore

Me
arsimim
fillor

Me
arsimim
të
mesëm

Me
arsimim
të lartë

Me
fakul.

Magjis

Dokt

Të pa
njohura

Gjithsej

1

Tetova

2963

7375

30.537

18.711

1765

3183

71

27

149

64.781

2

Tearca

993

1885

10.071

3342

245

389

10

2

64

17.001

3

Bërvenica

506

1746

6157

2944

150

169

8

2

34

11.716

4

Bogovina

956

2856

14.506

2207

187

307

11

4

77

21.111

5

Zhelina

885

2645

11.827

1146

106

127

4

/

59

16.799

6

Jegunovca

378

1606

3550

2650

126

119

1

1

4

8435

7

Gostivari

2397

8488

32.114

13.685

1211

2189

60

16

243

60.403

8

Vrapçishti

758

2159

12.891

1987

146

299

17

3

86

18.346

9

Hanet e
Mavrovës
&
Rostusha

257

1373

3375

1092

98

93

1

/

35

6324

10

Pollogu

10.093

30.133

125.028

47.764

4034

6875

183

55

751

224.916

Në (%)

4.49 %

13.40 %

55.59
%

21.24
%

1.79 %

3.06
%

0.08
%

0.02
%

0.33 %

100 %

Burimi: ESRM. Statistika vjetore 2002.
Nga tabela e mësipërme shihet se në të gjitha komunat e Pollogut dominon
popullsia me arsimim të ulët, ndërsa me hyrjen në fuqi të ligjit për arsim të
mesëm të obliguar, shumë shpejtë do të vijë deri te ndryshimi i përgatitjes
shkollore, ku mbi 95 % të filloristëve e vazhdon shkollimin e mesëm të
obliguar.
3. MIGRIMET E POPULLSISË
Njeriu e ndryshon mjedisin gjeografik, me qëllim që t'ia përshtatë sa më mirë
interesave të tij, kur nuk gjen kushte të kënaqshme jetese në mjedisin ku
ndodhet, largohet për t'u vendosur diku tjetër. Arsyet për të cilat njeriu migron
janë të shumta dhe të ndryshme dhe mund të ndahen në dy grupe të mëdha:
natyrore dhe shoqërore.
Nga shkaqet natyrore që shkaktojnë lëvizjen e popullsisë janë kushtet klimatike,
të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë , dhe
përbëjnë për ta veprimtaritë kryesore ekonomike dhe burimet kryesore të të
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ardhurave. Ndikim të madh në shpërnguljen e popullsisë nga Pollogu ka edhe
faktori shoqërorë, i cili ka të bëj me pozitën e saj politike dhe fetare. Sidomos
në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore në Pollog kanë ndodhur migrime të
mëdha, veçanërisht ato të viteve 1953-1961, kur shqiptarët u detyruan të
shpërngulen në mënyrë masive për në Turqi.
Emigrimet në Pollog kanë qenë aktive gjatë viteve 60-të, kur zunë fill
emigrimet e ashtuquajtura ekonomike të shqiptarëve për në vendet e Evropës
Perëndimore dhe tej Oqeanike, proces që vazhdon edhe në ditët e sotme.
Migrimet e brendshme në Pollog zhvillohen kryesisht fshat-fshat dhe fshat –
qytet, për shkak të kërkimit të kushteve më të mira ekonomike dhe sociale, në
mungesë të infrastrukturës dhe të kushteve minimale për jetesë në fshatrat e
Pollogut që gjenden në largësi të madhe larg qendrave urbane. Migrimi i kësaj
popullate ka qenë mjaft intensiv në drejtim të fshatrave që kanë më afër qendrat
urbane dhe që kanë infrastrukturë më të mirë me toka më të shumta e më
pjellore dhe me mundësi për zhvillimin e tregtisë, zejtarisë dhe aktiviteteve të
tjera që kësaj popullate t'i sigurojë të ardhura më të shumta dhe standard më të
lartë jetësor. Ky lloj migracioni bëhet i domosdoshëm edhe për shkak të rritjes
së shpejtë të popullsisë në fshatra dhe mekanizmit të disa proceseve të punës në
bujqësi, (kështu krijohet tepricë e fuqisë punëtore në fshat). Si pikë tërheqëse
për banorët e Pollogut është Shkupi, Tetova dhe Gostivari, të cilat pranojnë
banorë të rinj nga vendbanimet rurale, për shkak se qyteti lejon kushte më të
mira për punësim si dhe për shkollim të brezit të ri.
Migrimet e brendshme janë lëvizjet ditore, javore dhe sezonale të popullsisë
brenda vendit. Lëvizjet ditore dhe javore kanë filluar të praktikohen më vonë,
ndërsa lëvizjet sezonale janë shumë më të hershme.
Migrimet sezonale janë të lidhura ngushtë me punët që kryen në kohë të caktuar
të vitit. Në këtë kategori bëjnë pjesë edhe punëtorët pyjorë, lëvizjet e blegtorëve
për shfrytëzimin e kullotave verore në lartësitë e Sharrit, lëvizjet për pushimet
vjetore, ku një numër i madh i popullsisë së Pollogut viziton qendrat turistike
si: Ohër, Strugë, bregdetin shqiptar si dhe në vendet turistike dimërore, si Kodra
e Diellit dhe Mavrova.
Pjesëmarrës në migrimet ditore janë nxënësit, studentët, punëtorët, tregtarët,
bujqit etj. Migrues ditorë janë nxënësit e shkollave të mesme që mësimet i
ndjekin në Tetovë dhe Gostivar, po ashtu migrime ditore realizojnë edhe
studentët e USHT-së dhe të UEJL-së.

176

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Tabela. 8 .Migrimet e brendshme sipas komunave në Pollog viti 2008
Komunat

Personat e ardhur në Personat e shpërngulur
komunë
nga komuna

Tetova

165

193

Tearca

22

28

Zhelina

47

20

Bogovina

51

78

Bërvenica

36

23

Jegunovca

22

16

Gostivari

145

172

Vrapçishti

82

74

21

25

591

629

Hanet e
Rostusha

Mavrovës&

Pollogu

Burimi:ESRM . Statistika vjetore 2008
Migrimet e jashtme përfshinë emigrimin e popullsisë jashtë kufijve të shtetit
Emigracioni jashtë vendit dallohet nga koha e lëvizjes dhe qëndrimit, forma dhe
dinamika. Përveç pasojave dhe ndikimeve të lëvizjeve emigruese ,vlen të
përmenden edhe roli në punësimin e fuqisë punëtore në vende të tjera, dukuri
mjaft e pranishme në Pollog. Aktualisht një numër i madh i familjeve kanë nga
një apo disa anëtarë me punë të përhershme në shtetet e Evropës Perëndimore,
Amerikë, Kanada, Australi etj. Emigrimi drejt këtyre vendeve vazhdon edhe
sot. Efektet ekonomike pozitive të punësimit në vendet e zhvilluara vërehen në
ndërtimin e shtëpive moderne, ndërtimin e objekteve ekonomike, tregtare që ka
ndikuar sadopak në zbutjen e papunësisë.
Por migrimet e popullsisë jashtë vendit kanë edhe një varg pasojash negative,
malli për vendlindjen, familje të ndara, mos integrimi i të rinjve në jetën
kulturore-arsimore, humbja e traditave dhe e tipareve kombëtare etj. Megjithatë
janë të gjitha gjasat që migrimi i popullsisë të vazhdojë edhe në të ardhmen,
derisa në Pollog të krijohen të gjitha kushtet për një jetë më të mirë e më të
begatshme..
PËRFUNDIMI
Pollogu paraqet një hapësirë natyrore me rëndësi të veçantë strategjike në
pjesën veriperëndimore të Maqedonisë, me një pozitë shumë të përshtatshme
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gjeografike. Relievi i kësaj fushëgrope karakterizohet me tri njësi të veçanta
morfotektonike: Mali Sharr, Mali i Thatë dhe fusha grabenore e Pollogut.
Fusha e Pollogut gjatë antikitetit banohej nga fisi Ilir i Penestëve, i cili shtrihej
edhe në pjesën e mesme të rrjedhës së Vardarit. Në veri Penestët kufizoheshin
me Dardanët. Në favor të kësaj vijnë edhe të dhënat arkeologjike, epigrafike,
toponomastike etj. Trashëgimia e pasur e kulturës materiale dhe shpirtërore e
zbuluar nga kërkimet arkeologjike në këto treva, tregojnë për vazhdimësinë e
popullimit të këtyre trevave nga popullsia Iliro-Shqiptare.
Procesi i ndryshimit demografik paraqitet nëpërmjet ndryshimeve në nivelin e
natalitetit, mortalitetit dhe shtimit natyrorë. Kështu, nataliteti në Pollog është
zvogëluar nga (32.1) % në vitin 1972, në (16.0) % në vitin 2002, që do të thotë
se zvogëlimi i natalitetit në Pollog është shumë i madh. Por është zvogëluar
shkalla e vdekshmërisë (mortalitetit). Konform ndryshimeve të përmendura,
ndodhën edhe ndryshime në shtimin natyror të popullsisë së Pollogut. Kështu,
që në vitet 1972-2002 në Pollog shtimi natyror u zvogëlua nga (22.4) % në
(9.1) % ose më pak për 2057 banorë.
Përbërja e popullsisë sipas gjinisë luan rol për riprodhimin e popullsisë, si dhe
për njohjen e strukturës së fuqisë punëtore. Në përbërjen gjinore të popullsisë
ndikojnë diferencat në numrin e të lindurve meshkuj dhe femra, epidemitë,
luftërat, migrimet dhe emigrimet selektive. Sipas regjistrimit të vitit 2002 në
Pollog kishte 152.707 meshkuj (50.2) % e popullsisë së Pollogut dhe 151.418
femra apo (49.7) % e popullsisë. Nga analizat e ndryshimit të kategorive të
popullsisë sipas grupmoshave, mund të arrihet në përfundim se në vitin 2008
vërehet zvogëlim i përfaqësimit së grupmoshës 0-19 vjet, ndërsa zmadhohet
pjesëmarrja e grupeve të moshave më të vjetra, sidomos mbi 60 vjet.
Struktura kombëtare në Pollog është e përzier, pasi në këtë rajon gërshetohen
shumë kultura, gjuhë, besime, doke, zakone etj. Popullata shqiptare përbën
shumicën e popullsisë së Pollogut. Numri popullsisë shqiptare është rritur nga
92.824 banorë (58.3) % në vitin 1953 në 222.679 banorë (73.2) % në vitin
2002. Në vend të dytë për nga numri i banorëve radhitet popullsia maqedonase
me 56.079 banorë (18.5) % pastaj vijnë turqit, romët,serbët etj.
Përbërja arsimore e popullsisë është element shumë i rëndësishëm socialekonomik, që luan rol të rëndësishëm në ngritjen arsimore të popullsisë si
parakusht që garanton ecurinë në zhvillimin shoqëror, ekonomik, kulturor,
arsimor dhe shëndetësor.
Njeriu e ndryshon mjedisin gjeografik, me qëllim që t'ia përshtatë sa më mirë
interesave të tij, kur nuk gjen kushte të kënaqshme jetese në mjedisin ku
ndodhet, largohet për t'u vendosur diku tjetër. Arsyet për të cilat njeriu migron
janë të shumta dhe të ndryshme dhe mund të ndahen në dy grupe: natyrore dhe
shoqërore.
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Në fund vlen të theksojmë se Pollogu ka pozitë të volitshme gjeografike dhe
kushte natyrore të përshtatshme për zhvillimin socio-ekonomik etj.
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METUSH SULEJMANI

NDRYSHIMET NË FAMILJEN SHQIPTARE SI
PASOJË E DINAMIKËS SË PROCESEVE
SHOQËRORE
Familja në përgjithësi është një grup shoqëror primar e cila luan rol të madh në
jetën e njeriut, qoftë në aspektin individual apo në atë grupor-shoqëror. Familja
çdo herë në shoqëri është vërejtur si njëra nga grupet më të rëndësishme
shoqërore. Shoqëria njerëzore nuk mund të njihet dhe të hulumtohet pa u njohur
dhe hulumtuar mirë familja duke marrë parasysh strukturën e saj, marrëdhëniet
familjare, sistemin e vlerave, rolet familjare si dhe funksionet e saj. Si grup
shoqëror familja mund të studiohet nga këndvështrime të ndryshme, sepse
kryen një mori funksionesh. Ajo është pjesë e bashkësisë shoqërore, prandaj
është objekt studimi i shumë disiplinave, në radhë të parë sociologjisë,
pedagogjisë, psikologjisë, shkencave juridike, shkencave sociale etj. Familja
çdoherë gjatë zhvillimit të shoqërisë njerëzore ka luajtur rolin e ndërmjetësuesit
mes individit dhe shoqërisë. Kur bëhet fjalë për familjen është me rëndësi të
përcaktohet dhe definohet vendi i saj në sistemin shoqëror, struktura e saj,
raporti i saj me shoqërinë, funksionet e saj etj. Njeriu si qenie shoqërore lind,
zhvillohet dhe në fund vdes në kuadër të familjes, duke mos marrë parasysh se
për cilin tip të familjes dhe shoqërisë bëhet fjalë. Edhe pse në shikim të parë
duket se familja është një grup i thjeshtë, megjithatë duke marrë parasysh
strukturën dhe funksionet e saj, ajo është njëra nga grupet shoqërore më
komplekse nga shkaku se është vështirë të gjendet ndonjë grup i tillë në të cilin
plotësohen aq nevoja njerëzore dhe shoqërore brenda saj. Prandaj njeriu përveç
asaj që është qenie shoqërore, ekonomike, kulturore etj, ai është edhe qenie
familjare, sepse tërë jetën e tij e kalon në gjirin familjar.
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Edhe Familja shqiptare është një grup shoqëror specifik bio-social e cila i ka
karakteristikat dhe specifikat e veta të veçanta me të cilat dallohet nga familjet e
tjera. Familja shqiptare, e veçanërisht ajo në R. Maqedonisë, kohët e fundit po
përjeton ndryshime të thella dhe intensive. Këto ndryshime gjithnjë e më tepër
po bëhen evidente dhe të kapshme edhe nga qytetarët më të rëndomtë. S’ka
dyshim se familja shqiptare po përjeton ndryshime të thella dhe me një
intensitet tepër dinamik. Për çdo ditë vërehen ndryshime të natyrave të
ndryshme, të cilat deri tani nuk kanë qenë të këtilla dhe të këtij masiviteti. S’do
mend se këto ndryshime janë rezultat i dinamikës së proceseve shoqërore si në
hapësirën shqiptare, ashtu edhe jashtë saj. Gabohet nëse thuhet se në familjen
shqiptare në të kaluarën nuk ka pasur ndryshime. Ndryshime ka pasur, por
intensiteti i tyre ka qenë më i ulët dhe më i ngadalshëm si rezultat i një
dinamike më të ngadalshme të atyre proceseve shoqërore.
Ndryshimet dhe transformimet familjare që vërehen në familjen shqiptare e
irritojnë dhe ngacmojnë çdo njeri, sepse çdo kund flitet për këto ndryshime
duke bërë krahasim me të kaluarën dhe të sotmen. Këto ndryshime diskutohen
dhe shqyrtohen edhe nga njerëzit e penës dhe profesionistët e kësaj fushe. Me
fjalë tjera, këtu kemi dy mënyra të meditimit dhe shqyrtimit të këtij problemi:
mënyra joprofesionale (amatore), ku bëjnë pjesë njerëzit e rëndomtë, dhe
mënyra profesionale shkencore. Mënyra joprofesionale nuk depërton në
brendinë e problemit, por bazohet vetëm në anën formale vizuale, në atë që
vërehet në jetën e përditshme. Kjo formë e shqyrtimit të këtij problemi i vëren
vetëm anët negative të këtij fenomeni, i dënojnë sepse sipas tyre, po na kanoset
një degradim moral dhe se këto janë shenja të një “kiameti” kataklizmi planetar.
Mënyra tjetër profesionale-meditative mbi këtë dukuri është rezultat i një
hulumtimi permanent shkencor të këtij problemi, ku sipas rezultateve të fituara
empirike depërton më thellë në brendinë e këtyre ndryshimeve dhe
transformimeve në familjen shqiptare në R. Maqedonisë. Në kushtet dhe
mënyrën e tanishme të të jetuarit, kur është bërë një hapje e madhe ndaj
pjesëve të tjera etnike shqiptare, është e pamundur të izolohet familja shqiptare
në Maqedoni dhe të diskutohet vetëm për këto ndryshime. Këto ndryshime që
po vërehen në familjen shqiptare në Maqedoni kohët e fundit po kombinohen
me ndryshimet familjare edhe të trevave të tjera shqiptare, siç janë: Shqipëria,
Kosova, Mali i Zi, Lugina e Preshevës, si dhe diaspora shqiptare, e cila jeton
jashtë kufijve të Ballkanit dhe e cila më së tepërmi ndikon në intensifikimin e
këtyre ndryshimeve. Nëse marrim parasysh trevat etnike shqiptare dhe ndikimin
reciprok ndaj njëra-tjetrës, lirisht mund të thuhet se pas shembjes së sistemit
monist filloi intensifikimi dhe dinamizmi i komunikimit dhe bashkëveprimit të
këtyre trevave shqiptare. Kjo formë e bashkëveprimit ndërshqiptar është e
formave dhe natyrave të ndryshme. Me shembjen e Murit të Berlinit dhe rënies
së federatave famoze, ranë dhe u shembën edhe shumë tabu të karakterit politik.
Njerëzit filluan të udhëtojnë të lirë, të bashkëpunojnë në sferën ekonomike - të
merren me biznese të ndryshme, në sferën arsimore dhe shkencore të mësojnë

184

STUDIME ALBANOLOGJIKE

dhe studiojnë dhe si rezultat i gjithë kësaj ndërvarshmërie dhe bashkëpunimi
fituam edhe martesa reciproke.
Pra të gjitha këto forma të komunikimit dhe bashkëveprimit kanë ndikuar që
shumë vlera të barten dhe të huazohen prej një treve në trevën tjetër shqiptare,
duke mos i përjashtuar këtu edhe shqiptarët e Maqedonisë. Një prej atyre
vlerave që vazhdimisht ka një ndikim sui generis mbi ndryshimet në familjen
shqiptare janë edhe vlerat e diasporës shqiptare, veçanërisht të botës
perëndimore. Në mesin e shumë faktorëve që ndikojnë në dinamizmin e këtyre
ndryshimeve në familjen shqiptare në R. e Maqedonisë janë edhe vlerat
kulturore të botës perëndimore, të cilat po barten nga rinia shqiptare që jeton
dhe punon në Perëndim. Kjo pjesë e rinisë, qoftë e lindur apo e shkuar atje si
fëmijë, çdoherë është në kontakt me të rinjtë e atyre kulturave të botës
perëndimore, që në bashkëveprim të përditshëm huazon vlera të atilla të cilat
s’ka dyshim se i bart edhe në vendlindjen e baballarëve.
Elementet patriarkale dhe bashkëkohore të familjes shqiptare
Familja shqiptare në R. e Maqedonisë ka elemente edhe patriarkale edhe
moderne-bashkëkohore, të cilat gjatë funksionimit të saj pa dyshim se huazohen
dhe gërshetohen. Ky tip i familjes është edhe në cilësinë e bashkësisë, por edhe
të shoqërisë, ku hasim solidaritetin mekanik dhe atë organik.1 Në cilësinë e
bashkësisë është sepse akoma dominojnë farefisnia dhe lidhjet e gjakut, ku
shpesh veçohen e drejta zakonore, tradita, familjet relativisht të mëdha; pjesa
dërrmuese e funksioneve familjare realizohen kryesisht në kuadër të vetë
familjes, ku në shprehje vijnë veçanërisht familjet rurale shqiptare të izoluara
nga qyteti. Në këtë tip të familjes, të atyre rurale-bujqësore të cilat më pak
komunikojnë me shoqërinë urbane dhe të industrializuar, akoma dominon
autoriteti i kryefamiljarit. Edhe pse në rënie e sipër, megjithatë në këtë tip të
familjes akoma bëhen përpjekje që të ruhet fryma patriarkale tradicionale,
vlerat autonome tradicionale, ku rolet familjare janë të ndara sipas vijës
mashkullore dhe femërore etj. Individi më së miri ndihet në familjen në të cilën
më së shumti dominon mirëkuptimi, harmonia dhe intimiteti mes anëtarëve, që
paraqesin dhe postulatet themelore të bashkësisë.2
Familja shqiptare është edhe në cilësinë e shoqërisë – pjesë e shoqërisë
bashkëkohore, sepse ka filluar të hapet ndaj shoqërisë - shtetit ku fillon të
institucionalizohet, sepse një pjesë bukur e madhe e funksioneve të saj barten
jashtë saj dhe për to interesohet vetë shteti; kjo familje është më e vogël, është
nën ndikimin e së drejtës pozitive, dominon solidariteti organik dhe kjo familje
1

Emil Dirkem, Solidariteti mekanik dhe organik, marrë nga libri “Teorije o društvo”
faq.200, Beograd,1969)
2
Ferdinad Tenis, Bashkësia dhe shoqëria, marrë nga libri “Teorije o društvo”
faq.184,Beograd, 1969
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shkon kah mënyra individualiste e të jetuarit. S’ka dyshim se familja
bashkëkohore shqiptare në Maqedoni nën ndikimin e proceseve shoqërore më
tepër është familje bashkëkohore dhe familje bërthamë (konjugale) e cila
karakterizohet me një liri dhe demokratizim më të theksuar të marrëdhënieve
familjare në të cilën anëtarët e familjes e veçanërisht të rinjtë i kultivojnë vlerat
heteronome familjare që çojnë kah një individualizëm i cili çdoherë përshkohet
me elemente të theksuara të pikëpamjeve hedoniste dhe eudemoniste.
Natyra dhe esenca e ndryshimeve të familjes shqiptare
Edhe më lart u potencua se në familjen shqiptare ndryshimet janë të mëdha dhe
të llojllojshme. Të gjitha këto ndryshime, të cilat mund të kapen edhe
vizualisht, janë rezultat i ndryshime që ndodhin në sistemin e vlerave familjare,
në marrëdhëniet familjare, në ndryshimet strukturale dhe funksionale të saj etj.
Është e padiskutueshme se në këto ndryshime ndikojnë këta faktorë kryesorë:
procesi i industrializimit, urbanizimi, procesi i migracionit dhe depërtimi i
sistemit të vlerave të botës perëndimore. Pa mëdyshje se këta faktorë, që
ndërlidhen me zhvillimin ekonomik, tekniko-teknologjik, politik, social dhe
kulturor qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi, domosdo ndikojnë edhe në familjen
si grup shoqëror. Gjithsesi se këto faktorë të cilët nxisin ndryshime në brendinë
e qenies familjare, e përcaktojnë edhe karakterin, tipin dhe kahen e zhvillimit të
familjes në tërësi.
Industrializimi si proces socio-ekonomik i cili ndikon në përshpejtimin e
zhvillimit ekonomik të çdo vendi së bashku me procesin e urbanizimit që ka të
bëjë me zhvillimin dhe zgjerimin e qyteteve, në bashkëveprim me proceset
migrative ndikon edhe në përshpejtimin e transformimeve dhe ndryshimeve
familjare. Parashtrohet pyetja: cila është rrjedha e ndikimit të këtyre faktorëve
ndaj familjes? Në kushte të veprimit të këtyre faktorëve, pa marrë parasysh
fuqinë ekonomike dhe dinamikën e zhvillimit të këtyre proceseve shoqërore,
shoqëria ka nevojë për fuqi masive punëtore. Në mesin e kësaj fuqie punëtore
pa dyshim se edhe fuqia punëtore femërore e ka peshën dhe rëndësinë e vet, e
cila në tregun e punës përfshihet barabarësisht me gjininë mashkullore. Në
përgjithësi, duke përfshirë këtu edhe shoqërinë shqiptare, me daljen e femrës
jashtë gjirit familjar dhe punësimin e saj, në kuadër të familjes thyhen shumë
tabu dhe ndodhin ndryshime të thella. Me anë të punësimit të gruas, me të cilin
ajo fiton një pavarësi ekonomike ndaj pushtetit të burrit, ndodhin këto
ndryshime: ndryshon struktura familjare, mënyra e funksionimit të funksioneve
të familjes, fillon të zvogëlohet elementi farefisnor dhe përparësi i jepet
familjes së vogël-konjugale, ndryshon sistemi i vlerave, dhe të gjitha këto së
bashku ndikojnë për ta rrënuar sistemin autoritar të kryefamiljarit. Këto
ndryshime së pari paraqiten në mjediset urbane, ku mënyra e të jetuarit dallohet
për shumë gjëra nga mënyra rurale. Këto ndryshime familjare do t’i ndërlidhim
më tepër me faktorin e bartjes apo huazimit të sistemit të vlerave perëndimore
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në vendin tonë. Dihet se një numër i konsiderueshëm i punëtorëve dhe
familjeve shqiptare punojnë dhe jetojnë nëpër vendet perëndimore të cilat
dallohen mjaft për nga mënyra e të jetuarit dhe për nga sistemi sui generis i
vlerave të tyre.
Ndryshimet që i hasim sot në familjen shqiptare janë këto:
1. Ndryshimet në strukturën dhe madhësinë e grupit familjar,
2. Ndryshimet në marrëdhëniet familjare, dhe
3. Ndryshimet në sistemin e vlerave.
Ndryshimet e grupit të parë ndërlidhen me ndryshimet familjare në strukturën
dhe madhësinë e saj, çka do të thotë se në këtë sferë në familjen shqiptare çdo
ditë po vërehen ndryshime të thella. Si rezultat i ndryshimeve globale
shoqërore, familja shqiptare gjithnjë e më tepër po paraqitet si një familje
bërthamë dhe më e vogël dhe me strukturë dhe role të tjera. Ky lloj ndryshimi
s’ka dyshim se është rezultat i dinamikës së proceseve shoqërore dhe
intensifikimit të faktorit kulturor, ku rol të veçantë ka edhe arsimimi masiv i të
rinjve, e veçanërisht i femrës shqiptare.
Ndryshimet në sferën e marrëdhënieve familjare janë nga ato ndryshime të cilat
familjes shqiptare po i japin formën e një familje bashkëkohore, e cila ndryshon
nga familja tipike patriarkale. Në këtë tip të familjes mbisundojnë marrëdhënie
e tjera dhe me përmbajtje më demokratike për anëtarët e familjes. Në këtë sferë
të ndryshimeve kemi raporte të tjera mes prindërve-burrit dhe gruas, mes
prindërve dhe fëmijëve, sepse këto marrëdhënie karakterizohen me respektim
reciprok dhe me kryerjen e roleve dhe detyrave me interes të përbashkët për
vetë familjen.
Ndryshimet që vërehen në sferën e vlerave s’ka dyshim se janë rezultat i
arsimimit të gjeneratës së re dhe huazimit të vlerave nga diaspora shqiptare.
Pra, si rezultat i këtyre ndryshimeve me përmasa globale, në familjen shqiptare
ndryshon edhe mënyra e të jetuarit, e cila karakterizohet me disa veçori
specifike. Si pikë e parë bie në sy një lloj veshje tjetër apo stil tjetër mode, të
cilën nuk e kemi pasur më herët. Bartëse e këtij stili janë të rinjtë të cilët këtë
ndryshim e realizojnë si rezultat të gërshetimit të kulturave të ndryshme. E
gjithë kjo ndodh si rezultat i ndryshimit të sistemit të vlerave, e veçanërisht
zëvendësimi i atyre autonome me ato heteronome, që çon drejt një
individualizmi. Pra, në këto kushte familja përveç që është e determinuar të
fitojë ndryshime ekonomike dhe sociale, ajo është e determinuar të përjetojë
edhe ndryshime të karakterit kulturor, të vlerave dhe normave të cilat i japin
formë familjes dhe sjelljeve të anëtarëve të familjes. Ky ndryshim në shumë
raste më tepër fiton karakter negativ, sepse kjo lloj veshje shpeshherë është
ekstravagante dhe irrituese. Më lart u tha se ndryshime kemi edhe në sferën e
roleve në kuadër të familjes. Në familjen bashkëkohore shpeshherë këto role
kombinohen dhe nuk vërehet vija mashkullore dhe femërore.
Ndryshimet më të thella hasim në mënyrën e fejesës dhe martesës të të rinjve,
sepse sjelljet e tyre gjenerata e re më nuk i mbështet në autoritetin e prindërve
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të vet, ose në mundësitë ekonomiko-kulturore të familjes së tyre, por para së
gjithash në elementet e veta psikofizike të cilat në plan të parë dalin si vlera të
reja.3 Ndryshimet e lartpërmendura kanë ndikuar që në kushte bashkëkohore të
të jetuarit të kemi ndryshime edhe në mënyrën e të fejuarit dhe martuarit të të
rinjve. Me reduktimin e elementeve patriarkale dhe hapjen e saj ndaj botës në
familjen shqiptare filloi të zbehet fryma kolektive dhe kjo po zëvendësohet me
një individualizim të theksuar. Tani në të shumtën e rasteve të rinjtë vetë e
marrin iniciativën për zgjedhjen e bashkëshortes së ardhshme, por meqë familja
shqiptare akoma posedon elemente patriarkale dhe për ta ruajtur “nderin”
familjar, fejesa e tyre bëhet me ndërmjetësim apo përmes shkuesve. Në këtë
rast edhe shkalla e arsimimit të prindërve ndikon në paraqitjen e këtyre
ndryshimeve. Shkalla e arsimimit edhe në këtë rast paraqitet si rregullator i
rëndësishëm i marrëdhënieve familjare dhe autoritetit familjar në tërësi. Me
rritjen e shkallës së arsimimit të të atit, autoriteti i tij bie gjatë vendosjes rreth
fejesës dhe martesës.4 Për sa i përket martesës dhe mënyrës së realizimit të saj,
në këtë sferë ndryshimet janë edhe më të thella. Fenomeni i martesës në
familjen bashkëkohore dallohet shumë nga ajo në familjen patriarkale.
Ceremonia e martesës tani nuk zgjat shumë si më herët, me ditë të tëra, pastaj
nuk zgjidhen ditët se cilën ditë duhet bërë ajo, sepse më herët ajo bëhej vetëm
të dielave apo të enjteve, kurse sot martesa bëhet çdo ditë. Për dallim nga
familjet patriarkale tradicionale, ku ceremonia e dasmës bëhej në familje, tani
kjo ceremoni kryesisht bëhet nëpër restorante dhe lokale të ndërtuara enkas për
dasma. Kur bëhet fjalë për këto lokale, ato edhe rezervohen shumë më herët një vit më herët, çka do të thotë që dasma rezervohet dhe caktohet një vit më
parë për shkak konkurrencës tepër të madhe. Fenomenin e caktimit të dasmës e
hasim edhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit dhe kanunet e tjera shqiptare. P.sh.
sipas Kanunit të Mirditës dasma caktohet dy deri tre muaj përpara, kurse sipas
Kanunit të Lekë Dukagjinit, varianti i Pukës, 3-5 javë para etj, në varësi nga
traditat dhe zakonet e krahinës.5 Mirëpo fenomeni i caktimit të kohës së
ceremonisë së dasmës që bëhet sot dallon nga ai që definohet sipas Kanunit të
Lekë Dukagjinit, sepse në Kanun vërehet respektimi i frymës tradicionale që
duhet të trashëgohet, kurse tani në botën bashkëkohore kemi konkurrencën, e
cila siguron mbijetesën në kushtet e ekonomisë së tregut. Kohët e fundit në disa
pjesë të R. së Maqedonisë ku jetojnë shqiptarët kemi edhe një risi në
ceremoninë e fejesës. Në ceremoninë e fejesës, e cila festohet njësoj sikurse
edhe dasma, ka filluar të praktikohet edhe një ndryshim të cilin nuk e kemi
pasur më herët, p.sh. ftesa e dy bashkëshortëve të ardhshëm të marrin pjesë në
gazmendin familjar. Kjo ceremoni është gati e njëjtë sikurse ajo e dasmës.
Parashtrohet pyetja: cila është përmbajtja e kësaj dinamike të ndryshimeve?
3

Prof.Dr.Naum Matilov , Sociologija na brakot i semejstvoto, faq,232, Shkup, 2002
Prof.Dr.Naum Matilov ibid.faq.200, Shkup 2002
5
Aleks Luarasi Mardhëniet familjare” faq.136, Tiranë, 2001
4
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Pjesa dërmuese e këtyre ndryshimeve është pasojë më tepër e huazimit të këtyre
vlerave të diasporës shqiptare, e cila për shkak angazhimeve në vendet ku
punojnë dhe jetojnë janë të “obliguar”në mënyrë të qetë dhe evolutive t’i
pranojnë këto ndryshime. P.sh. shpeshherë ndodh që disa qytetarë tanë që
punojnë në Perëndim, ceremoninë e synetimit ta kenë kryer një vit më parë,
kurse dasmën e bëjnë vitin e ardhshëm. Ose risia tjetër që ndërlidhet me
dasmën shqiptare është edhe ajo që çiftet bashkëshortore martohen pa
ceremoni, lindin fëmijë dhe më vonë pas disa vitesh e bëjnë ceremoninë e
dasmës. S’do mend se ky fenomen është një huazim i sistemit të vlerave të
popujve perëndimorë, i cili ka filluar të praktikohet edhe te ne.
Përveç këtyre risive, në kuadër të familjes shqiptare kemi edhe një fenomen
tjetër, që është në zgjerim e sipër, “martesat me viza” të rinisë shqiptare, qoftë
me femra shqiptare apo edhe me femra të nacionaliteteve të tjera të vendeve
perëndimore. Ndoshta kjo është edhe dukuria më prezente për të cilën kohët e
fundit diskutohet me të madhe nëpër familjet shqiptare. Cilat janë
karakteristikat e këtij fenomeni? Ky fenomen po ndodh për dy arsye: për shkak
martesës, dhe për shkak papunësisë masive të qytetarëve shqiptarë. Mund të
thuhet se karakteristika e dytë është më dominante dhe e përcakton përmbajtjen
e këtij fenomeni. Për sa i përket martesës me femrat shqiptare, është normale,
edhe pse edhe këtu dominon përfitimi material, kurse në anën tjetër martesa me
femrat joshqiptare është jonormale nga shkaku se ato bëhen vetëm nga përfitimi
dhe interesi material. Jonormaliteti i kësaj dukurie vjen në pah se këto
“martesa” në të shumtën e rasteve janë disfunksionale, sepse dallimi në moshë
shpeshherë është mjaft i madh. Ky jonormalitet shpeshherë po shndërrohet në
“normalitet” me reperkusione të natyrave të ndryshme për familjet shqiptare.
P.sh. ka ndodhur që një bashkëshortësi e këtillë fiktive të shndërrohet në
bashkëshortësi reale dhe aktive duke krijuar edhe familje më të gjerë, duke e
prishur dhe rrënuar familjen e mëparshme në vendin amë. Në këtë mënyrë
shpesh vjen te ndarja e bashkëshortëve, ku fëmijët rriten dhe edukohen vetëm
me njërin prind. Kjo formë e edukimit jo të plotë pa dyshim se ka pasoja të
dëmshme në jetën e mëtutjeshëm të të rinjve dhe jo rastësisht paraqiten sjellje
devijante dhe probleme socio-patologjike. Psikiatria bashkëkohore pacientëve
të vet u përshkruan shumë çrregullime në personalitetin e tyre pikërisht nga
joharmonia dhe disfunksionaliteti familjar. Nëse gruaja ndahet ose mbetet e
vejë, situata bëhet edhe më e komplikuar, kurse rreziku nga vetmia shprehet në
mënyrë të veçantë. Fëmijët të cilët rriten në mjedisin e ngushtë familjar kur e
lëshojnë shtëpinë ballafaqohen me problemet e përshtatjes së fuqishme në
format e ndryshme të sjelljeve6. Pastaj gjithashtu ka ndodhur që shumë të rinj

6

Majkl Miterauer, Rajnhart Zider, Paraqitja e cikluseve të familjes bashkëkohore,
Serbokroatisht, marrë nga libri “Radjanje moderne porodice” grup autorësh, faq.207,
Beograd, 1988.
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shqiptarë të shfrytëzohen dhe keqpërdoren nga femrat e vendeve perëndimore
pa kundërshpërblim dhe “martesë me vizë”.
Anët pozitive dhe negative të këtyre ndryshimeve
Është e vërtetë se njeriu, familja dhe shoqëria në tërësi duhet të ecin me kohën
dhe të jenë pjesë imanente e proceseve shoqërore. Është e pamundur që familja
si grup parcial bio-social të mos jetë nën ndikimin e ndryshimeve globale
shoqërore, prandaj është më se normale që edhe në familjen shqiptare t’i kemi
këto ndryshime dhe këtë dinamikë të transformimit familjar. Kjo edhe i
demanton shumë teori mbi familjen të cilat atë e marrin si diçka statike, të
pandryshueshme dhe të përhershme, si qelizë themelore të shoqërisë. Nëse në
njërën anë shoqëria zhvillohet dhe ndryshohet, kurse në anën tjetër familja
mbetet konstante dhe nuk ndryshohet, atëherë këtu diçka nuk është në rregull
dhe fitojmë një disfunkcionalitet të sistemit global shoqëror, që do të thotë që
disa elemente të sistemit shoqëror funksionojnë, kurse disa të tjera nuk
funksionojnë. Ndryshimet që ndodhin në familje si rezultat i ndryshimeve
globale janë shumë normale dhe të kapshme për secilin, nga shkaku se këto
ndryshime janë pasojë e zhvillimit dialektik të shoqërisë njerëzore. Parashtrohet
pyetja: në këto ndryshime a kemi të meta dhe anë negative që e cenojnë
zhvillimin harmonik të familjes dhe a ndikojnë në dekompozimin e saj? Është
më se e vërtetë se në kuadër të këtyre ndryshimeve kemi edhe anë negative, që
e cenojnë jo vetëm zhvillimin normal familjar, por edhe zhvillimin e
gjithëmbarshëm shoqëror. Këtu para së gjithësh kemi të bëjmë me sjelljet
devijuese apo dukuritë socio-patologjike që ndodhin pikërisht në gjirin familjar.
Të gjitha këto sjellje devijuese janë pasojë e animit apo të fitimit të një
individualizmi ekstrem nga ana e të rinjve. Ky individualizëm fitohet së pari
nga pavarësia ekonomike qoftë e gjinisë mashkullore apo të asaj femërore.
Shkallën e pavarësisë dhe lirisë së individit nga familja në këtë rast e rregullon
lartësia e të ardhurave në familje. Lartësia e të ardhurave ndikon në formimin e
marrëdhënieve të përgjithshme familjare, gjegjësisht në shkallën e
transformimit të marrëdhënieve autoritare në familje.7 Në këtë mënyrë, një
pjesë bukur e madhe e të rinjve sot, duke qenë të pavarur nga familja dhe jashtë
kontrollit familjar, bëjnë përpjekje që ta gjejnë identitetin e tyre dhe fatin e tyre,
që siç u tha edhe më sipër, përshkohen me elemente hedoniste. Në këtë mënyrë
rinia fillon të bredhë poshtë e lartë, të shoqërohet me grupmosha të vlerave të
dyshimta, të demonstroj sjellje devijuese: ta përdorë drogën, alkoolin,
prostitucionin, dhe në fund të përfundojnë në sjelljet dhe veprimet kriminale.
Sot një pjesë e madhe e të rinjve bëjnë një jetë të shthurur, të çoroditur dhe të
dezorientuar, që do të thotë se ky fenomen fillon nga veshja e çoroditur,
7

Angjelka Miliq, Eva Berkoviq, Ruzha Petroviq, Domaqinstvo porodica i brak u
Jugoslaviji, faq.60, Beograd, 1981.

190

STUDIME ALBANOLOGJIKE

përdorimi i pornografisë përmes internetit, përdorimi i substancave narkotike, e
deri te sjelljet kriminale. Deri vonë në popullatën shqiptare nuk është ditur për
këto dukuri sociopatologjike dhe se rinia shqiptare ka qenë njëra nga ato që ka
qenë më e mbrojtura nga këto probleme. Në këtë drejtim, këto dukuri sociopatologjike, që për fat të keq po përdoren edhe nga rinia shqiptare, janë
dinamizuar dhe po zgjerohen sidomos nga një pjesë e rinisë shqiptare që jetojnë
dhe punojnë në diasporë-botën perëndimore. Kjo rini në kontakt me rininë e
atyre vendeve dhe në kontakt me sistemin e vlerave të atyre kulturave pa
dyshim se bart vlera të tilla edhe në vendin amë
Në familjen shqiptare në tërësi e kemi edhe një problem i cili pa dyshim se po e
cenon harmoninë familjare dhe mirëvajtjen e proceseve të gjithëmbarshme
familjare. Bëhet fjalë për dhunën në familje, që ushtrohet në forma të
ndryshme, nga e cila po pësojnë si femrat ashtu edhe fëmijët. Ky fenomen në
familjen shqiptare në përgjithësi, ashtu edhe në Maqedoni, deri vonë ka qenë
një tabu temë, që mbahej sekrete, si rezultat i funksionimit të raporteve dhe
marrëdhënieve patriarkale tradicionale kur këto familje funksiononin kryesisht
sipas së drejtës zakonore. Si rezultat i demokratizimit të marrëdhënieve
familjare dhe transformimit të familjes patriarkale në atë bashkëkohore,
problemi i dhunës në familje gjithnjë e më tepër po del mbi sipërfaqe dhe po
denoncohet. Edhe pse akoma ka tendenca të fshehjes së dhunës në familje për
shumë arsye, megjithatë ky problem është evident dhe kohët e fundit po
praktikohet me të madhe. Prezencën e këtij fenomeni po e vërtetojnë shumë
hulumtime shkencore me anë të të cilave bëhen përpjekje të zbulohen shkaqet e
këtij problemi. Parashtrohet pyetja: a ka në të vërtetë dhunë familjare në
familjen shqiptare, cilat janë shkaqet dhe cilat janë pasojat e saj? S’ka dyshim
se dhuna në familjen shqiptare është prezente, edhe pse ky problem nuk ka dalë
plotësisht në sipërfaqe. Shkaqet e këtij problemi janë të natyrave të ndryshme,
si p.sh. varfëria, papunësia, çrregullimet mentale, praktikimi sjelljeve devijuese
në familje (sjelljet socio-patologjike) etj. Në mesin e këtyre faktorëve, nga të
cilët nuk duhet neglizhuar asnjëri, edhe sjelljet devijuese, që kohët e fundit
praktikohen me shumë në familje, zënë vend qendror dhe merren si një nga
faktorët kryesor për nxitjen e dhunës në familje. Sjelljet devijuese, siç u tha
edhe më sipër, janë rezultat edhe të ndryshimeve radikale në familjen
bashkëkohore shqiptare, të individualizmit dhe shthurjes të jetës dhe normave
morale, që për pasojë sjellin përdorimin e dhunës në familje. Pasojat e këtij
problemi janë të mëdha, pësojnë më tepër fëmijët. Ata në vend të një edukate
të shëndoshë, fitojnë trauma, që do t’i bartin gjatë gjithë jetës, duke u
shndërruar edhe ata në personalitete neurotike dhe delikuente, të cilët do të jenë
të dëmshëm si për rrethin familjar ashtu edhe mbarë shoqërinë.
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Përfundim
Familja shqiptare në Republikën e Maqedonisë po përjeton ndryshime të thella
në të gjitha sferat e saj. Të gjitha këto ndryshime janë rezultat i ndryshimeve
globale që kanë pasuar nga zhvillimi i hovshëm i proceseve shoqërore. Me këtë
vërtetohet se familja në tërësi nuk është qelizë e pandryshueshme shoqërore,
por grup shoqëror që ndryshon konform ndryshimeve shoqërore në tërësi.
Ndryshimet në familjen bashkëkohore shqiptare janë rezultat i zhvillimit global
të shoqërisë, që karakterizohet me proceset e industrializimit, urbanizimit,
proceseve migrative dhe depërtimin e vlerave nga diaspora shqiptare që jeton
dhe punon në botën perëndimore. Edhe pse familja shqiptare akoma ka
elemente të fuqishme patriarkale, megjithatë në këtë familje gjithnjë e më tepër
po dominojnë vlerat që e karakterizojnë familjen bashkëkohore. Familja
bashkëkohore shqiptare është grup shoqëror bio-social me elemente të
bashkësisë, por edhe si institucion ku shumë funksione janë shoqërorizuar nga
ana e institucioneve shtetërore dhe gjithnjë e më tepër po hapet ndaj shtetit.
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Summary
The Albanien family in Republic of Macedonia is under significant changes in
every area. All these changes are the result of the global societal changes which
are the consequence of a dynamic development of processes in the society.
This is a confirmation that the family is not an unchangeable cell in the society
but a group in the society that changes according to the changes in the society
as a whole.
The changes in the modern Albanian family are the result of the global
development of society which is characterized with the process of
industrialization, urbanization, migration and the penetration of wwester values
which is conducted by the Albanian diaspora living and working in western
countries. Regardless of the fact that the Albanian family still has strong
patriarchal elements, values that are typical of modern families are becoming
more dominant. The Albanian family is a bio-social group in the society with
elements of the community but on the other hand it is an institution where many
of itsfunkctions have been more influenced by the state institutions and is
becoming more open to them.
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DRITA HALIMI-STATOVCI

TRADITA DHE MODERNITETI

Literatura antropologjike e kohës së re thotë se në vigjiljen e shekullit 21
globalizimi arrin shkallën më të zhvilluar, më të lartë brendapërbrenda fushës
së vet. Së pari, ngase globalizimi përgjithësisht ndikon në hapjen e territoreve
të reja duke sfiduar kështu komunitetet e mbyllura, lokalitetet, fshatarët, tributë
dhe kulturat e ndryshme, që karakterizonin hulumtimet antropologjike në të
kaluarën. Së dyti, globalizimi është bërë një pikë referimi për një numër të
trendeve bashkëkohore teorike të fushave të ndryshme antropologjike.1 Bazuar
në filozofi të këtillë, ndodhë që të krijohet ndonjë unitet artificial dhe të ketë
elemente dhe qëndrime të përbashkëta, që pajtohen për natyrën e globalizimit
dhe për efektet e saj. Natyrisht se nga këndvështrimet e këtilla perspektiva e
antropologjisë së globalizimit do të tregojë sukses në fushën e
transnacionalizmit dhe të identitetit global.
Ttradita si nocion dhe si realitet, por edhe si kategori shoqërore është fenomen
që gjen rrugë dhe shtigje jetese edhe në kohën e globalizimit. Në fjalorë e në
enciklopedi të ndryshme tradita shpjegohet me fjalën latine traditio, që
përfshinë trashëgiminë, pasurinë kulturore, e cila bartet në brezat e ri në mënyrë
verbale, me transmetim të dijeve, të dokeve e të zakoneve, me transmetim të
vlerave me shkrim ose verbalisht.2 Studimet antropologjike “traditën” e shohin
1

Ted C. Lewellen,The Anthropology of Globalization, Bergin &Garvey,Westport,
Connecticut-London 2002, f. vii.
2
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, ASHRPSSH, Tiranë 1980, shpjegimi te fjala traditë, f.
2010 dhe te fjala trashëgimi, f. 2017;B. Klaic, Rjecnik stranih rijeci, izraza i kratica, Zora,
Zagreb 1962, shpjegimi te fjala tradicija, f. 1502; Enciklopedija politicke kulture,
Savremena administracija , Bgd. 1993, shpjegimi te fjala tradicija, f. 1204; Companion
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si opozitë të modernizimit.3 Ose, shpjegohet tradita duke argumentuar me
trashëgimi, ku përfshihen elementet e kulturës që realisht nuk janë pjesë e
proceseve të përditshmërisë aktive të traditës.4 Sipas qëndrimeve të këtilla
kultura përfiton cilësi dhe bëhet trashëgimi vetëm në raste kur nuk është në
përdorim aktiv dhe aktual të çdoditshëm, por kalon në kujdesin e kuratorëve
dhe të institucioneve përkatëse. Mendojmë se këtu ka vend për diskutim, sepse
edhe në institucione dhe nën përkujdesjen e kuratorëve, ose ndonjë përkujdesje
tjetër, trashëgimia megjithatë përdoret, konsumohet qoftë aktivisht ose
pasivisht. Të vërejmë gjithashtu se koncepti i trashëgimisë përballë konceptit
traditë në literaturë ndodhë të shfaqet kundërthënës dhe diskutabil. Për autorin
S. Hall trashëgimia përfaqëson “një rrugë, në të cilën kombi dalëngadalë
ndërton për vetveten një lloj kujtese shoqërore kolektive.5 Nuk është e tepërt të
nënvizohet se trashëgimia kulturore është e rëndësishme për çdo shoqëri, për
çdo vend dhe për botën e njerëzimin mbarë. Ajo është pjesë e historisë së
njerëzimit. Sot ka shumë organizata e asociacione të ndryshme që kujdesen për
trajtimin dhe menaxhimin e drejtë të trashëgimisë kulturore. Mjafton të
përmendim vetëm UNESCO-n, (Organizata e Kombeve të Bashkuara për
edukim, shkencë dhe kulturë), që me Konventa të veçanta ndihmon rrjedhat
pozitive të trashëgimisë kulturore, qoftë kjo e luajtshme ose e paluajtshme.
Moderniteti është një nocion, një kuptim dhe fenomen shoqëror që çdo herë i
përket kohës së re. Sipas shpjegimeve të ndryshme teorike, moderniteti shënon
lëvizjet kulturore intelektuale që nga shek XVII dhe mund t’i referohet
shfaqjeve e dukurive të ndryshme shoqërore-ekonomike. Autorët e ndryshëm,
varësisht nga fusha të caktuara shkencore, japin periodizime të ndryshme ose të
ngjashme me njëri tjetrin. Duke ecur nga një përkufizim në tjetrin do të hasim
edhe ndonjë shikim më ndryshe, më disonant nga ajo që duket si rëndomësi.
Autori Appadurai, p.sh. shpjegon se për të kuptuar sot rrjedhat e globalizimit
dhe domethëniet e modernitetit, ka raste kur më parë lypset dekolonizuar
prodhimi kulturor, të cilin ky e quan si formë të rëndë kulturore.6 Fjala është
për lojen e quajtur Kriket dhe për çështje të modernitetit në Indi, për çfarë nuk
do të diskutojmë më tutje. Po ashtu, nuk do të ndalemi në qëndrime të
përgjithshme, e as të veçanta të autorëve të ndryshëm. Është me rëndësi se
moderniteti dhe modernizmi kanë të bëjnë me zhvillimin e shoqërisë, me
Enciclopedia of Anthropology, ed. by T. Ingold, Routledge, London-New York 2002,
shpjegimet në f. 351, 504, 517.
3
Ullrich Kockel, Reflexive Tradition and Heritage Production, në: Cultural Heritages as
Reflexive Traditions, Palgrave Macmillan 2007, f. 19
4
Ullrich Kockel, po aty.
5
Màiréad Nic Craith, Cultural Herirages: Process, Power, Commodification, në Cultural
Heritages as Reflexive Traditions, f.6.
6
A. Appadurai, Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization, Minnesota
Press, Eighth printings 2008, f. 30-33, 110-112.
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zhvillimin e teknologjisë, me ndryshimin e standardeve dhe të filozofisë
jetësore, me komunikime të reja teknologjike, me perceptime, koncepte të reja
valorizuese që rrinë fuqishëm përballë kohës në të cilën jetojmë.7
Trashëgimia kulturore shqiptare, varësisht nga fusha të caktuara vjen e
ruajtur mirë deri në kohën tonë. Megjithatë, rrjedhat e përgjithshme globale, siç
ndodhë gjithkund në botë, nuk kursejnë as traditën tonë. Trashëgimia si kulturë
krijohet e rikrijohet, tregon dhe informon për vetvete, por edhe për të tjerëtligjëron për diskurse të llojllojshme identitare. Projektimet e jetuara aktualisht,
të natyrës prezantuese ose konsumuese shfaqen nga më të ndryshmet dhe
bindshëm tregojnë se tradita dhe trashëgimia kanë forcë të madhe ndërthurëse
në rrjedhat e jetës moderne. Zaten, filozofi dhe poeti arabo-amerikan Khalil
Gibran, duke medituar për traditën, që moti pat thënë se kulturat e vjetra që nuk
arrijnë të rigjallërohen me krijimtarinë moderne, janë të dënuara me rrënim
intelektual. Kjo patjetër të shtynë të mendosh për kulturën, për traditën dhe për
modernen e jetës shqiptare. Konstatimi i parë mbase do të jetë se kultura
shqiptare është një kulturë sedentare, është një kulturë e formuar lashtërisht dhe
është një kulturë me përplot elemente të larmishme brenda arealit të vet etnik,
por është kulturë stabile me elemente të dallueshme universale etnikekombëtare, e pasur me të gjitha ngjyrat jetësore. Trashëgimia kulturore
shqiptare shfaqet e lidhur ngushtë me karakterin e kombit të cilit i takon dhe
vazhdon jetën e vetë në modernitet, duke dialoguar dhe reflektuar bindshëm
identitet kombëtar. Si të njohim diçka konkrete nga jetësimet e tilla, si ta
ndjejmë reflektimin e imazheve, si ta përjetojmë të bukurën, dhe si ta kuptojmë
ripërtëritjen dhe dialogimin sot? Si ta njohim vitalitetin dhe fuqinë kreative të
njeriut tonë në rrafshin e antropologjisë kulturore!
Trashëgimia kulturore është një fushë e gjerë dhe shumë komplekse. Të hedhim
pak dritë për një pjesë të vogël të trashëgimisë kulturore, përkatësisht për disa
segmente etnokulturore, që na shoqërojnë thuaja kudo që të gjendemi.
Nga fusha e kulturës shpirtërore
Në fushën e kulturës shpirtërore, përkatësisht në fushën e dokeve e të zakoneve
familjare veçojmë rastet e përgëzimit të foshnjës së porsalindur, dhe rastet e
martesave e të gazmendeve dasmore. Në qytetet tona në Kosovë, në Maqedoni
ose gjetiu, është bërë rëndomësi, përditshmëri që përgimi, fatimi ose xhumaja
7

Encyclopedia of social and Cultural Anthropology, A.Barnard - J. Spencer ,Routledge,
London-New York 2001, shpjegimi te fjalët modernism dhe modernity, f. 378-379;
Companion Enciclopedia of Anthropology …, f. 351, 504; A. Appadurai, vep. e cit., f. 29,
33, 179.
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për foshnjën e porsalindur të zhvillohet në lokale e restorante publike, të mëdha
ose të vogla. Me këtë rast nuk dëshirojmë të diskutojmë për autentiken, për
origjinalen, për të transformuaren e për rikrijime, ose për vlera të traditës e për
kreativitete aktuale, por thjesht evidentojmë një dukuri të re si një normalitet të
kohës moderne. Natyrisht se fjala është për globalizim, por çfarë kemi brenda
këtij globalizimi? Praktikat e riteve të lindjes në jetën aktive dhe aktuale të
përditshme tani më nuk zhvillohen me intensitetin, begatinë dhe diversitetin që
kishin deri në gjysmën e parë te shek. XX. Mirëpo, në këtë kohë moderne,
ndodhë që ceremoniali i përgëzimit të bartet në sallone e restorante publike,
madje “negociohet” që aty të rregullohet edhe shtrati i lehonisë. Për më tepër
nën dyshekun e rregulluar “për lehoni”, si “për adet”, nuk harrohet të vendoset
pak bar i tharë.8 Natyrisht se në raste të këtilla nuk ka ndonjë njohuri teorike
shkencore për kultin e bimësisë dhe simbolikën jetëdhënëse, ngadhënjimtare të
barit, por thjesht nëpërmjet një zakoni të lashtë, pa ndonjë vetëdije të qartë,
ripërtërihet një pjesës e kulturës kultike. Pjesëmarrëset në gazmend janë vetëm
femra, qofshin këto të familjes, të shoqërisë ose edhe ndonjë e huaj, meqë
rrethanat tona jetësore janë të tilla që mundësojnë edhe shoqërim me të huaj e
ndërkombëtarë. Çuditërisht shërbimin në restorante, zakonisht e bëjnë
kamerierët meshkuj. Struktura e pjesëmarrëseve në gazmend është e
nduarnduartë.

Foto 1. Torte-djep, fotografuar në një restorant të Prishtinës, në janar 2008
8

Nga shënimet vetanake hulumtuese në terren në qytetin Tetovë, në Malësitë e Tetovës e
të Dervenit në vitin 2000-2004.
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Aty ka gra që shkojnë të mbuluara, ose vajza të reja që mbajnë mini funda e
mini pantallona, por ja se moderniteti i ynë jo që përballon, por i akordon mirë
shpërputhjet e tilla.
Një dukuri, ta quajmë ritual po ashtu të ri9 në përgëzimet për foshnjën e re është
rasti kur, fjala vjen gjatë zhvillimit të gazmendit, në një moment të caktuar,
shfaqen bashkë bashkëshorti e bashkëshortja (lehona) me foshnjën e tyre të
vendosur në karrocë dhe me krenari defilojnë nëpër sallë, duke u përshëndetur
me të ftuarit në gazmend. Pra, një paradoks kulturor. Para sallës përplot femra,
ekskluzivisht femra, për një moment shfaqet edhe babai i foshnjës. Po t’i
vështrojmë këto elemente
në
rrafshin e etnologjisë, përkatësisht
antropologjisë kulturore, do të themi se këto dukuri sjellin një jehonë arkaike,
forma reliktore të ritualeve të lindjes drejtpërdrejt në modernitet, por me mjete
dhe funksione të modernizuara. Aktorët që ushtrojnë veprimet e tilla sigurisht
se nuk i zhvillojnë këto praktika për hir të kultit të bimësisë ose të zakonit të
kuvadës10 (lehonisë së burrit), por thjesht për kënaqësi, për atraksion dhe, për
modë. Gjithashtu, në këtë mënyrë pretendohet të ngrihet imazhi i individit
përballë shoqërisë. Paradoksale apo diskordancë e imagjinatës, por ja se
moderniteti mban në vete edhe traditën, ndërsa format e shprehjes traditore janë
të nduarduarta dhe në harmoni me kohën.
Rast tjetër i zhvendosjes së zakonit të përgimit nga shtëpia në restorante publike
dialogohet dhe performohet me një simbolizëm atraktiv të ëmbëlsirës apo
desertit torte-djep (torte e formësuar-imituar si djep). Vërtetë një imagjinatë
kreative e pazakontë dhe një dukuri e pazakontë ripërtëritëse e traditës në
modernitet. Në shumë kultura botërore djepi11 simbolizon jetën dhe uterusinmitrën, përkatësisht barkun e nënës, të cilën edhe e zëvendëson. Si artefakt i
kulturës shqiptare djepi punohet nga druri i zgjedhur me shumë kujdes, dhe
dekorohet me motive të ndryshme tejet domethënëse, që përfitohen me
drugdhendje artistike. Të ashtuquajturat këngë të djepit përfaqësojnë
problematikë më vete në folklorin shqiptar. Në disa kultura djepi punohet
thjesht nga një copë druri duke i dhënë formën e barkës së vogël. Prandaj djepi
lidhet edhe me udhëtimin me barkë, përkatësisht mitra që noton, mbron gjatë
kalimit nëpër botë. Si do që të jetë djepi i përdorimit aktiv i çdo kohe paraqitet
të jetë artefakt lëndor i qëndrueshëm dhe po ashtu ka biografinë e vet kulturore
9

Rasti në Prishtinë, në Gusht të vitit 2007, në restorantin “Zhuzhi”.
Për kuvadën të konsultohet: A. Gjergji, Gjurmë të matriarkatit në disa doke të dikurshme
të jetës familjare, BUSHT, seria shkenca shoqërore, nr. 2, f. 284-285; U. Xhemaj, Shtresime
kulturore, IAP, prishtinë 2005, f. 31-45; D. Halimi-Statovci, Etnologjia flet, IAP, Prishtinë
1998, f. 196-198.
11
J. Chevalier-A. Gheerbrant, Rjecnik Simbola,Nakladni zavod MH 1983, te fjala
kolijevka, f.267; Dz. Kuper, Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola, Prosveta,
Nolit, te fjala kolevka, f.68
10
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dhe sociale për të cilën diskuton Kopittof.12 Biografia kulturore e djepit
varësisht nga historiku i vet - ngritë, ose zbret vlerën komoditizuese të tij në
raste kur djepi përdoret aktivisht, kur shitet, huazohet, blihet, ruhet, ekspozohet
si artefakt muzeal etj. Këtu nuk do të flas për faktin se kultura shqiptare djepin
e ngrit deri në kult, madje sipas filozofisë popullore djepi përherë mban
vëmendjen e përqendruar dhe zgjon emocione. Djepi-torte i servuar në
gazmendin e fatimit për foshnjën e re, madje pikërisht në kryeqytet, në
Prishtinë, na paraqitet i natyrës efemere për arsye se është i harxhueshëm dhe
me vlerë për afat të shkurtër. Mirëpo, për filozofi të modernitetit të sotëm kësaj
torte sikur i “kërkohet” funksioni përçues për të gjithë simbolikën që mban në
vete, dhe është “dialoguar” si vlerë e traditës, ku tani vizualisht dhe duke
“ëmbëlsuar” të pranishmit në gazmend, komunikon se x.y familja është shtuar
me një trashëgimtar të ri. Pra në “kokat” tona moderne, edhe sot zë vend kulti
dhe simbolika e djepit të traditës, të së vjetrës.

12

I. Kopytoff, The cultural biography of things: commoditization as process, në: The Social
Life of Things, ed. by A. Appadurai,Cambridge Univ.Press 2003, f. 64-73, 86-89.
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Foto 2. Vajzushe e re me veshje popullore, fotografuar në Patishka Rekë
(Shkup), më 31.10.2008
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Veshja si veçanësi brenda kulturës materiale
Në fushen e kulturës materiale veshjet shquhen për bukuri, për lashtësi, për
laryshi, për teknologji, për atraktivitet e për shumë elemente të tjera.
Karakteristikë e përgjithshme e veshjeve popullore që mbahen aktivisht në
përditëshmërinë tonë është se ato janë të transformuara13, të modifikuara, të
rikompozuara, por pretendojnë dhe vlerësohen nga bartëset por edhe nga të
tjerët, se janë popullore, madje kombëtare. Fenomeni i emërtimit veshje
kombëtare është i kohës së re, i dialoguar dhe i stabilizuar veçanërisht në kohët
e modernitet. Në etnologjinë dhe në kulturën shqiptare në përgjithësi nuk njifet
ndonjë veshje e veçantë, apo një kostum i vetëm universal si përfaqësues i
veshjes së kombit shqiptar, por si duket për filozofinë kulturore shqiptare
veshja e traditës, si dhe emërtimi veshje popullore, është emërtim, është veshje
dhe realitet artefaktual, por edhe konceptual më i afërt me kuptimin veshje
kombëtare. Veshjet popullore mbahen, përkatësisht janë mbajtur aktivisht dhe
gjerësisht në hapësirat shqiptare dhe nga bartës-pjesëtarë të kombit shqiptar,
prandaj merr ngjyrim dhe karakter kombëtar dhe shprehë identitet etnik dhe
kombëtar shqiptar. Konsumimi i sotëm kulturor i fenomenit veshje e traditës, të
cilës do qoftë hapësirë gjeo-etnografike, gjithnjë e më tepër stabilizon
emërtimin veshje kombëtare. Thjesht për filozofinë e sotme jetësore emërtimi
veshje kombëtare është i pëlqyeshëm, është tingëllues, është krenar dhe është
identitar. Mobiliteti i gjerë i popullit shqiptar, jetesa dhe veprimtaria jashtë
vendlindjes, jashtë tokës mëmë, ka bërë që çdo gjë e traditës, e formuar dhe e
konsumuar gjatë historisë, të trajtohet, të dialogohet, të stabilizohet dhe të
konsumohet si kulturë kombëtare.

13

Drita Halimi-Statovci, Etnologjia flet, IAP, Prishtinë 1998, f. 39-62.
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Foto 3. Veshje e Rrafshit të Dukagjinit, fotografuar në hapësirat e Muzeut
Etnografik të Prishtinës, në prill 2009
Krijimet e reja në fushën e veshjeve gjithnjë e negociojnë origjinalitetin dhe
kombëtaren duke aplikuar më karakteristiken në rrafshin e përdorimit të
materialit, të ngjyrës, të zgjedhjes së motiveve, mënyrës së prerjes e qepjes.
Brenda hapësirës etnike shqiptare, ose diku në mërgim, shqipëtari kultivon dhe
konsumon trashëgiminë kulturore të kombit që i takon, dhe çdo herë, në vendin
e vet ose atje jashtë ku jeton e vepron, prezenton segmente të kulturës së vendit
e të lokalitetit të vetë, duke i konvertuar simultanisht në vlera kulturë
kombëtare që ka elemente rrënjëse e të prejardhjes. Si mjet shprehës dhe
realizues rëndomë zgjidhet kënga, vallja dhe veshjet. Shqiptarët kudo që janë,
në truallin e vet autokton, në Evropë ose në Amerikë, me veshjet e veta të
traditës në raste të veçanta festive, vendosin dhe stabilizojnë një komunikim të
pëlqyeshëm dhe të pranueshëm, lehtas të kuptueshëm dhe të “lexueshëm” si
dialog, si diskurs, si komunikim ndërmjet shqiptarëve dhe dikujt tjetër, ose
anasjelltas. Përmendim këtu Arbreshët e Italisë dhe veshjen e tyre karakteristike
që me stoicizëm të pakontestueshëm, për shekuj me radhë dialogon dhe
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përfaqëson qenien etnike shqiptare. Dialogimet e këtilla kulturore krijojnë ura
afrimi ndërnjerëzor kudo që të jetë. Këtë dukuri, Appadurai do ta shpjegon dhe
do ta quan “rinegociim të lidhjeve diasporike.14 Kultura shqiptare reflekton
shembuj realist gjithnjë aktual të lidhjeve të qëndrueshme nga këndvështrime
të këtilla.
Veshjet që mbahen në dasma të sotme nuk pasqyrojnë identitetin krahinor në
aspektin etno-gjeografik, por bindshëm negociojnë kombëtaren. Diskursi i
sotëm i veshjes informon se tani këto mbahen më tepër si simbole etnike dhe
dialogohen e konsumohen thjesht si veshje kombëtare. Shtrohet çështja e
origjinalitetit dhe e burimores, e krijimtarisë në Kohën e Re! Veshja për raste të
këtilla të veçanta, në rrethana të reja po ashtu të veçanta, domosdo porositet e
zgjidhet dhe punohet me kujdes të shkallës së lartë, ndërsa kriteret kryesore
janë: të duken sa më bukur, sa më impozante, sa më imponuese dhe mbi të
gjitha sa më kombëtare. Pra, ka origjinalitet në përdorim të lirë dhe pozitiv të
trashëgimisë kulturore, ku përfshihen tradita dhe moderniteti si një e të pandara
dhe krijojnë imazhe të reja që janë sa atraksion aq edhe identitet, sa lokale aq
edhe kombëtare. Na shfaqet një valorizim i ri i trashëgimisë, një dialogim,
projektim një perceptim e origjinalitet ndryshe për traditën.
Ritualet moderne dasmore-festive
Në gazmendet dasmore që zhvillohen në sallone e në restorante shumë
moderne, shfaqet një dukuri e veçantë, të cilën e imponon dhe e mundëson koha
sot. Të ftuar janë meshkuj e femra, pleq, fëmijë e të rinj, madje edhe shoqëri
nga ndërkombëtarët tanë, të gjithë së bashku në një sallë. Në shumë aspekte
struktura e njerëzve të ftuar është tejet heterogjene. Nusja dhe dhëndri hyjnë në
sallë, nën tingujt e muzikës së lodrave-tupanave, ku fiken e ndizen dritat deri sa
këta të shkojnë në ulëset e veta. Ndodhë që edhe në salla restorantore të
shtrohet rrugicë-qilim, ose material i çfarëdoshëm ngjyre të kuqe, nëpër të
cilën, si në parakalim, do të ecin nusja dhe dhëndri. Tradita këtë element e
rezervon vetëm për nuse (!) dhe në ambiente ekskluzivisht familjare. Në
gazmende të tilla disa fëmijë vishen me kostume popullore, por pa u
komplekësuar fare për kriteret e një veshjeje të tillë. Të njëjtën gjë e bën edhe
nusja, por pasi të ketë dalë së pari me fustanin e bardhë, evropian të nusërisë.
Dhëndri më pak e praktikon këtë ritual, por plisi i bardhë është i
pashmangshëm. Të gjitha këto bëhen për atraktivitet, për kujtim ndaj traditës,
ndaj rrënjëve të veta dhe për kultivim të kombëtarisë. Veshjet që mbahen në
dasma të sotme nuk pasqyrojnë identitein krahinor në aspektin etno-gjeografik
prej nga mund të jetë nusja ose dhëndri, ose fëmijët dasmorë. Veshjet tani
marrin një valorizim fare tjetër nga ai që dikur kishin në jetën e përditshme.
14

A. Appadurai, Modernity at Large, …f. 172
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Megjithatë, shikuar nga kriteret antropologjike kihet kujdes që në këto raste të
mbizotërojë ngjyra e kuqe si më e hareshme dhe më efektive për moshën rinore,
ndërsa për prejardhje krahinore, për strukturë të kostumit , për kriteret e
mirëfillta që do të duhej t’i plotësojë një veshje popullore as që mendohet fare.
Këto veshje mbahen më tepër si simbole etnike, identitare, prandaj trajtohen e
quhen veshje kombëtare. Pra, tejkalohen kriteret e përkatësisë etnogjeografike,
përkatësisht krahinat etnografike,15 tejkalohet funksioni dhe statusi komunikues
i veshjes16, tejkalohet kriteri i përshtatjes moshore, i kontrollit shoqëror për
mbajtjen ose mënyrën e prerjes e të dekorimit të veshjes, për të cilin flet
Bogatirov17, por thjesht “të lirë“ nga të gjitha këto kritere bartësit e këtyre
veshjeve sot veçanërisht dimensionojnë kriterin etnik dhe të qenit kombëtar.
Studiuesi i antropologjisë kulturore do ta shtronte çështjen e origjinalitetit të
veshjeve, të autentikës, të klasifikimit, të funksionit të veshjeve e të elementeve
të tjera, por se efektet e globalizimit tejkalojnë të gjithat dhe i konvertojnë këto
kritere në ato të kohës moderne. Konstatimi i Frykmani-it18 se “…e kaluara nuk
komandon, …ajo tërheq dhe fton” shfaqet me bazë mbështetëse antropologjike
dhe sqaron pikërisht çështjet e shtruara si më lartë. Trashëgimia kulturore
gjithnjë shfaqet e lidhur ngushtë me karakterin e etnisë e të kombit përkatës.
Kjo zhvillohet, transformohet dhe pasurohet krahas shoqërisë, prandaj në
strukturën e vet mbartë mbijetoja e relikte të së kaluarës.

15

Për problematikën e krahinave etnografike të konsultohet: Rr. Zojzi, Ndamja krahinore e
popullit shqiptar,në “Etnografia Shqiptare” nr. 1, Tiranë1962, f.16-62; M. Krasniqi, Gjurmë
e gjurmime, IAP, Prishtinë 1979, f.12-23.
16
A. Gjergji, Veshjet shqiptare në shekuj, ASHRPSH, Tiranë 1988,69-105
17
P. Bogatyrev, The function of folk costume in Moravian Slovakia, Mouton, The Hague –
Pris 1971, në disa vende të tekstit f. 43-55.
18
J. Frykman, Belonging in Europe, Modern Identities in Minds and Places. – Ethnologia
Europaea, 1999, 29: 2: 13-24.
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Foto 4. Një vajzushe në dasma të modernitetit, fotografuar në një hotelrestorant të Prishtinës, më 2007

Veshja për raste të këtilla të veçanta, zgjidhet mbi baza të kritereve të kohës.
Për filozofinë moderne të njeriut të sotëm, një kostum i veshjes popullore, ose
një kombinim elementesh kostumore valorizohet si veshje kombëtare.
Mbështetur në kriteret e antropologjisë kulturore do të konstatojmë se këtu
kemi të bëjmë me përdorim të lirë e pozitiv të trashëgimisë kulturore, të
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traditës. Kemi të bëjmë me një kulturë të re publike në fushën e veshjeve, me
një kombinim apo kolazh kostumor për të cilin, megjithatë funksionon dhe
vepron i ashtuquajturi kontroll shoqëror i mjedisit përkatës. Ky tani shndërrohet
në një lloj vetkontrolli i cili duke shfrytëzuar elementet e traditës, saktësisht
kujdeset për shprehje të sforcuar të identitetit kombëtar. Zgjedhja është e lirë
nga kriteret e veshjes popullore ose ato të modës, por përfitohet diçka
origjinale brenda dukurive të globalizimit. Natyrisht, me këtë rast duhet pasur
konsideratë edhe për lokalitetet e ndryshme, për veprime dhe elemente lokale,
prandaj nuk mungojnë as glokalizmat. Modeli i ri i përfituar është, siç do ta
gjejmë në literaturën perëndimore, model “folky”, ku përfshihen tradita dhe
moderniteti së bashku dhe njëhershëm, që është sa atraksion aq edhe identitet,
sa lokale aq edhe kombëtare. Madje mjeshtret që sot i punojnë veshjet
kombëtare, deklarojnë se nxjerrin modele edhe më të mira se të kohëve para 30,
ose 50 vjetëve. Meqë ka bollëk në materiale të ndryshme dekoruese, psh., një
mjeshtre e Zymit të Hasit deklaron se sot është shumë lehtë me i „tufu“ teshat.
Të mos harrojmë, sipas kultologjisë thekët dhe tufat mbajnë në vete simbolikë
tepër të lashtë të pjellorisë. Ngjashëm, mjeshtret e Junikut, ose të Drenicës
deklarojnë se sot i „rruzojnë“ teshat më mirë se para 30-40 vjetëve. Deklaratat
që bëhen me fjalëformime të këtilla, të cilat nga emri kalojnë në folje, në
veprim, nuk janë pa rëndësi për gjuhën, por këtë ia lëmë në kompetencë
gjuhëtarëve. Ndërsa artefaktet nga rruazat për përmbajtjen që kanë, për ngjyrat,
për formën e të ngjashme, në sistemet e simbolizmit të kulturave të ndryshme
dhe në kuptimin magjik, shpjegohen me fuqi apotropeike dhe profilaktike. Në
traditën shqiptare kanë qenë shumë të preferuara amuletet prej rruazave, ndërsa
si dekor e stoli edhe sot mbajnë vend të spikatur. Pa u thelluar në analiza e
shpjegime më të gjera, të konstatojmë se dukuritë e këtilla na bindin se në
kohën moderne shfaqet një valorizim krejtësisht i ri i traditës. Qasjet që
manifestohen në modernitet, sikur zgjojnë ndjenjën për rëndësinë e re të traditës
së vjetër.
Nëse fenomeni traditë shpjegohet si një realitet i krijuar me kohë, i cili bartet
nga gjenerata në gjeneratë, dhe se ky realitet pasqyron marrëdhëniet (raportet)
komplekse ndërmjet të kaluarës dhe të tanishmes,19 atëherë është fare e lehtë të
perceptohen drejt dukuritë e sotme. Lëvizjet e tilla madje mund të
konceptualizohen dhe të dialogohen si kreativitet kulturor20 të modernitetit,
brenda të cilës çështje përfshihet edhe estetizimi, konsumimi kreativ, ose
ndonjë element tjetër.
Dëshiroj të shtroj këtu një dukuri të veçantë të një gëzimi gjithëpërfshirës, ku
Kosova dhe shqiptarët kudo që jetojnë, e shprehën me rastin e shpalljes së
19

Folklore, An Ecyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art, vol. II, I-Z, ed. by
Thomas A. Greem, ABC-CLIO 1997, f. 799-801, te fjala Tradition.
20
O. Löfgren, The Cult of Creativity, në Volkskultur und Moderne, Europaishe Ethnologie
fur zur Jahrtausendvende, 21, Wien 2000, f.160-161.
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pavarësisë, të ndodhur në shkurt të vitit 2008. Për ta bërë identitetin e vet sa më
manifestues, më të dukshëm e më mbresëlënës, në Kosovë ose në Amerikë dhe
kudo gjetiu ndër shqiptarë, në gazmendin e madh shpirtëror që me praktika të
ndryshme shprehej publikisht edhe në rrugë, me shumë kujdes u zgjedhën dhe u
përfaqësuan elemente të kulturës materiale, të traditës. Kështu fjala vjen, në
asnjë moment nuk mungoi flamuri i kuq me shqiponjë dykrenore të zezë, plisi i
bardhë dhe kostume e pjesë kostumesh popullore, të cilat madje ishin qepur
enkas për solemnitete të tilla.

Foto 5. Veshje-identitet kombëtar dhe veshje-identitet shtetëror, fotografuar në
Shëngjergj (Has) më 31.10. 2008
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Në pjesën e sipërme të veshjeve, në jelekë e në xhamadanë të meshkujve, ose
në përparjet apo mbështjellakët e femrave, me shumicë spikaste motivi i
shqiponjës dykrenore dhe ngjyra kuq-zi. Pra, janë këto glokalizma të përfituar
brenda globalizmave dhe së bashku vihen në shërbim të shprehjes së identitetit
kombëtar shqiptar.
Edhe një ripohim i fuqishëm i kreativitetit të njeriut tonë. Pa u mbushur një vit
nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, më rastisi të zhvillojë hulumtime
terrenistike në krahinën etnografike të Hasit. Nga ky terren do të dalloj dy petka
të veçanta të veshjeve popullore. Në fshatin Shëngjergj më bëri përshtypje një
kanac-mbështjellak i parmë, i ndërtuar nga materiali i fabrikuar i quajtur
panamë, ngjyre të kuqe, i qëndisur në simetri me katër shqiponja dykrenore, të
zeza. I veshur në trup, ky kanac në festën e pavarësisë në shkurt 2008,
shoqërohej me dekor të quajtur „minila“ të qëndisur me motive lulesh të
ndryshme. Mirëpo, sot, saktësisht në tetor 2008, kanaci i njëjtë shoqërohej me
„minila- flamuj shtetëror“ të Kosovës. Për sy-duket simpatike flamuri shtetëror
mbi sfond të flamurit kombëtar, për filozofi kulturore antropologjikereflektohet fuqishëm kreativiteti human, dhe për filozofi negociuese të traditësvërtetohet ecja dhe zhvillimi i saj bashkë me jetën e njeriut. A ka nevojë të
potencohet se tradita është reflektim i qenies së një populli, kur kjo flet vetë!
Populli vetë e krijon traditën, jeton me të dhe pambarimisht e begaton pa u
lëkundur nga identiteti i vetë. Petku tjetër, një xhamadan (jelek) fëmijësh, po
ashtu përfaqëson dukurinë e shprehjes së identitetit kombëtar dhe të identitetit
shtetëror, meqë në kapakun e djathtë qëndiset harta e Kosovës me sfond të kuq
e mbi të shqiponbja e zezë dykrenore, ndërsa në rrethin e brendashkruar
qëndiset fatimi: urime pavarësia. Në kapakun e majtë të xhamadanit, në sfondin
e kaltër qëndiset harta e verdhë e Kosovës dhe mbi të gjashtë yjet e bardha, mbi
të cilat gjithashtu qëndisen fjalët: urime pavarësia! Të dy këto petka janë
„folky“, „trendy“ dhe janë të modës, dhe së bashku sajojnë një realitet simpatik,
një kreativitet brenda problematikës së veshjes, me të cilin manifestohet
identiteti kombëtar shqiptar dhe identiteti shtetëror i Republikës së Kosovës.
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Foto 6. Xhamadan fëmijësh - Urime Pavarësia!
Fenomeni i braktisjes / ruajtjes së veshjes popullore
Në veshjet shqiptare ndodhin dukuri të pritura e të papritura. Është evidente se
në disa raste ende ruhet kostumi gjoja i mirëfilltë popullor, ose ruhet vetëm
ndonjë petk i tij. Në Has të Thatë që graviton nga Prizreni, në disa fshatra të
Rrafshit të Dukagjinit më gjerësisht, në Malësitë e Tetovës, në Malësitë e
Shkupit, ose te të shpërngulurit nga viset e Medvegjës, ndodhë që edhe sot
veshja popullore e femrave të jetë në përdorim aktiv. E gjendur në rrugën e
braktisje, e transformuar dhe mjaft e kombinuar, veshja arrin të krijoj imazhe të
forta vizive. Në treva të ndryshme etnografike, nga veshja e meshkujve më
tepër ruhet vetëm ndonjë petk, kryesisht plisi i bardhë. Mirëpo ka edhe dukuri
që reflektohen ndryshe nga këto rrjedha. Në Kosovë p.sh., pas braktisjes masive
të veshjes popullore dhe të përqafimit të veshjes evropiane, sidomos pas
kapërcimeve të përnjëhershme veçanërisht pas luftës së fundit, tani ka filluar të
rizgjohet ndjenja e dashurisë për traditën dhe rivlerësimi i traditës. Krenaria për
kulturën kombëtare dhe dashuria apo nostalgjia për të kaluarën ka vënë në
funksion një lëvizje të re në kulturën materiale. Kjo dukuri është disi shumë më
e shfaqur dhe më e fortë te bota femërore. Vajza që martohet ka dëshirë që në
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përgatitjen e vet nusërore ta ketë edhe një veshje popullore, pardon, veshje
kombëtare. Ose, familja e dhëndrit, pra ajo që marton djalin, kujdeset ta
sigurojë një veshje kombëtare për nusen e vetë, por çuditërisht jo edhe për
djalin e vetë. Me këtë rast tejkalohet përkatësia krahinore e veshjes, por ajo
duhet ta reflektojë të kaluarën, kulturën autentike dhe identitetin shqiptar,
prandaj vlerësohet si veshje kombëtare. Është shumë indikative, kur fjala vjen
nusja me prejardhje të krahinës së Gallapit (Prishtinë) me kënaqësi mban
veshjen e krahinës së Plavës e të Gucisë (Malit të Zi), ose nusja me prejardhje
nga Medvegja (Serbi e Jugut) mban veshjen e krahinës së Rrafshit të
Dukagjinit. Pra, kemi të bëjmë me faktin se me një natyrshmëri gati të
pahetueshme, gjatë kohës identiteti i veshjes popullore krahinore bëhet
përfaqësuese e veshjes kombëtare, e identitetit kombëtar shqiptar.

Foto 7. Si braktiset dhe si ruhet veshja, fotografuar në Prizren - maj 2008
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Foto 8. Plis artistik për vajza të reja, fotografuar në Prishtinë Nëntor 2008
Ruajtja e veshjeve popullore arrihet edhe me funksionin dhe rolin e tyre në
ceremoni e rituale jo vetëm të dasmës, por edhe të zakoneve të lindjes, si dhe të
ritualeve mortore. Kujtimi për veshjen popullore sot arrihet edhe me
përjetësimin simbolik në rolin identifikues etnik të veshjes, duke i inkorporuar
elementet e veshjes në ndërtimin e monumenteve përkujtimore dhe
përkushtuese,21 veçmas për dëshmorët e UÇK-ës dhe për viktimat civile të
luftës së vitit 1998-1999. Sot pra ndodhë që artefakti-imitim i plisit të bardhë ta
dialogojë më së miri simbolin përfaqësues dhe identifikues për sakrificë dhe për
qëndresë të kombit shqiptar, madje për meshkuj dhe për femra, për fëmijë dhe
për të rritur. Projektuesi i monumenteve të këtilla shfrytëzon fuqinë e veshjes
për ta treguar identitetin shqiptar, përkatësinë shqiptare të dëshmorëve dhe të
viktimave. Në jetën aktive plisi është pjesë e pamungueshme e veshjes së
meshkujve gjerësisht dhe kudo ndër shqiptarë. Si i këtillë përfiton edhe cilësinë
e karakterizimit gjithëkombëtar shqiptar. Ky realitet i ka dhënë mbështetje
imagjinatës dhe filozofisë së mjeshtrit të gdhendjes që me artefaktin e mermertë
të plisit ta përfaqësojë, ta simbolizojë dhe ta identifikojë kombin shqiptar. Me
21

Drita Halimi-Statovci, Monumentet përkushtuese të Kosovës, Koha për kulturë, dt.
09.06.2007, f. 46 dhe 16.06.2007, f. 39
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këtë rast, jo vetëm përkatësia krahinore, por edhe aspekti gjinor shkrihet në
identitetin kombëtar. Shikuar në rrafshin e kulturës materiale, fuqia e veshjes
shfaqet e veçantë dhe e pakrahasueshme me asnjë tjetër në funksionin
identifikues etnik e kombëtar, por edhe në një vistër të gjerë identitetesh të
aspekteve të tjera.
Një shembull tjetër intrigues i ruajtjes së veshjes, konkretisht i ruajtjes së plisit
si simbol kombëtar që tejkalon të gjitha funksionet e veshjes, reflektohet në
dialogimin e këtij artefakti si kapelë moderne për vajzat e reja. Këto kapela,
realisht plisa të stilizuar, të modifikuar, janë të bukura, janë atraktive, plot
simbolikë dhe janë “trendy” si shprehet rinia. Në shumë raste, por edhe me këtë
plis simbolikisht rinegociohet identiteti, pastaj rinegociohet artizanati, ku
realisht mbi një punë të përfunduar nga zejtarë plisaxhinj,22 vazhdon ripasurimi
mjeshtëror me punëdore artizanale të mjeshtres grua. Plisi i traditës, me pak
elemente shtesë, me qëndisje në tërë sipërfaqen dhe shtesave-dekor në formë
shalli, tani modelohet si kapelë artistike për femra.
Kur kemi në konsideratë këta shembuj të bartjes aktive dhe të përdorimit aktiv
simbolik-metaforik të pjesëve të veshjes, atëherë nuk mund të mos konstatojmë
se veshja vërtetë përfaqëson një universalitet gjithënjerëzor, por edhe një fuqi
identifikuese për bartësin si individ, ose për një etni, apo për një komb si tërësi.
Mbi të gjitha, si dukuri universale që është, veshja e traditës përfaqëson pasuri
kulturore kudo, për çdo shoqëri e për çdo vend dhe për njerëzimin
përgjithësisht.
Nga ushqimet dhe restorantëria
Po ta shtrojmë çështjen e hotelierisë dhe të restorantërisë, të ushqimeve që
përgatiten e shërbehen sot, do të mahnitemi sesa fort janë të gërshetuara tradita,
trashëgimia dhe moderniteti. Mënyra e ndërtimit të godinave hoteliere e
restorantore, mënyra e rregullimit të interierit dhe të eksterierit të tyre, mënyra e
zgjedhjes së ushqimeve në menytë restorantore dhe përgatitja e shërbimi i
ushqimeve, në masë të konsiderueshme realizohen duke mbajtur pranë e pranë
artefakte të traditës dhe të modernitetit. Në ndërtimin e godinave preferohen
elementet e shtëpisë me çardak, të shtëpisë kullë, ose restaurohen e rinovohen
shtëpitë e vjetra, të stileve ekzotike, të përshtatshme për biznese të këtij lloji.
Në oborret hoteliere e restorantore qëndrojnë pranë e pranë një kasolle me
thupra, qerrja, rrota e qerres, ose saji në një anë, dhe një fontanë e punuar
artistikisht, një mini-kopsht zoologjik, në të cilin mbahen edhe shpezë ekzotike,
si palloi fjala vjen, në anën tjetër. Brenda lokalit në një ballinë të ngroh zjarri
22

Për plisin dhe zejen e plisaxhinjëve të konsultohet: K. Halimi, Studime Etnologjike, IAP,
Prishtinë 1994, f. 97-170.
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nga vatra ose kjo improvizohet, në një kënd tjetër femrat e veshura me kostume
të improvizuara si kombëtare gatuajnë flija; në dysheme shtrohen qilima e
rrugica të vjetra e të reja, varur qëndron ndonjë pocerkë (lejkë) uji, patkua i
metaltë, varg specash të kuq e deri te vargu i hudhrave. Interesante, para dy-tre
dhjetëvjetëshave këto elemente konsideroheshin si prapambeturi, ngecje në
zhvillim, besëtytni, thjesht valorizoheshin si diçka rustike që injorohej dhe
përbuzej. Mirëpo, sot këto fenomene rivlerësohen dhe përnjëherë konsiderohen
moderne. Trajtohen si simbole të traditës, të rrënjëve të lashta, si ekzotike dhe
si atraktive për vetë hotelierët, për klientë dhe për konsumatorë. Ushqimet
pjesërisht janë të zgjedhura nga repertori i ushqimeve shtëpiake, por gjithnjë
përgatiten edhe ushqime të modernitetit. Enët preferohet të jenë të dheut-(botësargjiles), e më pak të drunjta, por natyrisht se nuk mungojnë as enët e
përdorëset e ndryshme moderne.

Foto 9. Restoranti Teuta në Ulqin, fotografuar në qershor 2008
Për të pasur punë, me fjalor të së sotmes biznes të mirë, restorantierët „ftojnë“
në mënyra të ndryshme. Që në hyrje dëshirohet të tërhiqet vëmendja
njëkohëshëm për traditën dhe modernen. Në shumë raste, në murin ballor-aty
mbi derë hyrëse vendoset ndonjë trofe-totem, si koka e dashit p.sh., në një
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restorant të Ferizajt, ose bishti i peshkut në një restorant të Ulqinit. Aty pranë
vendoset edhe vargu i hudhrave ose vetëm një kokë sosh. Pronarët e
restoranteve, e aq më pak klientët zor se dinë se peshku në artin paleolitik
simbolizonte kultin falik23, të plleshmërisë dhe lidhjen me kultin e ujit e
hyjneshën nënë. Ndoshta nuk dihet as për simbolizimin e hudhrës e shpjegimet
mitologjike, për efektet e saj mbrojtëse magjike nga “syri i keq”24. Vështirë se
dihet për shpjegimet totemike të brirëve dhe për forcën e tyre simbolike
mashkullore, e as për çështje të tjera ngjashëm me këto, mirëpo të gjithat sot
dialogohen për efekte të modernitetit.

Foto 10. Detaje interieri në nje restorant të Ferizajt, fotografuar në shtator 2008

Emërtimet e hoteleve, të restoranteve e të lokaleve janë temë më vete, për çfarë
nuk do të zgjerohemi, por vetëm po evidentojmë disa emërtime dhe disa
shërbime thjesht si kuriozitete kulturore të kohës moderne. Hoteli “Victory”
shërben fli, ndërsa “Symphony” shërben buk e shlli, “Planeti “ shërben leçenik
23

Sh. Paine, Embrodiered textiles, Thames & Hudson 2008, f. 203; Ilustrovana
enciklopedija tradicionalnih simbola, Dz. Kuper, Prosveta, Nolit, f. 143 – te fjala riba.
24
Sh. Paine, vep. e cit., f. 188; Dz. Kuper, Ilustrovana enciklopedija…, f. 12.

217

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

e fli, restorant “Teuta” peshk në veçanti, e kështu me radhë. Në ndonjë nga
interierët e lokaleve të këtilla rastisë, madje nuk „pengon“ që hudhrat dhe
vargu i specave të kuq, të vendosen pikërisht pranë një pianinoje në të cilën
muzikohet mbrëmjeve. Çfarë negocimi, çfarë dizajni “modern” dhe çfarë
imazhe të çuditërishme, por sot „trendy“ dhe të tolerueshme.
Arkitektura dhe shtëpia e banimit
Shikuar gjerësisht brenda fushës së arkitekturës, shtëpia e banimit shfaqet të
jetë me tipare të përgjithshme kombëtare shqiptare, por ka edhe veçori, larmi
lokale shikuar sipas njësive etno-gjeografike. Realisht kultura e banimit,
përkatësisht banesa ka zhvillim historik ngjashëm sikur tregohet edhe për jetën
njerëzore. Tipi i shtëpisë së banimit, materiali, ose lënda ndërtimore, stili i
ndërtimit-formësimi arkitektonik dhe realizimi teknik, koncepti kompozicional,
vëllimi dhe format morfologjike-arkitektonike, zgjidhja funksionale, si dhe
dekorimi i shtëpisë dhe elemente të tjera gjithnjë shfaqen në përputhje me
hapësirën dhe kohën e dhënë. Në kulturën shqiptare është arritur të
identifikohet rruga e zhvillimit të shtëpisë së banimit, që nga forma e kasolles,
pastaj tipit të shtëpisë përdhese, tipit të shtëpisë në kat dhe tipit të shtëpisë
kullë, që ka elemente të shtëpisë fortifikatë, deri në tipin bashkëkohor-modern
evropian. Është e rëndësishme se për objektet e banimit si tipar i përbashkët i
gjuhës arkitektonike dhe me një element morfologjik i pamungueshëm, shfaqet
nyja qendrore e shtëpisë, përkatësisht “shtëpia e zjarrit”. Studimet arkitektonike
shtruar në rrafshin historik, shtëpinë e zjarrit e trajtojnë si hapësirë arkaike që
lidhet me fazën e përdorimit të hershëm si vatër e hapur25. Atëbotë zjarri ndizej
në mes të kthinës së vetme, e cila kishte dysheme prej dheut. Ky element
arkitektonik dhe funksional vazhdon të jetojë edhe sot, por natyrisht me
“veshje” të re e funksion të modernizuar. Në ambientin autentik kur ishte në
mes të dhomës, kur u zhvendos në murin ballor ose ndryshe, vatra kishte për
funksion ta ngroh dhomën, dhe ishte vendi ku përgatitej ushqimi, por edhe vend
i “dashur” ku mblidheshin shtëpiakët e familjes. Mirëpo, sot në shumë raste në
ambiente private shtëpiake, e veçmas në restorantëri vatra dhe zjarri më tepër
janë dekor dhe atraksion. Këto simpatikisht konsumohen si simbole të
autoktonisë, të lashtësisë, të autentikes, të kombëtares, të tradicionales e të
ngjashme.

25

A. Muka, Banesa fshatare dhe familja e madhe, ASH, Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë 2001, f.6-7, 13-16.
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Foto 11. Vatra-vend ku përgaditet ushqimi dhe vend që “ngroh” emocionet,
fotografuar në Roganë (Dardanë), në shtator 2007
Shfaqet shumë simpatike kur hetojmë si dialogohet dhe si ripërtërihet në
modernitet ky element kompozicional, që dikur ishte i pamungueshëm dhe
tepër funksional në shtëpinë shqiptare. Sot vatra, që gjerësisht njifet edhe me
termin oxhak, në shtëpitë bashkëkohore-moderne të banimit ose në shtëpitë e
biznesit, më tepër është ekzotikë që të “ngroh” edhe kur nuk ka zjarr të vërtetë
në te. Realisht ngrohë emocionet dhe jo trupin ose hapësiren ku është vendosur
vatra. Nëse dikur vatra ishte qendra kultike e jetës familjare, sot kjo
“aplikohet” për arsye se konsiderohet modë, konsiderohet atraktive dhe
ekzotike për klientë në restorante, madje qoftë për vendorët ose për turistët e
huaj. Vatra ose oxhaku sot dialogohet si një element kompozicional
arkitektonik që ngritë dhe stimulon nivelin e bizneseve restorantore, por mbi të
gjitha pretendon simbolizimin e traditës së lashtë kombëtare.
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Foto 12. Një shtëpi-kullë e ndërtuar në kohën e sotme, fotografuar në Llukë
të Epërme – Deçan, më 26.05.2008
Në kujtim të traditës sot ndërtohen, në Rrafshin e Dukagjinit fjala vjen, shtëpi
banimi të tipit kullë, edhe pse në to faktikisht jetohet vetëm në muajt e verës.
Pronarët e tyre janë në Amerikën e largët, porse nostalgjinë për vendlindje e
atdhe e ushqejnë dhe e mbajnë aktive me elemente të trashëgimisë kulturore.
Koncepti kompozicional planimetrik dhe vëllimor i shtëpisë kullë, si dhe
zgjidhjet funksionale janë në harmoni me kërkesat e kohës moderne. Godina
është dy e tri katëshe, ka mjaft dhoma, ka komunikim të mirë, ndërsa ambientet
higjieniko-sanitare janë të standardeve të larta. Inteieri është shumë i dekoruar
dhe posaçërisht spikatë drugdhendja, që shfaqet shumë më e bollshme se sa në
kullat e vjetra të shekujve XVIII-XIX. E gjithë kjo rinegociohet, ripërtërihet e
kultivohet në kujtim të traditës dhe të identitetit shqiptar brenda modernitetit.
Rinegociimi i lidhjeve diasporike shtrihet thuaja në të gjitha fushat jetësore.
Shumë shtëpi të vjetra, tani më i takojnë historisë, por është befasi kur në
ndonjë vendbanim të qasët malor hasë, fjala vjen një shtëpi në kat, përkatësisht
me “çardak”, e cila katin e sipërm ka të realizuar “me gardh”, çfarë reflekton
një shkallë të hershme në rrugën e ndërtimeve arkitekturore.
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Foto 13. Interier në drugdhendje në një shtëpie të re, fotografuar në LlukëDeçan 2007
Ndodh që sot një shtëpi e tillë të jetë konvertuar në objekt ndihmës ekonomik,
ose është jashtë përdorimit aktiv dhe është lënë në mëshirën e kohës. Pret,
mbase një ditë ta gëzojë mbrojtjen institucionale, në mënyrë që ta fitojë të
drejtën të “ligjërojë” për historinë. Kështu ndodhë edhe për ndonjë objekt
ndihmës ekonomik.
Kur bëhet fjalë për trashëgiminë arkitekturore, për asnjë moment nuk duhet
harruar kënaqësinë që na ofrojnë kalatë dhe gjytetet (qytetet) e vjetra, tempujt
fetarë si kishat teqetë ose xhamitë, dhe veçmas ansamblet e ndërtesave të vjetra
stilesh të ndryshme. Trashëgimia si kjo sot shfrytëzohet për institucione
shoqërore, ose si komplekse dyqanesh e punëtorish zejtare. Gjithashtu lypset
theksuar se sot ka raste kur elementet konstruktive, morfologjike dhe fasadore
të arkitekturës popullore faktorizohen, funksionalizohen dhe dialogohen
drejtpërdrejtë në shtëpitë e banimit në hapësira rurale ose urbane, në godina
institucionale e deri në monumente përkushtuese dhe mbivarrore, gjithnjë në
funksion të shprehjes së artit, të identitetit e të traditës kombëtare.
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Vrojtime përmbyllëse
Tani, nëse për një moment vendosim të gjitha këto dukuri në rrafshin global
versus lokal, do të dallojmë atë që ndodhë gjithkund në botë. Brenda
globalizmit shfaqen edhe glokalizma natyrash të ndryshme. Në rastet e zëna
ngoje, glokalizmat shfaqen në funksion të atraktives, dhe të qenit modern e
kombëtar njëhershëm, por pikërisht me elemente të traditës që tani janë shumë
të dëshirueshme. Mirëpo, lypset theksuar se glokalizmat janë shumë të
rëndësishëm, posaçërisht në fushën e këmbimit, të komoditeteve (artikujve
këmbimorë)26 ose edhe në fusha të tjera të ekonomisë së tregut, si fjala vjen në
restorantëri. Për t’i njohur lidhjet ndërmjet ekonomisë dhe antropologjisë
kulturore, dhe asaj të tregut; ndërmjet punës dhe traditës, ndërmjet trashëgimisë
dhe modernes, po i referohem një përkufizimi të ri, me të cilin me globalizim
nënkuptohet dhe shpjegohet zgjerimi i bizneseve nga ekonomitë e zhvilluara
në ato që janë në zhvillim e sipër, dhe nga një fushë ekonomike në tjetrën.
Pëlqehet të thuhet se bisnesi i kohës së re përfshinë “konkurrencën me
çdonjërin, në çdo vend dhe për çdo gjë“.27
Të gjitha këto rrjedha zhvillimi të globalizimit ndodhin edhe në kulturën tonë,
ku globalizimi ecën dhe pastron çdo gjë para vete, por se nuk mund ta ndalë dot
vitalitetin dhe fuqinë krijuese të popullit. Neve na mbetet konkurrimi. Natyrisht,
konkurrimi në aspektin e studimeve, të vlerësimit e të trajtimit meritor të
trashëgimisë, të menaxhimit të drejtë me këto pasuri dhe të përjetësimit të tyre
në shkrime e në forma të tjera. Nuk ka shoqëri as modernitet pa traditë, dhe
anasjelltas, nuk ka traditë pa shoqëri, prandaj secila duhet gëzuar trajtimin dhe
vlerësimin e merituar.
Pas dialogimit të çështjeve të shtruara këtu, pason përfundimi se trashëgimia
kulturore ka vlera të veçanta, ajo të ushqen kulturalisht, emocionalisht, të
mëson për kohën, i mëson të tjerët për ty dhe ty për të tjerët, ta ngritë krenarinë,
të bën me traditë, të bënë rrënjës dhe me sukses të vendosë në modernitet, të
mban me kohën. Tradita-trashëgimia të joshë, të thërret, të kujton por edhe të
obligon ta kuptosh, ta konsumosh drejt, ta mbështetësh dhe ta dialogosh drejt në
ecjet e saj domethënëse. Tradita është një proces në lëvizje që nuk ka të ndalur,
vazhdimisht ecën dhe pasurohet. Ta shijojmë, ta dashurojmë dhe ta ruajmë këtë
pasuri.

26

The social life of things, ed. by A. Appadurai, Cambridge Univ. Press, tenth printing
2003, f. 4-5.
27

Revista The Economist, E Special Report on Globalisation, Septembre 2008, f. 3-6
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EDIBE SELIMI – OSMANI

SIMBOLE VENDËSE ILIRE TE SHQIPTARËT E
MAQEDONISË

Fjala art do të thotë mjeshtëri, afërsi zotëruese e hollë për një gjë.
Edhe tatuazh-i është vizatim shkronjash, shenjash, lulesh a figurash që bëhen në
lëkurë duke e prerë ose duke e shpuar këtë dhe duke e ngjyrosur vendin me
ndonjë lëndë1.
Në këtë punim do të bëjmë fjalë për një lloj forme të lehtë të tatuazhit që nuk ka
të bëjë me prerjen apo shpimin a dëmtimin e lëkurës, por zbukurimin-vizatimin
që bëhet mbi lëkurë duke e kënadisur, me ndihmën e fijeve të shkrepëses e
karthisë. Gjatë zbukurimit ndonjëherë përdoret edhe peri prej pambuku i trashë
i avlëmendit.
Pasuria e madhe e ornamentikës vërehet edhe në viset ku jetojnë shqiptarët këtu
në Maqedoni. Me ornamentikë kuptojmë jo vetëm tërësinë e motiveve
ornamentale specifike, por dhe mënyrën karakteristike sipas së cilës çdo popull
i koncepton dhe i vendos ornamentet e tij në artet e aplikuara popullore. Çdo
njohës i kujdesshëm i kulturës popullore që do ta shqyrtonte me vëmendjen e
duhur prodhimtarinë artistike të popullit tonë, do t’i binte në sy menjëherë
pasuria e madhe e ornamentikës2, thotë etnografja e njohur shqiptare
Andromaqi Gjergji.
Përveç motiveve ornamentale që ndeshim në artin popullor dhe në drugdhendje,
gurgdhendje, në poçeri, në disa pjesë të veshjes popullore, ato janë mjaft të
dendura dhe të përhapura edhe në vizatimet që bëhen me këna.
1

Fjalori i gjuhës së sotme shqipe,Rilindja,Prishtinë, faq. 1971.
Andromaqi Gjergji, Përkime midis ornamentikës popullore shqiptare e asaj ilire Studime
Ilire II, Rilindja,Prishtinë, 1978, faq. 131.
2
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Llojet e kënasë
Këna guri - Kjo lloj kënaje përdoret nga vajzat deri në moshën 10-15 vjeçare.
Ato duke kullotur bagëtinë ose duke shëtitur në natyrë, ndalen te një shkëmb i
përcaktuar me rrënjë me myshk e i kuqërremtë, lagin gurin dhe me ndihmën e
një guri më të vogël nxjerrin lëngun e kuqërremtë dhe vizatojnë duart e njëratjetrës. Në ndonjë krahinë gjejmë duke vizatuar pjesën e fytyrës. Gjatë
ekspeditës vërejmë se ekzistojnë emërtime të ndryshme si: Kona kec, Konë
Gjuri, Gurakec. Vizatimet me llojin e kësaj kënaje s’qëndrojnë gjatë, fshihen
brenda 24 orëve. Në popull thuhet se gjatë natës vijnë keci dhe i lëpijnë duart,
këtu kemi të bëjmë me një mitologji të lashtë shqiptare.
Këna sheqeri- Sheqer i djegur mbi një enë metali. Përdoret rrallë për t’i vizatuar
vetëm duart. Kënadiset femra në ditët e festave si për Ditë Vere, Shëngjergj e
Bajram. Kënaja e sheqerit është përdorur para 50 vjetëve edhe për ngjyrosjen e
flokëve.
Zbukurimet me këna sheqeri nuk qëndrojnë më shumë se 3-4 ditë, dhe fshihen
vetvetiu. Motivet e kësaj kënaje janë të pakta. Dominojnë vija paralele të
vendosura në mënyrë horizontale, vertikale, tufa,vijash zigzage, vija të
vendosura në formë kurriz peshku, drejtëza të kryqëzuara në formë kryqi, siç
shihet edhe në fotografitë që i posedojmë. Vërejmë se vizatimet nuk janë
precize dhe të përkryera.
Këna has - bojë e kuqërremtë e cila nxirret nga përpunimi i gjetheve të thara të
një druri të vogël që rritet në ranishtat e Afrikës e të Gadishullit Arabik.3
Për t’u dhënë formë të bukur duarve, më parë lidhen ata duke i shtrënguar duar
dhe këmbët me penj pambuku të avlëmendit. Gjatë të lidhurit kujdes i
kushtohet që penjtë të lidhen në formë rrjeti. Me ndihmën e shkrepëses mbi
penj në pjesët e sipërme të duarve dhe këmbëve, mbushen vendet e zbrazëta
duke dekoruar edhe motive të tjera në afërsi. Këtë lloj kënaje është vështirë për
ta vizatuar. Atë e dekoron gruaja e moshuar me kujdesin më të madh, e cila e
krijon vizatimin si vlerë estetike.
Me këna has kënadiset edhe vajza para se të shkojë nuse, që quhet konë duman,
pasi ajo vihet shpejt e shpejt pa bërë zbukurime në gishtat e duarve.
Në vitet 1950-1965 ishte traditë në fshatin Poroj të Tetovës, që ditën e kënasë
fisi i burrit t’i sillte vajzës-nuse dyshek e jorgan; ajo flinte në shtratin e burrit,
ku besohej se dysheku ishte ai që do t’i ndihmonte asaj këna t’i zëje më mirë, e
t’i skuqen duart më shumë. Kënaja është edhe shenjë që ndahet nga vajzëria.
Sipas dekorimit me Këna has, dallohen këto motive : Bajrak shkurt, Bajrak
gjatë, në fshatin Rakovec të Tetovës, kurse në fshatrat e Pollogut dallohet Konë
çupe, Me krejma ,çupka e tjerë.
Vizatimet e duarve dhe të këmbëve me këna has, në fotografitë 1, 2, ku vërehen
ornamente të stilit gjeometrik që është dekoruar në pjesën e sipërme të duarve
3

Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Rilindja, Prishtinë, faq. 814
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dhe të këmbëve. Motivet zakonisht ruajnë distanca të baraslarguara nga njëratjetra. Po me këtë lloj kënaje kënadiset gruaja e vdekur. Asaj i vënë këna në
pjesën e përparme të flokëve, në majat e gishtave të këmbës e të duarve, pa bërë
ndonjë zbukurim. Thuhet se kjo bëhet për sevap.
Motive vendase të ruajtura nga tradita popullore që dominojnë te këna e
gurit
Është me interes të theksojmë se dekorimi me këtë këna dallohet nga motivet e
tjera të kënasë. Në të dominojnë motive mjaft të lashta të quajtura nga vendaset
“ernek fejri” (Rakovec, Tetovë), yrnek firi e gjetha, bishta dallëndyjshi
(Tanushë, Bogdi, Reka e Epëreme, Gostivar), Jernet me kronde, pejka-pejka,
koma pule etj. (Simnicë, Gjonovicë, Gostivar), motive “me dega e me pejka”
(Radushë, Shkup), motivi me krohna” (Brodec, Bozovcë, Vicë, Tetovë), ai
Lake leçe (Orashë, Tetovë), Bishta zogji, Poroj, Tetovë, Me hajmali e vija,
Rrathë e pika (Tanushevcë, Shkup), jernek me lule (Gostivar).
Shumë motive nga Këna e gurit bartin kuptime nga kulte të lashta të popullit
tonë si simbolin e diellit, hënës. Pasqyrim elementesh të mjedisit dhe të natyrës
si fieri, gjethe, lule etj. Në fotografitë që kemi bërë gjatë ekspeditës, nga ana e
vajzave është vizatuar pjesa e fytyrës ku duken mbi vetulla vija të gjata të
stolisura. Janë zbukuruar me pika dy mollëzat e faqeve4. Dukshëm vërejmë se
ato simbolizojnë diellin në poziconet e tij në botën reale. Në fshatin Tanushevcë
të Shkupit, me këna guri janë vizatuar duart e vogëlusheve deri në moshën 13vjeçare. Në fotografia nr. 3, kemi të bëjmë me formë rrethore dhe me motive
solare.
Motivet rrethore (motivet solar) kanë qenë të lidhura me mite e besime të
stërlashta. Por ky kuptim fillestar i tyre ka humbur me kohë dhe ato kanë
mbetur tashmë thjesht si motive dekoracioni.5
Gjatë ekspeditës së bërë në fshatin Llaskarcë të Shkupit, vajzat beqare me këna
guri vizatojnë mbi duar gjysmëhënën, motive flore, e pasur siç duket edhe nga
foto. nr. 4.
Që këto shfaqje të kultit të diellit e të hënës tek ne kanë origjinë të lashtë, kjo
s’ka asnjë dyshim. Nga Herodoti na dëshmohet se në luginën e Vjosës
mbaheshin në një shpellë një tufë dhensh të njëjta kushtuar diellit. Etnologu M.
Tirta thotë se pikërisht në një vend siç është Malësia e Labërisë, ku kulti i
diellit me maja të larta është shumë i dukshëm dhe te shqiptarët. Një element
me rëndësi për kultin e diellit është dhe tatuazhi, i cili na dëshmohet pothuajse
në gjithë Shqipërinë. Në të mirë të origjinës ilire të kultit të majave të larta na
flasin edhe dëshmitë arkeologjike.6
4

Nga ekspedita e bërë në Qershor 2006,në fshatrat Bozovcë dhe Vicë të Tetovës.
A.Gjerpi,vepër e cituar po aty faq.134.
6
Mark Tirta Elemente të kulturave ilire te shqiptarët (kulti i diellit), Etnografia shqiptare
V,Tiranë, 1974, faq.31-42.
5
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Një mbështetje na jep edhe mis Edith Durham, e cila ka bërë kërkime të
posaçme në lidhje me tatuazhin dhe simbolet e vizatuara në Shqipëri. Ajo vëren
se shumica që kanë tatuazh në kurrizin e dorës në parakrah, në gjoks, kanë një
gjysmëhënë sipër e poshtë tij ose krahët mbarojnë me rrathë të vegjël ashtu si
në monedhat bizantine.7 Autorja mendon se këtu kemi të bëjmë me kultin e
lashtë të diellit ndër ilirët dhe se tatuazhi s’ka të bëjë fare me grekët, as me
romakët e as me sllavët që erdhën më vonë në këto anë.8
Gjithashtu ky mendim gjen mbështetje te Herodoti, Straboni, Ciceroni e
Plutarku, të cilët na bëjnë të ditur se tatuazhi ishte një zakon i japodëve dhe i
gjithë fiseve të tjera ilire e trake.9 Ballafaqimi i motiveve të ndryshme të diellit
që na japin dëshmitë etnografike, me ato që na jep arkeologjia dhe autorët
antikë, na lejojnë të mendojmë se këtu kemi të bëjmë me një vazhdimësi të
simbolikës së diellit që nga ilirët, në mesjetë e deri në ditët tona, dhe se kjo
simbolikë dikur është përdorur në funksionin magjik, mbrojtës fatsjellës.10
Edhe në foto. nr. 5, shihet se mbi duart e vogëlusheve me kujdesin më të madh
është vizatuar forma e amuletës. Këtë formë e hasim në fshatin Radushë të
Shkupit11. Edhe tek Ilirët amuletet e këtij lloji janë shumë të përhapura. Ato
kanë trajtën e një disku të thjeshtë pa rreze, pastaj me katër rreze dhe me më
shumë rreze, që kemi të bëjmë me kultin e lashtë të diellit ndër ilirët12.
Krahasime tipologjike dhe analogji
Origjina e kulturës e kohës më të lashtë të hekurit në Maqedoni edhe problemi
etnik janë trajtuar në punimet e disa autorëve.
Si për shembull do të cekim nekropolin e Trebenishtit në Maqedoni, që është
mjaft i njohur në literaturën arkeologjike.
Në lëndën arkeologjike kryesisht në qeramikë, shfaqen disa trajta enësh. Ato
në periudhën e hershme të bronzit formojnë fondin e qeramikës ilire, përfshirë
këtu edhe qeramikën e pikturuar. Përkatësia ilire e kësaj qeramike vërehet
shumë qartë te trajtat tipike të enëve të pikturuara, te motivet gjeometrike të cila
përsëriten në enët e zbukuruara me incizim dhe deri te objektet metalike të
zbuluara në kodërvarret e luginës së Matit. Shtrirja e kësaj qeramike përfshin

7

Edith Durham, Brenga e Ballkanit dhe vepra të tjera për Shqipërinë dhe shqiptarët,
Tautazhi dhe simbolet e vizatuara për të (Tautazhi në Shqipëri), faq. 470-475.
8
E.Durham,vepër e cituar po aty faq.101-102.
9
E.Durham,vepër e cituar , po aty faq.113-116.
10
M.Tirta, po aty, faq.40.
11
Ishim prezente në vigjilje të Shën Gjergjit (5 Maj 2003) duke vizatuar duar vajzat e
fshatin Radushë.
12
Aleksandar Stipçeviq, Simbolizëm ilir e simbolizëm shqiptar, Studime Ilire II,
Rilindja,Prishtinë, faq. 258-259.
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edhe krahinën fqinje në lindje e në jug të liqeneve edhe të Ohrit e të Prespës,
të përfshirë më vonë në shtetin e Maqedonisë13.
Në nekropolin e Trebenishtes ngjashmëria në teknikën e punimit të enëve është
aq e madhe si të ishin ato prej së njëjtës punishte - thotë në punimin e saj
Zhaneta Andrea.14
Motivet në enë janë gjeometrike dhe linerale, trekëndësha dhe rombe të
ngjyrosur ose të mbushur me vija, vija paralele të valëzuara, zigzage, motive në
formë tabele shahu, në formë kryqi dhe krahë trekëndësh brinjënjëshëm etj.
Shumë motive të ornamentikës gjeometrike si trekëndëshat, rombi etj. kanë të
bëjnë me simbolin e plleshmërisë në përgjithësi15.
Përveç qeramikës, sa për ilustrim mund të përmendim dhe hallkën e bronzit të
shekullit IV p.e.s. Skajet e saj përputhen dhe mbarojnë në formën e unzës të
stilizuar me kokë gjarpri, ku duken vija paralele, vija të lakuara me shumë
rrathë koncentrikë. E përafërt me hallkën e Trebenishtit, me të njëjtat tipare
është dhe hallka e gjetur në nekropolin e Amantës. Më shumë të dhëna dhe
mendime jep S.Anamali.16
Kurse J. Buzek këto hallka me rrathë koncentrikë, vija zigzage, i vendos në
mesin e shekullit VI p.e.s17.
Po këto vija zigzage dhe rrathë koncentrikë i hasim edhe në stolisjen e duarve
dhe këmbëve me këna, që kanë të bëjnë me dekoracione të kohës antike.
Prania e këtyre elementeve dëshmon se bartësit e kulturës kanë ruajtur tiparet e
kulturës së trungut ilir dhe i kanë bërë ballë ndikimit të kulturave të tjera
fqinje.
Citojmë dhe mendimin e Lahtovit mbi kulturën e Trebenishtit, e cila formon
grupin kryesor kultural në Maqedoni. Analiza e materialit, përpunimit
tipologjik, studimet linguistike dhe të dhënat burimore, thekson autori, tregojnë
se kjo kulturë nuk është as greke as edhe ndonjë përzierje kulture iliro-greke.
Ajo është kulturë ilire dhe bartësit e saj janë fise jugore ilire.18
Edhe gjatë gërmimeve arkeologjike në qytetin e lashtë të Shkupit, janë gjetur
objekte që datojnë që nga shekulli i IV p.e.s. Veçuam eksponatin e gjetur në
Skupin antik që gjendet në Muzeun e qytetit të Shkupit. Siç shihet edhe nga
fotografia e Katalogut, se ky është bri ashti, inventari nr. 323, eksponat
zbukurues, i dekoruar me të skalitura. Në të ka vija të shtrembëta dhe paralele,
13

Skënder Anamali – Muzafer Korkuti Problemi ilir dhe i gjenezës së shqiptarëve në dritën
e kërkimeve arkeologjike shqiptare, Studime Historike, I Tiranë, 1969, faq.115.
14
Zheneta Andrea Lidhjet kulturore dhe etnike të Ilirisë jugore me Maqedoninë
perëndimore në kohën e vonë të bronsit në dritën e qeramikës së pikturuar, Studime
Historike I, Tiranë, 1969, faq.151.
15
Drita Statovci, Motive popullore shqiptare në punëdoret e artizanatit shtëpiak, Kërkime
etnografike, Rilindja, Prishtinë, 1988,faq.153.
16
Skender Anamali,vepër e cituar.
17
Jan Bouzek, Makedonian Bronzes, Their Origins, Distribution and Relation to Other
Cultural Grops of the Earlu iron age, Praha,1973, faq. 320.
18
V.Lahtov, Problem Trebeniske kulture, Ohrid, 1965, faq.175

227

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

romboide, rrathë me pika dhe rrathë koncentrikë.19Motivet e këtij eksponati
kanë të bëjnë me analogjinë e motiveve dekoruese të kënasë në fjalë.
Motivet ornamentike që ndeshen në artin popullor zbulojnë para nesh të dhëna
interesante mbi proceset kulturale historike dhe etnografike që kanë ndodhur
gjatë shekujve dhe si të tilla mund të jenë një burim i vlefshëm historik.20
Gjatë punës së saj shkencore mbi ornamentikën popullore shqiptare, me plotë të
drejtë A. Gjergji vëren se çdo njohësi të kujdesshëm të kulturës popullore që
do ta shqyrtonte me vëmendjen e duhur prodhimtarinë artistike të popullit tonë,
do t’i binte në sy menjëherë pasuria e madhe e ornamentikës. Ajo
karakterizohet nga një interpretim i stilizuar dhe gjeometrik i motiveve
dekorative të përdorura. Në të mund të dallojmë së pari vija paralele të
vendosura në mënyrë horizontale, vertikale ose oblike, tufa vijash zigzage, të
valëzuara në formë X-i ose në formë kryqi, kënde të ndërprerë njëri me tjetrin,
fusha të mbushura me vija, të kryqëzuara, që formojnë katrorë ose rombe të
vegjël etj.21
Të gjitha këto të dhëna shkencore na lejojnë të shprehim mendimin që motivet e
kënasë, që nga fillimi i periudhës së hekurit e deri në ditët tona, janë përcjellë
brez pas brezi. Të njëjtat motive ornamentike i hasim në veshjen popullore te
përparëset - skutaçet në qilima, jastëk etj. Shumë mënyra dekorimi që
përdoreshin gjerësisht në të kaluarën tani janë rralluar ose kanë humbur. Janë
pakësuar gjithashtu kombinimet e dikurshme të stolisjes së duarve dhe të
këmbëve.
Më rrallë përdoren ato të këmbëve, ku manifestohet ndjenja për të bukurën dhe
aftësitë dekoruese të nënave tona.

19

Muzeu i qytetit të Shkupit Antičko Skupi, Rezulati od dosegašnite arhološki
istrazuavanja, Shkup, 1984, f.63-121.
20
A.Gjergji, Përkime midis ornamentikës popullore shqiptare e atij ilire, Studime Ilire II,
Rilindja, Prishtinë, 1978, faq.235.
21
A.Gjergji, veper e cituar po aty, faq.232.
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IRENA GJONI

ORIGJINA E RITEVE QË LIDHEN ME DY
KULTET BAZË TË ZONËS SË BREGDETIT
JONIAN: KULTI I ULLIRIT DHE I DETIT

1. KULTI I ULLIRIT
Bregdeti Jonian është i lidhur pazgjidhshmërisht me ullirin si dhe me
detin. Kjo trevë është nga më të njohurat në Shqipëri. Përbëhet nga Bregdeti i
Poshtëm dhe Bregdeti i Sipërm, ku përfshihen 14 vendbanimet: Nivicë Bubari, Shën Vasili, Lukova, Sasaj, Piqerasi, Borshi, Qeparoi, Kudhësi, Piluri,
Himara, Vunoi, Iliasi, Dhërmiu e Palasa. Historikisht, Bregdeti Jonian ka qenë
zemra e një treve shumë më të gjerë në jugperëndim të vendit. Nëse sot krahina
përfshin 14 fshatra, deri në shekujt XVIII përfshinte 52 fshatra të Bregdetit, të
Lumit të Vlorës e të Kurveleshit.
Bregdeti Jonian është shumë i pasur në mite e rite dhe me elemente
origjinale. Pajtohem me përfundimin e studiuesit Mark Tirta se për mitet, ritet
dhe besimet e kësaj zone, është shkruar pak. Ndërsa këngët rituale nuk janë
mbledhur, megjithëse në këto vise ato kanë qenë me shumicë.
Megjithatë, kjo trevë nuk duhet parë dhe konsideruar si një zonë
ishullore. Dukuritë mitologjike të saj janë të përbashkëta si me pjesën tjetër të
kulturës shqiptare, ashtu dhe me kulturat ballkanike e mesdhetare. Por dukuria
marrje-dhënie ose dhënie-marrje, është më e theksuar në zonat ndërkufitare. Për
faktin se popujt janë gjithmonë të konverguar në vizionet e tyre, të ndikuar nga
trashëgimia e tyre kulturore dhe përvoja historike. Kjo është më e theksuar
sidomos për popujt që janë në kufi me njëri-tjetrin.
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Sa thua Bregdet, mendja të shkon te ulliri dhe te deti. Kur numëron
shumëllojshmërinë e bimëve në Bregdet, e fillon nga ulliri e sidomos nga
ullinjtë “shekullorë.” Sipas të dhënave gojore, në këtë zonë ka ullinj që mund të
arrijnë dhe 1000-vjeçarë. Ai është i kultivuar që në lashtësi. Nëse pranohet se
kulti i ullirit është i lidhur me Greqinë antike, s’ka si të mos pranohet kjo për
një vend kufitar e që qëndron përkarshi në të dy anët e Jonit. Studiuesi etnolog
Mark Tirta shpjegon se ky kult ka qenë një nga manifestimet e kultit të drurëve
të shenjtë që ka njohur dhe hapësira iliro- shqiptare.1
Në traditën kulturore të popujve indoevropianë, ulliri ka pasur një simbolikë
të gjerë.
Së pari: na shfaqet te miti i Atenës. Atena donte t’i jepte emrin e saj qytetit
që sapo ishte themeluar në Atikë. Edhe Posejdoni donte të njëjtën gjë. Gjyqi i
perëndive vendosi që këtë nder do ta kishte ai që do t’i bënte qytetit të ri
dhuratën më të mirë. Posejdoni goditi tokën me sfurkun e tij dhe nxori një
burim që buronte nga Akropoli. Ndërsa Atena me një të goditur të shigjetës,
nxori ullirin plot me kokrra. Atëherë perënditë konsideruan si më të vlefshme
dhuratën e Atenës dhe vendosën që qytetit t’i vinin emrin e saj.2
Së dyti: Sipas mitologjisë greke, Atena është perëndesha që u mësoi
njerëzve shtypjen e ullirit për të bërë vaj.3
Yvonne De Sike thotë: “Ulliri është pema e paqes, e pjellorisë, e
purifikimit, e fitores dhe e shpërblimit”.4
Në të njëjtën logjikë na shfaqet ulliri në mitologji edhe tek hyjnesha Irenë.
Sipas Hesiodit, ajo personifikon paqen dhe ishte bija e Zeusit dhe e Temidës.
Ajo paraqitet në trajtën e një gruaje me fizionomi të ëmbël që mbante bririn e
bollëkut në njërën dorë dhe një degë ulliri në tjetrën.5
Për ullinjtë shekullorë në Bregdetin Jonian thuhet: “Ullinj që nga koha e
venecianit”. Me të të krijohet përshtypja se e ka zanafillën në kohën e pushtimit
venecian. Ndërsa ne na shërben si një argument më bindës për sa thamë më lart.
Pra, të paktën mund të jenë ullinj gati 800-vjeçarë. Por mitet, traditat, ritet që
janë të lidhura me ullirin, po t’i studiosh me kujdes, të çojnë në antikitet.
Megjithatë, kulti i ullirit është i lidhur shumë edhe me periudhën e
kristianizmit. Vetë përdorimi i vajit të ullirit në kandilet e kishave e manastireve
në zonë, hedhja e vajit të ullirit dhe e verës në trupat e njerëzve të vdekur,
përdorimi i degëve të ullirit në datën 6 janar, ditën e ujit të bekuar, e vërteton
këtë lidhje.
Ndonëse i padokumentuar me shkrim, për zonën e Bregdetit Jonian ulliri ka
gjetur strehën e vet të popullarizimit në traditën gojore, kryesisht në rite, të cilat
1

Mark Tirta “Etnografia shqiptare” IX Tiranë 1978.
Guus Houtzager “ Ελληνικη Μυθολογια» Athinë v. 2004.
3
Gerold Dommernuth-Gudrich “Mitet” Tiranë v.2006.
4
Yvonne De Sike “Fetes et croyances populaires en Europe an fin des saisons”
Bourdeaux 1995.
5
Guus Houtzager “ Ελληνικη Μυθολογια» Athinë v. 2004.
2
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për shkak të ripërsëritjes ciklike, janë më të ngulitur dhe ruhen më gjatë. Ritet
më të praktikuar në Bregdetin Jonian që lidhen me kultin e ullirit, janë këto:
a.
Buzmi
b.
Martesa e ullirit me zjarrin
c.
Kurorëzimi i nuses
d.
Riti i përshëndetësit këmbëmbarë
e.
Ceremoniali i vjeljes së ullirit
Me “BUZMIN BREGDETAR” është marrë Mark Tirta dhe Anton Papleka.
Megjithatë po përpiqem të evidentoj disa elemente që nuk janë trajtuar prej
tyre. Ose, me të dhëna gojore të grumbulluara në kohë të ndryshme, të përforcoj
ato që janë argumentuar prej tyre edhe për ritet e tjera të lidhura me ullirin.
a. BUZMI
Në Bregdetin Jonian, Buzmi është një trung ulliri ose kucur që vendosej në
zjarr në mes të shtëpisë ditën e Krishtlindjeve. Pra, kulti i Buzmit ishte i lidhur
me krishterimin. Si fenomen është i dëshmuar në të gjithë trevën shqiptare dhe
në përgjithësi i lidhur me periudhën e kthimit të diellit për verë.6 Megjithatë,
gjatë krahasimit vërejmë se fenomeni bregdetar është shumë origjinal për vetë
drurin origjinal (ullirin) që nuk e kanë zonat e tjera. Zakonisht për Buzëm
përdorej një dru kulti.7 Dhe ky kult, ka qenë një nga manifestimet e kultit të
drurëve të shenjtë që ka njohur dhe hapësira iliro - shqiptare.8 Pra, shohim se
ulliri konsiderohej si dru kulti në Bregdetin Jonian. Buzmi, i përbërë nga ky
dru, duhej të qëndronte i ndezur tri ditë e tri net në datat 24, 25, 26 dhjetor.
Nëse trungu i ullirit bënte të shuhej, ngacmohej me mashan për të nxjerrë xixa e
për të vazhduar djegien. Nëse ai vinte drejt përfundimit para kohe, e shuanin
pjesë – pjesë për t’i rindezë pjesët që të lëshonin xixa. Pra, duhej të qëndronte
ndezur me patjetër, përndryshe, ishte keq për atë shtëpi nëse i shuhej Buzmi i
atyre ditëve. Në vetvete përfaqëson demonin e bimës së ullirit që flijohet për t’u
ripërtërirë më prodhimtar, më rezistues vitin e ardhshëm.
Kërcuri i Krishtlindjeve urohej me një gotë verë të kuqe, lyhej me mjaltë,
vihej një qiri i ndezur në një qyp me grurë. Gjatë festës shtinin me armë, i
shkërmoqnin urët dhe uronin që të kishin sa më shumë prodhim, qe, kuaj, dele,
derra, koshere me mjaltë e mbarësi aq sa xixa dilnin prej tij.9
Buzmi ushqehej e kjo në origjinë konsiderohej si flijimi i hyjnisë së
vegjetacionit.10

6

Mark Tirta “Mitologjia ndër shqiptarë” v.2004.
J. G. Frazer “Il ramo d’oro” Torino 1950 .
8
A. Papleka “Himara në shekuj” v.2004.
9
J. G. Frazer “Letreres legendaire de l’humanite” Paris 1925 .
10
Mark Tirta “Mitologjia ndër shqiptarë” v.2004.
7
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Buzmin e përdorin dhe në kuptimin e urës së zjarrit. Ja si thuhet në një
vajtim:
“Të qajnë katër qoshiat e konakut,
e të qajnë buzmit e zjarrit
e të qan bregu i vatrës
e të qan rrethi i sofrës”11
Në të tillë funksion e përdorin Buzmin edhe në Veri. Kjo shfaqet në
invariantin e mëposhtëm:
“T’kjajnë katër qoshet e konakut
E katër anët e çardakut,
Edhe t’kjajnë buzmat e zjarmit,
E të kjan bregu i votrës
E të kjan rrethi i sofrës...”12
Buzmi i ullirit praktikohej në netët e Vitit të Ri, ose në ditët e Ujit të bekuar
që quhej nata e Shën Fotit (ose Fotiadhit) më 6 janar. Ai shoqërohej dhe me bri
dashi e pemë të tjera duke i vënë në formë kryqi. Xixat e lëshuara dhe hiri i
buzmit kanë pasë efekt magjik. Dielli e Zjarri kanë qenë të pandarë nga kulti i
bujqësisë e i pjellorisë. Njerëzit e lashtë besonin se duke ushqyer diellin me
zjarrin e Buzmit, ai do të shtonte nxehtësinë, do të ndikonte te ripërtëritja e
natyrës, te rritja e bimëve dhe e kafshëve. Xixat e Buzmit do të sillnin mbarësi
në familje, martesa dhe lindje fëmijësh.13
Në Dhërmi i bien Buzmit me mashan. Sa më shumë xixa nxirrte kucuri, aq
më shumë mbarësi do të kishte. Goditja e Buzmit në Bregdetin e Poshtëm e më
tepër në Piqeras, bëhej nga vajzat e pamartuara dhe shoqërohej me tekstin
namatitës:
“Cili, cilividhëza,
Dilni moj shkëndijëza,
Bjena fat e mbarësi
Dhe nga një bandill të ri”14
Një variant tjetër:
“Mor mashan, mashan i gjat’
nxirri xixat la më la (lart)
11

Arkivi vetiak.
Visaret e Kombit III Tiranë 1944.
13
A. Papleka “Himara në shekuj” v.2004.
14
Arkivi vetjak.
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Mori xixë xixëza
hidhuni te vatërza”15
Në Pilur dita e Buzmit njihet si e Kremtja e Shën Kollit. Atë ditë te rrapi i
fshatit hedhin valle 10-12 burra e 10-12 gra që këndonin me radhë secili grup
këngët e veta. Tekstet janë mjaft të përmbledhura dhe i përkasin më tepër
periudhës së paskristianizmit. Thuhet në Himarë e në Pilur:
“Krisht e Shën Mëri,
Për vit të kemi plot
Buzmi xixa të lëshojë
Të jemi mirë me mot”16
Pak nga hiri i Buzmit të Krishtlindjeve e merrnin dhe ua hidhnin pemëve në
ara, që të jepnin prodhim të bollshëm. Nga pak hidhnin pothuajse në çdo rrënjë
ulliri, në pemën e shenjtë e të begatë, pemën e paqes e të fatit. Ndërsa një pjesë
e ruanin në vend të thatë.
Hiri i buzmit shërbente edhe për të prishur syrin e keq te fëmijët e vegjël,
ose te nuset e reja. “Kur fëmijët i kishin ngrënë me si (sy-shën. im) e qanin pa
shkak, hirin e buzmit e tretnin në një filxhan ujë, i hidhnin dhe një thërrime
(pak-shën. im) sheqer e ua jepnin fëmijëve lugë- lugë ta pinin. Ata tëk-fëk
qeconeshin (menjëherë qetësoheshin-shën. im) e i zinte gjumi. Po kështu dhe
nuset e raja (e reja-shën. im)”.17
Buzmin dhe ritet në lidhje me të, i ndeshim si fenomen dhe në Greqi. Ato
janë shumë të përafërta me ato në Bregdetin Jonian. Kjo shpjegohet me faktin
se derisa Buzmi ka qenë një shfaqje e veçantë e kultit të bimësisë, nuk mund të
ishte vetëm në zonën tonë. E veçanta e dukshme është se Buzmi dhe ritet e tij
në Greqi nuk janë aq të pasura në hollësi.
b. MARTESA E ULLIRIT ME ZJARRIN
Një ndër ritet më të rëndësishme në zonën e Bregdetit Jonian, është martesa
e ullirit me zjarrin. Në disa fshatra të kësaj zone ky rit gjendet me emrin
“Martesa e ullirit”. Në disa të tjera me emrin “Martesa e zjarrit”. Por ka edhe
raste që e quajnë “Martesa e ullirit me zjarrin”. Pavarësisht nga emërtimi, kur
njihemi me ritin e përshkruar, vërejmë se në të trija rastet kemi të bëjmë me
“martesë”; në të trija rastet gjendet i pranishëm “çifti martesor” ulliri dhe zjarri
(edhe në rastet kur njëri mungon në emërtim) ku herë merr përparësi njëri dhe

15

Arkivi vetjak.
Arkivi gojor Ollga Spiri 90-vjeçare (Arkivi vetjak).
17
Arkivi vetiak.
16
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herë tjetri. Megjithatë, mungesorja shndërrohet në një eufemizëm shumë të
deshifrueshëm.
Po kur zhvillohet kjo martesë? Nga arkivi gojor mësojmë se edhe data nuk
është unike në të gjithë Bregdetin Jonian. Megjithatë, në të gjitha rastet vëmë re
se ky rit është shumë i lidhur me kristianizmin.
1.
Në Shën Vasil kjo “martesë” bëhej ditën e Vitit të Ri. Atë ditë,
ende pa ardhur njeri që të bënte këmbë, njerëzit këpusnin një degë ulliri dhe
bënin martesën e ullirit me zjarrin.18 Ndoshta ky rit është edhe një dedikim
për nder të Shën Vasilit që festohet pikërisht më 1 Janar, emrin e të cilit
mban ky fshat.
2.
Në një pjesë të Bregdetit të Poshtëm, kjo martesë bëhej më 31
dhjetor. Por përsëri riti është i lidhur me Vitin e Ri.
3.
Në Bregdetin e Sipërm “... më 6 janar, ditën që është pagëzuar
Krishti, e pagëzonin zjarrin me gjethe ulliri”.19 Pra përmendet edhe dita e
Ujit të Bekuar si datë e martesës së ullirit me zjarrin. Është bërë zakon në
Bregdet që Ujin e Bekuar, apo si njihet Shën Fotiadhi (që festohet më 6
janar), ta shoqërojnë me martesën e zjarrit. Fotjadh nga greqishtja do të
thotë dritë, dritë e lidhur me fatin e njeriut, sipas këndimeve e lutjeve të
priftit. Kjo ceremoni përkonte me ditën kur Gjon Pagëzori kishte pagëzuar
Krishtin në lumin Jordan. Ndaj të krishterët duhej ta përkujtonin me
madhështi si çastin e fillimit të jetës së njerëzve në udhën e perëndisë.
4.
Ndërsa në Himarë “Ditën e Vitit të Ri martoj ullirin me zjarrin.
Këtë e bëj edhe më 6 janar, ditën e Shën Fotos”.20
Siç shihet, përmendet data 31 dhjetor, 1 janar dhe 6 janar. Po ç’është
“Martesa e ullirit me zjarrin”? Ajo është një lloj parashikimi për të
ardhmen, apo një “provim fati” i njerëzve që banonin në Bregdetin Jonian?
Po si realizohej riti? Sipas Mark Tirtës: “Në mbrëmje merrnin një degë ulliri të
njomë e me gjethe. E hapnin pak vatrën e zjarrit të ndezur e aty pastrojnë një
vend në mes. Hedhin një gjethe ulliri duke thënë: “E hedhim për filanin”. Nëse
gjethja e ullirit kërcet e hidhet përpjetë, personi gjatë vitit do të ketë fat, gëzim e
shëndet. Por nëse gjethja digjet pa kërcitur e pa u hedhur përpjetë, ai njeri do të
kishte fat të keq, hidhërime, ndoshta dhe vdekje. Në disa raste, fati provohej
duke nisur me të zotin e shtëpisë, në raste të tjera fillohej me fëmijët më të
vegjël e deri tek më të rriturit.”21
Sipas Minella Gjonit, mbledhës dhe studiues i miteve dhe riteve në
Bregdetin Jonian, riti realizohej si më poshtë: “Në çdo shtëpi bëhej zjarr i madh
në vatër, aq sa vatra nxehej plotësisht. Me një mashë hapej zjarri i vatrës derisa
18

Arkivi vetiak.
A. Papleka “Himara në shekuj” v.2004 .
20
A. Papleka “Himara në shekuj” v.2004.
21
M. Tirta “Mite e besime në Bregdetin e Sipërm të Himarës” tek “Himara në shekuj”
v.2004
19

242

STUDIME ALBANOLOGJIKE

dilte qeramidhja. Atëherë e zonja e shtëpisë që kishte prerë degë ulliri me
gjethe nga një ulli që e dinte vetëm ajo, niste martesën e ullirit, apo martesën e
zjarrit. Merrej një fletë ulliri dhe duke përmendur së pari emrin e babait të
shtëpisë, e hidhte fletën e ullirit në vatër. Nëse fleta hidhej përpjetë, do të
thoshte se i zoti atë vit do të ishte me fat dhe do t’i ndodhnin gjëra të mira. Nëse
fleta nuk hidhej përpjetë dhe digjej, të zotit të shtëpisë diçka do t’i ndodhte deri
në vdekjen e tij. Kështu hidheshin fletët me radhë njëri pas tjetrit për të gjithë
anëtarët e familjes. Secili ndiqte me vëmendje fatin e vet. Ishte mirë që fleta të
dridhej, të kërciste e të mos digjej. Thuhej për çdo person: “Hodha fletën për
X” dhe përmendej emri i personit. Kur mbaronte ceremonia, dega e ullirit me
fletët e mbetura fshihej dhe nuk përdorej më. Vendin ku ishte fshehur e dinte
vetëm e zonja e shtëpisë.”22
Ndërsa Anton Papleka e përshkruan kështu ritin: “Fleta e ullirit lëshohej në
truallin e nxehtë të vatrës, pasi largohej shpuza së andejmi. Hedhja bëhej sipas
këtij kriteri: në fillim ajo hidhej për të zotin e shtëpisë, pastaj për zonjën e
shtëpisë, për djalin e madh dhe kështu me radhë për çdo pjesëtar të familjes.
Veprimi ritual shoqërohej me fjalë: shqiptohej emri i njeriut, të cilit i kushtohej
ajo fletë, mandej formulohej kërkesa, për të cilën pritej përgjigjja nga forcat e
mbinatyrshme. Shënjuesit e kësaj përgjigjeje ishin djegia e menjëhershme, apo
djegia e ngadalshme e gjethes, shpejtësia e rrotullimit të saj, sasia e
rrotullimeve. Këta shënjues zbulonin dhe karakterin e njeriut përkatës, i cili
mund të ishte përtac e i ngathët, ose i shkathët e punëmbaruar. Për të
pamartuarit, ata parashikonin se kur do të martoheshin, ndërsa për të moshuarit
– jetëgjatësinë e tyre. Pozitive ishte ndivnesa, gjethja fatthënëse rrotullohej tri
herë”.23
Sa më sipër, ilustrohet dhe nga një këngë e vjetër e mbledhur më 1988
nga Minella Gjoni, prej Gita Gjikulit 98-vjeçare:
“Vallëzo flet’argëles
thuam mirë, a thuam keq,
Vallëzo flet’argëles
Vetëm thuam të vërtet’ ”24
Ndërsa një variant i mbledhur më vonë thotë:
“Vallëzo flet’e ullirit
Thuaj mirë, a thuaj keq,
Vallëzo flet e ullirit,
Vetëm thuaj të vërtet”25
22

Arkivi vetjak.
Anton Papleka “Deti dhe ulliri në traditën gojore të Bregut” tek “Himara në shekuj”
v.2004.
24
Arkivi vetjak
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Ndërmjet dy varianteve na bien në sy dy dallime fjalësore, por që nuk janë
thelbësore: argële-ulli dhe thuam-thuaj. Argële në zonën e Bregdetit Jonian,
quajnë ullirin e egër, stërgjyshin e ullirit të sotëm. Mund ta gjejmë edhe me
emrin “argëlidh”. Si gjethet dhe kokrrat e tij janë më të holla, por thelbi i tij nuk
ndryshon.26 Ndoshta këtu përdoret me konotacionin arkaik, duke treguar që
varianti i parë është më i hershëm. Si argument hershmërie përdoret edhe
krahasimi thuam-thuaj. Tek “thuam” duket sikur personi është më afër ritit dhe
riti është më i besueshëm për të, për vetë lidhjen e ngushtë namatisëse që
ekziston dhe që përcjell urdhërorja duke pasur në trup të saj trajtën e shkurtër.
Ndërsa tek “thuaj” duket sikur kjo distancë rritet dhe riti sikur bëhet më tepër
për forcë zakoni, sesa mund të besohej me të vërtetë e parathëna.
Konotacion magjiko-religjioz ka edhe fjala “vallëzo” që përdoret për të
shprehur lëvizjet e gjethes së ullirit, kur lëshohet në truallin e nxehtë të vatrës.
Kjo metaforë u referohet valleve rituale, të cilat ishin një ndër mjetet më të
fuqishme për të komunikuar me hyjnitë.27 Karakteri riciklik i valles rituale,
theksohet edhe nga përsëritja në formë refreni e vargut “Vallëzo flet’e ullirit
(argëles)”.
Në Ditën e Ujit të Bekuar më 6 janar, ulliri na shfaqet edhe në një moment
tjetër. (Ritualin e plotë të kësaj dite do ta bëjmë objekt të një punimi tjetër). Pasi
mbushin një enë me “ujin e bekuar”, brenda saj futnin një degë ulliri. Me këtë
degë spërkatnin gjithë ambientet e shtëpisë. Pasi mbaronte ky proces, degën e
ullirit bashkë me enën e “ujit të bekuar”, e vendosnin në kondismë pranë Jezu
Krishtit. Me këtë ujë gjatë vitit do t’i fërkonin ballin dhe kyçet e duarve të të
sëmurit apo atij që mendonin se “e kishin ngrënë me sy” dhe me degën e ullirit
do të spërkatnin përsëri shtëpinë nëse gjërat nuk shkonin mbarë. Ky ujë dhe kjo
degë ulliri do të qëndronin te kondisma deri në 6 janarin e vitit të ardhshëm.
Ky qe ritual i përvitshëm. Madje vazhdon të jetë ritual i përvitshëm deri në ditët
e sotme.28
Si përfundim: ky rit vjen deri vonë në formën e tij mjaft të stabilizuar në
nivel të kodit, strukturës dhe simbolikës. Megjithëse me karakter universal, ky
rit shfaqet në Bregdetin Jonian me intensitet utilitar dhe spektakolar. Tipari
utilitar zbulon nënshtresën e tij të vjetër pagane, ndërsa ai spektakolar, lidhet
me kohët e reja. Me interes është se ky rit dëshmon mirëfilli bashkëjetesën e dy
qytetërimeve: atij pagan dhe atij kristian. Mbi substratin e vjetër pagan, bota
kristiane ka mbivendosur ritet e veta. Edhe në rrafshin simbolik, riti paraqet një
model mjaft interesant. Kodi i tij simbolik ka në qendër zjarrin dhe ullirin, që
respektivisht simbolizojnë purifikimin dhe ringjalljen, ripërtëritjen, pjellorinë.
25

Arkivi vetjak.
F.Rrapaj “Fjalori onomastik i Epirit”1 Tiranë 1995.
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Anton Papleka “Deti dhe ulliri në traditën gojore të Bregut” tek “Himara në shekuj”
v.2004.
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Arkivi vetiak.
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(Ulliri është simbol polisemantik). Një simbol tjetër me vlerë shënjuese është
edhe vatra e shtëpisë, që në kohët e hershme pagane ka pasur semantikë sakrale.
c.KURORËZIMI I NUSES
Po kaq i pranishëm ishte ulliri edhe në një nga ritet e zbukurimit të nuses në
Bregdetin Jonian. Ishte bërë zakon vendosja e degës së ullirit në formë kurore
në kokë, kombinuar me lule të tjera. Nuk mund të imagjinohej një nuse
bregdetase pa kurorën e ullirit. Dega e ullirit ndillte fat për nusen e për dhëndrin
për shkak të një prej atributeve të tij (ullirit) që ishte mbarësia dhe pjelloria, siç
përmendet nga Yvonne De Sike. (“Ulliri është pema e paqes, e pjellorisë, e
purifikimit, e fitores dhe e shpërblimit”.29)
Fat prej ullirit besohej jo vetëm në ditën e dasmës, por dhe për tërë jetën e
çiftit, në lindjen dhe mirërritjen e fëmijëve. Madje shihej si një nga gjërat më të
rëndësishme që mund të trashëgohej. Babai i djalit këndonte në dasmë:
“Njëqind ullinj në gropë,
Djali m’i trashëgoftë,
Bëftë djem e i gëzoftë”30
Ulliri shikohej edhe si dhuratë për pajën e vajzës. Përsëri këndohej:
“Vajzë nuse e babajt,
Ullinj do të vë në paj...”31

d RITI I PËRSHËNDETËSIT KËMBËMBARË
Bregdetasit besojnë dhe në këmbëmbarësinë e njeriut që të hyn i pari ditën e
Vitit të Ri. Edhe këtu na shfaqet përsëri dega e ullirit. Ja si e përshkruan ritin në
Bregdetin e Poshtëm Minella Gjoni: “Porositin një ditë më parë një fëmijë deri
në 10 vjeç për t’u bërë vizitën e parë. Atë ditë familja i jep fëmijës që do të bëjë
këmbë, një degë ulliri të gjelbër. Hyrja e fëmijës simbolizonte hapjen e derës së
një kohe të re. Fëmija për këmbë të mbarë vinte me një pjatë misër e me grurë
të zier, një portokall, 4-5 petulla të gjitha të mbështjella me degë ulliri. Fëmija
ia jepte të zonjës së shtëpisë. (Nganjëherë në vend të një fëmije për këmbë të
mbarë, fusnin në vatër herët në agim një qingj, një dele a një dash).
29

Yvonne De Sike “Fetes et croyances populaires en Europe an fin des saisons”
Bourdeaux 1995.
30
Anton Papleka “Deti dhe ulliri në traditën gojore të Bregut” tek “Himara në shekuj”
v.2004 .
31
Arkivi vetjak.
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Fëmija i provuar dhe vite të tjera si këmbëmbarë, mbulohet me dhurata.”32
Ndërsa tek riti i Bregdetit të Sipërm të përshkruar nga Anton Papleka,
prania e ullirit është më e dukshme: “Në darkën e Vitit të Ri, marrim degë ulliri
me kokrra dhe këto degë i lemë përjashta derës së shtëpisë. Në orën 12 të natës,
më 31 dhjetor, vjedhim ujin- është mirë të jetë çezmë fshati, - dhe bashkë me
degë ulliri bëjmë këmbë në shtëpi. Që ditën ne porositim një fëmijë dhe me një
pjatë me karamele, me llokume, ai vjen te shtëpia në të gdhirë të datës 1 janar.
Derën e lemë të hapur. Shtëpia e ka vënë re që ky fëmijë i ka sjellë mbarësi dhe
nuk e ndërron. Duhet të jetë djalë. I jepen dhurata. Ndërrohet pjata: ato që sjell i
merren, i hidhen nga ato që ka bërë e zonja e shtëpisë.”
Mark Tirta na e paraqet kështu ritin e përshëndetësit këmbëmbarë: “Herët
në mëngjesin e Vitit të Ri, një fëmijë vjen për këmbë të mbarë dhe bën urimin e
festës. Fëmija që do të vinte porositej më parë. Ai duhet të ishte me nënë e me
babë, nga një familje që kishte pasur gjithmonë mbarësi. Fëmija për këmbë të
mbarë vinte me një degë ulliri dhe me një pjatë me gatime nga shtëpia e tij.
Këto fëmija ia jepte të zonjës së shtëpisë e kur dilte prej aty e zonja i jepte të
tjera. Dega e ullirit ruhej në një vend të veçantë e me kujdes si një gjë e shenjtë.
Ajo nuk duhej shkelur se ishte mëkat e me pasoja të këqija. Në portokallin që i
jepej fëmijës këmbëmbarë, futeshin monedha që nuk i trazonte askush”.
Në variantin e përmbledhur nga Papleka, theksohet prania e ullirit, por edhe
uji si element purifikimi. Ndërkohë që varianti më i vjetër dhe më i shtrirë në
Bregdetin Jonian, është ai i mbledhur nga M. Gjoni. Ky variant ka një narracion
më të përpunuar dhe një strukturë poetike më të stabilizuar. Megjithëse
teorikisht riti klasifikohet si tekst i ngrirë dhe i reduktuar, në rastin tonë ai
paraqitet i zhvilluar gjuhësisht. Kjo provon se ai është pasuruar në rrjedhë të
kohës, me elemente të mitit dhe përrallës. Nga vëzhgimet në terren dhe nga
konsultimi i literaturës, del dukshëm në pah se mjaft prej riteve të Bregdetit
Jonian paraqesin një “morfologji” të zhvilluar.

e. CEREMONIALI I VJELJES SË ULLIRIT DHE E NXJERRJES SË
VAJIT
Ceremoniali i vjeljes së ullirit dhe i nxjerrjes së vajit në gjithë Bregdetin
Jonian, është i lidhur si me elementet e paganizmit, ashtu edhe me elementet e
kristianizmit. Vjelja e ullirit niste në mënyrë ceremoniale me urime, bekime e
kërkesa nga më të ndryshmet. Po në funksion të kujt bëheshin këto rite dhe ku
konsistonin ato?
1. Për të pasur një prodhim sa më të shumtë të ullirit.

32
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2. Për t’i kërkuar leje që t’i këputnin kokrrat. (Pranohet shenjtërimi i ullirit
dhe pohohet animizimi).
3. Për të marrë me të mirë qeniet e mbinatyrshme që thuhet se jetojnë
pranë rrënjëve të ullirit.
4. Për të ruajtur veten prej rrëzimit nga pema e ullirit.
5. Si shenjë mirënjohjeje për prodhimin e dhënë.
6. Për të nxjerrë sa më shumë vaj prej ullirit të mbledhur.
Në Shën Vasil e në Bregdetin Jonian në përgjithësi, rituali i vjeljes së
ullirit niste me vargjet:
“Si ulli e si mulli,33
Si ujtë në Shëvasi,34
Si ujtë në Bistricë,35
Si fieri në Prapanicë”36
Besohej se pranë rrënjëve të ullinjve shekullorë kishte qenie të
mbinatyrshme si: xhinde, demonë të bimësisë ndaj thuhet shprehja: “Mos rri në
hije të ullirit se ka hije të rëndë!” Dhe kur hipnin në ulli, përsëri këndonin:
“Krisht e Shën Mëri,
Spiridhoni në kasë,
Do qepemi në ulli,
me shëndet, t’i ham
Më shumë paçim për vjet!”
Ja disa rituale në lidhje me ullirin të mbledhura nga Line (Kalo) Kaçi, 80vjeçare, në fshatin Shën Vasil:
- “Kur ngrihemi për të vjelë ullirin bëjmë kriq e vemi në ullishtë. Aty ku
ka qenë Krishti me bastun, ati ka shumë ullinj. Atë ditë bënim petulla me
vaj, këndonim e hidhnim valle.
- Kur merret prodhimi i parë i ullirit atë ditë në drekë bëjmë diganiqe për
gjithë fshanë. Urojnë: “Ta hamë gëzuar!”
- Ullinjtë që janë ndanë udhës, bëjnë vit për vit sepse ati merr kushdo.
- Prodhimin e parë daç të ullirit, daç të vajit e hamë vetë pari (më parë).
Pra (pastaj) dorovitim të tjerët.
- Që të na shtohet plaçka, u japim fakirëve (fukarenjve) ullinj e vaj.
- I zoti i shtëpisë e merrte në kaçup ca vaj, ia derdhte tek rrënja e i
thoshte: “Hallall paç! Ti që ma dhe, merre!”"

33

M. Gjoni “Shën Vasil fshat i dëgjuar” folklor v. 2006 .
Toponim.
35
Hidronim.
36
Toponim.
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Pa dyshim, qëmoti, blatimi ritual do t’i jetë bërë vetë xhindit të ullirit, siç e
vërteton dhe reminishenca e një veprimi të tillë.37
Emigrantët arbëreshë që e kanë origjinën nga Bregdeti e kryesisht fshati
Ejanina, origjina e të cilit është nga Shën Vasili, në një këngë thotë:
“Nga e na ndih
Nga e na ndih moj trime,
Nga e na ndih të mbjellim ullinj,
Pra të mbijetojmë,
Pra të mbijetojmë, mor trim
Pra të jetojmë me bukëva”38
(Bukëva në Bregdetin Jonian, quhet bukë e ngrohtë e trazuar me vaj ulliri
dhe e bërë kokongjiç).
2. KULTI I DETIT
2.1. DYFYTYRËSIA E DETIT
Krahina e Bregdetit Jonian ka qenë e lidhur pazgjidhshmërisht me detin.
Me të ka lidhur pjesën më të madhe të jetës, të ekonomisë, të lidhjeve me botën.
Me të, më shumë se me diçka tjetër, Bregdeti ka qenë i lidhur me Korfuzin,
Venedikun, me Gjenovën. Në sytë e bregdetasve të lashtë, ashtu si dhe të
grekëve e romakëve të lashtë, profesioni fillestar i detit ishte dyfytyrësia e tij.
Simonidhi e përshkruan kështu: “Shumë herë qëndron i palëvizur, të keq nuk
bën, përveç gëzimit për marinarët. Në verë, shumë herë i papërmbajtshëm
përplas valët me furi”.39
Kjo natyrë e dyfishtë e detit sjell burimet tona mitologjike. Për anën
negative të tij mund të lexojmë “Ligjet” e Plutonit. Duhej vendosur për një zonë
fantastike në Kretë. Diskutimi rrotullohej rreth vendit ku duhej të ndërtohej
qyteti. Duhej të gjendej afër detit. Por kjo sipas njërit nga diskutuesit, do të
kishte rezultate të këqija, sepse “afërsia me detin, do të mbushë tokën me
tregtarë dhe shitës të vegjël që fitojnë para dhe lindin në shpirt zakone të
paqëndrueshme, të këqija dhe i bën qytetarët
të pabesueshëm dhe
40
armiqësorë”.
Këtë kontradiksion të detit e shpreh qartë dhe A. Papleka: “Marrëdhëniet e
himariotëve (nënkupto bregasit- shën. im) kanë qenë komplekse, madje
kontradiktore. Nga njëra anë deti është një element i jashtëzakonshëm, i
stërfuqishëm dhe i madhërishëm i natyrës, si një hapësirë e pakufishme për
37

A. Papleka “Himara në shekuj” v. 2004.
Po aty.
39
N. Psilakis “ Κρητικη Μυθολογια» Ηρακλειο 1996 .
40
Po aty.
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bëma dhe aventura, si një mundësi për të siguruar fitime të mëdha përmes
tregtisë, peshkimit, piraterisë etj. . Nga ana tjetër ai ka qenë një botë e panjohur,
vendbanimi i qenieve të llahtarshme, apo vdekjeprurëse, shkaktari i furtunave
shkatërrimtare, rruga nga kanë ardhur nëpër shekuj ushtri pushtuese dhe
piratë.”41 Madje, tri arsyet e fundit janë bërë shkak që disa fshatra të Bregdetit
Jonian të tërhiqen nga buza e detit, më në lartësi e thellësi.
Megjithatë, nga ana tjetër, deti mund të paraqitet si një burim i çmuar jetese
nëpërmjet peshkimit dhe tregtisë. Bregdetarët janë njohur si detarë të mirë e të
zotë pa përjashtuar piraterinë e qeparotasve e të himariotëve. Aq të lidhur kanë
qenë me detin, sa thonë se në Piqeras kishte aq varka, sa kishte dhe burra e
shpesh i thonë “Fshati i varkarëve”.
Kjo i ka bërë banorët e kësaj treve që dhe shumë elemente të mitologjisë
dhe rite, t’i lidhnin me detin. Elementët e paganizmit të lidhura me të (detin),
mbijetuan edhe pas krishterimit, por përgjithësisht të pasuruara me detaje
kristiane.
2.2. HYJNIA E DETIT
Kulti i detit nuk është i izoluar tek bregasit, por e hasim edhe tek iliroshqiptarët, edhe te mbarë indoevropianët.
Deti përfaqësohet nga vetëm një Zot, i cili megjithëse nuk është forca e
vetme që vepron në ujërat e tij, kishte një fuqi më të lartë se të gjitha fuqitë e
tjera, nga Poseidoni. Gjendja e tij ishte herë e qetë, herë e butë dhe herë e
trazuar dhe e pakontrollueshme. Ai është perëndia e detit dhe e kuajve –
shprehet Homeri. Njihet nga furka me tre dhëmbë, armë me të cilën edhe sot
peshkatarët kapin peshqit më të mëdhenj.42
Atributet e Posejdonit kishte edhe Redoni ilir, Neptuni latin e hyjnesha
Tetis.43
Një numër Zotash më të vogla si: Glaukua, Nereu, Proteu dhe Tritoni,
ndanin një njohje të përbashkët, profecinë.
Ndoshta, ajo që nënkuptohet, është se thellësitë e detit, paralelizohen me
misterin e thellë e të pazbuluar të së ardhmes. Megjithëse nuk i quanin banorë
të tij, fuqi në det ushtronin gjithashtu edhe Dioskurët (djemtë e Zeusit), pra
Kastori dhe Polluksi. Për hir të Zeusit, djemve iu lejua që të ndajnë të njëjtin fat
pas vdekjes, ashtu siç ndodhte dhe në jetë: secilit prej tyre do t’i duhej t’i
kalonte ditët herë në Olimp dhe herë në Botën e Poshtme. Me këtë detyrë të
pazakontë të pasvdekjes mund t’i thërrisnin marinarët në orën e rrezikut. Në
41

A.Papleka “Himara në shekuj” v.2004.
Gerold Dommernuth-Gudrich “Mitet” Tiranë v.2006 .
43
Tetis (apo Tetida) ishte një nga hyjneshat e para që sipas legjendës i kishte dhënë jetë
çdo gjëje që ekzistonte. Ishte titanidë, bijë e Uranit dhe e Gjeas, motra dhe gruaja e
Oqeanit, nëna e Oqeanideve (nimfave të detit, numri i të cilave arrinte deri në tre mijë).
Tetia përfaqësonte detin Mesdhe Në shumë shkrime paraqitet si personifikim i detit.
42
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qoftë se dëgjohej lutja e tyre (e marinarëve), binjakët do të dilnin për shpëtimin
e tyre me kuajt e tyre të bardhë simbolikë, ose në formën e shkarkesës elektrike
që mund të vërtitet në bashin e anijeve në kohën e stuhisë. 44
Pra, në gjithë këtë tablo të njohur, afërsie, marrëdhënieje etj., mendojmë se
edhe kaonët do të kenë pasur një hyjni deti në trajtë ikone, madje të
antropomorfizuar. Fatkeqësisht kjo ngelet vetëm një hipotezë, sepse asgjëkundi
nuk ekziston një emërtim konkret për hyjninë kaone të detit, as në tekstet e
shkruara, as në burimet gojore. Ekzistenca e kësaj hyjnie deti ikonike bëhet më
e besueshme për shkak:
1. Sepse të tilla ekzistojnë në të gjitha hapësirat kufitare me Kaoninë,
kështu që nuk kishte pse të bënte përjashtim ky vend;
2. Sepse Deti në vetvete në Bregdetin Jonian është konsideruar si hyjni
dhe gjithmonë i janë adresuar lutje. Madje këtu deti shfaqet me një funksion
të dyfishtë: edhe si hyjni, edhe si altar ku adhurohej e lutej;
3. Sepse Detit i është blatuar (sipas të dhënave gojore) si në periudhat
pagane, ashtu edhe në ato kristiane. Në periudhat pagane e më vonë flijonin
njerëz, kryesisht fëmijë për të shpëtuar nga e keqja. Më vonë flijimi u
zëvendësua nga qenie njerëzore, në ato shtazore, ushqimore. Një formë më
e vonët blatimi ishte edhe ndezja e qiririt në det.45
4. Ekzistencën e hyjnisë së detit në Kaoni, e vërteton tërthorazi edhe një
figurë mitologjike që quhet “Nëna e detit”, e cila të shpie mendjen te
perëndesha e detrave e oqeaneve Tetis. Te “Përralla e djalit dhe e
kuçedrës”, thuhet: “Duke u kthyer për në shtëpi, me gëzim të madh për
fitoren e madhe që pat, na ra në det dhe “Nëna e Detit” e hëngri”.46
5. Ka shumë të ngjarë që në Bregdetin Jonian, pasardhësi më i vonë i
hyjnisë së antropomorfizuar të jetë Shën Spiridhoni. Kjo është fare e
natyrshme po të kemi parasysh se prej shekujsh banorët e kësaj treve janë
ndodhur nën ndikimin e regjionit të krishterë të ritit ortodoks grekobizantin.47
2.3. RITET E KULTIT TË DETIT
Pavarësisht që nuk kemi një emër të saktë të hyjnisë së detit në zonën e
Bregdetit Jonian, ekzistenca e kësaj hyjnie nuk është mohuar asnjëherë. Po kaq
i sigurt është ruajtur edhe funksioni i tij themelor si mbrojtës i lundërtarëve. Jo
pa qëllim ka këtë si atributin kryesor. Lundërtarët, apo detarët ishin më në
kontakt me detin. Ata ishin më të rrezikuar prej tij dhe ata ishin edhe personat
që i luteshin më shumë bashkë me familjarët e tyre. Këtu shfaqet më i
44

Guus Houtzager “ Ελληνικη Μυθολογια» Athinë v. 2004.
Arkivi vetjak..
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S. Th. Frashëri “Folklori shqiptar” v.1936
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Anton Papleka “Deti dhe ulliri në traditën gojore të Bregut” tek “Himara në shekuj”
v.2004.
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pranishëm edhe gërshetimi i elementit pagan me atë kristian. Detarët, përpara
çdo lëvizjeje, çdo daljeje në det i luteshin detit: “Të lutemi i madhi det, ndihna
të na vejë lundrimi mbarë!”, “Të lutemi Baba det, mos të ketë tallaz në det!”,
“Zoti Det, i plotfuqishëm që na jep jetë e shpirt”. Po me kaq pathos i luteshin
edhe Shën Spiridhonit të kasës dhe e shoqëronin me bërjen e kryqit. Ndërsa të
afërmit e tyre luteshin: “O Shën Spiridhon, na i shpëto! Të venë shëndoshë e të
kthehen shëndoshë!”48
Kur ishin në det në rrezik, detarët bregdetarë i drejtoheshin njëri – tjetrit:
“Bëni kryq, kryqi ju ndihtë”. Shpesh këtë ritual e shoqëronin me hedhjen e
kryqit në det. Hedhja e kryqit për të lehtësuar tallazet vdekjeprurëse, është një
mbivendosje kulturore. Jo vetëm në këtë rast, por dhe në shumë të tjerë,
simbolika e kulteve pagane konvergon me simbolikën e kulteve kristiane.
Kur u vonoheshin njerëzit në detin me tallaz, gratë dilnin karshi Korfuzit
bënin kryq sa dhe i luteshin: “Shpëtoma burrën e djalën, o Shën Spiridhon i
kasës!”
Dhe si shpërblim për shenjtërinë e tyre, Shën Spiridhonin, që i “ndihte”
(ndihmonte- dialektore –shën. im) dhe s’i braktiste kurrë, bregdetasit
tradicionalisht më 12 dhjetor të çdo viti, ua hipnin karaveve e shkonin në
Manastirin e Shën Spiridhonit në Korfuz. E çanin detin më 12 dhjetor edhe në
furtunë, vetëm e vetëm për të arritur tek fryma e shenjtë e Shën Spiridhonit.
Thotë kënga:
“O karav49 me derte shumë,
Ku të zu ajo furtunë,
Apo e bën maksus,50
Të na nxjerrësh n’Othonus51
O ndë nisi në Korfuz?
O kanal Korfu me shkumë,
Natën njomë e ti më shumë,
Ule pak atë furtunë,
Se na prishe shumë punë
për Spiridhon do vete u’(unë)”52
Faleshin e luteshin në kishën e Korfuzit duke qëndruar tërë natën jashtë,
ndonëse në kohë shumë të ftohtë, dhjetor. Besohej se Shën Spiridhoni natën
ngjallej e ditën futej në kasë, duke lënë këpucët jashtë kase. Ndërsa zakonisht
netët e tjera qëndronte buzë detit. Ndër dhuratat më të preferuara që njerëzit
çonin te Shën Spiridhoni, ishin këpucët.
48
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Një nga ishujt e vegjël të Korfuzit përballë Himarës.
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Natën e Shën Spiridhonit burra, gra e fëmijë që nuk shkonin dot në Korfuz,
mblidheshin në sheshet e kishave e bënin një zjarr të madh. Djemtë i
kapërcenin zjarret e shenjtë për të komunikuar me forcat e mbinatyrshme. Në
këto zjarre piqnin kurbanët që kishin therur për Shën Spiridhonin.53
Për të njëjtin moment, Papleka përshkruan: “Natën e Shën Spiridhonit,
djemtë mblidheshin grupe-grupe, ndiznin zjarre në rrugët e fshatit dhe një zjarr
të madh në një kodrinë. Këtë të kremte, banorët e krahinës hanin mish. Duke u
nisur nga skenari i këtij riti, ku është i pranishëm edhe kulti i zjarrit, mund të
them se duhet të ketë pasur ndonjë altar të thjeshtë në natyrë. Djemtë i
kapërcenin zjarret e shenjta për të komunikuar me forcat e mbinatyrshme e për
t’u pajisur me cilësi të jashtëzakonshme. Ashtu si në kontekste të tjera, mishi që
hahej natën e Shën Spiridhonit, ka qenë mbijetesë e flisë së qëmotshme që i
bëhej hyjnisë së detit.54
Është vërtetuar se sa i lidhur ka qenë shpirti i këtyre njerëzve me detin, sa
kur ndodhte ndonjë fatkeqësi në krahinë, jo vetëm i luteshin detit, por flijonin
dhe njerëz kryesisht fëmijë për të shpëtuar nga e keqja. Më vonë flijimi u
zëvendësua nga qenie njerëzore në atë shtazore. Tregojnë në fshatin NivicëBubar: “Në stanin e një familjeje kishte rënë një sëmundje e rëndë, sa çdo ditë u
ngordhnin 7-8 krerë bagëti. Thirrën meshtarin e fshatit. Ai iu lut detit në
Grykën e Kakomesë. Të gjitha bagëtitë i spërkatën e i lanë me ujin e detit, si
shpëtimtari i vetëm i fatkeqësisë. Flijuan 12 desh në det, duke vënë përpara
Ungjillin e Manastirit të Kakomesë. Si për çudi, ngordhja u ndërpre. Të gjithë
ia dedikuan këtë mirësi “Baba Detit”, “Zoti Det”, “Të madhit Det”.55
Riti i flijimit, si një nga më të vjetrit e njerëzimit, shfaqet me një tipologji
krejt të veçantë në Bregdetin Jonian: ai nuk bëhet as në kala, as në kishë e as në
urë, (vendet tipike të hiperlandit ballkanik), por në det. Mendoj se ky variant
duhet të jetë nga më të hershmit e gjinisë njerëzore dhe se e përfshin Bregdetin
tonë në hartën e vendeve, në të cilat bashkësitë njerëzore ndërtuan ansamblet e
veta kulturore dhe zakonore.
2.4. RITE TË TJERA
Ndër ritet e tjera që kanë lidhje me kultin e detit, përmendim:
a.
Larja katartike me ujë deti
b.
Riti kurativ
c.
Riti magjiko religjioz i kthimit të
dallëndyshes
d.
Riti për prerjen e sifonit
Për këto rite kemi të dhëna vetëm nga arkivi gojor, nga një dorëshkrim i
Minella Gjonit “Mite e rite në Bregdetin e Poshtëm” dhe nga një material më
specifik, më të plotë dhe më shkencor të studiuesit Anton Papleka, të botuar tek
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“Himara në shekuj”. Ndër këta rite, më interesantin kemi konsideruar ritin për
prerjen e sifonit që është një element shumë autokton. Prandaj e pamë të
arsyeshme që të japim një përmbledhje të shkurtër të këtij riti, me disa
ndërhyrje tonat analitike, me shpresën e një zgjerimi të gamës studimore të tij,
në një punim tjetër:
“Një ndër dukuritë metereologjike më tipike dhe më mbresëlënëse të trevës
së Bregdetit Jonian, ka qenë sifoni. Ai ishte nga retë deri në det. Ai thithte ujë
nga deti. Përpinte anijet, shkulte ullinjtë. Sifoni zbriste nga reja lart, derisa futej
në det. Kaq fuqi ka sifoni, sa nxjerr ullirin nga toka në Palasë dhe e shpie në
Vuno. Po ta prisnin, nuk bënte dëm. Sifoni nuk është konsideruar si demon, si
përbindësh, apo të ketë patur ndonjë trajtë ikonike
Njerëzit nuk e dëshironin stuhinë, por kur vinte ishin të detyruar ta
përballonin. Bënin çdo lutje e veprim për ta ndaluar këtë fuqi të pallogaritur
meteorologjike. Prerja e sifonit bëhej si nga ata që jetonin në tokë, ashtu edhe
nga lundërtarët në det. Kryenin këtë rit: njerëzit merrnin një urë të ndezur dhe e
hidhnin në oborr duke belbëzuar gati si me vete. Atë e realizonin në formë
dialogu. I pari thoshte: “Ç’pret aty?”. Tjetri i përgjigjej: “Pres sifonin”. Ky
dialog përsëritej tri herë. Përdorimi i urës së zjarrit shpreh epërsinë e botës
qiellore mbi botët e tjera, epërsinë e hyjnisë së Diellit mbi atë të Detit. Në një
trajtë tjetër që paraqet përparimin teknik të shoqërisë njerëzore, ura e zjarrit
është zëvendësuar me armë zjarri. Vinte sifoni në drejtim të anijes dhe e
gjuanin me armë. Që të bënte kohë e mirë, qëllonin me armë në sy të resë që t’i
pëlciste syri e të hapej koha. Sipas Andrea Varfrit (poet nga Qeparoi), për të
prerë sifonin përdorej një brez i zi, i gjatë dhe i hollë. Kur e këputnin në mes
këtë brez, pritej sifoni. Diku përdorej një tërkuzë e madhe e bardhë dhe me të
dalë sifoni, thoshin: “O burra, ta presim se do të na marrë!” Merrnin një kërcu,
një tërkuzë të bardhë liri, të cilën e vendosnin mbi të dhe e mbanin nga skajet
dy fëmijë. E ëma e fëmijëve thoshte: “Siç të pres unë tia, o tërkuzë, kështu u
preftë sifoni!” Këto fjalë i përsëriste tri herë, pastaj gruaja qëllonte me sëpatë.
Duhej që tërkuza të këputej me një të rënë të sëpatës. Po qe se nuk pritej
tërkuza me një të rënë, duhej të përsëritej tërë riti. Kjo tregonte se sifoni duhet
të ishte shumë i fuqishëm. Ndodhte që sifoni pritej pa i bërë këto veprime.
Atëherë thoshin: “Dikush e ka prerë”. Sifoni këputej në mes, hollohej e ikte
larg. Veç tërkuzës, një mjet magjik i fuqishëm ishte thika me dorezë të zezë.
Doreza duhej të ishte prej briri dhie, cjapi ose sorkadheje. Atë e mbante përpara
në anije Karaviqeli (nostromi, drejtuesi i anijes), i cili shikonte nga vinte
shtrëngata. Tehu i thikës mbështillej me lëkurë gjarpri e lule trëndeline.
Trëndelina përdorej që të binte bunaca. Forca magjike e trëndelinës ndoshta
qëndronte te fakti se ajo simbolizon motin e mirë kur çelin lulet.
Ndikimet e krishterimit ishin më të dukshme te një trajtë tjetër e këtij riti,
ku thika me dorezë të zezë, ngulej në mes të pendë allfës. Kur njeriu që e
kryente këtë rit, ndodhej në shtëpi, ai dilte në dritare. Pendë allfa kishte këtë
tekst: “Më përpara ishte fjala/ fjala për perëndi/ dhe perëndia – fjala”. Në trajtën
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më të thjeshtëzuar, këtij riti i ka mbetur vetëm teksti namatisës. Kur ndodheshin
në det, për të prerë sifonin, lundërtarët thoshin: “Shpëtona, o zot nga një stuhi e
madhe!” Me të thënë këto fjalë, sifoni këputej në mes”.56
Nga sa u tha më sipër, del në pah se ky është një rit që ngrihet mbi themelet
e simboleve kozmike. Shtresat e tjera kulturore kristiane janë të një kohe më të
vonshme.
Si përfundim, zona e Bregdetit Jonian Shqiptar, një nga trevat më të njohura
në Shqipëri, është e lidhur pazgjidhshmërisht me ullirin si dhe me detin. Këto
janë dy nga kultet bazë dhe më të rëndësishme të kësaj zone. Te kulti i ullirit, i
është kushtuar një rëndësi e madhe “Buzmit”, që ka shenja të dukshme
tipologjike mesdhetare, por edhe me mbivendosje danubiane. Ndërsa sythet
“Martesa e ullirit me zjarrin”, “Kurorëzimi i nuses”, “Riti i përshëndetësit
këmbëmbarë”, “Ceremoniali i vjeljes së ullirit dhe nxjerrjes së vajit” janë më të
pasura me elemente të arkivit gojor.
Kurse tek kulti i detit dhe ritet e lidhura me të, elementi krahasimtar
përdoret më tepër në funksion të argumentimit të eufemizmave autoktonë. Për
t’u përmendur në këtë kult, është dyfytyrësia e detit, hyjnia e detit dhe ritet e
lidhura me të. Gjithashtu lihet i hapur shtegu i trajtimit të mëtejshëm në të
gjitha aspektet.
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NAZMI BEQIRI

DERI NË PËRJETËSI

Punët, idetë, bëmat e rastit dhe aktivitetet ditore mbesin ngjarje të ditës ose
zhduken dhe harrohen që të nesërmen, u humb vlera dhe mbeten të painteres.
Përjetësinë e fitojnë vetëm vlerat e mirëfillta humane, vlerat artistike dhe vlerat
e tjera me rëndësi të veçantë për jetën e një kombi ose njerëzimin në përgjithësi.
Në mesin e tyre bën pjesë edhe filozofia e mbyllur e mendësisë së zëvendësimit
të Zotit në tokë dhe askush tjetër. Këto elemente njerëzore, qoftë edhe në
kuptimin filozofik, vdesin, së paku e humbin vlerën, energjinë e veprimit dhe
mbeten në kujtesë si shembull për mbrojtje nga e keqja. Në përmasa kohore
ditore, qoftë edhe dekada, përjetësia izolohet, apo thënë më mirë e izolon
veprimi ditor, provon ta vdesë atë, e në pamundësi të kësaj provojnë ta
tjetërsojnë. Kjo ngjau edhe në fushat jetësore e kulturore tek ne shqiptarët.
Dihet që vetëm populli është përjetësisht i pazhdukshëm, apo thënë më drejt,
një popull që ka vlera e virtyte njerëzore, kurse si individ, në përjetësi kalon ai
që vishet me ato vlera, veti e virtyte të popullit. Ajo pjesë (ai territor) i cili nuk
është larguar nga elementet e përmendura nuk asimilohet, nuk tjetërsohet, prore
mbetet në përjetësi, qoftë ai skaj i Atdheut, skaj i trojeve shqiptare, madje kjo
vlen edhe jashtë territorit amë, ku popullata, apo ajo pjesë e popullit krijon
koloni dhe prapë mbetet në përjetësi, qoftë ai popull (banuesit) i ushqyer në
shpirt me vlerat që barten nga toka amë, apo qoftë kur ai ato vlera i krijon vetë
nën vazhdimin e kritereve të tërësisë popullore apo kombëtare. Për shembull:
po marrim një këngë popullore të papublikuar deri më sot (mesa di unë) nga
Malësia e Karadakut, i cili territor është skaj i trojeve shqiptare, i ndarë nga
trojet amë (dukshëm) që nga Kongresi i Berlinit më 1878, i cili Kongres ia
kishte dhënë këtë pjesë Serbisë, pavarësisht se ajo (Serbia) nuk mundi asnjëherë
ta zotërojë plotësisht. Ndarjet e këtij territori do të vazhdojnë njëra pas tjetrës,
në të gjitha rrjedhat e mëvonshme historike. Madje, ai vend (Malësia e
Karadakut) nuk ishte lënë në tërësi kurrë, pavarësisht nga kush ishte pushtuar,
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por ishte ndarë përgjysmë, si p.sh.: mes Bullgarisë e Gjermanisë, mes
Bullgarisë e Serbisë, Italisë, sllavëve të Maqedonisë, Serbisë dhe një pjesë nën
ndarje është deri më sot, pavarësisht ndërrimit të raporteve dhe ndodhive
politike në rajon.
Këto ndarje administrative asnjëherë nuk arritën ta tjetërsojnë në veprime, ta
nënshtrojnë, t’ua këpusin kontaktet, e lëre më ta asimilojnë. E si mund të bëhej
kjo te një popullatë që krijon këngë si kjo e “Hasan Kukës”?! Kuptohet se do të
mbetet në përjetësi. Të njëjtin fat e kishin pasur edhe shumë vende (rajone) të
tjera, madje edhe individë, në mesin e të cilëve fatkeqësisht edhe poeti ynë i
madh, At Gjergj Fishta.
Këtij njeriu, këtij krijuesi të madh, politika e kohës ia kishte ndaluar te lexuesit,
mbyllur, si ngacmues, si vlerë, si nacionalist, e nënçmonin në vlera, në
humanizëm, në kombëtari. Madje, në ish- Jugosllavi, nga disa politikanë të
njohur e të panjohur, Fishta përdorej si shembull për t’i nënçmuar shqiptarët,
duke thënë se kinse ai: ka thënë (me plot kuptim), “le ta dijë bota e mbarë, se
Gjergj Fishta s’është shqiptar!”, dhe se po të ishim ne të mirë si popull, ai nuk
do të kishte thënë kështu...”. Disa të tjerë e quajtën njeri që sheh vetëm gjak. E
quajtën gjakpirës këtë njeri, që aq bukur i këndoi bukurisë (të bukurës).
Pavarësisht se një kohë të gjatë mbretëruan këto thënie, këto shpifje, është e
vërtetë se kohët shkojnë, shkojnë sistemet e organizimit shoqëror, por siç po
duket, ai është në përjetësi.
Dy fjalë për Fishtën
I caktuar nga të tjerët për rrugën e paqes, u njoh edhe me etni e kultura të tjera.
Trajtimi i tyre në mënyra të ndryshme, mbase edhe nga Selia e Shenjtë, i
përkujtuan Fishtës se nga vinte, por edhe si e mësonin ata. Gjendja më e
vështirë e popullit të vet në kohën e tij, përbuzja nga të tjerët, nga njëra anë, dhe
porositë e pashkruara që dëgjonte nga bashkëkombësit e vet, Kanuni që po e
ruante vazhdimësinë e etnisë edhe jashtë kushteve të normales nga ndjenja e
brendshme, njëkohësisht edhe nga vetja (ca shqipzhbërës) e jo si më parë vetëm
nga të huajt, e bënë atë që të përcaktohet në anën e vet dhe t’i futet studimit të
virtytit të popullit të vet. S’do mend se këtë e bëri nga dëshira e një njeriu të
pathyer me vezullimat e ofruara nga prezentët e kohës dhe nga vetë udhëheqësit
e tij, që edhe pranë besnikërisë ndaj tyre e misionit të parapërcaktuar, ai
shpirtërisht do ta ndjejë veten mbi ta, dhe pos ndonjë krahasimi që i nevojitej
për ta rritur nivelin artistik, estetik, e porosisë së punës, veprës së vet letrare, ai
nuk u kushton atyre ndonjë vëmendje të përfillshme që i kap pirgjet e
veprimtarisë krijuese.
Dashuria për atdheun, rrënjët dhe gjaku i tij, legjendat dhe të vërtetat e të
parëve të vet, në veçanti epika dhe folklori i mbledhur, krahasimi i këtyre me
popujt e botës, vlerësimi dhe dhënia e vendit meritor të saj, e bënë Fishtën që
të jetë krenar për origjinën e vet dhe t’i jap qëllim vetes. Ky qëllim e bëri atë të
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njohur, të madh, saqë, populli i tij, shkenca e letërsisë e ngriti në piedestalin më
të lartë të njerëzve të penës. Fishta nuk u binarëzua vetëm në një gjini letrare,
por me mjeshtri iu fut të gjitha fushave. Madje edhe u bë mësues, kontribuues
në çështjet më të nevojshme letrare, si për shembull në estetikë, etj. Një
mendimtar për të kishte thënë: “...populli ishte ai që i kishte dhënë Fishtës, apo
Fishta popullit”. S’do mend se populli e kishte rritur atë, e kishte edukuar dhe
përgatitur me përvojën e vet. E edhe Fishta ia kishte shpërblyer me mundin e
vet, më shumë për mes penës, por edhe me veprimtari të tjera. Madhështinë mbi
çështjet artistike nuk duhet as edhe peshuar, ngase populli nuk është individ që
të ngutet të japë rezultate ditore, as të ngutet të bëjë afirmimin e vet me një lëmi
të caktuar. Nuk ngulfatet nga nevojat e interesit të ngushtë e as që cenohet.
Madje as që njeh diktatin e robërisë e të etheve të dashurisë. Atë nuk e
ngulfatën lokalizmat e krahinorizmat e as vendimet e ndryshme kombëtare e
ndërkombëtare, qofshin ato të mira apo të dëmshme për kohën. Populli nuk
është i cunguar të mos prekë e vjelë çdo gjë brenda kufijve ekzistues, pa i
përfillur ata politikë e administrativë. Kur e arrin nivelin e asaj që do të thotë,
nuk e stërzgjat, madje as nuk e zgjat fare, për ta bërë porosinë të stërngarkuar,
nuk e mbulon të bukurën me të bukura që çdo gjë të jetë vezullim e mos të jetë
e këndshme për syrin, veshin, mendjen e shpirtin, të cilën gjë, jo rrallë, e bën
Fishta i madh, madje jo vetëm ai. Në fushat e përmendura populli nxjerr ajkën
etike, estetike e artistike etj., dhe ka nxjerrë burra aq të mëdhenj e të shumtë në
numër, sa gati e tërë bota vetëm vet. Andaj, unë nuk guxoj të bëj kësi pyetjesh,
e as t’i futem ndonjë krahasimi, por do të bëj përpjekje që ta gjej atë ku nuk
kishte arritur ta gjejë Fishta i madh. Pavarësisht se ishte prift, ai paraqiti vargjet
më të bukura të përshkrimit të bukurisë së femrës. Edhe duke qenë i përcaktuar
për të shpërndarë paqe, do të shkruajë vargjet më rebeluese pothuajse nga të
gjithë shkronjësit e tjerë. Duke qenë i përcaktuar për njeri serioz, do të shkruajë
vargjet më humoristike.
Ai, me respektin më të madh ndaj krijimtarisë popullore, do ta ndjekë atë në të
gjitha fushat e veprimit të tij, normalisht sa kishte mundur e sa kishte arritur,
ngase dihet që ai nuk e kishte shëtitur të gjithë vendin, e as që kishte pasur
takime me njerëz të niveleve e krahinave të ndryshme për biseda, zaten
mosmbulimi i gjithë terrenit shqiptar, të cilën gjë ndoshta edhe ia kufizonin
punëdhënësit, shihet edhe në veprën e tij. Por sidoqoftë, Fishta, është njëri ndër
më besnikët e ndjekjes së krijimtarisë gojore të popullit të vet, gjë që sa
përfshihet në veprën e tij nuk mund të gjesh te dhjetëra mbledhës të tjerë të
folklorit.
Për dallim nga shumë shkrimtarë të cilët shkruajnë për dashurinë, bukurinë dhe
fatin e saj, e përcaktojnë me fjalët e veta, Fishta bën një përshkrim shumë të
qëlluar duke thënë se vetëm Zoti ka ditur ta falë:
“Ardhun shtatit si “breshana”,
Synin hyll, ballin si hana,

259

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Dishka njethë si molla m’rrem,
Si ajo lulja shpërthye m’gem:
Qi ke dalë m’ka ashtu te dera,
Sikur ban me çilë prandvera;
Sikur ban dielli me dalë
Neper aha, brej e halë:
Kaq gja t’mirë Zoti e ka falë!”
Lahuta f. 442
Pa bërë krahasime të këtilla për humorin me autorë të tjerë, ku në të shumtën e
rasteve, për ta arritur kulmin e asaj që është e qeshur nga shpirti, gjë që është
dashur t’i kushtohet së paku një vepër e tërë, të paraqitur në situata normale, për
mos të thënë në ahengje e pushim, Fishta i madh, këtë e arrin në mesin e
mynxyrës, në mesin e më të zezës për jetën, në mesin e veprimeve për jetë a
vdekje, por gjithsesi burrërore.
“Ashtu ‘i copet, por si shul,
Vjen e bjen m’ nji hurdhë pingul,
Kambët përpjetë e kryet në baltë;
Dy-tri herë trënd i ka shalët,”
Te ura e Sutjeskës f. 307
Mendoj se çështja kryesore që ishte ndaluar të lexohej Fishta ishte thirrja që i
bënte ai popullit. Dhe kjo thirrje ndoshta ishte më e madhja e kësaj mënyre që u
ishte bërë bashkëkombësve. Ai nuk e kishte bërë direkt në emër të vet, as në
emër të Zotit, nga që nuk mund t’i mbulonte gjithë besimet e popullit të vet
duke qenë katolik, nuk e merr guximin e Vaso Pashës, por thirrjen e bën si më
të plotën që ekziston, e bën përmes esencës më të thellë në shpirtin e njeriut që
ndoshta kishte lindur me lindjen e tij, në anën tjetër, ai donte që ta krahasojë, ta
arrijë nivelin e lashtësisë me grekët që krenoheshin dhe krenohen me pjellën e
mendjes së tyre e shumë zotëve dhe thirrjen e bën përmes Orës së Shqipnisë:
Grish Kosovën, e bashko Rekën:
L’sho kushtrimin n’Toskë e n’Gegë;
Mblidhniu tok si kokrrat n’shegë:
Lahuta f.136
E nuk ishte ajo se ai ishte gjakpirës, shpirtkeq. Se nuk ishte sadist, ai për mes
shpirtit të tij të paqes e paraqet virtytin e popullit të vet bujar, humanitar e aspak
nacionalist. Me të drejtë shumë prej tyre e quajnë Homeri Shqiptar, një
krahasim shumë i qëlluar apo i menduar mirë e mirë, e ku ka qenë Homeri
nacionalist!? Paraqesim vargjet në të cilët me sa dhimbje i paraqet ata që bien
në luftë nga dora e shqiptarit.
“Me iu dhimt gurit e drunit,
Jo se ma nanave t’veta,
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Qi i ki’n rritë me gjak të zemers
Ah medet per Nesh Jovanin!
Ah’ kuku per Nikë Stjepanin!
Mjera nanë per Gjokë Serdarin!
Qyqja motra per Llazarin!
Nuse zeza për Todorin,
T’cillit hap, besa, krahrorin
Me tagan Beci ia ka ça”
Lekët f.375
Këtë virtyt mirësie ai e paraqet të pazhdukur edhe tek malazezët, me të cilën gjë
ai e paraqet tezën e malazezëve se janë të gjithë sllavë, ose që kishin marrë nga
e mira shqiptare, dhe këtë luftë në gjithë këtë vepër të madhe e paraqet në
shumë pak vargje, sa që nuk vërehet gati fare, për të cilën thotë se ishte e
imponuar, e përcaktuar nga të tjerët, ngase kinse (mundet edhe e vërtetë), paska
pasur miqësi e afri ndërmjet popullit shqiptar dhe atij malazez (mund të ketë
aluduar në prejardhjen ilire të tyre), por që afrinë e këtyre dy popujve në
mënyrë natyrore e paraqet në shumë raste, kur në fushë të mejdanit takohen
“pobratimat”, bashkëluftëtarët, si strehues të njëri – tjetrit në ditë të zeza, dhe
edhe pranë urdhrit të dyanshëm për shfarosje të kundërshtarit, ata e shpëtojnë
njëri – tjetrin, madje edhe kuvendojnë e i shtrijnë kutitë e duhanit, dhe pastaj
largohen anëve të tjera për ta vazhduar luftën sipas qëllimeve të veta, për të
cilat ishin të imponuara. Me këtë rast ai edhe i largohet rebelimit me emocione
ditore që ia kishte dërguar Evropës më herët, mirëpo edhe pse Fishta e bën këtë,
në këto vargje ka mjaft elemente për arsyen e ndalimit të Fishtes në sistemin e
kaluar. Po kush guxonte Stalinit t’i thotë “këlysh”:
“Uh! Europë, ti kurva e motit,
Qi i rae mohit besës e Zotit,
Po a ky a sheji i gjytetnis:
Me da tokën e Shqipnisë
Për me mbajtë klysht e Rusisë?
f.211
Ai më poshtë madje shikon ta zhdukë urrejtjen e mbjellë mes shqiptarëve e
“shkjeve”, duke thënë se lufta mes këtyre dy popujve ishte e shkruar:
Eh! Mo’, Zot, ma keq për ne,
Qi na ra kjo namë-rrfe,
Mos me mujtë Shqyptarë e Shkje
Me ba hije bashk mbi dhe;
Lekët f.375
Pak fjalë për Malësinë e Karadakut
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Popullata e Malësisë së Karadakut, njëra nga trevat më fatkeqe të shqiptarisë,
përjetësinë e siguroi me gjërat që s’i lëshoi kurrë nga dora e mendja. Ato ishin
mjeti i punës, arma, tradita, kultura, amanetet, tregimet, përrallat, legjendat,
historia, kënga etj. Të kushtëzuar nga puna e lufta, dhe elemente të tjera të
përmendura më lart, kjo nuk mundi t’i bëjë me luks, me nivel të duhur e me
shumë përkushtim, shembullit siç ishte kënga, e cila për t’u kënduar i duheshin
shumë instrumente muzikore për përcjellje të ritmit, por edhe përballë kësaj me
dinjitet as njërën nuk e la pas dore dhe u bë dalazot i vetvetes. Këtë mençuri,
burrëri, trimëri e virtyt po e paraqesim me elemente të marra nga vetë kënga
që ishte krijuar nga këta banorë, të cilën gjë e dëshmojnë vetë vargjet e
papërdorura në treva tjera, dhe do t’i paraqiten në te (këngë) mesa vijon,
krahasuar me vargjet e Fishtës, si elemente për ta mbrojtur mendimin tim për
elementet e përjetësisë dhe për të thënë se shpifjet e fyerjet e lartpërmendura
nuk i takonin as Fishtës e as kësaj treve. Përmendëm më lart se këto gjëra, e
sidomos kënga, nuk bëheshin me komoditetin e duhur, dhe rapsodët (shahirat)
ishin të rrallë, por këngëtarë kishte gati çdo familje ku në vazhdimësi këndohej
kënga. Por pa sharki, pa çifteli, pa lahutë, madje shpesh pa kavalle e fyej. Ama
edhe pa këto elemente përcjellëse kënga thurej me të gjitha elementet: të
edukimit, të mbamendjes, të porosisë ndër breza për mostjetërsim. Këta krijues,
vargjet nuk i bënin jashtë normave traditore të krijimtarisë popullore, por kishin
ritëm, rimë, metrikë, e bukuri mahnitëse, të cilat vargje do t’i prek me
përshtypjen time.
Kënga për Hasan Kukën
Hej çaj pasha çi rri n’Tiranë
Ja ka nisë me lot po kanë
Si se bani nana naj’djalë
Vulë Cetines mejdan mej dalë.
Vulë Cetina nuk u durue
Nuk la vend kund pa trupue
Nuk la njeri n’mal me shkue
Nuk la token me punue
Nuk le kanë për meu martue.
Si se rriti motra naj’vlla
Vulë Cetines mejdan mej dalë.
Vulë Cetina nuk u durue
Nuk le n’mal xhanë mej rue
Nuk le kanë me shkue me blue
Nuk le grue n’xhini me çue.
Kish hi tuta edhe frika
Por skish ngue ni trim Avdia
Nuk kish ngue aj Avdi Hisa
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Po e çet mrizin te do lisa
Po na run dhenë e giça.
Dhen e dhi n’mriz tuj rue
Me nan’motrat tuj jetue
Po jeton me motrat’nan
Ni far Vula na u çue n’kam.
Nav’ çue n’kamë ni Vulaj Cetinës
M’ledh naj ka tremdhet bij t’shkinës
Po trupon kodrav t’Vraninës
Ja kish m’sy në mriz ta’Vdies.
Te Avdia Vula po shkon
O shiptar mi paska thanë
Dhit e kuçe me mi dhanë.
Dhit e kuçe shkja nuk ti jap
Për pav’mbush mrizi me xhak
Si kam rujt për Karadak.
Avdi Hisa trim ish kanë
Çat mizoren m’ja rrotllon
Ja ngre gishtin zjarrë mej dhanë
Po prej Zotit than sish kanë
Pushka flakë si paska marrë.
Vulë Cetina trim ish kanë
T’vetes zjarr i kishte dhanë
Ehej zorrë e gjiks djalit ja shkatrron
Rrash për toke po ma palon.
Tana dhitë po ja trazon
-O shqiptar mi paska than
Për burrni venin lanë ta kam
Po për plaçkë ja kam zakon.
Merr manxerren me gjithë naganin
Mas’ anej ja merr jataganin.
Marrin dhitë e po t’fillojnë
Motra ‘Avdisë pushktë poj’ngon.
Motra ‘Avdis pushktë i ka ngue
Ka marrë udhen n’mriz me shkue
E me cubat mish kanë takue
Po trimneshë mish’kan e ngrata
Cubav t’malit u del para
L’shoni dhitë e u daltë fara.
Të gjithë udhen e kishin l’shue
Vulë Cetinja kamën se kish lue
Vulë Cetinja se lujke kamën
Poj’ishkan trim e ja bafsha xhamën.
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E la udhen te mrizi shkon
E la udhen te mrizi a shkue
E xhet vllan të paluem
Nis e shkreta me vajtu.
Ooo nis e shkreta me vajtue
Kesh në vek v’lla tuj vekue
O për ty v’lla tuj menue
Me çfarë nuse met fejue
Ooor vlla ooe m’ju
O i dashun v’lla tek je.
O kur na dilke ferki ‘sabahit
E ma çitshe v’lla manxerren krahit
E ja çelshe deren sjapit
M’jipshe dhive çati shpatit
M’jipshe uj nkrue takllit
Mi mrizojshe n’hije t’ahit
Ooor vlla ooe mju
O i dashun v’lla tek je.
Kur t’vij e zezë pranvera
Duhet ti shkoj burrit te dera
S’ka ka pret motra e mjera
Ooor vlla ooe mju
O i dashun v’lla tek je.
Do t’kaj motra ditë për ditë
Nuk ka motra ka me marrë ngirë.
Do t’kaj motra javë për javë
Nuk kam v’lla me ardh mem’ marrë.
Do t’kaj motra muj për muj
Malli jonë ish kanë i huj.
Do t’kaj motra vjet për vjet
Malli jon a mbet i shkret.
T’kishim pas na dhe ni v’lla
Xhakun tan v’lla me ta marrë.
Xhakun tan me ta marrë ti
Po t’jet xhaku ner shkini
Ooor vlla ooe mju
O i dashun v’lla tek je.
Hasan Kuka po e ngon
Drejt te motra Hasani shkon
Shuni motra u paska than
Xhakun Avdis kam me jav marrë.
Shuj Hasan more çiçan
Sen e çon ti kukin tan
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E po merr ti xhakun ton.
Besen time k’tu e kam lanë
N’xhenet Zoti bashk t’ju ban.
Hasan Kuka shka po ban
Ka marrë udhen po shkon n’Tiranë.
Drejt te pasha Hasani shkon
Dyzet vet pash me mi dhanë
Vulë Cetinjes pusi ti v’nojm.
K’shire pasha çkaj paska thanë
Me t’ra n’grusht gjalë ta thej naj dham
Se shumë xhin si ti m’kan thanë.
Hasan Kuka idhnu mishkanë
Hasan Kuka ish kanë idhnue
E k’tij pashës ju ka drejtue
More pash kane shumë i ri
Se kanë nana sot mi ty.
A e din pash se kush jam
Dymdhjet vet kaçak si jam
Ti m’ke lyp sen’u m’ke zanë.
I kam ni nja dy-tri fjalë
Kam marrë pushken vet t’kam ardhë
A e din pash se kush jam
Hasan Kuka mue m’thojnë.
E çaj pasha n’gushtue mish’kanë
Fjalt’e veta shpejt poj n’rron
-Çato fjalë gjalë i pata n’hoka
T’shifet hija e t’doket doka
T’duket doka i paska thanë
-Folë Hasan çka po kërkon
Ti shka t’lipsh kam me ta dhanë.
Ni rixha te ti e kam
Shumë të shtirë Vulen pe kallxojnë.
Hasan Kuka shkaj’ paska thanë
N’koft ni njeri pash çi’ e ha bukën
Hasan Kuka s’ja ka tuten.
Dyzet vet pash memi dhan
T’krejt t’pa bab edhe t’pa nanë
E pa motër pa martue
N’fund t’katunit xhama mej shkue
N’fund t’katunit xhama tu shkojn
Vulë Cetines pusi t’i v’nojmë.
Dyzet vet pra me mi dhanë
Por t’ma dhash ket Markun fan
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Pse a fan inati sja kam
K’saj martines ja ka zakon...
(vazhdon)....
Pa dyshim se vjelësi, shfrytëzuesi më i madh i vlerave të folklorit shqiptar është
Gjergj Fishta. Ai mori vargje popullore nga të gjitha trojet shqiptare, duke i
marrë ato e duke i vënë në mesin e ngjarjeve më domethënëse, ku me gojë të
popullit do të kishim thënë se ai “këto gurë i ruan t’i vendosë në qoshe kullash”.
Fishta këto vargje i merr dhe i vendos në raste kulmore të poezisë së vet, madje
edhe i zbukuron ato duke u shtuar vargje të tjera, para dhe prapa, e duke i futur
të gjitha së bashku në përjetësi.
Ai e ngjesh edhe shpirtin e vet me virtytet popullore. Thamë i ngjesh, ngase
duke e ditur zhvillimin jetësor të tij, që ishte caktuar për prift qysh si fëmijë, e
kishin izoluar nga përplasjet e valëve jetësore, si tërë fëmijët shqiptarë. Kurse
me largimin e tij nga vendi dhe ndërrimin e emrit e kishin detyruar në ftohje e
indiferencë ndaj të tjerëve, por jo edhe nga kërkimi për të nxënë dituri.
Se sa ishte ngjeshur ai me virtyte të popullit të vet (tonë), krahasimin do ta
kisha bërë me këngën popullore të Malësisë së Karadakut, e cila këngë
zhvillohet, thuret nga tregimi (degëzimi) i bëmave të trimave të vet, por të cilat
edhe i përcjellin ndodhitë siç kishin ndodhur, vargjet, rimën, filozofinë dhe të
gjitha virtytet e shqiptarisë, i paraqet me vargje të pandikuar nga trevat e tjera, e
as nga Fishta i popullit (do ta kisha quajtur në këtë rast), ngase në paraqitjet e
veta bëhet një me popullin, dhe pavarësisht bujarisë, besës, trimërisë, mëshirës,
nuk e gjen te ata (as te populli as te Fishta): urrejtjen, mizorinë, kanibalizmin,
me të cilat elemente (ata të dytë) kalojnë në përjetësi, duke mos pasur frikë,
duke e futur veten valëve e flakëve të jetës, që për tërësinë, duke e dhënë më të
dashurën, më të këndshmen.
Kjo këngë e kënduar në Malësinë e Karadakut për Oso Kukën (Hasan Kukën),
nuk mund ta përcjellë, ose ta ketë komoditetin e Fishtës, dhe të paraqesë vargje
në pafundësi, e ta thur një këngë në vete për secilën ngjarje, por ai (populli,
karadaklinjtë), duke dashur ta paraqesin ngjarjen deri në fund, detyrohet t’i
presojë (shtyp) ngjarjet, dhe njëkohësisht, mos ta lëshojë pa e përmendur asnjë
gjë, duke e bartur nëpër brezni e duke e lënë vulën e vet në të.
Duhet pasur parasysh kohën kur u krijua kënga për Oso Kukën në Malësinë e
Karadakut, ishte e arsyeshme që ajo të bëhej aq e shkurtër në krahasim me
këngën e Fishtës, ngase populli (rapsodët) e krijuan atë për ta kënduar në net të
caktuara, ku duhej të futej në repertorin e rapsodëve brenda një nate. Kjo këngë
zakonisht këndohej pas mesnate, kur kishin mbaruar uratat, darka e tjera gjëra
të programit të festave të rastit. Kënga, pos që duhej të ishte e shkurtër për
futjen e saj brenda një programi të caktuar të rapsodëve, varej edhe nga përvoja
dhe shkathtësia e këngëtarit, se ajo duhej të këndohej brenda dy – tri orësh. Kjo
këngë këndohej e plotë dhe pa ndërprerje. Ujin, ose pijen e rastit, rapsodi e
bënte duke e mbuluar me instrument ose kur ia linte radhën kolegut të tij. Kjo
këngë zakonisht këndohej nga dy këngëtarë.
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Më vonë, edhe rapsodët e kësaj Malësie filluan ta ndajnë këngën në dy pjesë.
Këngën për Hasan Kukën (Oso Kukës) dhe kënga e “Vajit të Avdisë”, e cila kur
këndohej në vete ishte gati sa tërësia e këngës së parë.
Kjo ndarje mund të ketë edhe arsye të frikës nga politika e kohës, ngase kjo
ndarje u bë aty nga viti 1960, dhe zakonisht këndohej në një pauzë (pushim) që
bënin rapsodët dhe pasi që hapej debati për këngët e kënduara. Pos këngëve të
kënduara, vazhdohej biseda për trimat e shqiptarisë, në mesin e të cilëve
përmendej edhe Hasan Kuka, dhe natyrisht tregohej historiku i shkurtër i tij me
gojë, ku pasonte lutja te këngëtarët (shahirët), që ta këndojnë të njëjtën.
Këngët e historisë e trimërisë këndoheshin në vende të sigurta, vende këto që
gjendeshin gati vetëm në Malësi. Kjo nuk bëhej vetëm për çështjen që vetëm
malësorët ishin besnikë, por për arsye të madhësisë së katundeve dhe banorëve
që gjendeshin në ato katunde.
Për shembull: nëse kënga e këtij lloji këndohej në një katund të fushës
(rrafshit), ku numri i banorëve dhe shtëpive as që mund të krahasohej me të
Malësisë. Dasmat bëheshin me adete të njëjta, por në fshat të madh nuk mund
të merrte pjesë i gjithë katundi në dasmë, kurse në anën tjetër nuk mund të
kontrollohej apo ndalohej lëvizja rrugëve, e cila gjë bëhej lehtë në katundet e
Malësisë, që nuk ishin as sa një lagje e katundeve të rrafshit. Miqësia, thirrjet
ishin të zgjedhura. Pastaj, Malësia nuk ishte nënshtruar deri nga vitet e 70 – ta.
Pavarësisht kësaj, nuk ishte e mundur që një rapsod (këngëtar) të mos ishte
thirrur dhe maltretuar nga policia e regjimit të asaj kohe. Kjo kishte bërë që
këto këngë këndoheshin pasi që merrej garancia e sigurisë nga i zoti i shtëpisë.
Për fund, siç ishte rasti i rapsodëve që këngën për Kadri Bazin e kishin kënduar
në f. Krua, gjë që unë vetë e mbaj mend1.
Kënga popullore për Oso Kukën (e Malësisë së Karadakut), nuk fillon me
përshkrim historik të këngëtarit për heroin dhe as nuk përshkruan pushtimin e
vendit.
Për çudi, rapsodët e kësaj treve nuk e ndjekin as traditën popullore për fillimin e
këngëve, si p.sh.: “Ndihmo Zot si ke ndihmue” që përfillet nga Fishta, e as me
atë “Lumt’ na t’lumt çi jem myslimanë”. Varg ky që është më i ri në folklor,
por që ishte bërë varg nisës për këngët, e sidomos për ato kreshnike.
Por, këngën e fillon me vargun:
“Hej aj pasha çi rri n’Tiranë”.
Ky varg sigurisht që ishte ndërruar nga njëri varg traditor. Madje rapsodët këtë
këngë nuk e nisin as me qytetin e Shkodrës apo Vraninës, dhe sigurisht se
Tirana është futur si aspekt psikologjik për një kryeqendër të shqiptarisë. Për
1

Gjatë bisedës me Feta Buçin, për këto këngë më 2010, ai thotë se nuk i dinte këto këngë. Por kur unë ia
përmend katundin dhe shtëpinë se ku kishin kënduar, në mesin e të cilëve edhe këngën e Kadri Bazit, ai më thotë:
“Qysh jo, në shtëpi të Bakisë, po. A djali tij qenke”.
Kur nxjerrim incizuesin, ai më nuk e pranon këtë. Unë incizoja me dy mjete. Njërin e kisha lënë për incizim ende
pa hyrë ai në zyrë, dhe tjetrin në rastin që e përmendëm e që e vumë haptazi për incizim.
Kjo ndodhi dhe sjellja që bëhet sot, tregon se në çfarë shtypjesh e sfidash paraardhësit tanë e kishin ruajtur etninë
në këto vende.
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mes së cilës rapsodi (ndërdija e popullit) ndoshta e thotë një program
kombëtarë, kërkon ndihmë apo diç tjetër.
Ai këtë e bën (sigurisht) mbi bazë të trysnisë së madhe. Themi kështu ngase
largimi, qoftë edhe nga një ves i parëndësishëm i së kaluarës, ishte shumë i
vështir edhe për rrethin më të ngushtë, e lëre më të dalësh me atë ndërrim para
burrave malësorë qoftë me fjalë apo me këngë. Se ishte kjo e vështirë, flet edhe
thënia popullore: “Bedat të ri, mos më çit në katund të vjetër”.
Vargu i dytë e shton, e rrit besimin, se ndryshimi i vargut të parë ishte jo vetëm
për shkak të trysnisë psikologjike, por ishte edhe varg i filozofisë popullore,
dhe kur thotë:
“Ja kish nisë me lot po kanë”,
Dhe kërkon ndihmë, ndoshta aludon në atë se Tiranës duhej ndihmuar.
Rapsodi i Malësisë së Karadakut, nuk e paraqet në mes qyteti heroin e
vet si Fishta:
Me qit m’Pashën ka mendue.
Por i urti kurr nuk ngutet
Prej burrnisë e jo prej tutet;
Oso Kuka f.27
As aty ku fjalët i thotë pasha, apo ku e mban fjalimin, por paraqitet në male si i
pa përmendur, si rebel, luftëtar kundër të gjithë pushtuesve e sistemeve. E gjithë
kjo filozofi thuhet vetëm me një varg:“Hasan Kuka po i ngon”, që do të thotë
se luftëtarët nuk presin lutje e vaj, madje as urdhër, apo një përkujtim nga
pushteti (qoftë ai edhe i huaj), por vetë e merr vendimin dhe shkon atje ku
duhet, ku është nevoja, por çka edhe pse i ndjekur nga pushtetet:
“dymbëdhjetë vjet kaçak si jam”.
Numri dymbëdhjetë po ashtu është simbolik në këngë. Ngase këtu pushteti i
Titos dhe më parë i krajlit, patriotëve e zakonisht në dënimin e parë u jepej
dymbëdhjetë vjet, ose dënim me vdekje. Por është i lidhur edhe me tërësinë e
një viti, që kjo paraqet sistemet shoqërore, koha, rendi i të cilëve duhej
ndryshuar. Ngase numër trembëdhjetë në vit nuk ka, që ka kuptimin e asaj gjëje
që tanimë i kishte ardhur fundi. Zaten një ndryshim i këtillë nënkuptohet
menjëherë në vargun pasues:
“ti më ke lypë po sum ke zanë”.
Pra, ishte kohë e kaluar, ngaqë “pashai” tanimë po kërkonte ndihmë. Madje
kërkimi i kësaj ndihme shihet mirë ngaqë nuk kishte mbetur pa përgjigje. Por
vetë “pashai” i kishte kthyer ato në mënyra të ndryshme, e sidomos me
nënçmime, por njëkohësisht tregon se aty ishin përgjigjur edhe trima “ditor” të
zënë esëll nga dëshira për nam e famë, apo ndoshta edhe nga rakia. Por për
kalimin e kësaj situate nevojitej një autoritet i dëshmuar në këtë lëmi, si në këtë
fushë, në vepër, në detyrë kombëtare, ashtu si prej vërteti.
Paraqitet filozofia se obligimi merret vetë, por nuk bëhet vetë:
“Dyzet vetë pashë me mi dhanë”.
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Në këngë ky hero, i pari arrin te motra dhe i jep asaj besën se do ta marrë
gjakun, (në këtë rast, të Avdiut). Është një gjë interesante dhe e veçantë e kësaj
kënge, ngase heroin nuk e paraqet yll, as div:
“Oso Kuka, ‘i rrfe prej qiellet,
Shoq nuk ka ka vran e kthjellet”.
Lahuta f.30
Dhe:
“Vesh e mbathë e n’ armë shtrengue
Shtatin div, e sy’n si zhgjeta”
Oso Kuka f. 31
Por e paraqet të dobët në shëndet, madje edhe të çalë (sakat) nga plagët.
“Shuj Hasan more çiçan
Sën e çon ti kukin tan.”
Idenë për ta futur çaljen këtu, rapsodin sigurisht se e kishte ndihmuar mbiemri
Kuka. Por qëllimi ishte, që në dhënien e porosisë të mos krijohet thyerje e
brengave te dëgjuesit e moshave të ndryshme, e sidomos tek të rinjtë, se trimat
nuk ishin të paraprirë nga trupi, dukja, fuqia që të bëhen trima, por nga
përkushtimi, ndërgjegjja e sidomos betimi me besë.
Madje, ai (trimi) as që preket, fyhet nga një ofendim, nënçmim, përqeshje nga
hallexhiu (në këtë rast nga motra e viktimës), por të cilën gjë nuk e duron, nuk e
pranon nga të tjerët e as nga pushteti, por luan (rrezikohet) jeta e fyesit. Në këtë
rast në këngë pashai ia bën një fyerje e nënçmim “Hasanit”.
“Me t’ra n’grusht djalë ta thej naj dham
se shumë xhin si ti m’kanë thanë”.
Por, Hasani nuk largohet e as nuk ngutet të bëjë të papriturën, por as nuk e
duron dhe i jep shansin e përmirësimit “pashës”:
“More pashë m’dukesh shumë i ri”
Se kan lokja sot mbi ty”
I cili mosdurim nuk harrohet nga Fishta, por që thuhet, jo ndoshta me
domethënie e porosi, por me zbukurim përmes shumë vargjeve:
Avdi Pashë, tha, ma kadalë!
Mos e thuej dy herë at fjalë;
Se, për Di’n e për Ima’n,
T’baj qi t’kjajë e zeza nanë!
T’baj qi t’kjajë pa “exhel” ty nana;”...
f.27
(Vazhdon në numrin e ardhshëm)
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RINI USEINI

HAPËSIRA NË PËRRALLAT FANTASTIKE –
MAGJIKE

Një ndër elementet shumë të veçanta të prozës popullore janë edhe përrallat, të
cilat në vetvete janë krijime folklorike të veçanta për nga natyra e tyre, duke
pasur gjithmonë një simbolikë të veçantë në jetën e përditshme. Ato tregojnë
për një kategori tjetër të kohës, e cila nuk mund të përcaktohet sepse janë të
natyrës së një hapësire imagjinare, që kanë ndonjë lidhje me hapësirën që njeriu
ëndërron dhe që jep një natyrë të vdekur për realitetin jetësor. Ato kanë mbetur
gjithmonë të pranishme, sepse mënyra e strukturimit të tyre u jep mundësi të
jenë të dëgjueshme për një audiencë më të gjerë, duke filluar nga fëmijët, te të
cilët zgjon një kureshtje më të madhe, duke menduar se pikërisht ato janë të një
periudhe të hershme, që mund të krahasohet me këtë periudhë fëmijërore kur
nuk kanë rëndësi as hapësira as koha, duke vazhduar te më të mëdhenjtë të cilët
i bartin në mendjet e tyre me gjenerata të tëra.
Në këtë punim do t’i japim më shumë rëndësi pikërisht hapësirës së
çuditshme ku veprojnë personazhet, por të ndërlidhur edhe me kohën e veprimit
që po ashtu jep një simboliktë veçantë në përrallë, pastaj për objektet e
ndryshme që e bëjnë të veçantë përrallën dhe për veçoritë estetike hapësinore
brenda përrallave magjike apo fantastike. Nëpërmjet këtij punimi do të bëjmë
një analizë më të detajuar të disa pjesëve hapësinore, konotacionin e tyre
veprimor dhe realizimin e veprimeve nga protagonisti.
Përralla, fantastikja dhe magjia
Përrallat janë tregimet më të gjata popullore dhe pa dyshim paraqesin
një interesim më të madh për studiuesit e folklorit, qoftë për brendësinë e tyre të
llojllojshme, e të pasur me motive, episode e situata, me personazhe e
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përjetime, me fenomene dhe botëkuptime mesesh të ndryshme shoqërore, qoftë
edhe për strukturën e tyre të formës.
Për stilin dhe për atë pasuri të brendshme shoqërore e shprehjesh
figurative - veti këto të gjitha që e ngrenë përrallën në shkallën e krijimeve më
të denja artistike gojore. Si të tilla ato janë krijime folklorike shumë të
rëndësishme, por njëkohësisht edhe mjaft komplekse për t’u studiuar. Origjina
e tyre duhet të jetë më e lashtë se ajo e llojeve të tjera të prozës popullore. Këtë
gjë na e dëshmon edhe fryma e tyre johistorike, si dhe elementet e shumta te
politeizmit, të magjisë, të animizmit, të metamorfozës, të metempsihozës dhe të
elementeve të shumta mitike që i ndeshim në to. Zanafillën e tyre madje duhet
ta kërkojmë krahas me mitet dhe në vetë mitet e lashtësisë. Gjurmët e besimeve
të vona, të kristianizmit dhe të islamizmit që duken aty këtu në mënyrë të drejtë
dhe të zhdrejtë ndër këto krijime, janë shtesë, veshje të mëvonshme të fondit të
stërlashtë pagan.1
Koha dhe hapësira madje janë dy nocione që mbesin kryesisht të
pasqaruara përkitazi me zanafillën e përrallave. Hapësira paraqet mjedis
homogjen dhe të pakufishëm ku janë vendosur sendet e kapshme nga shqisat.
Kur flasim më saktësisht dallojmë nocionin e hapësirës nga nocioni i shtrirjes:
hapësira ka tri dimensione, shtrirja ka dy dimensione: shtrirja është sipërfaqe,
kurse hapësira vëllim. Lebnici dhe Kanti e kanë quajtur hapësirën si një
,,intuicion” të pandashëm, kurse shtrirja sipas tyre i korrespondon një sipërfaqe
materiale pafundësisht të ndashme. Pra nocioni i hapësirës është një nocion
cilësor, i pamundur për t’u kuptuar intelektualisht, kurse shtrirja, përkundrazi,
matet dhe përcaktohet ekzaktësisht nëpërmjet raporteve midis sendeve2.
Karakteristikë kryesore e përrallave është fantastiku-personazhet dhe
qeniet e ndryshme imagjinare, ngjarjet dhe përjetimet e pamundshme, viset dhe
ambientet e trilluara, që shërbejnë si arenë ku zhvillohen ngjarjet, si dhe të
gjitha rekuizitat dhe mënyrat më të pabesueshme që shërbejnë për zgjidhjen e
situatave më të vështira. Për të gjithë këto elemente që janë pjesë përbërëse e
këtij lloji të krijimtarisë gojore, është thënë madje se përrallat janë tregime
popullore në të cilat kallëzohen gjithfarë mrekullish që s’kanë të ngjarë.
Fantastikja është faktori që cakton vetë natyrën e përrallave tona të çdo treve,
që ndeshim sasi të mëdha të këso elementesh fantastike dhe episode të
mrekullueshme të cilat janë madje të përbashkëta ose të ngjashme me ato
përralla magjike që shohim te popujt e tjerë3.
Kategoria e përrallës fantastike në hapësirën e realitetit

1

Përralla, vëllimi IV, Instituti Albanologjik ,Prishtinë, 1979, fq. 3
Didie Zhylia, Fjalor i Filozofisë, Shtëpia Botuese Enciklopedike, Tiranë 1994, fq.149
3
Anton Çetta, Folklori ynë I, Rilindja, Prishtinë, 1983, fq. 11
2
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Ndërmjet shumë tezash të tjera, sipas Gorkit, ndër to shprehet në mënyrë të
fuqishme ,,aftësia e çuditshme e mendjes sonë të parashohim një ngjarje shumë
para sendërtimit të saj. ,,Qysh në vjetërsinë e lashtë njerëzit kanë ëndërruar
mundësinë e fluturimit në ajër. Për këtë na fletë legjenda e Faetonit, Dedalit dhe
birit të tij Ikarit, për këtë na flet përralla e qilimit fluturues”. Kanë ëndërruar
njerëzit për shpejtësinë e qarkullimit në tokë - përralla e çizmeve magjike dhe e
kanë zbuluar kalin, dëshira e njerëzve që të lundrojnë më shpejt në lumë sesa
rrjedha e tij e kanë sjellë shpikjen e rremave dhe të anijes me vela, aspirata e tij
që të mbysë që nga larg armikun dhe shtazën e egër i ka shërbyer si motiv për
shpikjen e hobes, të harkut dhe të shigjetës. Njerëzit kanë menduar për
mundësinë të tjerrin brenda një nate sasi shumë të mëdha materiali dhe kanë
bërë furkën dhe kanë trilluar përrallën e Vasilicës së urtë... Në çdo hov të
fantazisë së lashtë zbulohet lehtë nxitësi i saj, dhe ai ngjitës gjithmonë është
aspirata e njerëzve që ta bëjnë më të lehtë punën e tyre4.
Përralla nuk është pasqyrë e drejtpërdrejtë e jetës dhe e ngjarjeve siç janë, fjala
vjen, këngët historike ose kallëzimet etj., ajo ka bazë në realitetin e rëndomtë,
por ky realitet është diçka më shumë. Ai para së gjithash është model i realitetit,
një realitet i mundshëm, që është karakteristik vetëm për përrallën. Mirëpo ky
realitet gërshetohet dhe me një veçori tjetër - me projeksionin e realitetit. Me
fjalë të tjera realiteti projektohet përmes elementit të së mundshmes e aq më
tepër të së dëshirueshmes. Bota që pasqyrohet në përrallë cilësohet për realitetin
kompleks që i përgjigjet njeriut dhe synimeve të tij. Protagonistët kryesorë në
përrallë veprojnë në një botë dhe në një realitet të atillë që është i ngjashëm me
realitetin objektiv. Por edhe atëherë kur gjatë tregimit të përrallës këputen fijet e
realitetit te mundshëm (me ndërhyrje e fantastikut), dëgjuesi e përfill dhe
realitetin e dëshirueshëm sepse protagonistët mu në atë thurje të re elementesh
fantastike zgjidhnin situatat - realizojnë qëllimet e tyre, arrijnë të dalin fitues
duke kryer trimëri të ndryshme, duke kapërcyer pengesat e jashtëzakonshme
etj. Prandaj mu kjo pjesë e botës së përrallës, bota magjike, lidhet më shumë me
realitetin e dëshirueshëm -në të vërtetë me projeksionin e realitetit sesa me
realitetin e vërtetë5.
Është e vërtetë se rrëfimi zbulon përfytyrime të tilla psikologjike, qoftë kur kjo
ndodh në mite, në ndonjë përrallë ose në ndonjë formë të ngjashme. Mirëpo
veprimi në përrallë, siç thotë Lihaçovi, sikur çon në realizimin e dëshirave të
personazhit, çka nuk ndodh në mit. Hapësira e përrallës është jashtëzakonisht e
madhe, e pakufishme, e pafund, por në të njëjtën kohë është e lidhur ngushtë
me veprimin, nuk është e pavarur, por nuk ka kurrfarë lidhjesh as me hapësirën
konkrete6.
4

Përralla, vëllimi IV, Instituti Albanologjik ,Prishtinë, 1979, fq. 9
Po aty, fq.12
6
D.S.Lihacov , Umetnički prostor skaski”, në Narodna bajka u modernoj kniževnosti,
Beograd , 1978, fq.64
5
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Përrallat magjike, hapësira e tyre dhe roli
Nga përrallat magjike fantastike është edhe e Bukura e Dheut, një ndër më
karakteristiket të prozës gojore shqiptare. Edhe në trevën shqiptare të
Maqedonisë e Bukura e Dheut shfaqet në trajta të ndryshme, e sidomos si një
femër e bukur që jeton në pallat a kështjellë ose edhe në shtëpi (e ruajtur nga
qenie të ndryshme), por ajo po ashtu jeton edhe ne det dhe përtej detit. Për ta
marrë atë shumë trima humbin kokën. Peripecitë dhe rreziqet me te cilat
ballafaqohet personazhi, si dhe vendosmërinë e tij me çdo kusht ta marrë atë, e
shohim edhe në këtë fragment të kësaj përralle kur ai merr rrugën e rreziqeve
për të shkuar deri te ajo. Qeniet që e ruajnë atë i takojnë botës mitologjike, por
mund të jenë edhe shtazë, shpezë, insekte dhe objekte te ndryshme. Në shumë
shembuj e Bukura e Dheut jeton në botën nëntokësore, e mbrojtur nga qenie me
tri kokë. Për të hyrë atje heroi duhet të lajë fytyrën me ujin që e bën të
padukshëm, ndërsa të Bukurës së Dheut duhet t’i hedhë baltën e të vdekurit që
të mos zgjohet nga gjumi; në përrallën tjetër plaka që rron me të i bën gurë
trimat që synojnë.7. Të Bukurën e Dheut, përkatësisht rrugën që shpie tek ajo e
mbron Lubia, hyrjen e mbrojnë Asllanët dhe hyrjen tjetër Shkabat, më tutje si
mbrojtëse janë milingonat dhe bletët. Brenda në pallat edhe muret kanë
funksion mbrojtës, prandaj trimi duhet ta mësojë edhe fshehtësinë e tyre që të
mos e pengojnë të arrihet e Bukura e Dheut. Këtë e shohim të funksionalizuar
brenda përrallës ku heroin e detyrojnë të sjellë të Bukurën e Dheut, për heroin e
rrejshëm. Atë nuk kanë arritur ta marrin trimat e tjerë që kanë bërë përpjekje.
Ndihmësi, i cili është faktori shumë i rëndësishëm për zhvillimin e aksionit, i
tregoi heroit si të veprojë.
Për karakterin ktonik (si perëndeshë e botës nëntokësore) të së Bukurës së
Dheut, përveç shembujve ku ajo jeton në mbretërinë e nëntokës e mbrojtur nga
qenie të ndryshme, po sjellim shembullin nga përralla ,,Vajza e mbretit dhe
koka e të vdekurit”. Në këtë përrallë vajza e tretë e mbretit sipas fatit të caktuar
që më parë ( së pari martohet vajza e madhe me kokën e të vdekurit, por nuk rri
dhe kthehet te babi, pastaj martohet e dyta dhe ajo nuk rri dhe kthehet në
shtëpi), martohet e treta. Burrin e saj, të zotin e kokës e kishte robëruar e
Bukura e Dheut në botën nëntokësore. Në botën e të gjallëve ai ishte vetëm një
kokë e të vdekurit, ndërsa në botën nëntokësore jetonte me të Bukurën e Dheut.
Bota ku jeton ai është bota e të pavdekshmëve. Pasi vajza arrin në botën e të
Bukurës së Dheut dhe i bën shërbim duke ia zhgaruar flokët që i ishin kapur për
therre dhe ia mbulon fytyrën fëmijës së saj për ta mbrojtur nga Dielli, ajo
mëshirohet dhe ia liron burrin nga bota nëntokësore. Në këtë përrallë të
Bukurën e Dheut e shohim si një demon të botës nëntokësore, e cila e kishte
robëruar djalin dhe vetëm vullneti dhe mëshira e saj bëjnë që ajo ta lirojë burrin
7

,,Gjurmime albanologjike, folklor dhe etnologji” XIX-1989 , Instituti Albanologjik,
Prishtine, 1990, fq.13
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e vajzës së mbretit. Bota nëntokësore asgjë nuk ndryshon nga bota tokësore
sipas këtij përshkrimi, vetëm këtë e shohim nëpërmjet shpjegimit që e bën
narratori kur thotë se vajza vrapoi pas një mace, ndërsa ajo e shpuri përmes një
vrime në botën e të Bukurës së Dheut8.
E Bukura e Dheut ka karakter lashtësor, gjë që vërehet në shumë elemente. Në
shumë përralla kemi hasur se ajo jeton në botën nëntokësore si perëndesha e
asaj bote, por edhe në botën tokësore, qiellore, në dete, e përtej deteve. Atë
pastaj e shohim si një hyjni të natyrës. Posedimi ose përdorimi i ujit të
pavdekshëm ose i barit te pavdekësisë mund të thuhet se është element shumë i
lashtë, i njohur nga Epi i Gilgameshit afro dy mijë vjet para erës sonë, në
mitologjinë greke etj.
Mënyra e jetesës së saj në vende të largëta përtej maleve, deteve, në kështjella
të izoluara, ku nuk e sheh syri i njeriut, flet po ashtu për cilësinë e saj hyjnore,
meqë dihet se në besimin popullor hyjnitë përfytyrohen si krijesa të përsosura
që s’i sheh askush.
Konkluzion
Përralla është një pjesë e historisë së njerëzimit që ka reflektuar idetë ideale që i
kanë pasur në ndërgjegjet e tyre njerëzit e të gjitha kohërave, duke zgjidhur
shumë probleme nëpërmjet fantastikes, e cila i ka kaluar të gjitha parashikimet
e së mundshmes e të paarritshmes. Vetë hapësira, që ishte trajtë e këtij punimi,
tregon se njeriu me imagjinatën e tij i ka tejkaluar të gjitha barrierat hapësinore
për të realizuar qëllime të ndryshme, duke pasqyruar kështu mënyrën e lehtë për
të zgjidhur çdo situatë që ka dalë në sipërfaqe.
Duke marrë për bazë shumë përralla të bukura dhe hapësirën e tyre, mund të
konkludojmë se edhe shqiptarët janë një popull i vjetër, që zbërthehet nëpërmjet
disa përrallave, që janë të pasqyruara në mënyra të ndryshme dhe nëpërmjet
personazhesh, si protagonistë ashtu edhe antagonistë, nga më të çuditshmit.

8

,,Gjurmime albanologjike, folklor dhe etnologji” XIX-1989 , Instituti Albanologjik,
Prishtinë, 1990, fq.20
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SKENDER ASANI

DOKUMENT I PABOTUAR I DELEGACIONIT
SHQIPTAR TË KRYESUAR NGA TURHAN
PASHË PËRMETI MË 24 SHKURT 1919
DREJTUAR PËRFAQËSUESVE NË
KONFERENCËN E PAQES NË PARIS
Përmes këtij dokumenti të pabotuar kuptojmë se si delegacioni shqiptar
i kryesuar nga Turhan Pashë Permeti më 24 shkurt 1919 u drejtohet me një
njoftim përfaqësuesve në Konferencën e Paqes në Paris, për padrejtësitë që i
janë bërë popullit shqiptar në Kongresin e Berlinit, dhe në Konferencën e
Ambasadorëve ne Londër. Dokumenti në brendinë e tij përmban fakte
statistikore dhe argumente për territoret që parashiheshin në Versaj t’i
shkëputeshin trungut shqiptar, në favor të Greqisë, Serbisë dhe Malit të Zi.
Parashtruemja e Kërkesavet Shqiptare përpara Këshillit të të Dhetvet1
Shqiptarët e mbështesin të tanë shpresën e tyne më drejtësiën e kësaj
Mbledhjeje të Naltë. Ata shpresojnë se parimi i kombsivet, qi asht proklamuem
aqë naltas e me aqë buje si nga ana e Kryetarit Wilson ashtu edhe prej shokvet
të mëdhaj të tij, nuk ka me qene një fjalë e kotë e se të drejtat e Shqipnies qi
kanë marrë deri sod nëpër kambë kanë për t’u nderuem në këtë Kongres, i cili
1

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme i Republikës së Shqiperisë, katalogu i vitit 1919,
dosja 12.
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ka marrë mi vete misiën e naltë për me begatun njëryiën me një paqë qi, për me
qenë e qëndrueshme, duhet të jetë ngrehun vetëm mi të drejtën e drejtësiën.
Ay qi nuk i ka njohun ma s’ pari të drejtat e kombit shqiptar ka qënë
Kuvëndi i Berlinit. Arsyet e kësaj mosnjohjeje shkoqiten me faktin qi Shqipnia
s’ka pasun kurrë projtës ashtu si kombet tjera të Ballkanit. Shkoqiten edhe me
situatën gjeografike të Shqipniës qi ka tërhekun gjithmonë lakmiët e fqijvet të
vet.
Traktati i Berlinit i ka këputun Shqipniës Tivarin, Hotin, Grudën,
Triepshin, Kuçin, Podgoritsën, Plavën e Guciën për Malin e Zi, edhe një pjesë
nga ana e poshtme ndërmjet gijnit të Prevezës e lumit Kalamas për Greqiën. Mi
këtë padrejtësië Shqiptarët formuan Lidhjen patriotike të Prizrendit qi i
kundërshtue me armë lëshimit të Plavës, Guciës, Hotit e Grudës. Fuqitë e
Mëdhaja i dhanë at’ here Malit të Zi, si shpërblim të këtyne viseve, limanin e
Ulqinit. Edhe ky shpërblim mundi të vehet në veprim vetëm me një “
demostratë navale “ që njihet mjaft mirë emnin “ Demostrata Navale e
Ulqinit”.
Nga ana e poshtme Lidhja qëndroi gjithashtu gjallsisht. Komisioni
ndërkombëtar qi kishte vajtun në Prevezë për me i dhanë Greqisë ato vise
shqiptare, hasi në qendrimin e popullsiës e duel e shkoi pa qenë i zoti me e
mbaruem misiën e vet. Mi raportën e këtij komisioni Mbretniët e Mëdhaja u
shtrënguen t’i a njohin karakterin shqiptar asaj krahine qi deshën t’i japin
Greqisë dhe sbritën kufinin e kësaj te lumi i Nartës.
Me arsye të drejtë asht thirrun traktati i Berlinit “ traktati i vorrimit të
Shqipniës “. Me githë këtë cungullimet q’i ka bamun traktati i Berlinit
Shqipniës munden me u quajtun gërvishtje, po të përkrahashohen me ato q’i ka
bamun Konferenca e Londrës më 1913. Kësaj Konference nuk i mjaftoi via e
Kalamasit si kufi, të cilën Shqiptarët, sikurse u pa, e kishin prishun e çuem në
Nartë, por i dha Greqiës gjith’ atë krahinë prej gjinit të Prevezës e deri në Kep
Stilos. Këjo krahinë, qi shtrihet deri më 30 – 40 kilometra thellë, ka pasun, para
luftës ballkanike një popullsië të përgjithshme 63.000 shqiptarësh, nga e cila
40.000 Shqiptarë muslimanë, 14.000 Shqiptarë të krishtenë e 9000 Grekë.
Në Nord e n’Est i ka falun Malit të Zi e Serbiës Krajen, Anën e Malit e
bajrakët e Hotit e Grudës, Plavën, Guciën, Pejën, Gjakovën, Mitrovicën,
Prishtinën, Gillanin, Ferizovikun, Kaçanikun, Shkupin, Prizrendin, Tetovën,
Gostivarin, Kërçovën, Dibrën, Strugën e Ohriën. Në këto vise, qi gjinden në
dyë vilajetet e hershme të Kosovës e të Manastirit, popullsia shqiptare formon
një shumicë 80 % mi elementin slav. Kërkojmë pra të gjitha këto vise qi na janë
këputun me Kuvendin e Berlinit e me Konferencën e Londrës.
Kosova qi Serbevet u pëlqen t’a quajnë “ Serbia e Vjetër” ka qenë heret e
vonë vend i populluem me Shqiptarë. Serbët kanë shkelun aty më të shtattin
shekull, por s’kanë mundun kurrë të zanë vend si prej kryengritjeve të
Shqiptarvet si prej bashklakmiës së Bullgarvet.
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Mipeshimi serb në krahinët të Kosovës kurrë ndo një herë s’ka
ngjatun;Shqiptarët kanë formuem gjithmonë shumicën e madhe të popullsiës së
saj, me gjithë të ndrydhunit e salvimet qi kanë psuem prej Serbvet. Popullsia
serbe qi asht futun mbasandej nuk formon ma tepër se 15%.
Shqiptarët kanë bamun në kohnat e fundme e sidomos më 1910, 1911 e
1912, sa kryengritje për me fituem lirinë e tyne. Më 1912, 18.000 Shqiptarë prej
Kosove, pas një lufte të fortë kundra ushtrisë tyrke, çliruan qytetin e Shkupit,
tyke shtrënguem Turqiën qi t’u bante konaqesina.
Qeveria tyrke qe gati për t’u njohun Shqiptarvet të drejtën për sa kishin
kërkuem e për të formuem një administratë autonome, e cila do të përmblidhte
trië vilajetet e Kosovës, Shkodrës, Janinës edhe një pjesë të vilajetit të
Monastirit. Shtetënit e Ballkanit tyke kuptuem dobsiën e Tyrqiës qi s’po
mundte me i shtruem Shqiptarët e tyke pasun frigë se po formohej një Shtat
vetqeverrimtar shqiptar n’ato vende qi lakmojshin prej sa kohe, shpejtuen me i
shpallun luftën Tyrqiës e prandej Shqiptarët nuk mundën të nxjerrin ndo një
fitim nga konaqesiët qi kishin fituem me armë në dorë.
Në të damen e vendevet të Ballkanit më 1913, atdheja e jonë u ba flia e
fqijvet për me mos i u dhanë shkak një lufte europiane. Por tashti qi këjo luftë u
ba edhe asht tue marrë fund me triumfin e të drejtavet të gjithë popujvet,
besojmë plotësisht se ato krahina të gratëshme thjesht shqiptare, pa të cilat
Shqipnia as nuk mundet me jetuem, kanë për t’i u këthyem mamës – atdheë.
Ndonse asht e vërtetë qi do të hyjnë disa pakica të hueja në kufijt e Shtati
shqiptar, do të ketë edhe grumbuj të mëdhaj Shqiptarësh qi kanë për të mbetun
jashtë.
Konferenca do e mos do t’a shohë ndryshimin qi gjindet ndërmjet deshirit
t’enë të drejtë për me futun vëllaznit t’anë në fëmijën shqiptare; e lakmivet të
padrejta të fqijvet t’anë, të cilët, tyke mos u ngimun me aqë vende thjesht
shqiptare qi na kanë kuputun me përdhunë, vijnë përsëri me i kërkuem qi të na
këputen tjera.
Greqia kërkon një pjesë të Shqipniës së Poshtme, të quejtun Epir i Veriut,
tyke prumun si argument se në këtë krahinë ka një popullsië prej 120,000
Grekësh e 80, 000 Shqiptarësh. Na i qesim të padrejtë këta numra e thomi qi
popullsia greke në këtë krahinë nuk i kapërcen 20,000 shpirtë.Këta 20.000
shpirtë rrijnë në fushët të Dropullit e të Vurkut të Delvinës. Janë të gjithë bujqë,
pa tokë e pa shtëpië, qi punojnë dhenat e Shqiptarve.
Thuhet edhe qi të tanë Shqiptarët orthodhoksë duhet të quhen Grekë, pa u
marrë para syesh kombsia e vërtetë e tyne.
Këjo dava e kotë e ka shtymun naturisht priftiën greke me e bamun feën
një vegël të ndrydhuni e tyranie.
Lidhja e Prizrendit i pati këputun Tyrqiës lejën me hapun një shkollë
shqipe në Korçë: priftnia greke mallkonte ata prindën orthodhoksë qi
dërgojshin fëmijët në këtë shkollë e paditshin te qeverria tyrke si kospiratorë
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kundra njësiës së Shtatit. Këjo manovër ka shkaktuem mërgimin e burgimin e
shum krenëve fëmijësh shqiptarë e mërrini deri në të mbyllunit e shkollës.
Nga ana tjetër, qeverria tyrke tyke i shtrënguem gjithashtu prindnit
muslimanë për me mos i lanë të dërgojnë fëmijët në shkollën shqipe, kishin, në
këtë rasë, me priftniën greke njësië qëllimesh e bashkpunim të plotë ndërmjet
tyne.
Tye i marrë Shqiptarët orthodhoksë për Grekë, po qitet mendimi qi s’do
t’ishte punë e drejtë me i shtruem një pakice ma pak të qytetnueme një shumicë
me një qytetnië ma të naltë.
S’mundet me u bamun fjalë për ndryshim qytetnie ndërmjet bijvet të një
fare qi jetojnë bashkë pa ndryshim konditash, qi flasin një gjuhë pa ndryshim
zakonesh. Në qoftë se Shqiptarët orthodhoksë janë mësuem në shkolla greke,
Shqiptarët muslimanë e katolikë, të cilëvet u ishte ndaluem e drejta me u
mësuem në gjuhë kombtare, kanë kënduem në shkolla tyrke, italiane, frenge,
hinglize e amerikane.
Po merren për shkak ndiesiët filogreke të Shqiptarvet orthodhoksë. Këtij
mendimi i vemë kundra atë të Lord Hobhouses qi ka shoqnuem Lord Byronin
në Shqipnië e qi shkruante në fillimt të shekullit të nandëmbëdhettë mi
popullsiët e Epirit othoman.
“ Vetëm Shqiptarët e kanë ndiesiën e kombësiës; as një prej popujvet
tjerë të mbretniës othomane s’ndien tjetër gjaë përveç feës “.
Z. Abaret, delegat i Francës në Komisionin e Rumeliës Lindore, në një
mendore q’i ka paraqitun komisionit më 13 Gusht 1880, ka thane:
“ Shqiptarët rrojnë në nie harmonië të plotë; para ç’do sendi tjetër janë
Shqiptarë. N’ asht e vërtetë qi katolikët janë të lidhun me gjithë yemër mbas
fees së tyne, s’asht ma pak e vërtetë prap se për ata, si edhe për bashkatdhetarët
e tyne muslimanë, ndiesia kombtare, dashunia për vendin e vet e nderimi i
zakonevet të vjetra janë sende qi kanë ma të madhen randësië e qi dalin përmi
të tana tjetrat”.
Qe edhe se çë shkruen Z.Vaucher, në “ L’Illustration “ të 7 Prillit 1917,
mi kazan e Korçës:
“ Shqipnia e Shqiptarvet, këjo asht kryefjala e të tanë ndejësvet të kësaj
fushe pjellore të Korçës ”.
“ Qyshë sod dy muej qi asht formuem republika e Korçës, Shqiptarët po
na e provojnë se janë të zott me jetuem në harmonië njeni me tjetrin. Ngatërresa
fetare s’ka ma, përse s’ka ma se kush t’i nxisë ”.
Anmiqt t’anë kërkojnë nga Shqipnia bash nj’ate krahinë qi çetat gjeritase
të Zografit me ushtarë grekë të shndërruem, nen urdhën t’oficerve grkë, e kanë
djegun vetë me dorë. Asht çudië me pamun qi Grekët të munden me i quejtun të
tyne këto vise, mbas si i rrenuen e i rrafshuen kreit për tokë.Mi këtë, Z.
Vaucher, korrespondenti i Illustration – it shkruen:
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“ E gjithë këjo krahina e Kolonjës asht rrenuem prej çetave greke më
1913. Emnat qi gjinden mi kartët s’janë ma tjetër veçse kujtime. Mi dheë s’kanë
tjetër shej veçse disa gërmadha të paforma qi dëftejnë vendet e katundevet
musulmane ”.
Duket se tue kërkuem Epirin e Epër, Grekët s’skanë qëllim tjetër veçse
me frigsuem Shqiptarët e me i bamun të hekin dorë nga kërkesat e drejta të tyne
n’Epirin e Poshtër e sidomos mi Çamëriën qi asht thjesht shqiptare.
Kurë kundërthansit t ’anë bajnë dava se Shqiptarët orthodhoksë t’Epirit
t’Epër do të kishin deshir me u bashkuem me Greqiën, Vëlleht e Pindit, qi e
kanë njohun mirë administratën greke, po lypin bashkimin me Shqipniën.
E si munden me u pajtuem këto dyë mendime? Si mundet me u pranuem
qi ketë Shqiptarë me mohuem vëllaznit e vet, kurë një element i huej, si
Vëlleht, s’po kërkon tjetër veçse bashkimin me Shqiptarët?
Shqipnia qi ka vuejtun shumë të këqia, po sa të jetë përngrehun, do t’a
bajë detyrë të veten me jetuem në bashkim të plotë e me një shpirt tolerance sa
ma të gjana, tuke u dhanë pakicavet të hueja të gjitha të drejtat qi u njihen në
vendet ma të përparuemet në qytetnim.
Kufini i Shqipniës në Sud duket si me qenë caktuem prej nature: asht
vargu i malevet të Gramosit e Pindit. Vetëm ky kufi mundet t’u përgjigjet
nevojavet projtorake e ekonomike të një vendi kaqë të pafuqishëm si Shqipnia.
Po të kishte pasun Shqipnia lirië në veprimet e saj, do t’ishte vumun do e
mos në sherbimt të Kuptimit dhe i ndihmuem me të tana fuqiët e veta. Deri
ditën kurë asht pushtuem prej anmiqvet, të gjitha mjetet qi ka pasun në dorë, i
ka vumun në shërbimt të Kuptimit, tuke u dhanë ndihmë e ushqim ushtrivet
serbe në të tërhekunit e tyne nëpër Shqipnië.
Shërbimet e bame ushtrivet serbe marrin një randësië ma të madhe, kurë
të kujtohen barbariët e plojet systematike të bame po prej këtyne ushtrive serbe,
sidomos kundra popullsivet shqiptare të Kosovës në luftat e pas luftash
ballkanike, si edhe të djegunit e shumë katundeve shqiptare të raportueme në
kohët të vet nga ana e të tanë korrespondentavet të shtypit europian.
Shqiptarët u kanë bamun ma të mëdhajat shërbime ushtrivet italiane e
frenge qyshë se ato kanë arrijtun në Shqipnië, e, nga ana tjetër, s’kanë
ndëgjuem me formuem trupa ndihmëtarë në Shqipnië të Poshtme, me gjithë
zotimet qi Austriakët, bashkë me një Shtat ballkanik, nuk prajshin tuke u
bamun.
Konferenca asht tyke u kujdesuem për me hudhun themelat e një paqe të
qëndrueshme. Këjo paqë s’mundet me u bamun pa u marrë para syesh të drejtat
e kombsivet.
Për sa i përket Shqipniës, në qoftë se Kongresi, kundra këtij parimi, kishte
me i pëlqyem cungllimet e bame aqë fatkeqsisht më 1878 e më 1913, vendi i
ynë kurrë ndo një herë s’ka me e gëzuem atë qetësië q ’i duhet për shvillimin e
tij ekonomik; ky do t’ishte edhe krijimi i krisave periodike në Greqië e në
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Serbië, të cilat s’janë aspak të zojat me përtypun një shumicë Shqiptarësh aqë
madhështorë për mëvetesiën e tyne e aqë të lidhun mbas gojdhanavet kombtare.
Këjo situatë asht e atillë natyre me shkaktuem turbullime të padame për të gjatë
gjithë kufijvet të Shqipniës.
Padrejtësiët e plojet e bame kundra popullsivet shqiptare qi banojnë
krahinat e zaptueme nga ana e Shtetënvet të sipëremnuem, bajnë me pasun frigë
prej fatit qi po i prêt, këto popullsië, të cilat s’kanë me njohun paqë veçse në
hike ase në vdekë.
Këjo do të sjellë në kujtim fjalët e Taqitit: “Ubi solitu dinem faciunt,
pacem appellant“ 2
Paris, më 24 Shkurt 1919.

2

Atje ku bajnë shkretië e quajnë paqë
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ARDIAN LIMANI

PROCESVERBAL I DELEGATËS SHQIPTARE NË
KONFERENCËN E PAQES TË VITIT 1919
“Procesverbali i Delegatës Shqiptare në Konferencën e Paqes”, i datës 25
korrik 1919, nuk është i publikuar më parë, por e shohim të arsyeshme ta
botojmë në këtë revistë, duke marrë parasysh vlerën historike që ka ky
dokument për trevat shqiptare në Maqedoni.
Në këtë dokument (procesverbal), të delegacionit shqiptar në Konferencën e
Paqes në Paris, temë diskutimi ishte Memorandumi i Bullgarisë, e cila kërkonte
aneksimin e krahinave shqiptare. Procesverbali, në anën tjetër, tregon reagimin
e ashpër të delegacionit shqiptar për këto krahina.

***
Delegata Shqiptare
në Konferencën e Paqes.
NR....

Proqes – Verbal1
1

Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, katalogu i vitit 1919,
dosja 8, fleta
28 (shënim i A.L).
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Sot me 25 korrik 1919 u mblodhen miset2 e Delegates ne Kuvend te
rregullshem, nen kryesin e Emzot Bumçit, kryetar i Delegates. Jane faqas3 Z.Z.4
Mehdi Beu Frasheri, L.Gurakuqi: mise dhe At Gj.Fishra, sekretar i Delegates.
Ne bisedim asht memori5 i Bullgareve te cilet kerkojne aneksimin e krahinave
te Shkupit, Tetoves, Gostivarit, Rekes, Dibres e Ohrit, duke i quajtun vise
bullgare.
Mbassi muar fjalen me radh gjith miset e mbledhjes, u vendua t’i dergohet
Kryetarit te Konferences nje protestim kunder ketyne kerkesave te padrejta te
Bullgareve. Do te tregohet ne shkrese se ne keto krahina shumica e popullsis
asht shqiptare edhe qe, mbas drejesis6, Serbija, e cila i ka sot ne dore, duhet t’a
ktheje Shtetit Shqiptar. Te mbetunit e kesaj popullesie nen zgjedhen serbe a
bullgare, asht nje akt teper i padrejt qe te munt te pranohet prej Konferences.
Mbledhja mer fund.
Ky proqes-verbal do te nenshkruhet mbassi te kendohet dhe te pelqehet shkrese
q’asht per t’u derguar ne Konferenc, dhe kopija e se ciles do t’aneksohet ketu.
(Procesverbali u nënshkrua nga krytari i Delegatës Imzot Bumçi dhe zëvendësi
i tij, Mehdi Frashëri)

2

Anëtarë (shënim i A.L).
Ballë për ballë (shënim i A.L).
4
Zëvendës kryetar (shënim i A.L).
5
Memorandumi (shënim i A.L).
6
Drejtësisë (shënim i A.L).
3
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QERIM LITA

INICIATIVË
E TRE AKADEMIKËVE SHQIPTARË TË
KOSOVËS DREJTUAR GJYQIT KUSHTETUES
TË RSFJ NË LIDHJE ME VLERËSIMIN
KUSHTETUES TË AKTIT TË RTV TË SHKUPIT
(Dokument)
Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë posedon një numër të madh të
dokumenteve që flasin për zhvillimet politike në trevat shqiptare të ish
Jugosllavisë, veçmas për ato në Maqedoni. Me ketë rast po e botojmë një
dokument, përkatësisht iniciativën e tre akademikëve shqiptarë të Kosovës:
Gazmend Zajmi, Idriz Ajeti dhe Rexhep Qosja, dërguar Gjyqit Kushtetues të
RSFJ, në të cilën kërkohet vlerësimi i aspektit kushtetues të aktit të Radio
televizionit të Shkupit – Redaksisë në gjuhën shqipe, në lidhje me shqiptimin e
toponimeve në RS të Maqedonisë. Dokumenti prej gjithsej katër faqe është
hartuar me 4 prill 1988 në Prishtinë, i njëjti gjendet në arkivin Shtetëror të
Republikës së Maqedonisë, në fondin KQ të LKM (427), kutia 530.
...
GJYQIT KUSHTETUES TË JUGOSLLAVISË
BEOGRAD
Iniciativë për ngritjen e procedurës për vlerësimin e aspektit kushtetues të
aktit të Radio televizionit të Shkupit- Redaksia në gjuhën shqipe – për
shqiptimin e toponimeve në RS të Maqedonisë vetëm në bazë të theksimit
leksikor të gjuhës maqedonishte në emisionet në gjuhën shqipe.
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Neni 247 i Kushtetutës së RSFJ: “U garantohet çdo kombi dhe kombësie
për të realizuar të drejtën për të shprehur kombësinë dhe kulturën e vet të
përdorë lirisht gjuhën e vet...”
Në përgjithësi është e ditur se në botë në bashkësitë dhe mjediset e përziera
nacionale-gjuhësore, në indin gjuhësor të kombeve të ndryshme ekzistojnë
toponime të ndryshme gjuhësore, që ndër të tjera konsiderohet si rezultat i
ligjshmërive zhvillimore të pavarura të strukturës morfologjike dhe fonetike të
gjuhëve të caktuara edhe kur emrat e vendeve kanë prejardhje të përbashkët
leksikore (p.sh: Skopje, Skoplje, Shkupi, Yskyp; Debar, Dibër etj. Prandaj, i
takon lirisë nacionale të pranuar përgjithësisht, që çdo bashkësi nacionale, çdo
entitet nacional në formën e folur dhe të shkruar të gjuhës amtare të përdorë
toponime të materialit të vet gjuhësor, në pajtim me natyrën e asaj gjuhe. Një e
drejtë e këtillë është edhe më e natyrshme dhe organike në aspektin e emërimit
të vendeve ku zhvillohet një jetë e përbashkët.
Në lidhje me këtë, mendimi dhe praktika demokratike i së drejtës juridike
ndërkombëtare dhe së drejtës kushtetuese parashohin veçanërisht jo vetëm
lirinë dhe të drejtën e përdorimit të toponimeve në jetën publike dhe kulturore
të çdo gjuhe amtare si pjesë përbërëse e lirisë dhe e së drejtës të përdorimit të
gjuhës amtare në arsim, kulturë dhe në jetën shoqërore e publike në përgjithësi,
për vendet në të cilat jetojnë nacionalitete në numër të madh ose të
konsiderueshëm, parashihet gjithashtu shkrimi zyrtar dhe publik dygjuhësor i
emrave të vendeve sipas toponimeve të kombësive. Kështu, për shembull, në
memorandumin e Londrës për territorin e lirë të Triestes të tetorit të vitit 1954
(pika 5) parashihet që në vendet (komuna) ku pakica jugosllave në Itali,
përkatësisht pakica kombëtare në Jugosllavi përbën një të katërtën popullsisë,
mbishkrimet e ndërtesave publike dhe emrat e vendeve dhe të rrugëve theksohet
dygjuhësia (edhe në gjuhën e grupeve etnike).
Nuk ka kurrfarë dyshimi se kur bëhet fjalë për Kushtetutën e RSFJ në kudër të
formulimit kushtetues të nenit 246, alineja 2 në sigurimin e realizimit të
barazisë së gjuhëve dhe shkrimeve të kombeve dhe kombësive në përdorimin
zyrtar në viset ku jetojnë kombësi të caktuara, është përfshirë në mënyrë
organike dygjuhësia e toponimeve të atyre rajoneve sepse bëhet fjalë gjithsesi
për një komponent organik të përdorimit zyrtar të gjuhës.
Duke marrë parasysh të gjitha vërejtjet e deritashme, dhe duke u nisur jo vetëm
nga dispozitat e Kushtetutës së RSFJ mbi barazinë e kombeve dhe kombësive
dhe të gjuhëve të tyre (neni 245 dhe neni 246 i Kushtetutës së RSFJ) por duke
marrë parasysh në radhë të parë dispozitat themelore të Kushtetutës për liritë
dhe të drejtat e njeriut, pjesë integrale të së cilave janë edhe të shprehurit e lirë
të kulturës kombëtare dhe të përdorimit të lirë të gjuhës së vet ( neni 170,
alineja 1 e Kushtetutës së RSFJ) akti kontestues vetëqeverisës i Radio
televizionit të Shkupit ( Redaksia e emisioneve në gjuhën shqipe, të theksuar në
titullin e kësaj iniciative , me të cilën shkelen liritë dhe të drejtat kushtetuese që
toponimet te shqiptohen dhe të shkruhen në gjuhën e vet amtare, është në
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kundërshtim flagrant me nenin 170, alineja 1 të Kushtetutës së RSFJ dhe nenin
247 të kësaj Kushtetute.
Opinioni e di mirë, ndër të tjera edhe nga shkrimet e “Nova Makedonija”, si
dhe përmes shkrimeve të mjeteve të informimit publik në viset tjera, se me
aktin e përmendur-me vendim të Radio Televizionit të Shkupit (Redaksia e
emisioneve në gjuhën shqipe) është vendosur që në emisionet në gjuhën shqipe,
toponimet në RS të Maqedonisë të shqiptohen vetëm në bazë të rrënjës (indit)
leksikore të gjuhës maqedonase: kjo do të thotë praktikisht ndalim dhe
përjashtim i përdorimit sipas toponimeve tradicionale të gjuhës shqipe dhe një
gjë e këtillë bëhet pikërisht aty ku emisionet gojore janë vetëm në gjuhën
shqipe. ( Lutet Gjyqi kushtetues i Jugosllavisë që në kompetencat zyrtare të
kërkojë këtë vendim të RTV të Shkupit, si dhe të dhëna të gjera nga praktika e
këtij vendimi). Imponimi i përdorimit të toponimeve të një gjuhë në gjuhën
tjetër, duke mënjanuar përdorimin e toponimeve të veta si pjesë e konstruktit
burimor gjuhësor të një kolektiviteti nacional, është jo vetëm në kundërshtim të
drejtpërdrejtë me dispozitat e Kushtetutës por edhe shkelje e drejtpërdrejtë e të
kultivuarit të kulturës nacionale dhe të përdorimit të lirë të gjuhës. Toponimet,
si pjesë integrale të ndërtimit autentik leksikor të gjuhës së një kolektiviteti
nacionaliteti janë pjesë e traditës, të kulturës nacionale dhe të autenticitetit të
kombëtar gjuhësor të çdo kolektiviteti nacional.
Për të hedhur dritë nga më afër dhe të shihet e gjithë ana antikushtetuese e
vendimit të kontestuar të Radio televizionit të Shkupit, në aspektin operativ e
përmendim të gjithë antikushtetuesen që me të drejtë ne mund të paramendonim
, kur një trup do të ndalonte që në gjuhën maqedonase të përdoret emri
tradicional maqedonas – toponimi i kryeqytetit të Jugosllavisë dhe i RS të
Serbisë: “Belgrad” dhe të imponohej përdorimi vetëm i emrit në gjuhën
serbokroate: “Beograd”, por, sikur në emisionet në gjuhën maqedonase të
ndalohej përdorimi i emrit : “Solun” dhe të imponohej që të përdoret emri
“Thesalonikis”, që gjithsesi do të ishte dhunë mbi gjuhën maqedonase dhe
vlerat e saj tradicionale.
Duke respektuar në mënyrë të barabartë vlerat dhe karakteristikat burimore të
çdo gjuhe nacionale në botë, duhet shtuar edhe faktin se gjuha shqiptare nuk
është gjuhë e huaj, por një nga gjuhët e kombeve dhe të kombësive në RS të
Maqedonisë dhe në Jugosllavi.
Në fund duhet parë edhe këtë:
Nga vetë fakti që Redaksia e gjuhës shqipe të Radio televizionit të Shkupit ka
marrë vet një vendim antikushtetues në dëm të gjuhës burimore shqiptare që
prekë në sferën e lirive dhe të drejtave nacionale të shqiptarëve në RS të
Maqedonisë, në fushën e gjuhës, nuk ka ndonjë rëndësi të posaçme, dhe as që
paraqet rast të panjohur në fenomenologjinë e përgjithshme të pakicave
kombëtare në botë. Në politikologji janë gjithashtu të njohur raste të vogla ose
të mëdha të diskrepancës ndërmjet subjektit faktik dhe nominal në procesin e
vendosjes, të jenë rëndom bartës nominal, pra edhe “ko-faktik” të vendimeve
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të pa popullarizuara për nacionalitetet, jo rrallë vet pjesëtarët e nacionalitetit.
Por, çështja themelore në vlerësimin antikushtetues të aktit konkret të Radio
televizionit të Shkupit është në imponimin e palejueshëm të toponimeve të një
gjuhë ndaj një gjuhe tjetër, që nënkupton përjashtimin e përdorimit të ndërtimit
leksikor të gjuhës vetjake në toponimi në lëmin e arsimit dhe kulturës, si një
sferë par ekselencë e të shprehurit dhe të realizimit të vlerave të gjuhës dhe
kulturës kombëtare.
Gjithsesi se bëhet fjalë mbi shkeljen e rëndë të Kushtetutës, sepse këtu nuk
kemi të bëjmë vetëm me shkeljen e dispozitave të kushtetutës të nenit 246,
alineja 2 të Kushtetutës së RSFJ, në të cilin tregohet barazia e gjuhëve në sferën
e toponimeve në viset ku jetojnë kombësi të caktuara, por bëhet fjalë në prekjen
e drejtpërdrejtë të lirisë dhe të drejtave nacionale individuale dhe kolektive që
në përdorimin e lirë të gjithës dhe kulturës së vet dhe në jetën publike të
përdorë përbërjen leksikore autentike të gjuhës së vet në të gjitha fushat e jetës
shoqërore. Prandaj duhet pritur që me abrogimin e aktit antikushtetues të Radio
televizionit të Shkupit do të kontribuonte mjaftë dhe në mënjanimin e disa
rasteve (shembujve) të praktikës antikushtetuese në lëmin e toponimisë dhe të
onomastikës. (në këtë kuptim duhet përmendur edhe disa masa të pakuptimta
represive në organizatën punuese :”Prosvetno dello” për gjërat më elementare
në botë: që në librat në gjuhën shqipe të përdoren edhe fjalë-toponime të
gjuhës shqipe).
Natyrisht, në mënjanimin e këtij akt-vendimi flagrant antikushtetues të Radio
televizionit të Shkupit, si dhe rastet e tjera të praktikës antikushtetuese në lëmin
e toponimisë, duhet të ndikojë edhe vetëdija kulturore kritike dhe vetëdija
shoqërore se sa Gjyqi kushtetues i Jugosllavisë. Por, edhe Gjyqi kushtetues i
Jugosllavisë, si institucion i përbashkët juridik dhe politik i të gjithë qytetarëve
të Jugosllavisë dhe i të gjithë kombeve dhe kombësive që jetojnë në të është
njëkohësisht pjesë (lloj institucional) i vetëdijes kritike dhe kulturore shoqërore.
Duke iu dërguar kërkesën për abrogimin e vendimit të përmendur të Radio
televizionit të Shkupit si flagrant antikushtetues, lusim Gjyqin Kushtetues të
Jugosllavisë, me këtë rast, për opinionin juridik dhe të përgjithshëm jugosllav,
të elaborojë më gjerësisht paragrafin mbi barazinë e gjuhëve në lëmin e
toponimisë, si dhe mbi të liritë dhe të drejtat elementare të përdorimit të
toponimeve burimore të gjuhës së vet amtare në lëmin e arsimit dhe kulturës në
gjuhën shqipe.
Prishtinë
4.IV.1988.
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