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STUDIME ALBANOLOGJIKE

RAMIZ ABDYLI

KONGRESI I DYTË I MANASTIRIT
( NË 100 VJEOTRIN E MBAJTJES SË TIJ )

1. Rrethant politike deri në prak të Kongresit të
Dytë të Manastirit
Qarqet xhonturke e shihnin marrjen e vendimit historik të
delegatëve në Kongresin e parë të Manastirit për përdorimin e
alfabetit me shkronja latine, si një rrezik potencial për mvehtësimin e Shqipërisë nga Perandoria Osmane, dhe humbjen e
fortesës së fundit në pjesën evropiane, çka do të çonte edhe në
humbjen e të gjtha të tokave të tjera që i zotëronte në këtë pjesë
të Gadishullit Ballkanik (Rumelinë R.A). Prandaj qeveria xhonturke
dërgoi Xhavit pashën në ekspedita të gjata e të egra ndëshkimore
kundër shqiptarëve, për çarmatosjen e tyre, vjelljen e taksave të
reja, detyrimin e atdhetarëve që të hiqnin dorë nga përdorimi i
alfabetit kombëtar për shkruarjen e gjuhës shqipe dhe shpypjen në
gjak të kërkesës për autonominë e Shqipërisë. Në fakt, shqiptarët,
sipas qarqeve shoviniste qeveritare të turqëve të rinj, duhej të
hiqnin dorë një herë e përgjithmonë nga kombësia e tyre, çka
binte ndesh me interesat jetike të popullit shqiptar, që kishite
derdhur rrëke gjaku me kryengritje të njëpasnjëshme që nga fillet
e Rilindjes Kombëtare.
Regjimi i turqve të rinj e gjeti që nga gjysma e gushtit
1908, kur xhandarmëria dhe ushtria osmane sulmuan Isa
Boletinin në fshatin e tij. 1Arsyeja e sulmit mbi kullat e tij në Boletin
1

Arhiv na Makedonija,F.Joce Jovanovi∆a,1908,-173/6, Izveшtaj kralevskog

konyula iy Priшtine,21 VII(3 8) 1908,Ministarstvo Inostranih Dela
Beograd( në tekstin e mëtejm lexo:AM,F...MID); Prof.dr.Ramiy Abdyli,Lëvizja
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ishte që Isa Boletini nuk u besoi premtimeve të turqëve të rinj dhe
në lidhje të ngushta me bashkëmendimtarët e tij, ishte i gatshëm
për luftë të armatosur, sepse vetëm me grykën e pushkës do te
fitohej liria e shqiptarëve.2 Edhe Faik Konica kishte të njejtin
mendim. Ai do të shprehej lidhur me këtë se vetëm lufta e
pakompromis kundër regjimit xhonturk do t’i shpinte shqiptarët
drejt zhvillimit dhe transformimit komëbtar”3.
Xhavit pasha u shpërndau paraparkisht Projektin e
Çaramtimit drejtuesve të Lëvizjes në Shqipërinë e Veriut .“ Sipas
tij, do të vihej në veprim çdo mjet për t’i ndëshkuar pa mëshirë
shqiptarët.4 Këto qenë arsyet që nga marsi i vitit 1909 të
shpërthente kryengritja në sanxhakun e Pejës,Rugovës, Gjakovës
dhe Dibrës. Ato kundër regjimit të turqëve të rinj. Lëvizja kryengritëse u shtri shpejt pothuaj në të gjitha trojet e Shqipërisë
Verilindore e të Mesme .5 Këto përleshje, me ndërprerje të vogla u
zhvilluan gjatë gjithë vitit 1909.
Rezultatet e ekspeditës së Xhavit pashës ishin vrasjet e
mijëra pleqeve , grave e fëmijëve, rrafshimi i shtëpive në Rugovë,
Malësinë e Gjakovës, në Malësinë e Dibrës si dhe në Lumë.6
Megjithatë, forcat ushtarake e këtij pashai u detyruan të
tërhiqeshin,7pa i arritur objektivat e synuara.
Në gjysmën e parë të vitit 1910 u xhvillua edhe fushta e
reaksionit xhonturk kundër alfabetit kombëtar shqiptar, me synim
zëvëndësimin e tij me alfabetin arabo-osman, por edhe këtë
obketiv regjimi i turqve të rinj nuk ia doli ta jetësojë përmes
Kombëtare Shqiptare, Prishtinë ,2004,f.156-157; Historia e popullit shqiptar II,Tiranë ,f.
2002,389.
2
TRFK-I-KV,228,22707,4 Ramazan 1326 1326( 30 shtator 1908); Ramiz
Abdyli,v.c.Lëvizja ...fq,157.
Në veprën e tij Lëvizja Kombëtare Shqiptare Zekeria Cana nuk e veçon Isa Boletinin si
drejtues i krahut radikal të LKSH-së, që nuk pajtohej me regjimin e dalë nga
Revolucioni i turqve të rinj (Zekeria Cana, Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Kosovë
1908-19012,fq. 39-40).
3
Arkivi i Institutit të Historisë, Tiranë, dokumente të sjellura nga Arkivi i Vjenës
HHS(PAA),Vj,123-23-118, Raport konfidencial i ambasadorit austrohungarez në
Stamboll, N. 7,22.01.1909, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë ( Në
tekstin e mëtejm lexo: AIH,Vj...).
4
AIH-Vj,8-88, Raport i konsullit austro-hungarez nga Mitrovica ,29 shkurt 1909 ,
dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
5
Historia e popullit shqiptar II,2002,f. 398-399.
6
Gazeta “Lirija”,Selanik, N.66, Shëndre (dhjetor)1909 , Shqiptarët në Stamboll.;
Prof.dr. Ramiz Abdyli, v. c. f.259-262.
7
Historia e popullit, shqiptar,II, 2004,f.407-408.
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propagandës, mitingjeve dhe ndihmesës që i dhanë atij disa
bukëshkelës shqiptarë8.
Telegrame e shkresa kundër alfabetit arabo-osman dhe
në mbrojtje të alfabetit kombëtar iu derëguan Stambollit nga
shumë qytete e krahina të Shqipërisë, si nga Shkodra, Durrësi,
Tirana, Gjtirokastra, Shkupi, Prishtina ,Mitrovoca, Ohri, Filati 9et.j
Turqit e Rinj nuk ai dolën mbanë synimit të tyre për t’ua
imponuar shqiptarëve alfabetin e huaj,për t’i çarmatosur dhe për
t’ua shqitur nga zemra idenë e krijimit të Shqipërisë autonome.
Këto, si dhe përpjekjet për t’i ngarkuar ata me taksa të reja të
papërballueshme, do të rezultojnë me trazira të pergjakshme në
vilajetin e Kosovës, të cilat shpethyen me 1 prill 1910 e u kthyen
në kryengritje të armatosura ,fillimisht në Prishtinë dhe krahinën e
saj e më pas, në trojet e tjera të vilajetit të Kosovës, si edhe në
Malësinë e Dibrës, në Lumë etj.10
Në kuadër të masave të qeverisë së turqve të rinj kundër
alfabetit kombëtar, Ministri i Arsimit, Emërllah Efendiu i deklaroi
një gazete, më 18 mars 1910 se në shkollat që mbante qeveria
në vilajetin e Kosovës ,të Manastirit, të Shkodrës dhe të Janinës
urdhëronte të mësohej gjuha shqipe me shkronja arabe sepse
sipas tij, ashtu e kërkonte populli shqiptar e se kjo ishte dëshira e
shumicës11.

8

Konsulli austrohungarez në Shkup, në raportin e tij dërguar qeverisë së tij midis
tjerash thoshte: “Më kot po rreket të kapen nxitësit e vërtetë të Lëvizjes shqiptare, sespe
ata janë kudo...”.
AIH-Vj-196-615, Raport i konsullit austrohungarez nga Shkupi, N..156,dt. 8 tetor
1909.
9
Po aty;Prof. dr. Hysni Myzyri, Arsimi kombëtar shqiptar ( 1908-1912),f.288.
10
Një gazetë për dëmin e bërë mbi shqiptarët gjatë ekspeditës së Xhavit pashës në viset
shqiptare i quante “kulmet e barbarisë, pa kursyer , fëmijë, pleq e plaka...”.
AIH,Vj,19-8-892, Referati I i konsullit austrohungarez nga Mitrovica,N. 69, dërguar
Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë; ”Politika”, N..2033, Beograd,
Arnautska buna ,f.2.
11
Ministri i Diturisë dhe shkronjat e Arapëve,” Bashkim i Kombit”, Manastir ,4 ( 18 )
mars 1910,f.1.
7
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2. Mbajtja e seancave të Kongresit
Në rrethanat e tendosura ,siç u vu re më sipër, drejtuesit e
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare konsideruan si një detyrë të
ngutshme mbajtjen e një kongresi të ri shqiptar, ku do të trajtoheshin problemet me interes kombëtar për zhvillimin e mëtejmë të
Lëvizjes Kombëtare dhe, sidomos të Lëvizjes Arsimore Shqiptare.
Përballë drejtuesve të Lëvizjesi dhe atdhetarëve doli si detyrë e
ngutshme për t’iu kundërvënë fushatës së tërbuar të turqve te rinj
, për të forcuarj më tej unitetin kombëtar të drejtueve të LKSH-së,
atdhetarëve dhe popullit shqiptar,për të artikulluar bashkëveprimin
dhe bashkërendimin që t’u dilte përballë synimeve antishqiptare
shoviniste të atij regjimit, i mbështetur edhe nga zyrtarë të lartë të
Perandorisë Osmane. Pra, përpara atij kërcënimi ishte më se i
domosdoshëm një manifestim i ri i unitetit dhe i vendosmërisë
mbarëshqiptare, për t’ ia prerë rrugën rrezikut që i kërcënohej
gjuhës shqipe, shkollës shqipe dhe çështjes kombëtare, në
përgjithësi.12
Në dallim nga kongreset e tjera kombëtare, Kongresi i dytë i
Manastirit u përgatit brenda një kohe të shkurtër disajavore. Kjo
qe si rezultat i rrethqanave të përkeqësuara skajshmërisht midis
regjimit xhonturk dhe LKSH13.
Nismën për mbajtjen e Kongresit e mori Klubi Qendror i
Manastirit. Në kongres do të trajtohej çështja e alfabetit dhe e
shkollës shqipe, si dhe çështje të tjera me interes kombëtar. Në
ftesën e Klubit Qendror drejtuar klubeve të tjera, si dhe qyteteve
që ende nuk kishin formuar klube, thuhej se ishte vendosur të
mbahej një mbledhje e përgjithshme, për të vënë në rend ditës
“shumë gjëra të nevojshme pas kohës së sotme“14.Në ftesën e
botuar në gazetën “Bashkim’ i Kombit” thuhej se në Kongres “do
të kuvendoheshin”, krahas çështjes së shkronjave dhe shkollës
shqipe, edhe nevoja për të shtypur libra shkollorë, si dhe të tjera
gjëra për përparimin e diturisë.15 Sipas konsullit austro-hungarez
12

“Lidhja orthodokse”, N. 16, Korçë, 3 (16) prill 1910, Kongres i Manastirit, f.l.
Prof.dr. Hysni Myzyri, v.c.,270.
14
AQSh , F. 99,D.173, f. 1,Thirrje e Klubit të Manastirit drejtuar klubeve shqiptare, dt.
21.2 (4.3) 1910( në tekstin e mëtejm lexo:AQSH...)
15
Në ftesën e Klubit Qendror, të botuar në gazetën “Bashkim’ i Kombit” thuhej :
“Klubi Central merr ndere te fton te gjithe klubet, si dhe ato vise te Shqiperise qe nuk
kane klub te dergojne nga nje delegat nde mbledhje qe do te mbahet ketu me 15 të
marsit. Kjo mbledhje do të bisedoje permi çëeshtjen e abecese do me thëne te merremi
13
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në ftesën e Klubit Qendror të Manastirit, dërguar me anë të
korrierëve specialë për pjesëmarrje në Kongres bëhej e ditur se
në të përfaqësoheshin 36 klube.Në atë gazertë thuhet se morën
pjesë 36 delegatë.16 Diku tjetër thuhet se në kongres morën
pjesë 20 delegatë ,të cilët përfaqësonin 30 klube.17 Disa prej tyre i
përfaqësonte një pëfasqësues:i Ohrit, Dibrës, Starovës, Elbasanit,
Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës, Janinës,
Shkupit dhe Vlorës.Në kongres do të trajtoheshin të gjitha çeshtjet
“nacionale të mbetura pezull”.18
Gazeta e Manastirit “Bashkim i Kombit”e dt. 25 mars(8 prill
1910) radhitë emrat e delegatëve dhe qytetet a klubet që ata
përfaqësonin: Dervish Hima (Stamboll) P, Brahim beu ( Dibër )
,Rexhep Beu ( Mitrovicë), Gani bej Elbasani, nga Shkodra, Bedri
beu ( Pejani-Pejë ), Qamil beu nga Shkupi,Qamil beu nga Tetova,
Hysni beu nga Gjakova,Bejtullah beu nga Gjilani, Sabit beu nga
Vushtria, Gani beu nga Elabasani,Tefik Panariti nga Korça, Ferit
Beu Ypi përfaqësonte Tiranën, Janinën , Selanikun dhe Izmirin ,Ali
Y Zajmi Elbasani Jenixhenë, Jonus Dibra Kozanën, Fehim Beu
Tepelenën, Tefik Panariti Frashrin, Hajdar Bllomshmi Starovën,
Xhelal beu Ohrin, Abdulla Efendiu Strugën, Xhafer Kolonja
Kolonjën dhe Konicën, Fehim beu Filatin ,Fehim beu nga
Pogonin, Petro Nini Luarasi Negovanin,Fehim beu Permetin ,
P.Nini Luarasi Bellkamenin,Fehim beu Hajdonatin, Kurveleshin,
Gjirokastra, Manastirin,dhe Fehim beu Delvinën ,Rifat beu
Manastirin dhe Qazim beu Manastirin 19. Edhe në gazetën “Liria”
e Selanikut, rezultojne po ato emra të delegartëve20. Në Hisorinë
e Popullit Shqiptar nuk permenden emrat e disa pjesëmarrësve ,
por vetëm qytetet që përfaqësoheshin në Kongres si Peja,
Gjakova,Gjijlani,Mitrovica ,Vushtrria, Struga e Ohri. Fehim bej
vesh, a ështe populli që kerkon abecene Arapce ( qe nuk eshte aspak e vertete) ose ca
njerez qe s’jane dhe duan te ngrehin trazira, e cila veper eshte kunder nesh qeveria
konsitucionale. Do te kuvendonet edhe per shkolat shqipe, nevojne e madhe per te
shtypur vivla shkollore, si edhe te tjera gjera te nevojshme per perparimin e
diturise”.
“Nga ane e klubit Cetnral Manastir.”
“Bashkim’ i Kombit “ N. 26, Manastir, 4 (17) mars 1910, Zëdhënje,f. 2,
16
Po aty.,Emërat e përfaqësuesve,f.2.
17
Prof.dr.H.Myzyri, v.c.270-271.
18
AIH, Vj-20-10-1036, Raport i konsullit austrohungarez nga Manastiri , N. 13, dt. 1
mars 1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
19
Gazeta” Bashkim’ i Kombit”,Manastir , 25 mars 1910,f. 1.
20
Gazeta “Lirija”,27 mars 1910, Mbledhja e shqiptarëve në Manastir, f.1.
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Zavalani etj. Në këtë botim permendet emri i Shaqir Currit ndërsa
ne gazeten “Bashkim i Kombit” nuk permendet21. Edhe në Gazetëm “Lirija” të Selanikut rezultojnë po ata emra të delegatëve.22
Në kongres morën pjesë edhe përfaqësues të disa
fshatrave, si, Negovan, Bellkamen dhe Frashër.23 Disa klube me
influencë, për arsye të panjohura nuk dërguan përfaqësuesit e tyre
në Kongres. Vëzhguesve të huaj u kishte rënë në sy mospjesëmarrja e Dervish bej Elbasanit,për të cilin ishte ndjerë keqardhje
nga delegatët. Po ashtu, nuk mori pjesë imzot Nikollë Kaçorri,
atdhetari dhe famullitari i Durrësit, me arsyetimin se mbajtja e
kongresit përkonte me festën e Pashkëve, për çka edhe kishte
kërkuar të shtyhej për më vonë mbajtja e tij.24
Punimet e Kongresit i percollën shumë gazetarë, trupi
diplomatik i akredituar në Manastir etj.25
Çështje kryesore e rendit të ditës që kërkonte zgjidhje të
ngutshme ishte ajo e alfabetit kombëtar. Ajo, siç u shprehën
delegatët do të mbrohej edhe me forcën e armëve, nëse paraqitej
nevoja.. Nga te gjitha klubet kërkohej të nxirrnin në male nga 100
veta, të cilët, në bashkëpunim me malësorët,do të hidheshin në
kryengritje të armatosur, po qe se qeveria do të vazhdonte ta
luftonte gjithnjë haptazi alfabetin kombëtar.26
Ishte paraparë që punimet e kongresit të fillonin më 28
mars 1908. Por ai u mbajt më vonë. Afati u shty për shkak të
vonesës së delegatëve nga Kosova, si rrjedhojë e situatës tejet

21

Historia e popullit shqiptar II,2002,fq 423;”Bashkim’ i Kombit” , Manastir, 25 mars
1910,f. 1.
22
“Lirija”,Selanik,27 mars 1910,N. 81,f.1-2.
23
Prof., Dr. Hysni Myziri vc, 271.
24
AIH, Vj-20-10-1-65, Raport i konsullit austro-hungarez nga Manastiri, N. 20, dt. 4
prill 1910, dërguar ambasadortit austrohungarez në Stamboll.
25
Punimet e Kongresit, krahas trupit diplomatik të akdredituar në Manastir, i ndoqën
edhe korrespodentë të shumë gazetave të vendit dhe të huaj, si nga “Bashkim’ i
Kombit” i Manastirit, “Lirija“ e Selankut, “Korça” e Korcës, “Shqiptari (Arnavud) i
Stambollit, “Vardar “ i Shkupit,“ Le progres de Selanique” e Selanikut, “Nue friere
Prese” e Vjenes, “Pravda” dhe “Rusko Slovo “ të Peterburgut etj.
26
Po aty; Vj-20-10-1036, Raport i konsullit austro-hungarez nga Manastiri, N. 13, dt. 1
mars 1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë; Centralen Drжaben
Istoriчeski Ariv, sofia, F.321, op. 1, ae 1973, Bwlgarska Carska Legacia
vъv Bitola, N. 183, dt.4 (17) 04 1910, Ministerstvo na Vwn[nite Raboti i
na Izpovqdaniata( Në tekstin e mëtejm lexo:CDIA....).
10
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të tendosur që mbretëronte atje.27,si dhe motit të keq që kishte
përfshirë vendin28. Shtyerja e fillimit të punimeve të Kongresit
mundësoi të hartohej rendi i ditës me ndihmën e gjithanshme të
Dervish Himës.29 Kështu, Kongresi i filloi punimet pesë ditë më
vonë, më 2 prill 1910, kur tashmë kishin filluar përleshjet e para të
armatosura të kryengritësve në Kosovë me ushtrinë osmane.
Fillimisht ishte paraparë që punimet e tij të zhvilloheshin në
seanca të mbyllura, por në momentin e fundit u vendos që ato të
ishin të hapura30. Disa seanca u mbajtën të mbyllura , siç do të
vërehet më poshtë.
Në marrjen e vendimit që sancat të ishin ta hapura do të
ketë ndikuar imponimi i autoriteteve të vilajtetit të Manastirit për
t’i përcjellë nga afër punimet e Kongresit. Shkurja e Emin
beut,komisar i policisë , në seanca duket se u bë edhe për arsyen
se Klubi i Manastirit nuk i kishte vënë në dijeni paraprakisht
organet e vilajetit për mbajtjen e Kongresit.31
Para fillimit të punimeve u lexuan disa nga 40 telegramet
përshëndetëse nga vise të ndryshme të Shqipërisë ,si dhe nga
mërgata shqiptare32. Në telegramin e komunitetit katolik të
Shkodrës, shkodranët e përgëzonin Kongresin dhe i dëshironin
ngrohtësisht sukses në punën e tij dhe ishin të gatshëm ta
mbështesnin në çfarëdo forme. Njëherazi e vinin në dijeni
Kongresin se në pamundësi që të dërgonin delegatin e tyre,
ngarkonin Gani bej Elbasanin t’i përfaqësonte ata.33 Diplomatët
e huaj veçonin telegramin e atdhetarëve tepelenas e elbasanas.
Tepelenasit përshëndesnin Kongresin në emër të të gjithë
krahinës dhe theksonin se anëtarët e klubit, si edhe mbarë populli
i krahinës ishin mbledhur në Tepelenë, rreth 2000 veta, për të
27

Po atë dite që Kongresi do të fillonte punimet , u mbjajt Kuvendi te Verrat e Llukës,
afër Gjakovës, në të cilin Isa Boletini, para perfaqësuesve të zgjedhur të vilajetit të
Kosovës dha kushtrimin për fillimin e kryengritjes së re kundër regjimit xhonturk.
CDIA, F.321, op. 1, ae 1973, Bwlgarska Carska Legaciя vъv Bitola, N.
183, dt.4 (17) 04 1910, Ministerstvo na Vwn[nite Raboti i Izpovedanijata.
28
“Lirija”,Selanik, 27 mars 1910.
29
AIH, Vj-20-13-1313, Raport i konsullit austrohungarez nga Manastiri, N. 20, dt. 4
prill 1910, dërguar Ministrisë se Punëve të Jashtme në Vjenë.
30
Po aty.
31
Po aty.
32
“Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars ( 7 prill ) 1910, Mbledhj e
Shqiptarëve në Manastir,f. l.
33
AIH, Vj-20-13-1313, Raport i konsullit austrohunagrez nga Manastiri ,N. 20, dt. 4
prill 1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
11

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

protestuar kundër shkronjave arabo-osmane 34 dhe ishin të
gatshëm të shkonin në Manastir, “për të mbrojtur me gjak të drejtat
e tyre”35. Ne telegramin e dërguar nga Elbasani, pasi u urohej
delegatëve mbarësi në punë dhe përparim punimeve të Kongresit,
vihej në dukje se atdhetarët e këtij qyteti ishin të gatshëm për
t’u vënë në mbrojtje të këtij tubimi historik. “Po të brengosi, thuhej në telegram, - na lajmëroni sa më shpejt se jemi gati për
çdo rrezik”.36Është për t’u vënë në dukje se në Janinë, ditën që i
fillonte punimet Kongresi, u organizua një manifestim gjithëpopullor në mbrojtje të alfabetit kombëtar.37 Kongresin e përshëndetën edhe deputetët shqiptarë në Parlamentin osman, duke i
dëshiruar atij mbarësi e punë të suksesshme.38 Kongresi mori
telegrame përgëzimi edhe nga diaspora shqiptare, si nga
Rumania.39 nga Kishinjevi i Ukrainës, Smirna e Bullgarisë 40etj.
Fillimisht ,kryetar i Kongresit u zgjodh Qazim beu, i cili
për shkaqe të panjohura41, u tërhoq nga ky post dhe në vend të tij
propozoi Bedri Pejanin, i cili e pranoi këtë detyrë të shenjtë me
kënaqësi42. Sekretar i Kongresit u zgjodhën Abdyl bej Ypi dhe
Petro Nini Luarasi.43Pas verifikimit të listës së pjesëmarrësve,44
34

“Bashkim‘ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 1910, Mbledhj e Shqiptarëve
në Manastir,f. l.
35
Raport i konsullit italian nga Manastiri, N. 74, dt. 25 prill 1910, në “Dokumente të
zgjedhura të periudhës 1864-1913; “Lirija” N. 81, Selanik, 27 mars (9 prill) 1910,
Mbledhja e shqiptarëve në Manastir,f. 1.
36
“Lirija”, N. 81, Selanik, 27 mars (9 prill) 1910, Mbledhja Shqiptarëve në Manastir,
f. 1.
37
AIH, PMJ, H-20, Raport i konsullit të Mbretërisë së Bullgarisë nga Manastiri, N.
222, dt. 24 mars ( 6 prill ) 1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Besimit
në Sofje.
38
Po aty.
39
,“Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars ( 9 prill ) 1910,f.1.
40
“ Lirija”, Selanik, N. 81, 27 mars (9 pril l) 1910, Mbledhja e shqiptareve në
Manastir,f. 1.
41
Duket se Qazim beu u tërhoq për shkak të shpërthimit të luftimeve midis
kryengritësve shqiptarë dhe ushtrisë osmane në disa vise të Kosovës.
42
Ështe me interes te viteh ne dukje se në Historinë e cituar më sipër të popullit
shqiptar, nuk sqarohet përse Qazim beu nuk pranoi ta udhëhiqte Kongresin.
Histori e popullit shqiptar II,2004,423.
43
“Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, dt. 25 mars ( 7 prill ) 1910, Mbledhj e
shqiptarëve në Manastir,f. 1.
44
“U vezhguan dëftesat e gjithë delegatëve që ishin përkufizuar prej qytetëvet a
kazavet te Shqipërise”.
“Lirija” N. 81, Selanik, 27 mars ( 9 prill) 1910, Mbledhja e shqiptarëvet në
Manastir, f.1.
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kongresin e shpalli të hapur Dervish Hima, përfaqësues i klubit të
Stambollit.
Kongresi i filloi punimet me fjalën e Ferit bej Ypit,
përfaqësuesi i Klubit Qendor Shqiptar të Manastirit, i cili u uroi
mirëseardhje dhe sukses në punime delegatëve, të ardhur nga
viset e ndryshme të Shqipërisë në qytetin e Alfabetit.45
Kryereferatin e Kongresit të Dytë të Manastirit e mbajti
atdhetari e publicisti i shquar e i dëshmuar, Dervish Hima, përfaqësues i klubit të Stambollit. Referati i tij i zjarrtë pasqyroi gjithanshëm problemet që e shqetësonin Lëvizjen Kombëtare Shqiptare
dhe që shërbyen si një shtysë e fuqishme për diskutimet e
delegatëve dhe për formulimin e vendimeve të Kongresit. Që në
fillim të fjalës së tij, ky atdhetar e intelektual i paepur vuri në dukje
se në Kongres nuk perfaqësoheshin vetëm disa klube e qytete,
por përfaqësohej e gjithë Shqipëria, duke bërë kështu të qartë
qëllimin madhor të delegatëve në këtë tubim të rëndësishëm. Ai
vuri në dukje se qëllimi i tubimit ishte diskutimi i kërkesave
kombëtare që kishin të bënin me diturinë, lulëzimin dhe përparimin
e gjuhës shqipe e të kombit shqiptar. 46Dervish Hima trajtoi dhe
analizoi hollësisht në referatin e tij problemin e acarimit të
marrëdhënieve shqiptaro-xhonturke dhe rrezikun e shkombëtarizimit e të copëtimit të Shqipërisë që mund të vinte nga shtetet
fqinje,të cilat nuk po pushonin së vepruari për këtë ide makabre.
Në kontekst të këtyre rrethanave, Dervis Hima i vuri në dukje
premtimet demagogjike të turqve të rinj se pas shpalljes së
Kushtetutës do të hapeshin mësonjtore shqipe në të gjitha anët e
Shqipërisë.47 Këto premtime ,jo vetëm që nuk u jetësuan, por
përkundrazi,pengohej hapja e shkollave shqipe me një varg
masah, siç ishin masat e fundit të qeverisë kundër alfabetit
kombëtar, duke i shpallur “kaurrë” ata që “ përdornin alfabetin
me shkronja latine”. ”Këtë”, - vijoi Dervish Hima - mund ta thotë
vetëm një i paditur dhe i paqytetëruar”.48 Duke e hedhur poshtë
atë tezë të paqëndrueshme, Dervish Hima bënte dallimin e qartë
midis fesë islame dhe shkronjave arabo-osmane, të cilat, grupimi i
45

P aty.
“Bashkim ‘ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 1910, Fjala e Zotit Dervish
Hima,f. 1.
47
Mendimi politik e shoqëror i Rilindjes Kombëtare Shqiptare, vellimi II, 1908-1910,
Tiranë, 1976,f. 416.
48
Po aty.
46
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fanatikëve shqiptarë, të nxitur e të mbështetur nga qeveria e
turqve të rinj, përpiqeshin t’i njësonin me Kur’anin. Duke berë
dallimin e qartë midis fesë dhe këtyre shkronjave Dervish Hima
vlerësonte drejt rolin e fesë dhe të Kur’anit.49 Sipas tij, ndryshimi
midis fesë dhe shkronjave arabo-osmane ishte i madh:” shkronjat
janë vegla për të punuar alfabete të mbaruara.50 Në këtë kuadër,
ai vuri në dukje se lufta kundër shkronjave ishte hapur për të
penguar përparimin e kombit shqiptar, dhe shfrytëzoi rastin t’ua
tërheq vërejtjen autoriteteve të turqve të rinj në emër të delegatëve
të Kongresit. Delegatët e Kongresit ishin bashkë me një zë me
atdhetarët shqiptarë që ishin vënë në mbrojtje të kauzës së
shkronjave kombëtare. Ata-vazhdoi oratori do t’i mbronin
“shkronjat t’ona kombëtare me mish e me shpirt”.51
Dervish Hima ia kushtoi një pjesë të fjalës së tij rrezikut të
shkombëtarizimit të popullit shqiptar, që vinte nga propaganda e
shteteve fqinje-Bullgaria, Serbia dhe të Greqia, të cilat, siç vuri në
dukje ai, përmes shkollave, mjeteve financiare , trysninsë e
propagandës së ethshme, po bënin çmos ta arrinin atë synim
shovinist. Ëdërr e tyre , siç shprehej Dervish Hima ,shihnin në
paqëndrueshmërinë dhe destabilizimin e Perandorisë Osmane, që
më pas të vërsuleshin mbi pjesët e saj europiane, për t’i copëtuar
edhe trojet e mbetura shqiptare. Shtetet fqinje , sipas tij, po
kërkonin shkas për të ndërhyrë dhe për të shkaktuar ngatërresa,
që më pas j të kishin mundësi t’i arrinin synymet e tyre.52 Për t’iu
kundërëvënë me sukses këtyre synimeve shoviniste dhe për të
shmangur rrezikun e shkombtarizimit, ai propozoi bashkërendimin
e aktivitetit më të efekshëm për çeljen e shkollave shqipe dhe
përdorimin e mësimit të gjuhës shqipe si mjetin më të frytshëm
dhe më efikas kundër këtyre shqiptarofobëve. Në këtë kuadër
Dervish Hima lëshoi kushtrimin që kundër këtyre rreziqeve të vihej
në veprim mjeti mbrojtës se vetem duke mësuar gjuhën shqipe
me shkronjat kombëtare mund të shpëtonte popull shqiptar nga
shkombëtarizimi .53 Kjo, gjithnjë sipas tij , ishte masë më se e
49

“Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 1910, Fjala e Zotit Dervish
Hima,f. l.
50
Po aty.
51
Mendimi shopëror e politik i Rilindjes Kombëtare Shqiptare, II,f. 418.
52
Po aty,f.419 .
Po aty,f. 417.
53
“Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 19810, Fjala e Zotit Dervish
Hima,f. 1.
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domosdoshme dhe e ngutshme sepse për të arritur qëllimin e
tyre në dëm të integritetit etnik shqiptar shtetet fqinje po derdhnin
mjete të mëdha. Në këtë suazë ai veçonte komunitetin shqiptar
të krishterë që po rrezikohej nga Patrikana dhe propaganda
grekomadhe,komuniteti mysliman që po rezikohej nga shovinizmi
osmanomadh si dhe shqiptarët e veriut që ishin vënë orej kohësh
në rrezik nga shteti malazias. Prandaj, me të drejtë ai arrrinte në
përfundimin se po të mos hapeshin shkolla shqipe një pjesë e
kombit rrezikohej që të humbej. Në atë mënyrë, i jepej mundësi
amrikut të sulmonte dhe të shkëpuste pjesë të tokave shqiptare.54
Greqia pretendonte Shqipërinë e Jugut, kurse Serbia Kosovën.
Greqia po përgatiste truallin për të pushtuar Shqipërinë e Jugut,
të cilin ata e quanin “Epir”; serbët po derdhnin mjete të shumta
finaciare për të serbizuar shqiptarët e vilajetit të Kosovës e për të
siguruar pastaj të drejtën historike mbi këtë pjesë të Shqipërisë.55
Ai u bëri thirrje delegatëve të Kongresit që në rrethanat e kohës,
vetëm duke punuar sipas shembullit të rilindësve shqiptarë, të
gjithë së bashku, orthotdoks, katolikë e myslimanë, “si atdhetarë të
vërtetë” do të mund të shpëtohej atdheu.56
Dervish Hima hodhi idenë themelore, e cila përshkoi
punimet e Kongresit të Dytë të Manastirit: bashkimi politik i shqiptarëve, pavarësisht nga feja e krahina, për mbrotjen e kombit
shqiptar dhe çlirimin e tij nga zgjedha osmane.57. Bashkimi politik
i shqiptarëve,pavarësisht nga bindjet fetare a krahinore ishte më i
domosdoshëm se kurrë.Ai u propozoi delegatëve dhe atdhetarëve
që për të arritur bashkimin kombëtar, të hiqeshin nga përdorimi
fjalët geg, tosk, çam, lab etj, dhe të përdorej vetëm fjala shqiptar,
sepse të gjithë ishin shqiptarë, të gjithë ishin të një gjaku, të
gjithë kishin një gjuhë, të gjithë kishin një atdhe dhe një qëllim, i cili
ishte përparimi i kombit shqiptar.58 Ai e quajti detyrë kombëtare
propagandimin e historisë së Shqipërisë, lashtësinë e saj ndër
shekuj, për të ngritur kështu ndërgjegjen kombëtare në popull e
zgjimin kombëtar. Prandaj ai u bëri thirrje delegatëve, që kur të
shpërndaheshin nëpër shtëpitë e tyre, t’u thoshin hapur të
54

Po aty.
Po aty.
56
Mendimi shoqëror e politik i Rilindjes Kombetare Shqiptare, II, 416.
57
Prof. Dr., Hysni Myzyri, v.c, 276.
58
Po aty; “Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 1910, Fjala e Zotit
Dervish Hima,f. l.
55
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gjithëve se ata ishin shqiptarë, ishin bijtë e pellazgëve dhe të
ilirëve, bijtë e Skënderbeut “Dhe t’u thoni, - vijoi ai, - të punojnë
edhe ata bashkë me atdhetarët tanë për përparimin tonë.”59
Në fjalën e tij Dervish Hima ngriti edhe çështjen e hartimit
të një Programi Kombëtar, që do të ishte më i avancuar nga të
mëparshmit. Ky program , sipas tij , do të ishte në përshtatje me
rrethanat politike i cili Program do të ishte udhërrëfyes
i
veprimtarisë së mëtjeshme të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Pasi
diskutohej në Kongres sheshoheshin mendimet, do të miratohej
versioni përfundimtar, i cili do të shërbente si udhërrëfyes i LKSH.
Një kopje e tij do t’ i dërgohej qeverisë së turve të rinj që të dinin
përmbajtjen e tij. Ai propozoi që pasi të diskutohej në Kongres
projekt - programi i tij dhe pas ndryshimeve që do të pësonte, t’u
dërgohej të gjitha klubeve shqiptare, të cilat do të punonin sipas
tij.60
Për të mbështetur zhvillimin arsimor, Dervish Hima shtroi
nevojën e krijimit të një komisioni “Akademi”, siç e quante ai. Ky
Komision, do të merrej me diturinë dhe do të vendoste cilët
libra duhej të shtypeshin për të përmbushur sa më mirë nevojat
e shkollës shqipe. Ata , që nuk i përmbushnin kriteret kombëtare
e padagogjike , nuk do të merreshin në konsideratë për t’u vënë
në përdorim.61
Delegati i Mitrovicës, Rexhep bej Mitrovica,atdhetar i
devotshëm, i cili gjithë jetën ia kushtoi çështjes së çlirimit e të
bashkimit kombëtar, në diskutimin e tij u përqendrua në dy çështje
me interes të veçantë kombëtar , të cilat, sipas tij, kërkonin
zgjidhje sa më të shpejtë: ngritja e rrjetit rrrugor në viset shqiptare, si parakusht për zhvillimin e tregtisë, të ekonomisë e të
kapitalit, që do të luanin edhe rolin e bashkimit shpirtëror midis
shqiptarëve të krahineve të ndryshme, si dhe të hapja e shkollave
shqipe në vilajetin e Kosovës. Së këndejmi do të vinte afrimi i
bashkimit kombëtar, rrjedhimisht ngritja e ndërgjegjes kombëtare.
Rexhep Mitrovica e arsyetonte Propozimin e tij me faktin se
mungesa e rrjetit rrugor po i sillte pengesa e dëme të mëdha
qarkullimit të mallrave e të njerëzve, se pa rrugë nuk mund të
zhvillohej tregtia. Ndërkaq, për nevojat e hapjes së shkollave të
reja dhe për të përmbushur kërkesën e madhe për mësues të
59

Po aty.
Po aty; Mendimi politik e shoqëror i Rilindjes Kobëtare, II, 416-417.
61
Po aty;Prof.Dr. Hysni Myzyei,v,c,f.214
60
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arsimit fillor, ai kërkoi hapjen
e një shkolle Normale në
Shkup,sepse ,sipas tij mungesa e mësuesve në vilajetin e
Kosovës ishte madhe62.
Rexhep Mitrovica kishte edhe një propozim tjetër vendnxjerrjen e një gazete në Shkup në gjuhën shqipe për nevojat e
vilajetit të Kosovës, e cila do të luante rol të madh në ndërgjegjësimin e shqiptarëve të atij vilajeti. Me miratimin e jetësimin e dy
projekteve të fundit,ato do të përbënin një digë të fuqishme , të
cilat do ta pengonin asimilimin e shqiptarëve , sidomos të vilajetit
të Kosovës, që rrezikoheshin nga shkolla, propaganda dhe shtypi
serb që dilte e vinte me të madhe në vilajetin e Kosovës63.
Propozimet e Rexhep Mitrovicës mbështeti Dervish Hima ,
si dhe anëtarët e tjerë të Kongresit. Sipas tij, përmes shkollës
normale dhe gazetës së vilajetit mund t’u pritej rruga politikës
shkombëtarizuese e propagandës serbe ,e cila përpiqej t’i paraqiste shqiptarët si serbë dhe ndikimeve ideologjike të shteteve
fqinje etj”.64 Kjo për faktin se , duke ndjekur mësimet në shkollat
e huaja, shumë të rinj po binin, sipas tij, viktimë e propagandave
antishqiptare.65 Prandaj ia kërkoi nga Kongresi që kjo të ishte një
çështje me parësor e që kërkonte zigjdhje të ngutshme.66
Delegatët e mbështetën propozimin e Rexhep Mitrovicës
për hapjen e shkollës normale në Shkup dhe botimin e një
gazete të përjavashme në gjuhën shqipe. Gazeta, e cila filloi të
dalë pas një viti, me Jashar Erebarën kryeredaktor. Dervish Hima,
duke mbështetur idenë e qëlluar të nxjerrjes së një gazete në
kryeqendrën e vilajetit të Kosovës vuri në dukje se me shkrimet e
saj ajo do të ndërgjegjësonte opinionin e brendshëm dhe i
jashtëm për të vërtetën mbi Kosovën, do të
informohej
opinioni shqiptar për ngjarjet në këtë pjesë të Shqipërisë.67

62

AIH, Vj-20-10-1056, Raport i konsullit austrohungarez nga Manastiri, N. 20,dt. 4
prill 1910, dërguar ambasadorit austrohungarez ne Stamboll.
63
“Bashkim’ i Kombit”, N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 1910, Mbledhj e shqiptarëve
në Manastir,f. 1.
64
Po aty.
65
AIH, Vj-2010-1056, Raport i konsullit austrohungarez nga Manastiri , N. 20, dt. 4
prill 1910, dërguar ambasadorit austrohungarez në Stamboll.
66
“Lirija”, Selanik, N. 81, 27 mars (9 prill) 1910, Mbledhja e shqiptarëve në
Manastir,f. 2.
67
“Bashkim’ i Kombit” , N. 29, Manastir, 25 mars (7 prill) 1910, Mbledhja e
shqiptarevet ne Manastir, l.
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Në diskutimin e tij, delegati i Starovës dhe i Qukësit, Hajdar
efendi Blloshmi mbrojti fuqimisht alfabetin kombëtar dhe shkollën
shqipe, duke dënuar qeverinë si fajtore kryesore që nuk po linte
gur pa lëvizur kundër alfabetit kombëtar. Fjalët e tij domethënëse
dhe plot mallëngjim ngjallën emocione të veçanta në Kongres.
Gazeta “Lirija” e Selanikut shkruante se nga diskutimi i tij i “zjarrtë
nuk mbeti zemër pa tronditur dhe sy pa lotë”.68 Duke dënuar
qëndrimin e qeverisë xhonturke kundër alfabetit kombëtar, ky
atdhetar i shquar u shpreh se logjikisht do të duhej që për
interesat e saj dhe për mbarësitë e Shqipërisë qeveria “nuk duhej
t’i kurajonte ata që dëshironin ta linin në errësire ”.69 Sipas tij,
çështja qëndronte te mosgatishmëria e qeverisë xhonturke për
emancipimin e popullit shqiptar. Ai vuri në dukje se duke penguar
përdorimin e alfabetit kombëtar (“shkronjave kombiare”), qeveria
xhonturke nuk dëshironte përparimin e gjuhës shqipe dhe të
popullit shqiptar.70 Përderisa në Stamboll, në ”kërthizën e
islamizmit “ edhe nëpunesit më të lartë flisnin e shkruanin me
shkronja “evropiane”, frëngjisht, anglisht etj, atëherë, do të thoshte
ai, -si mund të pengoheshin shkronjat e gjuhës shqipe që kishin
bazën e shkronjave latine.71
Delegati dhe avokati i njohur, Ferit bej Ypi në diskutimin e
tij dënoi përpjekjet e qeverisë për të hequr alfabetin kombëtar
dhe për ta zëvendësuar atë me alfabet arabo-osman.72 Edhe
delegati i Kashanit, Jonuz efendiu, mbështeti alfabetin kombëtar
dhe kerkoi të mos hiqej dorë nga ai.73
Delegati i Korçës, Tefik Panariti,duke mbështetur alfabetin
kombëtar dhe shkollën shqipe sikurse parafolësit e tij , kërkoi që
delegatët e Kongresit, si përfaqësues të Shqipërisë duhej t’ia
bënin të ditur Ministrit të Arsimit të Perandorisë Osmane se nuk
ishte e vërtetë se shumica e shqiptarëve dëshironte që të
mësohej e të shkruhej gjuha shqipe me shkronja arabo-osmane,
por ishte e vertetë se shumica e shqiptarëve kërkonin t’u jepej e
drejta për të shkruar e mësuar nëpër mësonjtoret zyrtarisht me
68
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shkronjat e tyre kombëtare të miratuara në Kongresin e Parë të
Manastirit.74
Përfaqësuesi i Negovanit, Bellkamenit dhe i “Lidhjes
Orthodhokse“, mësuesi dhe atdhetari i shquar Petro Nini Laurasi,
drejtor i shkollës shqipe të atyre fshatrave, në diskutimin e tij
mbështeti fjalimin e Dervish Himës lidhur me veprimtarinë antishqiptare dhe shoviniste të Patikanës së Stambollit dhe të klerit
ortodoks, të nxitur edhe nga qeveria greke, si armiq të përbetuar
të alfabetit kombëtar dhe të shkollës shqipe. Pengesat që u
nxirrte Patrikana e Stambollit shqiptarëve ortodoksë të Bellkamenit
dhe të Negovanit në bashkëpunim me qeverinë shoviniste greke
dhe të grekofilëve, përbënin një kapitull të veçantë, sipas tij të
veprimtarisë shoviniste e raciste që e kishin zhvilluar ndër shekuj
kundër popullit shqiptar. Veprimtarinë prej gjenocidi të klerit dhe
të Patrikanës së Stambollit ai e mbështeti me faktin se vetëm
gjatë periudhës 1905-1909 kishin rënë 45 atdhetarë shqiptarë
nga thika terroriste greke.75 Petro Nini Luarasi vuri në dukje se
përfaqësonte në kongres edhe shoqërinë “Lidhja Orthodhokse”,
e cila po luftonte për mbrojtjen e identitetit dhe pavarësimit të
shqiptarëve ortodoksë nga kisha greke dhe nga Patrikana e
Stambollit. Kësaj pjesë ortodokse të kombit shqiptar , vuri në dukje
ai i ishin ekspozuar një bashkëveprimi të organizuar e të sinkronizuar mirë të Patrikanës, grekomanëve dhe çetave kriminale të
andartëve grekë. Si ilustrim për këtë ai mori shembull Negovanin
dhe Bellkamenin, të cilët po hiqnin të zinjtë e ullirit nga intrigat dhe
shtypja e andartëve76. Këto dy katunde,sipas Petro Ninit Luarasit,
ishin shndërrruar në qendra të bandave kriminale greke edhe pas
shpalljes së Kushtetutës.77 Në fund të fjalimit ai u bëri thirrje
vëllezërve të gjakut, katolikëve dhe myslimanëve të mbështesnin
përpjekjet e vëllezërve të tyre ortodoksë në luftë kundër
Patrikanës dhe klerit grekoman,78 duke parashtruar nevojën e
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ndarjes së kishës shqiptare nga Patrikana, në qoftë se nuk do t’i
njiheshin të drejtat komunitetit shqiptar ortodoks.79
Delegatët e mbështetën fjalën e Petro Ninit dhe e dënuan
njëzëri politikën e Patrikanës së Stambollit dhe të klerit orthodoks
grekoman kundër shkollës shqipe dhe propagandës që po
zhvillonin për jetësimin e “idesë së madhe “, e zyrtaruar që në
vitin 1844 nga Jani Koleti, ministër i Punëve të Jashtme . Sipas
korrespodentit të gazetës “Lirija” të Selanikut, gjithë delegatët e
pritën me pezm këtë rënkim dhe vendosën që të vepronin
bashkërisht për çështjen e Lidhjes Ortodokse.80 Ndonëse kjo
çështje nuk përfshihej në rendin e ditës, delegatët u pajtuan që
në fund të punimeve t’i drejtoheshin qeverisë me një lutje për
ta marrë në mbrotje komunitetin shqiptar ortodoks nga sulmet e
Patrikanës dhe të klerit shovinist ortodoks të përkrahur edhe nga
qeveria raciste greke.81
Në shumë diskutime të delegatëve u shpreh nevoja e
hapjes së shkollave të tjera kombëtare dhe e mbështetjes së
tyre me mjete materiale nga populli. U dënuan ashpër veprimet
e turqve të rinj për propagandën e makinës shtetërore kundër
alfabetit kombëtar në gjirin e popullit të thjeshtë, për të komprometuar kështu veprën e atdhetarëve shqiptarë, të cilët me
dhjetëra vjet ishin angazhuar për zgjidhjen e këtij problemi madhor
për popullin shqiptar.82
Për të forcuar bashkimin e shqiptarëve përballë reaksionit
xhonturk, dhe për të mbështetur zhvillimin e mëtejmë të arsimit
kombëtar,mbi bazën e propozimit të Dervish Himës, u shtrua si
një detyrë e ngutshme bashkërendimi më cilësor i veprimtarisë
atdhetare, sidomos i klubeve dhe i shoqërive kombëtare.83 Për
përmbushjen e saj nevojitej një program, i cili do te shtrihej në të
gjitha qytetet e fshatrat e Shqipërisë.84 Pasi të njihej nga qeveria,
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programi do t’u dërgohej të gjitha klubeve, të cilat do të ishin të
detyruar të punonin në perputhje me të.85
Pasi trajtoi gjithanshëm problemet më të mprehta që e
shqetësonin Lëvizjen Arsimore dhe Lëvizjen Kombëtare Shqiptare,
Kongresi ngarkoi një këshill të ngushtë për përgatitjen e
vendimeve dhe një përkujtesë që do t’i dërgohej qeverisë osmane
.86 Programi përbëhej prej 10 pikash 87.Ndonjë doplimat i huaj e
çon këtë numër deri në 19) Konsulli bullgar në Manastir e thotë se
Kongresi miratoi 13 pika etj.88 Përkujtesa kishte katër pika.89Ajo,
bashkë me vendimet iu drejtuan qeverisë osmane. Këto dy akte
përmblidhnin problemet që shqetësonin Lëvizjen Arsimore Shqiptare dhe jepej orientimi për zhvillimin e tyre në periudhën vijuese.
Ato përbënin në fakt programin e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare
90
Në aktin e plotë të vendimeve jepen të gjiitha pikat e vendimeve.
Shumica e tyre hpen në aktin e dytë.91Për shkak marrëdhënieve
tejet të acaruara me qeverinë e Turqve të Rinj, ato u formuluan
me kujdes, që të mos kishin përmbajtje politike. Për rrjedhojë,
fjalimet e oratorëve ose u zbehën ose u ndryshuan shumë, ose u
lanë fare në heshtje.92 Kjo mbase do të ketë lënë në harresë ato
diskutime e propozime të çmueshme ndonjë nga momentet e
kësaj ngarjeje të rëndësishme të historisë së popullit tonë.
Vendimet përbënin në fakt programin e Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare. Programi i miratuar në formë vendimesh. Sipas
propozimit të Dervish Himës dhënia e kompetencat të Klubit
Qendror Shqiptar duhej t’i kaloheshin klubit të Stambollit.93 Ky
vendim u mor me ngulmimin e Dervish Himës. Ai e arsyetonte
propozimin e tij me faktin se në Stamboll vepronte grupi i
deputetëve shqiptarë. Aty duhej të formohej një udhëheqje e
vetme politike kombëtare shqiptare, duke bashkuar drejtuesit e
85
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klubeve dhe deputetët shqiptarë në Perandorinë Osmane.94 sipas
Dervish Himës dhënia e kompetencave të Klubit Qendror klubit
“Bashkimi” të Stambollit,do të forconte krahun i tij kombëtar dhe të
shmangej qëndrimi i luhatshëm dhe i moderuar i një pjese të
anëtarëve të tij. Kështu, klubi i forcuar kombëtarisht, do të ishte
në gjendje t’i kundërvihej klubit “Muhavel Mearif”( arsimimi i
ndryshuar) të Stambollit – sajesë e qeverisë xhonturke, që kishte
detyrë për t’iu kundërvënë alfabetit kombëtar shqiptar.95
Kongresi vendosi që të hartohej një rregullore e përbashkët
për të gjitha klubet shqiptare .Rregullorja me anë të cilës synohej
funksionimi më i mirë i klubeve do të miratohej nga qeveria. Sipas
Rregullores klubet e kazave do t’u nënshtroheshin klubeve të
vilajeteve, kurse klubet e vilajeteve klubit qëndror dhe një herë në
muaj do t’i raportonin këtij të fundit për veprimtarinë e tyre.96 Pranë
Klubit Qendror do të krijohej një Komision i veçantë i cili duhej të
përbëhej të paktën prej dy vetash,që të kontrollonte klubet e
Shqipërisë dhe Shoqërinë “Përparimi”.97
Në Stamboll, pranë Klubit Qendror, do të formohej një
Pleqësi Këshillimore e përbërë prej njerëzve të ndershëm dhe
me qëllim të lartë, midis të cilëve, edhe disa deputetë”.98 Në
Pleqësinë Këshillimore u zgjodhën Sulejman pashë Kolonja,
senator dhe katër deputetë: Hasan bej Prishtina, Nexhip bej
Draga, Gani bej Frashëri, dhe Myfit bej Libohova.99 Pleqësia e
klubit përbëhej prej 9 vetash: Dr. Ibrahim Temo, Masar bej
Libohova, Aleksandër Bonati, Doktor Zenel Abedini, Nexhat efendi
Gjirokastra, Nuri bej Dibra, Dervish Hima, Sulejman bej Delvina
dhe Sabri bej Qyteza.100 Pleqësia do të ngarkohej me përpunimin
e një Programi të përgjithshëm, për të drejtuar arsimin shqiptar
në të gjithë Shqipërinë dhe për të caktuar një program për
mësimin shqip.101
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Pranë Klubit Qendror do të formohej edhe një shoqëri
kulturore- arsimore, e cila në vendimet e Kongresit u quajt
Akademi. Ajo do të kujdesej për botimin e librave shqip dhe të një
fjalori.102 Në Shkup parashihej ngirtja e një shkolle normale
konviktore si dhe nxjerrja e një gazete në gjuhën shqipe .103
Kongresi vendosi që të hollat që ishin grumbulluar në Stamboll
nga shfaqjet teatrore të grupit dramatik shqiptar dhe dhurimet e
disa shqiptarëve të flaktë, t’i shkonin si ndihmë shkollës Normale
në Shkup për fillimin e punës së saj.104
Pas miratimit të vendimeve Kongresi mori përsipër
t’i
dërgonte qeverisë një përkujtesë, e cila përmbante kryesisht
probleme që lidheshin me alfabetin dhe me shkollën shqipe. Me
anë të kësaj përkujtese kërkohej:
Në emër të klubeve arsimore dhe shoqërive në mbështetje
të nenit të veçantë të Kushtetutës, Kongresi kundërshtonte
(dënon, R.A.) mënyrën e sjelljes së qeverisë kundër shkronjave
tona kombëtare. Prandaj luteshin e kërkonin të drejtën e zgjedhjes
së mënyrës së shkruarjes së shkronjave, sikurse kishin vendosur
autoritetet me vendime unanime të sjellura në Kongresin
Kombëtar, të mbajtur në Dibër, duke i lëne rrugën të lirë progresit
dhe mirëqenies së të gjithë shqiptarëve.105
2) Gjatë një periudhe, pas shpalljes së Kushtetutës,
inisiativat dhe mendimet e ndryshme që janë shfaqur në Shqipëri
në lidhje me mënyrën e shkruarjes, janë nxitur fshehtas.
Shqiptarët përveç idesë së arsimimit nuk ushqejnë ide të tjera.
Shteti ka fuqi dhe ështe i aftë t’i pengojë nxitjet e shfaqura.
Këshilli i Kongresit kërkon vendosmërisht nga autoritetet të
pengojë çdo të keqe dhe t’u japë fund këtyre aktiviteteve dhe
dezinformatave dhe t’i eliminojë nxitjet.106
3) Bëhet e qartë se mendimet dhe kërkesat e Ministrisë së
Arsimit nuk kanë kurrëfarë efekti përveç të një grupi të vogël
në Shqipëri që nuk mund të përbëjë shumicën. Kërkohet të
ndërrmerren masa përkatëse në përputhje me problemet dhe
zbatimit të asaj që është e nevojshme, meqenëse është e qartë
102
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se pretendimet pas daljes në skenë të kësaj çështje kanë lënë
gjurmë.107
4) Vështirësitë gjuhësore të shqiptarëve ortodoksë, të cilët,
duke qenë të lidhur fetarisht me Patrikanën, vuajnë nga kryefetarët
në shumë çështje të fesë dhe të gjuhës dhe aspiratat e tyre
dallojnë, sepse ata që janë të detyruar ta vazhdojnë shkollimin në
shkollat greke, shpirtërisht janë të dëmtuar. Prandaj, duke i marrë
në mbrojtje të drejtat e tyre dhe mbykëqyrjen dhe edukimin e tyre
shqirtëror, kërkohet që mbi bazën e Urdhëresës mbi klubet t’u
ndahet pjesa e buxhetit të arsimit që u takon.108 Kështu, shqiptarët
do të kishin shkollën e tyre kombëtare dhe të shpëtonin nga
ndikimet e mundshme që pësonin nga reaksioni.109
Sikurse në Kongresin e parë të Manastirit edhe në Kongresin e dytë, krahas seancave legale, u mbajtën edhe seanca të
fshehta, në të cilat morën pjesë disa delegatë të zgjedhur.110 Këto
seanca zhvilloheshin çdo ditë para se të hapeshin seancat legale
të Kongresit në shtëpinë e Qiriazëve.111 Në mbledhjet e fshehta u
diskutua lidhur me masat e përbashkëta për zhvillimin e
propagandës kombëtare dhe për qëndrimin që duhej të mbahej
kundër komitetit ”Bashkim e Përparim”.112 Sipas konsullit austrohungarez në Manastir, me propozimin e Dervish Himës, në
mbledhjet ilegale u shtrua edhe forcimi i komiteteve të fshehta,
përgatitjes së kryengritjes së pargjithshme antiosmane dhe organizimi i një demonstrate masive në të gjitha qytetet e Shqipërisë
në favor te alfabetit kombëtar. Në këto mbledhje u trajtua vetëm
çështja e zgjerimit të komiteteve të fshehta, ndërsa përgatitja për
kryengritjen e përgjithshme dhe organizimi i demonstratave
masive u lanë për t’u trajtuar në Kongresin e Janinës.113 Konsulli
bullgar në Manastir, duke iu referuar informacioneve zyrtare të
qeverisë osmane thotë se në mbledhjet e fshehta u hartua
107
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4 prill 1910, dërguar ambasadorit austrohungarez në Stamboll.
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programi për autonominë e Shqipërisë. Këto të dhëna mbështeteshin në dokumentat e gjendura më vonë në shtëpinë e Besim
efendi Balishovës, njërit nga drejtuesit kryesorë të Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare në kazanë e Korçës, pas arrestimit të tij nga
organet e ndjekjes së vilajetit të Manastirit më 1910. Sipas këtyre
dokumenteve,në mbledhjet e fshehta u vendos që të kërkohej
njohja zyrtare e kombit shqiptar dhe njohja e gjuhës shqipe si
gjuhë zyrtare në Shqipëri, përdorimi i alfabetit kombëtar në të
gjitha shkollat shqipe, shërbimi ushtarak i të rinjve shqiptarë në
Shqipëri dhe ngritja e një Kuvendi provincial shqiptar, që do të
funksiononte me një buxhet vetanak.114 Në një raport të tij
Konsulli serb në Selanik pohon se në Kongresin e Dytë të
Manastirit u mor vendimi për fillimin e kryengritjes së armatosur
për të mbrojtun alfabetin dhe gjuthën shqipe si edhe kauzën
kombëtare.115
Kongresi i dytë i Manastirit është një ngjarje me rëndësi të
madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare.116 Përfaqësuesit e
zgjedhur, të shumë viseve të Shqipërisë demonstruan unitetin dhe
vendosmërinë e rrallë për mbrojtjen e alfabetit kombëtar dhe të
shkollës shqipe nga synimet obskurantiste të turqve të rinj, që po
vazhdonin me konsekuencë politikën shoviniste antishqiptare të
paraardhësve të tyre. Në prani të përfaqësusesit të qeverisë
delegatët shqiptarë kundërshtuan me guxim masat që synonin
otomanizimin e shqiptarëve përmes shkollës dhe alfabetit araboosman.Vendimet që u morën në mbrojtje të alfabetit, të shkollës
dhe të çështjes shqiptare, në pergjithësi ishin shprehje e aspiratës
së përgjithshme të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare,e cila ,ndonëse
në rrethana tejet të vështira po e udhëhiqte popullin shqiptar drejt
emanicipimit të tij arsimor, kulturor e kombëtar.
Kongresi i dytë i Manastirit provoi edhe një herë vendosmërinë e përfaqësuesve të zgjedhur të popullit shqiptar për të mos
lëshuar pe kundrejt masave të shtypjes të qeverisë osmane.
Programi dhe vendimet e këtij Kongresi shprehnin edhe pjekurinë
e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare për të mbrojtur indentitetin
114

AIH, F.MPJ Raport i konsullit bullgar nga Manastiri, N. 364, dt. 29 maj (11
qershor) 1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Sofje.
115
A K.f, DASSIP, k.12, Izve{taj srpskog konzula iz Soluna, N. 324, 13 (29)
4 1910, MID, Beograd.
116
AIH, MPJ, H-2), Raport i konsullit bullgar nga Manastiri, N. 222, 24 mars (6 prill)
1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Besimit në Sofje.
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kulturor e kombëtar të popullit shqiptar. Ndonëse të formuluara
me një frymë të moderuar e të kujdesshme, vendimet ishin të një
rëndësie të madhe për fuqizimin e mëtejmë të Lëvizjes Arsimore e
Kulturore dhe të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Ato ndikuan në
konsolidimin e veprimtarisë së klubeve e të shoqërive kombëtare
dhe në forcimin e radhëve të atdhetarëve për veprimtarinë e tyre
të mëtejshme.Konsulli bullgar në Manastir, që kishte ndjekur nga
afër punimet, arrinte në përfundimin se Kongresi kishte ngritur lart
moralin dhe ndërgjegjen e shqiptarëve dhe se delegatët kishin
dalë nga ai Kongres me besimin e patundur për kauzën e tyre
kombëtare.117
Në fjalët përmbyllëse, kryetari i Kongresit, atdhetari i
shquar Bedri Pejani, me të drejtë vuri në dukje se Kongresi u
kishte dhënë të gjithëve kurajo për të luftuar “për kombësi dhe
atdhe “. Nuk ka asnjë gjë më të lartë në këtë botë sesa kombi
dhe gjuha”-tha ai.(thuaje në origjinal edhe tjerat) Ai, mbylli punimet
e Kongresit me këto fjalë:
Vërtetoe e thuaje origjinal
Rroftë kombi Shqiptar!
Rroftë përparimi!
Rroftë guha Shqype
Rroftë abeceja kombëtare!118
Vendimet e Kongresit të dytë të Manastirit i dhanë një nxitje
të re Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, ngritën moralin dhe guximin e
atdhetarëve shqiptarë për t’ u vënë në mbrojtje të çështjes së
alfabetit kombëtar, të shkollës kombëtare dhe të çështjes
shqiptare në përgjithësi, për t’i mbrojtur të drejtat e tyre të
natyrshme edhe me forcën e armëve. Kongresi dhe vendimet e tij
jehuan fuqishëm kudo ndër shqiptarët, duke u dhënë zemër se
çështja e tyre e drejtë do të fitonte sepse në ballë të Lëvizjes ishin
vënë përfaqësuesit më të denjë të popullit. Gazeta “Bashkim i
Kombit” shkruante se edhe njëherë ishte provuar pa mëdyshje se
pjesa e zgjedhur e kombit ishin në anën e përparimit të gjuhës
shqipe e të kombit shqiptar, se vendimet e Kongresit provonin që
shqiptarët ishin po aq atdhetarë, sa edhe ato të kombeve të
qytetëruara të botës. Gazeta e përfundonte artikullin me “Me ne
117

AIH, MPJ, H-20,Raport i konsullit bullgar nga Manastiri, N. 222, dt. 24 mars (6
prill) 1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Besimit në Sofje.
118
Mbledhj ‘ e shqiptarçve në Manastir,”Bashkim i kombit”,No 29 ,25 mars (7 prill )
1910,f.2.
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është e vërteta e Perëndisë”.119 Gazeta “Zgjim i Shipërisë” i
krahasonte vendimet e Kongresit të dytë të Manastirit dhe
guximin e delegatëve me misionin e Moisiut biblik për të shpëtuar
kombin.120 Qyteti i Manastiriti do të ngulitet në kujtesën kolektive
të popullit shqiptar si qyteti i Abecesë dhe i Kongresit të dytë ku u
morën vendime histrorike për lëvizjen e shkollës dhe të Lëvizje
Kombëtare Shqiptare dhe përbënin një shtysë të tyre të mëtejme
të tyre. Duke parë vendosmërinë e delegatëve shqiptarë në
Kongresin e dytë të Manastirit , një diplomat i huaj do të shprehej
se “nacionalizmi shqiptar përbënte aktualisht një faktor me
rëndësi, i cili nuk mund të mos merret në konsideratë dhe nuk
mund të eliminohet lehtë”.121
Lëvizja kryengritëse në disa vise të Shqiperisë së Veriut,
që i përkeqësoi sërish marrëdhëniet shqiptaro-xhonturke, qe
arsyeja që nuk u mbajt në Janinë në qershor të vitit 1910.
Kongresi i ardhshëm shqiptar,ku do të kristalizoheshin disa nga
çështjet e rrahura në Kongresin e dytë të Manastirit. Përveç kësaj,
autoritetet xhonturke të vilajetit të Janinës ishin në dijeni se në atë
kongres do të trajtoheshin çështje jashtë fushës së arsimit. Në
kërkesën e autoriteteve të këtij vilajeti drejtuar Ministrisë së
Punëve të Brendshme në Stamboll se si të veprohej nëse në
Kongres do të trajtoheshin çështje që dilnin jashtë dispozitave
ligjore të funksionimit dhe të veprimtarisë së klubëve, përgjigjja
ishte e prerë: Në rast se do të zhviloheshin diskutime jashtë
fushës së arsimit dhe do të merreshin vendime të kësaj natyre, të
pengohej patjetër puna e tij.122 Mbase kjo ka qenë një nga arsyet
që drejtuesit e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare nuk e panë të
arsyeshme mbajtjen e kongresit të Janinës.

119

“Bashkim i kombit”, N. 29, Manastir, dt. 25 mars (7 prill) 1910, Fitorja është jona, 2.
”Zgjim i Shqipërisë, N. 75, Janinë, dt. 5 (18) prill 1910, Vendimet, 1.
121
AIH,Vj20-13-1313,Raport i konsullit austrohungarez nga Manastiri,N 20, 4 prill
1910, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë.
122
DH.Mui, 88, 23, Telegram, N. 68, dt.11 Nisan 1326 (24 prill 1910).
120
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REZYME
Kongresi i Dytë i Manastirit që u mbajt në Manastir zgjati
dy dite:2-3 prill 1910. Në atë kongres u shtrua dhe u trajtua
gjerësisht çështja e alfabetit dhe gjendja e shkolles shqipe. Në të
u diskutua edhe për gjendjen e palakmueshme të popullsisë
shqiptare në mungesë te shkollva për mesues. Për kete qellim u
venedos qe ne Shkup te hapej nje shkolle Normale, e ngjashme
me atë të Elbasanit ,si dhe të nxirrej një gazetë në gjuhën shqipe ,
për t’iu kundërvënë propagandës së ethshme antishqiptare e me
synym asimilimin e shqiptarëve të Vilajetitit të Kosovës. Një
diplomat i hiaj vinte ne dukje lidhur me kete kongres se
:nacionalimi shqiptar përbënte aktulisht një faktor me rëndësi , i
cili nuk mund të mos merrej në konsiseratë dhe nuk mund të
eliminohej lehtë. Bedri Pejani në fundtë punimeve të Kongresit do
te deklarotne : “për kombësi dhe atdhe duhet të luftohet. Nu ka
asgjë më të lartë në këtë botë sesa kombi dhe gjuha”.
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QERIM DALIPI

BALSHAJT NË KULMIN E FUQISË
SË TYRE (1360-1385)
NGA BUJARË TË VEGJËL NË ZOTËRINJ TË
PAVARUR FEUDALË

Krahina e Dioklesë, nga fundi i shek. XI, filloi të quhej Zetë,
sipas lumit të vogël, i cili e mbante këtë emër. Zeta, si koncept
gjeografik, gjatë shek. XIV ndahej në Zetën Poshtme dhe në atë të
Epërme. Zeta e Poshtme shtrihej përgjatë bregdetit Adriatik, nga
Budua deri në Shën Shirgj mbi lumin Bunë, ndërsa Zeta e Epërme
nga Malet e Njegoshit mbi Kotorr e deri në Lindje të liqenit të
Shkodrës1. Po ashtu, territori mbi të cilin shtrihej pushteti i
Balshajve∗, në fillim të viteve ‘60 të shek. XIV, quhej nga vetë
1

M. Shuflaj, Serbët dhe shqiptarët - Historia e shqiptarëve të veriut, Tiranë, 2001, f.
111.
∗
Origjina e familjes feudale të Balshajve është bërë objekt studimi nga shumë studiues,
të cilët kanë dhënë përgjigje të ndryshme rreth përkatësisë etnike të kësaj familjeje.
Rrjedhimisht, Balshajt janë cilësuar:
- serbë (Ђ. Стратимировић, О Балшићима, në “Годишњица Николе Чупића”, књ.
XV, Београд, 1895, 174-180; К. Јиречек, Историја Срба /до 1371/, прва књига,
Београд, 1922, 315 /në tekstin e mëtejmë: К. Јиречек, Историја Срба, I/; П. Бартл,
Албанци од средњег века до данас, Нови Сад, 2001, 31); por në lidhje farefisnore me
arbërorët (А. М. Селишчев, Славяхянското население в Албания, София, 1981, 66),
respektivisht një shkrirje e elementeve arbërore me ato sllave e romane (O. J. Schmitt,
Das venezianische Albanien /1392-1479/, München, 2001, 189; O. J. Schmitt, Arbëria
Venedike (1392-1479), Tiranë, 2007, f. 189);
- rumunë (N. Jorga, Histori e shkurtër e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, Tiranë,
2004, 91; M. Shuflaj, v. c., 26) ose vlleh (Б. Храбак, Ширење Арбанашких сточара
по равницама и Словенски ратари средњовековне Албаније, në: “Становништво
Словенског поријекла у Албанији”, Зборник радова са међународног научног
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Balshajt, ose nga të huajt, Zetë2. Në ndonjë rast, rreth vitit 1400,
territoret deri në Kotorr përmenden brenda konceptit Arbëri3.
скупа одржаног у Цетињу 21, 22. и 23 јуна 1990, Титоград 1991, 111) që e mbanin
veten si arbërorë (M. Shuflaj, v. c., f. 26);
- vlleh të sllavizuar (Историја Црне Горе, II/2, Титоград, 1970, f. 7);
- francezë (Ч. Мијатовић, Балшићи - Скице за историју Зете, në: “Гласник српског
ученог друштва”, књига 49, Београд, 1881, 145-150; Dykanzhi, Farlati, Bishoni,
Lenormani dhe Maslatri cituar sipas: К. Јиречек, Историја Срба, I, f. 315, shën. 4);
- arbërorë (J. Tunman, Kërkime në historinë e popujve të Evropës Lindore, në:
“Autoktonia e shqiptarëve në studimet gjermane”, përgatitur nga N. R. Çabej, Prishtinë,
1990, 58; J. Ph. Fallmerayer, Elementi shqiptar në Greqi, Tiranë, 2003, 143; F. S. Noli,
Vepra 4 - Gjergj kastrioti Skënderbeu /1405-1468/), Prishtinë, 1988, 56-57, 63; Historia
e popullit shqiptar, I, Tiranë, 2002, 299; P. Bogdanin, Kosova në shtetin feudal shqiptar
të Balshajve, në: “E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi”, Tiranë, 1990, f.
110-111; etj.
Konkludimet e sipërpërmendura janë si rezultat i larmisë së burimeve të shkruara, të
cilat japin të dhëna kontradiktore rreth përkatësisë etnike të kësaj familjeje feudale.
Kështu, p.sh. përderisa në një burim të mëvonshëm Balsha I Plaku cilësohet me
prejardhje nga “farefisi i sundimtarit Nemanjid” (M. Barleti, Rrethimi i Shkodrës,
përkthyer prej origjinalit latinisht nga H. Lacaj, Tiranë, 1967, 36), në një burimin tjetër
më të hershëm, nipi i tij, Gjergji II Balsha (djalë i Strazimirit) dhe stërnipi Balsha III
(djalë i Gjergjit II) cilësohen “zotërinj arbërorë” (К. Филозоф, Повест о словима Житије деспота Стефана Лазаревића, приредила Г. Јовановић, Београд, 1989,
97, 120). Madje, Gjergji II Balsha, u cilësua nga osmanët “Sundimtar i Shkodrës
Arbërore” (Lufta shqiptaro-turke në shek. XV - Burime osmane, përgatitur për shtyp
nga S. Pulaha, Tiranë, 1968, 134, 296), ndërsa nga perandori hungarez Sigismundi, kur
ky e takoi personalisht në Ulqin (1396), mori titullin “Sundimtar i Arbërisë” (Acta et
diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, collegerunt et digeserunt L. de
Thallóczy, K. Jireček et E. de Sufflay, vol. II, Vindobonae, 1918, nr. 579 – shënimin,
f.161 /në tekstin e mëtejmë:A. Alb., II/).
Nga sa më sipër, shikuar nga këndvështrimi i kritikës historike, detyrimisht si burim më
i besueshëm del Konstantin Filozofi, meqë pikërisht ky ishte bashkëkohës i Balshës III.
Rrjedhimisht, nuk është e rastit që raguzanët, bashkëkohës të Gjergjit I Balshës,
përmendën “zakonet arbërore” (costumi albanesi) të tij (С. Ћирковић, Албанци у
огледалу јужнословенских извора, Илири и Албанци, научни скупови - серија
предавања одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, САНУ (одељење
историјских наука), књ. XXXIX/10, Београд, 1988, 336), të cilat, si normë për
mënyrën e jetesës, kanë traditë historike dhe zbatohen si ligj i pashkruar nga një popull,
nga një fis, nga një shtresë shoqërore etj. dhe që trashëgohen brez pas brezi e që në këtë
rast paraqiten si kategori etnike - arbërore.
Nga faktet e sjella, shihet qartë se dëshmitë për përkatësinë arbërore të Balshajve janë të
pakrahasueshme. Prandaj, studiues të huaj dhe ata shqiptarë në tërësi me të drejtë i kanë
cilësuar Balshajt për arbërorë. Në këtë rast duhet theksuar se përkatësia e tyre arbërore u
pranua si realitet historik, në mënyrë të tërthortë, edhe nga një pjesë e historiografisë
serbe. Kështu, që në shekullin e XIX, historiani i parë kritik serb, I. Ruvarac, i cilësonte
Balshajt për arbërorë, duke shtuar më tej se ata në asnjë mënyrë nuk ishin serbë,
pavarësisht nëse për nga origjina ishin arbërorë apo vlleh (И. Руварац, О кнезу Лазару,
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Shkrimtarët e shek. XV, G. Camblaku dhe K. Filozofi, bregdetin e
Zetas e quanin vend arbëror (арбанаска земја)4. Rrjedhimisht, në
historiografi Balshajt emërtohen zotërinj zetas ose zotërinj
arbërorë, emërtime që në fakt nuk e përjashtojnë njëra-tjetrën.
E kaluara e familjes feudale të Balshajve, para vitit 1360,
për shkak të mungesës së burimeve të shkruara, në masë të
madhe është e errët. Burimi i vetëm historik, i cili e përmend
udhëheqësin e Balshajve është Mauro Orbini. Sipas tij, Balsha I,
gjatë kohës së sundimit të Stefan Dushanit (1331-1355), ishte një
feudal i vogël që zotëronte vetëm një fshat. Mirëpo, rreth vitit
1360∗, me ndihmën e djemve të tij, Strazimirit, Gjergjit I dhe
Balshës II, kishte hedhur tashmë themelet e principatës së
Balshajve5.
Konsiderohet se themelimi i principatës së Balshajve ishte
rezultat i aleancave politike, të cilat udhëheqësit e saj i lidhën me
feudalët e fuqishëm përreth, qoftë me anë të lidhjeve martesore të
djemve të Balshës I (1360-1362), qoftë me anë të pranimit të
pushtetit të Balshajve nëpërmjet lidhjeve vasale. Ndjekja e kësaj
politike, u mundësoi Balshajve të mos rrezikoheshin nga konfliktet
e brendshme e të kishin një principatë të organizuar mirë, ndërsa
feudalët vasalë t’u mbeteshin besnikë për një kohë të gjatë, dhe
kjo falë politikës së tyre toleruese6. Mirëpo, dalja e befasishme e
Balshajve në skenën historike, si zotërinj të pavarur feudalë,
Нови Сад, 1887, 410). Ndërsa, aty nga fundi i shekullit të kaluar, akademiku serb S.
Çirkoviç, theksonte se “është shumë e mundshme prejardhja josllave e tyre”. Më tej, ai,
duke ngurr që t’i quajë ata arbërorë, shton se “është karakteristike edhe ajo se Balshajt
në të gjitha gjeneratat sunduan në territore të banuara me arbërorë” (С. Ћирковић,
Албанци ..., 336).
2
P. Bogdani, Lufta e Principatës së Balshajve dhe e sundimtarëve të tjerë shqiptarë
kundër Venedikut në 20 vjetët e parë të shek. XV (punim disertacioni, depozituar në
Arkivin e Institutit të Historisë, Tiranë), Tiranë, 1984, f. 21-22.
3
O. J. Schmit, Das venezianische ..., f. 50; I njëjti, Arbëria Venedike ... f. 51.
4
Г. Цамблак, Књижевни рад у Србији, приредио: Д. Петровић, Београд, 1989, f.71;
К. Филозоф, v. c., 96-97, f. 120-121.
∗
Në vitin 1360, perandori serb Stefan Uroshi V u lejonte raguzanëve të kalojnë në Zetë
te Balshajt ose në shtetin e princit Vojsllav (Monumenta serbica, edidit Fr. Miklosich,
Graz, 1964, nr. CXLIX, f. 168 /në tekstin e mëtejmë: Monumenta serbica/; Законски
споменици српских држава средњег века, прикупио и уредио С. Новаковић,
Београд, 1912, nr. XLV, f. 182).
5
Krah.: М. Орбин, Краљевство Словена, приредио С. Ћирковић, Београд, 1968, f.
63-64; J. Ph. Fallmerayer, v. c., f. 142.
6
A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au moyen age – Durazzo et Valona du
XIe au XVe siècle, Thessaloniki, 1981, f. 479.
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nënkupton se ajo përveçqë ishte rezultat i politikës së përmendur,
me siguri ishte edhe rrjedhojë e luftës së tyre që zhvillonin kundër
feudalëve rivalë. Në funksion të kësaj pikëpamjeje është fundi i
errët i feudalit të fuqishëm Zharko “qytetar venedikas”, i cili, në
vitin 1357, sundonte në viset në jug të Shkodrës dhe në Shën
Shirgj. Pas këtij viti, ky feudal nuk përmendet më. Më vonë
mësohet se ish-gruaja e tij, Teodora, u bë bashkëshorte e djalit të
dytë të Balshës I, Gjergj Balshës I dhe me të pati një djalë,
Konstantin Balshën7.
Në kuadër të përpjekjeve për zgjerimin e zotërimeve
feudale, Balshajt përdorën forcën edhe ndaj qyteteve. Kjo, në
mënyrë të tërthortë, dëshmohet përmes rasteve të qyteteve të
Ulqinit dhe të Tivarit. Qyteti i parë kundërshtonte të pranonte
pushtetin e Balshajve; i dyti ishte i pakënaqur me pozitën në
kuadër të pushtetit tyre, për shkak se ishte i detyruar t’u paguante
atyre tributin prej më shumë se 2.000 dukatesh. Të ndodhur
përpara rezistencës së qyteteve, Balshajt u detyruan t’ua pranonin
Shkodrës, Drishtit, Tivarit dhe Ulqinit autonomitë e tyre qytetare.
Mirëpo, në ndonjë rast, siç ishte ai me Drishtin, ata u përzien në
kontestet kufitare të juridiksionit të këtij qyteti në favor të qytetit të
Shkodrës8. Ky rast na çon të supozojmë se Shkodra ose nuk
kishte bërë ndonjë rezistencë të fuqishme kundër pushtetit të
Balshajve, për ç’arsye ata e shpërblyen në dëm të Drishtit, ose atë
e bënë për shkak se ky qytet u bë kryeqendër e tyre.
Zgjerimi i shpejtë i zotërimeve feudale të Balshajve, pa
dyshim ishte edhe si rezultat i sundimit të përbashkët të tre
vëllezërve Balshaj, nën udhëheqjen e babait të tyre, Balshës I, por
edhe pas vdekjes së tij (1362).
Zotërimet fillestare të Balshajve përfshinin fshatin e
Balëzës∗, afër qytetit të Shkodrës, si dhe vetë këtë qytet9, i cili u
bë kryeqendër e tyre10. Gradualisht, pushteti i tyre u zgjerua në
7

P. Bogdani, Lufta e Principatës së Balshajve ..., f. 25-27.
Po aty, f. 27-28.
∗
Sipas studiuesit gjerman J. F. Falmerajer, Balsch, Balza, Balsa, Balzu dhe Bauscha
janë forma vendase dhe të huaja për emrin e njëjtë, të cilin e mbante një fis vendas
(mendohet për Balshajt – Q. D.) dhe për lokalitetin e rrënuar Balsch, Bals ose Balesium
(J. Ph. Fallmerayer, v. c., f. 142, shën. 44) d.m.th. Balëzën.
9
М. Орбин, v. c., f. 64; M. Barleti, v. c., f. 36; P. Bogrdani, Lufta e Principatës së
Balshajve ..., f. 23.
10
С. Димитријевић, Новац кнеза Лазара у односу на новац других обласних
господара, në: “О кнезу Лазару, Научни скуп у Крушевцу” /1971/, Београд, 1975,
8

32

STUDIME ALBANOLOGJIKE

krahinën midis Shkodrës dhe detit Adriatik, duke përfshirë edhe
qytetin e Tivarit. Gjatë vitit 1361, ata vunë dorë mbi Buduën∗,
ndërsa një vit më pas, në pranverë të vitit 1362, e morën edhe
qendrën e vogël ipeshkvnore të Drishtit11. Mirëpo, po në atë kohë,
në Zetë u paraqit zotëria boshnjak Vojsllav Vojnoviç, zotërimet
feudale të të cilit shtriheshin në verilindje të Kotorrit. Në këtë
mënyrë, synimet e Balshajve për nënshtrimin e plotë të Zetës u
dobësuan bukur shumë12.
Në qershor të vitit 1361, filloi konflikti i armatosur midis
perandorit serb Uroshit V (1355-1371) dhe Raguzës. Në të
vërtetë, operacionet ushtarake në emër të perandorit serb i
udhëhiqnin Vojsllav Vojnoviçi dhe Kotorri (ky i fundit ndodhej nën
vasalitetin serb). Gjatë këtij konflikti, Raguza gjeti përkrahjen e
kundërshtarëve të Vojsllavit dhe të Kotorrit, pra edhe të perandorit
serb. Ata ishin vëllezërit Balshaj, të cilët qysh në fillim të konfliktit
të përmendur, dërguan përfaqësuesin e tyre në Raguzë me oferta
miqësore. Me këtë rast, ata u zgjodhën “qytetarë nderi të Raguzës”. Më pas, në korrik të atij viti, Republika Dalmate ua ktheu
vizitën Balshajve përmes përfaqësuesit të saj, Klime Drzhiç, sepse
ata, sipas tij, janë “miqtë tanë” (amici nostri). I dërguari raguzan
duhej të pranonte nga ata betimin e qytetarisë (raguzane – Q. D.)
dhe të lidhte marrëveshje për miqësi dhe mbrojtje ushtarake, në
kohë paqeje e lufte. Ai Balshajt, gjithashtu, duhej t’i thërriste që ta
ndihmonin ekspeditën detare të Raguzës kundër Kotorrit me
sulme nga toka. Njëkohësisht, Klime Drzhiç duhej t’i njoftonte
Balshajt se Vojsllavi po përgatitej të pushtojë qytetin e tyre Buduën me rrethinë, prandaj ata duhej ta fortifikonin atë. Nga ana
tjetër Republika e Raguzës hyri në miqësi edhe me kështjellarin e
Balshajve në Budua, Povrshko, i cili, gjatë viteve 1361-1364,
drejtonte këtë qytet. Republika i dha atij armë për të luftuar kundër
Kotorrit, pranoi nga ai kotorrasit e zënë rob, i dërgoi drithë dhe
para dhe i dha qytetarinë raguzane (29 tetor 1361). Rrjedhimisht,
206; J. Ph. Fallmerayer, v. c., f. 144, 146; A. Gegaj, L’Albanie et l’invasion torque au
XVe siecle, Louvain – Paris, f. 1937, f. 17.
∗
Në vjeshtë të vitit 1361, në Buduën qeveriste fisniku Povrshko “zot i Buduës“
(dominus Budoe), fillimisht i pavarur, ndërsa më pas nën sundimin e Balshajve
(Историја Црне Горе, II/2, f. 11).
11
A. Alb., II, nr. 156, 161, f. 39-40; Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд,
1975, f. 42.
12
Për zotërimet feudale të Vojsllav Vojnoviçit shih më gjerësisht te: Р.Михаљчић, v. c.,
f. 33-36; 44.
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marrëdhëniet e Republikës ishin të mira edhe me qytetin e
Ulqinit13.
Lufta e sipërpërmendur, përkatësisht bllokimi i gjirit të
Grykës së Kotorrit nga deti nga ana e raguzanëve, të cilët e ndaluan ardhjen e anijeve tregtare venedikase në limanin e Kotorrit
ishte goditje e rëndë për interesat tregtare venedikase, të lidhura
me qytetin e rrethuar dhe më gjerë. Republika e Venedikut, duke
mos mundur të pajtohej me këtë rrethanë negative, në mënyrë të
tërthortë u vu në anën e kundërshtarëve të shtetit dalmatin.
Kështu, nga fundi i vitit 1361, ajo e detyroi këtë shtet që t’i lejojë
anijet e saj tregtare të qëndrojnë lirshëm në limanin e Kotorrit.
Njëkohësisht, Republika e Shën Markut pranoi kërkesën e Kotorrit
për të ndërmjetësuar për arritjen e paqes midis palëve ndërluftuese. Por, i dërguari i saj, i cili, në fillim të vitit 1362 qëndroi në
Raguzë dhe në Kotorr, pas bisedimeve disamujore, mundi të
ndikonte vetëm në arritjen e armëpushimit. Pas largimit të tij, në
gjysmën e dytë të marsit të atij viti, sërish shpërtheu konflikti i
përmendur, ndërsa Venediku kërkoi nga Raguza që t’u mundësojë
qëndrim të lirë anijeve venedikase në limanin e qytetit të rrethuar.
Gjithsesi, përmes kërkesës së fundit nënkuptohet se Raguza
kishte hequr dorë nga marrëveshja për çështjen e anijeve
venedikase14.
13

К. Јиречек, Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани, Зборник
Константина Јиречека, I, уредник М. Динић, Београд, 1959, f. 358-359.
14
Gjatë luftës, në verë të vitit 1361, Raguza e vuri Kotorrin nën bllokadë ekonomike.
Një anije e madhe raguzane u vendos në gjirin e Grykës së Kotorrit. Pjesëtarët e saj,
përveç që i plaçkitnin anijet e kotorrasve, i kontrollonin edhe eksport-importin e qytetit.
Kjo bllokadë hasi në kundërshtimin e Republikës së Venedikut, sepse pikërisht asaj nuk
i mundësohej zhvillimi i lirë i tregtisë me qytetin e rrethuar dhe më gjerë. Për fuqizimin
e kundërshtimit venedikas ndaj bllokadës raguzane, kontribuoi ngjarja, e cila, me siguri
ndodhi në ditët e para të korrikut të vitit 1361. Në të vërtetë, një anije venedikase që
transportonte mallra për kundërshtarët e Raguzës, pasi u nis nga Kotorri, qe konfiskuar
nga raguzanët. Tregtarët dhe ekuipazhi u plagosën dhe u zunë rob, ndërsa anija u dërgua
në limanin e Raguzës. Logjikisht, këto zhvillime ishin nënçmim për Sinjorinë, prandaj
ajo protestoi ashpër, duke kërkuar nga raguzanët kthimin e anijes së konfiskuar, lirimin
e robërve dhe kompensimin e dëmit. Meqë protesta nuk dha rezultate, Republika e Shën
Markut kaloi në veprime konkrete. Pjesëtarët e anijeve të saj konfiskuan mallin e
anijeve raguzane në vlerë prej 15.000 dukatesh, ndërsa komandanti i anijeve venedikase
të detit Adriatik pengonte luftën e raguzanëve kundër armiqve të tyre. Ky qëndrim i
Republikës, e detyroi Raguzën që aty nga fundi i vitit 1361, përmes bisedimesh të
pranonte të paguan dëmin e shkaktuar ndaj anijes venedikase dhe u mundësoi anijeve
tregtare venedikase të qëndronin lirshëm në limanin e Kotorrit. Njëkohësisht edhe
venedikasit ua kthyen mallin e konfiskuar tregtarëve raguzanë. Nga ana tjetër, me
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Megjithatë, konflikti i sipërpërmendur u përmbyll me pranimin e kërkesës tanimë të njohur të Sinjorisë nga ana e Raguzës (3
gusht 1362) dhe arritjen e paqes në Onogosht (Nikshiq) midis
palëve ndërluftuese (22 gusht të atij viti). Në suazën e këtyre
zhvillimeve është simptomatike dhënia e të drejtave qytetare
venedikase për Vojsllav Vojnoviçin dhe Balshajt, më 3 korrik 1362,
pra, para arritjes të paqes së përmendur. Mendojmë se ky hap i
Sinjorisë u ndërmor si rezultat i dobësisë së pushtetit qendror
serb, respektivisht që ajo të siguronte marrëdhënie të mira me
zotërinjtë e përmendur. Kjo rrethanë do t’u shërbente tregtarëve të
saj si garanci për tregti të lirë në zotërimet e Vojsllavit dhe të
Balshajve15. Ky qëndrim mendojmë se mund të plotësohet edhe
me dy supozime: 1) Po dobësohej pozicioni i Raguzës përballë
interesave venedikase; 2) Më i fuqishmi, Vojisllavi duhej të ishte i
kujdesshëm ndaj kundërshtarëve të tij – Balshajve. Në të vërtetë,
afrimi me këta kundërshtarë për Sinjorinë do të thoshte një
baraspeshë e forcave midis palëve armiqësore në Zetë, e cila do
t’i mundësonte asaj pa vështirësi t’i realizonte interesat tregtare, të
cilat, në rast të fuqizimit të zotërisë boshnjak në dëm të Balshajve,
mund të viheshin në pikëpyetje.
Mospërmendja e Balshajve përballë perandorit serb dhe
Vojsllav Vojnoviçit, në paqen e arritur me Raguzën, më 22 gusht
1362, konsiderohet se ishte rezultat i asaj që në atë kohë ata ishin
në zanafillën e fuqizimit të tyre16. Mirëpo, mospërmendja e tyre
mendojmë se kishte të bënte edhe me diçka tjetër. Meqë Balshajt
ishin aleatë të Raguzës, atëherë ata do të duhej të përmendeshin
si palë të këtij shteti dalmatin, çka mund të mos ishte pranuar nga
perandori serb dhe princi Vojsllav Vojnoviçi, kundërshtarë të tyre
në vetë Zetën. Në të vërtetë, legalizimi i Balshajve në atë paqe do
të thoshte pranim i tyre si zotërinj të pavarur në një pjesë të Zetës,
rrethanë që vinte në kundërshtim me metimet e përmendura të dy
sundimtarëve të tjerë të atij vendi. Pikërisht, si rrjedhojë e këtyre
shkaqeve, mendojmë se Sinjoria, për të mos dështuar paqja e
pritur që përpara arritjes së saj, përmes një dere të vogël, respekkërkesë të Kotorrit, Sinjoria pranoi ofertën për të ndërmjetësuar për arritjen e paqes
midis palëve ndërluftuese. Përfaqësuesi i saj, Paolo Kuirino, pas ndërmjetësimit të
pasuksesshëm, më 19 mars 1362, u revokua nga raguzanët, të cilët e falënderuan me
fjalët më të mira për mundin e dhënë (Р. Ћук, Србија и Венеција у XIII и XIV веку,
Београд, 1986, f. 78-80).
15
Po aty, f. 81-82.
16
Ч. Мијатовић, pun. i cit., f.172.
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tivisht dhënies së të drejtave të përmendura qytetare venedikase
edhe për Balshajt, e legalizoi zotërimin e tyre të pavarur në një
pjesë të territorit të Zetës. Studiuesi R. Mihalçiç duke analizuar të
drejta e përmendura venedikase, thekson se përmes tyre Balshajt
dalin zotërinj të pavarur feudalë. Në të vërtetë, sipas tij, në vendimin e sipërpërmendur të senatit venedikas, të 3 korrikut 1362,
princi Vojsllav është shënuar si njeri i perandorit Urosh V, ndërsa
Balshajt vetëm si baronë, që do të thotë se ata paraqiteshin të
pavarur në dallim nga princi boshnjak17.
Si sundimtarë të pavarur feudalë, në fund të gushtit ose në
fillim të shtatorit të vitit 1362, Balshajt bënë përpjekje për të
pushtuar qytetin e Ulqinit. Më 10 shtator të atij viti, Raguza dërgoi
përfaqësinë e saj diplomatike për të ndërmjetësuar në arritjen e
paqes midis palëve kundërshtare18. Mirëpo, çfarë ndodhi më tej,
për shkak të mungesës së burimeve të shkruara, mund vetëm të
supozohet. Rënia e Ulqinit nën sundimin e Karl Topisë (1364)19,
siç do të shihet më poshtë, gjatë luftës që ky sundimtar zhvillonte
kundër Balshajve, lë përshtypjen se ky qytet edhe para fillimit të
saj, kishte qenë në duart e këtyre të fundit.
Nga ana tjetër, pas paqes së Onogoshtit, hendeku i
mosdurimit midis princit Vojsllav dhe Balshajve për mbisundim në
Zetë qe thelluar. Në mars të vitit 1363, princi boshnjak, i kërkoi
Raguzës një anije kundër Balshajve, por gjithçka përfundoi pa
ndonjë rezultat20. Shteti dalmatin, sipas të gjitha gjasave, duke
mos dashur të vihej kundër qytetarëve dhe aleatëve të tij Balshajve, refuzoi të përzihej në trazirat e Zetës. Njëherazi, një
qëndrimi i tillë do të ishte edhe më produktiv për interesat e tij
ekonomike. Kështu, edhe pse sipas paqes së Onogoshtit qenë
dhënë premtime të fuqishme për tregti të lirë, për shkak të
zënkave të vazhdueshme midis feudalëve, rrahja e rrugëve qe
mjaft e kufizuar. Prandaj, për të siguruar qarkullimin e lirë të
tregtarëve të tij, shteti raguzan dërgoi në maj të atij viti një
përfaqësues me dhurata te vëllezërit Balshaj, në mesin e të cilëve,
krahas Strazimirit (1362-1372) dhe Gjergji I, për herë të parë (në
dokumente – Q. D.) përmendet edhe vëllai më i ri, Balsha II21. Në
17

Р. Михаљчић, v. c., f.42.
A. Alb. II, nr. 175, f. 42.
19
Po aty, nr. 201, f. 46.
20
G. Gelcich, La Zedda e la dinastia dei Balšidi, Spalato, 1899, f. 41.
21
К. Јиречек, Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани, 365.
18
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këtë situatë të pasigurt e me plot rreziqe, me sa duket, qe ndezur
edhe konflikti për zgjerim territorial midis dy principatave arbërore,
asaj të Balshajve dhe asaj të Topiajve. Në të vërtetë, në fillim të
prillit të atij viti, përfaqësuesit e Gjergj Balshës I, të Karl Topisë
dhe të Blazh Matrëngës zhvillonin bisedime midis tyre në Raguzë,
duke kërkuar ndërmjetësimin e kësaj të fundit si palë asnjënëse.
Sipas të gjitha gjasave, bëhej fjalë për bisedime shumë të rëndësishme, sepse komuna e Raguzës refuzoi t’i pranonte robërit që ia
ofronte përfaqësuesi i Gjergjit I. Më tej, se si përfunduan bisedimet
dhe me cilin ishte aleat ose kundërshtar, nuk dihet asgjë. Megjithatë, ndonjë studiues, duke analizuar këtë rast, me të drejtë
konstaton se meqë zotërimet feudale të Blazh Matrëngës
shtriheshin në jug të Durrësit (respektivisht të Shkumbinit - Q. D.)
dhe se ai ende nuk përbënte pengesë përballë ekspansionit të
Balshajve, atëherë është e logjikshme, mendon ai se bëhej fjalë
për aleancën midis tyre kundër Karl Topisë. Ky supozim fiton
besueshmëri më të madhe meqë në vitin e ardhshëm (1364),
sundimtari i fundit do të jetë në luftë kundër Balshajve22. Në të
vërtetë robërit e përmendur më sipër na sinjalizojnë se lufta midis
tyre zhvillohej që nga viti 1363 dhe se Balshajt kishin epërsi në
fushën ushtarake.
Nga fundi i vitit 1363, në Zetë vazhdonte gjendja e tendosur, për ç’arsye Raguza sërish kërkoi çeljen e rrugëve për
tregtarët e saj. Fundi i atij viti (dhjetor) qe përshkuar edhe me
vdekjen e Vojsllav Voinoviçit, armik i Balshajve. Ky rast, pa dyshim
duhej të reflektohej pozitivisht, duke u krijuar këtyre të fundit
njëfarë lirie veprimi në përpjekjet e tyre për stabilizimin dhe
zgjerimin e pushtetit të tyre në Zetë dhe më gjerë. Mirëpo, në këtë
drejtim, siç duket, ata u ndeshën me sundimtarë të tjerë, të cilët
kishin prirje e qëllime të njëjta. Për një gjendje të tillë të tendosur
dëshmon vendimi i senatit të Raguzës i datës 20 janar 1364, kur u
vendos të dërgohej një përfaqësues te Balshajt dhe sundimtari
Vukashin për të kërkuar nga ata çeljen e rrugëve për tregtarët
raguzanë. Edhe pse ky vendim nuk u zbatua, bie në sy përmendja
e përbashkët e sundimtarëve arbërorë me Vukashin. Kjo rrethanë,
me të drejtë është shpjeguar si dëshmi e funksionimit të aleancës
midis tyre, e cila me gjasë, ishte rezultat i martesës së Gjergj
Balshës I me Milicën (përmendet edhe me emrin Olivera), vajzë e
22

Р. Михаљчић, v. c., 67-68.
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Vukashinit23. Ndërsa, sa i përket situatës së tendosur, si më sipër,
me siguri, fjala është për luftën e Balshajve kundër sundimtarit të
Arbrit, Karl Topisë. Në të vërtetë, fuqizimi i këtij të fundit, i cili
mbante anije lufte në detin Adriatik, shkaktoi shqetësimin e
Republikës së Venedikut, meqë kjo vetëm vetes ia njihte të drejtën
ta ruante atë, domethënë të mbante anije të armatosura në det24.
Rrjedhimisht, Republika ishte shumë e interesuar që në viset
bregdetare të Adriatikut të mos kishte sundimtarë të fuqishëm, të
cilët do t’i rrezikonin interesat e saj në det. Për realizimin e këtyre
qëllimeve, domethënë dobësimin e Karl Topisë, mund të supozohet se ajo e shfrytëzoi afrimin me Balshajt për t’i nxit ata në luftë
kundër Karlit.
Konflikti i armatosur shpërtheu në verë të vitit 1364 dhe u
zhvillua në luginën e lumit Mat, e cila vlente si zonë kufitare midis
zotërimeve të tyre feudale. Mirëpo, shpresat e Republikës nuk u
realizuan25. Para nëntorit të atij viti, Gjergji Balsha I ra rob në duart
e Karlit, i cili ndërkohë arriti ta merrte Ulqinin26.
Në kohën kur Balshajt ishin të angazhuar në luftën kundër
Topiajve në jug, pozitat e tyre në veri ishin dobësuar dukshëm.
Kundërshtari i tyre, qyteti i Kotorrit, duke shfrytëzuar këtë moment
të favorshëm, rrethoi qytetin e Buduës. Para 30 nëntorit 1364,
gjatë luftimeve, ushtarët kotorras kishin vrarë kështjellarin e këtij
qyteti, Povrshkon. Nga ana tjetër, Republika e Raguzës nuk
ngurroi të dërgonte një anije për të marrë në strehim nënën, bashkëshorten dhe djalin e kështjellarit të ndjerë. Njëkohësisht,
komandanti i anijes u porosit që t’i shprehte ngushëllime Balshës II
për fatkeqësinë e dyfishtë që i kishte ndodhur. Vëllai i tij, Gjergji I,
ishte zënë rob (nga Karl Topia -Q. D.), ndërsa Povrshkoja ishte
vrarë27. Megjithatë, Balshajt arritën t’i mbijetonin këto momente të
vështira. Qyteti i Buduës mbeti nën pushtetin suprem të tyre, me
në krye kështjellarin i ri (fisnikun arbëror - Q. D.) Nikollë Zaharia, i
cili përmendet edhe me emrin Sakati, ndërsa nga viti 1365 ishte
23

Po aty, 365-366; Историја Црне Горе, II/2, f. 19.
A. Alb., II, nr. 197, с. 45-46; Acta Albaniae Veneta (saeculorum XIV et XV), ed. J.
Valentini, parsa prima – tomus primus, Palermo, 1967, nr. 196, с. 177-179 (në tekstin e
mëtejmë: AAV, I/1); Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë, vëll. II, përgatitur
nga A. Buda - I. Zamputi - K. Frashëri - P. Pepo, Tiranë, 1962, nr. 103, f. 180-181 (në
tekstin e mëtejmë: Burime të zgjedhura).
25
Krah.: A. Ducellier, v. c., f. 477.
26
М. Орбин, v. c., 67 dhe komentin në f. 319-320; Р. Михаљчић, v. c., f. 128-129.
27
A. Alb., II, nr. 202, f. 46-47; Р. Михаљчић, v. c., f. 126.
24
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qytetar raguzan. Në Venedik, për zot i qytetit të përmendur vlente
edhe Balsha II (1368), ndërsa në ndonjë rast, edhe vëllai i tij,
Gjergj Balsha I (1367)28.
Nga ana tjetër, princi Karl Topia, më së voni deri në
gjysmën e parë të vitit 1366, me ndërmjetësimin e Raguzës, e liroi
nga robëria Gjergj Balshën I, kundrejt një çmimi të lartë që e
paguan vëllezërit e tij29. Edhe pse burimet e shkruara nuk thonë
gjë për implikimin e Republikës së Venedikut në këtë rast, mund të
supozohet se ajo ndoshta ndikoi te Karli për lirimin e Gjergjit I.
Këtë e themi për shkak dy mundësish hipotetike: 1) Nëse
Republika i kishte nxitur Balshajt të luftojnin kundër Karlit, atëherë
ajo kishte detyrimin moral të ndihmonte për lirimin e Gjergjit. Në të
vërtetë, për interesat e saj do të kishte më mirë që midis dy
principatave të kishte baraspeshë të forcave 2) Dhënia e të
drejtave qytetare venedikase për Karl Topinë në prill të atij viti30,
përkon me lirimin nga robëria të Gjergjit I.
Armëpushimi i arritur me Topiajt, u mundësoi Balshajve të
merreshin më seriozisht me armikun e tyre verior, qytetin e
Kotorrit∗. Duket se qysh në gusht të vitit 1366, ata e filluan ofensivën kundër këtij qyteti, duke e vënë atë nën rrethim. Gjatë atij
muaji, Raguza besonte se Gjergj Balsha I ndodhej në afërsi të
Kotorrit. Që në nëntor të atij viti, në Venedik arriti një i dërguar
kotorras, i cili kërkoi ndërmjetësimin e Republikës për arritjen e
paqes midis qytetit të përmendur dhe armiqve të tij, të cilët, pa
dyshim kanë qenë Balshajt. Sinjoria e pranoi kërkesën, por nuk
ndërmori asgjë konkrete. Në këtë mënyrë, gjendja e qytetit të
rrethuar mbeti e pandryshuar. Sipas njoftimeve të tërthorta,
28

Историја Црне Горе, II/2, 22, 24; И. Божић, Паштровићи, Немирно поморје XV
века, редакција: Ф. Баришић и др., Београд, 1979, 106; Р. Михаљчић, v. c., 130; Ч.
Мијатовић, pun. i cit., f. 173.
29
A. Alb., II, nr. 217, с. 50-51; М. Орбин, v. c., 67 dhe komentin në f. 319-320; Р.
Михаљчић, v. c., 129.
30
A. Alb., II, nr. 214, с. 49; AAV, I/1, nr. 201, с. 181; Burime të zgjedhura, nr. 104, с. f.
181-182.
∗
Sipas M. Orbinit, Balshajt, të cilët kufizoheshin me qytetin e Kotorrit, kishin dëshirë të
madhe të bëheshin zotër të këtij qyteti. Mirëpo, meqë ajo nuk u shkoi për dore, sepse
qyteti ishte i fortifikuar dhe i mbrojtur mirë, ata ditë për ditë e shkretonin rrethinën e tij.
Me këtë rast, ata, me të gjitha mënyrat e mundshme i torturonin qytetarët e Kotorrit, të
cilët u binin në dorë, me qëllim që t’i nënshtronin ose t’i detyronin të paguanin tribut.
Mirëpo, qëllimet e tyre nuk arritën t’i realizojnë, sepse kotorrasit ishin të gatshëm t’i
duronin të gjitha mundimet, se sa t’i nënshtroheshin pushtetit të tyre (М. Орбин, v. c., f.
68-69).
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mendohet se një gjendje e tillë mbeti e pandryshuar deri në shkurt
të vitit 1367, ose edhe më pas. Për gjendjen e vështirë të Kotorrit
qe informuar edhe papa Urbani V. Në nëntor të atij viti, papa u bëri
thirrje disa qyteteve (që shtriheshin në bregun lindor – Q. D.) të
detit Adriatik që ta ndihmonin qytetin e përmendur∗, i cili rrezikohej
nga „heretikët dhe skizmatikët e Arbërisë dhe të Rashës“31.
Qëndrimi i papës kundër Balshajve, i cili mbeti vetëm në
letër, thuajse nuk ndikoi në ndryshimin e politikës së këtyre
sundimtarëve. Meqenëse Kotorri, më pas, përsëri qe i rrethuar nga
forcat e Balshajve, mendojmë se nuk do të gabohet nëse
supozojmë se në fillim të vitit 1368, ata ishin të angazhuar në dy
fronte, në veri dhe në jug. Në fakt, mendojmë se në atë kohë, një
pjesë të ushtrisë së tyre ata e lanë të vazhdonte me mbajtjen në
rrethim të qytetit, ndërsa me pjesën tjetër u drejtuan kundër Karl
Topisë. Në të kundërtën, nëse mund të dyshohet në tërheqjen e
tyre të plotë nga qyteti i rrethuar, atëherë shumë gjëra do të kishin
mundur të rridhnin ndryshe në zgjidhjen e atij konflikti. Si do që të
jetë, aty nga mesi i janarit të atij viti, gjatë ekspeditës kundër Karlit,
Balshajt dalin zotër të Lezhës dhe të doganës së Dejës. I dërguari
raguzan, Jakë Mençetiç i takoi Balshajt duke fushuar në një
lokalitet të Lezhës. Me këtë rast, zotërinjtë arbërorë i lëshuan
Raguzës një diplomë, sipas së cilës tregtarët raguzanë liroheshin
nga pagesa e doganës së re në Dejë dhe fitonin të drejtën për të
qarkulluar të lirë nëpër vendin e tyre. Kjo diplomë dallohet edhe
për diçka tjetër. Edhe pse ajo është lëshuar në emër të të tre
vëllezërve Balshaj, nga fundi i saj nënkuptohet se në ekspeditën
ushtarake kundër Karl Topisë në lumin Mat ishin nisur vetëm dy
nga ata: Gjergji I dhe Strazimiri32. Nga kjo mund të supozohet se
vëllai më i vogël, Balsha II nuk mori pjesë në ekspeditë dhe qe
kthyer me të shpejtë për t’u kujdesur për qytetin e rrethuar të
Kotorrit. Këtu do të kishim përmendur edhe se paraqitja e të
dërguarit raguzan në kampin e Balshajve ndoshta kishte pasur
karakter ndërmjetësues për shmangjen e konfliktit midis palëve
ndërluftuese. A i shkoi atij kjo për dore, vështirë se mund të thuhet
diçka. Si do që të jetë, armiqësia midis Balshajve dhe Topiajve
nuk qe shmangur. Disa muaj më pas, Balshajt arritën t’ia merrnin
∗

Në letrën e papës së Romës, Urbanit V, të 24 nëntorit 1367, qytetarët e Kotorrit
përmenden si katolikë „cives Catharenses catholicos“ (A. Alb., II, nr. 234, f. 53).
31
Р. Михаљчић, v. c., f. 130-131.
32
Monumenta serbica, nr. CLXI, f. 177; A. Alb., II, nr. 235, f. 53-54.
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Karl Topisë Ulqinin dhe në këtë mënyrë, më 20 qershor të atij viti,
ata dalin zotër të këtij qyteti33. Kjo ngjarje i dha fund konfliktit të
armatosur, i cili u zëvendësua me vendosjen e marrëdhënieve të
mira fqinjësore midis tyre. Ato u forcuan edhe më shumë me rastin
e martesës së Karlit me motrën e vetme të Balshajve, Katerinën34,
ose Vojisavën, siç e quan Gjon Muzaka35.
Ndërkohë, marrëdhëniet e Balshajve me Republikën e
Venedikut u acaruan. Urdhëresa venedikase, e 29 marsit 1368,
dërguar kapitenit të detit Adriatik, përmes së cilës ai detyrohej që,
për shkak të dëmeve të shkaktuara ndaj qytetarëve venedikas, t’i
zinte dhe t’u vinte zjarrin anijeve të kështjellarit të Buduës
(domethënë Gjergj Balshës I - Q. D.) dhe të ndalonte mbajtjen e
anijeve të armatosura në det në dëm të kujtdo qoftë36, është
shpjeguar kryesisht si kundërpërgjigje e Sinjnjorisë për borxhin e
pashlyer prej 600 dukatesh nga ana e Balshajve, i cili ishte
shkaktuar ndaj një tregtari venedikas në kohën e Povrshkos37. Kjo
pikëpamje, e cila nuk është pa bazë, mendojmë se mund të
plotësohet. Në këtë drejtim, mendojmë se ajo ishte vetëm shkasi,
por jo edhe shkaku kryesor. Në ndërtimin e këtij supozimi na
sinjalizon urdhri i ngjashëm i Senatit venedikas, dërguar një ditë
më parë, më 28 mars, kapitenit të përmendur më sipër. Sipas tij,
kapiteni porositej të shkonte te sundimtari Karl Topia e t’i kërkonte
atij të mos mbante anije të armatosura në det të hapur. Në të
kundërtën, theksohej në urdhëresë, nëse ai nuk do të vepronte
ashtu, do të ndërmerreshin masa adekuate38, domethënë do të
përdorej forca. Ky rast, pa mëdyshje është bazë e mirë për të
konstatuar se qëndrimi venedikas i 29 marsit, u ndërmor kryekëput
kundër flotës së armatosur detare të Balshajve, sepse Sinjoria
vetëm vetes i njihte të drejtën e mbajtjes së anijeve të armatosura
në det, të cilin e konsideronte të vetin.
Kontesti i përmendur, me sa duket u zgjodh në favor të
Sinjorisë, kapiteni i së cilës, me siguri, i detyroi Balshajt të mos
lundronin nëpër det me anije të armatosura. Ky supozim mund të
33

Споменици српски, скупио К. Јиречек, Споменик, XI, Београд, 1892, бр. 20, f. 36;
A. Alb., II, nr. 244, f. 56.
34
М. Орбин, v. c., f. 67.
35
Gj. Muzaka, Memorje, përkthyer nga Dh. Qiriazi, Tiranë, 1996, f. 47.
36
AAV, I/1, nr. 216, f. 196-197.
37
Историја Црне Горе, II/2, 24; Р. Ћук, v. c., f. 83.
38
A. Alb., II, nr. 239, f. 54; AAV, I/1, nr. 213, f. 193-194; Burime të zgjedhura, nr. 105,
f. 182.
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provohet përmes dokumentit venedikas të 31 korrikut 1368. Nga ai
mësohet se Gjergj Balsha I, para kësaj date, dërgoi ambasadorin
e tij në Venedik, përmes të cilit, kërkonte leje për mbajtjen e
anijeve të armatosura në detin Adriatik. Mirëpo, Sinjoria, përballë
interesave të saj, nuk ngurroi të hidhte në lojë politikën e saj
dyfytyrake. Ajo i vuri kusht të vështirë Gjergjit I. Sipas saj, për
çështjen e përmendur, së pari, ai duhej t’i kërkonte leje perandorit
serb, pastaj ajo do të deklarohej rreth asaj çështjeje. Në fakt, siç
thuhet më tej në dokument, Republika e Venedikut kishte arritur
marrëveshje me perandorin serb që mos i ndihmonte askujt, që do
të kishte për qëllim të ndërmerrte diçka kundër tij. Njëkohësisht,
duka i Venedikut ishte informuar nga perandori serb se Gjergji I
ishte kryengritës (rebellis)39. Me këtë përgjigje, Republika e Shën
Markut, përveç që i ruante marrëdhëniet e mira me perandorin
serb, la vend për t’i ruajtur marrëdhëniet e mira edhe me Balshajt.
Përveç këtij konstatimi është e rëndësishme të vlerësohet se
megjithatë momenti kryesor në dokumentin venedikas është ai ku
Gjergji I konsiderohet kryengritës nga ana e perandori serb, çka
provon se Balshajt, tanimë nuk e pranonin pushtetin perandorak
as në mënyrë teorike dhe faktikisht vepronin të pavarur në Zetë
dhe në Arbërinë e Veriut.
Refuzimi i kërkesës së sipërpërmendur nga ana e
Republikës së Shën Markut tregon se ky shtet detar nuk e
përkrahte shkëputjen e Balshajve nga pushteti perandorak serb.
Mirëpo, princat arbërorë nuk i kishin varur shpresat vetëm në
ndihmën e Republikës. Ata, qysh më parë, kishin hyrë në bisedime me papën e Romës, duke dërguar tek ai peshkopin e Shasit,
Pjetrin. Kështu, papa Urbani V, në fund të majit të vitit 1368, u
dërgoi një letër Balshajve, ku shprehte gëzimin e tij për vendimin e
marrë nga ata sundimtarë, i cili në emër të tyre ishte prezantuar
nga peshkopi i përmendur, për të kaluar në radhët e kishës
katolike. Papa u premtonte njëkohësisht mbrojtje sundimtarëve
arbërorë, por me kusht që mos i rrezikonin katolikët e tjerë, mes të
cilëve, edhe qytetarët e Kotorrit. Me këtë rast, papa e dinte se
Gjergji I po e shqetësonte prej kohësh Kotorrin40. Pas disa

39

AAV, I/1, nr. 217, f. 197-198; G. Gelcich, v. c., f. 70-71; L. Malltezi, Flota luftaraketregtare e principatës së Balshajve, Studime për epokën e Skënderbeut, III, Tiranë,
1989, f. 16.
40
A. Alb., II, nr. 242, f. 55.
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muajsh, aty nga fundi i janarit të vitit 1369, papa i pranoi Balshajt
në radhët e kishës katolike41.
Mendohet se kalimi i Balshajve nga kisha ortodokse në atë
katolike, u bë me qëllim që ata t’i bënin për vete katolikët arbërorë
dhe pjesëtarët e kishës katolike nëpër qytetet e Zetës, dhe të
fitonin simpatinë dhe përkrahjen edhe të forcave të tjera katolike42
domethënë të Papatit dhe të shteteve të tjera katolike. Sipas Gj.
Gjelçiçit, kalimi i tyre në katolicizëm u bë për t’u zvogëluar
efikasiteti i diplomacisë së Kotorrit në Romë dhe njëherazi për t’i
bërë për vete arbërorët katolikë të mbledhur përreth Karl Topisë43.
P. Bogdani mendon se përkatësia fetare përgjithësisht katolike e
popullsisë arbërore të Zetës që qe trungu fillestar i zotërimeve të
tyre, si dhe e trevave të tjera arbërore, ku Balshajt u shtrinë më
pas, i shtyu ata të braktisin kishën serbe e të ktheheshin në
katolikë, fill pas shpalljes së pavarësisë nga perandori serb Uroshi
V44. Rrjedhimisht, besojmë se qëndrimet e përmendura mund të
plotësohen edhe me një supozim tonin. Mendojmë se hapi i ndërmarrë nga Balshajt, qe bërë edhe për shkak të konfliktit që ata
kishin me perandorin serb. Në të vërtetë, refuzimi venedikas i
datës 31 korrik, ishte sinjal i dukshëm se Balshajt mund të
mbeteshin të margjinalizuar në arenën ndërkombëtare përballë
hapit të ndërmarrë, domethënë shkëputjes përfundimtare nga
pushteti perandorak serb. Me fjalë të tjera, në rrethanat tanimë të
njohura, ata kishin nevojë për ndihmë ndërkombëtare, që mund të
bëhej realitet vetëm me ndërmjetësimin e Papatit, i cili mund të
ndikonte edhe te shtetet e tjera katolike, posaçërisht te Republika
e Shën Markut.
Nga ana tjetër, aty nga fundi i vitit 1368, Nikollë Altomanoviçi i ri u bë zot i pronave feudale të Goisavës∗, vejane e Vojsllav
Vojnoviçit. Duke sunduar në krahinat midis kufirit të Raguzës dhe
Grykës së Kotorrit, ai vazhdoi politikën e xhaxhait të tij, Vojisllavit,
41

Po aty, nr. 253, f. 58.
Ч. Мијатовић, pun. i cit., 180.
43
G. Gelcich, v. c., 72.
44
P. Bogdani, Kosova ..., 112.
∗
Pas vdekjes së princit Vojsllav Vojnoviçit (1363), me zotërimet e tij feudale sundoi e
veja e tij, Goisava. Mirëpo, në dhjetor të vitit 1368, ajo u përzu nga i nipi 20-vjeçar
Nikollë Altomanoviçi, i biri i Altomanit. Goisava u strehua në Raguzë, dhe më pas
shkoi në Arbëri, prej nga, me sa duket, e kishte prejardhjen (М. Динић, О Николи
Алтомановићу, Посебна издања – Друштвени и историски списи СКА, књига
XC/40, Београд, 1932, f. 3-10 dhe shën. 25).
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domethënë armiqësinë ndaj Balshajve, respektivisht aleancën me
qytetin e Kotorrit45. Mirëpo, sundimtarët arbërorë nuk hoqën dorë
nga qëllimet e tyre për të pasur një flotë të fuqishme detare.
Përmes saj, me sulme nga deti, të bashkërenduara me ato nga
toka, ekzistonte mundësia që ta pushtonin më lehtë qytetin e
mësipërm. Edhe pse nuk e kishte marrë lejen e Republikës së
Venedikut (31 korrik 1368), Gjergj Balsha I, në fillim të vitit 1369, i
armatoste anijet e qyteteve të tij. Kështu, në Venedik vinin lajme
nga tregtarët venedikas se në Budua, në Ulqin dhe në Tivar
armatoseshin anije dhe varka, të cilat sulmonin anijet tregtare.
Prandaj, Senati venedikas, më 19 mars të atij viti, i dha urdhër
kapitenit të detit Adriatik që t’u tërhiqte vërejtjen këtyre qyteteve, të
mos i armatosin anijet kundër askujt, sepse në të kundërtën do të
konsideroheshin piratë. Njëkohësisht, anijet që do të sulmonin në
det ose që po përgatiteshin për të sulmuar, duhej të ziheshin e t’u
vihej zjarri, ndërsa njerëzit të liroheshin46.
Edhe pse në burimet dokumentare mungojnë informacionet
për zbatimin e urdhrit të mësipër venedikas, ngjarjet që pasuan,
na çojnë të mendojmë se kontestet ishin zgjidhur në mënyrë
paqësore. Kjo mund të mbështetet në faktin se marrëdhëniet midis
Balshajve dhe Sinjorisë mbetën edhe më tej relativisht të mira.
Nëse mendohet për të kundërtën, domethënë për zbatimin e
urdhrit me forcë, atëherë ambasadori i Gjergjit I, i cili ndodhej në
Venedik (qershor 1369), duhej të kërkonte vendosjen e paqes me
Sinjorinë dhe jo të kërkonte leje për mbajtjen e anijeve të
armatosura në det, siç bëri ai. Në fakt, këtë herë Republika e
Venedikut i lejoi Gjergjit të zotëronte flotë detare në dëm të armiqve të tij, por me kusht që mos i shqetësonte tregtarët venedikas
dhe tregtarët e tjerë47. Ky qëndrim i Republikës mund të shpjegohet si nxitje e Balshajve për luftë kundër Kotorrit. Faktikisht, kjo
do të thoshte fillim i dhënies fund të gjendjes së luftës për këtë
qytet, çka do t’u mundësonte tregtarëve venedikas qarkullim të lirë
në qytetet e bregdetit zetas.
Ashtu siç pritej, në verë të vitit 1369, Gjergj Balsha I rrethoi
Kotorrin nga deti dhe nga toka. Perandori serb, Uroshi V, përmes
ambasadorit të tij i kërkoi Republikës së Venedikut ta ndihmonte
qytetin, me qëllim që ai të mos binte në duart e kundërshtarit të tij
45

Историја Црне Горе, II/2, 25; Р. Михаљчић, v. c., f. 132.
AAV, I/1, nr. 218, f. 198-199; Р. Ћук, v. c., f. 83.
47
AAV, I/1, nr. 219, f. 199.
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kryengritës (pra, Gjergjit I). Përmes po atij ambasadori, të njëjtën
kërkesë i bënte edhe Kotorri. Papa po ashtu, siç mund të
konstatohet nga kërkesa e Kotorrit, u shkroi venedikasve që të
angazhoheshin për qytetin. Duke shqyrtuar këto kërkesa, Senati
venedikas, më 18 shtator të atij viti, vendosi të ndërmjetësonte për
arritjen e paqes midis Gjergjit I dhe Kotorrit, meqë ajo ishte në
interes të Republikës. Në fakt, Senati mendonte se Kotorri duhej
të mbrohej, për shkak se me rënien e mundshme të qytetit nën
sundimin e Balshajve, i gjithë qarkullimi i mallrave do të
ndryshonte drejtimin, duke kaluar përmes Raguzës. Senati
angazhohej që edhe më tej të kultivonte miqësinë me Balshajt, por
nuk e arsyetonte politikën e tij ndaj qytetit të përmendur. Kështu,
në atë mbledhje të senatit, ndërmjetësues u zgjodh Gjiberto
Dandolo, i cili duhej ndikonte në arritjen e paqes. Për realizimin e
këtij qëllimi, ai duhej të udhëtonte nga njëra palë te pala tjetër aq
herë sa të ishte nevoja. Nëse Gjergji I nuk do të pajtohej të bënte
kompromis, domethënë, t’i tërhiqte anijet nga qyteti i rrethuar, pra
nëse anijet e tij edhe më tej do t’i sulmonin nënshtetasit
venedikas, atëherë kapiteni i detit Adriatik, siç thuhet, duhej të
vepronte ndaj tyre njëlloj sikurse ndaj piratëve. Mirëpo, në rast se
ata nuk u shkaktonin asnjë dëm nënshtetasve venedikas, atëherë
anijet duhej të çarmatoseshin, ndërsa njerëzit të liroheshin. Dhe,
nëse kapiteni i anijes përsëri do t’i takonte ata në det, atëherë
mund t’i dënonte si piratë dhe t’u vinte zjarrin anijeve48. Me këtë
qëndrim, Sinjoria, e cila i nxiste Balshajt në luftë kundër Kotorrit,
në fakt, zbatonte politikën e saj të planifikuar për dhënien fund atij
konflikti.
Aty nga fundi i shtatorit të vitit 1369, ndërmjetësuesi i
sipërpërmendur venedikas, duhej që, sipas udhëzimeve të Senatit
venedikas, ta bindte Gjergj Balshën I t’i pranonte kushtet për
arritjen e paqes. Mirëpo, nëse princi arbëror do të refuzonte,
atëherë ndërmjetësuesi duhej t’i jepte atij një afat prej
pesëmbëdhjetë ditësh për t’i çarmatosur anijet e t’u tërhequr nga
Kotorri. Në të kundërtën, ndaj anijeve do të veprohej sikurse ndaj
piratëve. Mirëpo, nëse paqen nuk do ta pranonte Kotorri, atëherë
ndërmjetësuesi duhej të kthehej në Venedik, çka nënkupton se
nuk do të ndërmerreshin masa kundër anijeve të armatosura të
Gjergj Balshës I. Se çfarë ndodhi më pas, nuk dihet asgjë.
48

AAV, I/1, nr. 220, f. 200-202; Ч. Мијатовић, pun. i cit., f. 181-182; Р. Ћук, v. c., f.
83-84.
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Megjithatë, aty nga fundi i vitit 1369 ose në fillim të vitit 1370, u
arrit paqja e pritur prej kohësh49, sipas së cilës∗ Kotorri u zotua
ndaj Balshajve se nuk do t’i jepte armë aleatit të tij, Nikollë
Altomanoviçit. Por, sipas një ankese të Raguzës, të majit të vitit
1370, mësohet se qyteti nuk i përmbahej zotimit50. Kjo e dhënë
dëshmon se Balshajt luftonin njëkohësisht edhe kundër zotërisë
boshnjak; prandaj, duke kyçur edhe presionin venedikas, ata u
detyruan ta pranonin paqen dhe të tërhiqeshin nga qyteti i
rrethuar.

Vazhdon në numrin e ardhshëm

49

AAV, I/1, nr. 221, f. 2023; Ч. Мијатовић, pun. i cit., 181-182; Ђ. Стратимировић,
pun. i cit., 189; Р. Ћук, v. c., f. 83-84.
∗
Balshajt ishin vazhdimisht në luftë me kotorrasit. Edhe pse ndonjëherë ndodhte të
merreshin vesh për diçka, diç më vonë përsëri i thyenin marrëveshjet e arritura dhe në
këtë mënyrë, u bënë armiq më të vendosur (М. Орбин, v. c., f. 69).
50
Р. Михаљчић, v. c., f. 132-133.
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KRISTAQ PRIFTI

POPULLSIA E KAZASË SË SHKUPIT
SIPAS BURIMEVE ARKIVORE TË
VITEVE 1902-1904.

Përshkrimi i popullsisë së vilajetit të Kosovës dhe të kazasë
së Shkupit, si kryeqendër e tij, në fillim të shek.XX paraqet
vështirësi jo vetëm për shkak se regjistrimet osmane të popullsisë
nuk qenë të plota, por edhe për shkak të deformimeve që i bënë
në këto vite gjendjes së tyre demografike shtetet ballkanike në
aktet zyrtare e më shumë në propagandën e botimet e kësaj kohe.
Ashpërsimi në këtë periudhë i “çështjes maqedone” u shoqërua
me ndërhyrjet e shteteve të Ballkanit dhe të Fuqive të Mëdha në
zotërimet evropiane të Perandorisë Osmane. Qarqet drejtuese
politike të Sofjes, të Beogradit e të Athinës, duke përdorur
“argumente historike” dhe të dhëna etnike të falsifikuara, u
përpoqën t’i jepnin Maqedonisë një shtrirje sa më të gjerë, të
përfshinin në përbërjen e saj edhe territoret me popullsi shqiptare
të vilajeteve të Kosovës e të Manastirit.
Ky problem u ndërlikua edhe më tepër, kur Fuqitë e Mëdha,
më 21 shkurt 1903 i paraqitën Portës së Lartë projektin e
reformave në Turqinë evropiane, në kuadrin e të cilit, krahas të
tjerave, treguan interesim të veçantë për përbërjen kombëtare të
popullsisë së tre vilajeteve, të Selanikut, Manastirit e të Kosovës
dhe për gjendjen e popullsive krishtere në këto vilajete. Ashpërsimi i gjendjes politike në Turqinë evropiane i dha shkas botimit
në vendet e Ballkanit e të Evropës të një numri të madh
studimesh, në krahasim me periudhat pararendëse, kushtuar
aspekteve historike, etnologjike e demografike të popujve të
Turqisë evropiane e në mënyrë të veçantë të popullsive të tre
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vilajeteve, të Selanikut, Manastirit dhe të Kosovës1. Disa nga
autorët ballkanas për të justifikuar mëtimet pushtuese të qeverive
të tyre (bullgare, serbe e greke) nuk nguruan të sillnin në këto
punime të dhëna të falsifikuara për përbërjen etnike të popullsisë
së vilajeteve të Kosovës, të Manastirit dhe të Selanikut. Gjithsesi u
botuan në këto vite edhe vepra, autorët e të cilave qenë prirur të
trajtonin më me vërtetësi strukturën demografike të provincave
evropiane të Perandorisë Osmane e në mënyrë të veçantë të
vilajetit të Kosovës e të kazasë së Shkupit2.
Vepra të tilla na kanë shërbyer për trajtimin e aspekteve
demografike të kazasë së Shkupit kuptohet, pas fondeve dokumentare të arkivave osmane e të vendeve të Ballkanit e të
Evropës, që përbëjnë burimin kryesor për të hulumtuar problemet

1

Shih: M. Skopianskij, La Macédoine telle qu'elle est, Lausanne, 1917. Z.S.
Tomitch, La formation de l’Etat Yougoslave, Paris, 1907. f.28-29. Ch.Christobasilis, La
forza dell’Ellenizmo e suoi diriti, Napoli, 1903. D. Djordjevitch, Les mouvements pour
l'indépendance nationale et économique des Balcans aux XIX et XX siècle (jusqu'à
1914), Beograd, "XII Congrès international des sciences historiques", Vienne, 29 aout 5 septembre 1965. Srpski narod u XIX veku, Knjiga treća. V. Čubrillović i V. Čorović,
Srbia od 1858 do 1903, Beograd. Une Confédèration orientale comme solution de la
question d'Orient. Par un latin. Paris, 1905. M.G. Miloiévitch, La Turquie d’Europe et
le problème de la Macédoine et de la Vieille Serbie, Paris, 1905, f.16. Dh. Hasiotu,
Dhiatrive qe ypomnimata peri Ipiru (1874-1879), Athinë, 1887. D. Djordjevitch, Les
révolutions nationales..., Beograd, 1965. S.Th. Lascaris, Coup d'oeil sur la question
d'Orient au début de XX siècle (1900-1914), "Les Balkans", Revue Mensuelle, Athènes,
nr.1-7, viti 1935. V.A. Vasilev, Istoria na Bllgaria, Sofija, 1981. T. Vllahov, Kriza v
Bllgaro-turskite otnoshenia, 1895-1908, Sofija, 1977. V.Colocotronis, La Macédoine,
Paris, 1919. M.M. Spiromilo, Ellas qe Alvania, New York, 1942. L.S. Stavrianos, The
Balkans since 1453, New York, 1958. P.Orlović, Pitanie o Staroi Srbiji, Beograd,
1901. Srbija i turska (Jildiz-Porta-Fanar-) 1894-1897, Paris, !919.
2
A.Baldacci: “La questione Macedoine in riguardo all’Albania e les riforme nella
diplomazia Europea”, 1903. Georges Verdéne,“La verité sur la question macédonienne”
(Documents originaux inédits), Paris 1904. C. Nicolaides, La Macédoine, Berlin, 1899.
J.F. Voinov, La question mecédonienne et les réformes en Turquie, Paris, 1905.
Biblioteca italiana di politica Estera. Volume primo. La questione rumeliota
(Macedonia, Vecchia Serbia, Albania, Epiro) et la politica italiana, Roma, 1908.
L’Héllenisme et la Macédoine, par Nicolas Kasasis, Paris, Imprimerie de la Renaissance
latine, 1903. I. Ivanov, “La question Macédonienne au point de vue historique,
ethnographique et statistique”, Paris, 1920. V. Kënçov, Izbrani proizvedenia, Tom II,
Sofija, 1970. A. Muzet, “Aux Pays Balkaniques” (Monténégro, Serbie, Bulgarie), Paris,
1912. Victor Bérard, “La Turquie et l’Helénisme contemporain” Paris, 1904. Ali Naci,
Ya Hurriyet, ya olüm!, Instanbul – 1934. René Pinon, L’Europe et l’Empire Ottomane,
Paris, 1908.
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e lidhura me popullsinë e vilajetit të Kosovës dhe të kazasë së
Shkupit në veçanti.

Popullsia e përgjithshme e kazasë së Shkupit.
Kazaja e Shkupit, më e madhja e sanxhakut të Shkupit,
kryeqendra e tij dhe e vilajetit të Kosovës, zinte hapësirën qendrore, juglindore, verilindore e pjesërisht veriore të sanxhakut të
Shkupit. Kjo kaza, me 155 katundet e saj dhe me 10 300 shtëpi3,
kishte sipas përllogaritjeve të bëra në bazë të të dhënave arkivore
e bibliografike të viteve 1902-1904 një popullsi prej 87 117
frymësh. (Shih:Tabela:Popullsia e kazasë së Shkupit sipas
statistikave të viteve 1902-1904). Në fund të dhjetëvjeçarit të parë
të shek. XX (1905-1907) burimet osmane dhe ato të vendeve të
tjera japin një numër disi më të shumtë banorësh në kazanë e
Shkupit, 89 183 frymë.
Si burim për llogaritjen e popullsisë së kazasë së Shkupit,
në vitet 1902-1904 kanë shërbyer statistikat e administratës
osmane, ato të arkivavae të vendeve të Ballkanit e të Evropës, të
dhënat e nxjerra nga fondet arkivore të kishës serbe, të Eparhisë
ortodokse serbe të Rashës e të Prizrenit dhe të asaj të Shkupit
dhe punimet e autorëve të huaj, ballkanas, turq dhe evropianë.
Midis dokumenteve osmane që kemi mundur të gjejmë, deri
më sot, në Arkivin Osman të Kryeministrisë në Stamboll për
popullsinë e vilajetit të Kosovës në fillimin e shek.XX (1902-1903)
janë edhe korrespondencat e nxjerra nga fondi i Inspektoratit të
përgjithshëm të vilajeteve të Rumelisë, të cilat i takojnë periudhës
nga dhjetori i viti 1902 deri në korrik të vitit 1903. Këto dokumente
përbëhen nga urdhëresa të këtij Inspektorati, dërguar sanxhaqeve
e kazave të vilajetit të Kosovës, në të cilat kërkohej prej tyre, që në
kuadrin e reformave që Porta e Lartë po ndërmerrte në tre
vilajetet e Rumelisë, në atë të Selanikut, të Kosovës e të
Manastirit, të përpiloheshin për çdo katund e kaza statistikat e

3

BOA, Istanbul, Fon: Rumeli myfetishligi Tasnifi. TFR.1 KV. D. 153/15290. Sene
1322 (1906). “Defteri (Regjistri) i kazave, nahijeve dhe fshatrave që janë në vilajetin e
Kosovës”. Shih edhe: Salname-i vilayet-i Kosova, Shkup 1314 h. (1896), f. 211-661.
Salname-i vilayet-i Kosova, Shkup, 1318 h. (1900), f.347-921.
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popullsisë, duke e shënuar këtë popullsi të ndarë në myslimanë e
të krishterë4.
Nga dokumentacioni osman i kësaj periudhe të dhëna më
të plota për popullsinë e kazasë së Shkupit në vitet e para të
shek.XX (1902-1904) përmban “Statistika osmane e vilajetit të
Kosovës e qershorit të vitit 1903”, të cilën e kemi hulumtuar në
fondet e Arkivave të Parisit, e që është pjesë e një studimi të
atasheut ushtarak pranë ambasadës Franceze në Stamboll,
G.Dypon (G.Dupont), (1904)5. Ёshtë një statistikë zyrtare osmane,
e dalë nga administrata shtetërore e vilajeteve të Selanikut,
Manastirit, Kosovës, që e ndan popullsinë e vilajetit të Kosovës
dhe të kazasë së Shkupit sipas përkatësisë fetare, por bën edhe
një përpjekje për ta paraqitur atë sipas “racave” (kombësive),
kuptohet me kufizimet që ishin karakteristike për kriteret e
përdorura nga administratën osmane.
“Statistika osmane e vilajetit të Kosovës e qershorit të vitit
1903”, jep për kazanë e Shkupit një popullsi prej 85 076
frymësh6, që përbën një numër të përafërt me atë të llogaritur prej
nesh në tabelën përmbledhëse për popullsinë e kazasë së
Shkupit në vitet 1902-1904.
Nga të dhënat arkivore të vendeve të Evropës një burim me
vlerë të veçantë, që jep në mënyrë më të plotë popullsinë e
kazasë së Shkupit, përbën studimi i konsullit Italian në Shkup,
A.Stranieri, me titullin Racat dhe kombësitë në vilajetin e Kosovës,
hartuar në vitin 1908, por që sjell, sikurse ka pohuar vetë autori i
tij, të dhëna statistikore të administratës osmane të para vitit
19027. A. Stranieri llogarit në studimin e tij një numër disi më të
madh frymësh për kazanë e Shkupit, krahasuar me burimet e tjera
të kësaj periudhe - 89 051 banorë8.
Një burim të rëndësishëm popullsinë e kazasë së Shkupit
përbën “Statistika e vilajeteve të Selanikut, të Manastirit, të
Kosovës dhe të Edernesë” e vitit 1904” e nxjerrë nga Arkivi
4

BOA, Istanbul, Fon: Rumeli myfetishligi Tasnifi. TFR.1 KV. Sene 1318 (1902)-1319
(1903).
5
Achives du Ministère de la Défence. Paris (Më tej: AMD, Paris). Nr.719. G.Dupont,
Constantinople, 30 decémbre 1904. Tabela: Vilayet de Kosovo. Statistique ottomane
(1903),
6
Po aty.
7
Ministero degli Affari Esteri. Archivio Storico-diplomatico-Roma. .Seria Politica.
P.Pac. 668. 1908-1912. A. Stranieri, « Razze e Nazionalita nel Vilaiet di Kosovo ».
8
Po aty.
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bullgar9. Por ndryshe nga dy dokumentet e mësipërme, kjo
statistikë ka shënuar një numër më të pakët banorësh për
kazanë e Shkupit në vitin 1904, gjithsej -71 380 frymë10.
Në këto statistika të fundit, në studimin e A.Stranierit dhe në
Statistikën bullgare të vitit 1904, bëhet përpjekje për t’a evidentuar
popullsinë e kazasë së Shkupit sipas përbërjes kombëtare, gjë që
i bën të dhënat e tyre më të besueshme e të afërta me gjendjen
demografike të kësaj kazaje dhe me vlerë të veçantë për të
njohur strukturën etnike të popullsisë së saj, për të evidentuar
numrin e frymëve të elementëve etnikë që e përbënin atë e
sidomos për të dalluar popullsinë myslimane shqiptare nga
komunitetet e tjera myslimane si edhe atë serbe nga popullsia
bullgare-maqedone etj.

Përbërja fetare dhe etnike e popullsisë së
kazasë së Shkupit
Nga përkatësia fetare popullsia e përgjithshme e kazasë së
Shkupit, e llogaritur në 87 117 frymë ndahej në këtë mënyrë:
-Myslimanë- (shqiptarë e një pakicë pomakë)- 48 407
frymë, që përbënin 55.56 për qind të popullsisë së kazasë.
-Të krishterë (bullgarë-maqedonë, serbë, vllehë e katolikë
shqiptarë) dhe një pakicë romësh e hebrejsh- 38 710 frymë, që
përbënin 44.43 për qind të popullsisë.
Shumicën e popullsisë së kazasë e përbënin myslimanët që
zinin 55.56 për qind kundrejt të krishterëve etj. që zinin 44 .43 për
qind.
Nga pikëpamja e strukturës etnike kazaja e Shkupit
përbëhej nga shqiptarët, bullgarët-maqedonë, serbët, shqiptarëtkatolikë dhe një pakicë vllehësh, romësh dhe hebrejsh.(Tabela:
Popullsia e kazasë së Shkupit sipas statistikave të viteve 19021904).

9

Centralni Dërzhavni Istoriçeski Arhiv, Sofie (CDIA,Sofie), Viti 1904, Statistique des
vilayets de Salonique, de Monastir, d’Uskub et d”Adrinople.
10
Po aty.
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Popullsia shqiptare.
Sipas statistikave të nxjerra nga burimet e ndryshme
arkivore kazaja e Shkupit kishte në vitet 1902-1904 një popullsi
shqiptare prej 49 112 frymësh nga të cilët 45 907 ishin myslimanë
dhe 3 205 katolikë që përbënte shumicën - 56.37 për qind të
popullsisë së kazasë.(Tabela: Popullsia e kazasë së Shkupit sipas
statistikave të viteve 1902-1904).
Regjistrimet e mëvonshme osmane kanë dhënë në fundin
e dhjetëvjeçarit të parë të shek.XX (më 1910) një numër më të
madh të popullsisë shqiptare në kazanë e Shkupit. Gjithsesi, duke
marrë parasysh se regjistrimet osmane nuk e përfshinin gjithë
popullsinë myslimane shqiptare e në mënyrë të veçantë gratë,
numri që statistikat osmane japin për popullsinë shqiptare të
kazasë së Shkupit nuk mund të konsiderohet i plotë.
Një numër thuajse të njëjtë frymësh me këtë të llogaritur
prej nesh në bazë të të dhënave të burimeve të ndryshme për
popullsinë shqiptare të kazasë së Shkupit, 47 642 frymë jep edhe
“Statistika osmane e vilajetit të Kosovës e qershorit të vitit 1903”.
Por kjo statistikë, ashtu si gjithë aktet e tjerë të administratës
osmane, nuk i ka regjistruar shqiptarët si grup të veçantë etnik,
por i ka përfshirë në kategorinë “myslimanë”, të cilën e ka llogaritur
në 46 937 frymë 11, pa veçuar prej saj pomakët. Megjithatë
shënimet e salnameve të vilajetit të Kosovës për gjuhën dhe
kombësinë e elementëve etnikë të kazave të ndryshme, lejojnë të
identifikohet e të veçohet popullsia myslimane shqiptare nga grupi
i përgjithshëm myslimanë. “Në kazanë e Shkupit dhe të
Kumanovës,-thuhet në vjetarët osmanë të fundit të shek.XIX,shumica e popullsisë myslimane është në themel shqiptare,
ndërsa në kazatë e tjera turke. Popullsia myslimane flet shqip dhe
turqisht dhe në marrëdhëniet me kombësitë e tjera përdor
turqishten, kurse gjuhën kombëtare (shqipen-shën.aut.) e përdor
vetëm në familje”12. Ky pohim që përsëritet thuajse në të gjitha
salnametë osmane të vilajetit të Kosovës të viteve ‘80 dhe ‘90 të
shek.XIX, përbën një argument bindës për ta klasifikuar si
shqiptare shumicën e popullsisë myslimane të kazasë së Shkupit.

11
12

AMD, Paris. Nr.719, 1904. Vilayet de Kosovo. Statistique ottomane (juin 1903).
Salname-i vilayet-i Kosova, Sene 1314 h /1896, f.311; Sene 1318/1900, f.524.
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Duke veçuar nga Statistika osmane e vilajetit të Kosovës e
qershorit të vitit 1903” grupin prej 2 500 myslimanësh, të njohur në
burimet e tjera si pomakë, rezulton nga kjo statistikë, në kazanë e
Shkupit, një popullsi myslimane shqiptare prej 44 437 frymësh, që
bashkë me 3 205 katolikët shqiptarë përbëjnë një popullsi të
përgjithshme shqiptare prej 47 642 frymësh. Prania, në këtë kaza,
e një pakice nëpunësish civilë e ushtarakë turq nuk e cenon
strukturën e përgjithshme etnike të popullsisë myslimane të
kazasë së Shkupit, që në tërësinë e saj ishte shqiptare.
Një numër më i madh i popullsisë shqiptare në kazanë e
Shkupit, në vitet 1902-1904, rezulton nga statistikat e studimit të
A. Stranierit, në të cilin llogariten 45 907 shqiptarë myslimanë13,
që së bashku me 3 205 katolikë, të dhënë në burimet e tjera, japin
një popullsi të përgjithshme shqiptare prej 49 112 frymësh.
A. Stranieri e ka vlerësuar thuajse
gjithë popullsinë
myslimane të kazasë së Shkupit si popullsi myslimane shqiptare
dhe e ka regjistruar në studimin e tij me emrin e saj etnik shqiptar.
Në përfundimet që ka nxjerrë për popullsinë e vilajetit të Kosovës
ai e ka renditur kazanë e Shkupit, së bashku me ato të Kaçanikut
dhe të Kumanovës ndër kazatë, ku elementi myslimanë ishte
shqiptarë. A. Stranieri ka dhënë numrin më të plotë të popullsisë
myslimane shqiptare në vitet 1902-1904 në kazanë e Shkupit.
Nga studimi i tij rezultojnë në kazanë e Shkupit 45 907 myslimanë
shqiptarë, nga të cilët 25 590 banonin në fshatra dhe 20 317 në
qytetin e Shkupit. A.Stranieri ka evidentuar në kazanë e Shkupit
një popullsi më të shumtë myslimane, krahasuar me “Statistikën
osmane të qershorit të vitit 1903”- gjithsej 48 407 frymë, të cilën e
quan në shumicën e saj dërmuese shqiptare. Por ai ka njohur në
këtë numër myslimanësh edhe një grup pomakësh (torbeshësh)
prej 2 500 frymësh14, të cilin e kemi zbritur nga popullsia e
përgjithshme myslimane për të përcaktuar numrin e shqiptarëve
myslimanë prej 45 907 frymësh.
Si shqiptare e kanë njohur pjesën më të madhe të
popullsisë myslimane të kazasë së Shkupit edhe burimet e tjera të
kësaj periudhe. Sipas statistikave të nxjerra nga “Hartat Etnografike të vilajeteve të Selanikut, të Manastirit dhe të Kosovës” të
vitit 1901, të mbështetura në të dhënat e Ekzarkatit bullgar të
Stambollit dhe të botuara nga Instituti Hartografik i Sofjes, shumica
13
14

A. Stranieri, studim i përmendur..
Po aty.
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dërmuese e shtëpive myslimane të kazasë së Shkupit (3 959
shtëpi) ishin myslimane shqiptare, të regjistruara me emrin e tyre
etnik-shqiptar15.
Numri i katolikëve shqiptarë është përcaktuar në këtë
artikull në bazë të “Statistikës osmane të vilajetit të Kosovës të
qershorit të vitit 1903”, në të cilën janë regjistruar 3 205 katolikë
shqiptarë e sllavë, që në burimet e tjera, në arkivat konsullore
franceze dhe austro-hungareze quhen thjesht shqiptarë.
Si G.Dypon (G.Dupon), autor i studimit « Population et
Races de la Turquie d’Europe », ashtu edhe A. Stranieri kanë
mbrojtur në studimet e tyre tezën e argumentuar shkencërisht, që
e njeh popullsinë shqiptare të kazasë së Shkupit dhe të vilajetit të
Kosovës si popullsi autoktone, pasardhëse të ilirëve, që zinin
pjesën perëndimore të Gadishullit ballkanik; shqiptarët, theksojnë
ata, janë një popull origjinal nga gjuha e zakonet, që ruajtën
identitetin e tyre e nuk u romanizuan gjatë pushtimit romak. Nuk
mund të rivendikohet, vijojnë këta autorë, siç bën propaganda
serbe, origjina e lashtë shqiptare e popullsisë së sanxhaqeve të
vilajetit të Kosovës, sepse kjo popullsi myslimane e quan veten
shqiptare dhe sepse ajo ka të përbashkët me popullsinë tjetër
shqiptare fenë, gjuhën, dhe zakonet, të cilat dallohen shumë qartë
nga ato të popullsisë sllave-krishtere të vilajetit16.
Në përfundime të njëjta me këto për përbërjen etnike të
popullsisë së kazasë së Shkupit ka arritur edhe studiuesi i
mirënjohur Pro.dr. Ramiz Abdyli. Mbështetur në të dhënat arkivore
osmane dhe të vendeve të tjera, si edhe në ato të studiuesve të
huaj, ai ka nxjerrë si përfundim se popullsia myslimane, shumica e
së cilës ishte shqiptare,
përbënte në prag të rënies së
Perandorisë Osmane, në vitin 1912, shumicën e popullsisë së
kazasë së Shkupit, 65.33 për qind të saj, kundrejt bullgarëvemaqedonë që kishin 32.24 për qind, serbëve që zinin 10.34 për
qind, hebrejve -1.50 për qind dhe romëve - 0.60 për qind. Ai sjell
gjithashtu vlerësime me interes për autoktoninë e shqiptarëve në
këto treva. Prania e pandërprerë e shqiptarëve si popullsi
autoktone në kazanë e Shkupit dhe vazhdimësia në këto treva e
15

Archivele Statului Bucuresti, Archiva Centrala Instorica (më tej ASB, ACI). Casa
Regale, Dosar 31/1912.
16
AMD, Paris. G.Dupon, Constantinople, 30 decémbre 1904, Nr.719. Ministero degli
Affari Esteri. Archivio Storico-diplomatico-Roma. .Seria Politica. P.Pac. 668. 19081912.
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kulturës materiale e shpirtërore shqiptare nga lashtësia e deri në
kohën e re, krahas përbërjes etnike shqiptare të popullsisë së
kësaj kazaje, e kanë çuar Ramiz Abdylin, ashtu si mjaft studiues të
tjerë në përfundimin se Shkupi “si kaza dhe si qytet kishte mbetur
brenda kufijve etnikë shqiprtarë”17.
Popullsia bullgare-maqedone.
Kazaja e Shkupit kishte në vitet 1902-1904 një popullsi
bullgare-maqedone prej 25 765 frymësh, nga të cilët 23 265 ishin
të krishterë, ndërsa 2 500 myslimanë (pomakë ose torbeshë) dhe
përbënte 29.57 për qind të popullsisë së kazasë. (Tabela:
Popullsia e kazasë së Shkupit sipas statistikave të viteve 19021904).
Shifra prej 23 265 frymësh e popullsisë krishtere bullgaremaqedone, që e kemi vlerësuar si më të afërt me gjendjen e
vërtetë demografike të kazasë së Shkupit, jepet në “Statistikën
osmane të vilajetit të Kosovës të qershorit të vitit 1903”18. Ndërsa
numrin e pomakëve e kemi vendosur sipas Statistikës bullgare të
vitit 1904, në të cilën llogariten 2500 pomakë19 dhe sipas
statistikave të të A.Stranierit, i cili ka njohur, midis popullsisë
myslimane të kazasë së Shkupit një numër bullgarësh-myslimane
të quajtur pomakë - 2 500 frymë20.
Statistika bullgare llogarit një popullsi më të shumtë
bullgare-maqedone për kazanë e Shkupit, gjithsej 37 300 frymë,
kryesisht të krishterë dhe 2500 pomakë21. Por një numër i tillë
bullgarësh-maqedonë nuk dëshmohet në burimet e tjera të kohës.
Popullsia bullgare-maqedone është paraqitur më e shumtë ngaqë
në Statistikën bullgare të vitit 1904 është përfshirë në këtë
popullsi edhe ajo ortodokse serbe dhe e komuniteteve të tjera
ortodokse.

17

Shih gjërësishtë: R. Abdyli, Qëmtime mbi shqiptarësinë e Shkupit përgjatë pushtimit
osman, Kosova 28,29-30,Prishtinë,2006.
18
AMD, Paris. Nr.719, 1904. Vilayet de Kosovo. Statistique ottomane (juin 1903).
19
CDIA,Sofie, 1904, Statistique des vilayets de Salonique, de Monastir, d’Uskub et
d”Adrinople.
20
A. Stranieri, studim i përmendur.
21
CDIA, Sofie, 1904. “Statistique des vilayets de Salonique, de Monastir, d’Uskub et
d”Adrinople”.
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Popullsia serbe.
Kazaja e Shkupit kishte sipas burimeve të viteve 19021904 një popullsi serbe prej 8 015 frymësh, që përbënte rreth
9.20 për qind të popullsisë së kazasë. (Tabela: Popullsia e kazasë
së Shkupit sipas statistikave të viteve 1902-1904).
Ky numër i popullsisë serbe rezulton nga studimi i
A.Stranierit, i cili jep 8 015 serbë, nga këta 825 në qytet dhe 7 190
në fshatra22. “Statistika osmane e vilajetit të Kosovës e vitit 1903”,
ka llogaritur 6 824 serbë, të shënuar me emrin e tyre etnik serbë23.
Statistika bullgare e vitit 1904, ka dhënë një numër shumë të pakët
serbësh - 300 frymë, sepse e ka përfshir këtë popullsi në grupin
“bullgarë të krishterë”, të cilin e ka paraqitur më të shumtë,
krahasuar me burimet e tjera24.
Mbi peshën e popullsisë serbe të kazasë së Shkupit hedhin
dritë edhe statistikat e kishës serbe, të Eparhisë ortodokse serbe
të Rashës e të Prizrenit dhe të Eparhisë serbe të Shkupit, të
përmbledhura në informacionin e zëvendëskonsullit rus në Shkup
të vitit 1903, në të cilin janë regjistruar në këtë kaza 1 190 shtëpi
ortodokse serbe25. Duke e llogaritur çdo shtëpi me 6.74 anëtarë,
që është mesatarja e kazasë së Shkupit (sipas vjetarit të vitit
1900)*, nga këto shtëpi del një popullsi serbe prej 8 020 frymësh, e
njëjtë me atë që kemi vendosur në tabelën përmbledhëse. Një
numër të përafërt me këto burime për popullsinë serbe në kazanë
e Shkupit – 9 250 frymë jep edhe “Statistika serbe e vitit 1903”, të
cilën e kemi hulumtuar në Arkivin e Parisit26.
Vllehët, Romët dhe Hebrejt.Kazaja e Shkupit kishte në vitet
1902-1904 gjithsej 1 220 vllehë, 1 705 romë dhe 1 300 hebrej27.
22

A.Stranieri, studim i përmendur.
AMD, Paris. Nr.719, 1904. Vilayet de Kosovo. Statistique ottomane (juin 1903).
24
CDIA, Sofie, 1904. “Statistique des vilayets de Salonique, de Monastir, d’Uskub et
d”Adrinople”.
25
Arkivi i Cetinës, Fondi: Korrespondencë konsullore e viteve 1861-1913. Statistikë e
popullsisë serbe në Turqinë evropiane. Informacion i Ivan Ivaniçit, zëvendëskonsull i
Rusisë në Shkup, viti 1903” Dok. Nr. 2219 (6).
*
V. Kënçovi zbaton në studimet e tij, për statistikat e kishës, një mesatare prej 6
frymësh.
26
AMD, Paris. G. Dupont, Vilayet de Kosovo. “Statistique serbe”.
27
Po aty..1904. Vilayet de Kosovo. Statistique ottomane (1903). Shih edhe: A.
23

Stranieri, studim i përmendur.
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Qyteti i Shkupit.
Sipas burimeve të ndryshme dhe llogaritjeve të bëra në
bazë të elementëve etnikë që e përbënin atë, qyteti i Shkupit
kishte në vitet 1902-1904 një popullsi prej 34 000 frymësh.
A. Stranieri llogariste në qytetin e Shkupit në vitin 1902 një
popullsi prej 33 456 frymësh28. Një shifër thuajse të njëjtë me këtë,
34 000 frymë jepte për qytetin e Shkupit në vitin 1902 edhe M.G.
Miloieviçi, i cili e kishte nxjerrë këtë numër nga “Libri Blu” (“Livre
Bleu”) i vitit 190329.
Autori serb Dr. Jovan Haxhi Vasiljeviç, në një nga veprat e
tij, botuar në vitin 1906, jepte për qytetin e Shkupit një popullsi disi
më të shumtë, 40 000 frymë30.
Qyteti i Shkupit banohej nga shqiptarët myslimanë,
bullgarët-maqedonë, serbët, katolikët shqiptarë, romët dhe hebrejt.
Shqiptarët myslimanë e katolikë llogariteshin në 20 667
frymë (20 317 myslimanë dhe 350 katolikë)31 dhe përbënin
shumicën e popullsisë së qytetit, 61 për qind të saj.
Bullgarët-maqedonë përbënin elementin e dytë etnik në
qytetin e Shkupit, arrinin në 9 000 frymë dhe zinin 26.47 për qind
të popullsisë.
Serbët sipas A.Stranierit. ishin në pakicë, gjithsej 825
frymë.
Pjesa tjetër e popullsisë së qytetit të Shkupit përbëhej nga
vllehët- 1 220 frymë, romët - 444 frymë dhe hebrejt-1300 frymë.
Me gjithë praninë e elementëve të tjerë etnikë, të cilët
gjithsesi ishin të pakët në numër, qyteti i Shkupit, duke patur një
shumicë të popullsisë shqiptare (62 për qind të saj) kishte një
fizionomi të qartë kombëtare shqiptare.

28

Po aty.
La Turquie d’Europe et le probléme de la Vieille Serbie. M.G.Miloievitch, Paris,
1905, F.56-57.
30
Stara Srbija i Makedonija, Dr. Jov. Haxhi Vasiljeviç, Beograd, 1906, f.20.
29

31

Augusto Stranieri, studim i përmendur.
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Përfundime të
Kazaja e Shkupit ishte edhe në këtë periudhë më e madhja
e këtij sanxhaku, kishte një popullsi përgjithshme prej 87 117
frymësh.
Krahasuar me numrin e frymëve të llogaritur në vitin 1900
(75 882 banorë)32 kjo kaza më 1902-1903 kishte 11 235 frymë
më shumë. Ky ndryshim nuk ishte aq rezultat i rritjes natyrale të
popullsisë se sa i një evidentimi më të saktë të saj nga
administrata osmane.
Shumicën e popullsisë së kësaj kazaje e përbënin
shqiptarët, që ishin kryesisht myslimanë e një pjesë e vogël
katolikë e që llogariteshin në 49 112 frymë dhe zinin më shumë se
56. 37 për qind të popullsisë së përgjithshme. Kazaja e Shkupit,
32
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në tërësinë e saj, për shkak të zotërimit të popullsisë shqiptare,
kishte një fizionomi etnike shqiptare, që diktohej nga struktura
demografike e qytetit dhe e katundeve të saj.
Element i dytë etnik në kazanë e Shkupit ishte ai bullgarëmaqedonë që llogaritej sipas burimeve osmane në 25 765 frymë
dhe përbënte 29.57 për qind të popullsisë së kazasë.
Serbët përbënin elementin e tretë etnik në kazanë e
Shkupit. Sipas përllogaritjeve të bëra në bazë të burimeve të
ndryshme, duke përfshirë edhe ato të kishës serbe, të vitit 1903,
që mund të quhen më të favorshme për këtë kombësi, popullsia
serbe nuk i kalonte në këtë kaza 8 015 frymët dhe përbënte 9.20
për qind të popullsisë.
Në këtë kaza ishin të pranishëm edhe grupet e tjera etnike,
vllehët, romët dhe hebrejt, por pa ndonjë peshë të konsiderueshme.
Në kazanë e Shkupit, krahasuar me kazatë e tjera, të
vilajetit të Kosovës, popullsia qytetare kishte një peshë më të
madhe - 39 për qind, që ishte nga më të lartat në vilajetin e
Kosovës.
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FEHARI RAMADANI

RIVALITETI AUSTROHUNGAREZOITALIAN NË SHQIPËRI
GJATË VITIT 1904
Në periudhën nga vitet 1848-1849 e deri në luftën e vitit
1866, diplomacia e Perandorisë Austriake∗, u karakterizua nga
pangjermanizmi. Për rrjedhojë, politika e jashtme e qeverisë së
Vjenës, ishte e orientuar kah Evropa Qendrore. Si rezultat i këtij
orientimi, deri në mesin e viteve 60të të atij shekulli, midis dinastisë
habsburge dhe Prusisë zhvillohej një rivalitet i ashpër për dominim
në botën gjermane.
Në qendër të mosmarrëveshjeve austro-prusiane qëndronte
çështja se cili nga këto dy shtete do të kishte epërsi në botën
gjermane. Rivaliteti u zgjidh me luftë, në të cilën Austria pësoi
disfatë, në vitin 18661. Me Paqen e Pragës, të 23 gushtit të ati viti,
qeveria vjeneze u detyrua të tërhiqej nga Gjermania, duke i lënë
dorë të lirë kancelarit prusian, Bismarkut, të rregullonte sipas
planeve të tij problemet gjermane. Gjithashtu, Vjenës iu desh të
tërhiqej nga disa territore në Itali2. Konfederata Gjermane u
∗

Perandoria Austriake, nga viti 1867 do të quhet Perandoria Austro-Hungareze.
Krasniqi, Rexhep. 2007. Kongresi i Berlinit e Verilindja e Shqipnisë. Tiranë: Qendra
Ndërkombëtare e Kulturës “Arbnori”, f. 41.
2
Nathanaili, Petrit. 2006. Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga origjina deri më sot,
vëllimi i parë. Tiranë: ShBLU, f. 329, 340; Gurakuqi, Romeo. 2004. Historia e Kohës
së Re (2) Qytetërimi Perëndimor 1775-1871. Shkodër: PHOENIXSHKODRA, f.
399-402; Енциклопедија на Југославија, издание на Македонски јазик. 1983. Загреб:
Jugoslovenski Leksikografski Zavod, с. 20; Тејлор, Ален Џ. П. 2001. Хабсбуршка
Монархија 1809-1918. Историја Аустриске Царевине и Аустроунгарске. Београд:
Clio, c. 143-144; Rich, Norman. 2006. Diplomacia e Fuqive të Mëdha 1814-1914.
Tiranë: Toena, f. 205.
1
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shpërnda dhe që atëherë, Austria mbeti jashtë procesit të bashkimit të Gjermanisë. Rreth 10 milionë austriakë gjermanishtfolës
mbetën jashtë “bashkësisë gjermane”. Mirëpo, megjithëse Austria
u mund, ajo përsëri mbeti një Fuqi e Madhe.
Si Fuqi e Madhe, Austrisë i duhej të gjente një zonë tjetër
për të shtrirë ndikimin e saj. Për të realizuar këtë objektiv, qeveria
vjeneze do të ndryshonte orientimin e politikës së saj të jashtme.
Ky ndryshim në politikën e jashtme të qeverisë së Vjenës, i diktuar
nga disfata që pësoi në luftën e zhvilluar kundër Prusisë3, bëri që
Perandoria e Dyfishtë të drejtonte sytë nga Gadishulli Ballkanik, e
vetmja zonë, ku ajo mund të shtrinte sferën e ndikimit të saj.
Në kuadër të politikës ballkanike të Austro-Hungarisë,
shfaqet dhe interesi i kësaj Fuqie të Madhe për shqiptarët dhe
territoret e tyre. Realisht, interesimi i qeverisë vjeneze ndaj
territoreve shqiptare, është më i hershëm se koha kur ajo pësoi
disfatën në Sadovë. Interesimi i Perandorisë Austriake për territoret shqiptare ishte shfaqur që nga mesi i shek. XIX, kur ajo hapi
shkollat e para në territoret shqiptare. Por, pas humbjes në luftën
kundër Prusisë, interesi i Vjenës për Ballkanin në përgjithësi dhe
territoret shqiptare në veçanti, do të shënoj një rritje të dukshme4.
Deri në fund të shek. XIX, rivalja kryesore e AustroHungarisë për dominim në botën ballkanike, ishte Perandoria
3

Ramadani, Fehari. 2008. Rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë për çështjen
shqiptare (Fundi i shek. XIX-fillimi i shek. XX). Në Universitas. Tetovë, f. 7.
4
Për më tepër shih: Diftime Historijet permbi Kolegjen Papnore t’Shqynëniis, Ne
Shtypshkroje t’Zojis Paperlyeme, 1909, f. 5; Myzyri, Hysni. 1973. Shkollat e para
kombëtare shqipe. Tiranë: Instituti i Studimeve Pedagogjike, Fakulteti i Historisë dhe
Filologjisë, f. 22; Ђорђевић, Владан. 1913. Арнаути и Велике Силе. Београд:
Доситије Обрадовић, c. 68; Prenushi, Mikel. 1974. Vështrim historik mbi gjendjen dhe
zhvillimin e arsimit në gjuhën shqipe dhe të huaj në Shkodrën e shekullit XIX. Në
Studime Historike, Nr. 3, Tiranë, f. 67, 70; Gurakuqi, Karl. 1928. Françeskanët në
Shqipëri. Në Diturija, Nr. 3, Tiranë, f. 91; Koliqi, Hajrullah. 2002. Historia e arsimit
dhe e mendimit pedagogjik shqiptar. Prishtinë: Shtëpia Botuese Libri Shkollor, f. 147;
Томић, Јов. Н. 1913. Аустро-Бугарска и арбанаско питање. Београд, с. 24-25;
Pipa, Fehime. 1962. Nji shekull Shkollë Shqipe 1861-1961. Romë: Shêjzat, f. 3; Asllani,
Uran. 2000. Studentët shqiptarë në Austri dhe kontributi i tyre për shtetin shqiptar.
Tiranë: Ilar, f. 61; Kurti, P. Donat O.F.M. 1935. Vepra kulturale e elementit katolik në
Shqypni. Shkodër: Botim i “Hyllit të Dritës”, f. 11; Zavalani, Tajar. 1998. Histori e
Shqynis. Tiranë: PHOENIX & Shtëpia e Librit , f. 200; Skendi, Stavro. 1958. Mendimi
politik dhe veprimtaria kryengritëse shqiptare 1881-1912- (Përkthyer prej Sejfi
Protopapës). New York, f. 9; “Leka”, Shkodër, 1931, f. 337; “Hylli i Dritës”, Nr. 10,
Shkodër, 1931, f. 570; “Hylli i Dritës”, Nr. 12, Shkodër, 1936; Ramadani, Fehari, art. i
përm., f. 17-20.

62

STUDIME ALBANOLOGJIKE

cariste Ruse, kurse nga fundi i atij shekulli, atyre do t’u shtohet
edhe një Fuqi e tretë, Italia. Interesimi i qeverisë së Romës për
Shqipërinë, kishte të bënte në radhë të parë me sigurimin e vendit
nga ana e detit Adriatik. Çështja shihej e lidhur ngushë me
interesat italiane në Adriatik, në veçanti çështja e Vlorës, që do të
thoshte kontrolli i kanalit të Otrantos. Gjithashtu, një faktorë tjetër
që solli ndryshimin në politikën e jashtme të Italisë, ishte edhe
disfata që ajo pësoi në Adua5. Siç duket, këto faktorë ndikuan në
orientimin e politikës së jashtme italiane, gjithnjë e më shumë drejt
brigjeve lindore të Adriatikut.
Që nga shek. XIX, rrjeti i konsullatave austro-hungareze, në
krahun perëndimor të Gadishullit Ballkanik, u bë gjithnjë e më i
dendur. Për arsye politike, ekonomike etj., ky rrjet vazhdoi të
dendësohej edhe pas vitit 1896. Përfaqësi të tilla kishte në
Shkodër, Durrës, Vlorë, Janinë, Manastir, Shkup, Prizren, Mitrovicë dhe nga viti 1903-1904 edhe në Prevezë. Në vitin 1904,
konsulli italian i këshillonte eprorët e tij që ta zhvendosnin konsullatën nga Durrësi në Tiranë, ku jetonin bejlerët, ose të paktën të
kishte një agjenci konsullore, ku nënkonsulli do të kishte mundësi
të mbante kontakte të përditshme dhe të forconte lidhjet e
miqësisë me bejlerët6.
Pas viti 1896, Austro-Hungaria i kushtoi një vëmendje të
veçantë emërimit, në vende të ndryshme, të konsujve që dinin
gjuhët e vendit dhe kishin njohuri për shoqëritë lokale. Në vitin
1904, konsulli italian në Durrës, shkruante se qeveria austrohungareze “emëronte në Ballkanin osman një personel konsullor
special∗”, që dinte gjuhët e vendit dhe që e ushtronte praktikisht të
5

Krahaso me: Clayer, Nathalie. 2009. Në fillimet e nacionalizmit shqiptar- Lindja e një
kombi me shumicë myslimane në Evropë. Tiranë: Botime Përpjekja, f. 332-333; Prela,
Zef. 1962. Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze (1897-1912), Në Mbi
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, (Përmbledhje studimesh kushtuar 50 vjetorit të
shpalljes së Pavarësisë). Tiranë, f. 113-114.
6
Clayer, Nathalie, f. 335.
∗
Zakonisht, në konsullatat austro-hungareze të vendosura në territoret shqiptare,
angazhohej një personel i tërë konsullor. P.sh. konsulli austro-hungarez në Shkup, në
vitin 1902, ndihmohej nga nënkonsulli, nga një sekretar, një arkitekt, një financier dhe
një përkthyes (dragoman), si dhe kishte shtatë roje. Kavazët luanin një rol të
rëndësishëm për krijimin e lidhjeve midis konsullatës dhe krerëve lokalë. Krahas këtij
personeli, çdo konsull kishte ngritur në këmbë një rrjet informatorësh me pagesë, çka i
jepte mundësinë konsullit që të plotësonte informatat e mbledhura në rrugë zyrtare. Këtë
punë e kryenin si të krishterët ashtu edhe myslimanët. Konsulli austro-hungarez në
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gjithë karrierën në këtë zonë me qëllim krijimin e një njohjeje të
përsosur mbi këtë vend7. Me këto masa të ndërmarra, qeveria e
Vjenës kishte për qëllim që të siguronte epërsi në çështjen
shqiptare, në raport me qeverinë e Romës.
Rivaliteti midis qeverisë së Vjenës dhe asaj të Romës,
shtrihej në të gjitha fushat, por, më i dukshëm ishte ai në sferën
arsimore. Në fillim të shek. XX, Lëvizja Kombëtare Shqiptare
përballej me vështirësi të shumta. Perandoria Osmane vazhdonte
t’u mohonte shqiptarëve të gjitha të drejtat kombëtare, duke u
mohuar edhe të drejtën e arsimit në gjuhën amtare. Të vetëdijshëm për nevojën e arsimimit të brezit të ri, udhëheqësit e
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, vunë në themel të programit të tyre
kërkesën për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe. Fuqitë e
interesuara për Shqipërinë, duke parë nevojën emergjente të
shqiptarëve për t’u arsimuar, kryesisht e përqendruan politikën e
tyre në Shqipëri në hapjen e shkollave.
Politika arsimore e Austro-Hungarisë në Shqipëri, që kishte
filluar nga mesi i shek. XIX, do të përballet me rivalitetin italian në
dy dhjetëvjeçarët e fundit të atij shekulli. Që në vitet 1888-1889,
Italia, hap në Shqipëri, shkollat e para për djem e për vajza,
institucione parashkollore etj., si në Shkodër, Vlorë, Prevezë,
Janinë8. Por, rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë në
territoret shqiptare shënon një rritje të dukshme, që nga viti 1896,
kur qeveria italiane drejtohej nga arbëreshi, Françesko Krispi. Nga
ajo kohë, qeveria e Romës e zgjeroi praninë e saj në Shqipëri,
duke hapur shkolla fillore dhe profesionale, në të cilat mësimi zhvillohej në gjuhën italiane9. Nga ai vit, rivaliteti midis AustroHungarisë dhe Italisë u bë më i mprehtë, dhe kjo duket edhe nga
veprimtaria e konsujve të dyja qeverive, të akredituar në tokat
shqiptare, të cilët do të punojnë me zell për të zgjeruar sferën e
ndikimit të vendit që përfaqësonin. Që nga vitet 1896-1897, lufta
Shkup, paguante dy katolikë, njëri argjendar dhe tjetri tregtar leshi, një prift të vjetër,
një çifut austriak dhe disa funksionarë osmanë. (Shih: Clayer, Nathalie, f. 337).
7
Clayer, Nathalie, f. 336.
8
Krahaso me: Sinani, Beqir. 1970. Politika arsimore e Italisë imperialiste ndaj
Shqipërisë dhe ndeshja me patriotizmin shqiptar (1888-1920). Në Studime Historike,
Nr. 4. Tiranë, f. 80; Skendi, Stavro. 2000. Zgjimi Kombëtar Shqiptar, 1878-1912.
Tiranë: PHOENIX & Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit, f. 239; Koliqi, Hjarullah,
vep. e përm., f. 183.
9
Smirnova, Nina. 2004. Historia e Shqipërisë-përgjatë shekullit XX. Tiranë: Ideart, f.
35.
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për influencë midis Austro-Hungarisë dhe Italisë, në Shqipëri, u
konkretizua në shumë drejtime, si: rritja e përfaqësive konsullore,
zyrave të postës, linjave të lundrimit, zhvillimi i tregtisë dhe hapja e
shkollave10.
Siç duket autoritetet osmane e lejuan aksionin italian të
rritej e të bëhej më i fortë, me qëllim që të dëmtonte veprimet
austro-hungareze. Shembulli më i mirë në këtë drejtim ishte
autorizimi për të hapur shkolla italiane laike11. Nga ana tjetër,
qeveria e Vjenës mbështetej në të drejtat që asaj i siguronte
Kultusprotektorati. Është për t’u theksuar se Papati ka mbështetur
gjithmonë Kultusprotektoratin austro-hungarez në Shqipëri, madje
edhe në kundërshtim me interesat politike të qeverisë italiane12.
Rivaliteti midis dy Fuqive të Adriatikut, për dominim në
fushën arsimore në Shqipëri, do të vazhdoj, madje me intensitet të
shtuar, në fillim të shek. XX. Secila Fuqi, do të përpiqet të tërheq
sa më shumë nxënës në shkollat e saj, duke u përpjekur të rris
edhe cilësinë e mësimit.
Praktika e hapjes së shkollave të reja të financuara nga
qeveria e Vjenës, krahas atyre ekzistuese, do të vazhdojë edhe
gjatë vitit 1904. Në atë vit u hapën shkolla të reja edhe në fshatrat
Hajmel dhe Iballë. Që në vitin e parë të funksionimit të tyre,
shkollat në fjalë numëronin nga 20 nxënës secila13. Po në vitin
1904, në Rranza të Bushatit u themelua një shkollë, me mësues
Hilë Agostinin, e cila numëronte 20 nxënës14. Në këtë mënyrë
Austro-Hungaria vazhdonte ta zgjeronte për çdo vit veprimtarinë e
saj arsimore në Shqipëri.
Kur Italia nisi të konkurronte politikisht Austro-Hungarinë në
Shqipëri, ajo u përpoq ta rriste ofertën e vet duke ofruar mundësi
shkollimi më të mira nga ato që ofronte qeveria vjeneze në

10

Clayer, Nathalie, vep. e përm., f. 63, 532.
Clayer, Nathalie, f. 333-334.
12
Prela, Zef, Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze (1897-1912)..., f. 144;
Viezzoli, Zef. 1937. Shqipnija në gjire të diplomacís- që prej Traktatit të Berlinit deri
në Luftë Botnore. Në Leka, Nr. VIII-XII. Shkodër, f. 485.
13
Haus Hof und Staats Archives, Politisches Archives, Wien, Arkivi i Institutit të
Historisë në Tiranë, Fondi Dokumente të sjella nga Arkivi Shtetëror në Vjenë dhe të
përkthyera në gjuhën shqipe, Vj. 13-7-744 (Më tej: AIH, Vj...). Njoftim nr. 735/2 i
konsullatës së Shkodrës për ministrin e Jashtëm, më 18 dhjetor 1904.
14
Sinani, Beqir. 1970. Arësimi i gruas gjatë Rilindjes kombëtare. Në Studime Historike,
Nr. 1. Tiranë, f. 120.
11
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shkollat nën kujdesin e saj. Madje, Italia u jepte para prindërve që
t’i dërgonin fëmijët në shkollat e saj15.
Në një raport që nënkonsulli austro-hungarez në Vlorë, Dr.
Ranzi, i dërgonte ministrit të Punëve të Jashtme në Vjenë, kontit
Agenor von Goluchowski, në shkurt të vitit 1904, e njoftonte këtë
të fundit mbi ecurinë e shkollës italiane në atë qytet. Sipas raportit,
me gjithë përpjekjet e shumta të italianëve, numri i nxënësve
vendas, të cilët ndiqnin mësimet në shkollat italiane në qytetin e
Vlorës, jo që nuk kishte shënuar rritje, por, përkundrazi kishte
pësuar rënie. Sipas nënkonsullit Ranzi, “shkollat janë kufizuar
tanimë vetëm tek fëmijët e kolonisë italiane në Vlorë”. Ndjekjen e
mësimeve në shkollat italiane, e kishin ndërprerë nxënësit
ortodoks, si dhe dy myslimanë kishin hequr dorë nga ndjekja e
“kurseve të natës”. Nga raporti kuptojmë se në shkollën e vajzave,
i ndiqnin mësimet tetë nxënëse vendase, prej të cilave dy ishin
çifute dhe katër ishin bijat e pronarit të ndërtesës së shkollës,
kurse në shkollën e djemve, vetëm katër nxënës ishin vendas, prej
të cilëve njëri ishte çifut. Nga tetë frekuentuesit e kurseve të natës,
dy ishin çifutë, kurse gjashtë të tjerët ishin shërbëtorë të atyre
familjeve, të cilat i dërgonin edhe fëmijët e tyre në shkollat italiane.
Sipas raportit, këta të fundit ishin “të detyruar të ndjekin kurset e
natës me urdhër të zotërinjve të tyre”16.
Në një raport tjetër që i dërgohej ministrit të Punëve të
Jashtme, Goluchowski, në qershor të vitit 1904, jepen të dhëna
për numrin e nxënësve, që ndiqnin mësimet në shkollat italiane të
qytetit të Vlorës. Sipas raportit, shkolla e djemve kishte katër klasë
dhe në to e ndiqnin mësimin gjithsej 62 nxënës, prej të cilëve
vetëm dy ishin italianë, kurse 60 vendas. Shkolla e vajzave kishte
tre klasë. Vetëm 30 nxënëse i ndiqnin mësimet në atë shkollë, prej
të cilave shtatë ishin italiane, kurse 23 vendase. Sipas raportit,
shkolla e djemve kishte shënuar një rritje të numrit të nxënësve,
kurse ajo e vajzave kishte mbetur në të njëjtin nivel. Për të rritur
numrin e nxënësve, thuhej në raport, bëhen përpjekje të mëdha
“që një numër mundësisht sa më i madh i fëmijëve të mos e
15

Swire, Joseph. 2005. Shqipëria- ngritja e një mbretërie. Tiranë: Dituria, f. 70-71.
Haus Hof und Staats Archives, Politisches Archives, Wien, Arkivi i Institutit të
Historisë në Tiranë, Fondi Dokumente të sjella nga Arkivi Shtetëror në Vjenë dhe të
përkthyera në gjuhën shqipe, Vj. 13-4-449 (Më tej: AIH, Vj...). Raporti nr. 9, i
nënkonsullit austro-hungarez, Dr. Ranzi, për ministrin e Punëve të Jashtme të AustroHungarisë, kontin Agenor von Goluchowski. Vlorë, 15 shkurt 1904.
16
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kalojnë klasën”. Kështu, gjatë atij viti shkollor, kishin përsëritur
“rreth 30% e nxënësve dhe nxënëseve”. Gjithashtu, kur ishte e
nevojshme, për të rritur numrin e frekuentuesve “futeshin në
shkollë të gjithë fëmijët e disponueshëm të kolonisë italiane të
Vlorës, qoftë edhe po të mos e kishin moshën e detyrimit shkollor”.
Shpeshherë, nxënësve u ndaheshin edhe peshqeshe, si rroba,
këpucë17 etj. Kjo sigurisht bëhej për të rritur numrin e
frekuentuesve.
Dhënia e peshqesheve për nxënësit që ndiqnin mësimet në
shollat italiane, siç duket ishte bërë gjë e zakonshme, për konsujt
italianë në tokat shqiptare. Në një raport që nënkonsulli austrohungarez në Durrës, Bornemisza, i dërgonte Vjenës në dhjetor
1904, vinte në dukje se konsulli italian në Durrës, Gazureli, i
“ndihmonte gati të gjithë nxënësit”, me një shumë në të holla prej
“27-30 grosh (5-6 korona) në muaj”. Të njëjtën gjë kishte bërë
edhe paraardhësi i Gazurelit, konsulli Makioro. Gjithashtu, sipas
raportit në fjalë, nxënësve të shkollës italiane, çdo ditë u jepej
ushqim në drekë. Numri i nxënësve që ndiqnin mësimet në
shkollën italiane në Durrës arrinte në 74. Italianët, për të tërhequr
sa më shumë nxënës në shkollat e tyre caktuan edhe një mjek të
shkollës, Dr. Menotti Rossi. Ai kishte për detyrë të mjekonte falas
jo vetëm nxënësit, por, edhe “njerëzit (të afërmit- F. R.) e tyre”.
Këtë funksion në shkollat austro-hungareze e kryente Dr.
Hobdari18.
Për t’i konkurruar sa më denjësisht politikës arsimore
austro-hungareze në Shqipëri, në vitin 1904, qeveria italiane hap
edhe një konvikt për malësorët në qytetin e Shkodrës. Numri i
nxënësve të strehuar në konvikt arrinte në 25. Ata ushqeheshin
aty dhe ndiqnin mësimet në shkollat italiane. Sipas raportit që
konsulli i përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër, Kwiatkowski,
i dërgonte Vjenës, nxënësit ishin fëmijët e malësorëve të Traboinit,
Hotit dhe Kelmendit, dhe disa prej tyre u “përkisnin familjeve më të
shquara të familjeve të fiseve përmendura”. Themelimit të këtij
institucioni, nuk i ishte paraqitur asnjë pengesë nga ana e qeverisë
17

AIH, Vj. 14-4-497. Raporti nr. 15, i nënkonsullit austro-hungarez, Dr. Ranzi, për
ministrin e Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, kontin Agenor von Goluchowski .
Vlorë, 20 qershor 1904.
18
AIH, Vj. 13-4-440. Raporti nr. 33, i nënkonsullit austro-hungarez, Bornemisza, për
ministrin e Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, Goluchowski. Durrës, 14 dhjetor
1904.
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osmane19. Qeveria austro-hungareze kishte hapur një varg
shkollash në qytetin e Shkodrës dhe në rrethinë. Numri i nxënësve
që ndiqnin mësimet në ato shkolla ishte mjaft i madh. Porta e
Lartë, nuk kishte kurrfarë mundësie t’i pengonte shkollat austrohungareze në Shqipëri, pasi ato ishin të garantuara nga Kultusprotektorati. Meqë nuk mund t’i pengonin ato shkolla, autoritetet
osmane menduan t’u gjenin një konkurrencë atyre. Konkurrencë
më të denjë, propagandës austro-hungareze, mund t’i bënte
qeveria italiane, e cila gjithashtu ishte e interesuar për çështjen
shqiptare. Prandaj, kërkesat e qeverisë italiane për hapjen e
shkollave në Shqipëri miratoheshin me lehtësi nga qeveria e
Stambollit.
Siç duket shkollat italiane në qytetin e Shkodrës, në vitet e
fundit kishin shënuar një rënie të numrit të frekuentuesve. Prandaj,
për t’u konkurruar institucioneve arsimore austro-hungareze,
qeveria italiane planifikonte që institucionet e saj arsimore dhe
bamirëse t’i dorëzoheshin kongregacionit të urdhrit të salesianeve
të Don Boscos20. Në këtë mënyrë autoritetet italiane mendonin se
do të siguronin një funksionim më të efektshëm të shkollave të
tyre. Gjithashtu, nëpërmjet këtij urdhri, ata mendonin se do të
tërhiqnin numër më të madh të fëmijëve katolikë. Faktori kryesor
që ndikonte në frekuentimin më të madh të shkollave austrohungareze në raport me ato italiane, ishte zhvillimi i mësimit në
gjuhën shqipe në shkollat e financuara nga qeveria e Vjenës. Në
shkollat e financuara nga qeveria e Romës, mësimi zhvillohej në
gjuhën italiane, prandaj, ato shkolla ishin më pak të preferuara nga
prindërit shqiptarë.
Ndërsa, gjatë vitit shkollor 1904/1905, në shkollat italiane
numri i nxënësve kishte rënë, në shkollat austro-hungareze ishte
rritur. Sipas një njoftimi, që konsulli i përgjithshëm austro-hungarez
në Shkodër, Kwiatkowski, i dërgonte ministrit të tij të Jashtëm, në
fund të vitit 1904, e njoftonte atë në lidhje me nevojat për tekste
dhe mjete të tjera shkollore, për shkollat shqipe të financuara nga
Austro-Hungaria, të cilat ishin nën juridiksionin e konsullatës së

19

AIH, Vj. 13-4-462. Raporti nr. 23, i konsullit të përgjithshëm austro-hungarez,
Kwiatkowski, për ministrin e Punëve të Jashtme, Goluchowski. Shkodër, 3 tetor 1904.
20
AIH, Vj. 13-4-463. Raporti nr. 40, i konsullit të përgjithshëm austro-hungarez,
Kwiatkowski, për ministrin e Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, Goluchowski .
Shkodër, 5 dhjetor 1904.
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Shkodrës. Aty jepen të dhëna për numrin e klasave dhe të
nxënësve∗, që i ndiqnin mësimet në ato shkolla22.
Sipas të dhënave të njoftimit të mësipërm, gjatë vitit
shkollor 1904/05 kemi një rritje të numrit të nxënësve, në krahasim
me atë të vitit paraprak, për afro 100 nxënës. Me përjashtim të
shkollës françeskane të djemve dhe shkollës së fshatit Mali Kolaj,
në të cilat numri i nxënësve gjatë viti shkollor 1904/05, kishte
shënuar rënie në krahasim me atë të vitit paraprak, 1903/04, nga
155 në 150 respektivisht nga 20 në 15, në të gjitha shkollat tjera
numri i tyre kishte mbetur i njëjtë ose kishte shënuar rritje. Rritje

8
9
10
11
12
13
14
15

Nr. i nxënësve
gjatë
vitit
shkollor 1904/05

4
5
6
7

Nr. i nxënësve
gjatë
vitit
shkollor 1903/04

2
3

Numri i klasave

1

Emri i shkollësX

∗

Shkolla françeskane e
djemve
Shkolla fillore jezuite
Shkolla Stigmatine e
vajzave
Shkolla e fshatit Shirokë
Shkolla e fsh. Dajç (Bunë)
Shkolla e fshatit Mali Kolaj
Shkolla e fshatit
Barbullush
Shkolla e fshatit Selcë
Shk. e fsh. Dajç (Zadrimë)
Shkolla e fshatit Hajmel
Shkolla e fshatit Iballë
Shkolla e fshatit Orosh
Shkolla e fshati Kallmet
Shkollë fshati në Spaç
Shkollë fshati në Kashnjet
Gjithsej

5 klasë

155

150

4 klasë
1 klasë përgatitore
5 klasë fillore
4 klasë
1 klasë
1 klasë
2 ndarje

243
296

300
300

33
15-22
20
16

35
20
15
16

1 klasë
1 klasë
1 klasë
1 klasë
4 klasë
3 klasë
4 klasë
3 ndarje
36 klasë dhe 5 ndarje

18
18-25
18
70
9
30
941-955 nxënës

18
23
20
20
20
70
10
32
1049
nxënës
21
AIH, Vj. 13-7-744. Njoftim nr. 735/2 i konsullatës së Shkodrës për ministrin e
Jashtëm, më 18 dhjetor 1904.
22
AIH, Vj. 13-7-744. Njoftim nr. 735/2 i konsullatës së Shkodrës për ministrin e
Jashtëm, më 18 dhjetor 1904.
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më të lartë kishte shënuar shkolla fillore jezuite, në të cilën numri i
nxënëseve ishte rritur për 57, nga 243 në 30023.
Austro-Hungaria kërkonte t’i kundërvihej ndikimit italian në
Shqipëri duke u përpjekur të siguronte edhe mbështetjen e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Për të siguruar këtë mbështetje qeveria
perandorake e mbretërore∗, përpos futjes së gjuhës shqipe në
shkollat e saj, nisi të botonte në Vjenë edhe libra në gjuhën
shqipe. Sipas, Serge Métais, Austro-Hungaria synonte të siguronte një ndikim politik në Shqipëri, në rast copëtimi të
Perandorisë Osmane në të ardhmen. Nga ana tjetër, sipas tij,
Italia i shihte tokat shqiptare si një perspektivë koloniale, prandaj
italianët tregoheshin më pak të interesuar për të bashkëpunuar me
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, për të futur gjuhën shqipe, si gjuhë
mësimi, në shkollat e tyre24.
Me qëllim që të siguronin një rrjet klientësh, konsujt austrohungarezë dispononin fonde të veçanta që u lejonte atyre t’u
shpërndanin dhurata- në përgjithësi armë dhe subvencione, krerëve dhe atdhetarëve të caktuar, për të mbështetur zhvillimin kulturor dhe për të pasur kontakte me “Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”.
Konsulli austro-hungarez, në Shkodër, Ippen u jepte para bajraktarëve dhe armë malësorëve, mbi të gjitha fiseve të Hotit dhe të
Grudës, në kufi me Malin e Zi, me qëllim që të pengonin ndikimin
malazez në rajon. Përmes këtyre donacioneve, sipas konsullit
“ruhej dhe forcohej ndjenja e afrimit të malësorëve me përfaqësinë
konsullore perandorake dhe mbretërore”25.
Qeveria austro-hungareze, krahas shkollave të hapura prej
saj, fshehurazi ndihmonte financiarisht edhe shkollën e vajzave në
Korçë. Më 8 maj 1904, Ministria e Punëve të Jashtme e AustroHungarisë, kishte aprovuar një ndihmë prej 2.000 frangash, për
përkrahjen e “përpjekjeve kombëtare shqiptare”. Sipas një raporti
që nënkonsulli austro-hungarez në Manastir, Prohaska, i dërgonte
23

Po aty.
Qeveria perandorake e mbretërore- me këtë emër njihej qeveria e Austro-Hungarisë.
Kur në vitin 1867, Perandoria Austriake u shndërrua në perandori të Dyfishtë: AustroHungareze, si rezultat i kompromisit midis gjermanëve austriakë dhe hungarezëve.
Pjesa austriake e shtetit quhej perandori kurse ajo hungareze mbretëri. Të gjitha
institucionet shtetërore quheshin perandorake dhe mbretërore, kurse monarku Franc
Jozefi I, quhej perandor në Austri dhe mbret në Hungari.
24
Métais, Serge. 2006. Histori e shqiptarëve- nga ilirët deri te pavarësia e Kosovës.
Tiranë: Shtëpia botuese 55, f. 33.
25
Clayer, Nathalie, f. 339.
∗
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Ministrisë së tij, më 2 qershor 1905, e njoftonte atë se nga ajo
shumë, 400 franga i ishin dhënë shkollës së vajzave në Korçë dhe
përsëri i rekomandonte Ministrisë, që të aprovonte një shumë
tjetër prej 400 frangash për të njëjtën shkollë, pasi sipas tij nga
fondi për përkrahjen e “përpjekjeve kombëtare shqiptare”, kishin
ngelur mbi 21 napolona ar. Sipas Prohaskës, shkolla e vajzave
ishte institut shumë “i rëndësishëm për gjithë Shqipërinë e Jugut”
dhe jepte kontribut të madh në ngritjen e vetëdijes kombëtare në
vilajetin e Manastirit. Megjithatë, ajo përballej me vështirësi të
natyrave të ndryshme, midis të tjerash edhe me presionet e
autoriteteve vendore, që kërkonin ndalimin e mësimit të gjuhës
shqipe atje, prandaj ishte e rëndësishme që ajo të ndihmohej26.
Qeveria osmane, më 1904, kishte ndaluar përdorimin e gjuhës
shqipe, në shkollën e vajza27. Por, ky vendim siç dihet nuk u
respektua nga mësuesit e saj dhe kështu në atë shkollë, vashat
shqiptare vazhduan mësimin e gjuhës shqipe.
Rekomandimi i Prohaskës gjeti mbështetje në Ministrinë e
Punëve të Jashtme në Vjenë. Në urdhëresën që kjo Ministri i
dërgonte nënkonsullit të saj në Manastir, në qershor 1905, e
njoftonte atë se kishte aprovuar një shumë tjetër, prej 2.000
frangash për përkrahjen e çështjes shqiptare, për periudhën në
vazhdim, njëkohësisht e vinte në dijeni se kishte aprovuar rekomandimin e tij, që shkollës së vajzave t’i dhuroheshin edhe 400
franga, nga shuma e mbetur prej fondit të mëparshëm. Por,
udhëzohej, që ndihmat për shkollën në fjalë, të mos e kalonin
shumën prej 600 frangave, pasi për vitin 1903, ajo kishte marrë
ndihma nga konsulli Kral. Gjithashtu, njoftohej Prohaska, se
shuma e re, prej 2.000 frangash, do t’i dërgohej atij nëpërmjet
Bankës së Selanikut28.
Shkollat austro-hungareze dhe ato italiane dallonin midis
tyre. Ndryshe nga shkollat austro-hungareze, ato italiane nuk ishin
fetare, por shtetërore kurse mësimet zhvilloheshin në gjuhën
italiane. Megjithëse, në vitet e para të shek. XX, edhe qeveria e
Romës, nën ndikimin e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, futi në
26

AIH, Vj. 14-1-189. Raport-sekret, nr. 39, i nënkonsullit Prohaska, për MPJ në Vjenë.
Manastir, 2 qershor 1905; AIH, Vj. 14-1-186. Raport i nënkonsullit Prohaska për
ministrin e Jashtëm kontin von Goluhowski. Manastir, 1905.
27
Po aty, Vj. 14-1-108. Promemorie e konsullit Kral, në lidhje me zhvillimin e Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare në periudhën 1901-1905. Vjenë, prill 1905.
28
Po aty, Vj. 14-1-187. Urdhëresë-sekrete, nr 730, e MPJ për nënkonsullin e saj në
Manastir, Prohaska. Vjenë 24 qershor 1905.
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shkollat e saj, mësimin e gjuhës shqipe, ndonëse në një masë
shumë të kufizuar, vetëm dy orë në javë, në vitin e fundit29.
Në funksion të rivalitetit midis këtyre dy Fuqive, në vitin
1904, Ricciotti Garibaldi formoi Consiglio Albanese d’Italia, me
qëllimin që ta organizonte dhe ta përdorte lëvizjen shqiptare për
qëllimet e veta irredentiste kundër Austro-Hungarisë, kurse në
dhjetor të vitit 1904, në Vjenë u themelua një shoqatë letrare nën
drejtimin e Gjergj Pekmezit30.
Rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë në Shqipëri,
përpos sferës arsimore u shtri edhe në fushën politike. Qeveria
italiane kishte filluar të shqetësohej nga mundësia e pushtimit të
Shqipërisë nga Perandoria e Dyfishtë. Për këtë arsye, gjatë vitit
1904, diplomatët italianë do të zhvillojnë disa takime me kolegët e
tyre austro-hungarezë. Në takimin e zhvilluar me ambasadorin
italian Avarna∗, Goluchowski i mohoi informatat, sipas të cilave
Austro-Hungaria përgatitej për pushtimin e Shqipërisë, por në të
njëjtën kohë theksoi ministri i Jashtëm austro-hungarez, se qeveria e tij nuk do të lejonte që Italia të vendosej atje ose “të përpiqej
ta italianizojë”31 Shqipërinë.
Në një takim tjetër të zhvilluar me Goluchowskin, në
Abbazzia, më 9 prill 1904, ministri i Punëve të Jashtme i Italisë,
Tittoni mori garanci se Austro-Hungaria nuk kishte për qëllim të
pushtonte Shqipërinë. Angazhimin e qeverisë së tij në Shqipëri,
ministri i Jashtëm austro-hungarez e arsyetonte me të drejtën e
protektoratit që qeveria e tij gëzonte mbi klerin katolik në
Shqipëri32. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm italian, Tittoni, e
siguroi kolegun e tij austro-hungarez, se në lidhje me Shqipërinë,
qeveria e Romës “nuk kishte ndonjë synim mbi të”, por se vetëm
kërkonte që “tërësia e saj të respektohej nga të gjithë”33.
29

Historia e Popullit Shqiptar, vëllimi i dytë, Rilindja Kombëtare, Vitet 30 të shek. XIX1912. 2002. Tiranë: Toena, f. 302.
30
Clayer, Nathalie, f. 364, 370.
∗
Avarna- ishte ambasador i Italisë në Vjenë, që nga viti 1903.
31
Zef Prela, 1962. Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze (1897-1912), Në
Mbi Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, (Përmbledhje studimesh kushtuar 50 vjetorit të
shpalljes së Pavarësisë). Tiranë, f. 122.
32
Zef Prela, Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze..., f. 123; Shih dhe:
Viezzoli, Zef. 1937. Shqipnija në gjire të diplomacís- që prej Traktatit të Berlinit deri
në Luftë Botnore. Në Leka, Nr. VIII-XII. Shkodër, f. 489; Puto, Arben. 1984. Çështja
shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit, vëllimi I, (1867-1912).
Tiranë: 8 Nëntori, f. 60.
33
Puto, Arben. 2003. Historia diplomatike e çështjes shqiptare. Tiranë: albin, f. 60.
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Pasi mori garancitë e mësipërme, Tittoni, më 18 maj të vitit
1904, deklaroi në parlamentin e tij se në takimin në Abbazzia
(Abacie), të dyja palët ishin zotuar se nuk do të ndërmerrnin
kurrfarë veprimesh pushtuese në Shqipëri, edhe në rast se do të
ndryshonte status quo-ja në pjesën ballkanike të Perandorisë
Osmane34. Vlera e vërtetë e Shqipërisë, sipas tij, qëndronte te
portet dhe te bregdeti i saj, zotërimi i të cilave do të thoshte qoftë
për Italinë, qoftë për Austro-Hungarinë epërsi të pakundërshtueshme në detin Adriatik. Kjo është ajo “çka Italia nuk do ta
lejonte kurrë Austro-Hungarinë të arrinte dhe as Austro-Hungaria
nuk do ta lejonte Italinë”. Në rast se njëri nga këto dy shtete “do të
kërkonte ta përvetësonte këtë rajon, tjetri do të duhej ta
kundërshtonte me të gjitha mjetet e mundshme”35. Nga garancitë
e dhëna, qoftë nga njëra apo pala tjetër, duket se asnjëra nga këto
dy qeveri nuk kishin plane të afërta për ta pushtuar Shqipërinë,
qoftë edhe sikur sundimi osman në Ballkan të përfundonte shpejt.
Rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë në lidhje me
çështjen shqiptare, ngjalli shpresat te atdhetarët shqiptarë se
asnjëra prej tyre nuk mund të pretendonte të vendosej në
Shqipëri, pasi një gjë e tillë nuk do të lejohej nga pala tjetër. Në një
artikull të botuar në gazetën “Drita”, të Sofjes, Asdreni shprehte
bindjen se as Austro-Hungaria dhe as Italia nuk mund të pretendonin të pushtonin apo të vendosnin kontrollin e tyre mbi territoret
shqiptare, pasi kjo do të binte në kundërshtim me interesat e
shtetit tjetër. Në artikullin e tij, ai theksonte se “Përsa i përket
Austrisë dhe Italisë, besojmë se asnjëra nga të dyja nuk do të
zbresë (në Shqipëri), se cilado prej tyre ka interesa të kundërta”36.
Prandaj, shqiptarët duhej të përpiqeshin të shfrytëzonin për
interesat e tyre, rivalitetin midis këtyre dy Fuqive të interesuara për
Shqipërinë.

34

Zef Prela, Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze..., f. 123; Arben Puto,
Historia diplomatike…, f. 60.
35
Swire, Joseph. 2005. Shqipëria- ngritja e një mbretërie. Tiranë: Dituria, f. 77.
36
“Drita”, Sofje, nr. 52, 5 nëntor 1904. Titulli përgjigje gazetës “Pirros” (prej një
shqiptari). Autori: Asdren Shqiptari. (Cituar sipas, Mendimi politik e shoqëror i
Rilindjes Kombëtare Shqiptare (Përmbledhje artikujsh nga shtypi), vëllimi I 1879-1908,
Përgatitur për shtyp nga Zihni Haskaj. 1971. Tiranë: Mihal Duri, f. 372).
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Rezyme
Rivaliteti midis Austro-Hungarisë dhe Italisë në Shqipëri, që
kishte filluar nga fundi i shek. XIX, u manifestua, në radhë të parë
në fushën arsimore. Qeveria e Vjenës kishte hapur shkollat e saj
në territoret shqiptare, të banuara kryesisht nga besimtarët
katolikë, që nga mesi i shek. XIX. Nga ana tjetër, qeveria e Romës
e filloi politikën e saj arsimore në Shqipëri vetëm nga fundi i atij
shekulli. Për rrjedhojë, propaganda arsimore austro-hungareze
ishte më e zhvilluar, në raport me atë të qeverisë së Romës.
Numri i shkollave të financuara nga Austro-Hungaria në Shqipëri,
ishte disa herë më i madh, në krahasim me ato të financuara nga
Italia.
Numri i nxënësve që ndiqnin mësimet në shkollat austrohungareze ishte gjithashtu më i madh se sa numri i nxënësve të
shkollave italiane. Në këtë drejtim sigurisht se ndihmonte, madje
ishte edhe faktor vendimtar, gjuha në të cilën zhvillohej mësimi.
Ndërsa në shkollat italiane mësimi zhvillohej në italisht, në shkollat
austro-hungareze mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe. Prindërit
shqiptarë preferonin t’i dërgonin fëmijët e tyre në shkollat ku
mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe.
Shkollat e financuara nga Austro-Hungaria përgjithësisht
ishin hapur në vendbanimet me popullsi katolike shqiptare, pasi
një gjë e tillë diktohej nga Kultusprotektorati, kurse shkollat italiane
u hapën përgjatë vijës bregdetare. Megjithatë, është për t’u
theksuar se qeveria e Vjenës jo gjithmonë iu përmbajt të drejtës
që asaj ia garantonte Kultusprotektorati.
Për të siguruar mbështetjen e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, qeveria e Vjenës ndihmoi financiarisht edhe shkollat
kombëtare shqiptare, të cilat shtriheshin jashtë territoreve të
përfshira në Kustusprotektorat. Kështu, shkolla e vajzave në
Korçë, mori ndihma të konsiderueshme financiare nëpërmjet
konsullatës austro-hungareze në Manastir.
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LUAN PËRZHITA

TË DHËNA TË REJA MBI ZHVILLIMIN
KULTUROR TË DARDANISË PERËNDIMORE
GJATË SHEK. I-IV
.

Panorama topografike e shtrirjes së vendbanimeve të
periudhës I-IV u zgjerua shumë si rezultat i kërkimeve arkeologjike,
që u kryen në Kosovë në kuadrin e ekspeditave përnjohëse gjatë
viteve 2000-20051. Gjurmimet arkeologjike treguan për shumë
vendbanime të tipave të ndryshëm, që ndodhen në rajon e që
përfshin pellgun e Drinit të Bardhë, si dhe të lumenjve të tjerë si
Lumbardhin e Pejës, lumin e Klinës, Erenikun e Gjakovës, Mirushën
e Malishevës etj. Një pjesë e materialit vjen nga gjetjet e rastit, i
depozituar në Muzeun Rajonal të Prizrenit dhe të Pejës, ndërsa
pjesa tjetër e tij u regjistrua për herë të parë nga ekspeditat tona në
terren. Me interes është zbulimi për herë të parë i disa
vendbanimeve të rëndësishme për pellgun e Drinit të Bardhë, ku do
të përveçonim Jahocin, Peçanin, Piranën, Poslishtin, Raushiqin etj.,
të cilët përbëjnë një potencial me interes, që së bashku me
vendbanimet tashmë të njohura, si Çifllaku e Dërniku, do të sqaronin
shumë nga problematika që lidhet me periudhën e pushtimit romak.
Përveç vendbanimeve, mjaft e rëndësishme është gjetja për
herë të parë e mbishkrimeve latine në Çifllak, Gramaçel, Ratkoc,
Studençan, Reçan, Budisellë, Lubozhdë, Gjakovë etj. Ato japin një
lëndë të çmuar për studiuesit e kësaj fushe. Duhet theksuar se deri
tani gërmime arkeologjike janë kryer në Pejë dhe sapo kanë filluar
1

L. Përzhita, F. Peja, Mbi disa tipare të zhvillimit kulturor në Dardaninë Perëndimore (shek. IIV), Harta Arkeologjike e Kosovës, Vëllimi I, Prishtinë 2006, f.129-145.
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në Çifllak. Mbeten në qendër të interesit shkencor fillimi i
hulumtimeve arkeologjike në Banjë të Pejës, Vlashnje dhe Jahoc,
pasi indikacionet e deritanishme kanë pasqyruar, përveç periudhës
romake, një fazë më të hershme kulturore, që lidhet me shekujt IV-II
para erës së re.
Vazhdimi i gërmimeve arkeologjike në vendbanimet e mësipërme dhe fillimi i gjurmimeve të reja në qendra të tilla, si Pirana,
Peçani a Vlashnja, do të sqaronin ndjeshëm problematikën që lidhet
me historinë antike të kësaj zone. Gjithsesi kërkimet sipërfaqësore
në këtë areal gjeografik, të cilat kishin në qendër të vëmendjes
evidentimin e qendrave të periudhës në fjalë, e pasuruan ndjeshëm
hartën e shpërndarjes së vendbanimeve dhe gjetjeve të tjera të
shekujve I-IV. Hulumtimet në terren gjatë viteve 2000-2005, evidentuan 88 qendra arkeologjike të dimensioneve të ndryshme, prej të
cilave 28 janë mbishkrime latine.
Dekada më parë, Emil Çeshkov botoi një ndër veprat me
rëndësi për periudhën romake në Kosovë2. Punimi i tij ende edhe sot
pasqyron një kontribut të çmuar në fushën e studimeve të kësaj
periudhe. Autori, duke iu referuar materialit të publikuar nga Evans3,
Budaj4, Vuliç5 etj., një pjesë e të cilit ishte botuar në shekullin XX, në
Corpus Incsriptionum Latinarum (C.I.L)6, kërkimeve sipërfaqësore, si
dhe hulumtimeve në Ulpianë dhe Municipium DD në Soçanicë7, dha
për herë të parë një studim të detajuar për etapat e zhvillimit kulturor
gjatë shekujve I-IV në territorin e sotëm të Kosovës8. Studime të tjera
për këtë periudhë janë bërë nga Z. Mirdita9, N. Ferri10, E. Dobruna11,
F. Peja12 etj., të cilët, nëpërmjet materialit epigrafik a burimeve të
2

E. Čerškov, Rimljani na Kosovo i Metohija, Prishtinë, 1972.
A. Evans, Antiquarian Researches in Illyricum, part III, Archaeologia, XLIX, Westminster,
1985
4
Budaj. A, Régészeti Kutatás Allaniában, ‘Dologozatok az edélyi nemzeti Mùzeum érem-és
régiségtárábol’ II, Kolozvár, 1918.
5
Premerstein.A.V-Vulić.N, Antike Denkmaler in Serbien und Macedonien, Jahreshefte des
osterreischen Archaologischen Institutes in Wien, Band VI, Erstes Heft, Wien 1903.
6
A.von.Domascewski, Die Grenze von Moesia superior und der Illyriche, Grenzoill, 1890.
7
E. Čerškov, Ulpjana, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, IV-V, Prishtinë, f. 375-376, po ai,
Municipium DD kod Soćanice, Beograd, 1970.
8
Po ai, Rimljani na Kosovo…,f. 20-23.
9
Z. Mirdita, Studime Dardane, Tiranë, 1982, po ai, Antroponimia e Dardanisë në kohën romake,
1981.
10
N. Ferri, Statusi shoqëroro-ekonomik i të liruarve në provincën romake Moesia Superior,
Prishtinë, 1996.
11
E. Dobruna-Salihi, Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake
(sepulkrale dhe e kultit), Prishtinë, 2005.
12
F. Peja, Jedan zanimljiv natpis sa Ulpiane, GMK, XIII-XIV, Prishtinë, 1984, f. 59-60.
3
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autorëve antikë kanë pasqyruar disa aspekte të jetës në këtë territor
për shekujt I-IV. Në vazhdën e kërkimeve në këtë fushë, u publikua,
gjithashtu për herë të parë nga S. Fidanovski13, qeramika e
periudhës romake e zbuluar në Ulpianë, ndërsa nga M. ParoviçPeshikan kemi tashmë një studim më të detajuar për hulumtimet
arkeologjike të kryera në këtë qytet antik14.
Gjithsesi, studimet e mësipërme jo rrallëherë anashkalojnë
territorin e pellgut të Drinit të Bardhë, si pasojë e mungesës së
gërmimeve arkeologjike në këtë areal. Natyrisht, për studiuesit e
kësaj fushe, kjo situatë ka krijuar vështirësi, kryesisht në evidentimin
e tipareve më të rëndësishme, që lidhen me depërtimin romak dhe
ecurinë e administrimit të këtij territori për shekujt I-II dhe III-IV.
Aktiviteti arkeologjik i viteve 2000-200415, i cili, përveç të
tjerash, u përqëndrua në fillimin e gërmimeve arkeologjike në
vendbanimin e Çifllakut16, si edhe në evidentimin e një vargu
qendrash të kësaj periudhe (Dardania Perëndimore), ka krijuar një
lëndë, e cila, ndonëse modeste, të mundëson një klasifikim të parë
kronologjik të vendbanimeve gjatë periudhës romake. Tashmë mbi
bazën e një analize të të dhënave arkeologjike mund të synohet
evidentimi i disa prej tipareve të zhvillimit të kulturës për këtë territor,
për epokën që përfshin periudhën nga shekulli I e deri në shekullin
IV pas erës së re.
Territori i kërkimeve tona, që përfshin pellgun e Drinit të
Bardhë (Driloni antik), në shekujt e parë pas erës së re, inkuadrohej
në pjesën perëndimore të provincës së sapokrijuar në vitin 86, të
Mëzisë së Sipërme. Me gjithë diskutimet e bëra nga studiues të
ndryshëm për kufijtë administrativë të kësaj province, supozohet se
kufiri perëndimor ishte pjesa juglindore e Scardus Mons-it (mali i
Sharrit), që kalonte nëpër Bjeshkët e Nemuna për në vijën e kufirit të
sotëm të Kosovës me Shqipërinë17. Për problematikën që lidhet me
përcaktimin e kufirit perëndimor të dardanëve dhe të Dardanisë në

13

S. Fidanovski, Roman potery of Ulpiana, Beograd, 1990.
M. Parović-Pešikan, Ulpiana antique a la lumiere de l’,etat actuel des recherches, Starinar,
32, 1981, f.54-74.
15
L. Përzhita, K. Luci, G. Hoxha, A. Bunguri, F. Peja dhe T. Kastrati, Kërkime arkeologjike në
Kosovë 2000-2002, A. I.A.Tiranë dhe A.M. K. Prishtinë.
16
L. Përzhita, G. Hoxha, F. Peja, Gërmime arkeologjike të vitit 2002 në vendbanimin e Çifllakut
(Kosovë), Candavia, Tiranë, 1, 2004, f. 125-136.
17
A. Mocsy, Gesellschaft und Romanization in romischen Provinz Moesia Superior, Budapest
1970, f.16.
14
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antikitet nga Z. Mirdita18 është bërë një studim i detajuar (me gjithë
debatin shkencor që përfshin ky problem), ku autori arrin në
përfundimin se kufiri perëndimor i Dardanisë në kohën romake
përputhet pothuajse me periudhat pararendëse.
Për fazën e parë të depërtimit romak në Kosovë mungojnë
burimet historike dhe gjetjet epigrafike. Nisur nga materiali i zbuluar
deri në vitet ‘60 të shekullit të kaluar, E. Çershkov ka sqaruar disa
çështje, që janë të lidhura me tablonë e kësaj periudhe19. Megjithëse
pjesë përbërëse e provincës së Mëzisë, në fazën e parë të shek. I-II,
ajo ishte jashtë vëmendjes së interesave të Romës. Ende edhe sot
nuk kemi shënime të qarta për kohën e depërtimit të romakëve në
këtë territor. Ajo që joshi romakët drejt territorit të dardanëve, me sa
duket, ka qenë pasuria e madhe me minerale dhe fushat pjellore të
Rrafshit të Dukagjinit. Xeheroret, si pikë e rëndësishme për
shfrytëzim nga Perandoria Romake, u zhvilluan në ato qendra, të
cilat përmbanin burime të tilla20. Tashmë kemi, përveç qendrave të
mëdha edhe qendra të vogla që lidhen me shfrytëzimin e
mineraleve, siç është shembulli i minierës së Gjegjanit në afërsi të
pellgut të Drinit të Bardhë (Kukës)21. Një tjetër qendër me interes në
Rrafshin e Dukagjinit, përshkruar nga Budaj Arpad, është në
Cerkolez, pikërisht aty ku Evans shënonte më parë gjurmët e një
miniere. Autori thekson se në këtë fshat ekzistojnë dhe disa qendra
të tjera arkeologjike, të cilat mund të inkuadrohen në periudhën
romake22.
Me simbiozën e formave ekzistuese të urbanizimit dhe të
atyre që sollën romakët, u krijua një rrjet i gjerë vendbanimesh, që
kishin forma të ndryshme në organizimin e tyre.
Gjatë kësaj periudhe, një rëndësi të veçantë në procesin e
urbanizimit morën qendrat ekzistuese me zanafillë nga periudhat
18
Z. Mirdita, Mbi kufirin perëndimor të dardanëve dhe të Dardanisë në antikë, “Gjurmime
albanologjike, Seria e shkencave historike”, 20,1990, Prishtinë, 1991, f. 7-30.
19
E. Čerškov, Rimljani na Kosovo ... f. 32.
20
Gjatë kësaj periudhe u krijuan grupet e përpunimit të metaleve të njohura si Metalli Ulpiana
ose më vonë si Metalli Aureliani, të cilin e përbënin Metalli Dardanici, shih Čerškov,
Municipum DD..., f. 71.
21
M. Bela, L. Përzhita, Harta arkeologjike e zonës së Hasit dhe Rrafshit të Lumës, Iliria, 1990,2
f. 237.
22
Budaj, A. vep.cit,.f. 29. Në ambientet e shpellës së madhe janë zbuluar kuti varrimi, vatër
zjarri, forma primitive të kultit të Diellit, muret para hyrjes, të cilat krijojnë disa dhomëza të
ngjashme me ndërtimet romake të njohura si “columbaria”. Në disa prej tyre duken gjurmë
afreskesh në ngjyrë të hapur trëndafili. Në gjetjet e këtij vendbanimi, autori shënon dhe
mbeturinat e një godine rreth 50 m të gjatë e gjerësia rreth 2/3 e gjatësisë, duke e identifikuar me
një kishë, pasi në sipërfaqen e saj vërehen disa kryqe të gdhendur.
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prehistorike dhe të mbretërisë dardane. Politika e urbanizimit, thotë
Çershkov, ka mundur të mbështetet vetëm mbi rrjetin ekzistues të
vendbanimeve iliriane23. Infiltrimi i qetë i administratës romake në
këto vise filloi, me sa duket, nga fundi i shekullit I të erës së re,
ndërsa shndërrimi i qendrave të vjetra në njësi të reja të qeverisjes,
erdhi dhe u zhvillua shumë më ngadalë se në vendet e tjera fqinje.
Themelimi i kolonive romake u shoqërua me ndryshime në jetën
ekonomike dhe politike të dardanëve, të cilat u reflektuan jo vetëm
në qytete, por edhe në rrethinat e tyre. Procesi i urbanizimit nuk u
kufizua vetëm në riaktivizimin e vendbanimeve, por edhe në krijimin
e formave të ndryshme të administrimit të tyre. Kjo formë e re, me sa
duket, preku esencën e organizimit të qendrave më të hershme, me
qëllim inkludimin në to të interesave të Romës në tërë aktivitetin
ekonomik, administrativ etj. Një varg fortesash, me origjinë nga
periudha e hekurit, u rishfrytëzuan pas pushtimit romak, veçanërisht
ato që ndodheshin në akse të rëndësishme rrugore. Këtu mund të
veçojmë Gegjën (Gjakovë), Vlashnjën (Prizren), Zatriqin (Rahovec)24
etj.
Duke shqyrtuar shpërndarjen e vendbanimeve të shekujve IIV në pellgun e Drinit të Bardhë, vërejmë se cekën dhe aspekte të
ndryshme të ekonomisë, të cilat përcaktojnë bazën e themelimit të
tyre. Kështu, gjatë kësaj periudhe në këtë areal, pjesa më e madhe e
qendrave e mbështesnin ekzistencën e tyre në shfrytëzimin e tokës.
Ndoshta, një pjesë e tyre u krijuan në fazën e dytë të pushtimit
romak, por ajo që ne dimë me siguri, janë gjurmimet e kryera së
fundi në vendbanimin e Çifllakut (Rahovec), ku janë vërejtur dy faza
të qarta në stratigrafinë e gërmimit, që përfaqësojnë dhe dy etapat e
depërtimit të Romës në Dardani25.
Boshllëku tashmë i krijuar mbi qendrat arkeologjike, që flasin
për civilizimin e mbretërisë dardane, mendojmë se vjen si pasojë e
mungesës së kërkimeve në qendra të periudhës romake. Para
depërtimit të Romës në Dardani, hulumtimet sipërfaqësore në terren,
si dhe gjetjet e rastit, kanë prezantuar disa vendbanime
shumështresore, si në Banjën e Pejës (Pejë), Vlashnjë (Prizren) etj.,
që përmbajnë material kulturor, të datuar në shekujt III-II para erës
së re, duke paraqitur kështu vendbanimet e para të pafortifikuara, që
23

Po aty, f. 33.
L. Përzhita, G. Hoxha, Fortifikime të shekujve IV-VI në Dardaninë Perëndimore, Tiranë,
2003, f. 66, 82, 90, 95.
25
L. Përzhita, G. Hoxha, F. Peja, Gërmime….f. 128-130.
24
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lidhen kronologjikisht me periudhën e mbretërisë dardane. Këto
qendra, që pasqyrojnë një jetë dinamike dhe të pandërprerë,
formojnë një grup vendbanimesh të shekujve I-IV, me origjinë më të
hershme. Kjo për herë të parë jep një indikacion të drejtpërdrejtë për
gjurmimin e qendrave të shekujve III-II para erës së re. Natyrisht,
panorama sapo ka filluar të sqarohet nga gjurmimet e fundit në disa
vendbanime të periudhës romake, të cilat me siguri do të
prezantojnë në të ardhmen dhe strukturat e para urbane, që lidhen
me periudhën e mbretërisë dardane.
Përveç vendbanimeve të mësipërme, të cilat kohësisht janë
më të hershme dhe renditen në periudhën e shek.III-II para e. r., në
këtë areal bëjnë pjesë disa qendra të tjera, ku shtresat më të
hershme të tyre në njohjen e deritanishme, prezantojnë një grup
vendbanimesh të organizuara, që kronologjikisht integrohen në
fazën e paradepërtimit të Romës në këto vise. Kështu, në klasifikimin
e tyre të mëtejshëm, jemi të prirur që për shekujt I para e.r. dhe I të
erës sonë, të vendosim vendbanimin e hapur të Jahocit (Gjakovë)26.
Një fushatë gërmimi e kryer në këtë qendër sqaroi ekzistencën e një
shtrese kulturore, e cila mund të datohet në shekullin I para e. r.,
ose diçka më herët, duke zgjeruar kështu stratigrafinë e
vendbanimeve të periudhës së parë para depërtimit romak në
Kosovë. Zbulimi i fragmenteve të një mozaiku bardhezi dhe i
qeramikës është një tregues me rëndësi për datimin e kësaj shtrese
kulturore. Gjithashtu, mbi jetën urbane që ka ekzistuar në këtë
periudhë në këtë pjesë të Kosovës antike, e cila u ndërpre më pas
nga infiltrimi i Romës, flet dhe zbulimi i thesarit të monedhave të
shek. I para e.r., në fshatin Qellopek (Klinë)27.
Ultësira e këtij areali paraqet disa veçori në krijimin e disa
mikrofonave, të cilat u shfrytëzuan në vendosjen e vendbanimeve.
Një pjesë e tyre është renditur në luginë ose në tarracat aluvionale,
kryesisht përgjatë rrjedhës së Drinit të Bardhë. Natyrisht, dendësia
më e madhe e vendbanimeve të këtij pellgu mund të klasifikohet në
shekujt III-IV. Një pjesë e tyre prezantojnë një fazë zhvillimi të
mëparshëm, ndërsa një pjesë tjetër janë ndërtuar të reja. Në trajtimin
e vijimësisë së stratigrafisë horizontale të qendrave për fazën e parë
të depërtimit romak në rajonin e Drinit të Bardhë mund të veçojmë
26
Gërmimet në Jahoc u drejtuan nga M.Valla, të cilin e falënderojmë që na mundësoi
konsultimin me materialin arkeologjik të zbuluar gjatë fushatës së vitit 2003.
27
P. Popović, Ostava drahmi Apolonie iz Qellopeka kod Peći, Starinar XXVII, Beograd 1976, f.
.1975-1979.
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shtresën më të hershme të Çifllakut, e cila është datuar paraprakisht
në harkun kohor të shekujve I-II mbas erës sonë.
Në territorin e Rrafshit të Dukagjinit është vërejtur se pothuajse
përgjatë gjithë luginës së Drinit të Bardhë pasqyrohet një dendësi
vendbanimesh, të cilat, nisur nga kërkimet sipërfaqësore, mund të
ndahen në disa grupe:
Në grupin e parë kemi menduar të përfshijmë vendbanimet
me sipërfaqe të mëdha, në të cilat janë gjetur objekte cilësore të një
niveli të lartë, gjurmë ndërtimesh, mbishkrime latine etj., që paraqiten
si qendra të organizuara urbane në pellgun e Drinit të Bardhë. Ndër
to veçojmë Çifllakun (Rahovec), Dërsnikun (Klinë), Banjën e Pejës
(Pejë), Reçanin (Rahovec), Vlashnjën (Prizren), Retinë e Epërme
(Rahovec), Piranën (Prizren), Raushiqin (Deçan), Suharekën etj.
Karakteristikat kryesore të këtij grupi vendbanimesh lidhen me
vendosjen në zonat strategjike të rrugëve të kalimit. Kështu, Çifllaku,
me një sipërfaqe prej afro 10 ha, ndodhet buzë luginës së Drinit të
Bardhë, në aksin kryesor të rrugës që vinte nga dardanet alpine në
drejtim të kastrumit të Gegjës e më tej në Ulpianë. Një pozitë të
përafërt ka pak a shumë edhe vendbanimi i Dërsnikut, i cili është
ndërtuar në kryqëzimin e rrugëve antike tradicionale, që lidhte
kastrumin e Pejës me Ulpianën.
Nisur nga zhvillimi i kulturës së kësaj periudhe në këtë
territor, në literaturën e shkruar nga Evans28, Budaj29, Permerstein,
Vuliç30, Çeshkov31 etj, vazhdimisht është kërkuar një qendër
municipale në rajonin Çifllak-Dërsnik. Ndër to Çershkov vëren
mundësinë e dy municipiumeve në pellgun e Drinit të Bardhë, një në
afërsi të Pejës dhe një tjetër në Dërsnik. Në vitin 1962, në Çifllak u
zbulua një mbishkrim, në të cilin përmendej një dekurion. Autori
mendon se Aurelius Cassinus mund të ketë qenë dekurion në këtë
qytet, me origjinë nga vendbanimi i Dërsnikut (Klinë). Në saje të
materialit epigrafik, bashkësi të tjera të organizuara në Rrafshin e
Dukagjinit, në rangun e një civitates, janë shënuar dhe në Sopi të
Epërme dhe Dërsnik të Poshtëm.
Për periudhën romake, shekujt III-IV, tek Tit Livi gjejmë tri lloje
vendbanimesh, si urbes, oppida dhe castella. Është ende herët të
28

A. Evans, Antiquarian Researches in Illyricum, part III, Archaeologia, XLIX, Westminster,
1985.
29
A, Budaj, Regeszeti Kutatas Allaniaban…, f.32.
30
A, Permerstein, N. Vulić, Antike Denkmaler in Serbien und Macedonien, Jahreshefte des
osterreischen archaologischen Institutes VI-Wien 1903.
31
E. Čerškov, Rimljani…f. 38, 39.
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pohojmë për ekzistencën e kësaj forme urbane në pellgun e Drinit të
Bardhë, por duhet të theksojmë se gërmimet arkeologjike, që u
kryen në vendbanimin e Çifllakut treguan për një jetë të zhvilluar
urbane dhe kulturore, e cila kohësisht është e ndarë në shekujt I-II
dhe shekujt III-IV. Nuk e kemi ende të qartë nëse kjo situatë
kronologjike përfshin edhe vendbanimet e tjera të mëdha, por ajo që
duhet theksuar është se ndër to janë gjetur objekte arkitektonike, e
gjurmë ndërtimesh, që integrrohen mjaft mirë në shek. III-IV. Nuk
është e rastit që autorët romakë përmendin të gjitha këto forma
vendbanimesh, pasi në kërkimet e deritanishme duket qartë se në
panoramën urbanistike të kësaj periudhe ekzistojnë disa “qyteza” si
në Sopi (Prizren), Vlashnjë (Prizren), Kusarë (Gjakovë), Dollc (Klinë),
Hisarin e Kastërcit (Suharekë) etj. Brenda këtij kuadri përfshihet dhe
grupi i fortifikimeve të mirëfillta romake, si në Pejë-kastrumi i Pejës, a
në Gexhë të Gjakovës, etj. Çershkov, nisur nga fragmentet e një
stele të zbuluar në fshatin Studenicë, ka menduar se M.Ulpius, i cili
paraqitet si dekurion i një municipiumi, mund të lidhet me praninë e
një qendre tjetër municipiale, që ka ekzistuar në zonën e sotme të
Pejës. Në të mirë të këtij mendimi mund të rendisim gjetjet që Budaj
Arpad zbuloi në pellgun e Lumbardhës së Pejës. Veçojmë tri pllaka
të mëdha varri prej mermeri me mbishkrime latine të shekujve II-III të
erës sonë. Njëra është e një familjeje, të cilën Aelius Maurur e kishte
ndërtuar për vete, për djalin Kandidus dhe për të shoqen. Mbishkrimi
tjetër, pjesë e një varri familjar, i dedikohet burrit Ulpius Atticus, i cili
fitoi të drejtën e qytetarisë nga Trajani, vajzës dhe nipit nga një grua
e quajtur Pasades. Objekti i tretë është një stelë varri ndërtuar nga
Ulpius Aper, mbase edhe për të shoqen. Në fund, ky autor nënvizon
një mbishkrim tjetër, i cili ka këtë përmbajtje DASSTPR32. Në
rrethinat e Pejës (Studenicë dhe Vrellë), përmenden tri mbishkrime,
të cilat i botoi Evans në C.I.L33, të zbuluara në gërmadhat e një kishe
(Fig.4). Më pas, Budaj zbuloi material ndërtimor të periudhës romake
si dhe një fragment mbishkrimi latin, të cilin ai e konsideron si një
pjesë të një përmendoreje të madhe nga ku mund të lexohet një
“Cursus Honorum“.
Me interes për kërkimet e kryera në këtë zonë janë dhe gjetjet
e disa mbishkrimeve latine në fshatin Zaklluçan, të ornamentuara me
shtyllëza me bazë të rrumbullakët, kompozuar me kapitel dhe varg
gjethi në anë etj. Tipi i shkronjave është më shumë nga ato që iu
32
33

Budaj. A, vep.cit, f. 32.
C.I.L nr. 8292-8294
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përkasin shekujve II-III. Nga teksti kuptohet se Flavius Kapito është
vrarë gjatë udhëtimit të tij nga Dasminia për në Viminacium.
Gjetjet e shumta dhe elemente të tjera që janë vërejtur në
vendbanimin e Dërsnikut të Poshtëm, pranë luginës së Drinit të Bardhë, ku mund të veçojmë dy monumente që përmendin dekurionet e
një municipiumi anonim kushtuar Jupiterit, e rendisin edhe këtë
qendër në grupin e vendbanimeve të rëndësishme të këtij areali. Një
mbishkrim, zbuluar në vitin 2004 në Çifllak34 i përket vitit 233, kohës
së sundimit të konsujve MAXIMUS dhe PATERNUS, që është i
ngjashëm me mbishkrimin e Ulpianës, dhe që u kushtohej konsujve
MAXIMUS dhe SEVERIUS, të cilët sunduan në vitin 223.
Pellgut të Drinit të Bardhë i përkasin dhe mbishkrimet latine, gjetur
në Zhur, Xërxë, Rahovec, Pejë, Prizren, Gjakovë, Klinë, Pejë, Deçan
etj.
Në grupin e dytë mendojmë të përfshihen vendbanimet, të
cilat ndodhen më afër zonave malore, ku mund të veçojmë atë të
Nashpalit, Gurit Kuq, Hoçë e Vogël, Bellacërkva, Rogovë (Gjakovë)
etj. Karakteristikë e tyre është sipërfaqja e kufizuar, ndërsa aktiviteti
ekonomik, me sa duket, ka qenë i lidhur me vitikulturën. Nga
kërkimet sipërfaqësore në këto qendra, ende nuk kemi hasur gjurmë
ndërtimesh apo banesa të veçuara, por është i pranishëm një
material i bollshëm prej qeramike, i datuar nga shekujt e parë e deri
në shekullin IV.
Grupin e fundit e përbejnë një varg vendbanimesh të vogla, që
krijohen në luginat e lumenjve, si edhe në kodrina, të cilat kanë
veçoritë e tyre të zhvillimit ekonomik. Ato shtrihen rrëzë malësisë së
Gjakovës dhe Deçanit. Gjetjet kryesore janë qeramika ndërtimore, si
tullat dhe tjegullat dhe pak material qeramike, të cilat, me të drejtë
janë klasifikuar si qendra me karakter blegtoral.
Zbulimi për herë të parë i mbishkrimeve latine në Gramaçel
(Deçan), Ratkoc (Rahovec), Studençan (Therandë), Reçan
(Therandë), Gjakovë etj. është një dëshmi me mjaft vlerë për
periudhën në fjalë, pasi pasqyron në radhë të parë përdorimin e
gjuhës latine në këtë trevë. Me mjaft interes na duket kontakti që
shprehet në të njëjtën kohë ndërmjet emrave latinë dhe emrave
grekë, që është shfaqur në stelën e gjetur në Pejë, ku autori ka
vërejtur emrin AEL NICEF-orus 35. Një situatë e ngjashme është
34

L. Përzhita, F. Peja, Raport i gërmimeve të vitit 2004 në Çifllak, Arkivi I.A Tiranë,
I.A.Prishtinë.
35
Po aty, f. 151.
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pasqyruar kohët e fundit edhe në një qendër tjetër të këtij pellgu, në
qytezën e Pecës36.
Materiali mbishkrimor paraqet një risi, që lidhet me
organizimin e strukturave administrative të kohës, pranisë së
ushtrisë, si dhe akteve të lirimit. Kjo periudhë nuk mund të kalonte pa
trazira masive, siç është lëvizja e madhe e patronëve, e
dokumentuar si në burimet e autorëve antikë, ashtu edhe në disa
mbishkrime latine të kësaj periudhe. Dukuria e lëvizjes së latronëve
latrones dardaniae37, përbën dhe një ndër veçoritë e provincës së
asaj kohe të Mëzisë së Sipërme. Ajo u zhvillua gjatë shekujve II-III
kundër pushtimit romak dhe ishte e kufizuar vetëm në Dukagjin38.
Çershkov shfaq mendimin se gjatë sundimit të Mark Aurelit u
rekrutuan nga radhët e latronëve dardanë, ushtarët për Cohors II
Aurelia Dardanorum. Moscy, ka supozuar se ndër kohortat romake,
që kanë kryer aktivitetin e tyre ushtarak në Dukagjin, ka qenë Cohors
I Aurelia Dardanorum39. Mbishkrimi i zbuluar në Rahovec tregon se
një nga vendveprimet e latronëve në pjesën veriore të malit të
Scardus Mons-it ishte dhe zona përreth Prizrenit.
Në Dardani ka ekzistuar një rrjet i gjerë stacionesh policore,
beneficiare, i cili ka qenë më i dendur në pjesën qendrore të
provincës, si në fshatin e sotëm Zhur, afër Prizrenit, në veriperëndim
të Mitrovicës dhe në Kaçanik. N.Vuliq, shkruan për mbishkrimin latin
të zbuluar në fshatin Shkozë, në afërsi të Prizrenit, i cili i dedikohet
një ushtari të legjionit VII-Klaudian. Po ashtu, për një situatë të
ngjashme flet edhe stela romake e zbuluar kohët e fundit në këtë
luginë40, që i kushtohet ushtarit të legjinonit VII të Klaudit (Legio VII
Claudia).
Në disa vendbanime, si në Gjakovë, Pejë etj., provohet prania
e njerëzve të lirë 41. Ndërmjet mbishkrimeve të cilat janë marrë në
shqyrtim, vërejmë se kemi dhe tri të tilla në pellgun e Drinit të Bardhë
me origjinë nga Gjakova, Peja dhe Klina (Zaklluçan)42. Stela
36

L. Përzhita, Qyteza dardane në Kodrën e Pecës, Prishtinë, 2009.
N.Vulić, Spomnik, LXXI, Beograd, 1931, nr. 214. Mbishkrimi përmban: D(is) M (anibus) /
SCERVIAE / DVS SITAES / VIX (it) AN (nis) XXX / P(ientissimo) ET SIBI / ET CAIAE
DASI / CONIV / G / B (ene) M)erenti) VI / VS F(aciendum) C (uravit).
38
E. Čerškov, Rimljani....f. 55.
39
A. Mocsy.... f. 195.
40
E. Dobruna, (doreshkrim.Aur (elio) Arvdi mi (l) i (ti) | leg (ionis) VII C (laudine) | arm (orum)
c(u)s < t> (od) / l p (lentissimo) XXII / v (ixit) ann (s) / c (larissimo) i (uveni) b (ene) m (erenti)
p (osult).
41
I tillë është Ulp.Casius (Gjakovë); Al.Niceforus (Pejë) dhe P.Aelius Menander (Rudnicë).
42
N. Ferri, Statusi shoqëroro-ekonomik i të liruarve.., f. 120.
37
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mbivarrore prej mermeri, e gjetur në Gjakovë, i përket Ulpius
Cassius, të birit Ulpius Aelius dhe bashkëshortes Cinna, e datuar në
shekullin III43. Me interes është dhe një e dhënë që vjen nga
vendbanimi i Dërsnikut, i cili flet për skllevër të liruar44.
Natyrisht, një faktor që nxiti dhe stimuloi procesin e
romanizimit dhe të përhapjes së kulturës romake në Dardani, ishte
ekzistenca në atë kohë e një rrjeti rrugor, i cili mundësonte kontaktet
kulturore të kësaj krahine me ato të bregdetit Adriatik dhe më gjerë.
Zhvillimi i jetës urbane në territorin e Kosovës për periudhën romake
u diktua në radhë të parë nga vetë pozita gjeostrategjike që kishte
kjo provincë në Ballkanin qendror. Është periudha kur via LissusNaissus45 realizonte kontakte direkte me bregdetin Adriatik dhe me
Ballkanin, dëshmuar kjo nëpërmjet gjurmimeve arkeologjike të
kryera jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipërinë VL. Jo më pak e
rëndësishme ishte rruga që vinte nga pellgu i Drinit të Zi, nga
minierat e gjipsit të Korabit në drejtim të Dardanisë, që njëkohësisht
bënte lidhjet me rrugën Egnatia46.
Nisur nga vendosja e qendrave të kësaj periudhe në pellgun
e Drinit të Bardhë, Çershkov flet për ekzistencën e disa rrugëve, që,
sipas tij, kalonin në bregun e majtë të Drinit të Bardhë, duke lidhur
vendbanimet e pjesës veriore të Rrafshit të Dukagjinit me ato të
rrafshit të Prizrenit. Në këtë kuadër, ai thekson si qendra më të
rëndësishme vendbanimet në fshatin Ratkoc, Çifllak, Dërsnik i
Poshtëm, Klinë dhe Zaklluqan.
Duke vazhduar kërkimet në rrugën e filluar nga Evans, i cili
kishte përcaktuar më parë drejtimin e rrugës romake në vijimin
Lipjan-Prizren-Spas (Creveni)-Pukë (Ad Picaria)47, Budaj Arpad
ndalon dhe në disa qendra arkeologjike, të cilat janë konstatuar në
komunat e sotme të Gjakovës dhe të Pejës. Ai përmend ekzistencën e një rruge romake, e cila duke u nisur nga Gjakova, kalonte në
Spas e përfundonte në Shkodër. Gjurmë të tilla u zbuluan gjatë
hapjes së një rruge në drejtimin Golaj-Krumë, ku u konstatuan
43

Po aty, f. 120: shih: N.Vulić, Spomenik SKA LXXI, 1931, p. 53, n. 116; Z. Mirdita,
Antroponimia e Dardanisë, 1981, p.256, n. 265.
44
I liruara El.Capito i cili “a latronibus atrociasimam mortes perpesus est“.
45
T. Miller, IR, 1916, col.555-558.
46
L. Perzhita, Të dhëna të reja për fortifikime të shek. IV-VI në luginën e Drinit të Zi, Candavia,
1-2004, f. 57-80.
47
Nisur nga një informacion që Evans kishte marrë nga fretërit françeskanë të Shkodrës, Budaj
shënon drejtimin e rrugës nga Puka për në Kosovë. Është një rrugë e gjerë, e veshur me bar, në
bregun e djathtë të Drinit, e cila shkon drejt Toplanës për në Briza, Nikaj dhe Krasniqe dhe njihet
me emrin «Rruga e gjaurit». Evans e ka përcaktuar këtë si një mbeturinë të rrugës romake.
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gjurmë shtresash gurësh në formë kalldrëmi dhe në veri të fshatit
Dobrunë në drejtim të Gjakovës, të cilat vijnë deri në fshatin
Lipovec9. Kërkimet e fundit në Gjakovë kanë zbuluar ekzistencën e
një ure të periudhës romake në fshatin Rogovë49.
Nga fundi i shekullit II dhe në vazhdim deri në shekullin IV,
është me shumë vlerë dekoracioni plastik i aplikuar në stelat e
varreve, që sqaron elemente të artit që popullsia e asaj kohe kishte
në këtë rajon. Me këtë problem është marrë E. Dobruna, e cila ka
vërejtur disa veçori në veshjet e paraqitura në objektet plastike të
kësaj periudhe.
Në shekullin IV, ndryshimet bëhen më të larmishme në disa
lloj stolish si dhe në veshjet tradicionale të popullsisë dardane50. Në
të vërtetë, ato i takojnë fondit të kulturës materiale provinciale
romake, por kanë fituar nganjëherë veti të reja. Artistët i kanë punuar
në përputhje me ndjenjat e tyre, duke dhënë figura të zakonshme
njerëzish. Tipare të tjera dalluese të tyre janë veshjet popullore dhe
stolitë që mbajnë figurat e skalitura me prejardhje nga fshatra të
krahinave dardane. Në gërmimet arkeologjike dhe nga gjetje të tjera
të rastit, qarkullimi monetar, si një fenomen i përgjithshëm ekonomik,
ka qenë i shtrirë pothuajse në tërë këtë territor. Nga pikëpamja
gjeografike, të ndihmuara dhe prej një rrjeti të zhvilluar rrugor, ato
kanë pasur një shpërndarje të gjerë në zonën e Pejës, Rahovecit,
Prizrenit etj .
Siç vërehet, nga kjo panoramë e shkurtër, duket qartë se
shtrirja e vendbanimeve të periudhës romake në pellgun e Drinit të
Bardhë është mjaft e pasur me vendbanime dhe gjetje të tjera, të
cilat meritojnë një kujdes në kërkimet e ardhshme.
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Këtu aludohet për eksistencën e një ure romake, e cila ishte e shmangur nga ura aktuale e
Fshejt dhe ajo e Erenikut, të cilat relativisht janë ndërtime të periudhës turke. Autori përmend,
sipas vëllimit III nr. 8239 të C.I.L, gjetjen e një përmendoreje në lumin Drin me mbishkrim të
një varri ushtarak të periudhës romake.
49
L. Përzhita, K. Luci, G. Hoxha, etj., Raport.... A. I.A.Tiranë dhe A.M.K.
50
E. Dobruna, Veshja e gruas në Dardani dhe krahasimi i saj me atë të trevave te tjera ilire,
Candavia, 2-2005, Tiranë, 2005, f. 399-408.
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HAREDIN XHAFERI

FORMIME NDAJSHTESORE NË LEKSIKUN
DIALEKTOR TË BOTËS BIMORE
DHE SHTAZORE
Abstrakt
Në artikull bëhen përpjekje për të analizuar sipas strukturës
emërtimet që përbëjnë leksikun dialektor të botës bimore dhe
shtazore. Gjatë kësaj analize do të vihen në dukje të gjitha mjetet
fjalëformuese që marrin pjesë në formimin e këtyre emërtimeve,
do të flitet për dendurinë e përdorimit si dhe për karakterin e
përgjithshëm dhe atë dialektor të tyre. Nga këto të fundit do të
veçohen ndajshtesat që kanë më shumë vlerë dhe që mund të
bëhen pronë e gjuhës së përgjithshme.
Leksiku që lidhet me botën bimore dhe shtazore, është një
pasuri e madhe, që i shtohet leksikut të gjuhës së përgjithshme.
Ky leksik, sidomos ai dialektor, ruan vlera të shumta, prandaj studimi i këtij të fundit në aspekte të ndryshme ka rëndësi të madhe.
Nëpërmjet studimit të tij zbulohen dukuri të ndryshme gjuhësore,
të cilat, në shumë raste, janë karakteristike vetëm për të.
Leksiku dialektor i florës dhe i faunës paraqitet i larmishëm
edhe nga ana fjalëformuese. Emërtimet e formuara me ndajshtesa, si edhe në gjuhën e përgjithshme, përbëjnë një numër të
madh. Ato janë formuar nga tema fjalësh të parme, të prejardhura
ose të përbëra.
Formimi ndajshtesor i emërtimeve që u përkasin këtyre
sferave, nuk është bërë objekt i ndonjë studimi të veçantë, megjithatë, gjatë analizës së dukurive gjuhësore për të folme të
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krahinave të ndryshme është trajtuar edhe kjo mënyrë e formimit
të tyre.
Në formimet ndajshtesore të këtyre emërtimeve marrin
pjesë një numër i madh parashtesash dhe prapashtesash,11 të
cilat pasurojnë më tej mjetet fjalëformuese të shqipes.
Emërtime të formuara me parashtesim
Me parashtesim janë formuar zakonisht emërtime që janë
kategori leksiko - gramatikore të njëjta me temën fjalëformuese.
Parashtesat që marrin pjesë në këto formime, janë të mbarë
shqipes, por disa prej tyre janë pak ose aspak të njohura dhe me
përdorim të kufizuar. Gjatë analizës do të bëhen vërejtje të
veçanta për secilën prej tyre sipas rastit.2
Këto parashtesa janë:
Parashtesa bër -, të cilën A. Xhuvani - E. Çabej e shohin si
një zgjerim me një r epentike të parashtesës bë -,3 ka përdorim
tepër të kufizuar. Me këtë parashtesë është formuar emri
bërnoçkë nga një temë emërore (noçkë).
Parashtesa bubu - ka formuar emrin bubulesh “Lulja e
gjembit të gomarit në gjendje të thatë”4 dhe mbiemrin bubulesh, e “Që ka lesh të dendur, me shumë lesh (zakonisht për qentë)”
nga tema emërore lesh. Ky element del edhe në strukturën e mjaft
emrave të tjerë që u përkasin këtyre sferave, si: buburezë,
buburiskë, buburizë, buburrec, bubuzhel, bubuzhingë etj.,5 për të
cilët nuk ekzistojnë temat prodhuese të mëvetësishme. A. Dhrimo
në raste të tilla, kur nuk ekzistojnë të mëvetësishme të gjitha temat
prodhuese, fjalët (emrat, mbiemrat) i pranon si të parme.6 Ne
mendojmë se, kur tema prodhuese është e dallueshme qartë te
1

. Parashtesat dhe prapashtesat që pasqyrohen në këtë artikull, janë krahasuar
me parashtesat dhe prapashtesat e pasqyruara nga A. Xhuvani - E. Çabej,
Parashtesat e gjuhës shqipe dhe Prapashtesat në gjuhën shqipe, Aleksandër
Xhuvani, I, Tiranë, 1980.
2
. Për t’i dhënë sa më të plota parashtesat dhe prapashtesat që marrin pjesë
në formimin e emërtimeve të këtyre sferave, do të trajtohen edhe ato raste kur
mjeti fjalëformues del në një formim të vetëm
3
A. Xhuvani -E. Çabej, Parashtesat ..., vep. e cit., f. 366
4
Emërtimet e panjohura ose pak të njohura do të jepen bashkë me kuptimin e
tyre, ndërsa emërtimet e njohura nuk do të shpjegohen.
5
Për kuptimet e këtyre emrave shih në FGJSSH, f. 186 – 187.
6
A. Dhrimo, Formimi i mbiemrave në gjuhën e sotme shqipe, SF., 3, 1972,f.
52.
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një fjalë e prejardhur, elementi i parë është parashtesë. Për ato
fjalë, tema prodhuese e të cilave nuk dallohet, duhet parë
etimologjia e tyre. Kjo vërejtje është e vlefshme edhe për
parashtesat e tjera. Te fjala bubulesh ky element është
parashtesë.
Parashtesa çiri - nuk është pasqyruar në punimin e A.
Xhuvanit dhe të E. Çabejt. Kjo parashtesë ka formuar nga një
onomatope emrin çiriçingë “Zog me trup të vogël, me ngjyrë të
hirtë, me bisht të gjatë ngjyrë blu të errët, kur këndon bën çing,
çing.”7
Kjo parashtesë mund të jetë variant i parashtesës ciri- , e
cila del te disa fjalë me përdorim të ngushtë dialektor e lokal
(cirivile e cirivilkë), që janë formime onomatopeike nga viu-viu.8
Arsyeja e përdorimit të ç - së në vend të c - së mund të jetë për
lehtësi shqiptimi.
Parashtesën ka - A. Xhuvani - E. Çabej e marrin si variant
të parashtesës k(ë) -: kabisht (bisht), kaçep (çep), kaçubë (çubë)
etj.9 Kjo parashtesë është e veçantë, pasi variant përbën forma e
një parashtese që formon po ato fjalë që formojnë edhe format e
tjera të saj.10 Po të ishte variant, ajo do të përdorej edhe për
formimin e fjalëve i këtillë, kështu, këlysh etj. kjo parashtesë ka
formuar emra që u përkasin këtyre sferave nga tema emërore, pa
u prishur kuptimi i temës fjalëformuese: kalesh (lesh),11 kacep
(cep) “Vesh rrushi me kokrra të mëdha e të dendura„ etj.
Parashtesa kalla -, që nuk është pasqyruar në punimin e A.
Xhuvanit - E. Çabejt, nuk është shumë produktive. Kjo parashtesë
ka formuar ndonjë emër a folje nga tema emërore a foljore, pa u
7

Fjalëformimi onomatopeik është i njohur në gjuhën shqipe. Shih për këtë më
gjerë M. Halimi, Çështje fjalëformimi në gjuhën shqipe, Prishtinë, 1996; E.
Angoni, Onomatopetë dhe mundësitë e tyre fjalëformuese, Çështje të
gramatikës së sotme shqipe, II, 1975.
8
A. Xhuvani - E. Çabej kanë shënuar me këtë parashtesë, ndër të tjera, fjalën
cirivi, që nuk ka kuptimin e asnjërës nga këto dy fjalë (Shih Parashtesat..., vep.
e cit., f. 368).
9
Po aty, f. 373
10
Shih edhe J. Kole, Rreth emrave të prejardhur në ore -, Çështje të
gramatikës së sotme shqipe, II, 1975, f. 109.
11
A. Xhuvani dhe E. Çabej dallojnë tek emri kalesh parashtesën ka - dhe emrin
lesh. (Shih Parashtesat..., vep. e cit., f. 373). Qëndrimin tonë lidhur me këtë
formim e kemi shprehur në artikullin “Emërtime të përbëra dhe të përngjitura në
leksikun dialektor të botës bimore dhe shtazore”, Kërkime universitare, Buletin i
Universitetit “E. Çabej”, Gjirokastër, nr. 11, 2005, f. 42, shën. 17.
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prishur kuptimi i temës fjalëformuese: kallacep (cep) “Kokërr mani
e madhe”, kallapec (me metatezë) “Kallacep”, kallambyt (mbyt)
“Kacafyt” etj.
Parashtesa koço - ka përdorim mjaft të rrallë edhe në
gjuhën e përgjithshme. Me këtë parashtesë janë formuar nga tema
foljore lidh emri koçolidhe “Dru i vogël, copë druri e shkurtër” dhe
mbiemri koçolidh, - e “ Që ka trup të vogël, por të shëndoshë
(Vetëm për kafshët)”. Formimet e reja e ruajnë disi kuptimin e
temës fjalëformuese. Këto dy emërtime dalin edhe me variantin
koto -: kotolidhe, kotolidh - e. Në FGJSSH është pasqyruar vetëm
emri koçobash, -i (f. 838), i cili është formuar me këtë parashtesë
nga tema prodhuese bash.
Kjo parashtesë duket të jetë përdorur me kuptim zogëlimi te
formimet koçolidhe, kotolidh, -e, sepse në Tomoricë (Skrapar)
dëgjohet edhe emri toponimik koçomal/e, - ja (mal, majë), i cili ka
kuptimin “ Majë e vogël bregu a kodre„.
Parashtesa koçi - ka formuar emrin koçimare nga tema
emërore mare. Emri i ri emërton të njëjtën bimë që emërton emri
që shërben si temë prodhuese.
Parashtesa kollo -, që nuk mendojmë të jetë variant i
parashtesës kolo -12 për arsyen e dhënë më sipër (shih te
parashtesa ka -), sikurse edhe në gjuhën e përgjithshme, ka
formuar emra nga tema emërore: kollobishte (bisht) “Manare„,
kollofoçkë (foçkë, fyçkë) “Vezë që nuk nxjerr zog „ etj.
Parashtesa korro - ka formuar emra kafshësh, bimësh dhe
pjesësh të trupit të tyre nga emra të pjesëve të trupit: korrovesh, - i
(vesh) “Dash me veshë shumë të vegjël„ , korrobishte (bisht),
korrofunde (fund) “Korube.” Fjalët e formuara me këtë parashtesë
kanë kuptim të ndryshëm nga ai i temës prodhuese. A. Xhuvani E. Çabej pasqyrojnë fjalë të ndryshme të formuara me këtë
parashtesë, disa prej të cilave, siç vërejnë edhe vetë ata,
përmbajnë foljen korr.1313 Në FGJSSH mbiemri korrovesh, - e ka
kuptimin “Që i ka llapat e veshëve të prera, veshprerë„ (f. 873).
Pra, korrovesh do të thotë “Me veshë të prerë, të korrur„. A.
Dhrimo elementin e parë (korro) të mbiemrave korrovesh - e,
korrobac, - e, korropesh, - e, korrozi nuk e pranon si parashtesë
dhe këta mbiemra i sheh si të parmë për arsyen e dhënë më
12

Kështu është paraqitur nga A. Xhuvani - E. Çabej. ( Parashtesat..., vep., e
cit., f. 379)
13
Po aty, f. 379
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sipër.14 Struktura të tilla me zanore lidhëse A. Kostallari i përfshin
te kompozitat me burim popullor, mjaft të vjetra.15
Elementi i parë te emërtimet korrovesh, korrofunde,
korrobishte është gjymtyrë e kompozitës. Si parashtesë ky
element është përdorur te mbiemri korrozi, për analogji me
koropesh, - e “Zeshkan, i zeshkët„16 Në ndonjë të folme (Tomoricë
e gjetkë) ky element (korro) përdoret si fjalë e veçantë me të
njëjtin kuptimin me mbiemrin korrozi.
Parashtesa m - ka formuar foljen mbrydh “Godit disa herë
frutin e mollës, të ftoit etj. pas një guri a diçkaje të fortë deri sa të
zbutet, të qullet” dhe mbiemrin i mbrydhët (brydhë). Për analogji
është formuar edhe folja mbërshaket “Zverdhet bima nga era ose
mungesa e ujit” si dhe mbiemri i mbërshakur.
Parashtesa ma - në leksikun e këtyre sferave ka formuar
emrin magjar, të cilin A. Xhuvani - E. Çabej e shënojnë magar
(nga gare, gaç, qafa e Agrit).17
Parashtesa malla - nuk është pasqyruar në punimin e A.
Xhuvanit dhe të E. Çabejt. Me këtë parashtesë është formuar
mbiemri mallagur “Që është i fortë si guri, sepse nuk është pjekur,
i papjekur, aguridh (Zakonisht për fikun)” nga tema emërore gur.
Emërtimi i ri ruan lidhje kuptimore me fjalën nga e cila ka ardhur.
Ka përdorim mjaft të rrallë.
Në përdorim dialektor si parashtesë del elementi mala (edhe në variantin mela -) tek emërtimi malakuqe “Lulëkuqe„ , i
formuar nga tema mbiemërore e kuqe.
Parashtesa n - i shtohet para temës fjalëformuese pa e
prishur kuptimin e saj: ngalë (galë) etj.
Parashtesa për -, që është mjaft produktive në gjuhën e
pëgjithshme, në leksikun e këtyre sferave ka formuar ndonjë folje
a ndajfolje. Me këtë parashtesë janë formuar foljet përvjel,
përdridhet nga temat foljore vjel dhe dredh, që ruajnë lidhje
kuptimore me temat prodhuese, si dhe ndajfolja përdhëmbësh
“Gjendja që ndodhet kafsha kur është pa ngrënë, pa kullotur„, me
përngjitje të parafjalës për me emrin dhëmb në rrjedhore.

14

A. Dhrimo, Formimi i mbiemrave ..., art. i cit., f. 52
A. Kostallari, Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe, Studime
mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, I, 1972, f. 86.
16
A. Xhuvani - E. Çabej, Parashtesat..., vep. e cit., f. 380
17
Po aty, f. 385
15
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Parashtesa pro - ka formuar emrat sinonimikë prokular
(kular) dhe prokulaç (kulaç) “Akrepi” nga dy tema emërore, të cilat
emërtojnë sende që kanë tipare të ngjashme me kafshën e
emërtuar nga emrat e prejardhur. Formimet e reja kanë kuptim të
ndryshëm nga tema prodhuese.
Parashtesa s -, që është mjaft produktive në gjuhën e
përgjithshme, në leksikun e këtyre sferave ka formuar ndonjë
emër, si: sfurk (furk) “Akrep„ , spikth (pikth18) “Bimë që porsa ka
mbirë nga toka„ , spurthalaq (purthalaq) “Rrush që i ka kokrrat të
buta e të qullëta„ etj.
Parashtesa stër -, ka formuar emra me kuptim përgjasimi
prej emrash: stërkungull (kungull), stërqokë (qokë) etj.
Parashtesa sh - ka formuar folje prej emrash a foljesh:
shkoq (koqe, kokërr), shqengjoj (qengjoj, qengjore) “Liroj pajimet e
kafshës.” Folja e dytë është antonime me foljen që shërben si
temë prodhuese.
Parashtesa t (ë) - del tek emri tëmbël (ëmbël),19 te folja
tëharr (harr) dhe te mbiemri i tëharrur. Folja dhe mbiemri ruajnë
kuptimin e temës formuese, ndërsa emri tëmbël ka kuptim
antonimik me fjalën që e ka formuar.
Emërtime të formuara me prapashtesim
Prapashtesat që marrin pjesë në formimet ndajshtesore në
këtë leksik, janë të shumta. Në të shumtën e rasteve ato janë të
njohura dhe mjaft produktive edhe në gjuhën e përgjithshme, por
në disa raste janë karakteristike për leksikun e këtyre sferave.
Prapashtesat - aç dhe – açe20 janë dy prapashtesa të
veçanta. A. Xhuvani - E. Çabej - açe e sjellin si alomorf të
prapashtesës - aç.21
Prapashtesa - aç ka formuar fjalë që janë kategori të
ndryshme leksiko - gramatikore nga tema fjalëformuese. Kjo
prapashtesë ka formuar mbiemra prej emrash që ruajnë lidhje
18

Po aty, f. 402.
A. Xhuvani - E. Çabej e japin me funksion të paqartë (Parashtesat..., vep. e
cit., f. 409).
20
N. Vselaj dallon edhe variantet - ç, - çë, -çe të kësaj prapashtese ( Shih
“Çështje të shqipes standarde në fushë të leksikut e të fjalëformimit,” Prishtinë,
1997 ).
21
A. Xhuvani - E. Çabej, Prapashtesat ..., vep. e cit., f. 428 .
19
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kuptimore ndërmjet tyre: barkaç (bark), rrongaç (rrongë) “Që
përdoret për ndërzim me testikul. Dem rrongaç” etj. Kjo
prapashtesë ka formuar edhe emrin biglaç “Dru a degë që mbaron
me një degëzim më dysh„ nga tema emërore bigël, që ka kuptim
të njëjtë me emërtimin e formuar.
Prapashtesa - açe ka formuar mbiemrin paligaçe (palige)
“Që lind të vegjël pa arritur pjekurinë moshore. Dele paligaçe” etj.
Prapashtesa - açak, që nuk është pasqyruar nga A.
Xhuvani - E. Çabej, është formim nga prapashtesat - aç dhe - ak.
Me këtë prapashtesë janë formuar mbiemra që shënojnë ngjyrë,
prej mbiemrash që shënojnë po këtë cilësi: bardhaçak (i bardhë),
laraçak ( i larmë)22 etj.
Variant i kësaj prapashtese është prapashtesa - açok, e
formuar nga - aç dhe - ok, e cila merr pjesë në të njëjtat formime:
murraçok, bardhaçok, laraçok etj.
Prapashtesa - agan ka formuar mbiemrin laragan, - e nga
tema mbiemërore i larmë, me të cilën ruan lidhje kuptimore. Nuk
është pasqyruar në punimin e A. Xhuvanit dhe të E. Çabejt.
Prapashtesa - ak është mjaft produktive edhe në leksikun e
këtyre sferave. Ajo ka formuar emërtime që janë kategori të
ndryshme leksiko - gramatikore nga tema fjalëformuese. Kjo
prapashtesë ka formuar:
- Emra prej emrash që emërtojnë bimë, qenie, kohë etj. prej
një pasthirrme apo onomatopeje: sorrak (sorrë), ferrak (ferrë) “Zog
..., qëndron zakonisht në ferra„; murrak (murrë) “Zog me pendë
ngjyrë të zezë të hapur”; ftujak (ftujë), verak (verë) “Zog i
ngjashëm me bilbilin, duket gjatë stinës së verës”; dimërak (dimër)
“Zog me sqep të shkurtër dhe të trashë, me pendë të shndritshme,
duket gjatë stinës së dimrit„; përçak (përç) “Cjap përçor”; pullak
(pullë) “Ka, cjap që ka një a disa pulla me ngjyrë të ndryshme nga
ajo e trupit „; mëzak (mëz), verdhak (verdhë), shushak (shush shush, sh - sh) “Zog sa harabeli, që këndon zakonisht natën sikur
pëshpërit”; guhak (gu - gu me h antihiatizuese).

22

Paralelisht me këta mbiemra përdoren edhe mbiemrat sinonimë, të formuar
me prapashtesën - ash: bardhash, larash ( Përdoren edhe si emra, shih më
poshtë prapashtesën - ash ), por ata nuk kanë shërbyer si tema prodhuese për
mbiemrat në fjalë. Pra bardhaçak nuk është formuar nga bardhash + ak, por
nga i bardhë + açak etj.
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Në ndonjë rast kjo prapashtesë i jep fjalës së re kuptim
zvogëlimi a përkëdhelie: gushak (gushë) “Qen i vogël, i murrmë,
me gushë të bardhë” etj.
- Mbiemra prej emrash a mbiemrash që shënojnë të njëjtën
cilësi: curak, - e (curë) “Që ka leshin të rrallë”; vjeshtak, - e
(vjeshtë). motak, - e (mot), rrëzhdak, - e (rrezhde) “ Që ka veshët
të varur. Cjap rrëzhdak.”; fluturak, - e (flutur), verdhak, - e (i
verdhë), mushak, - e ( i mushëm) “Që ka ngjyrë të zezë e nuanca
të bardha.” Një pjesë e mirë e këtyre mbiemrave janë emërzuar
dhe sot përdoren më shpesh si emra.
Prapashtesa - al ka formuar fjalë me kategori leksiko gramatikore të njëjtë ose të ndryshme nga tema prodhuese. Me
këtë prapashtesë janë formuar:
- Emra kafshësh prej mbiemrash a emrash: kuqal (i kuq),
zegal (zekth), buzal “Qen me buzë të trasha e të varura„ etj.
Emërtimet e formuara ruajnë lidhje kuptimore me temën
fjalëformuese. Kjo vihet re edhe tek emërtimet e grupit të dytë.
- Mbiemra prej emrash: cungal, - e (cungë) “Që ka bisht të
shkurtër”; buzal, - e (buzë) “Që i ka buzët të trasha e të varura” etj.
Kjo prapashtesë në ndonjë rast është shtuar edhe para
ndonjë prapashtese tjetër: ngordhalaq, - e (ngordhaq) “Shumë i
dobët, gati i ngordhur. Dash ngordhalaq”.
Prapashtesa - alaq e formuar nga prapashtesat - al dhe aq, ka formuar mbiemra prej emrash e mbiemrash. Mbiemrat e
formuar kanë kuptim pejorativ: purthalaq, - e (i purthosur, purthë)
“Që i ka rënë purtha. Kec purthalaq”, cungalaq, - e “Që nuk është
zhvilluar mirë. Misër cungalaq„ etj.
Prapashtesën - ale A. Xhuvani - E. Çabej e marrin si variant
të prapashtesës - al, si një zgjerim të kësaj të fundit me - e, me të
cilën janë formuar emra femërorë, si: hundale, koçale, trokale
etj.23 Shembujt e dhënë janë formime me prapashtesën - ale,
sepse nuk ekzistojnë temat trokall, hundal etj.
Në leksikun e këtyre sferave prapashtesa - ale ka formuar
emra bimësh, kafshësh etj. a të pjesëve të trupit të tyre nga tema
emërore, me të cilat emërtimet e reja ruajnë lidhje kuptimore:
kokale (kokë) “Bimë barishtore… me lule në majë në formën e
kokës”; vjeshtale (vjeshtë) “Bimë barishtore …që çel në vjeshtë”;
koçale (koç, kofshë) “ Kofsha e pulës” etj.
23
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Prapashtesa - ali ka formuar mbiemrin pullali nga një temë
emërore (pullë), me të cilën ruan lidhje kuptimore.
Prapashtesa - alli ka formuar mbiemra nga tema emërore:
bojalli (bojë) etj.
Prapashtesa - alor, konglutinim i prapashtesës - al dhe or, ka formuar ndonjë mbiemër, që ka kaluar edhe në emër:
pikalor, - e (pikë) “Që është me pika në turi, në trup etj. Pulë
pikalore„, pikalor (pikë) “ Zog ... me pendët e trupit lara - lara „ etj.
Një variant i kësaj prapashtese është prapashtesa - alosh,
e cila ka marrë pjesë për formimin e fjalëve të njëjta: pikalosh, - e,
pikalosh etj.
Prapashtesa - alle, ka formuar fjalë me kategori leksiko gramatikore të njëjtë (zakonisht me semantikë të njëjtë me temën
fjalëformuese) dhe kryesisht emra prej emrash: gongalle (gongë)
“Kocka e kërbishtjes te kafshët e trasha)”, gozhdalle (gozhdë) “Një
pjesë e prerë nga bima e misrit” etj.
Prapashtesa - aman ka formuar mbiemrin laraman nga
tema mbiemërore i larmë.
Prapashtesa - an, ka formuar në të shumtën e rasteve emra mashkullorë kafshësh sipas ngjyrës e madhësisë prej emrash
femërorë të formuar me metaforë: sorran (sorrë), verdhan (verdhë), zheran (zherë) “Dash i bardhë me vija të zeza në fytyrë”,
merxhan (merxhë), shegan (shegë), bojan (bojë), mollan (mollë)
etj.
Në ndonjë formin të prejardhur kjo prapashtesë është
shtuar para prapashtesës së temës prodhuese: curanak, - e (nga
curak) “Që ka lesh të pakët. Dele curanake„ etj.
Prapashtesa - anak(e) ka formuar mbiemra që ruajnë
lidhjet kuptimore me emrat a mbiemrat që shërbejnë si temë
prodhuese: zgjebanak, - e (zgjebe), purthanak, - e (purthë), shpirranak, - e (shpirrë), shtiranak, - e (i shtirë) “Që ka lindur para
kohe”, piranak, - e (pirës) etj. Kjo prapashtesë është formuar nga
prapashtesat - an dhe - ak, të cilat nuk mund të përdoren veças në
këto formime. Mbiemrat e formuar me këtë prapashtesë përdoren
me kuptim pejorativ.
Prapashtesa - anjë del mjaft rrallë. Ajo ka formuar emrin
capanjë (cap) “Dhi me brirë si të cjapit; capore.„
Prapashtesa - ar ka formuar emra dhe mbiemra nga tema
emërore me lidhje afërie, si: bullar (bollë), xanxar, - e (xanxë),
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palcar, -e (palcë)“ Që nuk ka arritur fazën e plotë të zhvillimit.
Misër palcar „ etj.
Me prapashtesën - are është formuar mbiemri dyjare (dy,
me j antihiatizuese) “Që bën dy të vegjël. Dhi dyjare” etj.
Prapashtesa - arak(e), 24 e formuar nga prapashtesat - ar
dhe - ak, ka formuar edhe fjalë me kategori leksiko - gramatikore
të ndryshme nga tema fjalëformuese. Kjo prapashtesë ka formuar
pak mbiemra prej mbiemrash a emrash, me të cilët ruan lidhje
semantike: mëndarak, - e (nga folja mënd) “Që pi sisë i detyruar”,
xebarak, - e (xebë) “Që ka ngjyrë të zezë. Kec xebarak.”
Prapashtesa - askë ka formuar emrin laraskë nga mbiemri i
larmë.
Disa nga formimet e prejardhura me këtë prapashtesë, të
paraqitura nga A. Xhuvani - E. Çabej, nuk janë të tilla. Kështu,
mbiemrat vjeshtarak e gjysmarak nuk janë formime me
prapashtesën - arak nga vjeshtë e gjysmë, por janë formuar me
prapashtesën - ar, e cila është shtuar para prapashtesës - ak
(vjeshtak e gjysmak).
Prapashtesa - ash, që është produktive në gjuhën e
përgjithshme, edhe në këtë leksik ka formuar mjaft emra prej
emrash e mbiemrash me lidhje semantike të afërt. Zakonisht
formohen emra
sipas ngjyrës, por edhe sipas ndonjë vetie: murrash (murrë),
larash (i larmë), balash (balë), pullash (pullë), jargash (jargë)
“Kërmilli i zi” etj.25
Kjo prapashtesë është shtuar edhe te ndonjë temë prodhuese e prejardhur me prapashtesë, si te mbiemri kuqalash etj.
Prapashtesa - at ka formuar pak emra prej emrash që kanë
në disa raste të njëjtin kuptim: mëzat (mëz), breshkat (breshkë),
yshyrat (yshyr) “Në përgjithësi frutat e zarzavatet” etj.

24

Disa nga formimet e prejardhura me këtë prapashtesë, të paraqitura nga A.
Xhuvani - E. Çabej, nuk janë të tilla. Kështu, mbiemrat vjeshtarak e gjysmarak
nuk janë formime me prapashtesën - arak nga vjeshtë e gjysmë, por janë
formuar me prapashtesën - ar, e cila është shtuar para prapashtesës - ak
(vjeshtak e gjysmak).
25
Ndryshe nga prapashesa - an (Shih vërejtjen për këtë prapashtesë),
prapashtesa - ash në disa raste nuk ka formuar emra mashkullorë nga emrat
femërorë përkatës, por nga emra të tjerë. Emrat femërorë përkatës janë
formuar me po këtë prapashtesë, me zgjerim në - e: pullashe, murrashe etj.
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Prapashtesa - cë ka përdorim mjaft të rrallë. Me këtë
prapashtesë është formuar emri larcë “Dhi e larme„ nga mbiemri i
larmë.
Prapashtesa - çe ka formur emra prej emrash kuptimisht të
afërt a të njëjtë me ta: briçe (bri), kapçe (kap) “Pupagjel”, gomçe26
etj.
Prapashtesa - çkë ka formuar emra prej emrash a
mbiemrash me lidhje të ngushta kuptimore: briçkë (bri), gdhënçkë
(gdhë)27 “Gdhë i vogël”, krimbçkë (e krimbur), lënçkë (e lënë)
“Diçka e vogël, e parëndësishme (zakonisht për frutat e perimet)”
etj. Me këtë prapashtesë është formuar emri klloçkë nga
onomatopeja kllo - kllo “Zëri i klloçkës kur thërret zogjtë„.
Prapashtesa - e ka formuar emra sipas ngjyrës a ndonjë
tipari tjetër prej mbiemrash a emrash që tregojnë ngjyrë ose prej
onomatopesh: murre (e murrët), çile (e çilët), vëthe (vëth) “Dhi me
dy kokrra mishi të varura në qafë‚, , ciqe (ciq - ciq), cërre (cërr cërr), kërce (kërc - kërc), përrce (përrc - përrc)28 etj.
Prapashtesa - ec ka formuar emra kafshësh prej emrash,
mbiemrash a onomatopesh, të cilët nuk duket të kenë karakter
deminutiv:29 korbec (korb), skopec ( i skopitur) belec (belë, bellë),
turrec (turr - turr) “Turtulli” etj.
Prapashtesa - ere ka formuar emra prej emrash mbi
ngjashmëri a lidhje të drejtpërdrejtë kuptimore: gunere (gunë)
“Bimë barishtore…me push të hollë në kërcell a gjethe”; dushnjere
nga dushk, me ndërrim të k-së në nj (Dukuri dialektore për

26

Emri kapçe ka temë fjalëformuese shkurtimin e fjalës kaposh, ndërsa për
emrin gomçe A. Xhuvani dhe E. Çabej dallojnë si temë fjalëformuese shkurtimin
e fjalës gomar (Prapashtesat, vep. e cit., f. 459). Në ndonjë të folme (Tomoricë
e gjetkë) trajta gomçe përdoret vetëm me kuptim konotativ.
27
Sipas A. Xhuvanit dhe E. Çabejt, emri gdhënçkë ka si primitiv gdhënd
(Prapashtesat..., vep. e cit., f. 460). Ne mendojmë që ky emër të ketë temë
fjalëformuese emrin gdhë, gdhën, sepse emri gdhënçkë është në sinonimi të
plotë me këtë emër, por me kuptim zvogëlimi. Me këtë kuptim përdoren edhe
emrat loçkë, syniçkë etj.
28
Sipas A. Xhuvanit dhe E. Çabejt, emri gdhënçkë ka si primitiv gdhënd
(Prapashtesat..., vep. e cit., f. 460). Ne mendojmë që ky emër të ketë temë
fjalëformuese emrin gdhë, gdhën, sepse emri gdhënçkë është në sinonimi të
plotë me këtë emër, por me kuptim zvogëlimi. Me këtë kuptim përdoren edhe
emrat loçkë, syniçkë etj.
29
Për kuptimin e emrave të formuar nga onomatopetë shih FGJSSH.
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formimin e shumësit të disa emrave, si: dushk - dushnje, vishkull vishnje, peshk - peshnje etj.30)
Prapashtesa - esë, mjaft produktive në leksikun e
përgjithshëm për formimin e emrave prejfoljorë, ka formuar edhe
ndonjë emër konkret prej foljesh: fshesë (fshij) “Malakuqe,”
rrallesë (rralloj) “Bima që shkulet gjatë prashitjes a rrallimit„ etj.
Prapashtesa - eshë ka formuar mbiemrin pullaleshë nga
tema mbiemërore pullali “Që ka pulla në ngjyrë të ndryshme në
trup„; bojalleshë (bojalli) etj.
Prapashtesa - ës ka formuar:
- Emra bimësh, kafshësh, pjesësh të trupit, rrallë ndonjë
emër veprues si dhe ndonjë mbiemër, të cilët i ruajnë lidhjet
semantike me foljet që shërbejnë si tema fjalëformuese: qelbës
(qelb) “Bimë barishtore..., me erë të keqe”; ngjitës (ngjit) “Bar… që
ka aftësi të ngjitet pas duarve”; pirës (pi); heqës (heq) “Kocka e
gjoksit të shpendëve„ etj.
- Emra bimësh prej emrash sendesh, mbiemrash a emrash
topikë me lidhje të ndryshme kuptimore, si: koqës (koqe, kokërr)
“Bar…, që lëshon kokrra të shumta, të vogla e të rrumbullakta”;
lakrorës (lakror) “Kungull…, që e përdorin për gjellë lakrori”; fiqës
(fik, fiq) “Fugë„; roshnikës (Roshnik) “Fik…”; frëngës (frëng)
“Duhan…” etj.
- Emra kafshësh a shpendësh prej pasthirrmash ose
onomatopesh: vërgës (vërg) “Dash që përdoret për ndërzim,”
pupës (pup - pup) “Zog …, që ecën duke kërcyer”, turrës (turr turr) “Turtull” etj.
- Ndonjë emër nga emër që emërton po atë shpend:
bilbilës (bilbil).
- Mbiemra që përcaktojnë emra bimësh, prej emrash, si:
patëllxhanës (patëllxhan) “Lloj fiku…” etj.
Prapashtesa - ësirë, mjaft produktive në gjuhën e
përgjithshme, ka formuar pak emra nga tema mbimërore me
semantikë të njëjtë: ngordhësirë (i ngordhur), kalbësirë (i kalbur)
etj.
Prapashtesa - ëz ka formuar emra bimësh, kafshësh,
insektesh etj. nga emra sendesh a bimësh: samarëz (samar)
“Insekt me pjesën kurrizore të fortë, me ngjyrë të gjelbër, që mban
30

A. Xhuvani - E. Çabej i japin këto formime me kuptim zvogëlimi
(Prapashtesat..., vep. e cit., f. 463). Emërtimet në fjalë edhe kuptimisht nuk
lidhen me mbiemrin i vogël.
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erë kur e prek me dorë„; vgjerëz (vgje - ri) I) “ Bimë barishtore ...,
që ngjan në formë me një pishë të vogël „ II) “Kafshë e vogël sa
ketri, me ngjyrë kafe të errët dhe me gushë të bardhë, që
ushqehet me boçe pishe„ etj.
Prapashtesa - guc, mjaft e rrallë edhe në gjuhën e
përgjithshme, ka formuar emrin gurguc (gur) “Misër me kalli të
vogël, me kokrra të vogla e shumë të ngjeshura me njëra - tjetrën.”
Prapashtesa - gjin, e paevidentuar nga A. Xhuvani dhe E.
Çabej, ka formuar emrin murgjin ( i murmë ) “ Ka i murmë në të
kuq„. Variant i kësaj prapashtese është - gjosh, me të cilën është
formuar emri murgjosh (i murmë).
Prapashtesa - icë ka formuar fjalë që nuk duket të kenë
karakter deminutiv. Me këtë prapashtesë janë formuar emra
femërorë prej emrash: gomaricë (gomar), murricë (murrë), rasaticë
(rasat) “Bimë lakre me lule)„; zhulicë (zhul), mokëricë (mokër) “Një
lloj mize që gjendet në brumë”; gushturicë (gusht) “ Shkurre që
çon farat në muajin gusht” etj.
Prapashtesa - iç ka formuar prej një pashirrme a teme
emërore emra në ndonjë rast me kuptim zvogëlimi a përçmimi:
kërriç (kërr, përdoret edhe si pasthirrmë për të thirrur gomarin),
gomiç (me shkurtim të emrit gomar).
Prapashtesa - ik ka formuar ndonjë emër nga një temë
emërore kuptimisht e afërt ose e njëjtë: balik (balë) etj.
Prapashtesa - il ka formuar ndonjë fjalë me kategori leksiko
- gramatikore të njëjtë me temën fjalëformuese: grashil (grosh)
“Grashinë” etj.
Prapashtesa - ile ka formuar emra nga mbiemra a emra:
kuqile (kuqe) “Lopë e kuqe”, kaçile (kaç, kaçkë) “Kokërr arre pa
lëvozhgë.”
Prapashtesa - imë, karakteristike për formimin e emrave
abstraktë, ka formuar emrin rrallimë “Bima e misrit që shkulet gjatë
prashitjes„ nga tema foljore rralloj.
Prapashtesa - ilë ka formuar emrin cërrilë (cërre) “Zog me
trup më të vogël se cërrja, me ngjyrën e puplave lara - lara „.
Prapashtesa - ingë ka formuar ndonjë emër nga
onomatope: zhuzhingë (zhuzh - zhuzh) etj.
Prapashtesa - injë ka formuar emra nga mbiemra: tërbinjë
(e tërbuar) “Bushtër e keqe, agresive”, mullinjë, që del edhe
mullënjë dhe mëllënjë (murrë) “Zog me trup sa mëllënja, me ngjyrë
të murrme„.
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Prapashtesa - iqe ka formuar pak emra prej emrash: lariqe
(larë) “Dhi e larme”, baliqe (balë) etj.
Prapashtesa - is ka formuar emrin laris (larë) dhe ndonjë
folje prej onomatopesh: kuis (ku) etj.
Prapashtesa - iskë ka formuar emra kafshësh sipas ngjyrës
nga emra a mbiemra që e kanë ose e
shënojnë këtë cilësi: lariskë (i larët, larë), baliskë (i balët, balë) etj.
Prapashtesa - ishkë, ka formuar emra kafshësh nga tema
mbiemërore: bërdhishkë (e bardhë, bardhë), bërdëllishkë (e
bërdëllëme)“ Që vjen si e bardhë „ etj.
Prapashtesa - isht, që është mjaft prodhuese në gjuhën
shqipe për formimin e ndajfoljeve, edhe në këtë leksik ka formuar
ndonjë ndajfolje: shterpisht (shterpë) etj.
Prapashtesa - ishte ka formuar emrin me kuptim zvogëlimi
konishte (kone) “ Qen me trup të vogël„.
Kjo prapashtesë del edhe si variant i prapashtesës - ishtë
(Shih te kjo prapashtesë).
Prapashtesa - ishtë ka formuar:
- Mjaft emra bimësh nga emra bimësh, me të cilët ruajnë
lidhjet kuptimore: ahishtë (ah), rrapishtë (rrap), shelgjishtë (shelg),
fierishtë (fier) etj.31 Variant i kësaj prapashtese në këto formime
del - ishte,32 që ka përdorim të njëjtë me të: ahishte, rrapishte,
shelgjishte etj. Edhe në ato raste kur Xhuvani e Çabej vërejnë
vetëm përdorimin e variantit - ishte të prapashtesës - ishtë33, tek
emërtimet e këtyre sferave dalin të dy variantet: barishte dhe
barishtë (bar + ishtë), elbishte dhe elbishtë (elb + ishtë), lëmizhde
dhe lëmizhdë (lëmë + ishtë, me sonorizim të sh - së në zh dhe të t
- së në d) etj.
- Emra e mbiemra prej emrash që kanë lidhje gjinore ose
afëri tiparesh me fjalën nga e cila kanë ardhur: kallamishtë

31

Këto emërtime veç kuptimit kolektiv, përdoren edhe me kuptim të
veçantë, emërtojnë një bimë të vetme të atij lloji. Pra, shelgjishte ka kuptimin 1.
“Dru shelgu jo i lartë, i tipit të shkurreve”; 2. “Tërësi shelgjesh, shumicë bimësh
shelgu në një vend.” Strukturë të tillë kuptimore kanë edhe rrapishte, vgjerishte,
ahishte etj.
32
N. Veselaj parapëlqen trajtën - ishtë, me përjashtim të ndonjë rasti, si te fjala
punishte ( Shih Çështje të shqipes standarde ..., vep. e cit., f. 84 ).
33
A. Xhuvani - E. Çabej, Prapashtesat ..., vep. e cit., f. 504. Shih edhe A.
Kostallari, Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit të strukturës së gjuhës
sonë letrare, SF, 2, 1982, f. 15.
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(kallam), urdhishtë (urth), lakërishtë (lakër) etj. Edhe tek emrat e
këtij grupi të dy variantet kanë pothuaj të njëjtën denduri përdorimi.
Prapashtesa - je ka formuar emra veprimi, por edhe ndonjë
emër tjetër abstrakt a ndonjë emër bime nga folje që tregojnë
veprim ose gjendje: mbrydhje (mbrydh), qimosje (qimos)
“Bashkimi në një të vetme i dy tufave me bagëti”, kakarisje
(kakaris), mëndje (mënd) “Veprimi sipas kuptimit të foljes mënd”,
kuturosje (kuturos) “Qorrollisje si pasojë e goditjeve që merr
kafsha në kokë”, maritje (marit) “Përtharja e një bime të njomë të
prerë a të shkulur kur qëndron për një farë kohe në diell”, plasje
(plas) “Sëmundje kafshësh…”, dredhje (dredh) “Dredhkë” etj.
Kjo prapashtesë ka formuar emra e mbiemra të gjinisë
femërore prej emrash, mbiemrash a ndonjë fjalë tjetër, me të cilët
ruajnë lidhje të largëta kuptimore: elbje (elb) “Dardhë…”; korrikje
(korrik), bishtje (bisht), buzje (buzë) “Sëmundje që u bie zakonisht
kecave, u prish buzët kur u shpohen nga gjembat e drizave gjatë
kullotës”; fshikartje (fshikartë, pa ndryshim kuptimi), hidhje ( e
hidhur) “Bimë barishtore…, ka shije të hidhur” etj.
Prapashtesa - it ka formuar folje nga tema emërore a një
onomatope: koqit (koqe, kokërr) “Ha një rrush kokrra-kokrra);
zhaparit (zhapë), mllaçit (mllaç-mllaç) etj. Te këto folje del edhe
varianti - it: koqis dhe koqit, zhaparis dhe zhaparit (zhapë), mllaçis
dhe mllaçit (mllaç-mllaç) etj. Edhe në fjalorët e gjuhës shqipe këto
folje janë paqyruar në të dy trajtat. Janë formime me prapashtesën
- it.34
Prapashtesa - jelë ka formuar emrin murrjelë (e murrme)
“Kandërr me trup më të madh se grerëza, me ngjyrë të murrme,
me thumb të mprehtë, pickon kafshët e trasha.„
Prapashtesa - k ka formuar pak emra me kuptim zvogëlimi
nga emra a mbiemra: rrushk (rrush), larushk (larush) etj.
Prapashtesa - kë është mjaft produktive në leksikun e
këtyre sferave. Ajo ka formuar emra e mbiemra prej emrash,
mbiemrash, onomatopesh etj.:
- Emra bimësh a kafshësh nga emra personash, kafshësh,
shpendësh etj., me të cilët ruajnë lidhje kuptimore: çobankë
(çoban) “Bimë barishtore njëvjeçare me gjethe të ngjashme me
koprrën, me
34

Shih më gjerë L. Buxheli, Formimi i foljeve në gjuhën e sotme shqipe,
Tiranë, 2008, f. 288
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kërcell të degëzuar, rritet deri 70 cm, është aromatike, mbin
në kullota alpine”; dervishkë (dervish) “Këpurdhë me bisht të gjatë
e kësulë të bardhë, përdoret për ushqim”; kovaçkë (kovaç) “Dele e
bardhë me fytyrë të zezë”; arapkë (arap), bufkë (buf) “Këpurdhë
me kësulë të mbledhur e të madhe”;
gjerdhankë (gjerdhan) “Dhi e bardhë me një shirit qimesh të kuqe
ose të zeza rreth qafës„; breskë (brez) “Dhi me një brez qimesh të
ndryshme nga ngjyra e trupit„; rabushkë (rabush), sorrkë (sorrë)
“Dele e bardhë me pika të zeza në fytyrë”; çoçkë (çoçe) “Kokërr
(vetëm për hudhrën)”; gjoskë (gjosë) “Dhi e zezë me pjesën e
barkut të bardhë” etj. Disa prej këtyre emrave kanë të njëjtin
kuptim me emrin paraardhës: çoçkë (çoçe), rabushkë (rabush),
hardhuckë (hardhucë), gjoskë (gjosë), zezkë (e zezë) etj.
- Emra prej mbiemrash, onomatopesh etj.: drethkë (e
dredhur), profkë (prof - prof) “ Qeska me fara e fshikartës”, struqkë
(struq) “Që është e trashë dhe e njomë. Dru struqkë”, plluqkë
(plluq) “Kalbësirë”, pufkë (puf - puf) “Fendosë”, kërckë (kërrc kërrc) “Kërce” etj.
Kjo prapashtesë ka formuar emra të gjinisë femërore nga
emrat mashkullorë përkatës të prejadhur me prapashtesë a
përbërje: balashkë (balash), pullashkë (pullash), llapushkë
(llapush), brihellkë (brihell) “Dhi me brirë të gjatë e të drejtë „ etj.
Prapashtesa - le, e rrallë në këto formime dhe në ato të
gjuhës së përgjithshme, ka formuar emrin pufle (puf-puf) “Lloj
kërpudhe e rrumbullakët e pa bisht, e cila kur piqet, mbushet me
një pluhur në ngjyrë të errët dhe bën puf kur shtypet„.
Prapashtesa - lor ka formuar ndonjë emër prej një teme
emërore që tregon një shenjë të veçantë: çafkëlor (çafkë) “Zog…,
me pak pendë të ngritura sipër kokës” etj.
Prapashtesa - llak ka formuar mbiemrin bërdëllak, - e “Që
vjen si i bardhë„ nga tema mbiemërore i bërdëllëmë, me të njëjtin
kuptim.
Prapashtesa - llëm (e) ka formuar mbiemrat sinonimikë
bardhëllëm, - e (i, e) dhe bërdëllëm, - e (i, e) nga tema
mbiemërore i bardhë.
Prapashtesa - lli ka formuar kryesisht mbiemra prej emrash
që tregojnë tipar të kafshës: revanlli (revan) “Që përdoret për
revan (vrapim). Kalë revanlli” etj.
Prapashtesa - më ka formuar emra prej foljesh, si:
blegërimë (blegërij), ulërimë (ulërij), kakarimë (kakaris) etj.
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Prapashtesa - një ka formuar:
- Emra prej emrash, foljesh, onomatopesh: kaponjë
(kaposh) “Kokrra e misrit të pjekur që pëlcet„; rrallonjë (rralloj)
“Bimë e shkulur gjatë rrallimit”; kllunjë (kllu - kllu) “Kllukë” etj.
- Mbiemra prej emrash: kërthinjë (ie) nga kërthi “Që ka
lindur vonë”. Te ky emërtim kjo prapashtësë është zgjeruar më tej
në - të dhe ka formuar mbiemrin i kërthinjtë.
Prapashtesa - o është mjaft produktive, si edhe në gjuhën e
përgjithshme. Kjo prapashtesë ka formuar:
- Emra kafshësh prej emrash femërorë a mbiemrash sipas
ngjyrës a ndonjë tipari tjetër. Përbëjnë shumicë: murro (murrë),
xebo (xebë), laro (larë), kuqo (kuqe), gjeso (gjesë), verdho
(verdhë), bello (bellë), raço (raç, i çilët), bardho ( bardhë), briço
(briçe), çuko (çukë) “Dash me veshë të vegjël e të shkurtër „;
vëtho (vëthe) “Cjap që ka dy gjëndra mishi të varura në qafë „;
xhufo (xhufe) “Qen me qime të gjata e të dendura„; syko (sykë)
“Ka me vetulla të zeza „; cungo (cungë) “Që ka bishtin të shkurtuar
a të prerë„; rrongo (rrongë) “Që është i madh, i moshuar (për
kafshët)„; piko (pikë) “Qen me njolla të bardha në fytyrë „ etj.
- Emra kafshësh prej emrash të pjesëve të trupit të tyre (në
disa raste duke marrë parasysh edhe ngjyrën): buzo (buzë) “Qen
me buzë të trasha”; gusho (gushë) “Qen me ngjyrën e gushës të
ndryshme nga ajo e trupit”; bishto (bisht) “Që ka bisht të shkurtër”;
vesho (vesh) “Qen me veshë të prerë „ etj.
Prapashtesa - ok ka formuar pak emra e mbiemra prej
emrash me kuptime të ndryshme: samarok (samar) “Pakicë leshi
që ua lënë pa qethur zakonisht qengjave mbi shpinë deri afër
bishtit”; bishtok, - e (bisht) etj.
Me këtë prapashtesë janë formuar edhe disa emra
mashkullorë nga emrat femërorë përgjegjës: maçok ( mace),
patok (patë) etj.
Prapashtesa - oke ka formuar emra nga emra e
onomatope: faroke (farë) “Qepa që lëshon farë”; cicioke (ciu - ciu)
etj.
Prapashtesa - ol ka formuar emra me kuptim zvogëlimi:
bicol (bice) “Kafshë mashkull që ka trup më të vogël se kafshët e
tjera të llojit të vet, por të shëndoshë„, koçol (koçkë) “Kalli misri i
vogël„ etj.
Prapashtesa - onjë ka formuar emra femërorë kafshësh e
bimësh prej emrash e mbiemrash që ruajnë lidhje kuptimore:
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bardhonjë (e bardhë), llabonjë (llapë, me sonorizim të p -së),
caponjë (cap, cjap), ujkonjë (ujk) etj.
Prapashtesa - or(e) ka formuar mjaft emra e mbiemra prej
emrash, të cilët kanë afëri kuptimore midis tyre: cjapor (cjap),
vetullor (vetull) “Cjap me vetulla të mëdha e të varura „; faqor
(faqe) “Cjap që i ka pjesët anësore të fytyrës në ngjyrë të
ndryshme nga pjesa tjetër„; mëzor (mëz), përçor (përç), sallator
(sallatë), qumështor (qumësht), vathor-e (vath), vjeshtor-e
(vjeshtë), xhufkor-e (xhufkë), hizgëlor-e “Që hedh hizgëla. Mushkë
hizgëlore„ , përbrinjor-e (e përbrinjë) etj. Kjo prapashtesë u është
shtuar edhe temave të prejardhura: ahishtor (ahishtë), mëzator
(mëzat) etj.
Prapashtesa - ore ka formuar:
- Emra bimësh dhe kafshësh prej emrash me të cilët ruajnë
lidhje të qarta kuptimore: brushtullore (brushtull) “Bimë barishtore
me gjethe si kulpra, me kërcell të drejtë, me lule të vogël bojëqielli,
rritet deri 50 cm, mbin zakonisht nëpër ledhe, anë arave etj.”;
qumështore (qumësht) “Bimë barishtore..., që përmban në kërcell
e gjethe një lloj lëngu të bardhë si qumësht„; dardhore (dardhë),
kumbullore (kumbull), drizore (drizë), mushkore (mushkë) etj.36
- Mbiemra prej emrash a mbiemrash: (dardhë) gushtore
(gusht), dimërore (dimër) etj.
Prapashtesa - orr ka formuar pak emra prej emrash që
shënojnë mashk
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BUKURIE MUSTAFA

RRETH HUAZIMEVE GJUHËSORE
1. Huazimet sllave në ligjërimin e folur dhe të shkruar
Huazimet përbëjnë fondin leksikor të variantit të folur dhe të
shkruar të gjuhës shqipe. Këto zënë vendin e një leksiku të vjetër
të gjuhës shqipe, të futur përmes kontakteve të ndryshme në
kuadër të një shtrirjeje gjuhësore ballkanike. Bëhet fjalë për
huazime sllave, të cilat janë në thesarin e gjuhës së folur, duke
përfshirë këtu leksikun në gegërishte e në toskërishte. Këto
huazime janë të një periudhe më të hershme të kontakteve të
ndërsjella të shqiptarëve, si dhe të kufijve historik të folësve
shqiptarë. Më të ndikuara janë të folmet të atyre folësve që
territorialisht kanë qenë më afër vendeve të folësve sllavë.1 E.
Çabej flet për huazimet sllave në Jug e në Veri, duke thënë se më
shumë huazime sllave ka në vendet që janë në kontakt me
sllavishten. 2
Sllavizmat janë huazime të depërtuara në mënyrë të
drejpërdrjtë në gjuhën shqipe. Këtu përfshihen kryesisht emërtime
të sferës së bujqësisë, të blegtorisë e të jetës së fshatit, si: brazdë,
bran, grazhd, kokoshka, kosë, prashit, mezhdë (sllav. e vjetër);
shtëpi: prag (diku edhe prak), oborr, banak, stap, tragë, vllagë,
plaçkë apo emërtime të jetës shoqërore e politike që u takojnë
arkaizmave dhe historizmave, si: çeta, kralji, poruçnik, zakon etj. 3

1

. J. Thomai përfshin këtu të folmet e Maqedonisë, të Malit të Zi, por edhe ato të
Shqipërisë që janë gjendur në kufi. Leksikologjia e gjuhës shqipe, 2006, f. 258.
2
. Si: Malësia e Shkodrës, Luma, Kosova, Dibra e Korça; më pak ka në Labëri e
Shqipëri të Mesme; ndërsa në Tomoricë me Myzeqen, ndikimi sllav është mjaft i fortë.
E. Çabej, Studime gjuhësore, 1976, III, f. 63.
3
Shembujt janë marrë nga “Lumi i Vdekur”- J. Xoxa.
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Sllavizmat janë shndërruar në mjete të stilistikës letrare e
gjuhësore, duke bartur vlerën shprehëse të ngjyrimeve të
ndryshme kuptimore në funksion të letërsisë. Prania e tyre është
më e theksuar në prozën rrëfimtare e në gjininë epike. Në
letërsinë shqiptare, vepra letrare “Lahuta e Malcisë” e Gj. Fishtës
e romanet e J.Xoxës, janë dëshmi e një ndikimi të fuqishëm të
ligjërimit popullor dhe shndërrimit të tij në një mjet shprehës
stilistik duke dhënë veçantinë gjuhësote të autorit. Këta janë
shkrimtarë që udhëhiqen nga ideja e pasqyrimit të një realiteti
historik dhe e gjithë kjo përcillet nga një sinqeritet e lokalizëm
gjuhësor, duke i dhënë vulën e vet në drejtim të ngjyrimeve të
ndryshme kuptimore e stilistike e arritur përmes huazimeve të
gurrës sllave.
-Po po, bashkë qemë, në një zjarr dhe poqëm kokoshka
gjithë natën.;
Po a do të jetë traga e dashurisë së tyre kështu, e shtruar,
pasqyrë, siç iu duk faqja e lumit të Vdekur atë agim vjeshte? ; …
sikur ia prashiti Koz Dynjaja dhe nata sikur po ia ujiste me atë
notinë e vesës së saj.
Në ligjërimin letrar, huazimet, në mënyrë të tërthortë,
shprehin realitetin kohor duke ofruar një periudhë historike, (duhet
kuptuar këtë si raporte historike të shqiptarëve me sllavët), së
bashku me rrethanat shoqërore a politike. P.sh.
-Aij! Punojnë me shqyptarin ç’ka s’punohet as me hasmin
… Hej …hej! Neve na zbon kralji, juve begu …
-A më sheh mua, ti? …tundi kokën dhe e pa drejtë në sy
Pilo Shpiragun, sikur desh me të vërtetë të pyesë kosovarin. –
S’më lanë xhandarët e qehallarët të takohem as me vëllazëri e
krushqi, as me shokë e miqësi, …
(Personazhi flet për një kohë kur në vendin e tyre kanë
ekzistuar krajli, xhandar e qehallar, poruçnik, duke e nënkuptuar
se është fjala për Kosovën apo në Myzeqe sundimi i beut).
Po ashtu, huazimet në gjuhë, janë mjete për të realizuar
dhe për të arritur tipizimin dhe individualizimin e personazheve,
duke e paraqitur si të folur të personazhit. Kështu kosovari te
vepra e Xoxës, “Lumi i Vdekur”, dëshiron të rrëfejë të kaluarën
duke folur herë shqip e herë si bashkëbiseduesi i tij, poruçniku, një
shqipe e përzier me fjalë serbe ose një serbishte me fjalë shqipe.
(Është fjala për përdorimin e fjalëve të huaja në rastin kur flet
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poruçniku, serbishte e përzier me fjalë shqipe, por të përcjellura
përmes rrëfimit të njërit nga Tafilajt).
“Sonte sikur po ndiheshin të qetë të dy Tafilajt. Xhandarët,
me poruçnikun e tyre në krye, …
-Dora jonë mbrrin vetëm der në kufitë e kullës, gospodin
paruçnik, dora e qeverisë po, ajo mbrrin kudo, dhe në male dhe në
pyje … Xhaferi, der sodit, s’ka shkel në prak, aj rrin bjeshkëve ...
“Poruçniku, për çudi, nuk ishte nxehur e nuk pati dhënë
urdhër t’i marrin, t’i çojnë në postë e t’i rrahin me qeska rëre, që “të
myt po shenjë s’le hiç” siç i kishin rrahur e shembur disa ditë më
parë.
-Dobro, dobro! Xhaferi është hedhë n’Albanie … Sllava
bogu, shpëtuam edhe ju edhe ne.
Është e qëllimshme përzgjedhja e fjalëve apo të shprehjeve
sllave, për arsye të fuqisë ekspresive që kanë huazimet sllave, të
cilat në njëfarë mënyre shprehin ironin e kosovarit: gospodin
paruçnik. 4 Kështu përcjell edhe ofkëllimën e huaj: Si për të vënë
në kundërpeshë këtë mendim, atij iu kujtuan disa fjalë nga gjuha e
të huajit:”Olele, majko! …”
Huazohen edhe parashtesa e prapashtesa të gurrës sllave .
Parashtesa sllave po- ka hyrë në gjuhën shqipe me disa
fjalë të atij burimi. Xoxa e përdor fjalën, postrehë, por në gjuhë
dalin edhe të tjera. E. Çabej shënon edhe pokrovë, që është fjalë
sinonime e emrit postrehë. Dallimi përsëri qëndron në përdorimin
dialektor të fjalëve dhe në shtrirjen gjuhësore të një fjale. Prandaj
thuhet se kjo parashtesë është bërë produktive në disa fjalë të
gegërishtes veriore dhe përdorimi i saj është lehtësuar ngase
është lidhur me po-në e shqipes.5
…Piloja iu kthye Llazit, që po rrinte pas dyrekut të
postrehës:
…ishin shtritur barkas buzë postrehës dhe ….
-Anmiku të bahet mik e probatin kur lufton anmikun tand …
Fjala është probatin, (parashtesa sllave po + bratin; në shqipe pro
+ bratin).
4

Edhe “Lahuta e Malsisë” e Gj. Fishtës është shembull i fjalëve të shumta sllave me
ngjyrime kuptimore. Për ilustrim janë vargjet e mëposhtme:
pa këqyrë shteg, pa këqyrun stinë:
me flut'rue si gjeraqinë,
për me u pjekë me "Gospodarin".
5
Çabej, Studime gjuhësore, 1976, III, f. 174.
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Janë huazuar edhe prapashtesa të gurrës sllave, si: - çe, (e
rrjedhës bullgare që ka depërtuar në toskërishte dhe nga
serbishtja në gegërishte, shprehen fjalë me kuptim zvogëlimi,
përkdheljeje dhe përbuzjeje, por duhet dalluar nga prapashtesa
turke
–çe, me të cilën formohen disa ndajfolje) : ... (kjo plakë) kukutiçe
...; -icë : gomaricë, Tomoricë (toponim) ; -içkë : fyryfiçka,
(firifiçkë) ; -ka : çobanka ; -ko : efendiko (përdoret vetëm në
dialektin toskë dhe është e rrjedhës bullgare) etj.
Te disa huazime që janë nga sllavishtja, ekzistojnë fjalë që
janë derivate e zgjerime në gjuhën shqipe dhe që janë formime të
brendshme të kësaj gjuhe, do të thotë se nuk rrjedhin drejtpërdrejt
nga sllavishtja. Kështu (sllav.) vërsë –me kuptim moshë është
formuar emri vërsnik : moshatar, (po ndryshon edhe në versnik) :
“Ama, papu, sot kam përshpëritjen e burrit, vërsnik me
ty…”; -Hë, se s’të dëgjon burri ty, se e ke larg … ahu … në botën
tjetër! … dhe shënoi gruaja nga varret. Pastaj ndreqi zënë si
prifti:”Mirë, moj e bekuar, dilmi jam versnik e dilmi ma ke dashur
aq fort të ndyerin, po … kur? …
Nganjëherë krahas përdorimit të fjalëve shqipe përdoren si
sinonimike edhe fjalë të huaja, të cilat merren si pasuri leksikore të
gjuhës dhe për gjallëri teksti, si p.sh. grabit - vjedhë:
“Mos e ler harbutin të të vjedhë farën, në s’do që të të
vjedhë lëmin, se harbuti është si krimbi i mollës, rritet brënda në
pemë dhe e fillon grabitjen që në lule …
Shembujt e mësipërm, dëshmojnë kushtëzimin historik e
kulturor të paraqitjes së sllavizmave në të dy dialektet. Por duhet
pasur parasysh, se të gjitha huazimet nuk kanë shtrirje të njëjtë të
përdorimit. Sllavizmat që kanë depërtuar në dialektin toskë, janë
huazime që vijnë nga bullgarishtja apo ato te gegër. hyjnë
drejtpërdrejt nga serbishtja, (apo nga maqedonishtja në pjesë të
Maqedonisë) . Kështu fj. vrah vërehet edhe nga E. Çabej, që ka
kuptimin “grumbull duajsh”, vie nga bullg. vrah dhe është përhapur
në tosk., por është e përhapur edhe në rumanisht.6
-Ke hakë, ke hakë, po, sikur s’më vjen mirë t’i trazojmë
vrahet tanë me ata të kosovarëve …
Ka huazime të pranishme në të folurit e shqiptarëve të
Kosovës, të futura në leksikun dialektor e të panjohura për
dialektin toskë, si: opet, vikat etj.
6

Çabej, Studime gjuhësore1976, II, f. 303
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Kena me pa opet at’Kosovën tonë, kena me e pa opet …
Leksema mbiemër që nuk haset diku tjetër e që ka arsye të
merret e gurrës sllave është mbiemri prejpjesor i përshtatur, të
cvetëtitur(a), pasi vie nga emri “cvet” – folja “cveta” : “lule” “lulëzon”, por Xoxa e jep të ndryshuar, të përshtatur frymës së
shqipes. (Një formë e këtillë nuk shënohet e as që vërehet diku
tjetër, kështu që duhet marrë vetëm si një formë të përdorimit
lokal).
Megjithëse Tilit s’i ndihej tani as zëri, fytyra e tij i kishte
mbetur kryetarit të komunes përpara syve: një fytyrë verdhacuke,
si lulja e kungullit mbi gardh; flokë, qepalla e vetulla të zverdhura e
të cvetëtitura, si ato mustaqet e misrit bitër, që digjet në arë
kërthi.
Po ashtu, formë foljore e gurrës sllave është edhe folja
veselitur nga veselit që ka përdorim të kufizuar, d.m.th. të dyja
shprehjet janë arkaike dhe krahinarizma.
Dhe unë thojsha se kush më paska rritur e veselitur time
mbesë kështu!
Kuptimi këtu është i ndryshuar nga ai në gjuhët sllave,
(maqed. vesel: i gëzueshëm, i hareshëm); e veselitur -shqip “ngop
me të ngrëna, e kënaq dikë me të ngrëna” ose “ta rritësh dikë ose
diçka me dashuri të madhe, kujdesem shumë për dikë apo diçka”.
Duke qenë me përdorim të kufizuar, vetëm në krahinën e Myzeqesë, duhet të jetë e rrjedhës bullgare dhe t’i takojë ligjërimit
popullor. Format të cvetëtitur edhe veselitur, i janë bërë përshtatje
duke u shtuar prapashtesën e pjesores –ur, njëra funksionon si
mbiemër prejpjesor të cvetëtitur, tjetra është formë e mënyrës
habitore e kohës së kryer, më paska (rritur) e veselitur. Kjo
vërteton faktin se huazimet janë pjesë që i janë përshtatur rregullave fonetike e gramatikore të gjuhës në të cilën kanë kaluar, por
jo që edhe kanë ndikuar në ndryshimin e strukturës së asaj gjuhe.
Koha e depërtimit të huazimeve sllave në gjuhën shqipe
është diku nga shek. XV dhe depërtimi i mëtejmë i huazimeve
sllave në gjuhën shqipe është ndërprerë, disa nga ato janë dalë
nga përdorimi, disa janë zëvendësuar, por ka të atilla që vështirë
zëvendësohen nga përdorimi i gjatë i tyre si pjesë e leksikut të
shqipes të përshtatura frymës dhe strukturës gjuhësore. P.sh. gati,
gatis, gatit – të ardhura nga format foljore sllave me –iti : gotoviti;
këto huazime kryesisht paraqiten në forma dyshe (me –s dhe –t) :
çudis, çudit prej sllav. çuditi; habis- habit, gërdis - gërdit, koris 113
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korit; mërzis - mërzit, porosis- porosit, shëtis - shëtit etj., 7 po
edhe : godis, apo të prejadhura nga emrat : kosë- kosit, gost gostit etj.
Vetëm kur dolën në lëndinat që po kositeshin qëndroi të
shikonte si ngriheshin shkurtat nga frika e kosave.
-Bari u kosit …
- Më prit sonte se po vij! … Si musliman, më gostit, po
deshe, me ato vezët e tua të bardha …
Është i vështirë përcaktimi i etimologjisë së disa emrave që
i takojnë zoologjisë, si: çafkë, (sllav. kukavicë) kukuvajkë, stërqok
etj.8 Po të njëjtat përdoren edhe me kuptime tjera: ...dhe zu të
kruajë çafkën, ..., apo fjala kopile që jepet si e shqipes e përhapur
edhe në gjuhët tjera, greqisht, rumanisht, bullgarisht etj.9
Huazimet në përgjithësi, janë pjesë e një ndikimi të
ndërsjellë, duke marrë edhe fjalë shqipe në gjuhët ballkanike edhe
atë në një përhapje më të gjerë.10
Mendoj se procesi i huadhënies e huamarrjes dëshmon
zhvillimin e një gjuhe, por njëkohësisht është proces i
papërfunduar që tregon për ndryshimet që ndërlidhen me
modernizimin dhe nevojën e komunukimit të njerëzve.

7

Për foljet sllave dhe format në shqipe ka te E. Çabej, Studime gjuhësore, 1977, VI, f.
364 / 365.
8
Për emërtimet: (zool.) çafkë, stërqok etj., .është e diskutueshme etimologjia. E. Çabej,
Studime gjuhësore,1976, I, 97.
9
Janë fjalët: besë, vatër, votër, katund, çupë e kopile, (fjalën kopil dhe format kopile e
kopili, kopiloj, në Fjalorin e fjalëve dhe shprehjeve të huaja të Mikel Ndrecës, 2007,
jepen të burimit turk).
10
. Rrugët e depërtimit të fjalëve shqipe në gjuhët ballkanike janë jo të drejtpërdrejta.
P.sh. fjala ulluk, që jepet si huazim i turqishtes nga shqipja duke ndryshuar trajtën luku, lug-u në uluk dhe si trajtë nga turq. ulluk, përhapet në gjuhët tjera ballkanike dhe në
këtë trajtë kaloi edhe në shqipen. Shih më shumë te E. Çabej, Studime gjuhësore, 1976,
III, f. 74.
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Rezyme
Huazimet leksikore e gjuhësore, qofshin ato sllave, turke,
latine, greke etj. e që janë më të numërta në gjuhën shqipe,
shikohen si pjesë e pasurisë gjuhësore në ligjërimin e folur po aq
të përhapur edhe në ligjërimin e shkruar . Kjo vjen nga lidhjet e
ndryshme të shqiptarëve me popujt fqinjë dhe kufijtë historik që
ajo i ka pasur. Depërtimi i huazimeve sllave historikisht shikuar
është para shek. XV, gjë e cila vërehet në tekste të autorëve të
vjetër.
Huazimet bëhen pjesë e leksikut popullor, si të dialektit
gegë, po ashtu edhe të dialektit toskë. Këto janë të sferave të
ndryshme, duke nisur nga ato fetare që janë edhe më të lashta,
pastaj ato të bujqësisë e blegtorisë, florës e faunës, jetës
shoqërore e administrative etj. Sllavizmat janë huazime të depërtuara në gjuhë shqipe më heret dhe përfshijnë emërtime të sferës
së bujqësisë, të blegtorisë e të jetës së fshatit, si: brazdë, bran,
grazhd, kokoshka, kosë, prashit; të tjera: prag (diku edhe prak),
oborr, banak, çudi, stap, tragë, vllagë, plaçkë apo emërtime të
jetës shoqërore e politike që i takojnë arkaizmave dhe historizmave, si: çeta, kralji, poruçnik, zakon etj. Janë huazuar edhe
parashtesa e prapashtesa të gurrës sllave, si: po-, -çe, -icë, içkë, -ka,
-ko etj., të cilat merren si mjete me vlerë ligjërimore stilistike.
Disa nga këto huazime kanë kaluar në fondin leksikor
dialektor a karahinor, si të panjohura për mbarë shqipen dhe nuk
mund të sqarohen ndryshe, përveç se të jenë të gurrës sllave, si
p.sh. (të) cvetëtitur edhe veselitur.
Këto huazime përdoren në letërsi me synime e vlera
estetike e stilistike për të shfaqur më realisht një kohë, një
periudhë, gjatë së cilës arrihet edhe tipizimi dhe individualizimi i
personazheve, duke e paraqitur si mënyrë e të folurit të tyre.
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RUSANA HRISTOVA - BEJLERI

THOMA KACORRI DHE PROBLEMI I
ADAPTIMIT TË SHKRIMTARIT
JASHTË ATDHEUT
Pikënisja teorike në suazat e shkencës
letrare krahasuese
Migrimi i kulturave dhe i praktikave shoqërore është një
fushë aktuale në hulumtimet krahasuese të letërsisë. Rrethi
Akademik i Letërsisë Krahasuese në Sofje, që është anëtar i
Shoqatës Ndërkombëtare të Letërsisë Krahasuese (AICL/ICLA)
zhvilloi një konferencë me këtë titull në nëntor të vitit 2007. Temat
bosht të diskutimit ishin përgjithësim i tendencave bashkëkohore
shkencore më gjerë në Evropë dhe më konkretisht:
1. Çfarë do të thotë „migrim” dhe „jashtë shtetit” dhe çfarë do
të thotë “mbetja në vendin e lindjes”? Tensioni letrar në
lidhje me identitetin për njeriun modern/postmodern/të
globalizuar.
2. „Shartimi i individit” – tema e mjedisit të huaj dhe
strategjitë artistike/jetësore për afirmim – përmes adaptimit
ose përmes diferencimit.
3. Përkthimi, recepcioni letrar dhe intertekstualiteti si migrim
i përmbajtjes dhe i formës.
Të tria këto boshte kanë kuptim të plotë për letërsinë
shqiptare. Historia e letërsisë shqiptare para Rilindjes përfshin
apriori intelektualë dhe krijues me origjinë shqiptare në Evropë
dhe në Perandorinë Osmane, pavarësisht nga gjuha në të cilën
kanë shkruar dhe nga niveli i lidhjeve etnike që kanë shfaqur në
trashëgiminë e tyre kulturore. Njëkohësisht, biografia e një pjesë
të konsiderueshme autorësh klasikë dhe bashkëkohorë shqiptarë
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përfshin periudha të gjata qëndrimi jashtë shtetit, shpesh disa herë
më të mëdha sesa p.sh. periudha e arsimimit. Kjo jep baza për
përgjithësimin se shkrimtari në mërgim ka qenë dhe është kategori
konstituente e letërsisë shqipe. Gjatë mijëvjeçarit të ri, kur komunikimi mes hapësirës bëhet në çast dhe kur botimet brenda territoreve shqipfolëse kanë marrë hov, tipi i mbështetjes nga jashtë
është përndryshuar në krahasim me periudhat e mëparshme, por
nuk e ka humbur aspak rëndësinë e tij. Problemet specifike
albanologjike të bashkësive kombëtare në diasporë janë ndërthurur organikisht në trupin dhe imazhin e letërsisë shqipe.
Diasporat shqiptare dhe vendi i tyre në letërsi
Bashkësitë shqiptare në mërgim janë dy llojesh për nga
shkaku i emigrimit, por në lidhje me vendin dhe rolin e tyre në
letërsi mund të ndahen në mënyrë të kushtëzuar në tri grupe:
1. Diaspora e vjetër historike, e cila lidhet me konceptin
historik të diasporës: shpërngulja me forcë e një grupi etnik
kompakt, siç janë arbëreshët në Itali.
2. Diaspora e re ekonomike e Rilindjes dhe e gjysmës së
parë të shekullit XX.
3. Diaspora më e re ekonomike që nga gjysma e dytë e
shekullit XX, së pari nga ish - Jugosllavia dhe më vonë nga
Shqipëria.
Emigrantët ekonomikë janë tregtarë dhe kurbetçinj. Ata me
më shumë iniciativë dhe mundësi financiare kanë themeluar
qendrat kulturore jashtë atdheut. Në kohën e Rilindjes qendrat
kulturore të diasporës ekonomike janë forma kryesore e lulëzimit
të letrave shqipe, të cilat për shkaqe politike pengohen në territorin
e Perandorisë Osmane. Qendra të zhvilluara kulturore shqiptare
në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX ka pasur në
Bukuresht, Kajro, Aleksandri, Boston, si edhe në Sofje. Qendra në
Sofje është studiuar nga Thoma Kacorri, Bojka Sokollova dhe
Elena Atanasova. Rruga jetësore e shumë prej klasikëve të
letërsisë shqipe i ka çuar ata në një ose në disa prej këtyre
qendrave, të cilat kanë mbajtur edhe kontakte midis tyre. Krijimi i
shtetit të pavarur shqiptar në vitin 1912 e pakëson ndjeshëm
motivimin e këtyre qendrave dhe ato shuhen gradualisht, fenomen
për të cilën Sofja mund të shërbejë përsëri si shembull.
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Të gjitha këto fakte duken të tepërta jo vetëm për studiuesit,
por edhe për opinionin publik shqipfolës, sepse janë të njohura
mbase që nga arsimi fillor; por prezantimet e kulturës shqipe
jashtë shtetit është e nevojshme të përmendet rregullisht se
diaspora historike dhe diaspora ekonomike nuk janë një. Dallimi
midis të këtyre dy kategorive mund të ilustrohet me përqasje të
arbëreshëve në Itali, arvanitasve në Greqi, shqiptarëve të
Ukrainës dhe Mandricës në Bullgari me valët e ndryshme të
emigrantëve ekonomikë në shtetet përkatëse. Ndryshimi sa i
përket gjuhës, bilinguizmit dhe rolit të tyre në letërsi, mund të
cilësohet si i ndjeshëm brendapërbrenda kulturës shqiptare.
Ardhja e Thoma Kacorrit dhe e familjes së tij në Sofje
Andon Zako Çajupi është autori i parë shqiptar, i cili, mbase
për shkak të fakteve biografike e analizon kurbetin si një ngjarje
dramatike, si ndarje të familjes dhe burim të vuajtjeve. Te
paraardhësit e Çajupit, shkrimtarët e mëdhenj rilindës, Naim
Frashëri dhe Ndre Mjeda, emigranti është fort i pranishëm, por atë
e gjejmë më shumë si sentimental, melankolik, të djegur nga malli.
I lënduar personalisht nga kurbeti gjysmë shekulli më vonë është
shkrimtari ynë i dashur me banim në Bullgari. Fati i tij njerëzor
është një roman-ilustrim i konceptit të kurbetit, të përshkruar me
shumë trishtim nga Çajupi. Thoma Kacorri ka lindur më 1922 në
fshatin Shtik të rrethit të Kolonjës. E ëma e shkrimtarit është
martuar e re 13-14 vjeçare. Fill pas lindjes së Thomait, babai i tij
emigron në SHBA. Nëna detyrohet të emigrojë vetë te prindërit e
saj që janë në Bullgari. Gjyshi i tij nga nëna, Petro Qiriazi erdhi në
Bullgari diku nga viti 1890. Fillimisht erdhi vetë, por më vonë, në
vitet 1912-1914, ai u vendos atje me tërë familjen. Punoi si çirak e
më vonë u bë mjeshtër i dëgjuar në shtrimin e trotuareve me
pllaka katrore. Në një moment bëhet ndërtues i pavarur dhe
udhëheq një grup muratorësh, kryesisht shqiptarë, me të cilët
ndërtonin shtëpi, shkolla dhe ndërtesa të tjera. Ishin mjeshtër, që
kërkoheshin kudo, por shpirtërisht qenë dashamirë të dijes. Tërë
ditën punonin, ndërsa natën tuboheshin nëpër dhomat e tyre dhe
mësonin shkrim e lexim nën dritën e kandilit. Në lidhje me
patriotizmin lokal, shkrimtari thotë në një intervistë se “Kolonja nuk
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është larg Korçës, megjithatë, sikur më se tepërmi kemi dëshirë t’i
themi vetvetes kolonjarë”.1
Brengat shpirtërore të fëmijës së emigrantit janë pasqyruar
në mënyrë diskrete në tregimet e hershme të autorit, por u kanë
lënë mbresa lexuesve edhe pas shumë vitesh. Prof. Petja
Asenova, p.sh. nuk e ka harruar kurrë tregimin për fëmijën e
emigrantit që do të blejë një ëmbëlsirë te shitësi i ëmbëlsirave, i cili
i ruan për festat në fshat. Meqenëse s’kanë para, mamaja i jep një
vezë, që djali e lëshon dhe e thyen. Me lot në sy shkon te karroca
e tregtarit dhe i jep vezën e thyer dhe nga keqardhja ai i jep
vogëlushit sheqerin e mbetur në fund nga ëmbëlsirat.
Thoma Kacorri erdhi në Bullgari diku në moshën 17vjeçare. Para kësaj, ai kishte filluar studimet në liceun italian të
Korçës. Për arsye politike të kohës, ai nuk mund të vazhdonte në
shkollën italiane në Sofje, por u regjistrua në kolegjin francez dhe
pas mbylljes së tij përfundoi studimet e mesme në shkollë bullgare
dhe vazhdoi studimet e larta në fushën e së drejtës administrative.
Edhe pse larg familjes, i ati jepte këshilla për shkollimin e djalit,
por e shkurajoi të studionte për regjizurë në SHBA. Babai i Thoma
Kacorrit u bashkua përfundimisht me familjen e tij në Sofje në fillim
të viteve ‘70. Tepër vonë për shpirtin delikat të të birit, i cili
sigurisht e priti me edukatë të lartë dhe u kujdes për të siç i
takonte një prindi.
Veprimtaria e Thoma Kacorrit në Sofje
Në Sofje, Thoma Kacorri është angazhuar gati në çdo
veprimtari intelektuale dhe krijuese që e lejon një emigrant të
adaptohet në shtetin e huaj, duke ruajtur lidhjet me kombin e vet
dhe duke vënë në funksion njohuritë që ka për një kulturë tjetër, të
panjohur mjaftueshëm në këtë shtet. Thoma Kacorri ka një
karrierë të lavdishme pedagogjike. Ka hulumtime të vyera
albanologjike. Është marrë me përkthime nga shqipja në
bullgarisht dhe nga bullgarishtja në shqip.

1

Kolonjari në Sofje. Intervistë me Thoma Kacorrin të Muharrem Idrizit dhe Alush
Kamberit. Rev. “Vlera”, nr. 2-3, f. 13-14.
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Veprimtaria pedagogjike
Nxënësit e parë të zellshëm të shkrimtarit Thoma Kacori në
lektoratin e shqipes, që u hap në vitin 1962 u bënë gjuhëtarët
bullgarë më në zë Vladimir Georgiev, Ivan Duridanov, Mosko
Moskov, Boris Simeonov, Petja Asenova, Ute Dukova të katedrës
së gjuhësisë së përgjithshme të Universitetit të Sofjes, që ishin
edhe ballkanologë. Në këtë lektorat kanë mësuar shqipen edhe
shumë shkencëtarë të huaj që vinin për specializim në Bullgari, si
Mishel Ogerot, Ariston Vraçu, Kostas Nihoritis. Thoma Kacorri
është autor i tekstit mësimor të shqipes për të huaj, botuar së pari
me shpjegime në gjuhën bullgare në vitin 1972.2 Në vitin 1982, ky
tekst mësimor, botohet me shpjegime në gjuhën angleze, me
titullin A Handbook of Albanian dhe ribotohet në vitin 1988 dhe
2002.
1. Veprimtaria shkencore
- Fjalori bullgarisht-shqip
Që para se të angazhohej aktivisht në mësimdhënien e
gjuhës shqipe, Thoma Kacorri bëhet shtyllë e një prej nismave më
të dobishme për kontaktet kulturore dypalëshe, që sot, 60 vjet më
vonë ende nuk ka analoge. Fjala është për hartimin e Fjalorit
bullgarisht-shqip të tipit të madh akademik me autorë Th. Kacori,
T.Tartari, L. Dusha, S. Pasko dhe L. Grabocka, botuar në Sofje në
vitin 1959 nën redaksinë e Vl. Georgievit dhe R. Mutafçievit3.
Thoma Kacorri është redaktor i pjesës në gjuhën shqipe. Pa
dashur të nënvlerësojmë rolin unik të të gjithëve, duhet të
përmendim se emërtimi popullor i fjalorit është Fjalori i Thoma
Kacorrit. Dhe askush nuk mund ta përfytyronte që ky fjalor do të
mbetej i vetmi në fushën e leksikografisë dygjuhëshe, shqip bullgarisht, për afro gjysmë shekulli deri më sot. Fjalor shqip2

Kacorri, Th. Uçebnik po albanski ezik. Sofia: Izdanie na Sofijskia Universitet, 1972,
258 f. Për këtë tekst mësimor është botuar një recension nga Boris Simeonovi në
revistën “Linguistique Balkanique”, XVI, 2, f. 115-116.
3
Bëlgarsko-albanski reçnik. Botim i Akademisë së Shkencave të Bullgarisë. Sofje,
1959, 871 f. Për këtë fjalor është botuar një recension nga Xhevat Lloshi në revistën
“Studime filologjike”, 1965, nr. 4, f. 171-175.
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bullgarisht nuk është hartuar ende.Për shkaqe të ndryshme nuk u
realizua as ribotimi i fjalorit, që diskutohej në mesin e viteve ‘90.
Fjalori i vitit 1959 është për përdoruesit bullgarë, sepse është i
vjetruar në lidhje me normën dhe jo gjithmonë konkret në paralelet
e leksemave. Por nga ana tjetër, ky fjalor mund t’i shërbejë ende
me funksionalitet të plotë përdoruesit shqiptar, i cili potencialisht
interesohet të gjejë sa më shumë fjalë bullgare dhe kuptime
fjalësh që mjafton të jenë të paraqitura me shpjegim dhe jo me
ekuivalente leksikore. Për të interesuarit, çmimi antikuar i Fjalorit
është rreth 70 euro dhe mbase ky është një çmim rekord ndër
fjalorët e shqipes.
Arkivi i pasur vetjak
Thoma Kacorri ka një bibliotekë të pasur vetjake. Ai ka
hetuar dhe grumbulluar me pasion, durim dhe pa u kursyer nga
ana financiare botime të rralla të kolonisë shqiptare në Bullgari
nga fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX. Ka studiuar jetën
e shoqatës shqiptare të Sofjes “Dëshira” dhe të disa prej
aktivistëve të saj. Ka dëshmuar lidhjet e shkrimtarëve shqiptarë, si
të Naim Frashërit me shoqatën në Bullgari. Ai vetë ka gjetur
dokumente origjinale nëpër arkiva dhe biblioteka, si p.sh. një
regjistër osmano-turk të vitit 1442-1643 të qytetit të Elbasanit dhe
të rrethinave të tij në Bibliotekën Kombëtare të Sofjes “Sv. Kiril i
Metodij” (Shën Cirili dhe Metodi). Regjistri përmban emrat e
kryetarëve të familjeve të krishtere të rajonit.4 Thoma Kacorri
është marrë pothuajse me gjithë spektrin e problemeve albanologjike dhe individëve-shqiptarë që kanë lidhje me Bullgarinë, si
dhe me personalitetet bullgare që kanë lidhje me Shqipërinë. Ai
është marrë me ngulimet e vjetra shqiptare në Bullgari, me fshatin
Mandrica e shumë të tjera. Shkrimet e tij më të rëndësishme janë
përmbledhur në vëllimin Ndriçime, Studime shkencore. Shkup,
2000.

4

Kacorri, Th. Një regjistër osmano-turk i vitit 1442-1643. Në “Studime hitorike”, 1966,
nr. 3.
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Studime gjuhësore
Janë dy drejtime që mund të dallohen qartë në studimet
gjuhësore me të cilat është marrë Thoma Kacorri. Fusha e parë
janë sprova etimologjike në lidhje me etnonimet e ndryshme të
shqiptarëve dhe të toponimikës dhe patronimikës sllave, që mund
të shpjegohen me anë të shqipes. Fusha e dytë janë hulumtimet
gjuhësore në ekip me Petja Asenovën, Ute Dukuvën, Rusi
Stojkovin, që veç kompetencës së autorit dëshmojnë edhe për
vetitë e tij personale, si puna në ekip, që shkencëtarët për shkaqe
të ndryshme nuk e parapëlqejnë gjithmonë.5 Autori ka punuar
edhe mbi projektin zyrtar të tejshkrimit të emrave gjeografikë
shqiptarë në bullgarisht, që është një udhëzues shumë i dobishëm
për specialistë të të gjitha fushave.
Punime të Th.Kacorrit me lidhje me temat bosht të
këtij seminari
Thoma Kacorri ka studiuar jetën dhe veprimtarinë e Adham
Shkabës, përfaqësuesi i kolonisë së Sofjes në Kongresin e
Manastirit. Artikulli për të është përfshirë në librin e lartpërmendur
“Ndriçime”, por është botuar edhe veçan në bullgarisht dhe
frëngjisht.6
Shkrimtari i madh ka pasur letërkëmbim me Eqrem Çabejin
dhe e ka takuar personalisht disa herë. Madje, një intervistë të tij
për “Gazetën Shqiptare” para disa vitesh mban titullin “Unë
prekesha kur Eqrem Çabeji më thërriste “zoti profesor’”. Një
artikull kushtuar gjuhëtarit të madh është botuar nga Thoma
Kacorri në revistën “Linguistique Balcanique”, nr.1, 1981.

5

Petja Asenova, Ute Dukuva, Thoma Kacorri. Njakoi dumi ot albanski proizhod v
bullgarski ezik. Në: Rev. “Bullgarski ezik” nr. 1, 1979; Petja Asenova, Ute Dukuva,
Thoma Kacorri. Këm harakteristika na tajnite govori v Bulgaria. Në: rev.
“Sapostavitelno ezikoznanie”, nr. 1, 1984; Petja Asenova, Ute Dukuva, Thoma Kacorri.
Zwei Bulgarishe Dialektwörter aus der Nachbarsprahen. Në: Lingusitique Balkanique,
XXIII, nr.2, 1980, f. 33-37; Petja Asenova, Rusi Stojkov, Thoma Kacorri. Selishtni,
liçni i familni imena ot Severozapaden Pelopones prez sredata na XV vek. Në:
“Godishnik na SU”, Sofia, 1977, f. 83.
6
Kacorri, Th. Adam Shkaba-zhivot i tvorçestvo. Në: Studia Ballkanika 15, BAN, 1980.
Kacorri, Th. Adham Shkaba – un poète militant pour la libertè de l’Albanie. Në: Etudes
Balcanique, nr. 1, 1979.
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Përkthimet
Botimet letrare
Në vitet ’50, Thoma Kacorri ishte i vetmi përkthyes letrar i
bullgarishtes në shqipe dhe i shqipes në gjuhën bullgare. Ka
përkthyer dy romane të Dhimitër Shuteriqit: Osvoboditelite, Sofia,
1953 dhe Bez poshtada, Sofia, 1957 dhe dy romane të Stereo
Spases: Te ne biaha sami. (bashkë me L. Grabockën) Sofia, 1954
dhe Afërdita otnovo na selo. Sofia, 1956. Në gjuhën shqipe ka
përkthyer vjershat e Nikolla Vapcarovit dhe poemën “Shtatori” të
Geo Milevit. Pavarësisht nga vlerësimet kritike për veprat e
periudhës së realizmit socialist, është fakt objektiv se këto vepra
janë pranuar mirë në Bullgari, ku mbizotëronte po kjo dogmë
ideologjike, e cila në periudhën në fjalë kishte nuanca dhe
intensitet të njëjtë me Shqipërinë. Kështu, nga pikëpamja e
shkëmbimit kulturor për atë moment të caktuar, vlera relative e
këtyre botimeve në përkthim ka qenë shumë e lartë për shkak të
paritetit social midis dy shoqërive. Me vlerë absolute është hartimi
dhe botimi në bullgarisht i poezisë popullore shqipe bashkë me
poetin bullgar Marko Gançev, Mezhdu dve planini visoki “Midis dy
maleve të larta”, Sofia, 1979. Libri përmban këngë me motive
dashurie, të mërgimit, të dasmave, vajtime dhe ninulla, si edhe 13
këngë të Eposit të Kreshnikëve.
Përkthime filmash
Thoma Kacorri ka përkthyer nga bullgarishtja në shqip mbi
20 filma artistikë, ndër të cilat veçojmë filmin e parë artistik bullgar
Kalin-Shqiponja dhe filmat mbi vepra klasike letrare: Nën zgjedhë,
Duhan etj. Ai ka përkthyer në shqip edhe filma artistikë nga
frëngjishtja, si Fanfan Tulipani, Manastiri i Parmës, Heronjtë janë
të lodhur, Pa lënë adresë etj. Në gjuhën bullgare, prej tij janë
përkthyer filmat: Thana, Vitet e para, Hakmarrja, Larg Tiranës etj.
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Vlerat artistike të veprave letrare të Thoma Kacorrit
Botimet letrare të Thoma Kacorrit
Krijimtaria letrare e Thoma Kacorit në gjuhën shqipe
përfshin vëllimet me tregime: Jetë me Brenga, Tiranë 1957; Ditë
që s’harrohen, Tiranë, 1958; Tregime të jugut, Prishtinë, 1970;
Tregime të moçme shqiptare, Tetovë, 2005; romanet Për
mëmëdhenë. I, II. Tiranë, 1961-1963 dhe Prishtinë, 1970; Bijtë e
shtrëngatës, Tiranë, 1989; Kryetrimi i Arbërisë Skënderbeu,
Tetovë, 2005; përmbledhjen 100 Fabula, Shkup, 1996. Në gjuhën
bullgare janë botuar romani Velikata besa, Sofia, 1960 dhe
përmbledhja e tregimeve Pokolenia, Sofia, 1962. Dy librat e fundit
janë botuar në gjuhën bullgare, megjithatë janë përkthyer në
gjuhën shqipe nga vetë autori. Tregime dhe poezi të autorit janë
botuar në revistën “Nëntori” dhe në shtypin periodik bullgar.
Si formohet shkrimtari
I pyetur nëse ka te njeriu diçka të lindur prej shkrimtari apo
jeta e bën shkrimtar, Thoma Kacorri përgjigjet në stilin e pleqve të
urtë me metaforë: “Unë jam bërë shkrimtar se kam pirë ujët e
Gramozit. Them se njeriu lind si shkrimtar. Brenda njeriut është
shkrimtari, është krijuesi.”7 Thoma Kacorri rrëfen për impulsin e
pakuptueshëm të shkruante për gjërat që e rrethonin që kur ishte
në bankat e shkollës: për qenin, për macen, për zogjtë, për
fshatin, për pyllin e malin dhe të gjitha gjërat përpiqej t’i lidhte me
jetën. Mbase kjo nuk ishte krijimtari e mirëfilltë, por ishin shkëndijat
që e digjnin nga brenda dhe e nxisnin të dilte nga ajo sferë, të
hetonte dhe të trajtonte edhe diçka që nuk e kishte parë: ilirët,
mesjetën, rilindësit e mëdhenj. Shkrimtari që ka luajtur rol
vendimtar në formimin letrar të Thoma Kacorrit është Nonda Bulka
me veprën “Kur qan dhe qesh bilbili”. Për të shkrimtari thotë e
përpiva.
1. Çfarë e dallon stilin artistik të Thoma Kacorrit?

7

Intervistë me shkrimtarin e njohur Thoma Kacorri. Intervistoi Kristaq Laka. Gazeta
“Kolonja”, Nr. 11, Tetor, 2003.

127

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Veprat letrare të Thoma Kacorrit mbahen mend lehtë
dhe mund të ritregohen pa u menduar nga lexuesi.
Në prozë: është tregimtar joshës me fabul të
këndshme dhe të lehtë për t’u ndjekur.
Në poezi: vjershat e tij janë gjithmonë të rimuara.
Fabulat e Th. Kacorrit janë në formën e vjershave
melodike.
Në tematikë: autori arrin të përqendrohet në jetën e
thjeshtë, e cila duket e rëndomtë, por po të dish të
ngrihesh mbi të, të çon në përfundime të çuditshme.
Në recepsion: brezi i mëparshëm me siguri e ka lexuar
“Për mëmëdhenë”, por para gjysmë shekulli një lexues
mund ta përballonte fluksin e botimeve pa u munduar
shumë. Një vlerësim i madh është kur të rinjtë e shekullit
XXI, si p.sh. studentët e Ballkanistikës në Sofje, thonë se
tregimet e autorit asimilohen lehtë dhe nuk i lënë të rënduar
me gjithë konkurrencën informative.
Përmbledhja e fundit me prozë të shkurtër, “Tregime
të moçme”, përfshin 6 tregime të cilat na kthejnë në kohën
imagjinare të ilirëve, fiseve protoballkanike, madje më të
hershme. Tri tregimet: Dyndja nga toka e sipërme në tokën
e poshtme; Mania dhe farërat dhe Brigoni dhe demat e
egër, i kushtohen jetës blegtorale-bujqësore – si janë
mësuar fiset e lashta të përdorin qumështin e deleve, si
janë zbutur demat e egër dhe si kanë filluar të përdorin
farërat. Por këto ide dalin në paragrafin e fundit, kurse
gjithë tregimi të shëtit në jetën e thjeshtë të përditshme dhe
pak mistike të paraardhësve tanë. Tregimet Dasmë në
Basanica dhe Dashuri e përjetshme, flasin për dashurinë
me anë të ngjarjeve konkrete dhe të zakonshme në shikim
të parë. Fjala është për dashurinë fatale që nuk mund të
realizohet në këtë botë për obligime patriotike ose për
shkak të një dashurie edhe më të fortë e të papritur. E dyta i
ngjan zhvillimit të preferuar të fabulës në prozën e
shkrimtarit bullgar Dhimitër Dhimov.
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Njohja e merituar
Thoma Kacorri ka pasur fatin të merrej gjithmonë me
atdheun e tij jashtë atdheut – në veprimtarinë pedagogjike,
shkencore, si përkthyes dhe si shkrimtar. Për këtë është dekoruar
me dekoratën më të lartë të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, me urdhrin “Naim Frashëri” të klasit të parë me
motivacionin “Për kontribut të shquar në zhvillimin e shkencave
albanologjike” dhe më 12.05.2008, me urdhrin “Nderi i Kombit” për
kontribut të shquar në përfaqësimin dhe përcjelljen e vlerave të
kombit shqiptar në Bullgari e më gjerë.
Në fushën e letrave, poeti Agim Vinca, i ka kushtuar Thoma
Kacorrit një vjershë shumë të bukur emocionuese, të përkthyer në
gjuhën bullgare nga studentet e degës së Ballkanistikës në
Universitetin e Sofjes. Vjersha është moto e numrit 1 të Revistës
“Literaturni Ballkani” të vitit 2005. Përkthimi është shumë i
suksesshëm dhe prandaj e paraqes këtu në format dygjuhëshe:

Në studion e shkrimtarit Thoma Kacori
В студиото на писателя Тома Кацори
Si shenjti shqiptar Shën Nikodimi
Като Свети Никодим, албански светия,
Shenjtori i Kishës së Shën Sofisë
Покровителят на църква Света Софùя.
Plakesh mbi shkrimet e shenjta të shqipes
Остарява той над свещени писания
Ti relikt i gjallë i Kolonisë.
Истинска реликва на стара колония.
Nën dritën e kandilit të De Radës
На Де Рада под пламък и светило
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E qiririt të pashuar të Naimit
На Наим под светещо кандило,
Ndjek shtegun e gjatë të shqipes
На албански дълъг път гради
Nga Meshari e përtej Mesharit.
От първата книга и още по-преди.
Kur të zë malli për mëmëdhenë
Когато носталгия те сполети
Del e bredh rrugëve të Sofjes.
бродиш по софийските улици ти
Me shkop në dorë si i përhënë
непредвидим с бастун в ръце
Më kot kërkon zërat e humbur prej motesh.
напразно дириш изгубените гласове.
Ndonjë psherëtimë të shpëton padashur
Въздишка неволно изпуска
E ndonjë lot të ndrit në qepallë.
Сълза по клепача в цвят на дъга,
S'je Shën Thomai i përrallës –
Не си свети Тома от приказките
Po shpirt i gatuar me mall.
А една душа изтъкана с тъга.
Si vithkuqari Shën Nikodim
Свети Никодим от Виткуч светия,
Shenjtor i Kishës së Shën Sofisë
Покровител на църква света Софùя
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Plakesh mbi shkrolat shqipe shqim
Остаряваш над албанските букви
Ti pinjolli i fundit i Kolonisë.
На Колонията последният Буден.
Sofje, Maj 2000
Përkthim nga shqipja: Diana Vëleva
dhe Viktoria Mirçeva
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Rezyme
Për koston shpirtërore të kësaj veprimtarie të pasur, Thoma
Kacorri rrëfen: “Unë mund të them që fshati Kolonja, Shqipëria,
jeta e kaluar, e sotme apo e ardhmja, janë si një mirazh, një
mirazh që nuk më ka lënë e nuk më lë të qetë. Çdo ditë, është e
pamundur të mos mendoj për fshatin ku kam lindur, për fshatarët,
për jetën që kam kaluar atje...Unë, në qoftë se kam marrë një
emër, në qoftë se njihem si njeri, si shkrimtar, si studiues, janë
pikërisht këto që më kanë bërë të njohur. Malli për gjithçka, më ka
mbajtur mërgimtar të pamërguar kurrë. Veç malli më ka bërë më
të fortë.”8
Nëse duhet të bëjmë një përgjithësim të problemit të
adaptimit në përgjithësi, mund të konstatohet se për krijuesit
shqiptarë gjendja “jashtë atdheut” nuk gjeneron tensionin tipik për
identitetin dhe kjo dëshmohet si nuancë psikologjike më mirë në
veprat e tyre letrare. Sistemimi në nivel material ka të bëjë me
mbijetimin fizik dhe varion në mënyrë individuale. Ana shpirtërore
ndërkaq është një botë e pavarur paralele, në të cilën krijuese
praktikisht mbetet i palarguar nga specifika kulturore e komunitetit
të vet, që ka mbetur “në vend”.

8

Po aty.
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ALMA BEJTULLAHU

NJË JETË NË MUZIKË
LORENC ANTONI DHE TRASHËGIMIA
E TIJ MUZIKORE

Ky punim trajton jetën dhe veprën e Lorenc Antonit (1909–
1991), i cili u shqua me veprimtari në shumë lëmi muzikore: në
pedagogjinë muzikore, në dirigjim, në kompozim, në studime
muzikologjike, si dhe në gjurmimin e mbledhjen e folklorit muzikor
shqiptar. Kontributi i tij është aq i rëndësishëm, sa shpesh i
referohen si themelues i muzikës artistike shqiptare në Maqedoni
e Kosovë. Ai ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në muzikën
dhe kulturën shqiptare në përgjithësi, në Jugosllavinë e dikurshme
dhe njëkohësisht ka lënë ndikim në brezat e muzicientëve që
vijuan.
Lorenc Antoni u lind në Shkup, më 23 shtator 1909. Familja
e tij merrej me argjendari; por përveç zejes, shquhej edhe me
praktikë muzikore. I ati, Gjoni luante në klarinetë dhe përcillte
këndimet familjare.1 Kësisoj, Lorenci i ri pati kontaktet e para me
muzikën në gjirin familjar, duke mësuar shumë këngë edhe nga e
ëma, Lezja. Këto fille muzikore vulosën krijimtarinë e tij të
mëvonshme.
Antoni u shkollua në Shkup. Aty ndoqi shkollën fillore dhe
gjimnazin. Gjatë viteve rinore mori pjesë në aktivitetet që
zhvilloheshin pranë Kishës Katolike në Shkup. Përveç shkollës
Gjon Antoni ishte anëtar i orkestrës frymore të Shkupit »Zani i
Maleve«, ku ishin mbledhur shumë shqiptarë të shquar të qytetit.
Shih: Antoni, Lorenc, Orkestra frymore e Shkupit, Rilindja 17.05.1980,
Prishtinë, s.p.

1
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fillore në gjuhën shqipe (që u hap më 1919 në ndërtesën e Kishës
Katolike në Shkup), vepronte edhe shoqëria kulturore, së cilës pas
një kohe iu bashkangjit edhe kori i gjimnazistëve, gjegjësisht kori i
përzier. Lorenci i ri mori përsipër udhëheqjen e koreve. Detyrën e
dirigjentit e kreu derisa regjimi i Mbretërisë Serbe - Kroate –
Sllovene nuk e ndaloi përdorimin publik të të gjitha gjuhëve përveç
serbishtes, pra edhe përdorimin e gjuhës shqipe, rreth viteve
1929–1930.2
Në vitet që vijuan, Lorenc Antoni udhëhoqi disa trupa
instrumentor: orkestrën e tamburinave të shkollës së mesme
teknike në Shkup, si dhe orkestrën e madolinave të shoqërisë së
skautëve. Pos këtyre, për një kohë të shkurtër udhëhoqi edhe
korin e meshkujve të organizatës sindikale.
Kur filloi Lufta e Dytë Botërore, Lorenci dhe familja e tij
jetonin në Shkup. Vendosja e regjimit fashist bullgar në Shkup, si
dhe masat e egra të dhunës që filloi t'i zbatojë ndaj shqiptarëve3, i
kishin detyruar shumë shqiptarë të largoheshin nga Shkupi. Shpejt
(më 1941), Antoni me familjen u shpërngul në Ferizaj, vend, i cili
megjithëse ishte nën pushtetin fashist italian, ishte më i
përshtatshëm për aktivitete kulturore të shqiptarëve. Aty punoi një
vit si drejtor në shkollën fillore të këtij qyteti dhe udhëhoqi korin e
shkollës. Më pas punoi si mësimdhënës për një semestër në
gjimnazin e Prishtinës. Më 1942 u shpërngul në Prizren. Aty punoi
në liceun e qytetit dhe udhëhoqi korin e përzier të Prizrenit. Në
këtë qytet, “padyshim, qytet i muzikës” (si shprehej shpesh
Antoni), mbeti edhe pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore
dhe u angazhua në organizimin e jetës kulturore të qytetit. Një
ndër periudhat më intensive e kaloi me shoqërinë “Agimi”, ku u
angazhua si dirigjent i saj. Fillet e shoqërisë “Agimi” datojnë nga
fundviti 1944. Më 1945 Lorenc Antoni merr përsipër programin
muzikor të shoqërisë. Përveç veprimtarisë së shoqërisë “Agimi”,
Lorenc Antoni filloi të punojë edhe në fushën e pedagogjisë si
mësimdhënës i lëndëve muzikore. Kështu, nga viti 1948 punoi për
themelimin e shkollës së muzikës, së pari në nivelin fillor e pastaj,
Shih: Antoni, Lorenc, Me rastin e 75 vjetorit të lindjes, dorëshkrim,
Prishtinë, 1984, f. 1.
3 Shih: Myzyri, Hysni, redaktor, Historia e popullit shqiptar, Tiranë
1994, f. 193–194 dhe Malcolm, Noel, Kosova. Një Histori e shkurtër,
Prishtinë, Tiranë 2001, f. 302–303.
2
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më 1949 themeloi edhe shkollën e mesme të muzikës4 . Që të
dyja shkollat kanë luajtur një rol vendimtar në shkollimin dhe
përgatitjen e kuadrove të reja muzikore, të cilat mungonin shumë
në Kosovën e pasluftës. Ekzistenca e një shkolle të tillë e ngriti
dukshëm nivelin e muzikës dhe të profesionalizmit muzikor dhe u
hapi rrugë projekteve të tjera të rëndësishme. Pikërisht me këtë
shkollë, e cila sot mban emrin e tij , filloi të zhvillohej edhe muzika
artistike në Kosovë.
Në vitet pas Luftës, deri më 1956, Antoni punoi intensivisht
me korin e “Agimit”, duke bërë prova të përditshme dhe
njëkohësisht duke krijuar edhe vepra korale. Kori i shoqatës
“Agimi” mori pjesë në koncerte të shumta5 dhe çfaqje jo vetëm në
Kosovë por edhe jashtë saj6 (Antoni 1984:2). Krahas kësaj, Antoni
punonte në shkollën e muzikës, ku për vite të tëra ishte drejtor i
shkollës, mësimdhënës e dirigjent i korit.
Pas disa viteve të punës në Prizren, Lorenci u shpërngul në
Prishtinë, më 1956, vitin kur kur institucioni i radios u bart në
Prishtinë. Antoni mori detyrën e redaktorit të muzikës popullore në
Radio Prishtinë. Aty vazhdoi të punojë deri- sa u pensionua, në
fillim të viteve të tetëdhjeta. Po ashtu udhëhoqi korin e Radio
Prishtinës për disa vite me radhë. Në Prishtinë kompozoi disa nga
veprat e fazës së pjekur, këngë korale, si dhe vepra për orkestrën
simfonike. Një pjesë e këtyre kompozimeve për kor, për orkestër,
dolën në dritë si botime muzikore. Krahas kësaj ka udhëtuar nëpër
terren për të vjelë muzikën popullore shqiptare të viseve të
ndryshme në Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Për vite me radhë
vazhdoi të dokumentonte këtë muzikë, duke publikuar veprën e
vëllimshme “Folklori muzikor shqiptar” në shtatë blej, si dhe artikuj
të shumtë shkencorë etnomuzikologjikë. Pas pensionimit u morr
me rregullimin e dokumenteve, letrave dhe fotografive të tij7. Deri
në fund të jetës qëndroi në Prishtinë, ku edhe vdiq më 21 tetor
1991, në moshën 82 - vjeçare.
Po aty, f. 17 dhe Halimi, N., Një jetë kushtuar muzikës, Zëri i Rinisë,
22.12.1984, f.15.
5 Antoni pohonte se nga viti 1945 e deri më 1956 janë mbajtur rreth
420 koncerte. Po aty, f. 3.
6 Po aty, f. 2
7 Në kohë të lirë Lorenc Antoni merrej me fotografi dhe mbledhje
të dokumenteve. Fotografitë e tij datojnë nga mosha rinore në
Shkup dhe disa prej tyre kanë vlerë historike.
4
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Mbledhja e muzikës popullore dhe
hulumtimet etnomuzikologjike
Lidhja ndërmjet krijimtarisë së Lorenc Antonit dhe
mbledhjes së folklorit duhet shqyrtuar nga disa këndevështrime.
Muzika popullore ishte për të njëra nga mënyrat e shprehjes së
krijimtarisë muzikore. Temat muzikore a mënyra e strukturimit të
kompozimit në veprat e tij na tregojnë se muzika shqipe ishte
gjithnjë e pranishme në krijimtarinë e tij si një burim prej nga
kompozitori nxirrte material muzikor. L. Antoni iu përkushtua
gjithashtu gjurmimit të folklorit edhe profesionalisht, duke
mbledhur material muzikor në viset e ndryshme ku jetonin
shqiptarët.
Hulumtimin e muzikës popullore shqiptare e filloi në rini, në
vitet ‘30 të shekullit të kaluar dhe kjo veprimtari shënon fillet e
vjeljes së muzikës popullore në vendet ku jetonin shqiptarët në
Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Më vonë, e vazhdoi këtë punë
në mënyrë sistematike. Analizat dhe shqyrtimet e para të këtij
materiali i botoi në periodikët kulturorë-shkencorë Jeta e re,
Buletini i Muzeut të Kosovës dhe Përparimi.8
Lorenc Antoni bëri edhe transkriptimin e muzikës së vjelë.
Më 1956, botoi përmbledhjen e parë të transkriptimeve të këngëve
popullore me titull Folklori muzikor shqiptar. Në këtë vepër autori
përfshiu 105 këngë popullore nga Shkupi, Ferizaji, Prizreni dhe
Gjakova. Përmbledhjes së këngëve i prinë parathënia e përcjellë
nga analizat e materialit të vjelë. Kjo qe përmbledhja e parë
sistematike e muzikës popullore shqiptare në ish-federatën
Jugosllave. Pas kësaj dolën në dritë edhe gjashtë përmbledhje të
tjera. Bleni i dytë, i cili u botua më 1961, përfshinte 106 këngë,
shumica e tyre të vjela gjatë ekspeditës hulumtuese në Opojë të
Kosovës dhe në krahinën e Ulqinit. Blejt e mëvonshëm kanë
vazhduar të sjellin këngë popullore nga të gjitha viset e banuara
me shqiptarë, të mbledhura për dhjetëvjetëçarë me radhë. Bleni i
Shih Bejtullahu, Alma, Transpozicija folklornega gradiva v vokalnih
in instrumentalnih skladbah Lorenca Antonija (Transponimi i
materialit folklorik në komponimet vokale dhe instrumentale të
Lorenc Antonit), Lublanë 1998, 8-11, 61-62.

8
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tretë (1964), solli 110 këngë, pjesa më e madhe e të cilave ishin
vjelë në Maqedoni (në Shkup, Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Dibër,
Strugë, Prespë, Kumanovë). Bleni i katërt u botua më 1970 dhe
solli 112 këngë, të mbledhura gjatë periudhave të ndryshme,
shumica prej tyre nga rrethi i Dardanës. Bleni pasues, ai i pesti
(1972), përmbledh 122 këngë të periudhave dhe viseve të
ndryshme shqiptare. Dy blejt e fundit u botuan më 1974 dhe 1977.
122 këngët e vëllimit vijues u radhitën edhe disa këngë
shumëzërëshe, këngë heterofonike e këngë dyzërëshe (apo
bifonike). Bleni i shtatë solli 93 këngë të viseve të ndryshme me
strukturë të ngjashme me blenin paraprak.9
Materiali i botuar në këto blej sjell shumë dhëna
etnomuzikologjike. Përveç transkriptimeve të këngëve në nota
edhe të dhënat e autorit për punën në terren, analizat e këngëve
sipas parametrave melodikë, metrikë dhe gjeografikë. Autori ka
sjellë edhe disa konkluza shkencore, të cilat i ka shtjelluar më
gjerësisht edhe në punimet e botuara në disa revista shkencore.
(Shih bibliografinë në fund të artikullit) Këto konkluza përfshijnë
klasifikimin e strukturës së këngëve dhe definimin e ndikimeve të
stileve tjera, të cilat paraqiten në këngë10. Gjatë hulumtimeve në
terren, Lorenc Antoni përdorte teknikën e punës në terren, e cila
bazohej në të kënduarit e informatorit dhe transkriptimin në bazë
të këndimit (bleni i parë), si dhe metodën e incizimit të këngëve në
shirit magnetofoni dhe transkriptimin në bazë të incizimeve (kështu
ka vepruar në të gjithë blejt e tjerë). Ekspeditat në terren janë bërë
nga vetë autori. Shpesh ka incizuar edhe këngëtarë që vinin në
Prishtinë, me të cilët kishte rënë në kontakt rastësisht. Incizimet e
Lorenc Antonit janë ruajtur në Arkivin e Radio Prishtinës dhe në
arkivin e tij personal. Deri më sot këto nuk janë publikuar në formë
fonogrami (si kasetë apo CD) dhe vendndodhja e tyre nuk dihet.
Sipas dëshmisë së Antonit, pas botimit të blenit të shtatë të
»Folklorit muzikor shqiptar«, kishte filluar të përgatiste materialin për
botimin e blenit të tetë. Shtëpia botuese »Rilindja« nuk e mori për
botim këtë projekt, me arsyetimin se nuk merret me botime
muzikore (shih 2, f. 15), duke mos marrë parasysh vlerën
antologjike kulturore dhe kombëtare të përmbledhjes. Materiali
mbet i pabotuar dhe tani konsiderohet i zhdukur.
10 Shih: Antoni, Lorenc, Folklori Muzikor Shqiptar, Bleni i gjashtë,
Prishtinë 1974 f. dhe Folklori Muzikor Shqiptar, Bleni i shtatë, Prishtinë
1977, f.
9
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Sikur u përmend më parë, L. Antoni ka shkruar disa artikuj
shkencorë etnomuzikologjikë, të cilët i sheshojnë muzikën vokale,
veglat muzikore popullore dhe vallet popullore. Njëra ndër temat
shkencore kryesore është analiza e muzikës popullore vokale.11
Lorenc Antoni ka bërë klasifikimin e repertorit vokal në bazë gjinie.
Ai ka analizuar repertorin tipik të grave dhe të burrave. Një pjesë e
artikujve të tij merret me teknikat vokale a mënyrat specifike të të
kënduarit, karakteristike për disa zona gjeografike. Autori e
zhvillon mendimin se cilat zona, sidomos në jugun e Kosovës dhe
në Maqedoninë Jugpërëndimore – falë konfiguracionit të terrenit –
kanë ruajtur mënyrat e vjetra të këndimit.12
Në disa artikuj tjerë shkencorë, L. Antoni i ka shqyrtuar
veglat muzikore të popullit, si çiftelia apo lahuta. Ai paraqet
historinë e këtyre instrumenteve dhe parashtron mendimin
themelor për lashtësinë e instrumenteve popullore.13
Lorenc Antoni ka hulumtuar edhe vallet popullore, ndonëse
në masë më të vogël se muzikën vokale. Ai ka shkruar për vallen
popullore ndër familjet katolike të Prizrenit, të quajtur kalagjojne.
Këtu ai merret me përshkrimin e kësaj valleje të vjetër dasmore,
duke përfshirë figurat e valles me renditje, shtrirjen gjeografike dhe
përcjelljen muzikore. Me këtë, ai i ka vënë bazat për studime të
mëtejshme të etnokoreologjisë, degës së disiplinës së
etnomuzikologjisë që studion vallet popullore.14
Kjo qasje, gjetja e formave të vjetra të muzikës popullore
shqiptare është e përhapur tek etnomuzikologët evropianë që e
studiojnë muzikën e tyre popullore dhe ka motiv kryesor ruajtjen e
mënyrave sa më të vjetra të muziktimit popullor. Në këtë aspekt, L.
Antoni ka punuar shumë: ka incizuar dhe dokumentuar shumë
këngë; ndërkaq ka bërë vjeljen e tyre ekstensive, me ç'rast ka
fituar shembuj të nduarnduarshëm të zonave të ndryshme. Pos
Shih 7, f. 8.
Pas L. Antonit, hulumtimet në terren në Maqedoni qenë shumë
të pakta, ngase bashkëpunëtorët e Instituti Albanologjik, për
shkaqe të ndryshme, nuk munden ta vazhdonin vjeljen në terren.
13 Shih Antoni, Lorenc, Format dhe veglat muzikore të popullit
shqiptar, Jeta e re, II (1950) nr. 5–6, f. 351–357, Format dhe veglat
muzikore të popullit shqiptar II, Jeta e re, III (1951) nr. 1–2, f. 44–47
dhe Çitelija, Përparimi, VII (1961) nr. 10, f. 696–705.
14 Shih Antoni, Lorenc, Kalađojne (Kalagjone), Glasnik Muzeja
Kosova (Lajmëtari i Muzeut të Kosovës), nr. III (1958), f. 245–267.
11
12
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kësaj, ai ka luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen e këngëve më të
rralla të viseve të thella malore a fizikisht të veçuara, duke pasur
parasysh se pas një kohe ato mund të zhdukeshin. Kjo vlen
sidomos për zonat ku kultivohen trajtat rudimentare të shumëzëshmërisë, si këndimet heterofonike nga Opoja dhe këndimet
bifonike nga Tetova, Kërçova e Gostivari. Por L. Antoni ka analizuar edhe dukuritë e reja në muzikë, si zgjerimin e këndimit
njëzërësh apo pakësimin e luajtur në lahutë dhe shtimin e luajtjes
në çifteli.
L. Antoni ka përdorur analizën si pjesë të pandashme të
punës së tij kërkimore-shkencore. Muzikën e ka analizuar sipas
elementeve të strukturës muzikore, si melodika dhe moduset
tonale, metrumi dhe ritmi e tempi. Kështu ai ka përcaktuar disa
karakteristika kryesore të muzikës popullore. Midis tjerash, L.
Antoni ia del të përcaktojë kronologjinë e shkallëve tonale nga më
e vjetra – e patemperuara, moduset e deri te shkallët orientale.
Analiza pasohet nga studimi i rrethanave shoqërore që kanë ndikuar në krjimin a interpretimin e këngës popullore. Midis të therash, e ka lidhur çështjen e migrimit me lidhjen e këngëve funksionale (të kurbetit) apo në rastin tjetër, këndimin e malësorëve në
regjistra të lartë (këngë majekrahi), si funksion sinjalizimi. L. Antoni
ka hulumtuar lidhjen e muzikës popullore me kushtet, të cilat
përbëjnë jetën e njeriut a të këngëtarit popullor. Me këto hulumtime është hapur rrugë për hulumtime të gjera, të cilat ende
vazhdojnë nga pasardhësit e tij.

Krijimtaria artistike e Lorenc Antonit dhe
lidhja me muzikën popullore
Veprat e Lorenc Antonit ngërthejnë në vetvete muzikën
popullore shqiptare në forma të ndryshme. Nëse analizohet
struktura muzikore në kompozimet e tij, do të vërehet mbizotërimi i
melodikës popullore. Përveç melodisë, ndikimi i folklorit është i
pranishëm edhe në shtresimin e shumëzëshmërisë, harmonisë
dhe ritmit. Elementi melodik është tregues i filozofisë së
kompozitorit. Melodia – qoftë e popullit, qoftë e autorit – është
mjeti vendimtar muzikor, i cili e kushtëzon formën muzikore në
veprat e tij. Melodia në veprat e tij nuk është e ngurtësuar si citat
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muzikor. Antoni i përdor motivet nga melodia për zhvillimin
muzikor. Kompozitori e bazon ndërtimin muzikor në tensionet
midis tonaliteteve të ndryshme, shpesh edhe të kundërta, duke u
mbështetur në analizat e përfituara nga studimi i folklorit muzikor.
Pikërisht me këtë qasje ai ka bërë përpjekje edhe t'ia ofrojë
muzikën publikut, i cili, i mësuar me muzikën popullore, ishte në
gjendje ta pranonte këtë formë të muzikës artistike. Në veprat e tij,
kompozitori i përpunon zërat që e përcjellin melodinë në mënyrë të
pavarur me anë të teknikave të ndryshme. Puna me motive është
e thjeshtë; ndryshimet në motiv janë të vogla; ndryshohen
kryesisht ritmi a intervalet e motivit. Kjo lidhet me faktin se as
muzika popullore nuk e njeh punën motivuese në atë masë sa
muzika klasike. Derisa në muzikën korale, Antoni krijon edhe
kontramelodi në zërat përcjellës në krahasim me vijën melodike,
në muzikën orkestrale mbizotëron përcjellja homofonike kundrejt
melodisë.

Krijimtaria muzikore
L. Antoni filloi të kompozojë gjatë punës si dirigjent i korit në
Shkup. Përkitazi me këtë, ai shpesh pohonte se kishte filluar të
kopozonte për shkak të mungesës së literaturës së përshtatshme
(në gjuhën shqipe) për kore dhe ansamble intrumentale, të cilat i
udhëhiqte.15 Vetë kompozitori fliste për fillimin modest të krijimtarisë së tij. Gjatë pesëdhjetë viteve të punës krijuese, L. Antoni
kompozoi 93 vepra muzikore të formave dhe formacioneve të
ndryshme. Ky punim i paraqet shkurtazi disa nga kompozimet më
të rëndësishme të tij.
Historia e muzikës shpesh përmend krijues, veprat e para
të të cilëve nuk dihen. Mirëpo në rastin e Lorenc Antonit ka
ndodhur e kundërta. Kompozimi i tij i parë është kënga “Në breg të
liqenit”, me tekst të Hil Mosit dhe daton nga fillimi i janarit 1927.
Sikurse ndodh shpesh, fillet e krijimtarisë qenë rezultat i rrethanave të rastësishme; midis tyre ishte talenti rinor i Lorencit,
(atëherë 17-vjeçar), entuziazmi i anëtarëve të korit dhe zëri i bukur

15

Shih 2, f.5.
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i Gonxhe Bojaxhiut.16 Kështu edhe lindi ky kompozim, të cilin e
kënduan motrat Bojaxhiu, Gonxhe (cilën e njohim si Nëna Terezë)
dhe Age Bojaxhiu, në një shfaqje bamirëse të Kishës Katolike në
Shkup më 25 mars 1928, pastaj edhe më 8 prill po të njëjtit vit.17
Nga kjo kohë dolën edhe kompozimet e para të Lorenc
Antonit, të cilat ishin këngë vokale. Gjatë kësaj faze fillestare që
zgjati deri në themelimin e shoqërisë “Agimi”, Antoni kompozoi
disa këngë njëzërëshe, të cilat i interpretonin në shfaqjet e rinisë
katolike në Shkup. Ai harmonizoi edhe disa këngë popullore, të
cilat i interpretonin koret në Shkup, si dhe koret në Ferizaj e
Prizren gjatë Luftës së Dytë Botërore, si dhe pjesë instrumentale,
nga të cilat përmendet, “Andante mallëngjimi”, për orkestrën e
tamburinave dhe harmonizimi i një vepre të Nerudës.
Pas kësaj vjen faza kryesore krijuese e L. Antonit, që lidhet
me kompozimet korale për korin “Agimi”. Antoni thoshte se me
krijimin e korit të shoqërisë “Agimi”, edhe krijimtaria e tij mori hov
të madh. Pikënisje e procesit krijues ishin meloditë, format dhe
harmonitë e këngëve popullore. Autori e shpjegonte motivin e tij
për një qasje të tillë me faktin se midis muzikës së begatshme të
popullit, që mbizotëronte në Kosovë dhe traditës së muzikës
klasike botërore, të cilën e synonte me korin, kishte një dallim të
madh. Prandaj mendonte se muzika artistike i duhej ofruar popullit
në mënyrë sa më graduale. Kështu, L. Antoni filloi të shkruante
vepra në frymën e muzikës popullore, të cilat më vonë, gradualisht
do t'i afroheshin muzikës klasike. Gjatë viteve 1945-1960 ai krijoi
vepra korale, kryesisht për kor të përzier. Pas një kohe filloi edhe
t'i botojë dhe kështu dolën dy përmbledhjet e tij të para autoriale,
“Koret shqiptare” (1957) dhe “Jehona të zemrës” (1958)18.
Motrat Bojaxhiu kishin farefisni me familjen Antoni: Nikollë
Bojaxhiu (babai i tyre) e kishte motrën e quajtur Maria, e cila ishte
gjyshja e Lorencit. Lorenci shpesh e ka përmendur angazhimet e
pamohueshme të Gonxhes së re në aktivitete e rinisë katolike në
Shkup.
17 Po aty.
18 Komponimet janë boatuar nga botues të ndryshëm si p.sh.
Lidhja Krahinore e Shoqërive Muzikore (Prishtinë), Lidhja e
Kompozitorëve të Serbisë (Beograd), më vonë edhe kori
»Collegium Cantorum« (Prishtinë) dhe Shoqata e Kompozitorëve
të Kosovës.
16
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Përmbledhja me këngë korale “Kore shqiptare” përfshin
katër kompozime për kor katërzërësh të përzier: “Mirë mbrama”,
“Kënga e Rexhës”, “Shkojti çika” dhe “Hajde dalim kah pazari”.
Shumica e këtyre kompozimeve bazohen në vijën melodike, e cila
paraqet njëkohësiht edhe melodinë popullore pa ndryshime.
Ndërkaq, në veprën “Shkojti çika”, autori është larguar nga
përdorimi i pandryshuar i vijës melodike. Duke u nisur vetëm nga
disa motive popullore, ka përodorur punë motivuese dhe e ka
strukturuar komponimin në mënyrë më komplekse. Në këtë
përmbledhje bën pjesë edhe “Kënga e Rexhës”, këngë e bazuar
në këngën popullore të vajtimit. Kompozimi bazohet në modusin
eolik, pra këtu autori largohet nga shkalla orientale; ndërkaq fuqia
e kompozimit qëndron në gradacionin muzikor; me hyrjen
graduale të secilit zë dhe me shtimin e toneve kromatike. Kështu
krijohen tre tinguj (akorde) që e mjegullojnë tonalitetin mol.
Rrjedhimisht, kompozitori e rrit shqetësimin dhe thekson karakterin
vajtues të tekstit. Edhe kompozimi “Hajde dalim kah pazari”,
paraqet risinë e kompozitorit, i cili eksperimenton me bimodalitetin,
që është – në krahasim me kompozimet tjera – një përparim në
aspekt të kërkimit të tonalitetit.
Përmbledhja e dytë “Jehona të zemrës”, e cila përfshin
gjashtë kompozime për kor katërzërësh të përzier: “Çorapët e
burrit”, “Hasimja trime”, “Lan vasha”, “Na ka dalë nusja e mirë”,
“Po vijnë krushqit maleve” dhe “Ç’janë këta krushq që vijnë” u
botua më 1959. “Çorapët e burrit” është njëri ndër kompozimet më
të popullarizuara të Lorenc Antonit, i cili gjendet shpesh në
repertoret korale shqiptare. Ky kompozim nuk bazohet në ndonjë
melodi konkrete popullore, por e përdor tekstin popullor në mënyrë
të lirë dhe me anë të tij sajon melodi të kompozuar. Ky kompozim
sjell invencione në punën me motive. Autori i përdor ato në
mënyra të ndryshme (inversion, shumëzëshmëri etj.), duke sajuar
një kompozim me kontrastime bafasuese të tempos muzikore.
Pesë kompozimet e tjera e sjellin melodinë popullore, të plotësuar
apo pakëz të ndryshuar e të cilën autori e përpunon në mënyra të
ndryshme. Midis tyre veçohet komponimi “Hasimja trime” (për kor
dhe dy solistë, soprano dhe tenor), i cili bazohet në këngën e
njohur popullore për një ngjarje të vërtetë, lidhur me gjakmarrjen
dhe besnikërinë e motrës shqiptare. Përdorimi i mjeteve muzikore
(motivet ostinante, efektet e disonancës), me të cilin kompozitori e
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thekson tematikën tragjike të tekstit paraqet njëkohësisht edhe
veçorinë e kompozimit.
Lorenc Antoni ka publikuar edhe disa përmbledhje gjatë
viteve të gjashtëdhjeta. Më 1961 doli në dritë suita e tij korale
“Opojania” me pesë kompozime për kor të përzier: “Sugare”, “Piki
molla e kuqe”, “E morën Fatimen”, “Gji ma paske ballin” dhe “Ka ra
dilli”. Këto kompozime janë të lidhura në formë suite, ashtu që
koda (pjesa përfundimtare) e njërit kompozim lidhet me fillin e
kompozimit tjetër. Tonalitetet e kompozimeve bazohen në shkallë
të ndryshme (nga ajo eolike e deri te makami hixhas) në melodi
dhe po ashtu, krijon bimodalitet në strukturën harmonike. Kësaj i
përgjigjet edhe kombinimi i metrumit nga 2/4 (si metrum i thjeshtë
popullor) në 7/8 (metrumi karakteristik për meloditë popullore në
makam). Suita shënon edhe një hap të mëtejmë në zhvillimin e
kompozitorit dhe të mënyrës si e përqëndrohet në melodinë
popullore, pasi ai përqëndrohet në trajtimin e motiveve në zërat e
ndryshëm duke përdorur elementet e heterofonisë, ashtu si i
përdor populli në Opojë. Këto elemente të dyzëshmërisë i ka
zgjeruar në formacionin katërzërësh. Në rastin kur e shtjellon
materialin në mënyrë lineare, mbështetet në heterofoni dhe
procedura të polifonisë si dhe në bimodalitet (të vijave melodike).
Më 1971 doli në dritë edhe një përmbledhje e Lorenc Antonit me
këngë korale për kor katërzërësh femëror me titull “Tri këngë nga
Opoja”. Mirëpo, ka gjasa që këto kompozime të jenë krijuar më
herët. Këto vepra kanë për bazë këngët nga Opoja prej nga edhe i
kanë marrë përkatësisht titujt “Ani çilma derën”, “Oj lulija jonë” dhe
“O lum e lum”. Autori i ka shtuar melodisë së cituar përcjellje të
zërave duke u bazuar në harmonitë popullore.
Në mesin e kompozimeve korale bëjnë pjesë edhe
kompozimet për kor të fëmijëve, të cilat Antoni i ka krijuar që nga
vitet e dyzeta me tekste të ndryshme humoristike. Ato janë botuar
në formë përmbledhjesh “Trumcakët e Kosovës” dhe “Një gaforre
defatore”.
L. Antoni ka kompozuar edhe këngë vokale sakrale. Gjatë
viteve të shtatëdhjeta të shekullit të kaluar, edhe njëzet e pesë
këngë korale kishtare, të cilat atëbotë i nënshkroi me pseudonimet
C. I ., Nercol Panivoda, Jeronim Gustoni (Gashi 1994).19 Këto
këngë i krijoi me nismën e Don Zef Gashit, atëherë famullitar në
19

Shih Gashi, Don Zef, Libër Këngësh Korale Kishtare, Romë 1994, f.

3.
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Prishtinë. Këngët i mbajnë tekstet e autorëve të ndryshëm: don
Simon Filipaj, don Lush Gjergji, P. Hil Kabashi, Don Zef Gashi e
Engjël Kengji, apo edhe teskte nga meshari. Përmbledhja e
këtyre këngëve të Lorencit së bashku me ato të kompozitorit
Viçenc Gjini u botuan më 1994 me titullin »Libër këngësh korale
kishtare«. Në mesin e tyre mbizotërojnë kryesisht këngët
katërzërëshe (disa nga ato i ka harmonizuar Vinçenc Gjini), apo
edhe njëzërëshe me përcjellje të orgjive.
L. Antoni ka bërë shumë kompozime vokale, kryesisht për
nevojat e korit “Agimi”. Ka shkruar edhe kompozime vokaleinstrumentale dhe instrumentale. Shumë prej tyre janë incizuar
dhe emetuar në valët e Radio Prishtinës dhe më gjerë. Disa nga
ato kompozime janë të popullarizuara edhe sot, sidomos
kompozimet “Nën nji mal” dhe “Valle e këngë dasme”, të cilat i
interpreton solistja e mirënjohur Nexhmije Pagarusha, “bilbili i
Kosovës”.
Veprat instrumentale të Lorenc Antonit janë Rapsodia
shqiptare nr. 1, “Malësorja”, “Në Prizrenin e vjetër”, “Na ka dalë
nusja e mirë”, “Valle e këngë dasme”, (e cila, siç u vu në dukje më
sipër, ka edhe pjesë vokale për kor dhe soprano solo), “Në
Prizrenin e bukur”. Këto pesë kompozime janë botuar në
përmbledhjen “Pesë vepra muzikore”. Pasojnë edhe shumë vepra
për grupe më të vogla vokale-instrumentale, (për orkestra
mandolinash apo tamburinash dhe kore), të botuara në formë
ekstraktesh, në mesin e të cilëve numërohen edhe rapsoditë
shqiptare nr. 2, nr. 3 e nr. 4 për orkestër tamburinash.
“Rapsodia shqiptare nr. 1” është kompozim për orkestër
kamertal dhe daton nga viti 1961. Vepra, siç vërehet edhe nga
vetë emri është rapsodí, pra përbëhet nga pjesë të shumta, të cilat
nuk janë motivisht të lidhura midis tyre. Secila nga dhjetë pjesët e
kësaj rapsodie, ka tempo, tonalitet a karakter të veçantë. Ky
kompozim është karakteristik edhe për shkak të përdorimit të
instrumenteve klasike muzikore në mënyrë që të tingëllojnë sikur
instrumentet popullore çifteli, zurna e gajde, veç kësaj partitura
përfshin edhe përdorimin e defit dhe tarabukës.
Përmbledhja “Pesë vepra muzikore”, e cila u botua më
1975, përfshin pesë kompozime të krijuara gjatë viteve pesëdhjetë
dhe gjashtëdhjetë të shekullit të njëzetë. Ato paraqesin tablo nga
jeta kosovare. Ndër këto kompozime veçohet vepra “Në Prizrenin
e vjetër”, me të cilin autori e portretizon atmosferën e qytetit të
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Prizrenit. Kompozimi shquhet për vijën solistike të klarinetës në
shkallën orientale dhe ritmin e sinkopuar, që i jep atij karakter të
posaçëm. Ky është njëri ndër kompozimet më të njohura
orkestrale të L. Antonit, i cili është koreografuar dhe interpretuar
gjatë viteve të tetëdhjeta edhe nga trupa e baletit e Teatrit të
Prishtinës dhe kohëve të fundit paraqitet edhe në programet e
Filarmonisë së Kosovës.

Roli i Lorenc Antonit për kulturën shqiptare
L. Antoni ishte njëri ndër personat përgjegjës që e themeluan sistemin e shkollim muzikor në Kosovë. Ai ka merita të
mëdha edhe për zhvillimin e shoqërive gjysmëprofesionale muzikore, si dhe për arkivimin e folklorit muzikor shqiptar. Rezultatet e
punës së tij dëshmojnë se ai ishte një profesionist i gjithanshëm
muzikor. Mendoj se është më me interes të vihet në spikamë se L.
Antoni i zhvilloi aktivitetet e tij në periudha të vështira për kulturën
shqiptare, si para Luftë së Dytë Botërore, ashtu edhe menjëherë
pas përfundimit të saj në Kosovën tejet të varfëruar. Këto arritje të
Lorenc Antonit janë mu për shkak të rrethanave të tilla, shumë të
rëndësishme. Po të mos ishin ndërmarrë këta hapa në atë kohë,
shqiptarët do të duhej të prisnin ndoshta shumë më gjatë për
themelimin e institucioneve kryesore kulturore, ngase në vitet e
pesëdhjeta dhe në fillim të viteve të gjashtëdhjeta filloi të zbatohej
politika shtypëse ndaj shqiptarëve.20
L. Antoni ka dhënë një bashkëndihmesë të madhe në
shkencën etnomuzikologjike, e cila me të i filloi hapat e parë. Ai i
vuri themelet e transkriptimit të këngëve popullore, si dhe bazat e
metodave të hulumtimit në terren. Duke filluar mbledhjet e para të
folklorit që nga vitet e tridhjeta, i siguroi etnomuzikologjisë shqiptare një punë të pandërprerë dhe një vend të denjë në mesin e
popujve evropianë. Duhet vënë në dukje se puna e tij në blejt e
“Folklorit muzikor shqiptar” ende nuk ka marrë fund dhe pret të
vazhdohet edhe nga brezat pasardhës të etnomuzikologëve në
formë të përmbledhjeve të këngëve dhe të muzikës popullore.

20

Shih 3, Myzyri, , f. 234–235 dhe Malcolm, , f. 334–338.
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Lorenc Antoni është kompozitori i parë shqiptar (jashtë
Shqipërisë), i cili u shqua me vepra korale e instrumentale. Ky
muzicient vuri edhe themelet e dirigjimit, sidomos të atij koral.
Puna e tij nuk u ndal me kaq; Lorenc Antoni ka themeluar edhe
sistemin shkollor muzikor në Kosovë duke hapur shkollën e
muzikës në Prizren. Dhe së fundi, më së shumti ka kontribuar në
zhvillimin e shkencës së etnomuzikologjisë shqiptare, duke botuar
vepra monumentale të muzikës popullore shqiptare.
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ABAZ ISLAMI

ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË
REKËS NGA SHEKULLI XV-2002
HYRJE
Dëshira dhe vullneti për të dhënë ndihmesën tonë për këtë
trevë të lashtë shqiptare na bëri që për vite të tëra të hulumtojmë
dhe të grumbullojmë materiale arkivore nga lëmi i demografisë, të
cilin po e prezantojmë në vazhdim të kësaj teme.
Objekt trajtimi në këtë punim janë aspektet demografike të
Rekës ndërmjet shekujve XV-XX, me theks të veçantë periudha
100 vjeçare e shekullit që e lamë pas. Punimi përfshin material të
shtjelluar dhe të sistematizuar shkencor, duke filluar me natyrën e
Rekës, lashtësinë, koloritin etnik, konfesional, lëvizjet numerike të
popullsisë prej shekullit XV e deri në regjistrimin e fundit të
popullsisë të vitit 2002, ndarjen territoriale-administrative që nga
koha e Turqisë e deri në atë të vitit 2004, vendbanimet me
popullatë shqiptare, si dhe eksodin demografik.
Me qëllim që ky punim për Rekën të jetë më i kapshëm për
lexuesit, kemi bërë strukturimin e brendshëm të tij, duke e ndarë
në kapituj mbi bazë të aspekteve të studiuara. Në fillim e kemi
paraqitur pozitën dhe shtrirjen gjeografike të Rekës si një ndër
regjionet më komplekse dhe më atraktive të trojeve tona shqiptare.
Reka, me natyrën e saj të bukur, shtrihet në pellgun e Lumit
Radika, midis Maleve të Sharrit në veri, Bistrës në jug dhe Korabit
në perëndim. Në këto troje të lashta shqiptare, që paraqesin
unikatësi demo-gjeografike, është zhvilluar ekumenizmi më i
lashtë shqiptar me 23 fshatra me shtrirje shumë të lartë orografike:
nga Karakornica me lartësi mbidetare 1.530 m, Bogdeva (Bogdi)
me 1.510 m, Beliçica me 1.470 m, Brodeci me 1440 m, Kiçinica
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me 1420 m, e deri te vendbanimi më i ulët, Rimnica, me 1010 m
lartësi mbidetare, që të gjitha tok paraqesin një burim të
pashtershëm të kulturës dhe lashtësisë sonë historike.
Vendbanimet shqiptare të Rekës Madhe gjatë gjithë
historisë e kishin ruajtur identitetin e tyre kombëtar (shqiptarët
ortodoksë dhe myslimanë bashkërisht), gjë që dëshmohet edhe në
dokumentet e regjistrimit të vitit 1900 të Vasil Kënçovit e të D. M.
Brancoff-it (1905), si dhe në regjistrimin e vitit 1921 të Mbretërisë
SKS. Pas luftës së Dytë Botërore, me formimin e Jugosllavisë së
Titos, në shumë vise shqiptare, përfshirë edhe Rekën e Madhe,
veçmas popullatën shqiptare ortodokse, fillon procesi i asimilimit.
Prandaj vendbanimet shqiptare, duke filluar nga regjistrimi i vitit
1953 e deri në atë të fundit më 2002, na dalin si vendbanime me
popullatë maqedonase ose të përzier.
Reka e Madhe para një shekulli (më 1900) i numëronte
6.959 banorë. Prej tyre 3.221 ishin shqiptarë të krishterë dhe
3.738 shqiptarë myslimanë. Pas 100 viteve, me regjistrimin e
fundit të popullsisë më 2002, ajo i numëronte 504 banorë, prej të
cilëve 327 ose 64.9% ishin shqiptarë, 176 ose 35.0% maqedonas
dhe 1 boshnjak. Kjo jep të kuptosh se në Rekë të Madhe gjatë
periudhës 100 vjeçare 1900-2002 ka ndodhur një eksod i paparë
demografik, i zhvilluar jashtë vullnetit të tyre, si rezultat i dhunës,
shfarosjes fizike, djegies së fshatrave, plaçkitjes së shtëpive e
pasurisë, e deri te eksodi më i madh i popullsisë nga trojet e tyre
etnike në drejtim të Shqipërisë, Greqisë e Turqisë.
Reka e Madhe përfshin hapësirën territoriale gjeografike të
pellgut të sipërm dhe të mesëm të lumit Radika. Reka e Madhe
ose e Sipërme shtrihet mbi Rekën e Vogël, që së bashku përbëjnë
një tërësi natyrore gjeografike. Reka e Madhe shtrihet në një
sipërfaqe mbi 346.8 km2. pa llogaritur territorin e fshatrave
(Tërnicë, Reç, Strezimir, Dëbovë, Stropçë, Shtirovicë dhe Zëllshë),
të cilët sot nuk figurojnë në hartë si dhe në faqen e dheut, sepse
pushtuesit serbë i patën djegur dhe rrënuar me shuarjen e
kryengritjes së malësorëve në vitin 19131. Vendbanimet e lashta
shqiptare të Rekës së Madhe kanë shtrirje shumë të lartë
orografike, prej 1530 m. Karakornica, 1510m. Bogdeva (Bogdi),
1470 m. Beliçica, 1440 m. Brodeci, 1420 m. Kiçinica e deri te
vendbanimi më i ulët Rimnica me 1010 m. lartësi mbidetare.
1

Shih tabelën nr.7.
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Zhvillimi i kësaj ekumene të lashtë shqiptare në Rekë, me
23 fshatra në këto vise të larta malore, e vendosur në mes të malit
Sharr në veri, Bistrës në jug dhe Korabit në perëndim, paraqesin
burim të pashtershëm të kulturës dhe lashtësisë sonë historike.
Reka e Madhe së bashku me Rekën e Vogël gjatë sundimit turk
përbënin kazanë e Rekës. Sipas të dhënave që na jep Metodija
Sokollovski, duke u bazuar në dokumentet turke për popullsinë,
gjegjësisht për numrin e familjeve në Rekë, nga viti 1583 kjo
krahinë numëronte gjithsej 1353 familje, prej tyre 1160 të krishtere
dhe 193 myslimane2. Për disa vendbanime të tjera kemi të dhëna
më hershme duke filluar nga dokumentet turke të vitit 1467:
Në vitin 1467 Kiçinica haset e pabanuar, ndërsa në vitin
1519 kishte 8 familje krishtere, (f.402).
Më 1467 Karakornica kishte 3 familje; më 1519 -12 familje
të krishtere; më 1583-20 familje të krishtere, 1 myslimane (f.403).
Më 1467 Beliçica ishte e pabanuar; më 1519-18 familje; më
1583-30 familje të krishtera (f.402).
Në vitin 1467 Vollkovia kishte 6 familje; më 1519-18 familje
të krishtere; më 1583-30 familje të krishtere (f.400).
Në vitin 1467 Senca kishte 3 familje; më 1519-42 familje të
krishtere; më 1583-31 krishtere, 3 myslimane, 1 prej tyre e
konvertuar (f.400).
Më 1467 Vërbeni kishte 9 familje; më 1519-94 familje të
krishtere, 1 myslimane; më 1583-12 familje të krishtere, 3
myslimane (f.401).
Më 1467 Bogdeva kishte 3 familje; më 1519-16 familje të
krishtere, më 1583-10 familje të krishtere (f.400).
Më 1467 Niçipuri kishte 8 familje; më 1519-16 familje të
krishtere, më 1583-20 familje të krishtere (f.402).
Më 1467 Brodeci kishte 4 familje; më 1519-27 familje të
krishtere; më 1583-20 familje të krishtere (f.403)
Më 1467 Zhuzhnja kishte 5 familje; më 1519-14 familje të
krishtere; më1583-20 familje të krishtere, 1 myslimane (f.404).
2

Stopankite, Sociallnite i Etni~kite Promeni na Teritoijata na
Jugosllavija i «ekosllovaka, od XVI do sredinata na XVIII vek, Metodija
Sekullvski, Osvrt na Etni~kiot Sostav na Gradskoto i Selskoto
Naselenie vo Makedonija vo XV i XVI, Skopje, 1986. tab. F 18.
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Më 1467 Rimnica kishte 10 familje; në vitin 1419 i hasim dy
Rimnica, Rimnice Madhe me 34 familje dhe Rimnice Vogël me 42
familje të krishtere, 1 myslimane (f.405) dhe
Më 1467 Nistrova kishte 8 familje; më 1519-36 familje të krishtere;
më 1583- 70 familje të krishtere (f.405) 3.

Kazaja e Rekës (Reka)
Në Rekën e Madhe në fillim të shekullit XX shtriheshin 23
vendbanime, të banuara me popullsi shqiptare ortodokse dhe
islame që shihen në tabelën më poshtë.
Tab.14
Vendbanimet
Reka e Madhe
1.Kiçinicë
2.Beliçicë
3.Vollkovi
4.Sencë
5.Vërben
6.Tërnicë
7.Bogdevë
8.Niçipur
9.Brodec
10.Nivishtë
11.Bibë
12.Zhuzhnjë
13.Grekë
14.Rimnicë
15.Reç
16.Strezimir
17.Shtirovicë
18.Tanushë
19.Dëbovë
20.Nistrovë
21.Zëllshë
22.Krakornicë
23.Stropçë
Gjithsej
3

Arnaut Hristjani
Shqiptar i krishterë
120
450
150
195
300
180
250
360
170
32
150
25
120
150
180
24
150
35
180
3221

Arnaut Muhamed.
shqiptar mysliman
150
120
360
240
108
220
150
180
90
160
14
200
140
56
400
350
90
230
180
300
3738

Gjithsej
120
450
300
315
660
240
288
470
510
350
122
310
39
320
290
236
400
350
114
380
35
360
300
6959

Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod od . XV(1467),
Vilajet Reka, Opçiren Defter br. 508, Skopje 1976, fq.402-405.
4
Vasil Kъn~ov, Makedoni® Etnografi® i Satistika, SofiÔ,1900, faqe 536542.
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Sipas etnografit
bullgar, Vasil Kënçov, vendbanimet
shqiptare që e përbënin Rekën e Madhe në vitin 1900 ishin:
Kiçinicë, Beliçicë, Vollkovë, Sencë, Vërben, Tërnicë, Bogdevë
(Bogd), Niçipur, Brodec, Nivishtë, Bibë, Zhuzhnjë, Grekë, Rimnicë,
Reç, Strezimir, Shtirovicë, Tanushë, Dëbovë, Nistrovë, Zëllshë,
Karakornicë dhe Stropçë. Sipas regjistrimit të Vasil Kënçovit të vitit
1900 numëroheshin gjithsej 6959 banorë, nga të cilët 3221 ishin
shqiptarë të krishterë dhe 3738 shqiptarë myslimanë.

Popullsia e krishtere e kazasë së
Rekës së Madhe
Në vitin 1905, D.M.Brankov na jep një tabelë për popullsinë
e krishtere që jetonte në kazanë e Rekës sipas tabelës së më
poshtme.
Tab.25
BULGARES

5

Vendbanimet

Exarchistes

Serbisants

Gjithsej

1.Belitchitza (Beliçicë)
2.Bibiani (Bibë)
3.Bogdevo (Bogdevë)
4.Brodetz (Brodeci)
5.Grekane` (Grekaj)
6.Joujne` (Zhuzhnjë)
7.Krakornitza
(Krakornicë)
8.Nivizeha (Nivishtë)
9.Nistrovo (Nistrovë)
10.Nitchnour (Niçpur)
11.Retch (Reç)
12.Ribnitza (Rimnicë)
13.Seltze (Sencë)
14.Strezimir (Strezimir)
15.Valkovia (Volkovi)
16.Varbel (Vërben)
Totaux

-

-

-

Albanais
Shqiptarë
438
36
126
450
12
108
210

-

-

-

92
120
192
72
108
108
84
132
384
2672

D.M.Brancoff, La Macedoine et sa Population Chretinne, tab. f.184, Paris 1905
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Sipas të dhënave demografike që na paraqet D.M.Brancoff
(1905), në tabelë shihet se në Rekën e Madhe ishin 16 fshatra
shqiptare të banuara me shqiptarë të krishterë-ortodoksë me
gjithsej 2672 banorë. Për dallim nga ajo që na paraqet etnografi
bullgar, Vasil Kënçov në vitin 1900, popullsia shqiptare ortodokse
jetonte në 19 fshatra me gjithsej 3221 banorë, pra tri më pak
(Dëbovë, Kiçinicë dhe Zëllshë), gjegjësisht 549 banorë më pak.
Sipas të dhënave që na paraqet 6 prof.dr. Asllan Pushka në fillim
të shekullit XX, gjegjësisht sipas statistikave turke të vitit 1908/09,
Reka numëronte gjithsej 25037 banorë, prej të cilëve 13409 ose
53.8% shqiptarë, 2462 ose 9.8% serbë dhe 9106 ose 36.4%
bullgarë.
Ndarja administrative e Rekës së Madhe
sipas të dhënave të vitit 1917
Sipas të dhënave bullgare të vitit 1917 Reka e Madhe ishte
në përbëje të prefekturës të Galiçnikut, ku vendbanimet shqiptare
ishin ndarë në tri komuna, që shihen në tabelë.
Tab.37
K.e Keliçicës

1.Beliçicë
2.Volkovi
3.Kiçinicë
4.Sencë
5.Tërnicë
Gjithsej

Gjithsej

banorë

395
219
88
208
910

K.e Niçipurit

Banorë

K.e Nestrovës

1.Brodec
2.Bogdevë
3.Vërben
4.Dëbovë
5.Karakornicë
6.Niçipur
7.Reç
8.Strezimir
9.Shirovicë
Gjithsej

352
144
278
137
42
168
73
1194

1.Bibë
2.Grekë
3.Zhuzhnjë
4.Nivishë
5.Nistrovë
6.Rimnicë
7.Tanushë
Gjithsej

6

126
81
180
138
434
309
256
1524
3628

prof . dr. Asllan Pushka, Atllas, Kosova dhe Vazhdimësia Etnike Shqiptare, tab.f.28,
Prishtinë 1997.
7

SpisÝkÝ Na MÝsta VÝ MakedoniÔ, Moravsko i Odrinsko, tab.f.98
SofiÔ,1917
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Sipas të dhënave bullgare të vitit 1917, Reka e Madhe për
dallim nga viti 1900 numëronte 21 vendbanime; tri prej tyreTërnicë, Dëbovë dhe Shtirovicë nuk kishin të regjistruar asnjë
banorë, ndërsa Zëllshë dhe Stropçë nuk figurojnë fare. Nga tabela
shihet se në vitin 1917 Reka e Madhe numëronte 3628 banorë. Në
dallim nga viti 1900, shënon rënie në 3331 banorë.

Përbërja etnike e Rekës Madhe në vitin 1921
Në vitin 1921, Mbretëria Jugosllave organizon regjistrimin e
parë të popullsisë. Në këtë kontekst, qytetarët kishin të drejtë të
deklaroheshin në bazë të religjionit dhe gjuhës. Përbërja e
popullsisë në Rekën e Madhe sipas përbërjes së gjuhës, shihet
në tabelë.
Tab.48
Reke Madhe

Gjithsej

1.Beliçicë
2.Nistrovë
3.Niçpur
Gjithësej

544
913
724
2181

Serbkroat

43
17
18
78

Shqiptarë

499
896
706
2101

Turq

Ruman

Të tjerë

2
2

Në regjistrimin e vitit 1921, Reka e Madhe përbëhej prej 16
vendbanimesh të ndara në tri komuna, prej të cilave komuna e
Beliçicës përbehej prej katër vendbanimeve: Beliçica, Vollkovë,
Sencë dhe Kiçinicë. Komunën e Nistrovës e përbënin shtatë
vendbanime: Nistrovë, Zhuzhnjë, Bibë, Rimnicë, Nivishtë, Grekë
dhe Tanushë dhe komunën e Niçipurit e përbënin pesë
vendbanime: Karakornicë, Niçipur, Vërben, Bogdevë dhe Brodec.
Në dallim nga viti 1917, ku në ndarjen administrative ishin
përfshirë 21 vendbanime, prej tyre 18 të banuara dhe 3 të
pabanuara, në vitin 1921 janë regjistruar 16 vendbanime
shqiptare, pra 7 vendbanime më pak me gjithsej 2181 banorë. Prej
8

Kralevina Jugosllavije, Op{ta Dr`avna Satistika, Popis
Stanovni¡tva od 31 januara 1921 god. Sarajevo 1932, tab. faqe 116-118
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tyre shqipfolës ishin deklaruar
kroatishtfolës dhe 2 të tjerë.

2101

banorë,

78

serbo-

Ndarja Administrative e Rekës Madhe në vitin 1925

Fshat
Fshat
Fshat
Fshat

Nistrovë

Gjithsej
3.Niçipur

1.Nistrovë
2.Zhuzhnjë
3.Bibë
4.Rimnicë
5.Nivishtë
6.Grekë
7.Tanushë

Fshat
Fshat
Fshat
Fshat
Fshat
Fshat
Fshat

Niçipur

1.Krakornicë

Fshat
Fshat
Fshat
Fshat
Fshat

Gjithsej
Reka e
Madhe

9

Gjithsej

2.Niçipur
3.Vërben
4.Bogdevë
5.Brodec

16 vendbanime

64
38
36
15
153
65
33
26
57
23
19
47
270
22
27
64
25
57
195
618

264
165
176
66
671
282
125
99
235
99
56
178
1074
105
98
246
116
259
824
2569

Postë

Gjithsej
2.Nistrovë

1.Beliçicë
2.Vollkovi
3. Sencë
4. Kiçinicë

Banorë

Beliçicë

Nr. Shtpi.

Selia

1.Beliçicë

Vendi

Komuna

Vendbanime

Sipas ndarjes administrative të vitit 1925 nga Mbretëria
Jugosllave Reka e Madhe nuk kishte pësuar ndonjë ndryshim
krahasuar me vitin 1917, pra ishte në përbërje të prefekturës së
Galiçnikut e ku vendbanimet shqiptare u takonin të njëjtave
komuna nga ndarja e mëparshme që shihen në tabelë.
Tab.59

Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë
Rostushë

Kralevina Serba, Harvata i Sllovenaca Reçnik Mesta,1925 Narodna
Prosveta Beograd.(faqe 280-284).
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Prej tabelës shihet se Reka e Madhe në vitin 1925 përbëhej
prej 16 vendbanimesh shqiptare, të ndara në tri komuna me 618
familje dhe 2569 banorë. Siç shihet, në dallim nga rezultatet e
regjistrimit të vitit 1921, ka rritje të popullsisë për 388 banorë
ndërsa krahasuar me atë të Kënçovit të vitit 1900 shënohet rritje
negative për 4390 banorë.
Në vendbanimet shqiptare të Rekës së Madhe, pas
shuarjes së kryengritjes së malësorëve që shpërtheu në vitin
1913, që udhëhiqej nga hoxhë Maliq Mema prej fshatit Tanushë,
nga ushtria dhe xhandarmëria serbe filloi një hakmarrje e paparë
deri atëherë në këto treva, si masakrimet, krishterimi me dhunë,
djegia dhe plaçkitja e fshatrave.
Fshatrat shqiptare të regjistruara nga etnografi bullgar Vasil
Kënçovi në vitin 1900 që nuk figurojnë sot në hartë dhe në faqen e
dheut janë: Tërnicë me 240 banorë shqiptarë myslimanë, Reç me
290 banorë, prej tyre 150 shqiptarë të krishterë dhe 140 shqiptarë
myslimanë, Strezimir me 236 banorë, prej tyre 180 shqiptarë të
krishterë dhe 56 shqiptarë myslimanë, Shtirovicë me 400
shqiptarë myslimanë, Dëbovë me 114 banorë, prej tyre 24
shqiptarë të krishterë dhe 90 shqiptarë myslimanë, Zëllshë me 35
banorë shqiptarë të krishterë dhe Stropçë me 300 banorë
shqiptarë myslimanë ose gjithsej 1615 banorë shqiptarë.
Shpërnguljet e popullsisë shqiptare të Rekës Madhe, duke
filluar prej vitit 1913 e deri në Luftën e Dytë Botërore dallojnë për
nga natyra e tyre pasi janë zhvilluar jashtë vullnetit të tyre, si
rezultat i dhunës, shfarosjes fizike, djegies së fshatrave, plaçkitjes
së shtëpive, pasurisë e deri te eksodi i madh i popullsisë nga trojet
e tyre etnike në drejtim të Shqipërisë, Greqisë dhe Turqisë. Pas
masakrave që bëri ushtria serbe në shumë fshatra të Gostivarit, si
në Raven, Zdunjë, Reçan etj. iu drejtua fshatrave të Rekës. Së
pari, dogjën fshatin Tërnicë si dhe xhaminë e ky fshat nuk u
përtëri. Të njëjtën gjë e përjetuan fshatrat: Vërben, Bogdevë,
Karakornicë, Shtirovicë, Strezimir, Reç, Tanushë etj. Shumë prej
tyre nuk u përtërinë, si Shtirovica, Strezimiri, Reçi, Dëbova,
Zëllsha dhe Stropça. Dhuna në malësinë e Rekës Madhe do të
vazhdojë edhe pas Luftës së Dytë Botërore e deri në luftën e vitit
2001 me djegien e xhamisë në fshatin Tanushë. 10
10

Sherafedin Kaso, Monumentet Islame në Muftinin e Gostivarit, Gostivar 2002, f.1721.
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Deklarimi etnik i popullsisë së Rekës së Madhe pas
Luftës së Dytë Botërore dhe procesi i asimilimit të
vendbanimeve shqiptare
Vendbanimet shqiptare të Rekës së Madhe gjatë gjithë
historisë e ruajtën identitetin e tyre kombëtar (bashkërisht)
shqiptarët ortodoksë dhe islamë. Kjo dëshmohet me dokumentet e
regjistrimit të vitit 1900 të Vasil Kënçovit, të D.M.Brancoff (1905)
dhe me regjistrimin e vitit 1921 të Mbretërisë Jugosllave. Pas
Luftës së Dytë Botërore, me formimin e Jugosllavisë së
“Vëllazërim - Bashkimit” në shumë vise shqiptare - e në këtë
kontekst, edhe në Rekë të Madhe e sidomos në mesin e popullsisë shqiptare ortodokse, filloi procesi i asimilimit e venduanimet
shqiptare që nga regjistrimi i vitit 1953 e deri në atë të fundit, 2002
na dalin si vendbanime me popullsi maqedonase, ose të përziera
çka shihen në tabelat më poshtë. 11

11

26
31
15
6
2
2
-

46
34
33
42
44
44
31

6
2
-

-

-

të tjerë

turq

shqiptarë

gjithsej
68
72
81
60
48
46
46
31

serbë

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Mavrovë
Mavrovë

romë

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik

maqedonas

Bibë

-

Popis na Naselenieto vo R.Makedonija 1948-1994, Skopje 2002. f.174-178,
Popis Naselenie, DomaËinstva i Stanovite vo R.Makedonia, Skoje 2004.
F.135-137
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Fshati Bibë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900,
numëronte 122 banorë; prej tyre, 32 shqiptarë të krishterë dhe 90
shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë Botërore,
duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis maqedonizimi i tyre;
kështu që prej gjithsej 72 banorë që numëronte Biba në këtë
regjistrim, 26 ishin deklaruar maqedonas. Po ashtu, nga tabela
shihet se në regjistrimet e vitit 1961 dhe 1971 në fshatin Bibë na
paraqiten tri identitete, shqiptarë që numëronin 34, gjegjësisht 33
banorë; maqedonas që numëronin 31, gjegjësisht 15 dhe turq që
numëronin 16, gjegjësisht 12 banorë. Në regjistrimin e fundit, në
vitin 2002 bibasit arrijnë përsëri ta identifikojnë Bibën si vendbanim
shqiptar, me 31 banorë.

Beliçicë

-

4

-

-

të tjerë

1
-

serbë

163
78
44
5
9
9
9

romë

4

maqedonas

gjithsej
133
164
79
44
5
9
9
9

turq

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

shqiptarë

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komunë

viti

Sipas deklarimit etnik: 12

-

1
-

-

-

-

-

-

Fshati Beliçicë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 450 banorë shqiptarë të krishterë. Në regjistrimet pas
Luftës së Dytë Botërore duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis
maqedonizimi i tij; kështu, prej gjithsej 164 banorë që numëronte
Beliçica në këtë regjistrim, të gjithë ishin deklaruar maqedonas.
Kjo do të ndodhte gjatë gjithë regjistrimeve deri në atë të fundit
2002 ku ishin regjistruar 4 banorë maqedonas.
12

Po aty
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Bogdevë (Bogd)

serbë

të tjerë

109
92
35
14
-

30
40
33
33
14
14

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

romë

114
139
132
68
47
14
14

turq

shqiptarë

Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

maqedonas

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik 13

Fshati Bogdevë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 288 banorë; prej tyre, 180 shqiptarë të krishterë dhe
108 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis maqedonizimi i
tij, kështu; prej gjithsej 139 banorë që numëronte Bogdeva në këtë
regjistrim, 109 ishin deklaruar maqedonas e vetëm 30 shqiptarë.
Nga tabela po ashtu shihet se në regjistrimet e vitit 1961, 1971
dhe 1981 në fshatin Bogdevë vazhdon asimilimi i popullsisë
shqiptare në atë maqedonase. Në regjistrimin e parafundit, 1994
dhe të fundit, 2002 Bogdasit arrijnë përsëri ta identifikojnë fshatin
e tyre si vendbanim shqiptar, por me vetëm 5 banorë.
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Brodec

7

të tjerë

7

serbë

145
133
88
56
17
8
8

romë

120
171
182
119
70
17
8
8

turq

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

shqiptarë

maqedonas

2002

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik: 14

24
44
31
14
-

3
-

-

2
2
-

-

-

-

-

-

-

Fshati Brodec në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 510 banorë; prej tyre, 360 shqiptarë të krishterë dhe
150 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953, edhe në këtë
vendbanim shqiptar nis maqedonizimi i tij; kështu që prej gjithsej
173 banorë që numëronte Bogdeva në këtë regjistrim, 145 ishin
deklaruar maqedonas e vetëm 24 shqiptarë. Nga tabela shihet,
gjithashtu se në regjistrimet e vitit 1961, 1971 dhe 1981 në fshatin
Bogdevë vazhdon asimilimi i popullsisë shqiptare në atë maqedonase dhe në regjistrimin e parafundit, 1994 dhe të fundit, 2002
në Brodec ishin regjistruar8, gjegjësisht 7 banorë maqedonas.
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Vërben

romë

serbë

227
283
203
195
168
172
172

26
37
28
39
8
8

3
2
-

-

2
-

3
6
-

142

135

7

-

-

-

-

të tjerë

turq

222
256
231
231
234
170
180
180

shqiptarë

maqedonas

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik: 15

Fshati Vërben në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 660 banorë; prej tyre, 300 shqiptarë të krishterë dhe
360 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953, edhe në këtë
vendbanim shqiptar nis maqedonizimi i tij; kështu, prej gjithsej 256
banorë që numëronte Vërbeni në këtë regjistrim, 227 ishin
deklaruar maqedonas e vetëm 26 shqiptarë. Nga tabela shihet
gjithashtu se në regjistrimet e vitit 1961, 1971, 1981,1994 dhe
2002 në fshatin Bogdevë vazhdon asimilim i popullsisë shqiptare;
kështu, në regjistrimin e fundit të vitit 2002, në Brodec prej gjithsej
142 banorë vetëm 7 ishin regjistruar shqiptarë.

15

Po aty

164

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Vollkovë

romë

serbë

133
114
60
34
23
23
23

62
67
96
82
52
52

1
1
6
-

-

-

1
1
1

89

9

80

-

-

-

-

të tjerë

turq

201
196
182
162
117
23
76
76

shqiptarë

maqedonas

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik 16

Fshati Vollkovi në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 300 banorë; prej tyre, 150 shqiptarë të krishterë dhe
150 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953, edhe në këtë
vendbanim shqiptar nis maqedonizimi i tij kështu, prej gjithsej 196
banorë që numëronte Vollkovia, në këtë regjistrim 133 ishin
deklaruar maqedonas e vetëm 62 shqiptarë. Po ashtu nga tabela
shihet se në regjistrimet e vitit 1961, 1971, 1981 dhe 1994 në
fshatin Vollkovi krahas rënies së numrit të popullsisë, numri i atyre
që janë deklaruar shqiptarë është më i madh se ai maqedonas. Në
regjistrimin e fundit të vitit 2002, në Vollkovë ishin regjistruar 89
banorë; prej tyre, 80 shqiptarë dhe 9 banorë maqedonas.
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Grekë

serbë

të tjerë

shqiptarë

maqedonas

gjithsej

romë

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
H.e
Mavr.
H.e
Mavr.

turq

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik 17

45
53
65
110
53
11
11

1
-

52
65
109
53
11
11

1
-

-

-

-

20

-

20

-

-

-

-

Fshati Grekaj në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 39 banorë; prej tyre, 25 shqiptarë krishterë dhe 14
shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë Botërore,
duke filluar nga regjistrimi i vitit 1948 e deri në regjistrimin e viti
2002 numëronte 20 banorë të gjithë të deklaruar shqiptarë.
Zhuzhnjë

17
18

Po aty
Po aty
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turq

romë

2
1
-

125
89
102

41
73

-

të tjerë

shqiptarë

122
127
132
175

serbë

maqedonas

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar

gjithsej

1948
1953
1961
1971

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik: 18

-

1
-
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1981
1991
1994
1996
2002

Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

72
4
4

-

72
4
4

-

-

-

-

8

-

8

-

-

-

-

Fshati Zhuzhnjë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 310 banorë; prej tyre, 150 shqiptarë të krishterë dhe
160 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953, numri i tyre arrinte
127 banorë; prej tyre, 125 ishin deklaruar shqiptarë ndërsa 2
maqedonas. Në regjistrimin e vitit 1961 dhe 1971, një numër i
konsiderueshëm i shqiptarëve ishin deklaruar turq dhe në
regjistrimet e më vonshme ajo popullsi e mbetur do të deklarohen
shqiptarë.

Karakornicë

maqedonas

shqiptarë

turq

romë

serbë

të tjerë

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik: 19

130
143
167
112
75
23
30
30

142
166
112
73
23
30
30

1
-

-

-

1
-

2
-

15

15

-

-

-

-

-

Fshati Karakornicë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit
1900 numëronte 360 banorë; prej tyre, 180 shqiptarë të krishterë
19
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dhe 180 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis maqedonizimi i
tij; kështu, prej gjithsej 143 banorë që numëronte Karakornica në
këtë regjistrim, të gjithë ishin deklaruar maqedonas. Kjo do të
përsëritet gjatë gjithë regjistrimeve deri në atë të fundit, 2002 ku
ishin regjistruar 15 banorë maqedonas.

Nivishtë

turq

romë

serbë

të tjerë

45
54
55
84
81
-

1
-

54
35
76
81
-

20
7
-

-

-

-

7

-

7

-

-

-

-

gjithsej

shqiptarë

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

maqedonas

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik:20

Fshati Nevishtë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 350 banorë; prej tyre, 170 shqiptarë të krishterë dhe
180 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953, numri i tyre arrinte
54 banorë shqiptarë. Në regjistrimin e vitit 1961 dhe 1971 një
numër i konsiderueshëm i shqiptarëve ishin deklaruar turq. Në
regjistrimet e vitit 1981 ishin regjistruar 81 banorë shqiptarë. Në
regjistrimin e parafundit popullsia tërësisht kishte emigruar
tërësisht nga ky fshat, dhe në regjistrimin e fundit, 2002 janë
regjistruar 7 banorë shqiptarë çka dëshmon për ripopullimin e këtij
vendbanimi shqiptar .
20
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Nistrovë

maqedonas

shqiptarë

turq

romë

serbë

të tjerë

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik: 21

229
250
259
228
178
153
153

114
106
56
11
-

135
146
139
151
153
153

5
33
14
-

-

1
1
-

1
2
-

121

-

121

-

-

-

-

Fshati Nistrovë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 380 banorë; prej tyre, 150 shqiptarë të krishterë dhe
230 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953, nis maqedonizimi i
tij kështu, prej gjithsej 250 banorë që numëronte Nistrova, 114
ishin deklaruar maqedonas.
Po ashtu, nga tabela shihet se në regjistrimet e vitit 1961,
1971 dhe 1981 në fshatin Nistrovë na paraqiten tri identitete:
maqedonë, shqiptarë dhe turq. Në regjistrimin e parafundit dhe të
fundit të vitit 2002, nistrovasit arrijnë përsëri ta identifikojnë
Nistrovën si vendbanim shqiptar, me 121 banorë (2002).
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Niçepur

25
29
19
13
15
15

-

-

4
1
-

1
1
1
-

13

1

12

-

-

-

-

romë

të tjerë

18
22
2
5
3
1
1

serbë

turq

48
48
52
22
11
3
16
16

gjithsej

shqiptarë

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Hanet e
Mavrovës
Hanet e
Mavrovës

maqedonas

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik22

Fshati Niçipur në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 470 banorë; prej tyre, 250 shqiptarë të krishterë dhe
220 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis maqedonizimi i
tij; kështu, prej gjithsej 48 banorë që numëronte Bogdeva në këtë
regjistrim, 18 ishin deklaruar maqedonas, 25 shqiptarë, 4 serbë
dhe 1 të tjerë. Në regjistrimin e vitit 1961, prej gjithsej 52 banorë
22 ishin regjistruar maqedonas. Në regjistrimet e tjera numri i
popullsisë zvogëlohet vazhdimisht. Edhe numri i atyre që ishin
deklaruar maqedonas zvogëlohet. Kështu që në regjistrimin e
parafundit dhe të fundit, nga gjithsej 16 banorë, gjegjësisht 13
banorë, vetëm nga një banorë ishin deklaruar maqedonas, ndërsa
të tjerët shqiptarë.
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Sencë

turq

boshnjakë

110
84
60
32
25
12
12
5

139
98
160
134
66
66
15

50
9
-

1

tjerë

shqiptarë

200
251
234
233
169
26
78
78
21

serbë

maqedonas

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
H.e Mavr.
H.e Mavr.

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik 23

2
-

2
2
4
3
1
-

Fshati Sencë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 315 banorë; prej tyre, 195 shqiptarë të krishterë dhe
120 shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas Luftës së Dytë
Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis maqedonizimi i
tij; kështu, që prej gjithsej 251 banorë që numëronte Senca, 114
ishin deklaruar maqedonas. Po ashtu, nga tabela shihet se në
regjistrimet e vitit 1961 dhe 1971, në fshatin Nistrovë na paraqiten
tri identitete: shqiptar, maqedonas dhe turk. Në regjistrimin e
parafundit 1994 dhe të fundit të vitit, 2002 Nistrova paraqitet
vendbanim i dy etniteteve, por me numër më të madh të
shqiptarëve.
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Tanushë

62
-

të tjerë

240
223
330
343
89
89
16

serbë

17
1
-

romë

215
257
288
330
345
89
89
16

turq

gjithsej

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
H.e Mavr.
H.e Mavr.

shqiptarë

komuna

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

maqedonas

viti

Në Bazë të deklarimit etnik24

-

1
-

1
-

Fshati Tanushë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 350 banorë shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas
Luftës së Dytë Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis
maqedonizimi i tij; kështu, prej gjithsej 257 banorë që numëronte
Tanusha, 17 ishin deklaruar maqedonas. Nga tabela po ashtu
shihet se në regjistrimet e vitit 1961 në fshatin Tanushë na
paraqiten dy identitete prej gjithsej 288 banorësh - 223 shqiptarë
dhe 62 turq, ndërsa 1 banor ishte deklaruar maqedonas. Në
regjistrimet e mëvonshme e deri tek ai i fundit të vitit 2002
Tanushasit arrijnë përsëri ta identifikojnë Tanushën si vendbanim
shqiptar me 89 banorë (1994) dhe më 16 banorë (2002).
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Rimnicë

shqiptarë

romë

serbë

të tjerë

209
218
216
266
198
60
60

51
25
21
-

167
172
234
197
60
60

19
11
-

-

1
-

-

5

-

5

-

-

-

-

turq

maqedonas

2002

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
H.e
Mavr.
H.e
Mavr.

25

gjithsej

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik

Fshati Rimnicë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 350 banorë shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas
Luftës së Dytë Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 fillon
maqedonizimi i tij; kështu, prej gjithsej 218 banorë që numëronte
Rimnica 51 ishin deklaruar maqedonas. Nga tabela shihet
gjithashtu se në regjistrimet e vitit 1961 dhe 1971 në fshatin
Rimnicë na paraqiten tri identitete prej gjithsej 216 banorësh, 172
gjegjësisht 234 shqiptarë, 25 gjegjësisht 21 maqedonas dhe 19
gjegjësisht 11 turq. Në regjistrimet e mëvonshme e deri tek ai i
fundit të vitit 2002 Rimnicasit arrijnë përsëri ta identifikojnë
Rimnicën si vendbanim shqiptar, me 69 banorë (1994) dhe më 5
banorë (2002).
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Kiçinicë

-

-

të tjerë

1
-

serbë

88
48
-

romë

maqedonas

gjithsej
78
89
48
-

turq

Tërnicë
Mavrovë
Gostivar
Gostivar
Gostivar
Gostivar
H.e Mavr.
H.e Mavr.

shqiptarë

1948
1953
1961
1971
1981
1991
1994
1996
2002

komuna

viti

Sipas deklarimit etnik26

-

-

Fshati Kiçinicë në regjistrimin e Vasil Kënçovit të vitit 1900
numëronte 120 banorë shqiptarë myslimanë. Në regjistrimet pas
Luftës së Dytë Botërore, duke filluar nga regjistrimi i vitit 1953 nis
maqedonizimi i tij; kështu, prej gjithsej 89 banorë që numëronte
Kiçinica në këtë regjistrim, 88 ishin deklaruar maqedonas dhe 1
banor shqiptar; ndërsa në regjistrimin e vitit 1961 numëronte 48
banorë të gjithë ishin deklaruar maqedonas dhe në regjistrimin e
vitit 1971 nuk ishte regjistruar asnjë banor pasi popullsia kishte
emigruar nga ky vendbanim.
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Deklarimi i popullsisë së Rekës Madhe sipas
përbërjes etnike në regjistrimin e fundit të vitit 2002

turq

romë

serb

boshnjakë

të tjerë

Banorë 2002 504
176
%
100.00 35.0

shqiptarë

maqedonas

gjithsej

Reka
Madhe

e

Reka e Madhe në regjistrimin e vitit 200227

327
64.89

0.0

0.0

0.0

1
0.2

0.0

Prej tabelës shihet se Reka e Madhe numëron gjithsej 504
banorë, përkundrejt 6959 banorëve që numëronte para 102 viteve
(1900), prej tyre, 3221 shqiptarë të krishterë dhe 3738 shqiptarë
myslimanë; ndërsa pas 100 vjetësh në Rekë të Madhe nga ajo
popullsi që nuk ka emigruar, siç paraqitet ne tabelë, janë 504
banorë; prej tyre, 327 ose 64.9% janë shqiptarë, 176 ose 35.0%
maqedonas dhe 1 boshnjak. Reka e Madhe sipas deklarimit të
popullsisë sipas vendbanimeve në regjistrimin e vitit 2002 prej
gjithsej 15 vendbanimesh, 8 janë deklaruar me popullsi shqiptare.
Ato janë: Bibë, Bogdevë (Bogd), Grekë, Zhuzhnjë, Nivishtë,
Nistrovë, Tanushë dhe Rimnicë. Vendbanime maqedonase janë
deklaruar 3. Ato janë: Beliçicë, Brodec dhe Karakornicë.
Vendbanime të përziera janë deklaruar 4. Ato janë: Vërben,
Vollkovi, Niçpur dhe Sencë. Fshati Kiçinicë është shpërngulur në
regjistrimin e vitit 1961; janë regjistruar 48 banorë, të cilët ishin
deklaruar maqedonas.
Në tabelë është paraqitur sipërfaqja kadastrale dhe lëvizja
numerike e të gjitha vendbanimeve të Rekës së Madhe gjatë
shekullit XX (1900-2002).

27

Popis Naselenie, DomaËinstva i Stanovite vo R.Makedonia, Skoje, 2004.
F.135-137.
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1948

1953

1961

1971

1981

1994

2002

17.Shtirovicë

1924

13.Grekë
14.Rimnicë
15.Reç
16.Strezimir

1917

12.Zhuzhnjë

1900

1.Kiçinicë
2.Beliçicë
3.Vollkovi
4.Sencë
5.Vërben
6.Tërnicë
7.Bogdevë
8.Niçipur
9.Brodecë
10.Nivishtë
11.Bibë

Sipërf.
km2

Vendbani
met

Tab.7

4.4
5.0
0.5
5.5
5.6
1.6
12.8
38.2
18.2
3.8
19.4
b.-Niv.
21.7
16.7
15.2
8.2

120
450
300
315
660
240
288
470
510
350
122
310
39
320
290
236
400
350
114
380
35
360

88
395
219
208
278
144
42
352
138
126
180
81
309
168
73
256
434
137

66
264
165
176
246
116
98
259
99
99
125
56
235
178
282
105

78
133
201
200
222
114
48
120
45
68
122
45
209
215
229
130

89
164
196
251
256
139
48
171
54
72
127
53
218
257
250
143

48
79
182
234
331
132
52
182
55
81
132
65
216
288
259
167

44
162
233
231
68
22
119
84
60
175
110
266
330
228
112

5
117
169
234
47
18
70
81
48
72
53
198
345
176
75

9
76
78
180
14
16
8
46
11
60
89
153
30

4
89
21
142
5
13
7
7
31
8
20
5
16
121

18.Tanushë
19.Dëbovë
20.Nistrovë
21.Zëllshë
22.Karakor
nicë
23.Stropçë
- 300
Gjithsej
346.8 6959

-

-

3628 2569

15

2179 2488 2503 2244 1708 770 504

Shënim; Greka e ka sipërfaqen kadastrale bashkërisht me
Nivishtën.
Nga ajo që u paraqit më lart, për dinamikën e lëvizjes së
popullsisë së Rekës së Madhe gjatë periudhës 100-vjeçare (19002002), shihet se në Rekë të Madhe ka ndodhur një eksod i paparë
demografik; pra, shpërnguljet, procesi i emigrimeve gjegjësisht
dukuria e shpopullimit në të gjitha vendbanimet ka qenë shumë e
shprehur.
Reka e Vogël shtrihet nën Rekën e Madhe në mes të
maleve të Çaushit dhe Bistrës në lindje, Stogovës në jug dhe
Deshatit në perëndim. Në Rekë të Vogël sipas asaj që na paraqet
Vasil Kënçovi në regjistrimin e vitit 1900, nuk na del vendbanim
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me popullsi shqiptare; por, si duket ai nuk ka arritur të përfshijë të
gjitha vendbanimet e kësaj zone; kështu që nuk e ka përfshirë
fshatin Vërbjan, i cili përfshihet në regjistrimin e vitit 1921 zone
komunën e Zhirovnicës. Në këtë komunë si shqiptarë janë
deklaruar 388 banorë. Fshati Vërbjan haset në dokumentet turke
të vitit 1467 me 16 familje, në vitin 1519 me 55 familje të krishtere
dhe 1 myslimane, ndërsa në vitin 1583 me 50 familje të krishtere
dhe 20 myslimane (f.399) 28.
Pas Luftës së Dytë Botërore, në regjistrimet që janë mbajtur
prej vitit 1948-2002 numri i popullsisë shqiptare ka lëvizur si vijon:
më 1953 numri shqiptarëve arrinte 847 banorë; më 1961 arrinte
701; më 1971 arrinte 897; më 1981 arrinte 926; më 1994 arrinte
1053 dhe në regjistrimin e fundit të vitit 2002 arrin 1105 banorë.
Popullsia shqiptare në Rekë të Vogël sipas rezultateve të
regjistrimit të vitit 2002 banon në këto vendbanime: Vërbjani
(numëron gjithsej 622 banorë; të gjithë janë deklaruar shqiptarë,
Trbishtja (numëron gjithsej 765 banorë; prej tyre 159 ose 20.8%
janë deklaruar shqiptarë), Zhirovnica (gjithsej numëron 1608
banorë; prej tyre 258 ose 16.0% shqiptarë) dhe Rostusha (gjithsej
numëron 872 banorë; prej tyre 41 ose 4.7% shqiptarë). Shqiptarë
me numër të vogël janë regjistruar: në Vidushë (9 banorë),
Bellobërd (6), Skudrinjë (5), Prisojnicë (2), Jançë (2) dhe Mogorçë
(1 banorë).29
Mavrova përfshin hapësirën territoriale gjeografike që
shtrihet në mes Malit të Niçipurit në veri, Malit Bukoik në lindje,
Malit Bistra në jug dhe Malit Çaushë në perëndim. Gjatë sundimit
turk, Mavrova i takonte nahijes së Gostivarit gjegjësisht kazasë së
Tetovës. Vendbanimet shqiptare që shtrihen në rajonin e
Mavrovës janë Dufi, Orçusha - e pastër shqiptare, ndërsa Leonova
dhe Mavrova kanë qenë të përziera. Në dokumentet turke të vitit
1467 hasim Orçushen dhe Leonovën, ndërsa Dufin dhe Mavrovën
nuk i hasim. Orçushen dhe Leonovën i gjejmë te dr.Hazim Shabanoviç në Viset e Isa-Beg Ishakoviça të vitit 1455. Sipas asaj që na
jep Hazim Shabanoviç, Orçusha kishte 10 familje dhe 3 vejusha
28

Turski Dokumenti Za Istorijata Na Makedonskiot Narod, Op{iren
Popisni Defteri od XV (1467), br.508, Skopje, 1976.
29
.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 1661
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(f.82)30, ndërsa në dokumentet turke të shek. XV (1467) haset me
16 familje, prej tyre 2 të pamartuar (f.321). Leonova sipas asaj që
na jep Hazim Shabanoviçi, në vitin 1455 kishte 14 familje (f.84)31,
ndërsa sipas dokumenteve turke të vitit 1467, e gjejmë me emrin
Ll-u-n-v-a me 90 familje, 4 të pa martuar dhe 1 vejushë (f.331)32.
Sipas të dhënave që na jep Vasil Kënçovi, në regjistrimin e vitit
1900 popullata shqiptare banonte në 4 vendbanime: Mavrovë, që
numëronte gjithsej 1259 banorë, prej tyre 37 shqiptarë: 12 të
krishterë dhe 25 myslimanë; Leonovë, që numëronte gjithsej 955
banorë prej tyre 55 shqiptarë krishterë; Duf dhe Orçushë
(vendbanime të pastra shqiptare); Dufi numëronte gjithsej 1130
banorë, prej tyre 860 të shqiptarë krishterë, 270 shqiptarë
myslimanë ndërsa Orçusha numëronte gjithsej 114 banorë, prej
tyre 14 të krishterë dhe 100 myslimanë. Mavrova, sipas regjistrimit
të Vasil Kënçovit numëronte gjithsej 4220 banorë; prej tyre, 1311
banorë ose 31.0% ishin shqiptarë.
Gjatë sundimit të Mbretërisë Jugosllave, administrativisht
Mavrova i takonte prefekturës së Pollogut të Sipërm dhe fshatrat
të banuar me popullsi shqiptare u takonin tri komunave. Orçusha
dhe Dufi i takonin komunës së Dufit. Në regjistrimin e vitit 1921
prej gjithsej 734 banorë sa numëronte komuna e Dufit shqipfolësit
numëronin 228 banorë, Leonova i takonte komunës së Leonovës,
ku prej gjithsej 901 banorë sa numëronte komuna e Leonovës
shqipfolësit numëronin vetëm 7 banorë dhe Mavrova ishte komunë
në vete dhe numëronte gjithsej 594 banorë shqiptarë nuk ishte
regjistruar asnjë banorë. Nga rezultatet e regjistrimit të vitit 1921
në vendbanimet shqiptare gjithsej janë regjistruar 335 banorë. Në
dallim nga viti 1900 numri shqiptarëve shënon rritje negative 976
banorë. Dufi dhe Orçusha në regjistrimet bullgare të vitit 1917
përbënin komunën e Dufit dhe numëronin gjithsej 951 banorë, prej
tyre Dufi numëronte 781 banorë ndërsa Orçusha 170 banorë. Në
dallim nga regjistrimi i vitit 1900 shënohet rritje negative e
popullsisë për 461 banorë.

30

.Hazim Shabanoviç, Kraishta Isa-Beg Ishakoviç, Zbirni Katastarski Popis Iz 1455,
Sarajevo, 1964
31
32

Po aty.
Po aty.
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Kazaja e Tetovës – Tetovska Kaza -1900
Vendbanimet me popullsi shqiptare në Mavrovë33
Vendbanimet
Nahia
Gostivarit
1.Dufi
2.Orçushë
3.Leonovë
4.Mavrovë
Gjithsej
%

e

shqiptarë
krishterë
860
14
55
12
941
26.9

të

shqiptarë
myslimanë.
270
100
25
395
11.3

Gjithsej
1130
114
955
1259
3458
100.00

33

Vasil Kъn~ov, Makedoni® Etnografi® i Satistika, SofiÔ,1900, faqe 536542.
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NAZMI BEQIRI

KADRI BAZI – MIDIS KËNGËS DHE
RRËFIMEVE POPULLORE
.
a) Karadaku
Karadaku përmendet në analet e historisë, që nga kohërat
më të lashta, për bëmat e banorëve të vet, qofshin ato (bëma) për
luftën me natyrën, për luftërat që i bënë banorët e këtij vendi
kundër pushtuesve, të cilët donin t’i robëronin e t’i zhbënin nga
faqja e dheut.1
Për këtë territor të gjerë ka pak të dhëna me shkrim, qoftë
nga pikëpamja etimologjike, gjeografike, historike, letrare e
folklorike, por kemi shumë të dhëna gojore. Prandaj, arsye e
vetme e kësaj trashëgimie të mbetur dhe të pa përfshirë brenda
lëmenjve të përmendur, nuk duhet të jetë neglizhenca e autorëve
të mundshëm, as baza e njohurive, as mungesa e fakteve, por
duhet të jetë ajo, se shqiptaria u brejt, që nga Rodopet e
Shumadia e deri në këtë vend.
Nuk ishte dhe as që është e lehtë t’i përvishesh një pune,
për një vend që i bëri ballë çdo hordhie, dhe nuk iu dorëzua as
vendimeve të Berlinit e të Londrës, madje as të krajlive e të Titos.
Por, s'do mend se për këtë qëndresë të mbijetesës dhe luftërave
të ndryshme, në mënyra të ndryshme ishte ndihmuar nga të gjitha
pjesët e trojeve shqiptare, qoftë me mall (pasuri), qoftë edhe me
luftëtarë, të cilët asnjëherë nuk ishin keqpërdorur e keqtrajtuar, e
lëre më të tradhtohen, apo të dorëzohen te armiqtë. Madje kishte
raste kur, miq, kaçakë e prijës të ndryshëm, ishin dorëzuar vet tek
1

Beqiri, Nazmi, “Këngët e kaçakëve në Malësinë e Karadakut”, f.5, Kumanovë,
2006
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armiqtë, por vendasit e kishin vazhduar qëndresën, siç ishte rasti i
Deli Ogushit2. Sa për strehë, gjithmonë ka pasur në këtë vend, siç
ishte rasti i Pjetër Bogdanit (që Breza i ishte bërë kala për
mbrojtjen e tij), qoftë Deli Ogushi e deri te të fundit, si Hisen
Tërpeza e Gjon Sereçi3. Tërë mundin dhe veprimet e tyre, banorët
e këtij vendi ende i mbajnë në kujtesë, si rrëfime, legjenda apo në
formë të këngës.
Një njeri, një tribun, një hero, një luftëtar e pleqnar, që ende
populli i Karadakut mbanë në kujtesën e vet, është edhe Kadri
Bazi nga Breza, për të cilin u kënduan dhe këndohen këngë e
thuhen tregime.
b) Breza
Breza është një katund i Malësisë së Karadakut (një ndër
më të mëdhenjtë para një shekulli, për nga numri i banorëve dhe
shtrirja territoriale), që njihet për bujari, trimëri, pasuri e begati të
mëdha. Një mundësi të këtillë ia kanë dhënë territori i madh në
shtrirjen e këtij katundi, si dhe lidhja e tij me tri qytete, sepse
shtrihet në mes të Shkupit, Kumanovës dhe Vitisë. Por, krahas
këtyre të mirave, Breza ballafaqohet me vështirësi të mëdha, që ia
krijon vet relievi natyror, sepse shtrihet mbi majat më të larta të
Karadakut. Aty gjenden brigjet më të rrëpirëta, grykat më të thella,
të cilat karakterizohen me dimër shumë të gjatë dhe me verë
shumë të shkurtër, si në tërë Karadakun.
Këto faktorë natyrorë, jetën dhe zhvillimin e njeriut e
kushtëzonin me ,,ligjet e luanit”, në të cilët nuk ka të pamundur e
qyqarllëk, por vetëm ,,mbretër”. Kështu edhe banorët e këtij
katundi, njihen nga vetë dukja (madje edhe sot, kur ai vend është
boshatisur gati në tërësi nga shpërngulja, edhe tani kur ata jetojnë
në qytete e vende të rrafshëta).
Brezjanët, në përgjithësi janë njerëz të gjatë, shumë të
shkathtë, mendjemprehtë, me ten ngjyrë të kuqe në fytyrë, sikur

2

Ismail Murtezani nga Breza, që jeton në Haraçinë tregon se babai dhe nëna e
tij i kishin treguar se Deli Ogushi ishte strehuar për disa vjet në shtëpinë e Danit
të Brezës, nga ku kishte thënë se do të shkojë për t’u dorëzuar në Kumanovë.
(Këta njerëz rrëfejnë edhe shumë gjëra të tjera për Deli Ogushin).
3
Ismail Murtezani.
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ilirët e dikurshëm. Veti e veçantë e tyre është se ata çdoherë janë
në gjendje gatishmërie përballë befasive.
Në Brezë kultivohet vetëm patatja, ndërsa pjesa tjetër e
fushës përbën livadhet dhe kullotat e tij. Vendi njihet edhe për
përpunimin e drurit, duke filluar që nga boshtet (vegla për tjerrje
leshi) e deri te magjet e divanet, me zbukurime me interes për
ornamentet. Ata kishin një blegtori shumë të zhvilluar, sa që flitej
se aty kultivohej një lloj delesh tradicionale (e madhe, shumë
qumështore dhe e pëlleshme). Thuhet se në Malësinë e Karadakut vetëm Breza ka pasur ,,qehaja” (person që ka mbi njëmijë
copë dhen). Të gjithë këto banorë, pos punës së kushtëzuar në
vend, merreshin edhe me tregti, ngase ishin në zë për prodhimet e
leshit (qofshin ato për veshje, ose për shtroje), prodhimet nga
qumështi, nga druri, e mos të flasim për pataten, që edhe sot
mbretëron në tregjet e Shkupit, Kumanovës e më gjerë. Këta
banorë ishin edhe tregtarët e parë të kësaj Malësie, mes qyteteve
që sot janë në Kosovë, (në afërsi me Karadakun), të Shkupit e
Kumanovës, për shitjen e mallrave të përmendur, si dhe për
kafshët, duhanin dhe llojet e armëve.
Prodhimet e përmendura ndikuan që banorët e kësaj ane të
jenë edhe të pasur, më të kamur se banorët e vendeve të tjera.
Territori i madh, Karadakut i ka mundësuar rritjen e numrit të
banorëve, sa që gojëdhënat thonë se Breza dikur kishte arritur në
njëmijë shtëpi, të ndara në lagje me emra të veçantë, si lagjja e
Murrizëve, Rrapëve, Mulijëve, Tenxherëve, Masllanëve, Bushëve,
Batallëve, Hoxhëve dhe Malina, e cila tani njihet si fshat më vete.
Kjo dëshmon se edhe banorët e Malinës, sot e kësaj dite quhen
brezjanë, si dhe vet lagjja Brezë (që ishte edhe vet lagjja kryesore
e Brezës). Brezjanët, lagjet i kishin realizuar përmes maleve,
fushave, kullotave, livadhe të papërziera mes veti. Në mesin e
pronave të lagjeve ishin vendosur shtëpitë. Këto lagje, meqë ishin
larg, shumë larg nga njëra tjetra, që ngjasonin në katunde të vogla
malorë, gjë që shkuarja e ardhja në çdo vendbanim tjetër do të
paraqiste vështirësi, por për brezjanët, të cilët kishin lëvizje të
shpejtë si vetëtima, nuk paraqiste vështirësi. Por s’kishte as
pushtues me numër aq të madh ushtarësh për ta rrethuar atë vend
(madje as Vuço Pasha famëkeq). Ndoshta kjo kishte bërë që
Breza të mos pushtohej kurrë me luftë, qoftë nga turku, serbi, apo
Titoja me partizanët dhe çetnikët e tij. Këtë vend, të lirë nga
okupatori nazist e kishte shpallur Osman Gazepi me aradhet
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partizane të brigadës së Katërt sulmuese të shtetit shqiptar të
atëhershëm4.
c) Kadri Bazi
Abaz Breza i kishte këta djem: Kadriun, Nuredinin, Kamerin
dhe Halitin. Djemtë e Kadri Bazit ishin: Avdiu, Baftiu, Bakiu dhe
Idrizi. Emrin e gjyshit, gjegjësisht Kadri Bazit do ta trashëgojë djali
i vetëm i Avdiut, Kadriu.
Pranë këtyre faktorëve dhe begative, duke ia shtuar edhe
jetën kulturore e shpirtërore të dasmave e kuvendeve, duke i
veçuar këngët me çifteli kushtuar kreshnikëve e trimave të vendit,
dhe gjithë Shqiptarisë, ku u rrit dhe u brumos me atdhetari edhe
Kadri Abazi (Bazi), burri, luftëtari, kaçaku e atentatori ndër më të
mëdhenjtë shqiptar, i cili asnjëherë nuk u kap nga armiqtë e
shumtë të regjimeve të ndryshme, dhe i cili do të vdesë në shtrat
në familjen e tij (gjë jo e natyrshme për kaçakë e veprimtarë të
asaj kohe).
Të dhënat flasin se ai po rritej si djalë me shumë zotësi.
Përmendeshin fjalët, se ai ishte djalë që i kishte hije puna, se ishte
djalë që respektonte çdo njeri, e në veçanti brezin e vjetër, gjë që
nga çdo takim me ta, për mirësjelljen e tij i jepnin ndonjë këshillë,
rrëfim e ndonjë copë historie, por në veçanti ia mësonin vlerat e
kanunit. Edukimin moral e të atdhedashurisë ia kishin mbjellë që
në vegjëli. Për të thuhej se çka ia shihte syri ia punonte dora. Ishte
mjeshtër i atij niveli, sa që “manxerren” e kishte improvizuar,
fshehur në bisht të sëpatës, kurse “kacaturën” (thikë me dy tehe) e
mbante në “krrulkë” (shkop pleqsh)5. S'do mend se atij i ishte
mësuar edhe arti luftarak i malësisë së tij, i cili dallonte nga arti
luftarak i trojeve të tjera shqiptare.
Si çdo djalë tjetër nga Malësia e Karadakut, ai në moshë të
rritur kishte filluar të shkonte në tregjet e qyteteve, ku banorët e
Brezës realizonin shitblerjet e nevojshme.
Ai disa herë kishte qenë në këta qytete me farefisin e tij,
dhe kështu, që në moshë të njomë i kishte mësuar rrugët e shtigjet
më të vogla drejt tyre, por edhe brendinë e rrugicave të qyteteve e
kishte mësuar mirë.
4
5

Vadin Demiri nga Sllupçani (i vdekur)
Sipas Avdulla Ibrahimit nga Malina (Brezë – i vdekur)
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“Herën e parë që i kishte ardhur radha për të shkuar vetë
në Shkup, i kishte ardhur puna të qiste pushkë” - thoshte mixha
Lah (Avdulla Ibrahimi), nga Malina, rrëfimin e të cilit po e
paraqesim me sa vijon:
“Kadri Bazi po shëtiste çarshisë së Shkupit, duke
imagjinuar se si të parët e tij kishin lënë nam me burrërinë e
trimërinë e tyre. Ai në veçanti i imagjinonte lëvizjet e shkathëta të
Halit Brezës (kaçakut), që me aksionet e veta ishte ngulitur në
mendjen e çdo burri, të cilit i kishin kënduar edhe këngë6. Duke
shëtitur i humbur në historinë e të parëve, ai sillet në realitetin ditor
nga ca klithma vaji të grave. Një prift i kishte nxjerrë për dënim
publik dy vajza nga Mateçi, dhe plaku përmendi edhe emrin se të
kujt ishin ato vajzat. Vajzat ishin të veshura me dimi, të cilat ishin
shqyer nga kamxhiku i priftit, që po i godiste herë pas here. Të
gjithë njerëzit që kalonin asaj rruge po lëshonin ndonjë ofshamë,
dikush mallkonte, madje dikush edhe shante. Kadriun e kishte
prekur thellë kjo pamje dhe pa mallkuar e pa sharë kishte kthyer
në një mejhane dhe kishte nxjerrë revoltën e tij duke u thënë, se si
po e lejonin këtë veprim të priftit. E kërkoi pronarin, i cili e kishte
parë ngjarjen dhe e kishte dëgjuar edhe Kadriun duke pyetur, dhe
menjëherë e pyet: ,, e çfarë duhet bërë?”. Ky i thotë se prifti duhet
vrarë për këtë nënçmim që po ua bënte myslimanëve e në veçanti
grave myslimane (shqiptare).7
6

Gazeta e pavarur “E vërteta”, Trimëria e Halit Brezës e Hakul Nakushtakut, f.
16 nr. 1, Shkup 1996
7
Arsyeja se përse prifti i kishte rrahur vajzat myslimane mund të sqarohet me
rastin se në kohën e kësaj ngjarje Serbia e kishte futur influencën e vet në këto
vende, duke u bazuar mbi besimin ortodoks, si armë që i doli shumë e
suksesshme për rikthimin e njerëzve në ortodoksizëm ose zbulimin e tyre të
cilët kishin mbetur që ta respektonin atë fe në mënyrë të fshehur. Është koha e
sllavizimit si te katundi Dumanoc në rrethinën e Kumanovës, që nga shqiptarë
ortodoks u kthyen ne serbë. Ky nuk ishte rasti i vetëm në anën e Kumanovës,
por kësi soji kishin kaluar edhe shumë të tjerë, si disa shqiptarë nga Hotla, ku
sot një lagje e tërë ne qytet thirret Otlanci, e njëjta gjë kishte ndodhur me
karapët që duhet të kenë qenë nga Mateçi, dhe sot një lagje e plotë e qytetit
thirret po me këtë emër. Ishte kohë kur për çështje fitimesh, që me të madhe
paguante Serbia, këta njerëz konvertoheshin, por kishte raste nga këto familje
kur ndahej vëllai me vëlla, kur njëri vazhdonte të bëhej mysliman shqiptarë e
tjetri nga ortodoks ta ndërronte edhe kombin të bëhej, apo së paku te
regjistrohej, si serb. E njëjta gjë ka mundur të ndodhë edhe me këto dy vajza
nga Mateçi (emrin e prindit që e dinte plaku Rushë e që nuk e kemi sot) familja
e të cilave ka mundur të jetë konvertuar në serb dhe të jetë shpërngulur në
Shkup, siç ishin shpërngulur ne Kumanovë rastet e përmendura. Meqë vajzat
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- Po pse s’po e vret ti? - i kishte thënë mejhanexhiu.
- S’kam allti me vete. - ishte përgjigjur.
- A je burrë që vret, se alltinë ta jap unë.
- Po mor. - i thotë Kadriu, e ti paç faqen e bardhë.
Mejhanexhiu ia jep armën dhe Kadriu doli në rrugë dhe
posa iu afrua priftit, pa një pa dy ia shkrepi gjashtëshen në ballë. E
len të shtrirë në mes të rrugës dhe kthehet në mejhane, për t’iu
falënderuar mejhanexhiut, ia ktheu armën dhe doli krejt i qetë. Me
shkathtësinë e tij i humbi gjurmët dhe shëndosh e mirë u kthye në
Brezë, duke ia lënë ngatërresën me pushtuesin pronarit të lokalit,
për të cilin thuhet se e kishin futur në lëkurë të dashit, ngase as
pushtuesit nuk ia merrte mendja se një të panjohuri i jepet arma.
Mejhanexhiu kishte shpëtuar duke u mbrojtur me thënien se kishte
menduar që kishte qenë ndonjë spiun i ,,kaurëve” dhe kishte dalë
për t’i provokuar të tjerët.
Pas këtij rasti, Kadriu për një kohë nuk kishte ra në treg,
deri sa një ditë e thërret nevoja për çlirimin e atdheut nga
otomanët dhe mbrojtjen nga Serbia. Pos Idriz Seferit e emrave të
njohur, si prijës të kryengritjes, atë më së shumti e ndihmojnë
Kadri Bazi, Qazim Pajtonxhiu, Avdi Izvori, Sheh Strima, Selim
Strima e shumë emra të tërë të cilët shumë pak përmenden në
histori, e disa fare, por, që këta emra populli i kujton me respekt.8

nuk i ishin bindur urdhrit të babait dhe kishin vazhduar avazin e vjetër ne sjellje
e në veshje, prindi i verbuar nga pasuria e marrë, i kishte dorëzuar tek prifti.
Meqë zyrtarisht ata kanë qenë të konvertuara në serbë, pushteti i atëhershëm
nuk ka mundur të ndërhyjë. Për ta përdorur si element
Kisha i kishte nxjerrë vajzat për ndëshkim publik, ndryshe nuk ka mundësi të
ketë ndodhur kjo ngjarje, e cila ngjarje assesi nuk mund të themi se s’ka
ndodhur ngaqë na lidhin dy fakte shumë të mëdha me këto ngjarje, vrasja e
priftit e cila duhet të jetë shënuar edhe ne dokumentet turke, e dyta është Kadri
Bazi i cili aq shumë kishte bë dhe nuk kishte nevojë që të trillohej për të, dhe e
treta, kurrë nuk do të paraqitej në trillime emri i familjes së koritur siç është ky
rast, kur dihej edhe emri i njeriut të të cilit ishin këto vajza, dihej edhe fshati nga
ishin, dihet edhe vendi se ku ka ndodhur ngjarja.
8
BEQIRI, Nazmi, “Këngët e kaçakëve në Malësinë e Karadakut”, f.14,
Kumanovë, 2006.
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ç) Veprimet e Kadri Bazit në luftën e Tabanocit
Tabanoci, si vend luftimesh mes forcave serbe e shqiptare,
është futur thellë në kujtesën e popullit të Kumanovës. Po e more
në bisedë një plak që ka kaluar të tetëdhjetat, është e pamundur
që të mos e përshkruaj atë luftë nga një këndvështrim të vetin.
Shumica e tyre, si fajtor për humbjen e asaj lufte e paraqesin një
ushtar (topxhi) osman. Ushtria turke, në vend që ta godiste
ushtrinë serbe, kishte qëlluar me top mbi kryengritësit shqiptare9.
Disa prej tyre thonë se edhe minarja e këputur me top është vepër
e këtij topxhiu, kurse ka të tjerë që thonë se minarja e xhamisë së
Tabanocit, sot e kësaj dite qëndron e këputur nga topat e Serbisë.
Këtë, rapsodi popullor e paraqet si shitje të luftës:
,,Rumelinë sot ma kishin shitë – of aman”
Shkaku pse lufta ishte zhvilluar në Tabanoc nuk kishte të
bëjë me ndonjë vend strategjik për luftë, por arsyeja ishte se që në
Lidhjen e Prizrenit, Kongresi i Berlinit ia kishte falur edhe Kumanovën,10 bashkë me viset tjera shqiptare, madje një pjesë e
madhe e atyre vendeve, rreth tetëqind katunde, janë shpërngulur,
ose asimiluar gati plotësisht. Por, nën organizimin e degës së
Lidhjes së Prizrenit për Karadakun, të cilës i printe Ferat Dunavi11,
ishte bërë një organizim shumë i shpejtë, nga i cili ishte thyer
ushtria serbe12. Këtë humbje, mos marrjen e Kumanovës nga
Serbia, e paraqesin si tradhti nga ana e Kongresit të Berlinit, si për
shembull, rasti i profesor Stojko Nikollovski – Stojanoviç, në monografinë e tij ,,Regjioni i Tabanocit” (botim në gjuhën maqedonase),
i cili pushtimin e Kumanovës më 1912 e paraqet si çlirim të këtij
qyteti, po nga i njëjti vojvodë (Radomir Putnik).
Më 1912, dikur pasi që ishin korrur të lashtat, ishte mbajtur
një kuvend i burrave të Malësisë së Karadakut, në katundin Izvor
(Kroni), i quajtur në gojën e popullit si ,,Kuvend i Gurit të
Çeshmës”,
9

Sipas rrëfimeve të Xhemail Rushitit dhe Hedip Beqirit nga Izvori i Kumanovës
(i lindur në vitin 1903)
10
STOJANOVIÇ, Stojko Nikollovski, “Regjioni i Tabanocit”
11
Abdyli Ramiz, “Bajram Shabani” 1975 Kumanovë
12
Sipas rrëfimit të Zenel Dunavit

189

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

,,Në guri të çeshmës kuvend po bajnë”13
Në të cilin kuvend ishte vendosur të luftohej për ta çliruar
vendin nga turku, por edhe për ta mbrojtur nga Serbia. Ky kuvend
thuhet se ishte organizuar nga Idriz Seferi, Can Seferi, Qazim
Pajtonxhiu, Sheh Strima, Kadri Bazi, Avdi Izvori, dhe për
komandant ishte zgjedhur Kadri Hasani nga Izvori214, i cili ra
dëshmor në luftën e Radishanit. Ai në tregimet popullore kurrë nuk
u quajt komandant i kësaj qëndrese, por përmendet vetëm si
luftëtar i cili kishte marrë pjesë në atë luftë me gjithë familjen e
tij15. Në të vërtetë kjo gjë nuk u tregua nga shkaku se vendi kishte
mbetur nën Serbi, e ajo hakmerrej në familjet e njerëzve të dalluar.
Për këtë luftë flitet shumë, e secili katund më së shumti flet për
trimat e vet që kishin marrë pjesë në atë luftë, por nga emrat që i
kalon këto përmasa, e asnjëherë nuk shpëton pa u përmendur,
pavarësisht se në cilin katund flitej, ishte Kadri Bazi. Të gjithë
rapsodët e këndonin sipas mënyrës së vet, madje edhe melodinë
e bënin sipas dëshirës së vet. P.sh.: në Strimë këndohej ndryshe,
në Brezë ndryshe, djemtë e Dinit (Nefaili dhe Osmani nga
Goshinca) këngët për këtë trim i këndonin pak më ndryshe, por
edhe Muharremi dhe Fetahu (rapsodë nga Shkupi), i këndonin
ashtu siç mendonin se ishte më së miri.
Pos rrëfimit të ngjarjes në çarshinë e vjetër të Shkupit, ai
njihet edhe për trimërinë që e kishte treguar në luftën e Tabanocit,
ku kishte udhëhequr me një grup luftëtarësh të regjur. Por kënga
për te nuk do të ngrihej për këto veprime, ngaqë të gjithë së
bashku kishin luftuar. Për këtë qëndresë rapsodi thotë:
,,Plot shtatë ditë gjëmoi topi,
Si t’ish ngjallë Gjergj Kastrioti.”
Por ajo do t’i ngrihej për momentin e tërheqjes së
luftëtarëve nga vija e frontit, i thyer nga topxhiu turk. Derisa serbët
ishin lëshuar në rrebesh mbi shqiptarët, grupi i Kadri Bazit kishte
marrë përsipër që t’u krijonin mundësi luftëtarëve që të tërhiqeshin
13

BEQIRI, Nazmi, “Këngët e kaçakëve në Malësinë e Karadakut”, f. 138,
Kumanovë, 2006
14
Prof. Dr. ABDYLI, Ramiz. “Lëvizja kombëtare shqiptare 1911 – 1912”, libri II,
Prishtinë 2004, f.323
15
Sipas rrëfimit të Nevzad Hasanit nga Izvori
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në drejtim të maleve, kurse ata, herë pas here, ua shkrepnin me
armë ushtrisë serbe, të cilën po e ndjellin (tërhiqnin) në drejtim të
Shkupit, përskaj hekurudhës. Këta trima, as që largoheshin shumë
e as nuk ndaleshin krejtësisht për ta bërë ,,vdekjen si me le”, por
shkonin para ushtrisë serbe në një distancë e cila u mundësonte
atyre që t’i shohë këta djem që i ndjellnin vazhdimisht. Nja tre serb
lëshohen mbi ta duke iu larguar si shumë ushtrisë së vet, të cilët
në këngën popullore quhen “tre vojvodë”:
“Tre vojvodë të partë e krajlit.”
Në këtë tërheqje taktike, kur trimat arrijnë në Llopat, Qazim
Pajtonxhiu i thotë Kadriut, se ishte mbushur frymë e kishte zënë të
lodhej, kurse për t’u ndalur nuk guxonin se tre vojvodët si shumë
ishin afruar. Kadriu i thotë: ,,vazhdo të vraposh me shokë, pa e
kthyer kryet mbrapa, se unë po t’i heq qafësh këta tre shkije.” Në
vrapim e sipër, Kadriu hidhet me shpejtësi rrufeje në tokë, të
zgjedhur në atë moment, dhe i pret që të afroheshin vojvodët dhe i
vret që të tre. Meqë ushtria ishte mjaft larg, ai e thërret Qazimin
që të ndalej, se s’kishte kush t’i shkojë mbrapa. Kjo e ashtu quajtur
çetë, skuadër apo grup luftëtarësh, e lëshoi hekurudhën dhe
përskaj rrëzës së Sarimeshës (toponim) kalon në Mateç dhe
ngjitet maleve të Karadakut16, kurse Serbët e pushtojnë Kumanovën, pasi që vojvodët i varrosin po në atë vend ku ua kishte lënë
ushtrisë serbe si amanet prej Kadri Bazit:
,,T’i kjajnë shkinat n’fushë të Llopatit,
Si kujtim prej Kadri Bazit”
Këto varre ndodhen aty sot e kësaj dite, në mes të dy
hekurudhave në Llopat.17
d) Kadri Bazi në luftën e Radishanit të Shkupit
Turqia ishte zotuar se nuk do ta lëshonte Shkupin. Një
premtim të këtillë e kishin dhënë edhe kryengritësit shqiptarë, të
cilët udhëhiqeshin nga Hasan Prishtina dhe Isë Boletini.
16
17

Sipas rrëfimit të Rushit Bajramit nga Breza
Nga i njëjti rrëfyes i ngjarjes
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,,Edhe në Shkup, o sot janë çillue,
Krejt bejlerët ati janë mbledhue,”
Pa mëdyshje, historianët e shpjegojnë këtë ngjarje. Këtu
do ta tregojmë variantin popullor për luftën (kryengritjen) e
Radishanit.
Kur ishte duke u zhvilluar lufta në Tabanoc, çdo banor i aftë
ishte vënë në shërbim të luftës, të pa mundurit i kishin nisur për në
Shkup, që mos të bëheshin barrë e pjesës që kujdeseshin për
luftëtarët. Kështu, duke filluar prej Izvori (ku ishte qendra e
luftëtarëve shqiptarë për Karadakun) dhe të gjithë katundet,
pleqtë, plakat, fëmijët, të sëmurët i kishin dërguar për në Shkup.
Disa thonë, se kur ishte nisur ushtria serbe për në Shkup, të tjerët
thonë se pasi që ishte pushtuar Shkupi. Sidoqoftë, luftëtarët kishin
organizuar kthimin e familjeve të veta për në Malësi të Karadakut,
ku nuk kishte mundur të futej ushtria serbe, së paku deri atëherë.
Ka disa fjalë që thuhen nga disa pleq, se turma me shqiptarë ishte
duke ikur në drejtim të Shkupit. Ky variant nuk duhet të qëndrojë,
ngase luftëtarët shqiptarë nuk ishin larguar në drejtim të Shkupit,
por në drejtim të Malësisë, ku edhe nga rapsodët thuhet në dy
vargje, se donin t’i bënin muhaxhir:
,,Muhaxhirë po donë me na marue.”
Por se edhe sakicën e kishte sjellë Murtezani prej kovaçi:
,,Prej kovaçit Kadri e kam pru.”
Se malësia ishte e papushtueshme, kënga thotë se të ikurit
me ushtrinë serbe janë takuar vetëm në Radishan, e jo në pjesët e
Malësisë.
,,N’Radishan o – Zot kur kokan ra,
Ni zabit me asker ish kanën.”
Dëshmia tjetër është se Kadri Bazi, kurrë nuk u kap nga
Serbia, edhe pse asnjëherë nuk ishte larguar nga Breza,
prapëseprapë kurrë nuk e kishte ndalur luftën kundër pushtuesit,
kurse do të vdes në shtrat, në shtëpinë e vet.
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Ndërsa variantin që tregon se ishte organizuar kthimi i
njerëzve familjarë e përforcon edhe fillimi i këngës në vargun, ku
thuhet se:
,,Muhaxhirë po donë me na marue.”
Apo vargu:
“Edhe në Shkup, o sot janë çillue.”
Kjo shpërngulje dihej se ishte organizuar në mes të Serbisë
dhe Turqisë, për shpërnguljen e shqiptarëve në Anadoll, andaj
jemi të obliguar ta pranojmë variantin e tërheqjes së familjeve nga
Shkupi, dhe jo duke shkuar për Shkup. Sidoqoftë, dallim nuk ka as
nga rapsodët, as nga rrëfimtarët, për mënyrën se si kishte filluar
lufta në Radishan, dhe si Kadri Bazi ia kishte këputur kokën (disa
në këngë e quajnë zabit, disa kapiten, ndërsa disa gjeneral, kurse
derr, disa nga udhëheqësit e ushtrisë serbe.
,,Se ni sakicë o derrit ja kam mshue,
Kryet n’tok si zog ja ka çitën,
Hala gjuha thivit n’tok poj folën.”
(Vargu i tretë është një shprehje metaforike, e cila tregon se
edhe pse kishte ra i vdekur, ,,derri” ushtria serbe nuk kishte
mbetur pa udhëheqje).
Për këtë udhëheqës, rrëfimtarët japin dy emra, dhe thonë
se ai ishte Gjeneral Jankoviçi, e disa thonë se ishte gjeneral
Singeliçi, kurse Tefik Jahiu, në librin e tij ,,Masakra serbo – sllave
– maqedonase ndaj shqiptarëve në Karadak”, komandantin serb e
quan Bashiq (faqe 226). Se nga e nxjerr ky këtë emër nuk e di,
ngase nuk e jep as emrin e tij, as nuk ka fusnotë prej nga mund të
dimë se nga e ka nxjerrë atë. Këto teza sigurisht bazën e kanë në
emërtimin e dy vendeve me emra të rinj, siç ishte Jankoviçi (Hani i
Elezit) dhe Singeliçi (Hasan begu). Radishani, katund që edhe më
herët e kishte këtë emër, gjendet në mes të këtyre dy
vendbanimeve. Por ka edhe një tezë të tretë gojore, se kjo luftë
ishte zhvilluar në Butelin e sotëm18 (lagje e sotme e Shkupit, kurse
atëherë ishte pjesë e ndarë nga qyteti). Sidoqoftë, këto ndasi nuk
18

Sipas rrëfimit të Halit Abazit i lindur në Brezë, jeton në Çerkez të Kumanovës
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e ulin nivelin e luftëtarëve shqiptarë, e as të Kadri Bazit, por u
mbetet historianëve që ta thonë variantin e saktë, gjë që ia kanë
borxh historisë, banorëve të Karadakut, me qytetet e tij përreth,
por edhe trashëgimtarëve të këtyre luftëtarëve legjendarë, e ne do
të vazhdojmë me rrëfimin mbi betejën e Radishanit, duke u bazuar
te këngët e kënduara nga rapsodët shqiptarë, si dhe nga rrëfimet
gojore për këtë luftë.
Në Radishan, ushtria serbe i kishte rrethuar shqiptarët,
shumica e të cilëve ishin larguar për arsye të sigurisë, kurse të
tjerët kishin shkuar për t’i marrë ato. Për numrin e të rrethuarve ka
supozime të ndryshme. Disa thonë, se aty kishte pasur njëmijë
veta, e disa se kishte pasur tremijë veta. Por ka edhe prej atyre që
thonë se ka pasur më pak se njëmijë. Në këngë rapsodi thotë se:
,,Tre mijë veta këtu ç’i m’janë çillue,”
Thuhet se aty i kishin mbajtur të rrethuar për një natë, e
disa thonë se vetëm një ditë, por më e vërtetë duhet të jetë e
dhëna se ushtria serbe ka dashur që t’i mbajë në rrethim atë masë
njerëzish, deri sa t’i regjistronte dhe t’i inspektonte të gjithë*unë.
Në këso rastesh dihet se pushtuesi bënë lloj – lloj keqtrajtimesh pa
ndonjë shkas, por brenda inspektimit dhe keqtrajtimit synohet që t’i
nxjerrë (hetojë) njerëzit të cilët i prijnë turmës, dhe se ndoshta në
mesin e tyre ka prej atyre të cilët i ka në regjistrin e vet, si të
rrezikshëm për planet e tij. Zaten, edhe lufta kishte plasur aty
pikërisht nga ato maltretime që i bënte ushtria. Në inspektim e
sipër radha i kishte ardhur edhe “nuses së Izvorit”, siç e quajnë në
këngë. Kurse nga rrëfimet e njerëzve merret vesh se ajo e kishte
pasur emrin Fatime dhe se kishte qenë nga familja e Xhemailëve,
të lagjes së Alibashëve, por aty, si nuse kishte ardhur prej Breze
(nuk përmendet lagjja). Thuhet se kishte qenë grua shumë e
bukur, sa që “zabiti” kishte dashur ta merr për grua, thotë rapsodi:
,,Nusen e Izvorit vet o – e ka dajtën,
Se për veti dojke me marr grue,”
Me ta parë “zabiti” (siç thuhet në këngë), me dhunë kishte
dashur ta largojë nga turma. Ka fjalë, se ai paska thënë se vërtet
do ta marrë për grua, e jo vetëm sa për ta çnjerëzuar, i cili variant
duhet të ketë lindur vetëm për arsye të zbutjes së natyrës së
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veprimit të serbëve përpara fëmijëve, e në tërësi para brezit të ri.
Në këtë moment thuhet se Fatimja me të madhe kishte bërtitur për
ndihmë:
,,Hej vëllazëri, nusja ju ka thanën,
Kur ni deke sën pe ban,”
Atë moment e kishte dëgjuar Kadri Bazi dhe thuhet se një
strimjani, me të cilin kishin qenë shokë, e natyrisht se edhe
bashkëluftëtarë, ia kishte kërkuar armën. Ndërsa ai i ishte
përgjigjur se armën të cilën duhej ta bartte me vete, e kishte sjellë
vetëm deri në Luboten, porse e kishte një sakicë me vete të cilën
në Shkup e kishte futur në barrën e druve dhe se e kishte farkuar
te kovaçi.
,,Kadri Breza shka paska kujtue,
Na ka shkue drejt te Murtezani,
Mirë se të xhaj vëlla i paska thanën,
A se kije at alltijën tane,
Ket namuz vlla bre ta liroj,
N’Lubeten Kadri e kam lanën,
Nuk muj une s’mujta për me shtie,
Për çka të duhet, Kadri i ka thanën,
Ni sakic n’kali e kam lanën,
Prej kovaçit Kadri e kam prue.”
Ata të mbuluar me “kacurrecka” të “xhubave” të tyre:
“Kadri Breza çka kishe marue,
Hem ni guj n’krie ma ka vnue.”
Kishin arritur që ta marrin sakicën nga samari i kalit dhe
derisa strimjani tërheq vëmendjen e ushtarëve serb, Kadriu i
afrohet atij udhëheqësi të quajtur “zabit”, dhe ia këputë kokën me
sakicë:
,,Hem sakicën nërfuj e ma shtini,
Prej zabiti drejt o ç’i ja msini,
Nuses Izvorti me krie ja bani,
Largovu bijë o –mi paska thanën,
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Se ni sakicë o derrit ja kam mshue,”
Ky veprim ngjall huti tek ushtarët serbë, rast që e
shfrytëzojnë shqiptarët për t’i sulmuar:
“N’kup të çillës niherë çi m’ka britën,
Grahni shokë kah muni me ditën,
Ju oruzhët n’mujshi me jav marrën,
Me asker zot o – m’jan përzie,
Askeria ishin kanë shashtrisën,”
Dhe jo vetëm që kishin arritur që të çajnë rrethimin, por me
armët e marra nga ushtarët serbë kishin bërë edhe një luftë
shumë të suksesshme. Aty thuhet se janë vrarë shumë njerëz, gjë
që duket se ishte bërë pjesë e rrëfimit, për arsye që të futet urrejtja
në pushtuesin, por realiteti duhet të jetë krejtësisht tjetër, ngase
njerëzit që janë vrarë aty dihen nga familjet e veta, që edhe sot i
përmendin. Nga Izvori kishin ra Kadriu me të atin, nga Strima dy
apo tre, nga Breza nuk arrin numri në dhjetë:
“Tre trima aty na kanë metën,
Mixha Ismajli edhe Muharremi,
Murtezani me ni dardhë a metën,
Xhenet Zoti jav past banun.”
Dëshmi e kësaj është fakti, se vetë Fatimja është kthyer në
shtëpi, madje në rrëfime as që thuhet se ka qenë e plagosur, siç
thotë kënga:
,,Nusja Izvorit ish kanë plague,
Mu në skaj të djathtë ni plum mi ka ra,”
Fëmijët e vegjël si Hedipi i Beçës, që atë kohë kishte pasur
vetëm gjashtë vjet, ishin kthyer të gjallë, pos Hajrijes (fëmijë), e
cila do të gjendet më vonë (kjo ka histori të tërë në vete). Kur
tregohet për Xhemin e Rushitit (bashkëkohanik i Hedipit), thuhet
se ai kishte qenë duke vdekur nga uria, e jo se ishte plagosur, por
nga buka që ia kishte dhënë një nga motrat e Latif Gllazhnës,
Pashia, e fejuar në Izvor, ai kishte shpëtuar19.
19

Gjyshja ime, Pashie Beqiri e lindur ne Gllazhën, e martuar në Izvor
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Aty nga mosha gjashtëvjeçare kishte qenë edhe një vajzë
e cila më vonë do të bëhet grua e Avdiut (djalit të Kadri Bazit), e
cila flitet se në atë moshë e tërhiqte për dore gjyshen e vet plakë
drejt Malësisë së lirë.20
Logjika thotë, se po të mos ishte luftuar aty nga shqiptarët,
do të shpëtonte vetëm ndonjë burrë e jo edhe fëmijët. Po mos të
ishte luftuar aty, natyrisht se nuk do të mund të largohej as vetë
Kadri Bazi.
Ekziston edhe një variant i tretë, ku thuhet se meqenëse
ushtarët serbë kishin qenë në rreth, ata nuk ishin vrarë vetëm nga
shqiptarët, por edhe në mes veti, ngase të hutuar siç ishin, as që
dinin si të mbrohen, prndaj gjuanin në mënyrë të pakontrolluar:
,,Me asker zot o – m’jan përzie,
Askeria ishin kanë shashtrisën,”
Madje thuhet se numri i të vrarëve ishte më i madh nga
pala serbe, se sa nga pala shqiptare. Pas kësaj ngjarje, Kadri Bazi
ishte kthyer në Brezë dhe kurrë nuk i kishte lëshuar armët nga
dora, por as që ishte spiunuar nga dikush:
,,Myslimanët o – s’kanë për mem kallxue”,
Për ilustrim, në fund po i prezantojmë dy këngë për Kadri
Bazin, të kënduara në trevat e Karadakut, njëra nga rapsodi
Selami Jashari dhe tjetra nga rapsodi Nazif Elmazi nga Strima, në
vitin 1966, në moshën 75 vjeçare.
Shka po i thotë o – Krajli shkaut
Shka po i thotë o – Krajli shkaut
Këtu z’do t’ketë o – tokë të shqiptarit
Po nuk shuhet o – vendi i t’parit
Sa t’jet gjallë shqipja e malit
Kadri Bazi na lidhi besën
N’Kumanovë udhën do t’jav presim
(e kënduar nga Selami Jashari)
20

Sipas rrëfimit të Ismail Murtezanit nga Haraçina
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Këngë për Kadri Bazin
(Strofën e parë po e japim ashtu siç e dëgjojmë nga këngëtarët)
Kur na u nis lufta me Serbinë – jof aman
Kur na u nis lufta me Serbinë – jof aman
Rumelinë sot ma kishin shitë – jof aman
Rumelinë sot ma kishin shitë – jof aman
.............................................................
Kadri Breza ati ishte kanë,
Zemra n’bark ju koka praptue,
Floktë e kresë o – motër mu kanë çue,
........................................................
Se ni sakicë o derrit ja kam mshue,
Kryet n’tok si zog ja ka çitën,
Hala gjuha thivit n’tok poj folën,
Por si zog kriet ja ka kputun,
Edhe ni her n’shpatulla ja ka mshue,
Se ndi xhimsa ç’i ma ka marue,
N’kup të çillës niherë çi m’ka britën,
Grahni shokë kah muni me ditën,
Ju oruzhët n’mujshi me jav marrën,
(e kënduar nga Nazif Elmazi21).

21

Kënga e plotë gjendet në veprën e Nazmi Beqiri “Këngët e kaçakëve në
Malësinë e Karadakut”, Kumanovë, 2006
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Rezyme
Në këtë punim për Kadri Bazin si figurë qendrore, në
territorin e Karadakut, rrëfehen tregime, madje edhe këndohen
shumë këngë. Kjo, që e paraqitëm këtu, është vetëm një pjesë e
asaj që flitet e këndohet për këtë figurë. Nga jeta e tij kemi
paraqitur rrëfime për shkathtësitë e tij, për aksionin e parë, si dhe
për dy luftërat më të rëndësishme ku ai jo vetëm që kishte qenë
luftëtar me nam, por edhe njëri nga prijësit e tyre. U zgjodhën
këto luftëra (si ajo e Tabanocit ashtu edhe e Radishanit) për arsye
se janë luftëra të njohura edhe për historinë tonë. Si enigmë, e
kemi lënë veprimtarinë vijuese të kësaj figure popullore, me qëllim
që të shtohet kurreshtja tek lexuesit dhe studiuesit, se si ka
mundur që një njeri në një vend të robëruar mos të spiunohet as
një herë duke mos e lënë veprimtarinë e tij për as një moment dhe
të vdesë në shtrat nga pleqëria, gjë që nuk kishte ndodhur gati me
askënd në mbarë trojet shqiptare. Këngët e plota janë të
dorëzuara në institut.
Mr.sc. Nazmi Beqiri
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IZAIM MURTEZANI

EGZIL I BRENDSHËM1
BARCOLETA SI LLOJ LETRAR I KRIJIMTARISË
POPULLORE

1. Statusi i barcoletës në kuadër të
krijimtarisë popullore
Barcoleta, së bashku me anekdotën, paraqet një ndër
hallkat kryesore në zinxhirin e llojeve letrare humoristike. Elementi
që i bashkon këto forma letrare është kategoria e komikes
nëpërmjet së cilës realizohet struktura e tyre përmbajtësore. Duhet
theksuar që në fillim se përveç fjalës barcoletë e cila rrjedh nga
fjala italiane barzelletta, në përdorim haset edhe fjala vic e cila
është me prejardhje gjermane. Në gjuhën gjermane fjala witz
është fjalë e prejardhur nga baza foljore wissen që do të thotë di.
Në shek. XVIII kjo fjalë nënkuptonte aftësinë e individit për të
krijuar shaka të mençura dhe shpirtërore (Bovan, 1990: 315).
Fatkeqësisht, si rrjedhojë e mbizotërimit të rrethanave të caktuara
gjatë periudhave të ndryshme kohore, llojet letrare të karakterit
komik nuk kanë pasur trajtim të barabartë në studimet letrare dhe
folklorike. Pengesë më e madhe për përfshirjen e disa trajtave
humoristike në studime serioze teorike letrare, ka qenë qasja,
vlerësimi dhe kuti jo i njëjtë ndaj të gjitha zhanreve në përgjithësi.
Raporti nënçmues dhe paragjykimet ndaj, siç është menduar,
1

Titulli i punimit shkencor egzil i brendshëm është marr nga studiuesi i njohur
i barcoletave Rerih i cili mes tjerash thekson se barcoleta paraqet reflektim të
pakënaqësisë shoqërore, përkatësisht një lloj “egzili të brendshëm”, apo arratisje nga
realitetit i zymtë në një realitet tjetër të iluzionit.
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krijimeve folklorike banale, profane dhe artistikisht të pavlera, kanë
pamundësuar, veçmas që barcoleta të përfshihet më herët në
hulumtime teorike letrare. Në funksion të anashkalimit të tyre, ka
ndikuar edhe fakti se barcoletat për dallim nga shakaja dhe
anekdota si lloje letrare më të afërta me të, nuk kanë qenë të
përfshira në Indeksin e klasifikimit ndërkombëtar të rrëfimeve
popullore, të përpiluar nga studiuesit Arne dhe Thomson. Këto
faktorë, si edhe të tjerë kanë ndikuar që barcoletat, me vite të tëra,
të mbeten të anashkaluara dhe në margjinat e interesimit folklorik.
Atyre pak kush u ka kushtuar ndonjë vëmendje të veçantë,
sidomos në kuadër të letërsisë popullore shqiptare, por edhe më
gjerë. Ç’është e vërteta, barcoletat si manifestime shpirtërore
joestetike dhe paraestetike, siç janë konsideruar në përgjithësi, në
disa publikime dhe tekste të letërsisë popullore shqiptare, janë
përmendur shkarrazi, por nuk janë dhënë detaje të tjera më të
hollësishme për to. Arsyet e një gjendjeje të tillë janë të ndryshme.
Barcoleta e natyrës politike që ka lulëzuar në kohën e njëmendësisë, përkatësisht gjatë sistemit komunist, nuk ka qenë e preferuar
të përhapej apo publikohej, pasi ishte e orientuar kundër elitës
sunduese politike duke fshikëlluar të metat dhe dobësitë e saj. Kjo
elitë sunduese duke e ndier veten të rrezikuar nga një lloj i tillë
letrar, ka qenë në gjendje të ndërmarrë edhe masa të ashpra
ndëshkimi për interpretuesit e kësaj forme letrare. Nga ana tjetër,
edhe barcoletat me përmbajtje erotike, kanë përjetuar një fat të
njëjtë, pasi kanë qenë të penguara nga pjesëtarët e sistemit
tradicional patriarkal. Shoqëria patriarkale ka kultivuar format e
vjetra të jetës, format tradicionale mes burrit dhe gruas kur çdo
bisedë rreth seksit ka qenë rreptësisht e ndaluar. Ndërkaq, një
gjendje e tillë, i ka shkuar për shtati krijimit të barcoletave, pasi sa
më e fuqishme të jetë censura, aq më e fuqishme bëhet nevoja e
kreativitetit të kësaj natyre. Barcoleta, kërkonte një terren të tillë,
andaj si rrjedhojë, ajo ka lulëzuar në situata të tilla, pasi jo më kot
thuhet se “molla e ndaluar” është edhe më cytëse. Tregimi i
barcoletave, në kushte të tilla të disfavorshme, është bërë në
mjedise të besueshme, andaj ka qenë e pamundur çdo tentativë
për publikimin e tyre. Si rrjedhojë e kësaj gjendjeje, sot nuk kemi
publikime në të cilat do të ishte përfshirë fondi i madh i barcoletave
që kanë qarkulluar nëpër shtresa të caktuara popullore. Një
gjendje e tillë ka ndikuar që të mungojnë edhe qasjet teorike ndaj
këtij lloji letrar. Në të vërtetë, nëpër faqet e internetit ekziston një
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fond i caktuar i barcoletave me disa prej të cilave është shërbyer
edhe autori i këtij punimi, por kjo nuk mjafton pasi numri i tyre
është tejet i madh, andaj nevojitet një qasje më e organizuar dhe
profesionale në arkivimin dhe publikimin e tyre me qëllim që të
ruhen nga harresa këto thesare të etnokulturës sonë. Një tjetër
element që ka ndikuar në anashkalimin e barcoletës, apo vicit ka
qenë fakti se kjo trajtë letrare është më e re si dukuri. Këtë e
konstaton edhe teoricieni kroat Zdenko Shkreb i cili thotë se
barcoleta si mikrostrukturë në aspektin historik është dukuri e re
dhe ajo është përhapur në publicistikën e shekullit XIX, veçmas në
gazetat humoristike të cilat e kanë popullarizuar atë, si element
përbërës të jetës shoqërore të qytetit. Pra, mediumet masive kanë
qenë fidanishte të vërteta të përhapjes së këtij lloji letrar, kurse me
shpejtësi telegrafike në zgjerimin e tij ndikon edhe shkurtësia dhe
konciziteti i strukturës përmbajtësore” (Škreb 1983: 362). Edhe
studiuesi gjerman Bauzinger, një ndër njohësit e mirë të
barcoletës, pasi konstaton se ajo ka histori relativisht të shkurtër,
thekson se përmbajtja e saj, padyshim se është e ndërlidhur me
bashkëkohësinë dhe qytetin e madh (sipas Stanoev, 1996: 13).
Barcoleta në qytetet e mëdha industriale, përcjell pulsimet
kulturore dhe ritmin e jetës në kontekst të kohës së re. Edhe
përkundër këtyre kushteve të disfavorshme në hulumtimin e këtij
zhanri letrar, megjithatë, barcoleta ka arritur të mbijetojë duke u
përhapur nëpër shtresa të gjera popullore, diku më shumë e diku
më pak. E veneruar në planin strukturor dhe semantik, si dhe në
planin e personazheve, si dhe temave që i interpreton, barcoleta
paraqet mentalitetin dhe komunikimin e njeriut bashkëkohor.
Barcoleta si lloj letrar i prozës bën pjesë në kategorinë e artit
verbal. Ajo, sipas një numri të madh të karakteristikave
poseduese, është dukuri e krijimtarisë folklorike. Barcoleta është
anonime, si edhe çdo krijimtari tjetër popullore. Duke qenë e tillë,
atëherë normalisht se në krijimin dhe rikrijimin e saj, merr pjesë
populli, përkatësisht kolektivi. Ajo përhapet nëpërmjet rrugës
gojore, meqenëse nuk mungon edhe forma tjetër e përhapjes nëpërmjet shkrimit. Përmbajtja e saj tregohet në raste të ndryshme
dhe nga shtresa të ndryshme shoqërore. Ajo pëson ndryshime më
të mëdha, ose më të vogla, andaj si rrjedhojë mund të haset në
variante të ndryshme, si edhe çdo prodhim tjetër folklorik.
Argumenti themelor i mohimit të statusit të saj folklorik se kinse ajo
nuk është krijim artistik, ndoshta edhe nuk është i qëndrueshëm,
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pasi barcoleta e cila tregohet mirë, arrin efektin e saj artistik. Kjo
varet nga talenti i ekzekutuesit të saj i cili mund të prodhoj efekte
estetike, por edhe të mos prodhojë, nëse nuk ka afinitet për një gjë
të tillë. Andaj, në këtë drejtim, shumë herë e dëgjojmë shprehjen
se dikush preferon të dëgjoj barcoleta, por nuk ka aftësi t’i tregoj,
apo t’i mbaj mend ato. Duke i pasur parasysh këto fakte, atëherë
në mënyrë të logjikshme parashtrohet pyetja se barcoleta edhe sa
duhet të bëjë jetëgjatësinë e saj që ajo të konsiderohet si
tradicionale dhe të bëhet pjesë përbërëse e krijimtarisë folklorike.

2. Vendi i barcoletës në kuadër të trajtave
tjera të humorit
Si trajta letrare të së qeshurës, apo humorit që janë trajtuar
më shumë në kuadër të krijimtarisë folklorike evropiane janë
rrëfimi (kallëzimi) i shkurtër humoristik (shakaja), anekdota dhe
barcoleta. Në këtë drejtim autorja L. Dezh duke analizuar llojet e
shkurtëra të humorit, këto të fundit i sistematizon duke pasur
parasysh ligjet globale të stilit të prozës dhe mënyrën gojore të të
shprehurit. Duke u nisur kryesisht nga klasifikimet e përgjithshme
gjenerike, ajo humoret verbale, në radhë të parë, i ka përcaktuar si
rrëfime. Në klasifikimin e mëtejmë të rrëfimeve në lloje të thjeshta
dhe të përbëra, llojeve të humorit ua ka destinuar vendin në
kuadër të grupit të parë, së bashku me fabulat dhe rrëfimet me
përsëritjen e një formule fikse. Përcaktimi i këtyre rrëfimeve si të
thjeshta i destinohet ndikimit të madh të veprës së Jolesit, të
pagëzuar si “Format e thjeshta”. Sipas autorit në fjalë, format e
thjeshta janë arketipe - të vetëmjaftueshme, joevoluese dhe tërësi
të mbyllura në vete. Këto elemente arketipore formojnë bërthamat
nga të cilat do të zhvillohen format tjera më të ndërlikuara artistike.
Jolesi flet për nevoja të kushtëzuara primordiale, të amshueshme,
të pandryshueshme dhe do të kishim thënë, edhe gjenetike të
shpirtit njerëzor, të cilat, sipas tij, paraqesin parafillimin e çdo lloji
të krijimtarisë. Në radhën e këtyre paraformave elementare dhe
qenësore të zhanreve, Jolesi i radhit legjendat, sagat, mitet,
enigmat, proverbat, përrallat memorabile dhe barcoletat domethënë të ndryshme edhe sipas formës, edhe sipas vëllimit,
por edhe sipas përmbajtjes së llojit të kundërt (Jolles, 1978). Nga
e gjithë kjo rezulton se rrëfimet e humorit do të ishin trajta të
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shkurtëra të cilat me rrëfimet e thjeshta i ndajnë veçoritë e
përbashkëta themelore: a) janë të organizuara rreth llojeve dhe
motiveve të zakonshme narrative të cilat janë njësi më të vogla
stabile nga të cilat zhvillohet tërësia e rrëfimit; b) plani themelor i
rrëfimit të tyre përfshin pjesën hyrëse dhe përfundimin, si dhe
komentet e futura me të cilat shërbehet narratori; c) përdorin figura
të shablonizuara stilistike dhe folëse; ç) shërbehen me pjesë
formulative të tekstit që i përfshin dendur monologjet e
protagonistit kryesor dhe dialogjet e dramës që realizohen më
herët, ose në situatat vendimtare (marria, në rrëfimet humoristike,
tregohet zakonisht nëpërmjet dialogut, andaj si rrjedhojë,
shpjegimet narratore janë të kota); (sipas Degh, 1972: 53-85). Pra,
ndërtimi i strukturës së tyre përmbajtësore, kushtëzon që këto lloje
letrare t’i kenë të përbashkëta mjetet e ndërtimit.
Në këtë kontekst, barcoleta është lloj bashkëkohor dhe
aktual i krijimtarisë gojore. Krijohet, përhapet dhe vepron në një
perspektivë sinkronike, kurse sa më shumë që kalon koha nga
aktualiteti - ajo gjithnjë e më shumë dobësohet në agresivitetin e
saj dhe me kohë gjithnjë e më shumë ua lëshon vendin formave të
tjera, para së gjithash rrëfimit humoristik popullor që merr objektin
e saj, e degëzon atë, e përpunon dhe e formëson sipas ligjësorive
të strukturës së tij të brendshme përmbajtësore. Ky raport
përkujton raportin e mitit me përrallën magjike. Edhe në njërin rast
edhe në tjetrin, kryhen transformime të shumta. Ndërkaq, edhe
përkundër faktit se si karakteristikë e barcoletës, theksohet
shprehja verbale, studiuesi gjerman Bauzinger mendon të
kundërtën se barcoleta nuk është krijuar si formë autonome, por
në aspektin e gjenezës e ka prejardhjen nga rrëfimi i shkurtër
humoristik. Ai konsideron se është shumë i vogël numri i atyre
barcoletave që nuk e kanë prejardhjen nga rrëfimi i shkurtër
humoristik (Bausinger, 1958: 702). Me fjalë të tjera, gjeneza e
këtyre zhanreve është e përbashkët, ato përbëjnë hallka të
zinxhirit të njëjtë, me atë se barcoleta është e llojit më të vonshëm,
lloj që kronologjikisht pason rrëfimin e shkurtër humoristik.
Studiuesja Dezh thekson se “nëse barcoleta është derivat i
kondenzuar dhe i kristalizuar i rrëfimit humoristik, anekdota me të
vërtetë është forma e saj e rudimentuar dhe fragmentarizuar”
(Degh, 1972: 70).
Bauzingeri, një studiues i njohur i bashkëkohësisë, thekson
gjithashtu se karakteristikë e barcoletës është pulsimi i madh i
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parimit të narracionit, andaj sikur parapëlqen ta klasifikoj atë kah
format e gjuhës e jo të narracionit (Bausinger, 1980: 140). Në këtë
drejtim edhe studiuesi kroat Shkreb, vë në dukje se barcoleta, nuk
është në zonën e kontaktit të afërt me llojet narrative, por është e
ngjashme me formën jonarrative të enigmës (gjëegjëzës). Ky autor
mendon se barcoletat janë forma të cilat nuk posedojnë poetikën e
tyre dhe as që kanë ndonjë lidhje me narracionin. Në vend të
formave të thjeshta të prozës, Shkrebi flet për mikrostruktura të
trajtave letrare: krahas barcoletës, në kategorinë e njëjtë numëron
epigramin, aforizmën, proverbin dhe enigmën (Škreb, 1986: 274).
Parashtrohet dilema se vallë është i drejtë një konstatim i tillë,
nëse i kemi parasysh ligjet e narracionit. Narratologjia thekson se
ngjarjen, temporalitetin (zhvillimin e ngjarjeve në kohë) dhe
ndërlidhjen semantiko-logjike, duhet konsideruar si parakushte
elementare të çdo strukture rrëfimore. Barcoletat, nëse i
kundrojmë në dioptrinë e këtyre kushteve, atëherë një numër i
madh i tyre, paraqesin krijime të vërteta narrative, pasi shumica
prej tyre, i posedojnë cilësitë e përmendura, andaj si rrjedhojë e
këtij fakti, mund edhe të kundrohen si lloje narrative.
Në kuadër të rrëfimeve të thjeshta me tematikë humoristike
në fushën e studimeve letrare dhe folklorike, tanimë janë
profilizuar si zhanre të veçanta rrëfimi i shkurtër humoristik,
anekdota dhe barcoleta, por të cilat nuk kanë pasur trajtim të njëjtë
në literaturat përkatëse. Theksuam më lartë se sidomos barcoleta
me vite të tëra, është lënë anash, kurse relativisht janë përpunuar
dy zhanret tjera të humorit. Përderisa rrëfimi humoristik dhe
anekdota, sidomos në literaturën e huaj, janë konsideruar si lloje
me prejardhje të lashtë dhe si rrjedhojë kanë një linjë të
pandërprerë të traditës, barcoleta konsiderohet si një dukuri e re
sa i përket kohëparaqitjes së saj. Kështu në kuadër të letërsisë
popullore ose gojore, dy formave të para letrare u është dhënë një
vend i merituar duke u konsideruar si krijime në përmbajtjen e të
cilave mbizotëron fryma popullore. Barcoleta nuk e ka pasur një
fat të tillë, kurse kohëve të fundit ka filluar që edhe asaj t’i jepet
epiteti “popullore”.
Për të përcaktuar statusin autonom të barcoletës, në
kuadër të krijimtarisë popullore, duhet që ajo të venerohet në
përqasje me anekdotën me të cilën më së shumti ka elemente të
përbashkëta, por njëkohësisht edhe me rrëfimin e shkurtër
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humoristik i cili ka arritur të marr një status të veçantë, sidomos në
literaturën e jashtme.

3. Barcoleta dhe anekdota
Barcoleta, sipas strukturës së ndërtimit të përmbajtjes së
saj, afrohet dukshëm me anekdotën. Kjo e fundit ka origjinë greke
dhe lidhet me fjalën anekdotos me kuptim padhënë, i pabotuar.
Nënkupton rrëfimin bindës dhe të ngjeshur të ndonjë veprimi me
fjalën e fundit të theksuar. Anekdota ose novela është lloj i
veçantë i prozës gojore, më i shkurtër se përralla, me qëndrim
humoristik e satirik ndaj realitetit dhe me përfundim të papritur. Në
të, jeta dhe njerëzit paraqiten ashtu si janë dhe të gjitha veprimet
rrëfehen realisht e kuptueshëm sipas interpretimit subjektiv krijues.
Karakterizohet me vërtetësinë e fakteve, lehtësinë dhe
shkathtësinë e ndërtimit të rrëfimit, zgjedhjen e shprehjeve dhe
përfundimin e papritur. Anekdotat janë përdorur dhe përdoren për
të dënuar dukuri të ndryshme të jetës që përbëjnë shmangie nga
normat e përgjithshme shoqërore. Siç vë në dukje dhe Jorgo
Panajoti, anekdotat, ndër të tjera, janë përdorur me shkathtësi nga
populli për të fshikulluar shtypësit, për të vënë në lojë negativen,
për të shprehur ide dhe dëshira të ndryshme (Panajoti, 1971: 123).
Në këtë lloj letrar të prozës gojore mbizotëron mënyra humoristike
e satirike e rrëfimit dhe komponimit. Rrëfimtari përqesh politikanët
imoralë, mbretërit dallkaukë, feudalët e tregtarët mendjelehtë,
fetarët dyfytyrësh e cinikë dhe mbi të gjitha njerëzit supersticiozë.2
Përqeshja dhe tallja janë mjet luftarak i rrëfimtarëve. Lënda merret
nga jeta e përditshme. Luftohet përtacia, padrejtësitë sociale,
pasurimi i pandershëm, situata të ndryshme martesore.
Anekdota, thënë më qartë, është formë e shkurtër e
letërsisë gojore, më e shkurtër se përralla (tregimi), por jo e
nivelizuar me format e tjera të shkurtëra. Ajo dallohet si prej
mikrostrukturave, po ashtu edhe prej makrostrukturave për
poentën që e bart me vete. Ajo, në fakt, paraqet botën mendore,
pasqyron disponimin dhe shpreh qëndrimin e njeriut ndaj dukurive
të ndryshme njerëzore dhe shoqërore. Në këtë aspekt, ajo
përgjithësisht sulmon, përqesh e anatemon dukuri të ndryshme të
jetës shoqërore e politike, individuale e familjare dhe në këtë
2

Supersticioz është fjalë latine dhe ka kuptimin e besimit me paragjykime.
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mënyrë, nxit përmirësimin e jetës së njeriut. Ajo nuk lë mangut
asgjë pa përqeshur duke nisur nga jeta intime familjare e deri te
dukuri të ndryshme të jetës shoqërore.
Personazhe të anekdotave, varësisht nga krahina, janë të
ndryshëm. Mendohet se lokalizimi konkret i anekdotës paraqet
gjendjen fillestare e cila pastaj i nënshtrohet ndryshimit, pasi
nëpërmjet bartjes nëpër kohë, bëhet edhe transformimi i saj.
Dekonkretizimi i anekdotës bëhet përmes zëvendësimit të
kryepersonazhit, pasi në vend të ndonjë individi konkret, në rolin e
protagonistit, paraqitet ndonjë figurë e caktuar tipike, si p. sh.
“ndonjë njeri”, ose ndonjë figurë e ndonjë profesioni në përgjithësi,
si muratori, predikuesi fetar, tregtari, etj. Përmbajtja e anekdotave
të tilla, në shumicën e rasteve identifikohen me protagonistin e
tyre më të dendur Nastradin Hoxhën. Kjo flet se anekdota nuk
është me strukturë përmbajtësore stabile, pasi duke ndryshuar
karakterin e saj lokal autonom, bëhet pjesë përbërëse e rrëfimit të
shkurtër humoristik. Kjo veti, si dhe të tjera bëjnë që anekdota të
konsiderohet si zhanër me strukturë jostabile që luhatet mes
zhanreve të tjera më të qëndrueshme dhe stabile. Për shkak të
kësaj, disa folkloristë mendojnë se anekdota paraqet fragment,
episod, ose derivat të ndonjë tërësie më të madhe narrative. Sipas
L. Dezh, anekdota është “rrëfim i shkurtër dhe qesharak, e krijuar
në bazë të përvojës, e cila të përkujton rrëfenjëzën e zhvilluar të
paplotë humoristike; mund të konsiderohet një episod i saj” (Degh,
1972: 70). Kur jemi këtu duhet theksuar se ka edhe autorë të tillë
të cilët anekdotën e konsiderojnë më tepër si lloj të dramës sesa
lloj të rrëfimit. Ata konsiderojnë se anekdotën më tepër e
karakterizojnë ideja, veprimi dhe konflikti sesa përshkrimi dhe
bukuria e të shprehurit verbal. Anekdota, si edhe drama, në
përmbajtjen e saj ka ndonjë konflikt. Ky konflikt mund të jetë
konflikti i veprimit, por edhe konflikti mes fjalëve. Anekdota, si
edhe drama, nuk bën as përshkrime, as komentime e as që flet
shumë. Ajo realizohet nëpërmjet dialogut, ashtu si edhe drama.
Pikërisht, ky element e afron anekdotën më së shumti me
barcoletën.
Anekdota si trajtë letrare qëndron mes rrëfimit të shkurtër
humoristik dhe barcoletës. Lidhjen e anekdotës me barcoletën e
kishte vërejtur edhe studiuesi i njohur Anton Çetta i cili thekson:
“përsa i përket thurjes anekdotat qëndrojnë në mes të kallëzimeve
dhe të h o k a v e (gjer. witz, ital. barzelletta) apo dhe të p y e t j’e
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gj e gj e v e. Anekdotat e shkurtëra madje është vështirë të
dallohen nga hokat, sikurse edhe ato më të gjatat nga kallëzimet”
(Çetta, 1990: 26). Pra, është evidente se lidhja e barcoletës me
anekdotën është shumë e ngushtë, por njëkohësisht ka edhe
dallime të caktuara që u japin atyre autonominë zhanrore. Kështu,
përderisa te barcoleta, humori assesi nuk duhet të mungojë, te
anekdota ai nuk është me rëndësi vendimtare, andaj ndonjëherë
edhe mund të mungojë. Pra, barcoleta nuk ka alternativë tjetër,
përveç humorit. Nga kjo del konkludimi logjik se barcoleta për të
arritur efektin e saj nuk duhet paraprakisht të jetë e njohur për
dëgjuesit. Nëse dëgjuesi paraprakisht e din përmbajtjen e saj,
atëherë nuk mund të jetë i motivuar për të qeshur. Pra, barcoletat
janë të parapara për një përdorim të shkurtër gojor.
Element i përbashkët i këtyre dy llojeve letrare, pra
anekdotës dhe barcoletës është poenta. Sipas shumë autorëve,
anekdota dhe barcoleta e arrijnë kulminacionin e tyre nëpërmjet
poentës përmbyllëse. Vlerësoset se humori i anekdotës është më
përmbajtësor, ka thellësi dhe patos, kurse humori i barcoletës
është tendencioz, agresiv dhe para së gjithash, i natyrës banale.
Kur jemi te barcoleta duhet thënë se për të, si lloj letrar, çdoherë
janë dhënë vlerësime nga pozicione të funksionalizmit psikologjik
dhe diskualifikimit etiko - estetik. Imponohet përshtypja se rrëfimi i
shkurtër humoristik dhe anekdota kultivojnë një lloj didaktike dhe
njëherit të fisnikëruar të humorit, por përmbajnë edhe një
botëkuptim të caktuar për dallim nga barcoleta e cila konsiderohet
si mjet utilitar i psikologjisë, si instrument me të cilin kumtohet
diçka që nuk është e preferueshme në raportet e qytetëruara
ndërnjerëzore. Protagonistët e anekdotës, më shumë ose më pak,
janë të tipizuar dhe i përkasin shtresës së ulët sociale, kurse
protagonistët e barcoletës dallohen me veprime të pazakonshme.
Në anekdotë, barra esenciale, më së shumti bie në përshkrimin e
ngjarjes dhe situatës që arrijnë kulminacionin nëpërmjet një gjesti
ose fjale të vetme. Pra, si rrjedhojë e kësaj, komikja në anekdotë, i
referohet para së gjithash, syzheut dhe veprimit, kurse në
barcoletë ajo i referohet ndonjë momenti të përzgjedhur faktik, ose
ndonjë shprehjeje gjuhësore (Нойман, 1987: 36).
Folkloristi gjerman, L. Rerih, një ndër ata që është marr më
së shumti me barcoletën, pandeh se barcoleta nuk ka respekt për
askënd. Ajo paraqet personifikim të sulmit ndaj normave
ekzistuese, kanal për bartjen e agresionit. Nëpërmjet përmbajtjes
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së saj dalin në sipërfaqe emocionet dhe reaksionet që nuk janë të
lejuara në shoqëri. Përveç funksionalizmit psikologjik, ai veçon
edhe rolin kritik të barcoletës pasi nëpërmjet saj manifestohet
kritika shoqërore e cila nuk mund të kumtohet haptazi dhe
publikisht. Kjo vlen sidomos për regjimet represive dhe totalitare.
Pra, sipas karakterit të saj themelor, barcoleta në masë të madhe
është subverzive (Roerich, 1977). Kjo karakteristikë, pra
subverzivja është e ndërlidhur vetëm me barcoletën. Psikologu i të
gjitha kohërave, Frojdi me të drejtë kishte veçuar agresivitetin si
veçori kryesore të barcoletës (Frojd, 2004). Ky agresivitet drejtohet
kundër censurës shoqërore, kundër lëmive të tabuizuara të jetës
shoqërore, andaj edhe është i madh numri i barcoletave të natyrës
politike dhe erotike. Nga të gjitha format letrare të mikrostrukturës,
barcoleta më së shumti varet nga komunikimi i suksesshëm, pasi
esenca e saj qëndron në agresionin verbal. Nëse rrëfimtari i
barcoletës dhe dëgjuesit e tij nuk kanë pikëpamje të njëjtë ndaj atij
kundër të cilit ndërmerret agresioni verbal, atëherë barcoleta ose
nuk do të ndikojë, ose dëgjuesit do ta refuzonin, madje edhe
nëpërmjet manifestimit të revoltës.
Esenca e barcoletave mbështetet në të dhënën që agresionin ta bëjnë me ndihmën e kthesës së papritur gjatë procesit të
rrëfimit, përkatësisht me ndihmën e së ashtuquajturës poentë.
Poenta në përgjithësi quhet kthesa e pazakonshme ose përfundimi i pazakonshëm gjatë rrëfimit, kthesë që rrëfimin e bën joshës.
Përndryshe, duhet thënë se poenta është e rëndësishme edhe për
rrëfimin e shkurtër humoristik dhe anekdotën, por dominon bindja
se kjo më e rëndësishme është për barcoletën. Përderisa dy të
parat përmbushin edhe kërkesa tjera të stilit letrar që kanë të
bëjnë me bukurinë dhe ndërtimin e rrëfimit, barcoleta si mjet kryesor të shprehjes së saj, ka vetëm përmbylljen e cila duhet të sjellë
kthesën e papritur. Pra, poenta e barcoletës, patjetër duhet të jetë
e orientuar ndaj dikujt ose ndaj diçkahit, sepse barcoleta pa këtë
element nuk do të kishte kuptim. Ajo ka shigjetën dhe cakun, por
edhe goditjen e sigurtë. Nëse mungon një element prej tyre,
atëherë barcoleta nuk e realizon qëllimin e saj.
Barcoleta ka pikëtakime të theksuara edhe me rrëfimin e
shkurtër popullor i cili nuk është trajtuar në folkloristikën tonë si i
veçantë, pasi ai është inkorporuar në zhanrin e anekdotave, ose
edhe në zhanrin e kallëzimeve, sipas Anton Çettës. Në literaturën
e huaj, rrëfimi ka zënë një vend të merituar. Ai përbëhet nga disa
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episode, të bazuara në situata komike. Ky rrëfim mund të jetë
edhe njëepisodik kur përshkruan vetëm një ndodhi ose një veçori
të komikes, ose shumëepisodik ku pjesa e dytë e rrëfimit shërben
për vendosjen e baraspeshës së cënuar në pjesën e parë, ose
skenat komike radhiten njëra pas tjetrës deri në kulminacionin e
poentës përmbyllëse. Tematika e këtyre rrëfimeve është e
ndryshme, si: mashtrimi, gënjeshtra, vjedhja, raportet familjare,
vulgarizimi i temave religjioze, raportet me predikuesit fetarë, si
dhe shumë tema të tjera. Duke u ndalur më gjerësisht për llojin e
tillë të rrëfimeve, folkloristi gjerman Z. Nojman (S. Neumann) ndan
opinionin se nëpërmjet rrëfimit të shkurtër humoristik (gjer.
shvank), jepet një episod nga jeta e përditshme dhe se mjedisi i
burimit të tij është fshati ose qyteti i vogël. Protagonistët kryesorë
të rrëfimit pak ose shumë janë tipikë, si p. sh. fshatari, mjeshtri,
predikuesi fetar, etj. Karakterizohen me shprehje të qartë dhe
lucide, kurse porosia që del nga rrëfimi është e natyrës sociale,
pasi shtresat e ulta të shoqërisë janë protagonistë kryesorë të
veprimit - korrin fitore dhe dalin më të zgjuar se të tjerët. Koha në
të cilën zhvillohet veprimi nuk është e përcaktuar, por supozohet
se kjo mund të jetë e kaluar që i paraprin rrëfimit (Нойман, 1987:
34-43). Të gjithë folkloristët që janë marr me rrëfimin e shkurtër
humoristik, vënë në dukje se humori i këtij lloji letrar, është pak më
i veçantë se humori në llojet tjera letrare simotra. Humori i rrëfimit
të shkurtër humoristik, është para së gjithash pozitiv, pa ndonjë
prapavijë të keqe, jotendencioz dhe pa ndonjë qëllim për të
nënçmuar dikë. Thënë më qartë, funksioni i rrëfimit të shkurtër
humoristik është të krijojë një atmosferë gazmore dhe argëtimi,
por edhe të japë udhëzime didaktike. Këto qëllime edukative
realizohen në mënyrë të tërthortë nëpërmjet shpalosjes së
dobësive dhe anomalive tipike njerëzore. Duke e pasur parasysh
këtë karakteristikë, rrëfimi i shkurtër humoristik edhe pse
ndonjëherë mund t’i destinohet gjendjes bashkëkohore dhe
njerëzve të saj, si dhe raporteve mes tyre, ai mbetet i
parrezikshëm ndaj atyre të cilëve u referohet, pasi nuk është
aktual si barcoleta, andaj edhe nuk ka qenë në shënjestër të
censurës.
Barcoleta konsiderohet si lloj i humorit për të cilën është e
ndërlidhur më shumë dimensioni intelektual. Këtu kërkohet nga
recipienti (marrësi) që ta ketë të zhvilluar intelegjencën me qëllim
që ta kuptojë fshehtësinë e poentës. Kështu studiuesja L. Dezh
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konsideron se barcoleta për shkak të lojës me kuptime të dyfishta,
nuk është në dukje të parë, edhe e kuptueshme, andaj si
rrjedhojë, te ajo nuk kanë qasje të gjithë konsumuesit e saj, kurse
humori i rrëfimit të shkurtër humoristik, është i qartë, konkret dhe
nuk kërkon ndonjë energji të veçantë intelektuale për t’u kuptuar
përmbajtja e tij. Pra, barcoleta ka poentën e cila nënkupton
enigmën, kurse këtë nuk e ka rrëfimi i shkurtër humoristik (Degh,
1972: 70). Nga kjo rezulton se barcoleta është më abstrakte dhe
më e sofistikuar në aspektin intelektual, andaj Nojman konsideron
se barcoleta më shumë është e ndërlidhur me qytetin, kurse
rrëfimi i shkurtër humoristik me fshatin ose qytezën. Sipas
Nojmanit, ky dallim nuk varet nga kthjelltësia e mendjes, por nga
mënyra e mendimit dhe llojit të pjesëmarrjes (Noйman, 1987: 3443). Një element tjetër që dallon rrëfimin e shkurtër humoristik nga
barcoleta është edhe raporti i tyre ndaj realitetit objektiv. Kështu, si
temë dominante e rrëfimit të shkurtër humoristik është bota e
përditshme, kryesisht e treguar me nota reale. Ndërkaq, edhe pse
dalin nga sfera e përditshmërisë, ndodhitë e përshkruara janë të
pazakonshme. Për dallim nga rrëfimet e shkurtëra humoristike,
materja e barcoletës nuk është lokalisht e përkufizuar, por ajo
është universale dhe pa bazë në botën reale. Më mirë thënë,
rrëfimi i shkurtër humoristik jeton më tepër nga factum-i, kurse
barcoleta nga dictum-i.

4. Ndërtimi i barcoletës
Në përgjithësi, barcoletat njohin ndërtim tripjesësh, ose
dypjesësh. Barcoleta e cila ka një strukturë të zhvilluar narrative,
është e përbërë prej tri pjesësh. Ndërkaq, barcoleta e cila niset
nga poenta si bërthamë semantike dhe strukturore e saj, përbëhet
prej dy pjesësh. Pjesa e barcoletës që i paraprin poentës përbën
pjesën e parë, kurse vetë poenta (përfundimi), përbën pjesën e
dytë të saj. Me fjalë të tjera, nëse nisemi nga fillimi i barcoletës,
atëherë do të ishte e natyrshme struktura e saj tripjesëshe, por
nëse nisemi nga fundi, imponohet logjika dypjesëshe e saj, pasi
poenta i kundërvihet pjesës tjetër të përmbajtjes së barcoletës.
Gjatë venerimit të barcoletës si strukurë tripjesëshe, duhet
theksuar se pjesa e parë, përbëhet nga fjali koncize dhe stereotipe, apo shablone nëpërmjet të cilave paralajmërohet ngjarja,
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tema ose problemi që shtjellohet. Kjo si zakonisht është ndonjë
fjali dëftore, me kallëzuesin në fillim dhe kryefjalën pas saj, ose e
kundërta. P. sh. Dentisti i thoshte pacientës…, Ishte një polic…,
etj. Ndonjëherë, mund të jetë edhe një fjali pyetëse, si pjesë e
parë e barcoletës, sidomos te ato me përmbajtje pyetëse: - Cila
është prostitutja më e madhe në shtëpi? - Rryma. - E paguan, e
nuk guxon me e prekë!!!
Nëse kundrohet nga aspekti narratologjik, pjesa e dytë e
barcoletës, është më e rëndësishmja, pasi në këtë pjesë del në
shesh subjekti i saj që paralajmërohet në pjesën e parë. Kjo është
dukshëm pjesa më e gjerë e strukturës semantike të barcoletës
kur kemi parasysh faktin se pjesa e parë dhe e fundit janë shumë
pak të pranishme. Por, në disa lloje të barcoletave, pjesa e dytë
mund të mos shprehet tekstualisht, pasi menjëherë pas pjesës së
parë (hyrjes), pason poenta. Me këtë rast flasim për narracionin
zero që është karakteristik vetëm për përmbajtjen e barcoletave
me pyetje dhe përgjigje në të cilat pas parashtrimit të pyetjes,
pason heshtja (pjesa e dytë e barcoletës), kurse pas heshtjes
pason përgjigja, ose zgjidhja e saj. P. sh. Cili është dallimi midis
gripit dhe bjondinës? - Asgjë, sepse me të dija shkon në shtrat.
Nga përmbajtja e kësaj barcolete mund të konkludohet se narratori
fillimisht ua parashtron pyetjen audiencës dhe pas një kohe të
shkurtër kur bindet se askush nuk e din përgjigjen e saj, atëherë ai
e tregon vetë atë. Ndërkaq, në disa barcoleta të kësaj natyre me
kompozicion më të zhvilluar, narratori e parashtron pyetjen
nëpërmjet ndonjë subjekti konkret, ndonjëherë ndodh që ky
subjekt të jetë fëmija me kërshërinë e tij. P. sh. E pyet nxënësi
mësuesen pse kur martohet nusja veshet me të bardha? - Sepse
për të është ditë gëzimi, - iu përgjigj mësuesja. - Tani e kuptova
pse dhëndri veshet me të zeza, - tha nxënësi. Nga kjo rezulton se
bota e virgjër e fëmijëve, gjykon sipas analogjisë dhe bëhet objekt
humori. Duhet shtuar edhe faktin se veçori e llojit të tillë të
barcoletave është konciziteti, përkatësisht kompozicioni shumë i
ngjeshur i tyre. Trajta rrëfimore e tyre nxjerr në shesh mendjehollësinë dhe njëherit talentin e krijuesve. Si mjet i së qeshurës,
konciziteti i barcoletave të tilla, bën që të përforcohet kundërthënia
(kontrasti) duke krijuar opinione të kundërta. Sipas barcoletës së
lartëshënuar, kontrasti krijohet mes ngjyrës së bardhë e cila
shënon gëzimin e njërit bashkëshort dhe ngjyrës së zezë që lë të
kuptohet se shënon hidhërimin, ose pezmin e bashkëshortit tjetër.
213

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Kontrasti mund të jetë edhe mes asaj që është e madhe dhe e
vogël, pastaj mes së përkryerës dhe papërkryerës, mes reales
dhe ireales e kështu me radhë. Ndonjëherë, pjesa e dytë e
barcoletës, përmban rrëfim të zhvilluar ose përgjigje dhe
kundërpërgjigje të protagonistëve të saj. Këto i paraprijnë poentës.
P. sh. Një natë gruaja u zu me Nastradinin. I dha të shtyrë dhe e
rrokullisi nëpër shkallë. Komshiu e ndjeu zhurmën dhe të
nesërmen e pyeti Nastradinin: - Ç’ishte gjithë ajo zhurmë dje? Asgjë, vetëm se gruaja ime hodhi xhaketën nga shkallët. - Çfarë,
një xhaketë vetëm bëri aq zhurmë? - Brenda saj isha edhe unë.
Në kontekst të barcoletave në formë të pyetjeve, duhet cekur se
ato kanë pikëtakime me enigmat si lloj i veçantë në kuadër të
krijimtarisë popullore. Duke pasur parasysh këtë fakt, Bauzingeri
thekson se barcoleta është krijim që shtrihet në kufirin e trajtës
rrëfimore. Pasi struktura e barcoletës është e orientuar vetëm kah
një pikë, kjo është arsyeja që e përfshin atë në grupin ku tanimë
ndodhen formulat dhe lojërat gjuhësore. Sipas interpretimit të
Bauzingerit, barcoleta është trajtë e parashtrimit të enigmës
(kashelashit) së përmbysur. Kjo do të thotë se përderisa enigma u
drejtohet dëgjuesve me pyetje të drejtpërdrejta, nga ana tjetër,
barcoleta paraqet përgjigje që përmban në vete enigmën. Në të
vërtetë, barcoleta, paraqet përgjigje të enigmës e cila nuk është
kumtuar haptazi (sipas Bošković-Stulli, 1970: 164-169).
Ndërkaq, te barcoletat me strukturë më të zhvilluar narrative, pjesa e tretë e tyre, paraqet epilogun, apo përfundimin. Kjo
është pjesa më e rëndësishme e saj dhe që njëherit i jep tipare të
veçanta këtij zhanri. Poenta është shumë e shkurtër dhe zë një
pjesë shumë të vogël në strukturën përmbajtësore të barcoletës.
Kjo pjesë, në shumicën e rasteve, përbëhet vetëm nga një fjalë,
sintagmë ose fjali, kurse ndonjëherë edhe vetëm nga një tingull
(shkronjë). Poenta paraqet pjesën përmbyllëse të semantikës
përmbajtësore. Në barcoletë gjithçka i referohet fundit. Barcoletës
i nevojitet një befasi finale, ndryshim radikal i kierarkisë së
kuptimeve. Sido që të jetë, vëmendja e auditorit, përqëndrohet
vetëm në rezultatin përfundimtar. Përderisa rrjedh rrëfimi i
barcoletës, dëgjuesit tentojnë ta gjejnë vetë çelësin e mbarimit,
por kjo është një punë e pasusksesshme, pasi poenta i tejkalon të
gjitha pritjet e tyre. Ajo edhe pse është pjesa më e rëndësishme e
strukturës përmbajtësore, megjithatë, varet edhe nga pjesët tjera
të barcoletës që e ushqejnë poentën. Barcoletat dypjesëshe në
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strukturën e tyre përmbajtësore kanë kundërvënien që paraqitet
mes poentës dhe veprimit, përkatësisht veprimi i paraprin poentës.
Në këto barcoleta operohet me kategorinë e thurjes dhe shthurjes,
dhënies dhe zgjidhjes së detyrave. Ndërlidhja asimetrike e
barcoletave të tilla, nuk reflektohet vetëm në planin semiotik, por
edhe në atë emocional. Kjo kundërvënie sendërton edhe poentën
e këtyre barcoletave. Me këtë rast, tregimi final i poentës, është i
përcjellur me shpërthimin e humorit. Pra, në prapavijën e konceptit
të së qeshurës, si rrjedhojë e njohjes së befasishme ose të
papritur, fshehet një nga teoritë dominuese të humorit, e bazuar
në idenë e jopërputhjes, apo inkroguencës së përfytyrimeve. Duke
filluar prej Kantit e Shopenhauerit e deri te Bergsoni, zvarritet ideja
e njëjtë, sipas së cilës humori paraqet reaksion që zbrazet në
çastin e njohjes së befasishme mes realitetit dhe përfytyrimit tonë
për të, mes përfytyrimit mendor dhe realitetit objektiv.

5. Llojet e barcoletave
Në literaturën e jashtme, është vështirë të gjesh ndonjë
model të përshtatshëm për klasifikimin e barcoletave, pasi
ekziston një laryshi e tejdukshme e qasjeve dhe mënyrave të
interpretimit së kësaj çështjeje. Megjithatë, dominon përshtypja se
më tepër janë vënë në zbatim kriteret e klasifikimit sipas tematikës
që ato shtjellojnë në përmbajtjen e tyre. Në vija të përgjithshme,
barcoletat mund të jenë të karakterit universal, apo që flasin për
gjëra të përgjithshme. Barcoletat e tilla që ngërthejnë veçori të
përbashkëta antropologjike, sipas shkallës së recepcionit, janë më
të përhapura dhe transponimi dhe përkthimi i tyre është i
mundshëm, madje edhe i suksesshëm në dimensione më të gjera
gjeografike, gjuhësore dhe shoqërore. Barcoletat e tilla mund të
grupohen rreth disa temave, kryesisht të përgjithshme, ose siç
thotë Edgar Moreni, “antropologjike”. Kështu tema të barcoletave
të tilla, janë bashkësia fisnore (etnosi) që nëpërmjet ndonjë
përfaqësuesi të tij, vihet përballë përfaqësuesve të tjerë etnik,
qofshin ata më të largët ose në fqinjësi. Këtu dalin në shesh tiparet
e etnosit vetanak në raport me etnoset tjera. Në temat e
barcoletave të tilla trajtohet edhe përkatësia ndaj sistemit social (i
personifikuar në kierarkinë e pushtetmbajtësve dhe në shërbetorët
e pushtetit), si dhe seksi me të gjitha variacionet e tij. Me një fjalë,
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në kategorinë e barcoletave të përbashkëta - universale, do të
përfshiheshin, kryesisht ato barcoleta të cilat sipas tematikës,
motiveve, përvojës së përgjithshme mbarënjerëzore, por edhe
strukturës gjuhësore, përmbajnë ndonjë shenjë të përgjithshme
njerëzore, civilizuese, shoqërore, pra barcoleta që janë plotësisht
të kuptueshme për një mentalitet të gjerë njerëzor, për një
psikologji universale njerëzore, koncept universal, etj.
Përveç kategorisë së parë të barcoletave, dallohet edhe një
kategori tjetër e barcoletave të cilat sipas logjikës, psikologjisë,
mentalitetit, por edhe strukturës gjuhësore, paraqesin ndonjë tipar
dallues të një mjedisi të caktuar ose bashkësie shoqërore. Në
kategorinë e barcoletave të karakterit specifik, mund të përfshihen
ato barcoleta që janë karakteristike për një bashkësi të caktuar
shoqërore - historike, një shtresë të caktuar shoqërore, etnos,
popull, nënqiell. Kjo nënkupton barcoletat me ngjyrim kombëtar,
me përfaqësuesit e një populli të caktuar, profesionet, pozitën në
shoqëri, si dhe kontaktet e mentaliteteve të ndryshme, kulturave
dhe popujve (Ušaku, 1990: 402 - 406).
Një ndër studiuesit i cili në mënyrë më sistematike është
marr me barcoletën është studiuesi Rerih. Ai, numrin e madh të
barcoletave e klasifikon sipas tematikës së përgjithshme, përkatësisht sipas kundërthënieve të cilat manifestohen në trajtë të
konflikteve: konflikti komik me logjikën, konflikti komik me realitetin, konflikti komik me moralin, zakonet etj., konflikte sociale,
religjioze dhe politike dhe defekte trupore dhe psikologjiko shpirtërore. Edhe studiuesi tjetër gjerman, Bauzinger nuk i sistematizon barcoletat sipas tipeve, por sipas temave. Temat janë të
shumta, por të gjitha e kanë të përbashkët atë se ballafaqojnë dy
botë të ndryshme në përmbatjen e tyre, siç janë: raportet mes
gjinive, takimet apo ndejat mes përfaqësuesve të shtresës së lartë
dhe të ulët të shoqërisë, vendasve dhe të huajve, pastaj kisha,
ushtria, shkolla, spitali dhe të ngjashme.
Një ndarje e tillë, as për së afërmi, nuk i përgjigjet zgjidhjes
së këtij problemi kompleks i cili edhe më tej vazhdon të mbetet
tërheqës dhe i patejkaluar, andaj jorastësisht çdo autor që merret
me këtë lëmi, përdor ndonjë skemë individuale të klasifikimit me
qëllim që ta ketë më lehtë me operimin e materialit të kësaj natyre.
Çështja e klasifikimit të barcoletave që kanë qarkulluar ose
qarkullojnë brenda etnisë sonë, bëhet edhe më e vështirë duke
pasur parasysh faktin se edhe më tej nuk kemi vëllime të botuara
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të barcoletave sipas të cilave do të nxirreshin rezultate më
relevante. Ç’është e vërteta, në faqet e internetit, kemi barcoleta të
publikuara, por kjo është pak dhe nuk mund të ndërmerret një hap
që do të nënkuptonte klasifikimin e tyre. Ne, në vazhdim do të
japim një ndarje të barcoletave, sipas tematikës së tyre, por kjo
me siguri se nuk do të jetë e plotë dhe nënkuptohet se me
studimin e tyre më serioz do të pësojë ndryshime të mëdha, pasi
kjo problematikë do të jetë e një karakteri të gjerë dhe
kundërthënës. Kështu, sipas tematikës së tyre, duket se më së
shumti imponohen barcoletat e natyrës politike, erotike, ndëretnike, religjioze, pastaj barcoletat që godasin profesionet e ndryshme
e kështu me radhë. Nënkuptohet se tema të barcoletave janë
protagonistë të ndryshëm duke përfshirë kafshët, kanibalistët, të
marrët, të dehurit, infantilët, fëmijët, heronjtë e përrallave magjike
etj. Numërimi do të vazhdonte edhe më tej nëse duam t’i
përfshijmë të gjithë protagonistët që janë objekt i tyre.
5.1. Barcoleta politike
Barcoleta politike është mjaft e përhapur dhe njëherit e
preferuar, por në kushte dhe rrethana të caktura, sidomos në
periudhat kohore kur censura tenton ta ngulfatë atë. Ndërkaq, si
rrjedhojë e zhvillimit të sotëm të jetës demokratike në të gjitha
poret e veprimtarisë shoqërore, barcoleta është e dënuar që të
venitet për shkak se censura shoqërore gjithnjë e më shumë
dobësohet dhe gjithnjë e më pak, ka lëmi të ndaluara të jetës
shoqërore për të cilat nuk mund të flitet lirshëm. Kështu, në një
punim të tij shkencor, folkloristi i njohur Alan Dandis, me të drejtë,
theksonte se barcoletat gojore politike janë të pakta në Shtetet e
Bashkuara për dallim nga ish-vendet e Bashkimit Sovjetik dhe në
mbarë Evropën Lindore ku hasen në një numër të madh.
Barcoletat gojore politike kanë tendencë të zhvillimit në shtetet të
cilat udhëhiqen nga regjime totalitare dhe me censurë të rreptë në
të gjitha sferat e jetës. Në këtë kontekst, një regjim sa më i ashpër
të jetë, aq më shumë bëhet objekt i përmbajtjes së barcoletave.
Duke i pasur parasysh këto elemente, atëherë rezulton se ishshtetet e sistemit komunist kanë qenë terrene të përshtatshme për
kultivimin e këtij lloji letrar. Në këtë kontekst edhe në kohën e
Shqipërisë socialiste, kanë ekzistuar barcoleta nëpërmjet të cilave
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është atakuar lideri i saj Enver Hoxha, por edhe përfaqësues dhe
institucione të sistemit në fjalë. P. sh. Historia e Shqipërisë e
rishkruar nga Partia Komuniste me plot propagandë në të, i bënte
çorbë fëmijët e shkretë, saqë nuk dallonin dot epokat e ndryshme
të saj. Kështu në një hartim mbi pavarësinë, një nxënës i shkollës
fillore shkruante si më poshtë: “... dhe plaku Ismail Qemali ngriti
më 8 nëntor 1912 flamurin në Vlorë dhe duke dalur në ballkon
thërriti: - Rroftë shoku Enver Hoxha! Nga barcoleta në fjalë mund
të vërehet se në spikamë të agresionit të saj verbal është ideologjia komuniste e cila krijonte kultin e individit nga presidenti i
shtetit të cilit patjetër t’i bindeshin edhe fëmijët. Personaliteti i
presidentit paraqet personifikim të kontekstit shoqëror e kulturor,
por edhe më gjerë, andaj edhe shndërrohet në objekt të strategjisë
identifikuese. Si rrjedhojë e këtij identifikimi, figura e personalitetit
të presidentit është objekti kryesor i barcoletave nëpërmjet të cilit
atakohet sistemi i përgjithshëm shtetëror. Në epiqendër të atakimit
janë edhe institucionet, përkatësisht bartësit e tyre të cilët edhe
përkundër injorancës kanë pozicione të ndryshme në saj të poltronozmit dhe bindjes së verbër ideologjike. P. sh. Njëherë në Shqipërinë komuniste zbret një grup malësorësh për të vizituar
Durrësin. Disa të dërguar nga Partia shoqëronin malësorët dhe u
tregonin se çfarë kishte ndërtuar Partia. Partia kishte bërë pallatet,
fabrikën e gomës, stacionin e trenave, portin, etj. Por ajo që u tërhoqi më tepër vëmendjen malësorëve ishte deti që nuk e kishin
parë më parë dhe pyetën udhërrëfyesin: - Po këtë Partia e ka
bërë? - Jo, ai ka qenë aty që nga koha e Zogut, - iu përgjegj
udhërrëfyesi.
Edhe koha kushtimisht thënë demokratike, apo e tranzicionit në të cilën jetojmë, duke përfshirë edhe shoqërinë shqiptare, nuk është imune ndaj barcoletave. Koha në të cilën jetojmë,
si rrjedhojë e instalimit të sistemit shumëpartiak, prodhoi konkurrencën partiake, andaj edhe barcoleta ndonjëherë u bë
instrument i përshtatshëm për të atakuar dhe denigruar kundërshtarin partiak. Barcoleta politike përgjithësisht shërben për të
atakuar autoritetet me qëllim që të nxjerr në shesh “të fshehtat”
dhe marrëdhëniet e lidhjet e tyre të papastra. Kjo është arma
themelore verbale kundër pushtetit të shëmtuar dhe manipuluar.
Në barcoletën politike, në mënyrë të obligueshme, hetohet
prototipi i ndonjë personaliteti, ose që të jetë barcoleta më efikase,
në mënyrë të drejtpërdrejtë emërohet personaliteti që atakohet
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nëpërmjet agresionit verbal, si lideri i ndonjë partie, kryeministri,
kryetari i shtetit, ministri me të gjithë klikën e tij të të
nënshtruarëve, etj. Në barcoletat e kësaj natyre hasen të dhëna të
njohura dhe të përgjithshme për jetën e personalitetit që
përqeshet, aftësitë, mangësitë e tij psikofizike etj. P. sh. Fatos
Nano, ftoi njëherë një plak që t´i tregonte ndonjë tregim të vjetër
nga jeta e tij. Ai e mori plakun te kopshti me lule. - Shumë të bukur
e paske bërë kopshtin me lule z. Nano, - i tha plaku. - Unë kopsht
të tillë me lule kam bërë tërë Shqipërinë, - ia preu Nano duke
gjetur rastin për të bërë pak propagandë. - A jam i ftuar të të tregoj
përralla unë ty, apo ti të më tregosh përralla mua? - e pyeti plaku.
Barcoleta të kësaj natyre i referohen edhe Sali Berishës si një
protagonist më jetëgjatë në skenën politike të shtetit shqiptar. P.
sh. Duke ecur mbi një urë, Berisha rrëshqet dhe bie në ujë. Tre
fëmijë që ishin duke notuar, u zhytën dhe e nxorën atë në breg. Bravo çuna! Tani që më nxorët, kërkoni çfarë të doni. - Unë dua të
gjitha lodrat e botës, - tha fëmija i parë. - Unë dua një shtëpi të
madhe që të mos zihen më mami me babin, - kërkoi i dyti. Ndërsa unë, - u hodh i treti, dua një karrocë invalidi me një
magnetofon të madh. - Ç’e do karrocën, - u habit Berisha, - ti nuk
je invalid, e! - E po, do të bëhem, sa ta marr vesh babai se të
shpëtova ty nga mbytja. Barcoleta të kësaj natyre ka edhe për
protagonistë të jetës politike në shtetin e Kosovës, si Ibrahim
Rugova, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj, Bajram Kosumi e
kështu me radhë. Duhet theksuar se edhe realiteti politik në
Maqedoni, sidomos koha e tranzicionit ishte nxitëse për krijuesit e
barcoletave të kësaj natyre. Një barcoletë e cila qarkullon
vazhdimisht në adresë të kuadrit të dobët dhe të pastërvitur sa
duhet për t’u ballafaquar me problemet politike është edhe kjo: Një
ministri në ditët e para të detyrës së tij të re, i hyn në kabinet
sekretaresha dhe i thotë: - Zoti ministër erdhi faksi. Ministri pa
hamendje i përgjigjet: - Lëre, të hyjë në zyrë. Kjo barcoletë është
përdorur dendur, sidomos nëse është tentuar të komprometohet
kuadri i një partie të caktuar, andaj është përdorur si element
propagandues nga ithtarët e partive rivale. Kur jemi te barcoletat
politike duhet thënë edha atë se një numër i caktuar i tyre i
nënshtrohet modifikimit, përkatësisht bëhet vetëm substituimi i
emrave të politikanëve duke mbetur teksti i njëjtë, pa marr
parasysh se për cilin ka qenë i destinuar ai fillimisht.
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5.2.
5.2. Barcoleta erotike
Pothuajse në çdo traditë të barcoletave, lloji më i popullarizuar i tyre është barcoleta e natyrës seksuale. Kjo nuk duhet të
paraqesë edhe ndonjë befasi, pasi lidhja seksuale është një ndër
kodet më universale të njerëzimit në përgjithësi. Kategoria e seksualitetit, njëherit është një ndër diskurset më të mëdha në të cilat
një kulturë mund të shkruhet dhe të lexohet. Nuk ka trajtë të sjelljes seksuale që nuk mund të jetë objekt i barcoletës. Duhet thënë
se në historinë e sjelljes ndaj kategorisë së seksualitetit mund të
kundrohet edhe lëvizja e paradigmave kulturore dhe sociale.
Përndryshe, në barcoletat e kësaj natyre, objekt i humorit
janë në shumicën e rasteve raportet bashkëshortore. Në këtë
kontekst në shënjestër të barcoletave janë mes tjerash edhe
pengesat e ndryshme fiziologjike dhe anatomike të komunikimit
seksual mes bashkëshortëve (impotenca, jodëshira për seks, lënia
pas dore e seksit si rrjedhojë e preokupimit profesional të
bashkëshortëve, homoseksualiteti etj.). P. sh. Nusje e re ishte tejet
kureshtare se çka do t’i ndodh natën e parë të martesës. Mirëpo u
zhgënjye kur nuk i ndodhi asgjë. Edhe natën e dytë, po ashtu.
Natën e tretë i drejtohet dhëndrit: - “I dashur, nëse edhe sonte nuk
bën asgjë, do të dal në rrugë dhe do ta gjej për vete një mashkull
të vërtetë!” - “Oh, e dashur, ma sjell edhe mua një! - ia kthen me
plot gëzim ai. Sado që të jetë paradoksal fakti është evidente se
në një numër të madh të barcoletave të tilla mbretëron mungesa e
seksit. Pikërisht, ky element është ai që krijon efektin komik.
Një numër i madh i barcoletave pasqyrojnë në përmbajtjen
e tyre temën e tradhtisë bashkëshortore. Për dallim nga anekdota,
barcoletat e kësaj natyre janë më të kursyera rreth përshkrimit të
aktit të tradhtisë. Ato nuk interesohen për shkaqet, ose motivet e
një akti të tillë. Ky akt, sipas përmbajtjes së barcoletave, vetëm ka
ndodhur, andaj pritet vetëm përgjigja, përkatësisht poenta që
shqiptohet nga protagonisti që arsyeton veprën në fjalë. P. sh.
Duke ecur një polic në rrugë e takon një shok. I thotë shoku policit
se gruaja e tij po ia dredh dhe se në këtë orë dashnori duhet të
jetë në shtëpinë e policit. Polici i nervozuar vrapon në shtëpi e
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përplas derën dhe e pyet gruan se ku e ka fshehur dashnorin. Ajo
thotë se nuk e di për çfarë po flet. Polici nuk e beson e fillon të
rrëmojë shtëpinë dhe e gjen dashnorin të fshehur nën divan. E kap
për rroba dhe e hedh jashtë shtëpisë. Pas dy ditësh, ec prapë në
rrugë polici dhe takon sërish shokun. I thotë shoku: - He, si e
zgjidhe problemin me gruan? A more divorc? - Jo, ore, çfarë
divorci thotë polici, megjithatë e zgjidha problemin. Çuditet shoku
e i thotë: - Po si e zgjidhe?Thotë polici: - shita divanin nën të cilin e
gjeta të fshehur dashnorin. Në një barcoletë tjetër të kësaj natyre,
bashkëshortët rrëfehen për tradhëtitë që i kanë bërë gjatë
periudhës së të qenurit bashkë. P. sh. Ishin një burrë dhe një gua
dhe tani gruaja e pyet burrin se sa herë e kishte tradhëtuar. Burri i
thotë një herë. - Po me kë? - Me gruan e komandantit, - i përgjigjet
burri. Tani e pyet burri gruan po ti sa herë me ke tradhëtuar.
Gruaja i thotë dy herë: një herë me komandantin dhe një herë me
gjithë ushtrinë. Një figurë tjetër e rëndësishme në kuadër të
barcoletave erotike është edhe fëmija. Ai është kurioz të dijë çdo
gjë rreth asaj që vëren me sy. Syri i tij sodit edhe skena të nxehta,
andaj normalisht parashtron pyetje për të zbuluar enigmën që nuk
e din. Nënkuptohet se çdoherë merr përgjigje të ndryshme që
fshehin të vërtetën dhe si rrjedhojë edhe komentet e tij (fëmijës)
janë të padjallëzuara dhe ndjekin logjikën që imponohet nga
ngjarja. Fëmija, në raste të ndryshme, është edhe dëshmitar i
tradhtisë bashkëshortore dhe padashur zbulon edhe subjektin e
këtij akti. P. sh. - Babi, babi në orman është një fantazmë. - Jo bre
djali im se fantazmat nuk ekzistojnë, por mos ke parë ndonjë
ëndërr të keqe. - O babë, ekzistojnë, ekzistojnë se mami e ka
mbyll aty, - po ankohet djali. Po vijnë deri te ormani dhe babi po e
çel atë dhe e sheh fqiun lakuriq. - Pse be fqi kështu, sa herë të
kam ndihmu, plus edhe punën ta kam gjet e ti po vjen natën e ma
frikëson djalin. Një numër i caktuar i barcoletave si temë trajtimi
kanë raportin mes nxënësit dhe mësueses. P. sh. Kishte qenë njëherë një mësuese edhe e kishte marr klasën në shëtitje. Pranë një
peme (molle) ndalet, pasi i hahej molla. Ajo duke hypur në pemë,
pasi ishte shtatzënë me fustan e pa brekë, u tha nxënësve që t’i
mbyllin sytë dhe ata pranuan, mirëpo njëri e kishte parë nën fustan
dhe i tha: - Mësuese kur të lindësh fëmijën do të jetë djalë. Mësuesja i tha: - ku e din ti? Ai ia ktheu: - Sepse ia pashë mustaqet.
Shembujt që i paraqitëm më lartë, ilustrojnë vetëm
përciptazi objektin e barcoletave seksuale, pasi ato janë shumë të
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gjera dhe paraqiten në trajta dhe tematika të ndryshme. Po ashtu
edhe protagonistët e tyre janë të ndryshëm, madje nga të gjitha
shtresat e profesionet.
5.3. Barcoleta ndëretnike
Një pjesë të madhe të barcoletave e përbëjnë të
ashtuquajturat barcoleta ndëretnike, përkatësisht barcoletat në
përmbajtjen e të cilave jepen takime ose ndeja të përfaqësuesve
të grupeve të ndryshme etnike. Në këtë drejtim, në bazë të
karakterit të raporteve që realizohen mes etniteteve të ndryshme,
mund të veçohen dy lloje të këtyre barcoletave. Lloji i parë ka të
bëjë me mungesën e kontakteve të drejtpërdrejta ndëretnike,
kurse lloji i dytë ka të bëjë me praninë e fqinjësisë dhe bashkëjetesës së drejtpërdrejtë. Lloji i parë është pjesë përbërëse e fondit
ndërkombëtar të barcoletave, por që përshtatet në kushte dhe
rrethana të reja. Në tekstin e këtyre barcoletave, në shumicën e
rasteve, si protagonistë të tyre janë përfaqësues të shteteve që
kanë pozicione udhëheqëse në botë në aspektin e jetës politike,
ekonomike, kulturore e kështu me radhë. Nënkuptohet se pjesë
përbërëse e protagonistëve të këtillë është edhe ndonjë përfaqësues i etnitetit tonë. P. sh. Kishin qenë duke udhëtuar shqiptari,
amerikani edhe gjermani. Edhe po e pyet një pasanik amerikanin
se vallë guxonte me kërcy prej aeroplanit, nëse si kundërshpërblim merrte gjithë Amerikën. Amerikani tutet dhe jep përgjigje
negative. I vjen radha gjermanit, por edhe ky përgjigjet njësoj si
amerikani. Tani i vjen radha shqiptarit edhe pasaniku i thotë shqiptarit se poqese kërcente nga aeroplani do t’ia jepte gjithë
Ballkanin. Shqiptari përgjigjet negativisht. Pasaniku e rrit shpërblimin dhe i thotë se do ta t’ia jepte Evropën, por përgjigja është e
njëjtë nga shqiptari. Pasaniku thotë se do t’ia jepte krejt botën,
poqese kërcente, por përgjigja e shqiptarit është sërish e njëjtë.
Pasaniku i dëshpëruar i thotë shqiptarit se ju shqiptarët të gjithë
jeni frikacakë. Shqiptari i thotë: - “Çkaaaaa! A po lidhemi me ka ni
lemenk që kcej!”. Pra, nga përmbajtja e barcoletës del në pah se
lëndimi i sedrës individuale, përkatësisht i një tipari të saj, siç
është trimëria, është shumë më i vlefshëm se çdo pasuri tjetër e
natyrës materiale. Trimëria dhe nderi si veçori e etnosit tonë, por
edhe shumë veçori të tjera, shumë herë edhe ironizohen dhe
parodizohen, apo bëhen shaka në kurriz të tyre në kondita të
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rrethanave të reja që mbizotërojnë në jetën bashkëkohore. Sipas
Frojdit, hebrenjtë janë populli që më së shumti bëjnë shaka në
kurriz të tyre dhe veçorive të tyre psikike, por ata krenohen me
gjithçka që ka të bëjë me etnosin e tyre. Njëherit, hebrenjtë
konsiderojnë se barcoletat në llogari të tyre, paraqesin reflektim të
aftësisë së tyre intelektuale dhe zhvillimit kulturor e qytetërues
(Frojd, 2004: 98)
Një grup të veçantë të këtyre barcoletave përbëjnë ato që
janë të orientuara drejtpërsëdrejti ndaj një etniteti, ose race të
caktuar, siç është, në shumicën e rasteve, ajo zezake. Në
përmbajtjen e barcoletave të këtilla, ndonjëherë mungojnë përfaqësuesit e etnitetit tonë, por ndonjëherë edhe janë të pranishëm.
P. sh. Ishte njëherë një burrë që s’kishte parë zezak dhe i bie të
flejë në një dhomë me një zezak (secili në krevatin e tij), në një
hotel. Kur hyn ky shoku habitet shumë kur e sheh dhe e shikon me
habi. Zezaku ofendohet dhe nga inati pasi e merr gjumi këtë, ia
lyen fytyrën me të zezë. Në mëngjes në orën 6 vijnë ta zgjojnë për
të kapur trenin, siç i kishte porositur. Ky zgjohet e hyn në banjo.
Sapo e sheh veten në pasqyrë thotë: - Uuaaa, ç’paskan bërë këta,
e paskan zgjuar zezakun, e jo mua! Barcoleta të shumta ka edhe
me hebrenjtë në të cilat vihet në spikamë një ndër karakteristikat e
tyre etnike, siç është kopracia, përkatësisht akumulimi i pasurisë,
madje edhe në prag të vdekjes. P. sh. Në momentet e fundit të
jetës çifuti rri shtrirë dhe pyet: - Grua, ku je? - Këtu jam, afër teje, i
përgjigjet ajo. - E ti djali im ku je? - Edhe unë jam këtu. - E ku e
kam bijën? - Edhe unë jam babë pranë teje, ia kthen e bija. - E
kush dreqi atëherë është duke punuar në dyqan, bre zoti u vraftë!
Orientimi ekstrem kah të mirat materiale, kursimi i paskajshëm,
përfitimi material si shtytës i ndonjë veprimi, venerimi i raporteve
ndërnjerëzore nëpërmjet dioptrisë së të hollave, apo me një fjalë
racionalizimi dhe pragmatizmi i skajshëm në çdo segment të jetës,
janë disa nga temat e barcoletave që i kanë si protagonistë
hebrenjtë. Ky popull me temat e përmendura është i tipizuar në
barcoletat e shumë popujve në botë. Andaj barcoletat e kësaj
natyre, janë ndërkombëtare dhe mund të qarkullojnë nga një
popull në një tjetër.
Në llojin e dytë të barcoletave manifestohet ndërfqinjësia e
drejtpërdrejtë me të gjitha problemet të cilat i ngërthen ajo në vete.
P. sh. Një emigrant shqiptar në Greqi një ditë ishte zënë me
komshiun e vet grek dhe nuk flisnin me njëri - tjetrin. Një ditë
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rastësia i solli përballë njëri - tjetrit, ndërkohë që greku shëtiste me
qenin e tij, shqiptari e pyet: - Ku vete kështu me këtë gomar?
Greku i habitur që shqiptari po i fliste duke kujtuar se bëri një
gabim në të folur përgjigjet në greqisht. - I thonë “qen” jo “gomar”,
por shqiptari ia ktheni: - Nuk të fola ty, i fola qenit...
Antropologët deri tani janë marr me shqyrtimin e funksionit
të këtyre barcoletave dhe me analizën e përmbajtjes së tyre, duke
vënë në pah etnocentrizmin, paragjykimet dhe stereotipet
ekzistuese, nëpërmjet të cilave konstituohet dhe thjeshtëzohet
procesi i komunikimit mes pjesëtarëve të grupeve të ndryshme
shoqërore, kulturore dhe etnike. Sipas konceptit më të përhapur,
humori i drejtuar kundër grupit tjetër ka si motiv theksimin e
superioritetit të grupit të vet dhe tendencën që nëpërmjet kësaj
forme të racionalizohet dhe kanalizohet tanimë armiqësia e
akumuluar. Veçoritë me të cilat ilustrohet inferioriteti në shumicën
e rasteve janë injoranca, marria, mungesa e shprehive higjienike,
e folmja jostandarde dhe tendenca e stërtepruar seksuale. Kjo
materje e barcoletave të tilla nxjerr në pah distancën etnike dhe
është e orientuar kah denigrimi i popujve dhe grupeve të
armiqësuara mes tyre. Nga ky konstatim i sipërpërmendur i cili
barcoletën e veneron si manifestim të agresionit (armiqësisë) ndaj
tjetrit, distancohen një grup tjetër i studiuesve të cilët theksojnë se
barcoleta, veç tjerash, ka edhe funksionin e kënaqësisë dhe
kreativitetit. Ata në funksion të tezës së tyre sjellin shembuj të
shumtë të cilët bëjnë me dije se barcoletat mungojnë në etnicitetet
e armiqësura. Nëpërmjet hulumtimeve konkrete është përdëftuar
se palët e konfrontuara, si: flamanët dhe valonët në Belgjikë,
protestanët dhe katolikët në rajonin e Irlandës Veriore, frankofonët
dhe anglofonët në Kuebek, baskët dhe spanjolët në Spanjë,
zezakët dhe të bardhët në Amerikën Veriore, nuk kanë krijuar aq
shumë barcoleta në llogari të njëri - tjetrit duke pasur parasysh
gjendjet e tensionuara politike. Madje, edhe përvoja e konflikteve
të armatosura në ish-Jugosllavi, si armiqësia mes serbëve dhe
kroatëve, pastaj boshnjakëve dhe serbëve, nuk bëri që të
zmadhohet numri i barcoletave me të cilat do të anatemohej
kundërshtari ushtarak. Në këtë funksion shkon edhe e dhëna se
edhe konflikti i fundit mes shqiptarëve dhe serbëve, nuk ndikoi në
rritjen e barcoletave nëpërmjet të cilave do të manifestohej
agresioni verbal ndaj rivalit ushtarak. Kjo flet se barcoleta nuk ka
vetëm qëllime pragmatike të natyrës psikologjike, por qëllimet e
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saja janë edhe të natyrës së kënaqësisë shpirtërore, përkatësisht
të manifestimit të kreativitetit estetik.
5.4. Barcoleta religjioze
Edhe barcoletat religjioze, zënë një vend të caktuar dhe të
rëndësishëm në kuadër të krijimtarisë me prapavijë humoristike.
Në këtë kontekst, një pjesë e përmbajtjes së tyre, ka të bëjë me
stereotipe që bazohen në përkatësi të ndryshme konfesionale,
pastaj në protagonistë të librave të shenjtë fetarë, por edhe në
raporte të imagjinuara me fuqinë supreme. P. sh. Kohë më parë
gratë bënë një kërkesë te Zoti. Kërkesa në fjalë ishte për dhimbjet
që kalonin gratë kur lindnin dhe iu lutën Zotit që dhimbjet e lindjes
t’i kishin baballarët. Zoti u tha kështu do bëhet dhe filluan të
mbeteshin gratë me barrë dhe kur vinte dita për të lindur filluan të
kishin dhimbje fqinjët. Kur e panë gratë se po u dilnin tradhëtitë që
kishin bërë shkuan dhe iu lutën Zotit dhe i thanë që të ua linte
prapë dhimbjet. Pra, në spikamë të përmbajtjes së barcoletës
është tradhtia bashkëshortore, por e kundruar nga perspektiva
mashkullore. Në barcoletat religjioze dalin në spikamë edhe
raportet që ekzistojnë mes feve të ndryshme, përkatësisht veçoritë
apo tiparet me të cilat janë të pajisura ato. P. sh. Kishte qenë një
prift i cili e kishte blerë një papagall prej një hoxhe. Sa herë që i
jepte me ngrënë bukë prifti, papagalli pëshpëriste: -"bismilah" dhe
fillonte me ngrënë bukë. Prifti nervozohet nga kjo sjellje dhe nuk i
jep bukë papagallit një muaj të plotë. Mendonte se ndoshta do të
harronte papagalli me thënë bismilah. Kur i jep bukë pas një muaji,
papagalli thotë: - "elham dulilah, u kry ramazani, hajde bismilah"
edhe fillon me ngrënë.
Nga ana tjetër janë të shumta edhe barcoletat në të cilat
dalin në sipërfaqe vetitë e shqiptarëve, përkatësisht disa
autostereotipe. Këto veti dalin në shesh nëpërmjet vendosjes së
raportit imagjinar me shenjtorë të ndryshëm. P. sh. Një shqiptar
pas vdekjes shkon në parajsë. Aty takohet me Shën Pjetrin i cili i
thotë: - Meqenëse ke bërë shumë të mira gjatë jetës tënde, e ke
merituar një shëtitje në një nga muzetë interesante të parajsës.
Futen në një nga muzetë dhe gjëja e parë që i bie në sy qenë orët.
- O Zot sa shumë orë kishte. Pyet i habitur Shën Pjetrin: - Ç’janë
këto orë? - Eh, secila orë i përket një kombi. Për çdo gabim apo
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gafa historike akrepat fillojnë të ecin më shpejt, - thotë. - Unë jam
shqiptar ku është ora e kombit tim se u bëra kurioz, - thotë burri. Ehhhh, ajo nuk është këtu, - thotë Shën Pjetri - e ka marr Zoti në
dhomën e tij si ventilator. Nga përmbajtja e barcoletës në fjalë,
mund të vërehet se ajo është e orientuar kundër qenies sonë
kombëtare, pasi e paraqet atë të mbarsur me shumë mëkate.
Studiues të ndryshëm të kësaj materjeje përfaqësojnë tezën se
humori i orientuar kundër etnicitetit të vet, paraqet një lloj të
katarzës. Funksioni i katarzës është që etnicitetin ta përforcojë
dhe njëherit ta mobilizoj për vepra të mira, por edhe të nxitë
solidaritetin në radhën e tij. Nga barcoleta e sipërpërmendur
vërehet edhe një fakt tjetër. Ajo, sa i përket hapësirës,
përkatësisht veprimi i disa ngjarjeve të saj, përveç në botën
tokësore, zhvillohet edhe në botën tjetër, në parajsë ose në ferr,
pra në një hapësirë imagjinare. Kjo do të thotë se barcoleta i
tejkalon kufijtë e reales dhe së mundshmes. Ajo nuk përqëndrohet
në gjëra reale dhe kjo merret edhe si element specifik i saj kur
krahasohet me llojet tjera letrare, të afërta me të.
Ndonjëherë në epiqendër të barcoletave religjioze është
udhëheqësi shpirtëror i botës katolike. Kështu, papa vihet në
raport me shqiptarët, sidomos me ata të Kosovës. Shkojnë dy
shqiptarë te papa, lidhur me çështjen e Kosovës.- Çka po doni me
pi, - pyeti papa. - Çka të duash sjell, - përgjigjen shqiptarët. Kamarierët po e sjellin verën e zezë. - Çka është kjo? - po pyesin
shqiptarët. - Gjaku i Jezu Krishtit, - përgjigjet papa. - Po s’keni pas
nevojë me e pre për neve, - përgjigjen shqiptarët. Nga kjo rezulton
se efekti i barcoletës krijohet në kurriz të shqiptarëve, sidomos të
një komuniteti tjetër fetar i cili nuk përkon me atë të papës si përfaqësues i parë i fesë katolike. Kjo sjell komunikimin jonormal,
madje edhe të palogjikshëm duke nxjerr në shesh panjohuritë
rreth simboleve, apo veçorive që përfaqësojnë protagonistët e një
konfesioni tjetër fetar.
5.5. Barcoleta profesionesh (policë, mjekë, etj)
Ekziston një numër i madh i barcoletave në të cilat në
thumb të kritikës vendosen profesionet e ndryshme dhe sidomos
bartësit e tyre. Në këtë drejtim është shumë i madh numri i atyre
barcoletave që kanë të bëjnë me profesionin e policit. Në
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përmbajtjen e të gjitha këtyre barcoletave, anatemohen policët si
kategori e cila posedon nivel të ulët të intelegjencës, madje që
kufizohet edhe me infantilizëm të skajshëm që merr edhe përmasa
të marrisë. P. sh. Na ishte njëherë një polic me emrin Petrit. Një
ditë e sjellin Petritin në zyrë për t’i bërë një test dhe e pyesin: Petrit çfarë është partia? - Nëna ime, përgjigjet Petriti. Pasi del
nga zyra takon aty një polic tjetër dhe ky e pyet: - Ho, Petrit si e
kalove testin? - Thjesht fare, thotë Petriti, më pyetën se kush ishte
partia dhe u përgjigja “nëna ime”. E thërrasin shokun e Petritit në
zyrë dhe i bëjnë të njëjtën pyetje: - Kush është partia? dhe ky
përgjigjet: - “Po nona e Petritit mo, nona Petritit”. Barcoleta të
kësaj natyre janë krijuar edhe në Kosovën e pasluftës, përkatësisht me institucionet e reja shtetërore, e në këtë kontekst edhe
me shërbimin policor si një ndër institucionet kryesore shtetërore,
nënkuptohet në raport me qytetarët e tij. P. sh. Një polic i SHPKsë po e ndal një qytetar dhe i drejtohet, pak si me të keq: - “O qorr
a nuk pi sheh dritën e kuqe n’semafor a?” - “Po mer burr po ty nuk
t’pash”. Barcoleta, pothuajse të ngjashme me policët janë barcoletat që flasin për bjondet. P. sh. Dy bjonde bisedojnë. Njëra e
pyet shoqen: - Si kalove dje me të dashurin? - Lëre se më ka acaruar keq, tërë kohës më fliste për Sofokliun, Aristotelin, Sokratin,
edhe pse i kisha treguar prej kohësh që nuk më pëlqen futbolli. Në
një tjetër barcoletë: Bjondja i thotë shoqes se vet: - Dje bëra testin
e shtatzënisë! - Ishin të vështira pyetjet, - ia kthen tjetra.
Të kësaj natyre janë edhe një numër i caktuar i barcoletave
që flasin për profesionin e mjekut në raport me pacientët, por
ndënjëherë edhe në raporte mes subjekteve të të njëjtit profesion.
P. sh. Dentisti i thoshte pacientes: - Zonjë hapeni gojën, ju lutem!
– Faleminderit, - ia kthen pacientja. - Përse më falënderoni? Sepse shoqi im më thotë gjithmonë "Mbylle gojën!". Në një
barcoletë tjetër të kësaj natyre, objekt të humorit, bëhen
profesionet që kanë bartësit e komunikimit seksual. P. sh. Dy
mjekë pas një kongresi bëjnë seks. Në fund ai i thotë: - nga
shkathtësia e duarve të tua vë bast që je gjinekologe! Ndërsa ti i
thotë ajo: - vë bast që je anestezist! - Po pse e thua këtë? - Sepse
nuk ndjeva asgjë! - i thotë ajo.
Në barcoletat e kësaj natyre, siç cekëm më lartë, veçmas
dallohen ato që kanë të bëjnë me policët, por njëkohësisht duhet
thënë se edhe barcoletat që flasin për bjondet kanë strukturë të
njëjtë përmbajtësore, pasi bashkohen sipas poentës së tyre e cila
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çdoherë nxjerr në shesh intelegjencën e ulët të protagonistëve në
fjalë. Teknika e ndërtimit të humorit të këtyre barcoletave është
fare e njëjtë. Policët dhe bjondet, janë personazhe të tipizuara të
barcoletave në saj të gabimeve absurde që i bëjnë gjatë gjykimit të
tyre. Një tjetër element i përbashkët i tyre është edhe joarsimimi
adekuat që ua nxjerr në shesh jogjeturinë dhe mosdijen në situata
të ndryshme. Atakimi, sidomos i profesionit të policit, ndoshta
edhe nuk mbështetet në ndonjë përvojë reale, por më tepër
mendohet se është produkt i zbrazjes së energjisë krijuese, ose të
asaj që ka të bëjë me pjesën psikike të pavetëdijes nëpërmjet së
cilës, arrihet në njëfarë mënyre, një harmoni mes tendencave të
kundërta që ekzistojnë në vetë strukturën psikike të njeriut. Një
pjesë tjetër e barcolatave ngërthejnë në përmbajtjen e tyre tema
që u referohen edhe kafshëve, kanibalëve, të marrëve, të dehurve,
infantilëve, fëmijëve, sadistëve, heronjve të përrallave magjike e
kështu me radhë. Tematika e tyre është shumë e gjerë dhe është
vështirë të gjendet ndonjë model i përshtatshëm për klasifikimin e
tyre, andaj çdo klasifikim i mundshëm do të jetë i destinuar të
përballet me shumë vërejtje dhe probleme të natyrave të
ndryshme. Në fund duhet thënë se krijimi i barcoletave paraqet
nevojë shpirtërore, madje edhe tejkalim të situatave të pakëndshme në aspektin psikologjik. Treguesi i barcoletave, por edhe
audienca, duke e identifikuar veten me ndonjë pjesëtarë të një
komuniteti ose fesë së caktuar, banorit të ndonjë vendi, ose
shtrese të ndryshme sociale e profesionale, tejkalojnë verbalisht
situatat të cilat gjatë përditshmërisë paraqesin problem të theksuar, si përdëftimi i superioritetit në raport me përfaqësuesit e komuniteteve tjera, qërim polik i hesapeve me pushtetin e papranueshëm politik, ëndrrat erotike etj. Në këtë kontekst duhet theksuar
se barcoleta, veç tjerash, shërben edhe si mjet korigjues dhe
didaktik ndaj dukurive devijuese në raportet ndërnjerëzore dhe
shoqërore, por në mënyrë paralele me këtë ekziston, para së
gjithash edhe nevoja e njeriut për zgjidhjen e tensioneve ekzistenciale dhe relaksimin e tij shpirtëror. Shkurtësia dhe konciziteti e
përcaktojnë barcoletën si formë të shprehjes urbane, pasi më
shumë u përgjigjet ritmeve të përshpejtuara të jetës së qytetit dhe
mënyrës së komunikimit në qytet. Në dinamikën e përshpejtuar të
lëvizjes, në situatën kur të gjithë banorët e qytetit zhvillojnë
vrapimin me kohën, komunikimi folklorik për shkak të mungesës
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së kohës, patjetër të bëhet nëpërmjet formave të shkurtëra
gjuhësore, siç është barcoleta.

Rezyme
Nga e gjithë kjo që theksuam më lartë rezulton se barcoleta
duhet të gjejë trajtim të barabartë me llojet tjera të krijimtarisë
popullore humoristike, veçmas në kuadër të rrëfimeve të
shkurtëra. Ajo duhet të publikohet në përmbledhje të veçanta me
qëllim që të mos mbetet një hallkë e zbrazur në gjerdanin e
krijimtarisë popullore humoristike. Duhet tërhequr vërejtjen se çdo
periudhë kohore ka barcoletat e saja të veçanta, andaj jorastësisht
thuhet se barcoleta krijohet, përhapet dhe vepron në një
perspektivë sinkronike, kurse sa më shumë që kalon koha nga
aktualiteti i saj - ajo gjithnjë e më shumë dobësohet në agresionin
e vet dhe gjithnjë e më shumë ua lëshon vendin formave të tjera
letrare, para së gjithash rrëfimit popullor humoristik, i cili merr
materialin e saj, duke e përpënuar dhe formësuar sipas ligjeve të
strukturës së tij të brendshme dhe llojit letrar. Edhe përkundër
faktit se sot gjithnjë e më shumë po zhduket censura dhe me këtë
edhe terreni i përshtatshëm për krijimin e barcoletës, megjithatë
ajo do të ketë shumë lëngje jetësore që do ta ushqejnë atë në
mënyrë të vazhdueshme. Duke pasur parasysh faktin se marria
njerëzore, karrierizmi, dëshira për pushtet, xhelozia, ambicjet e
sëmura dhe gjithë ajo që është pjesë e jetës njerëzore, janë të
përhershme, apo konstante, atëherë nënkuptohet se krijimi i
barcoletës do të jetë i patjetërsueshëm. Disproporcioni mes
dëshirës dhe mundësisë çdoherë do të prodhojë efekte komike që
do të pasqyrohen nëpërmjet barcoletës. Në përgjithësi, krijimet që
përmbajnë humor në vete, në këtë kontekst edhe barcoleta,
paraqesin nevojë shpirtërore të njeriut, andaj jorastësisht qysh në
kohërat më të lashta, përkatësisht në mitologjitë e popujve të
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lashtë, magjia e së qeshurës ishte ndërmjetëse mes jetës dhe
vdekjes. Me një fjalë, e qeshura simbolizonte asgjësimin e vdekjes
dhe lindjen e jetës së re. Në këtë kontekst, edhe buzëqeshja e
hyjnisë greke Helios (dielli) nënkuptonte lindje të re. Nga
buzëqeshja e tij në trajtë të rrezeve të ngrohta që i shpërndante
kudo, lulëzonte natyra duke marr ngjyra të llojllojshme. Kjo do të
thotë se edhe njeriu ka nevojë për të gjitha llojet e komikes, pasi
në këtë mënyrë mposht zymtësinë dhe i hap rrugë disponimit dhe
relaksimit që është shumë i nevojshëm për funksionimin normal të
qenies së tij. Qeshemi dhe do të qeshemi, thoshte Ugo Foskolo,
pasi serioziteti gjithmonë ka qenë aleat i hipokrizisë.
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Sektori – II

DISA ÇËSHTJE AKTUALE TE VEPRIMTARISË
ARMIQËSORE NË MESIN E MËSUESVE TË
PAKICËS SHQIPTARE1
Vazhdim nga numri i kaluar
Dokumentin që po e botojmë gjendet në Arkivin Shtetëror te
Maqedonisë (Fondi K.Q. të LKM-së). Ky dokument është hartuar
nga shërbimi sekret jugosllav në bashkëpunim me “Komisioni për
pakicat nacionale pranë K.Q. të LKM-së”.
Për shkak të vlerës së madhe që ka e kemi konsideruar të
arsyeshme që këtë dokument të e japim edhe në origjinal që
kështu të njoftohet edhe opinioni shkencor dhe publik maqedonas
lidhur me qëndrimin e regjimit komunist të Maqedonisë që ka
pasur ndaj shqiptarëve, ngjashëm sikurse dhe regjimi i
Mbretësrisë Jugosllave.
***
Çeshjta e veprimtarisë armiqësore në mesin e pakicës
shqiptare ka qenë detyrë së cilës rëndësi të veçantë i kanë
kushtuar vetëm organet e sigurimit, nisur nga karakteristikat e asaj
veprimtarie si dhe mënyra dhe mjetet e luftës tonë, te cilët nxisin
një qëndrim të matur duke marr parasysh shumë specifika në
jetën dhe zhvillimin e pakicës shqiptare.
1
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çështja e veprimtarisë armiqësore në mesin e pakicës
shqiptare ka qenë çështje diskutimesh në shumë mbledje tona që
kishin peshë në kohën kur duhej mbajtur llogari për ca faktorë të
rinj që ndikonin në atë veprimtari, ndërkohë që, nxiteshin prej nesh
dhe ndryshimeve të herë-herëshme si në organizimin si dhe në
metodologjinë e punes tonë.
Gjatë gjithë përvojës sonë të deritanishme pas çlirimit gjer
në ditët tona shpërtheu një shenjë e dukshme e kësaj veprimtarie,
një vijë e një nacionalizmi të papërjetuar te një shqiptarizmi
iredent.
Në vitet e para pas çlirimit shtrohej çeshjta dhe detyra e
vetme - lufta për zbulimin e bashkëpunëtorëve të ndryshëm me
okupatorin, si dhe zbulimi dhe mposhtja e organizimit të shpeshtë
të tentimit të bashkëpunëtorëve të okupatorit për luftën kundër
Pushtetit popullor.
Elementeve nacionaliste, rrethanat e reja te byros per
informim asgjë nuk u pengonin që të gjejnë lidhjet për të gjetur
gjuhë të përbashkët me politikën e Informobyros së Shqipërisë.
Nga kjo situatë pasojat praktike ishin zhvillimi i progresovitetit në
mesin e pakicës shqiptare herë-herë të stagnimit apo si të thuash
të vënd qëndrojë ajo.
Vitet e fundit partisë dhe vendit tonë i sollëm fitore politike
dhe ideologjike si brenda dhe jashtë vendit, mbase dhe rezultatet
e ndërtimit të socializmit, shikuar përmes praktikës të sukseseve
të gjithanshme, relativisht ndikuan edhe në heshtje të veprimatrisë
armiqësore.
Ndërkaq megjithë një faktori të këtillë të vlerësimit të
mundësive dhe aktiviteve në përgjithësi të armikut, ne gjithëse të
armikut, ne, gjithësesi edhe sot duhet të jemi vigjilent dhe mos të
lëshojmë pe në mbikëqyrjen e aktivitetit të pakicës shqiptare.
Shtrohet pyetja, vallë çka mundëson një dukuri të këtillë të
pakuptimshme që disa organe tona nuk orvaten t’a kuptojnë,
ndërkohë që, disa pretendojnë vetëm t’a sqarojnë.
Mendojmë se në këtë gjë ndikojnë shumë faktorë, ndërkaq
se ndajmë dot se cili prej tyre është relativisht vendimtar.
Gjithësesi duhet të kihen parasysh karakteristikat e zhvillimit
historik, traditat, konzervatizmi, religjioni, afërsia me Shqipërinë,
shovinizmi te disa organe të qeverisë dhe një pjesë e popullatës
apo padrejtësia nacionale në të kaluarën, gjurmat e vetedijës te
njerëzit nga okupacioni etj.
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Një gjë e këtillë është qenësore për një fushatë politike për
zgjidhjen e detyrave që shtrohen para organeve tona nga kjo lëmi,
në mënyrë që të kuptohet drejt gjendja aktuale e elementeve
armiqësore. Ndërkaq për një raport të drejtë konsekuent politik
duhej të ketë një insistim dhe brengë e përhershme e të gjitha
organeve tona në zbatimin e të gjitha detyrave të tyre përmes
shkaqeve shoqërore, dukurive dhe pasojave.
Nga përvoja jonë e deritanishme është vërejtur se puna e
vetëdijshme e organizimit armiqësor mes pakicës shqiptare nuk
është zhvilluar jashtë rrethit të kategorive vijuese: autoritet
fshatare e qytetare, kryesisht individ më të pasur, intelegjencia
dhe personat klerik.
Nisur nga vendi, roli dhe aktivitetet e këtyre tri kategorive,
mendojmë se në situatën aktuale theksi bie mbi intelegjencinë.
Numri i vogël i intelengjencisë në Maqedoni ne Jugosllavinë
mbretërore e regretuar kryesisht nga familjet pasanike ndonëse
para një lëvizjeje përparimtare, veçanërisht në vitet e fundit para
luftës, qëndroi e izoluar nga kjo lëvizje. Duke marr parasysh disa
raste , pjesa më e madhe iu bashkangjit organizatës “Besa”, e cila
nuk ishte gjë tjetër pos një agjenturë e Zogut dhe aspiratave
imperialiste italiane, respektivisht në shërbim të okupatorit italian
ndaj Shqipërisë dhe Jugosllavisë.
Organizata “Besa” bënte marëveshje më shumë me të
rinjtë dhe intelengjicinë tek të cilët ndihej më tepër ndjenja e
padrejtësive nacionale, ndaj i tubonte me parrullën e njohur për
formimin e “Shqipërisë së Madhe”. Pikërisht këtu edhe qëndron
edhe e veçanta e personit politik e grupit te intelektualëve
shqiptarë të Maqedonisë, për dallim nga ata të Kosovës e
Metohisë, tek te cilët kishte pak a shumë ndikim lëvizja progresive
dhe partia.
Okupacioni tregon fytyrën e vërtet të anëtarëve të “Besës”.
Këta plotësisht u vunë në shërbim të okupatorit .
Në vitin 1945 në Maqedoni intelegjencia shqiptare përbëhej nga
gjashtë (6) veta me arsimim të lartë, dhjetë me shkollë të mesme
dhe rreth 20 mësues të ardhur nga Shqipëria.
Pothuajse se te gjithë ishin me botëkuptime për një
“Shqipëri të Madhe” gjë që u vërtetua gjatë zhvillimit të
mëtutjeshëm te ne. Një pjesë prej tyre bënin pjesë në organizatën
nacionaliste NDSH dhe grupe të tjera sidomos i atyre që vinin nga
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Shqipëria, të cilët ishin pjesëmarës në grupe të ndryshme në
periudhen pas vitit 1948.
Si pasojë e zhvillimit tonë të shpejtë në të gjitha fushat,
sidomos në arsim, duke marr parasysh kërkesat e mëdha tek
pakica shqiptare sot në Maqedoni ka mbi 500 mësues të pakicës
shqiptare, pa i marr parasysh 90 studentë dhe afër 30 persona me
arsimim te lartë. Pjesa më e madhe e këtyre personave rrjedhin
nga familje me mirëqenie materiale si nga qyteti po ashtu edhe
nga fshati, të cilët u arsimuan përmes kurseve. Pjesa tjetër e
mësuesve janë ata që kryen shkollat e rregullta. Është me interes
të theksohet se nga grupi i parë i kurseve ka pasur një pjesë që u
bënë mësues, ndërkohë që, më parë kanë qenë zanatqinj të ndryshëm ose kanë mësuar në “shkolla fetare”tek hoxhallarë të
ndryshëm.
Kërkesat e rritura, te cilët nxisnin rritje të shpejtuar të
kuadrove të mësuesve, mundësuan që të marin kualifikime
formale, ndaj një numër i madh i mësuesve tanimë kishin
pikëpamje të huaja politike nëse jo plotësisht, sëpaku në çështjen
për “të drejtat” dhe “liritë e pakicës shqiptare” në kushtet e sotme.
Kuadrot e këtilla si kuadro të tilla ligjeruese në shkollë normale,
prej nxënësve të tyre, gjithsesi, do të bënin armiq të socializmit me
fizionomi të caktuar politike shoviniste. Është e njohur me kohë
puna e arsimtarëve, shkatrimtarë të grupit ligjërues nga Shqipëria,
pasojat e të cilëve ishin në shumë drejtime.
Dihet mirë gjithashtu se shkolla fillore “Liria” ishte fidanishte
e shovinistëve dhe iredentistëve, ku edhe sot ndihet fryma
nacionaliste që e solli grupi i lartëpërmendur .
Në një disponim të këtillë që nga fëmijëria parashkollore, të
pajisur me botëkuptime pak a shumë nacionaliste, ata, pas
kryerjes së shkollimit, në punën e tyre të mëtutjeshme si mësues
gjithësesi do t’i manifestojnë këto ndjenja .
Ky kuadër ligjëruesish ka ndikuar edhe në kurset
profesionale për mësues me arsimim jo të formuar tek të cilët
ndikimi ishte shumë më i lehtë me që bëhej fjalë për njerëz në
botëkuptimin e të cilëve ndihej një përcaktim politik në kuptim
negativ.
Format dhe mënyrat që shfrytëzonte ky grup në aktivitetin e
tij, në mënyrë të organizuar apo individuale, kryesisht hetohen tek
ajo masë e ish nxënësve të tyre tani mësues. Një metodë e tillë e
punës është shfrytëzuar edhe në punën e shoqërisë “Besa”.
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Ky nuk është faktori i vetëm zotërues me të cilën mund të
shpjegohen shkaqet për aktivitetin e tashëm armiqësor. Në këtë
çështje kanë ndikuar edhe rrethana të tjera objektive, që i kemi
përmendur më herët.
Në kushte të një atmosfere më të volitshme të viteve te
fundit në çdo ditë vërejmë një zhvillim më të modifikuar kushtesh
për veprimtari armiqësore, si në mesin e intelegjencisë, poashtu
edhe në aktivitetin e arsimtarëve ndaj nxenesve nëpër shkolla, që
zhvillohet në forma të ndryshme duke filluar nga forma të ashtuquajtura legale dhe gjysëm legale, gjer tek ato shumë
konsperative me plotëkuptim të fjalës të organizuara, të përcjellura
me betime të mshehta apo publike. Thelbi per formimin dhe
zhvillimin e ndjenjës për veprimtari reaksoinare të arsimtarëve te
pakica shqiptare orientohet tek ata në dy të vëerteta jo qenësore,
në të cilën ata gjejnë arsyetim historik dhe politik e kjo është:
Kosova dhe Metohia dhe Maqedonia Perendimore janë toka
shqiptare dhe shqiptarët si popull në Jugosllavi janë të diskriminuar dhe ata vetëm në kufij etnik të “Shqipërisë së Madhe”
mund të jenë të lirë me të drejta nacionale dhe sociale.
Në këto qarqe individët mes tyre, për këto çështje bisedojnë
pa pengesa, pa ndonjë rezistencë pothuajse nga askush, madje
edhe njerëz mbi të cilët as që bie ndonjë dyshim për qëndrimet e
tyre të padrejta politike. Në rastin më të mirë këta individ heshtin
gjatë diskutimeve të tilla dhe ndihen si fajtor pa gabime. Një liri e
këtillë, kategorike në bindjet e tyre gjatë organizimit dhe përhapjes
të vendimeve të lartë përmendura në çdo rast, ata, e lidhin me një
bindje që mbizotron tek ata, se politika “rrobëruese”, “pabarazia”
dhe “denocianilizimi” partia dhe qeveria popullore, ndërkaq
parrullat e bashkim - vëllazërimit janë dyftyrësi.
Mendojmë se të një pjesë e mirë e kuadrit partiak nuk ka
forca të mjaftueshme, do të thoshim, si dhe argumente në vetvete,
se këto troje, nuk i takojnë Shqipërisë ndaj nuk ka kurrfarë dallime
në plotikën tonë mes Shqiptarit dhe Maqedonasit.
Ithtarët e njerëzve të kësaj kategorie për të cilët bëjmë fjalë
e sidomos ata që pa dyshim janë të formuar si shqiptaromëdhenj,
mendojnë se qëndrimet e padrejta të veçanta ndaj Shqipëtarëve,
në çdo pabarazi nuk është në gjendje t’i mbrojë as partia as pushteti, meqë politika e tyre është e tillë. Në këtë mënyrë ata
interpretojnë edhe mos reagimin nga pikëpamja politike, ndërkaq
represive administrative në rastet kur bëhet fjalë edhe për vepër
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penale, thyerje edhe në përgjithësi papërgjegjësi konkrete e këtij
Shqiptari, qoftë ky rast i shprehjes së një shovinizmi të vetëdijshëm maqedonas ose jo, apo lëshim i rastit dhe gabim i një
organi të caktuar të qeverisë. Mendojmë se duhet pohuar se në
këto raste mund të bëhen edhe vërejtje të arsyeshme. Ky
shovinizëm maqedonas ka ekzistuar dhe ekziston që nga ai
sistem i përditshëm: “shqiptarët”, “Qeleshe bardhët”, “Duhet të
pastroheni”, “Ju kemi dhënë shumë të drejta” - gjer në kërcënime
të hapta, fyerje, rrahje aty këtu, diskriminim dhe gjëra të ndryshme
pa arsye.
Por ne duke përcjellur praktikën tonë tek ne dhe organet
tona, mund të themi se gjer tani thuaja s’kemi pasur raste të
intervenimit, kur është në pyetje një akt i tillë.
Aktualizimi i çështjes për veprimtari armiqësore në këtë
drejtim me sa u tha më sipër rrjedh nga fakti i masovizimit të atyre,
të cilët kanë botëkuptime të këtilla .
Anketat e kësaj natyre tek ne nuk janë të zakonshme,
sepse përmes punës sonë jo gjithnjë mund të operojmë me
dëshmi konkrete dhe absolute, megjithatë mendojmë se masa e
objektivitetit edhe në këto kushte mund të ruhet, që të mundemi të
nxjerim burime pëerkatëse. Ja për shembull disa tentime në këtë
drejtim:
“Liria” - tetëvjeçare në Shkup
Gjithsejt 24 mësues
12 armiq për të cilët kemi të dhëna
9 mësuese pasive në qëndrime politike
3 të panjohur
“Liria” - shkolla normale në Shkup
9 mësimdhënës
8 me disponim armiqësorë për të cilët kemi të dhëna
1 pasiv
Studentë në univerzitete gjithsej: 91
54 me elemente armiqësore për të cilët kemi material
8 vetë pozitiv
29 persona të panjohur
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Nëpunës në Shkup
Gjithsejt 31 nëpunës ( shifra nuk është e saktë )
21 persona me disponim armiqësor për të cilët kemi të
dhëna
10 persona të panjohur
8 persona kanë qenë në burg
Teatri i pakicave në Shkup
17 nëpunës
11 persona me disponim armiqësor për të cilët kemi të
dhëna
6 persona për sot të panjohur me qëndrime shumica prej
tyre nga familje armiqësore
32 mësues Shqiptarë
27 me paraqitje armiqësore
2 pozitiv
3 pasiv me sjellje barazuese poltike
Struga dhe Ohri
72 - gjithsej 72 mësues
40 – për të cilët ka të dhëna se janë me disponim
armiqësor, të tjerët një pjesë e dukshme pasive
Tetovë
151 - gjithsej mësues
42 - me disponim armiqësor
35 - për të cilët flet i burgosuri Memed Murtezani se të
gjithë janë pajtuar me botëkuptime armiqesore të tija
Manastir
13 gjithësej mësues
7 me disponim armiqësor
Aktiviteti që kultivohet në bazë të orientimit nacionalist del
në shesh në mënyrë naive pa përmbajtje politike, përmbajtje që në
kuptim të ngushtë të fjalës nuk ka asgjë armiqësore gjer në
aksione të pastra reaksionare me karakter ilegal. Ideologjinë e tyre
reaksionare arsimtarët e pakicave shqiptare kryesisht e zhvillojnë
në shkolla. Aty, ata, e shfrytezojnë zbrazëtin e programeve
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mësimore dhe mungesën e teksteve të duhura shkollore në
gjuhën shqipe, në atë mënyrë sipas asaj që gjejmë kur mungon
kontrolli, ata e ligjërojnë materialin që e kanë gjetur ne tekstet e
botuara në kohën Shqipërisë të para luftës, të cilët nga pikëpamja
ideologjike si dhe ajo pedagogjike, s’janë në rregull.
Shërbehen me librat e Gjergj Fishtës si: “Lahuta e Malësisë”, “Baba Tomori”, “Visaret e Kombit” , ose libri “ Shqipëria çka
qenë e çdo të bëhet” nga autori i panjohur, në të cilat në shumë
vende flitet për Jugosllavinë, se kjo e fundit i mban trojet, të cilat
kanë qenë gjithnje të shqiptarëve dhe një ditë do t’i kthehen
Shqipërisë.
Është për tu shënuar se gjatë orëve të historisë, e cila
interpretohet sipas mendimit të arsimtarëve gjithnje e ndarë nga
historia e popujve të Jugosllavisë, konkretisht popullit me të cilin
jetojnë Shqiptarët dhe me të cilin kanë histori të përbashkët. Gjatë
zhvillimit të kësaj lëndë si dhe lëndëve të tjera gjejnë hapsirë që
të flitet për Shqipërinë dhe të kaluarën e saj e përcjellur me
shovinizëm dhe iredentuizëm në llogari të së kaluarës sonë.
Në shumë raste kur flitet për një ngjarje historike nga
historia e mesjetës apo nga historia më e re e popujve të
Jugosllavisë, ka pasur tentime nga arsimatrët, të flitet për ngjarjet
që kanë ndodhur në Shqipëri, jo aq për të sqaruar mësimin
përkatës se sa për të bërë fjalë për përbuzjen politike të atëhershme në Shqipëri, shkaqet që populli shqiptar ka humbur lirinë e tij,
me ç’rast thonë fjalë të rënda për Shqiptarin dhe Shqipërinë, të
cilat nxenësit i pranojnë me dëshirë. Arsimtari i historisë në Tetovë
duke folur për ngjarjet e viteve 1040 - 1500 të historisë së mesjetës, angazhohet të flet për Skenderbeun dhe Shqipërinë, me ç’rast
disa nxënës për fjalët e rënda të thëna nga arsimtari, për te
kaluarën e Shqipërisë, fillojnë të qajnë (ndonëse s’ka qenë e
paraparë me program).
Sa i përket lendës së i historisë një pjesë e mirë e
arsimtarëve të pakicës shqiptare janë të mendimit se në shkollat
shqipe duhet te mësohet vetëm historia e shqiptarëve, meqë ata
janë Shqiptarë.
Shembull tipik se si shfrytëzohet shkolla, në mungesë të
kontrollit ne mësim, është lënda e edukatës së muzikës, ku
arsimtarë me koncepte armiqësore gjejmë hapsirë për shpërthimin
e shovinizmit dhe iredentizmit ndonëse në këtë lëndë nuk ka

242

STUDIME ALBANOLOGJIKE

hapsirë të flitet për këtë gjë. Te shembujt e përmendur arsimtari i
muzikës me sukses ka zhvilluar ndjenjat patriotike për Shqipërinë .
Arsimtari me këto fjlaë ju drejtohet nxenesve ne orën e
muzikës: “Ne Shqiptarët kemi histori të bujshme dhe heroike, si
dhe tradita fisnike. Ne jemi populli më i vjetër i Ballkanit. Ju duhet
me gëzim t’i ndëgjoni dhe vëreni këto këngë, sepse përmes tyre
do të njiheni me mundimet, vaujatjet dhe tradiat e kombit tonë. Ato
këngë do të ndikojnë te ju dhe do të bëhi Shqiptarë të vetëdijshëm me dinjitet “të cilët do të jenë në shërbim të kombit të tyre”
ose “Kjo shkollë është djepi i shpresave të popullit të vërtetë
shqiptarë këtu në Maqedoni. Populli shqiptarë juve arsimatrëve të
ardhshëm ju pret me krah hapur që t’ia hapni sytë. Ju keni detyrë
të shenjtë t’u tregoni popullit shqiptarë se ai, gjithashtu ështe
popull. Ardhmëria e shqiptarëve varet nga ju dhe edukimit tuaj si
arsimtar të adhshëm. Ju duhet t’u tregoni fëmijëve për të kaluarën
e vështirë të bashkëatdhetarëve të tyre. Tu tregoni familjeve se
ato janë Shqiptarë të vërtetë dhe ata nuk duhet të harojnë se në
dejt e tyre rrjedh gjak i pastër shqiptari”.
Lidhur me çështjet sa u tha më lart është shfrytëzuar edhe
lënda e letërsisë. Këtu ata gjejnë zbrastësira dhe mënyra për t’i
zbatuar botëkuptimet e tyre të huaja, ku me rastin e përpunimit të
një epoke apo shykrimatri, gjejne hapsirë të lidhin ligjërimin me
kohën dhe shkrimtarin, i cili në atë kohë ka qenë në Shqipëri. Në
Shkollën normale të Shkupit gjatë orës së mësimit flitet për Koço
Racinin dhe me atë rast bëhet krahasim me një shkrimtar të
Shqipërisë. Me këtë rast arsimtari vetëm e cek këtë çeshtje
ndërkaq nxënësit diskutojnë dhe vinë përfundim se, Koço Racini
është shkrimtar pesë para për dallim nga ndonjë shkrimtar
shqiptar në atë kohë. Ndërkaq arsimtari i gjuhës, në Dibër,
nxënësve të klasës së katërt ju lexon poezi nacionaliste ku bëhet
fjalë për luftrat antifashiste të shqipatarëve të Malit të Zi, Dibrës e
vendeve të tjera.
Shembull karakteristik se gjer ku kanë shkuar të mbrojnë
ate që është shqiptare flet rasti i një nxënësi të normales, i cili ka
tentuar të flet maqedonisht, ndërkaq për një gjë të tillë, i është
bërë vërejtje nga sektori i organizatës së rinisë me këto fjalë:
“shokët ankohen në llogari tënde se ti ndonëse je shqiptar, nuk flet
shqip, por maqedonisht, sikur nuk je shqiptar. Ky qëndrim i yt, pa
dyshim do të ndikojë edhe të nxënësit tjerë. Ti gabon, e kjo flet se
ti, më shumë e do gjuhën maqedone sesa gjuhën shqipe, mbase
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edhe e çmon më tepër”. Kjo çeshtje u vu në rend të ditës edhe në
mbledhjen e rinisë.
Arsimtarët në Dibër me paramendim mundësojnë që në një
mbledhje prindore të recitohet poezia “Për gjuhën shqipe”, e cila, e
tëra ka përmbajtje shoviniste.
Ka shumë raste që nëpër shkolla prej nxënësve këndohen këngë
për luftën e Shqiptarëve, Për çlirimin e Malit të Zi, Kosovës dhe
Maqedonisë Perendimore, mbahen unaza me shqiponja dykrenare dhe kravat kuq e zi , që shënojnë flamurin e vjetër shqiptar ,
ndërkaq për një gjë të tillë askush nuk mer masa të duhura.
Për zbatimin e veprimatrisë armiqesore, elementet reaksionare nga rradhët e pakicave, kiryesisht arsimatrët tentonin që një
gjë e këtillë të bëhej përmes këtyre shoqërive kulturore - artistike.
Përmes këtyre shoqërive kontribuonin shumë “për informimin
nacional të masave shqiptare” sespe aty është i vetmi vend pa
pengesa për këtë punë.
Nëpër ndejat e mbrëmjeve shpeshherë zhvilloheshin biseda
për shoqëritë kulturo - artistike. Në njërën nga këto mbledhje
arsimatarët zbuluan se qeveria me qëllim orvatet t’i shpërndajë
apo përmes rrugëve të tjëra të ç’mundësojnë punën e këtyre
shoqërive. Lidhur me këtë ata thonë: “Ne jemi të gjykuar të jemi
përherë skllevër të përhershëm. Zotërinjtë ndërrohen por ne
mbesim gjithnjë skllevër. Na ndjekin, na nxisin vetëm e vetëm të
tregohemi si element antipopullor. Qëllimi i tyre i vetëm është të na
përçajnë na e bëjnë varrin. Duan të na e marin edhe ata pak liri,
që na është dhënë. Vazhdimisht na qortojnë se duam ta kthejmë
të vjetrën. Nukm e kanë të qartë se do të bëhen ndryshime. Sa më
tepër na mundojnë, aq më tepër përfocohenmi. Ndaj ata, nuk na
duan. Ne jemi rrezik i përhershëm ndaj tyre”.
Arsimtarët reaksionar shqiptar bën të ditur për një luftë të
hapur kundër shoqërive kulturo - artistike turke duke mos zgjedh
mjetet. Një mësuese shqiptare në Gostivar, e cila ishte aktive ne
shoqërinë maqedone dhe atë turke, i kërcënoheshin të mos punijë
meqë ajo nuk është shoqëri e tyre. Për zbatimin e botëkuptimeve
dhe ideve në masa e shfrytëzuan edhe turnejën, të cilën çdo vit
bënte shoqëria kulturo -artistike prej Kosmeti në trojet e
Republikës tonë. Asgjë me pak në punën e tyre nuk kontribuan
edhe antarët e teatrit të pakicave nga Shkupi, ku janë grumbulluar
kryesisht armiq, të cilët kanë qenë të burgosur ose tani paraqiten
si të tillë. Këtu pa pengesa joshën njerëz nga Kosmeti, të cilët
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kanë qenë nën mbykqyrjen e organeve qeveritare e që për t’iu
shmang kontrollit, përndjekjeve kërkojnë punë këtu në teatër,
pranë bashkëmendimtarëve. Mund të thuhet lirisht se teatri i
pakicave është shtrat i iredentizmit dhe shovinizmit. Duhet
theksuar, gjithashtu, guximi i ca elementeve reaksionare të pakicave, të cilët qëndrimet dhe idetë e tyre i kanë manifestuar edhe
në vende publike. Këtu është fjala për festimin e festave kombëtare me ç’rast këndohen këngë nacionaliste dhe nxiret flamuri në
minjaturë kombëtar shqiptar.
Në këtë mënyrë dita e flamurit shqiptar mshehtas e herë herë haptas u festua prej qytetarëve tonë nga emigrant politik të
ardhur te ne nga Shqipëria. Në Dibër u festua në kafenenë
“Kajmakçallan” nga arsimtarë dhe nëpunës, me ç’rast u kënduan
këngë nacionaliste dhe puthej flamuri i vjetër shqiptar. Në Tetovë
nga emigrant politik si dhe në Shkup në pranin e Shqiptarëve të
tjerë dhe shtetasve tanë festohej 28 Nëntori me ngritjen e flamurit
të vjetër shqipatr. Në Gostivar gjithashtu u festua 28 Nentori nga
arsimtarët të disponuar me ndjenja armiqësore, të cilët duke
puthur flamurin shqiptar betoheshin se gjithnjë do të jenë besnik
ndaj këtij flamuri.
Duhet thënë diçka edhe për pritjen që i bën masa shqiptare
si dhe arsimtarët, gazetës së pakicës shqiptare “Flaka e vëllazërimit”. Në përgjithësi gazeta shumë dobët lexohet. Nga arsimtarët
flitet se kjo gazetë nuk i trajton çeshtjet e apkicës, qe sipas
mendimit të tyre as që ka njerëz në atë redaksi që do të bënin një
gjë të tillë së shpejti. Ata mendojnë se gazetën në fjalë qëllimisht
është në këtë nivel, që të mos luaj rolin e duhur. Vërejtje ndaj
kësaj gazete, ka edhe sa i përket gjuhës.
Arsimtarët si dhe elenmnte të tjera reaksionaresh nga
radhët e pakicave reagojnë edhe për emisionet në gjuhën shqipe
të Radio Shkupit, të cilit i eshtë dhënë shumë pak hapsirë në
përputhje me numrin e piopullatës. Emisionet udhëhiqen nga
kuadro shumë të dobët.
Nëse shtrojmë pyetjen që kur ka filluar ky aktivitet reaksionar i arsimtarëve dhe cilat çështje i dhanë kaq intenzitet veprimatrisë së tyre, do të pajtohemi se hapja e shkollave turke si dhe
shpërngulja e Turqve në Turqi, por dhe mungesa e një përjetimi
më të madhe të lirisë, janë disa nga shkaqet.
Hapjen e shkollave turke, ata e shpjegojnë si akt të
qeverisë drejtuar ndaj pakicës shqiptare për denacionalizimin e
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tyre, përgatitje e hapur e një luftë kundër shqiptarëve për
shkatrimin e pakicës dhe në rastin e fundit “shtirja e shovinizmit
maqedon” ndaj shqiptarëve.
Shkollat turke ata i ndjejnë si qëllim të hapur që shqiptarët
të shkonin në Turqi, në mënyrë që trojet Maqedonisë perendimore
të mos i takojnë Shqipërisë.
Shpërngulja e disa personave në Turqi dëshmon qëndrimin, siç
thonë ata. Shpërnguljen ata e qujanë si masë serioze që ka ndërmarr qeveria që të “Lirohet njëherë e mirë nga shqiptarët në Jugosllavi”. Në një vend lidhur me këtë çeshjte ata thonë: “Nëse një
shqiptar vdes në vendlindje, atëher kemi humbur një shqiptar,
ndërkaq nëse shkon në Turqi dhe vdes atje atëher kemi humbur
dy”.
Mund të thuhet lirisht se shpërngulja e disa familjeve turke
në Turqi është çështje shumë e ndishme për elementet reaksionare të pakicës shqiptare, ndërkaq për një pjesë të mirë mbase e
pakuptimshme. Mbase edhe armiqtë shpërnguljen e shohin si akt
denacionalizues që të shpërngulen turqit dhe shqiptarët nga
Jugosllavia dhe ky është qellim i caktuar i qeverisë ndaj valës së
madhe për shpërngulje në Turqi. Shkuarja në Turqi, thonë ata,
është rezultat i qëndrimit jo të drejtë i qeverisë ndaj pakicës,
mungesë e të drejtave elementare për pakicën shqiptare, mospërfaqësimi i tyre në organet qeveritare, mospasja e të drejtave
elementare për jetë të qetë në Jugosllavi. Shumëherë prej tyre
është kërkuar mënyra sesi të ndërpritet shpërngulja. Gjëja themelore e tyre është të punohet për njohuri nacionale të masave që t’u
thuhet atyre se janë shqiptarë se ky vend është vend shqiptarësh
dhe ata nuk duhet të shpërngulen. Është biseduar individualisht
dhe herë - herë disa persona janë kërcënuar që të mos
shpërngulen.
Përmes letrave anonime i është kërcënuar konsulatës turke
që të mos jep viza për shpërngulje në Turqi dhe në fund janë
shpërndarë afishe, ku ftohen shqiptarët të mos shkojnë në Turqi,
por të rrinë këtu dhe të luftojnë për të drejtat e tyrë. Në fund duhet
theksuar se disa individ reaksionar vepruan në mënyrë të rreptë
ilegale kundër rendit shoqëror. Ne disponojmë me materiale për
formimin e grupeve kryesisht nga arsimtarët. Kjo mënyrë e luftës
dhe organizata, mbart shumë gjurma të organizatës “Besa” qysh
herët si edhe elemente nga të gjitha elementet e gjertanishme të
asgjësuara nga rradhët armiqësore të pakicave.
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Këto grupe të cilat shumë herët janë të qarta dhe me një fizionomi
të formuar armiqësore, çështja e shpërnguljespër në Turqi i bëri si
të tillë. Organizata në fjalë në luftë kundër regjimit të sotëm,
kërkon mbështetje prej emigrantëve të komiteteve shqiptare në
Prendim si dhe nga individ armiqësor të Kosmetit. Detyra themelore është lufta kundër Jugosllavisë së sotme, shkëputjen e
Kosmetit dhe Maqedonisë perëndimore dhe formimin e Shqipërisë
së Madhe Etnike”. Për besim ndaj organizatës dhe punën e
anëtarëve të këtyre grupeve marin edhe betimin, i cili është sa
vijon: “Unë si shqiptar gjithnjë do të jem i gatshëm të luftojë për
bashkimin e gjithë shqiptarëve ne një Shqipëri të vërtet, e sidomos
për ata shqiptarë, të cilët janë nën zgjedhën e sllavëve. Do t’a kem
gjithnjë parasysh lufëtn kundër tradhëtarëve dhe do t’i mbrojë
interesat e popullit shqiptar.” Pas këtij betimi, anëtarët tjerë urojnë
për këtë betim anëtarin i cili për momentin ka marr betimin. Në
kohën e fundit individ të kësaj organizate dhe grupeve janë
aktivistët më besnik për hapjen e një gjimnazi në gjuhën shqipe në
Gostivar dhe Tetovë si dhe në Dibër. Grupe të këtilla thuaja me
qëllime të njëjta i kemi në Strugë, Shkup, Tetovë e kohën e fundit
edhe në Kosmet, të cilët shkojnë në një vijë të njëjtë me elemente
reaksionare nga Republika e jonë e përbashkët që të veprojnë
kundër rregullave qeveritare të vendit tonë. Kur kemi parasysh
këto veprimtari intenzive në mesin e arsimtarëve reaksionar te
pakicat, shtrohet pyetja për veprimtarinë e tyre dhe ndikimin
mbimasat shqiptare.
Duhet theksuar se veprimtaria e arsimtarëve kryesisht
zhvillohet në qarqet e tyre. Ata kërkojnë aktivitete nga masat dhe
disa herë janë të dëshpruar se masa nuk është aktive. Ata thonë
se duhet punuar për njohuri nacionale të masave për ngritje
kulturo -arsimore të tyre, por gjer tani nuk kanë gjetur as forma as
mënyra dhe as që kanë pasur qasje të organizuar në këtë drejtim.
Çdo aksion që kanë ndërmarrë deri tash është bërë kryesisht me
mënyra statike. Në veprimtarinë e tyre prapaganduese, ata nuk
kanë një rrugë të qartë e të caktuar . Por kjo nuk do të thotë se
edhe nje veprimatri e vogël e jashtme ngado që të vijë nuk do t’ish
në gjendje t’i orientojë dhe t’i kanalizojë qëllimet dhe aksionet e
tyre kundër nesh. Në mungesë të një qëndrim të qartë dhe të
përcaktuara për luftë, deridiku kontribuan gjendja konkrete
ndërkombëtare e vendit tonë, që s’do të thotë se një situatë tjetër
të ndryshuar, sidomos sa i përket perendimit, këto elemente
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reaksionare nuk do t’ishin më aktive dhe më të përcaktuar në
qëllimet e tyre. Duhet theksuar se kuadrot më të moshuara me
qëndrim armiqësore nga rradhët e pakicës janë të shkatruara dhe
nuk kanë më fuqi me të cilën mund të ndërmarin diçka serioze
kundër rendit shoqëror në vendin tonë, mirëpo nuk do të thotë se
kjo që duhet në shikim të parë nuk flet ploësisht për shuarje të
forcave ne rrethana te reja, kuadrot armiqësore munden sërish t’i
ringjallin mbartës me fuqi të reja dhe trashigues të tendencave
nacionaliste me aspirata të një Shqipërie të Madhe.
Nëse mendojmë se duhet të bëjmë një analizë të situatës
përmes arvajtjes të luftës kundër kësaj kategorie armiqësore të
pakicës shqiptare, mendojmë se duhet theksuar këto momente
vijuese:
1. Të angazhohemi për një veprimtari intenzive të organeve tona për zbulimin, përcjelljen dhe analizën e aktivitetit armiqësor përmes një aktiviteti sistematik të pandërprerë, i cili duhet nisur
nga shumë veti me të cilat jemi ballafaquar jo njëherë kur është
fjala për këtë armiqësi.
2. Reagimi me kohë ndaj kësaj veprimtarie, duke shfrytëzuar mjete dhe metoda të ndryshme. Delikatesa e problemit nuk
duhet të ndikoj në pasivitet, pa aftësi apo mundësi njohurie.
Ndonëse masat tona nuk janë vendimtare, përfundimtare në
kufizimin e veprimtarisë armiqësore, megjithatë ato kanë vendin
dhe vlerën e tyre dhe do të kenë një lloj arsyetimi pozitiv, sidomos
sa i përket asaj se një aksion apo dukuri të mer masa të gjëra.
Duhet theksuar nevoja për një kujdes të posaçem për zgjedhjen e
kuadrove të pakicës shqiptare. Karakteri i veprimtarisë armiqësore
në mesin e pakicës shqiptare na detyron në vendin e tyre edhe
seriozisht masat represive administrative të jenë paralelisht të
përcjellura edhe me informata sistematike të shteteve të
interesuara apo organizata politike për të gjitha dukuritë për të cilat
ata janë të interesuara. Një mënyrë e reagimit të këtillë të zgjidhjes
së problemit mbase ka peshë më të madhe sesa masat tona të
ngurta administrative. Nuk ka nevojë të sqarohet fakti se një sërë
çështjes, të cilët ne na deinteresojnë na ç’mundësojnë zgjidhjen e
detyrave tona, me këtë rrugë marin një vëmëndje më të
hollsishme dhe mundësojnë marrjen më gjërësisht të masave.
3. Në gjendjen e sotme aktuale, në zbulimin dhe përpunimin e armiqevë në mesin e kësaj pakice, mndojmë se duhet të
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udhëhiqemi nga momenti se në këtë çështje veprojnë faktorët
vijues:
a) Manifestimi i lindur spontan reaksionar, i cili manifestohet
dhe do të manifestohet në forma të ndryshme të shovinizmit, duke
filluar nga prapaganda armiqësore gjer te orvajatja e formimit të
organizatave subverzive ilegale.
b) Në ndryshimin e gjendjes ndërkombëtare, sidomos në
kushtet e normalizimit të raporteve me vendet e bllokut të Informobyros, e logjikshme është që migracioni shqiptar në Perendim e
ndryshon orientimin dhe taktikën ndaj Jugosllavisë, sepse të gjitha
partitë dhe grupet që veprojnë në Perendim kanë njëfarë lidhje të
përbashkët të shikuar nga parulla “Shqipëria e Madhe
e
Bashkuar”. Tanimë sheshit ndihen disa hapa të parë në këtë barazim. Vërehet formimi i ri i komitetit na Istamboll, i cili dikur ishte i
ndaluar nga qeveria turke. Filloi të botohet edhe gazeta “Besa”,
përmes së cilës lexoheshin artikuj armiqësor kundër vendit tonë.
Ky aksion i komiteteve perendimore në Istamboll, mendojmë se
nuk është gjë e rastit, kur marim parasysh udhëtimet dhe kontaktet
e shumta kohëve të fundit në Turqi.
c) Është i përmendur edhe fakti për normalizimin e raporteve me Shqipërinë të mos jetë shkak për ndërrimin e taktikës dhe
parrullave aktuale në aktivitetin e Informibyros të Shqipërisë dhe
diplomacia e saj në Beograd. Gati e pabesueshme është se në
përditshmërinë tonë edhe më tutje kemi punë me banda, ardhje
agjenturash etj. Ndërkaq duhet të besojmë se pretendimet e
shovinizmit shqiptaromadh do të gjenjë forma të tjera për të
arrdhur ne shprehje. Këto shprehje janë orvatje simptomatike e
diplomacisë shqiptare në Beograd, të cilët jo zyrtarisht përmes
kontakteve individuale duke zhvilluar aktivitetet për bashkëpunim
dhe normalizim mes vendeve tona hedhin shtypin, broshurat dhe
libra tjerë, përmes të cilave zmadhohen të arriturat e Shqipërisë së
kohës, me qëllim që të, “zhvillohet kultura nacionale” te pakica
shqiptare te ne ( rasti Kokica ).
4. Elementet nacionaliste armiqësore nga trojet perendimore të Maqedonisë ku kryesisht jeton popullata pakicë shqiptare
si dhe ajo e Kosmetit, kanë qëllime të përbashkëta. Këto qëllime të
përbashkëta i nxisin për afrim dhe aktivitet të përbashkët. Kjo
veçanërisht është e rëndësishme kur miret parasysh se ekzistojnë
lidhje kulturore mes kuadrove që punojnë në atë fushë mes
Kosmetit dhe Maqedonisë. Është me interes të përmendet se pas
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çlirimit, një numër i madh i elementeve armiqësore, kanë ardhur
nga Kosmeti. Kjo gjendje na detyron, që për zbulimin e tyre, duhet
punuar dhe marr masa për kundër armikut, duke mbajtur llogari
për këtë lidhshmëri të bashkëpunojmë me organet e sigurimit të
Kosmetit.
5. Si nga pikëpamje politike dhe ajo operative, masat tona
do të jenë të paarsyeshme, të ngushta dhe jo të frytshme po qe se
ato do të kufizohen vëtëm në luftë kundër shovinizmit të pakicës
shqiptare. Mendojmë se ne praktikën tonë të gjertanishme janë
bërë gabime (që kërkon qasje të posaçme) gjithashtu nuk i është
kushtuar vëmendje shovinizmit maqedonas. Edhe sot po të
kërkojmë të dhëna për këtë aktivitet tek ne s’gjejmë dot asgjë.
Organet tona nuk kanë zhvilluar aktivitet në këtë drejtim. Ndërkaq,
askush nuk mundet të mohoj faktin se një gjë e tillë ka ekzistuar
bili-bile në shumë raste.
6. Më në fund duhet theksuar se çdo masë e jonë do t’ish
e ngushtë, e thejkshtë dhe jo e frytshme në rast se nuk është më
serioze, studim i sistemuar i këtij materiali konkret, qoftë ai ndonjë
dukuri apo diçka e afërt, nëse ajo nuk është e lidhur me situatën e
përgjithshme, apo ate lokale. Gjithanshmëria e hulumtimit apo
vlerësimit i të gjitha materialeve tona, nisur nga pikëpamja politike
dhe operative duhet të jetë sistem i përhershëm në punën tonë.
30.IX. Viti 1955
Shtypur më 5 ekzemplar
2 ekzemplar i është dhënë sh. Strahil Gigov
E ka shtypur F.R.
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Mr. Qerim Lita
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I NDERUAR Prof.dr. RAMIZ ABDYLI,
KRYEREDAKTOR I REVISTËS
STUDIME ALBANOLOGJIKE

Është kënaqësi për mua të bëj urimet më të mira, me rastin
e promovimit të numrit të parë të revistës shkencore Studime
Albanologjike. Duke i uruar rrugë të mbarë këtij organi shkencor,
për të shpalosur trashëgiminë historike dhe kulturore të shqiptarëve në trevat e tyre, aktualisht në përbërje të shtetit të Maqedonisë,
jemi të sigurt, që me revistën tuaj hapet një dritare e re, për të
plotësuar një histori të të gjitha trevave shqiptare në hapësirën
ballkanike. Jemi të bindur se autorët që do të shkruajnë në këtë
revistë, do të sjellin fakte e dëshmi të reja për historinë dhe traditat
kulturore të shqiptarëve në ato treva, të cilat janë mënjanuar më
parë për shumë shkaqe. Urojmë që studimet e paraqitura në këtë
revistë të kenë nivelin e lartë shkencor dhe objektiv, larg çdo fryme
përjashtuese e tendencioze, të vërejtura në historiografinë fqinje
ndaj historisë së shqiptarëve. Le të lexojmë kurdoherë shkrimet e
kësaj reviste me një nivel të lartë, duke ju siguruar për një
pjesëmarrje të vazhdueshme me shkrimet tona në lëndën e kësaj
reviste. Suksese të shumta në punën e redaksisë për përgatitjen
dinjitoze të këtij organi shkencor!

Me respekt më të thellë vëllazëror
Akademik Beqir Meta,
drejtor i Institutit të Historisë,
Tiranë
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I NDERUARI DREJTOR I INSTITUTIT
ALBANOLOGJIK NËSHKUP,
PROF. DR. RAMIZ ABDYLI
Të respektuar anëtarë të Redaksisë dhe
autorë të punimeve
Të nderuar të pranishëm
Më gëzoi pa masë dalja në dritë e revistës shkencore
"Studime Albanologjike" të Institutit Tuaj. Punimet e botuara i
lexova me kujdes dhe mendoj me kënaqësi se ato janë me taban
të fortë shkencor dhe se shënojnë një arritje të rëndësishme dhe
njëherësh një kontribut me vlerë të çmueshme në historiografinë
tonë. Përmes shkrimeve analitike ju hidhni dritë mbi ngjarjet dhe
rrjedhat më të rëndësishme të shqiptarëve në Maqedoni qe nga
mesjeta e deri në vitet e pas Luftës së Dytë Botërore. Këto punime
do të shërbejnë edhe për informimin e opinionit të gjerë publik e
shkencor për çështjen shqiptare përgjithësisht e sidomos për atë
në Maqedoni.
Me këtë rast solemn konstatoj me kënaqësi se drejtuesi i
kësaj reviste dhe autorët e punimeve edhe deri me tani janë
dalluar për veprimtari të suksesshme hulumtuese shkencore. Ata
kanë marrë pjesë në simpoziume dhe konferenca shkencore
brenda dhe jashtë vendit dhe janë angazhuar për hartimin dhe
realizimin e projekteve më të rëndësishme shkencore hulumtuese,
me përvojën dhe aftësitë shkencore ka ndihmuar në ngritjen e
kuadrit të ri shkencor e pedagogjik, kanë qenë mentorë për
kandidatë që kanë përgatitur magjistratura, doktoratura dhe
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monografi nga trevat e Maqedonisë dhe të viseve të tjera
shqiptare.
Jam i bindur se drejtuesi i kësaj reviste në bashkëpunim me
anëtarët tjerë të Redaksisë do ta ngrisë atë në nivelin e simotrave
të saj dhe Instituti juaj do të bëhet njëri nga bërthamat e fuqishme
të studimeve albanologjike duke e radhitur kështu Shkupin krahas
Tiranës dhe Prishtinës. Këtë e vërteton vullneti dhe gatishmëria e
punëtorëve të Institutit për punë të suksesshme hulumtuese
shkencore. Këtë bindje e bazojmë edhe në kualitetet njerëzore e
intelektuale të drejtuesit të këtij institucioni në përvojën dhe në
kontributin e tij si anëtar shumëvjeçar i revistës "Kosova" të
Institutit të Historisë në Prishtinë dhe në mënyrë të veçantë në
redaktimin e revistës "Kosova" në gjuhën angleze në Tiranë që ka
pas një efekt të veçantë për informimin e opinionit të huaj
shkencor dhe në qendrat diplomatike për problemin e Kosovës
dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Z. Ramiz është njohës i mirë i
bazës dokumentare të historisë sonë kombëtare dhe asaj
ballkanike, veprat e tij shënojnë arritjet më të larta në historiografinë shqiptare dhe më gjerë në pikëpamje metodologjike dhe për
nga strukturat, për gamën e gjerë të ngjarjeve dhe të personaliteteve historike që trajtojnë. Drejtuesi i Institutit dhe kryeredaktori
i revistës suaj, bashkë me akademik Kristaq Priftin, konsiderohet
me të drejtë si korife i historiografisë shqiptare të kohës sonë pra
njëri ndër historianët më të shquar që kemi sot.
Shumë urime me rastin promovimit të Revistës së parë të Juaj
"Studime Albanologjike". Puna juaj shkencore qoftë e përmotshme
në kryeqytetin e Dardanisë.
Prof. Dr. Muhamet Shatri,
punëtor shkencor në
Institutin e Historisë në Prishtinë dhe
kryetar i shoqatës "Trojet e Arbrit".

272

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Sot, më 18.12.2009, më erdhi në dorë një dhuratë shumë e
çmuar, revista “Studime Albanologjike” nr.1, Shkup 2009, e
përgatitur dhe botuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve, që banojnë në trojet e tyre etnike në
Republikën e Maqedonisë. Botimi i kësaj reviste, simotër e revistës shkencore “Studime filologjike” e Institutit të Gjuhësisë dhe të
Letërsisë të Qendrës së Studimeve Albanologjike në Tiranë, si
dhe e revistës“Gjurmime Albanologjike” e Institutit Albanologjik të
Prishtinës, shënon një ngjarje të rëndësishme kulturore e shkencore që do të forcojë e ngrejë në një shkallë më të lartë ndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë dhe prestigjin e tyre
kulturor e shkencor. Por dalja e kësaj reviste është një nga ngjarjet
kulturore e shkencore e shënuar dhe një lajm i gëzueshëm e i
shumëpritur për të gjithë shqiptarët, në tërësi dhe do të pasurojë
shkencat albanologjike me kontribute të reja, të rëndësishme e
origjinale, që do ta plotësojnë e zbukurojnë mozaikun e kulturës
shqiptare, në tërësi dhe të shkencave të mirëfillta shqiptare në
veçanti.
Me këtë rast, më lejoni të dashur kolegë të nderuar,
ideatorë, autorë, përgatitës e botues të kësaj reviste shumë të
vlefshme, me një problematikë shumë interesante, të larmishme,
të mprehtë e aktuale, t’ju uroj nga zemra në emër të të gjithë
punonjësve kërkimorë shkencorë të Institutit të Gjuhësisë dhe të
Letërsisë të Qendrës së Studimeve Albanologjike, suksese për
botimin në vijimësi e me nivel shkencor gjithnjë në ngritje të kësaj
dallëndysheje të parë në fushën e shkencave albanologjike në
Republikën e Maqedonisë.
Prof. Dr. Enver Muhametaj,
drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë të
Qendrës së Studimeve Albanologjike,
Tiranë
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I NDERUARI DREJTOR I INSTITUTIT
ALBANOLOGJIK NËSHKUP,
PROF. DR. RAMIZ ABDYLI
Të respektuar anëtarë të Redaksisë
dhe autorë të punimeve
Të nderuar të pranishëm
Më gëzoi pa masë dalja në dritë e revistës shkencore
"Studime Albanologjike" të Institutit Tuaj. Punimet e botuara i
lexova me kujdes dhe mendoj me kënaqësi se ato janë me taban
të fortë shkencor dhe se shënojnë një arritje të rëndësishme dhe
njëherësh një kontribut me vlerë të çmueshme në historiografinë
tonë. Përmes shkrimeve analitike ju hidhni dritë mbi ngjarjet dhe
rrjedhat më të rëndësishme të shqiptarëve në Maqedoni qe nga
mesjeta e deri në vitet e pas Luftës së Dytë Botërore. Këto punime
do të shërbejnë edhe për informimin e opinionit të gjerë publik e
shkencor për çështjen shqiptare përgjithësisht e sidomos për atë
në Maqedoni.
Me këtë rast solemn konstatoj me kënaqësi se drejtuesi i
kësaj reviste dhe autorët e punimeve edhe deri me tani janë
dalluar për veprimtari të suksesshme hulumtuese shkencore. Ata
kanë marrë pjesë në simpoziume dhe konferenca shkencore
brenda dhe jashtë vendit dhe janë angazhuar për hartimin dhe
realizimin e projekteve më të rëndësishme shkencore hulumtuese,
me përvojën dhe aftësitë shkencore ka ndihmuar në ngritjen e
kuadrit të ri shkencor e pedagogjik, kanë qenë mentorë për
kandidatë që kanë përgatitur magjistratura, doktoratura dhe
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monografi nga trevat e Maqedonisë dhe të viseve të tjera
shqiptare.
Jam i bindur se drejtuesi i kësaj reviste në bashkëpunim me
anëtarët tjerë të Redaksisë do ta ngrisë atë në nivelin e simotrave
të saj dhe Instituti juaj do të bëhet njëri nga bërthamat e fuqishme
të studimeve albanologjike duke e radhitur kështu Shkupin krahas
Tiranës dhe Prishtinës. Këtë e vërteton vullneti dhe gatishmëria e
punëtorëve të Institutit për punë të suksesshme hulumtuese
shkencore. Këtë bindje e bazojmë edhe në kualitetet njerëzore e
intelektuale të drejtuesit të këtij institucioni në përvojën dhe në
kontributin e tij si anëtar shumëvjeçar i revistës "Kosova" të
Institutit të Historisë në Prishtinë dhe në mënyrë të veçantë në
redaktimin e revistës "Kosova" në gjuhën angleze në Tiranë që ka
pas një efekt të veçantë për informimin e opinionit të huaj
shkencor dhe në qendrat diplomatike për problemin e Kosovës
dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Z. Ramiz është njohës i mirë i
bazës dokumentare të historisë sonë kombëtare dhe asaj
ballkanike, veprat e tij shënojnë arritjet më të larta në historiografinë shqiptare dhe më gjerë në pikëpamje metodologjike dhe për
nga strukturat, për gamën e gjerë të ngjarjeve dhe të
personaliteteve historike që trajtojnë. Drejtuesi i Institutit dhe
kryeredaktori i revistës suaj, bashkë me akademik Kristaq Priftin,
konsiderohet me të drejtë si korife i historiografisë shqiptare të
kohës sonë pra njëri ndër historianët më të shquar që kemi sot.
Shumë urime me rastin promovimit të Revistës së parë të Juaj
"Studime Albanologjike". Puna juaj shkencore qoftë e përmotshme
në kryeqytetin e Dardanisë.
Prof. dr. Muhamet Shatri,
punëtor shkencor në
Institutin e Historisë në Prishtinë dhe
kryetar i shoqatës "Trojet e Arbrit".
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SHABAN EFENDIU SAKRIFIKOI NJË
JETË PËR ATDHE
I lutur nga kolegu Mr. Qerim Lita për të dhënë mendimin tim
mbi monografinë e tij kushtuar atdhetarit të shquar Shaban
Efendiut, pranova kërkesën e tij me kënaqësi, për dy arsye. E
para, për faktin se ai ishte njëri nga atdhetarët e rrallë në trojet
verilindore shqiptare e më gjerë, dhe e dyta, për faktin se kam pas
fatin që Shaban Efendiun ta njoh personalisht në rininë time, kur
punoja në gjimnazin e Kumanovës. Atë madje e kisha mik shtëpie
dhe këshillat e tij më kanë dhënë një shtysë për punën time
dobiprurëse.
Që në fillim duhet të vëmë në dukje faktin se të shkruash
një monografi kushtuar një personaliteti të shquar, në mbështetje
të ar-gumenteve të qëndrueshme shkencore, për një atdhetar të
shquar, e ta zbardhësh e ta paraqesësh jetën e tij në kuadër të
zhvillimeve politike, me fuqinë e argumenteve të qëndrueshme,
përbën një kontribut tejet të çmueshëm, që rrallëkush do t'ia kishte
dalë kësaj detyre të rëndë.
Mr. Qerim Lita ia del me sukses ta rrumbullakësojë jetën
dhe veprën e Shaban Efendiut, përmes fondeve të shumta që i ka
hulu-mtuar në arkiva të ndryshme, të cilat i vendosë t'i përdorë si
argum-ente në poshtëshënime, pas vështrimit kritik të tyre, e që
mund t'i bëjnë ballë kritikës shkencore. Prandaj, monografia
përderisa fiton në peshë, ajo përbën një kontribut me vlerë për
historiografinë tonë të kohës së re.
Nga pikëpamja e metodologjisë së punës shkencore, Mr.
Qerim Lita e ka parë të arsyeshme që monografinë me rreth 300
faqe tekst ta mbarështrojë si më poshtë: Parathënia, gjashtë
kapituj, përfundimin, shtojcën me dokumente, burimet e literaturën
e shfrytëzuar dhe përmbajtjen.
Po të lexohet me kujdes monografia kushtuar Shaban
Efendiut, do të arrihet te përfundimi se autori ia ka dalë me sukses
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ta zbardhë gjithanshëm veprimtarinë atdhetare, përmes zhvillimeve politike që kanë ndodhur gjatë jetës dhe veprimtarisë së tij,
duke krijuar një imazh të qartë mbi figurën e ndritshme të Shaban
Efendiut në kuadër të atyre zhvillimeve. Kjo mënyrë e shkrimit të
jetës dhe veprës së figurave historike është shumë e rëndë, e
mundimshme, por e frytshme dhe e qëndrueshme shkencërisht.
Mr. Qerim Lita provon bindshëm me forcën e argumenteve
se Shaban Efendiu, përballë karrierës së shkëlqyeshme që i
ofrohej, ai refuzoi atë dhe zgjodhi rrugën e sakrificës, madje edhe
të rrezikimit të jetës për jetësimin e idealeve madhore kombëtare,
e që ishte: Çlirimi i Tokave të mbetura jashtë kufijve të Shqipërisë
që i përcaktuan Fuqitë e Mëdha në Konferencën e Londrës (19121913) dhe bashkimi i tyre i natyrshëm me shtetin amë.
Gjyshi i Shaban Efendiut, sipas Mr. Qerim Litës, rezulton se
ishte njëra nga viktimat e vendimeve të padrejta të Fuqive të
Mëdha që iu bënë shqiptarëve, të cilat në Kongresin e Berlinit
(1879) ia dhanë Serbisë gjithë sanxhakun e Nishit të banuar
kryesisht me shqiptarë, përfshirë edhe Masuricën, vendlindje e
gjyshit të tij. Sikurse mijëra familje shqiptare, ai do të detyrohej ta
braktiste vendlindjen e të ngulitej në Kumanovë.
Në ndërgjegjësimin e tij kombëtar, krahas edukatës
familjare, inteligjencës që kishte, rezulton, sipas monografisë, se
ndikoi edhe shkollimi, kryerja e medresesë 'lsa Beu' në Shkup si
dhe rrethi i shokëve atdhetarë. Falë këtyre faktorëve do të
formësohet karakteri i tij prej burrit inteligjent, të vendosur,
fjalëpakë, e i guximshëm që për idealet e çlirimit e të bashkimit të
trojeve të robëruara ishte i gat-shëm të futej në rreziqet edhe me
çmimin e jetës. Mbi të gjitha shkëlqente urtësia e tij, virtyt ky me të
cilin përfitonte simpatinë e thuaja të gjithëve, me të cilët binte në
kontakt.
Sipas Mr. Qerim Litës, i mbështetur gjithnjë në forcën e
dokumenteve, rezulton se Shaban Efendiu luajti rolin kryesor në
themelimin dhe veprimtarinë e Organizatës "Besa", e cila me
programin e
saj synonte Çlirimin dhe Bashkimin e trojeve të robëruara
shqiptare me shtetin amë - Shqipërinë. Provohet se Shaban
Efendiu ishte ndër organizatorët e bashkërendues i shquar i kësaj
organizate midis trevave shqiptare të Kumanovës, Preshevës,
Shkupit, Tetovës, si dhe të Kosovës.
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Shaban Efendiu, në vitet e '30-ta të shekullit të kaluar, ishte
nëpunës në Drejtorinë e Vakëfit në kuadër të Bashkësisë Islame
në Shkup, e që ishte qendra e dytë e këtij asociacioni në
Mbretërinë Jugosllave, krahas asaj të Sarajevës. Sipas monografisë që e kemi objekt trajtimi, në institucionin e përmendur që ishte
përçarë nga regjimi i Beogradit në dy fraksione, Shabani luajti rol
shumë të rëndësishëm në luftimin e krahut të dirigjuar nga Serbia.
Rezulton se guximi dhe aftësia organizative e tij triumfoi mbi forcat
e errëta që drejtonin këtë institucion, për zëvendësimin e saj me
forcat atdhetare, rrjedhimisht të krahut të Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, për Çlirim e Bashkim Kombëtar.
Shaban Efendiu, sipas Mr. Qerim Litës, i priu lëvizjes
kundër shpërnguljes së shqiptarëve nga treva e Kumanovës e të
Gjilanit midis dy luftërave botërore. Ky aktivitet dirigjohej nga
Komiteti "Mbrojtja Kombëtare e Kosovës", me Ferhat bej Dragën
në krye, me qendër në Shkup, rrjedhimisht në lokalet e Bojali
Hanit.
Autori i monografisë ia del me sukses ta paraqesë rolin e
madh të Shaban Efendiut në Lëvizjen Kombëtare për Çlirim e
Bashkim gjatë pushtimit fashist bullgar. Kjo për faktin se ky ishte
pushtuesi shumë më i dhunshëm në krahasim me dy pushtuesit e
tjerë të trojeve shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore. Për t'iu
kundërvënë dhunës e terrorit të këtij pushtuesi, Shaban Efendiu
bashkë me ish drejtuesit e Organizatës "Besa", në prill të vitit
1941, nga Konferenca e mbajtur në Shkup, themeluan Lëvizjen
për Bashkimin e Krahinës së Shkupit, Kumanovës e të Preshevës
me Shqipërinë e pushtuar nga Italia fashiste, për t'ju bashkuar
trojeve të tjera shqiptare. Për jetësimin e Programit të kësaj
Lëvizje, u formua delegacioni me Shaban Efendiun në krye. Ai
udhëtoi në Tiranë për të kërkuar mbështetjen e shtetit shqiptar,
rrjedhimisht kryeministrit Shefqet Vërlaci, i cili sipas Mr. Q.Litës,
rezulton se nuk ishte në gjendje t'u jepte delegacionit ndonjë
përgjigje të prerë.
Menjëherë pas kthimit nga Tirana dhe këshillimin me dy
diplom-atët shqiptarë Hamit Kokollarin (në Shkup) dhe Atllas Koçin
(në Sofje) u organizuan demonstratat masive antibullgare në maj
të vitit 1941 në Shkup.
Sipas autorit të monografisë, pas largimit të forcave
bullgare nga trojet e pushtuara verilindore shqiptare, veprimtaria e
Shaban Efendiut nuk pushoi, por vazhdoi në përshtatje me
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rrethanat e reja. Kontributi i tij rezulton të ishte i madh me një
veprimtari të ngjeshur e të bashkërenduar. Në këto rrethana,
Shaban Efendiun e gjemë, sipas Mr. Qerim Litës, në rolin e
këshilltarit politik të Sylë Hotlës, komandantit të forcave vullnetare
të Lidhjes së Dytë të Prizrenit në Nënprefekturën e Mateçit.
Shaban Efendiu gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm në afrimin
e dy krahëve kundërshtare, nacionalizmës shqiptare me Sylë
Hotlën në krye, dhe drejtuesin komunist të Preshevës, Abdyllah
Krashnicën. Nga bashkëpunimi me Abdullah Krashnicën, me
insistimin e Atllas Koçit, Shaban Efendiu luajti rol të rëndësishëm
në shpëtimin e grave dhe të fëmijëve pas masakrës së burrave të
Sopotit.
Pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Shaban Efendiu
do të vazhdojë veprimtarinë e tij atdhetare, duke luajtur rol të
rëndësishëm në Lëvizjen Nacional-Demokratike Shqiptare
(NDSH). Ai, sipas monografisë që e kemi objekt trajtimi, duke
zbatuar Programin e kësaj organizate, ia doli të hap disa shkolla
shqipe në trevën e Kumanovës, e duke mbajtur njëkohësisht lidhje
të përhershme me Sylë Hotlën. Shaban Efendiu, duke iu referuar
Programit të kësaj organizate, i preferonte Sylë Hotlës të mos i
dorëzohej pushtetit komunist, derisa të zbarkonin forcat angloamerikane, siç kishin premtuar.
Pas aktivitetit të ngjeshur për jetësimin e Programit të
NDSH-së dhe arrestimit të atdhetarit të shquar Sylë Hotlës në
tradhti, nga monografia e Mr. Q.Litës rezulton se u arrestua edhe
Shaban Efendiu në vitin 1948, të cilit iu shqiptua dënimi me 6 vjet
heqje lirie.
Me gjithë ushtrimin e dhunës fizike mbi trupin e tij gjatë
hetuesi-së, pas vuajtjes së dënimit, Sh. Efendiu nuk hoqi dorë nga
idealet kombëtare. Ai bashkë me Mulla Hajdarin e të tjerë iu
kundërvunë projektit të ri antishqiptar të regjimit komunist të
shpërnguljes së re
të shqiptarëve në Turqi. Drejtuese e këtij aktiviteti, sipas
dokume-nteve të Mr. Q.Litës, ishte Organizata 'Besa' me seli në
Stamboll.
Në fund kam obligim moral ta them se gjatë bisedave me
Shaban Efendiun, shpeshherë e thoshte se njëri nga motivet e
veprimtarisë së tij atdhetare, ishte që nipat e stërnipat e tij të mos
turpëroheshin, por të krenoheshin me veprën e tij. Dhe, vërtetë
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ashtu rezultoi, sepse gjithkush që e ka njohur, ka pas një respekt
të veçantë ndaj tij.
Shaban Efendiu sakrifikoi një jetë për atdhe. I lehtë i qoftë
dheu i Dardanisë martire.
Nuk ka punë më fisnike se të zbardhësh e të përjetësosh
jetën dhe veprën e një atdhetari siç ishte Shaban Efendiu.
Prandaj, është meritë e Mr. Qerim Litës që ja ka dalë me sukses
ta bëjë këtë punë.
Prof. dr. Ramiz Abdyli
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HISTORIOGRAFIA SHQIPTARE MBETI
PA NJË HISTORIAN TË ÇMUAR

Prof.dr. Hysni Myzyri ishte
njëri nga historianët më të shquar
shqiptarë përgjithësisht të Historisë
së Popullit Shqiptar, në veçanti të
epokës së Rilindjes sonë Kombëtare. Ai spikati me rezultatet që i arriti
në historinë e arsimit shqiptar gjatë
epokës së përmendur,për çka hodhi
dritë në shumë probleme të kësaj
fushe me interes për historinë tonë
të asaj periudhe.
Prirjen prej historiani Prof.
dr.H. Myzyri e provoi që nga vitet e
studimeve në Fakultetin e Historisë dhe Filologjik të Universitetit të
Tiranës, duke u shquar nga kolegët e tij për interesimin dhe
përkushtimin që iu qas studimit të historisë së popullit tonë. Kjo qe
arsyeja që Prof. Stefanaq Pollo, njëri nga studiuesit më të shquar
të gjeneratës së vjetër të historianëve tanë ( Koha e Re ), ta
përzgjidhte asistentin e tij të preferuar. Me një angazhim përkushtues hulumtues-kërkimor,falë aftësive që kishte për të hyrë në
zbërthimin dhe analizimin e probleme historike,të fenomeneve,
ngjarjeve e personaliteteve e për të ardhur kështu deri te rezultatet
e dëshiruara. Kjo do t’i mundësojë këtij studiuesi që profesorët e tij
ta shihnin të arsyeshme ta angazhonin pedagog në fakultetin e
përmendur (1960-1993),detyrë këtë që e kreu me përkushtim , për
wka flisnin rezultatet e arritura. Më pas iu besua detyra e shefit te
Departamentit të Historisë. Më pas ishte nëndrejtor i Institutit të
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Historisë (1993-1997), kur pas ngadhënjimit të “Revolucionit ë
Vonuar” u hoq nga posti i nëndrejtorit si dhe u pushua nga puna e
pedagogut,njërit ndër më të mirët në katedrën e historisë. Mirëpo,
ai kishte një karakter të fortë prej atdhetari, mu si rilindësit tanë të
mëdhenj,i cili vazhdoi edhe më me përkushtim veprimtarinë e tij të
nisur kërkimore-shkencore, duke e sfiduar të keqen me arritje të
edhe më të mira e të lakmueshme në historiografi.
Prof.dr. H.Myzyri ka ligjëruar një vit akademik edhe në Universitetin e Tetovës ( Historinë e popullit shqiptar III). Ka mbajtur,
gjithashtu ligjërata në kurset pasuniversitare në Universitetin e
Tiranës e të Prishtinës.Sukseset e arritur prej tij n fushën e mësimdhënies ishin për t’u lakmuar ,sepse këtë detyrë e kryente sikurse
në shkencë me një përkushtim të veçantë, për çka flasin me
admirim studentët e tij.
Si rezultat i punës së palodhshme hulumtuese-kërkimore
Prof.dr. H.Myzyri ia doli të botojë shtatë monografi,si: Shkollat e
para kombëtare shqipe (1973); Shoqëria e të shtypurit shkronja
shqip(1979); Nuçi Naçi (1986); Arsimi kombëtar shqiptar (1996);
andeli Evangjeli(2004); Normalja e Elbasanit (2005), si dhe shumë
artikuj shkencorë të publikuara në revistat “Studime historike,
Studime filologjike, Revista Pedagogjike, Historia e arsimit,
Univers etj. Këto vepra janë me interes të veçantë për historinë e
popullit tonë ,sepse hedhin dritë në shumë aspekte dhe e shpijnë
përpara historiografinë tonë.
Profesor dr. Hysni Myzyri ishte bashkautor i botimeve të
Akademisë së Shkencave Historia e Shqipërisë vëll II(1984);
Fjalori Enciklopedik Shqiptar (1985); Historia e Popullit Shqiptar II
(2002); bashkautor i Ministrisë së Arsimit e të Shkencës”Historia e
Arsimit Shqiptar(1990), dhe Historia e Arsimit dhe e Mendimit
Pedagogjik Shqiptar (2003); bashkautor dhe redaktor përgjegjës i
botimit Historia e Shqipërisë dhe e Shqiptarëve (2001) dhe i
gjashtë teksteve të historisë për shkollat tetëvjeçare e të mesme
të botuara në Shqipëri dhe në Kosovë.
Një meritë tjetër e Prof. Dr. Hysni Myzyrit është mbrojtja
me sukses shembullor të dy dizeretacione dhe mori gradat e titujt
shkencorë”Kandidat i shkencave”(1979),”Docent”(1982); “Doktor i
shkencave “(1990), dhe “Profesor “(1994).
Prof.dr. Hysni Myziri ka dhënë kontributin e tij të çmuar me
pjesëmarrjen e tij në shumë simpoziume e konferenca shkencore,të organizuara brenda e jashtë vendit. Referatet e tij me risi
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nga problemet që i shtronte e i trajtonte kudo kanë ngjallur interes
dhe janë pritur shumë mirë nga historianët e pranishëm në këto
tubime përcjellë me interes në sesionet
kombëtare dhe
ndërkombëtare, si në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Angli
etj.
Prof.dr. Hysni Myzyri ka udhëhequr gjashtë disertacione
nga Shqipëria, Kosova dhe nga Maqedonia, si dhe 100 tema
studimore të nivelit universitar dhe pasuniversitar. Ishte redaktor
shkencor i disa botimeve monografike të botuara në Shqipëri, në
Kosovë dhe në Maqedoni. Për merita të jashtëzakonshme në
historiografinë shqiptare Prof.dr.Hysni Myzyri ishte anëtar i “ Research Board of Advisors ” të Institutit Amerikan të Biografive.
Studimet e Prof. dr. Hysni Myzyrit, të mbështetura në
gamën e gjerë të dokumenteve, të literaturës relevante e të shtypit
të kohës. Mbi këtë bazë ai shtronte probleme që i trajtonte, u
bënte një analizë të thuktë e te qëndrueshme e jepte përfundime
që mund t’i bëjnë ballë me sukses kritikës shkencore. Në këtë
kuadër ky studiues kishte aftësi të sintetizuese të problemeve
historiografike.
Nga sa më sipër, vdekja e parakohshme e Prof .dr.H.
Myzyrit dëmtoi shumë historiografinë shqiptare,sepse kontributi i
tij në këtë fushë të dijes do të ishte edhe më i madh.
Ramiz Abdyli
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