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EXHLALE DOBRUNA-SALIHU

PARAQITJA E MJETEVE TË PUNËS TË GRUAS
DHE BURRIT NË STELAT E DARDANISË
Në stelat mbivarrore të Dardanisë gjatë periudhës romake, në mesin e
motiveve të shumta dekorative-simbolike, janë skalitur edhe motivet e mjeteve të
punës, përkatësisht simbolet e veprimtarisë punuese të të ndjerëve gjatë jetës.
Karakteristike është se ato përbëjnë veçori të pjesës jugore dardane, meqë, nga
zbulimet e deritashme, pos një numri të vogël stelash nga pjesa veriore, ku janë të
pranishme në qendrën antike Timacum minus (Ravna te Knjazhevci) dhe një rasti
në pjesën qendrore, në Kosovë, ato hasen vetëm në stelat e arealit të Scupi-t antik
gjatë dy shekujve, II dhe III. Si të tilla përbëjnë njërën ndër tiparet kryesore të kësaj
qendre.
Të përbëra nga mjetet e punëdorës së gruas dhe veglave të punës së burrit,
këto motive gjithmonë paraqiten ndaras.
Mjetet e punëdorës së gruas
Këto mjete, të cilat i përbëjnë s h p o r t a, b o s h t i d h e f u r k a
(calathus, fusus et colus), deri tash janë të pranishme në katër stela: tri nga areali i
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Skupit dhe një nga Timak minusi. Ato zakonisht gjenden të skalitura në
fushën kryesore relievore, duke zënë vend brenda saj dhe shumë rrallë në kornizë,
ku paraqiten si motive të vetme ose me mjetet e tualetit. Si motive të vetme i hasim
në stelën nga Matka në arealin e Skupit1 dhe në atë të Timak minusit2. Në ekzemplarin e parë (fig. 1) këto mjete janë paraqitur së bashku – shporta me dy boshte të
ngulitura mbi të – në qendër të mesfushës relievore brenda edikulës me mbarim
trekëndor, në të dy anët e së cilës gjenden edikulat harkore; në ekzemplarin tjetër
(fig. 2) gjendet shporta vetëm në qendër të frontonit harkor, përfundi të cilit në një
brez janë skalitur harqet në varg. Të kombinuara me mjetet e tualetit hasen ndaras
të tri elementet: në stelën nga Draçeva3 (fig. 3) në frontonin pesëkëndësh është
paraqitur shporta, pjesërisht e mbushur, së bashku me pasqyrën dhe krehrin, duke
përbërë një tërësi të pajimeve personale të gruas; në stelën tjetër, portretore, nga
Dimci4 (fig. 4) në kornizën e nishës harkore me bustin e gruas janë skalitur boshti
dhe furka së bashku me krehrin.
Sa i takon mënyrës së punimit të tyre, shihet se nuk janë punuar me ndonjë
kujdes, që duket qartë te shporta e trajtuar në mënyrë skematike dhe të stilizuar. Po
ashtu edhe nga aspekti ikono-grafik nuk është e njëtrajtshme, duke paraqitur secili
ekzemplar një rast më vete. Në njërin është e shkurtër, kurse në dy rastet e tjera e
gjatë; veçanërisht në stelën nga Timak minusi, për dallim të atyre nga territori i
Skupit ku e tërë sipërfaqja është e detajuar me ornament në formë të brinjëve
plastike, që të jep përshtypje se këto shporta ishin të thurura, ka sipërfaqe të

1

Dragojević-Josifovska, B.,1982, 108-109, n. 98. Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, 646, n.
32, T. 16, fig. 28.
2
Vulić, N., 1909, 158, n. 94; Petrović, P., 1995, 101, n. 55; Dobruna-Salihu, E., 2005, 747748, n. 191,T. 90, fig. 171.
3
Dragojević-Josifovska, B., 1982, , 128, n. 131; Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, 660, n. 55,
T. 27, fig. 49.
4
Dragojević-Josifovska, B., 1982, 144, n. 158; Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, 697, n. 115,
T. 59, fig. 107.
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rrafshët, duke i përngjarë shtyllës, e cila ka inspiruar autorë të mëhërshëm që të
shprehën se bëhet fjalë për shtyllë5.
Në trevat fqinje të Dardanisë monumentet mbivarrore me këto motive janë
shumë të rralla. Përjashtim bën treva tjetër ilire e provincës së Dalmacisë ku nga
pjesa bregdetare disponojmë me dy stela të fragmentuara nga Salona (Solini): në
njërën, ku në gjithë hapësirën e frizit janë paraqitur objektet e përditshmërisë së
gruas gjatë jetës, shporta dhe furka zënë vendin e kryesor6; në stelën tjetër, nga e
cila ka mbetur një pjesë e vogël, është ruajtur motivi i furkës së mbështjellë me
lesh7. Po nga Dalmacia janë të pranishme edhe tri monumente tjera, të prodhimit
lokal, ku në fakt kemi të bëjmë me një skenë veprimtarie. Në një sarkofag të
fragmentuar po ashtu nga Salona janë paraqitur gratë e ulura duke tjerrë lesh8.
Kurse nga pjesa e brendshme e kësaj province në dy stela janë skalitur figurat e
grave në këmbë me bosht dhe furkë: njëra është nga Karani9 dhe tjetra nga Prilluka
në Fushën e Livnit; gruaja në stelën e fundit është paraqitur me veshje autoktone,
po ashtu duke tjerrë lesh, pranë burrit gjithashtu me veshje vendëse – baresha dhe
bariu në ambientin fshatar10. Këta tre ekzemplarë tregojnë se paraqitja e
veprimtarisë punuese me këto mjete, që ka qenë njëra ndër profesionet kryesore të
gruas ilire, përkundër numrit të vogël të këtyre mjeteve si motive me vete në
monumentet e territorit ilir, ishte e njohur pa ndikime nga jashtë.
Për dallim të kësaj treve dhe të tjerave ku këto motive janë të pranishme në mënyrë
sporadike, shumë shpesh hasen në monumentet mbivarrore të Azisë së Vogël,
posaçërisht të trevës së Frigjisë në shekujt II dhe III, duke zënë vend në pjesë të
ndryshme të stelës në kombinime të ndryshme me objekte të tjera të
përditshmërisë, sidomos me mjetet e tualetit (pasqyrën dhe krehrin), e po ashtu
edhe si motive më vete, siç zakonisht hasen te stelat e tipit dyer, ose edhe
portretore, kurse më rrallë me paraqitje të tjera figurative. Në mesin e tyre disa herë
edhe hasim në analogji me ekzemplarët tanë. Kështu shporta, e cila në të shumtën e
rasteve është e dekoruar ngjashëm me shportën e stelës nga Matka, te tre
ekzemplarë, ku gjendet edhe së bashku me krehrin dhe pasqyrën, për nga forma
është e ngjashme me shportat e stelave nga Draçeva dhe Matka11. Te dy
ekzemplarë të tjerë hasim në ngjashmëri veçanërisht me stelën nga Draçeva: në
njërin në fronton gjendet shporta, po ashtu e mbushur, së bashku me krehrin dhe në
tjetrin shporta me pasqyrë dhe krehër, gjithashtu si motiv më vete, gjendet në një
pjesë tjetër të stelës12. Duke u paraqitur së bashku me boshtin dhe furkën edhe si
5

Vulić, N., 1909, 158, n. 94; Mócsy, A., 1970, 120. I pari si shportë e ka dëshifruar
Dušanić, S., 1975, 132.
6
Cambi, N. – Marović, I. – Nikolanci, M. – Rapanić, Ž., 1973, 16, n. 19.
7
S. Ivčević, 2006, 138-139, fig. 10.
8
Cambi, N. – Marović, I. – Nikolanci, M. – Rapanić, Ž.1973, 19, n. 33. T. 6.
9
Petrović, P., 1986, 22, n. 12.
10
Čremošnik, I., 1963, 108, fig. 2.
11
Ëeigand, Th., 1908, 154-155, fig. 3; Pfuhl, E.– Möbius, H., 1979, T. 172, fig. 1136, T.
292, fig. 2018.
12
Noack, F., 1894, 320-323, fig. 3, 5.

9

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

motive më vete13, te tre ekzemplarë14 është e ngjashme me paraqitjen në stelën nga
Matka, por edhe në shoqëri të pasqyrës. Po ashtu haset edhe si motiv i vetëm në
fronton, ngjashëm me ekzemplarin nga Timak minusi, të cilit në një rast i përgjigjet
edhe forma gjysmërrethore e frontonit15, si dhe aq më shumë në një stelë nga
Frigjia edhe forma e shportës së skalitur në frontonin trekëndor i është shumë e
ngjashme16. Në fronton të kësaj forme shporta paraqitet në më shumë ekzemplarë17.
Në një ekzemplar tjetër nga Frigjia gjendet në njërën nga edikulat në mesfushë18,
ngjashëm me ekzemplarin nga Matka . Boshti dhe furka si motive më vete në dy
raste paraqiten me krehrin19, kurse rrallëherë edhe vetëm20. Madje, në disa
ekzemplarë të stelave të shek. II nga Frigjia, figurat shumë të stilizuara të gruas dhe
burrit së bashku në këmbë janë paraqitur me mjetet më karakteristike të tyre në
duar: gruaja me bosht dhe furkë, kurse burri me drapëz/kosore21, pa dyshim
simbolet e pozitës së tyre në familje.
Prototipin e këtyre motiveve, ngjashëm me ato të tualetit, si tërësi e pajimeve të
gruas, në monumentet mbivarrore në përgjithësi do kërkuar në stelat atike të kohës
klasike, ku ishin të lidhura ngushtë me të ndjerën. Aq më shumë kur shporta te
grekët e lashtë ka qenë simbol i dashur i virtytit të gruas,22 e që, pa dyshim, edhe
boshti me furkën. Mirëpo, në formën që këto motive paraqiten në kohën romake
janë karakteristike vetëm për Azi të Vogël, sidomos Frigji, ku konsiderohen vetëm
të natyrës dekorative, pos ekzemplarëve të cekur te të cilët boshti dhe furka gjenden
në duart e të ndjerave, të cilat gruan simbolikisht e cilësojnë si zonjë shtëpie,
matronë.23 Kështu prejardhjen e paraqitjes ts tyre edhe në stelat e Dardanisë do
kërkuar pra në Azi të Vogël nëpërmjet të ardhurve nga ky territor, të cilët kanë
luajtur një rol si në bartjen e tipit të stelës me nishe pesëkëndëshe24, siç është e
pranishme edhe në stelën nga Draçeva, ashtu edhe në bartjen e disa nga motivet e
tjera, siç janë harqet në varg,25 që janë të pranishme në stelat nga Matka dhe Timak
minusi. Megjithëse legjionet kishin një ndikim mbizotërues, sidomos legjioni VII i
Klaudit, qoftë ushtarët aktivë, qoftë veteranët e vendosur, një rol mjaft të
13

Miltner, F., 1937, 52-54, n. 56-57, figs. 30, 31; MAMA 5, 1937, T. 59, fig. 287; Pfuhl,
E.– Möbius, H., 1979, T. 172, fig. 1142.
14
Miltner, F., 1937, 54-56, n. 59, fig. 33; MAMA 6, 1939, T. 64, fig. 368; Pfuhl, E.–
Möbius, H.,1979, T. 72, fig. 1136, T. 307, fig. 2146.
15
MAMA 5, 1937, T. 26, fig. 70 (1).
16
MAMA 5, 1937, T. 22, fig. 43 (1).
17
Keil, J.– v. Premerstein, A., 1911, 86, fig. 45 (nga Lidia); MAMA 5, 1937, 131, n. 285,
fig. 61, T. 38, fig. 139 (nga Frigjia).
18
MAMA 5, 1937, T. 22, fig. 44 (1).
19
Miltner, F., 1937, 54-56, n. 59, fig. 33 (në pjesën e sipërme të shtyllës së stelës
figurative); MAMA 6, 1939, T. 61, fig. 355 (në frontonin e stelës në trajtë të dyerve).
20
Miltner, F., 1937, 51-52, n. 55, fig. 29; MAMA 6, 1939, T. 63, fig. 363.
21
Pfuhl, E. – Möbius, H., 1979, T. 171, figs. 1137, 1138.
22
Khr. Dušanić, S., 1975, 132, shën. 7.
23
F. Noack, 1894, 334.
24
Khr. Čremošnik, I., 1958, 10-12; Dobruna-Salihu, 2003-2005, 87.
25
MAMA 5, 1937, T. 30, fig. 89, T. 22, fig. 44 (1); MAMA 8, 1962, fig. 65, 109.
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rëndësishëm e kanë pasur edhe civilët e ardhur – tregtarët dhe skllevërit, siç
dëshmojnë dedikantët në ekzemplarët tanë, ku, pos rastit nga Timak minusi (fig. 2),
i cili është veteran, të tjerët janë civilë.
Duke marrë parasysh se që të gjithë ekzemplarët e trevës dardane me këto motive i
janë përkushtuar gruas, e cila në rastin e stelës nga Matka (fig. 1) është e një e
liruar, ndërsa vetëm në një rast bashkëshortëve (fig. 2), mund të thuhet se ato ishin
të lidhura me të ndjerën, prandaj edhe kanë domethënie simbolike. Si të tilla, këto
motive janë në pajtim të plotë me ato të ekzemplarëve nga Dalmacia. Sa i takon
etnitetit, antroponima e tyre është e ndryshme: greke, latine dhe vendëse.
Megjithëse përkatësia gjuhësore e emrit nuk do të thotë se e përcakton gjithmonë
entitetin e bartësit të tij26, vetëm në stelat nga Draçeva dhe Dimci (fig. 3, 4) ato
ishin të prejardhjes vendëse.27
Nga kjo që trajtuam këtu mund të konkludojmë se paraqitja e mjeteve të punës së
gruas në monumentet mbivarrore të Dardanisë, sidomos të pjesës qendrore ku nuk
kemi asnjë rast – përkundër gjetjeve të boshtit në dy varre grash vendase në
varrezën lindore të Skupit28, e cila dëshmoi praninë dhe rëndësinë e saj te gruaja
dardane edhe në kuptimin praktiksi mjet pune, edhe në atë simbolik në cilësi të
matronës – nuk gjeti ndonjë aplikim në monumentet e popullsisë vendase, që flet
për konservatizmin e madh të saj. Kjo në të vërtetë ishte edhe arsyeja e
koncentrimit të tyre kryesisht në koloninë e Skupit.
Mjetet e punës së burrit – veglat
Numri i stelave me paraqitje të këtyre mjeteve po ashtu është i kufizuar dhe
nga e gjithë Dardania deri tash disponojmë me pesë sish: tri nga areali i Skupit dhe
dy nga pjesa qendrore dhe ajo veriorre. Megjithatë, ato janë të ndryshme, duke u
përbërë nga kazma, kosorja, sëpata, darët dhe çekani,. Në dy raste janë skalitur në
fushën kryesore relievore dhe në fronton, kurse në tri në xokol dhe fushën
epigrafike. Zakonisht gjenden në kombinim me njëra-tjetrën ose me pajimet e
tualetit, ndërsa vetëm në një rast një vetëm.
K a z m a (ascia)* paraqitet në dy stela të qendrave të ndryshme: në arealin e
Skupit dhe në Timak minus. Në stelën e gjetur në Shkup29 (fig. 5) gjendet së
bashku me kosoren në kornizën e djathtë te nishës pesëkëndëshe portretore me
bustet e çiftit bashkëshortor, brenda së cilës në anën e majtë janë paraqitur pajimet
e gruas, krehri dhe sandalet. Të gjitha këto motive i karakterizojnë përmasat shumë
të vogla dhe punimi në reliev mjaft të cekët. Në stelën e Timak minusit30 (fig. 6)
26

Alföldy, G., 1969, 17.
Dobruna-Salihu, E., 2006, 54-55.
28
Mikulčić, I., 1975, 95.
29
Dragojević-Josifovska, B., 1982, 115-116, n. 110; Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, n.
68,T. 32, fig. 61.
30
Petrović, P., 1995, 115, n. 77; Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, 776, n. 250, T. 115, fig.
217.
27
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është paraqitur si motiv më vete në
kornizën e poshtme të xokolit, në fushën
e të cilit gjendet kantari me hardhi të
rrushit. Për dallim të ekzemplarit të
Shkupit, këtu është trajtuar mjaft bukur
në reliev të lartë.
Ngjashëm me Dardaninë, kazma
edhe në monumentet e pjesës më të
madhe të provincave danubianoballkanike paraqitet shumë rrallë. Kurse
mu në fqinjësinë e Skupit, në pjesën
veriperëndimore të provincës së
Maqedonisë, në trevën e Kavadarit është
dokumentuar disa herë së bashku me
kosore31. Ndërkaq, paraqitja e saj është e
shpeshtë në pjesën bregdetare të provincës së Dalmacisë me qendër në Salonë,32
ndërsa në brendi është shumë e rrallë33. Po ashtu mjaft e shpeshtë është edhe në
monumentet mbivarrore të Italisë Veriore, ku shumica e ekzemplarëve janë të
njohur nga Ravena.34 Mirëpo, nga të gjitha provincat më së shumti haset në Gali,
ku paraqitet me mjete tjera të punës, si darë, sëpatë, çekan dhe të tjera.35
Për prejardhjen e këtij motivi ekzistojnë mendime të ndryshme studiuesish.
Duke u nisur nga fakti se monumentet e Dalmacisë me këtë paraqitje janë më të
lashtat, nga ana e arkeologut kroat, B. Gabriçeviqi, kjo trevë është konsideruar si
qendër nga e cila paraqitja e kazmës është përhapur në monumentet mbivarrore të
provincave të tjera të perëndimit Latin.36 Mirëpo, studiuesit e tjerë e kanë
kundërshtuar kët konstantim. F. Buliqi, duke e konsideruar kazmën si simbol
religjioz kelt, pohoi se paraqitja e saj në provincën e Dalmacisë ishte e lidhur me
okupimin kelt të Ilirikut.37 Kurse J. J. Hatt paraqitjen e saj në monumentet e
Dalmacisë ua atribuon ushtarëve nga Lindja.38 Një pikëpamje e ngjashme u paraqit
edhe nga L. Couchod dhe A. Audin, sipas të cilëve paraqitja e kazmës në këtë
territor ishte sjellë me legjionarët nga Azia e Vogël.39 Duke u bazuar në faktin se
ky motiv paraqitet vetëm në monumentet e arealit të Skupit dhe në Timak minus,
prejardhja orientale duhet t'i atribuohet edhe paraqitjes së kësaj vegle në trevën
dardane, sidomos në ekzemplarin e Skupit ku janë skalitur edhe objektet e
31

Vulić, N., 1941-48, 58, n. 118, 59, n. 121, 64, n. 134, 74, n. 155.
Khr. Gabričević, B., 1959, 300; Rinaldi Tufi, S., 1971, 142; Vasić, M., 1977, 47 e tutje.
33
Sergejevski, D., 1935, 17-18, T. 5, fig. 1.
34
Mansuelli, G. A., 1967, 144-145, T. 22, fig. 58, 164-165, T. 37, fig. 101, T. 38, fig. 103,
181, T. 49, fig. 145 (nga Ravena).
35
Espérandieu, E. – Lantier, R., 1908, 193, n. 1196; Hatt, J. J.,1945, 246, fig. 9, 247, fig.
10 dalje; Ëalter, H., 1974, 128-129, T. 70, n. 162.
36
Gabričević, B., 1959, 301.
37
Khr. Gabričević, B., 1959, 301, shën. 12.
38
Hatt, J. J., 1945, 83 e tutje.
39
Khr. Gabričević, B., 1959, 300, bilj. 8; Rinaldi Tufi, S., 1971, 142, shën. 178.
32
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pajimeve të gruas. Mirëpo, bazuar në emrat e të ndjerëve dhe dedikantëve që janë
të pranishëm në mbishkrimet e të dy stelave40, prejardhjen e këtij motivi në trevën
dardane, megjithëse më parë duhet kërkuar në Lindje, megjithatë, nuk duhet lënë
anash edhe Galinë.
Me domethënien simbolike të paraqitjes së këtij motivi, si edhe të formulës
përkushtuese "sub ascia dedicare" janë marrë shumë studiues, ndër të cilët në kohë
të fundit më meritorë janë Gabriçeviqi dhe M. Vasiqi.41 Sipas llojit të interpretimit
të gjithë studiuesit ndahen në dy grupe kryesore: njëri grup kazmën e konsideron si
vegël të vërtetë me të cilin hapet, përkatësisht ndërtohet varri, kurse grupi tjetër si
simbol religjioz të lidhur me pavdekshmërinë e shpirtit.42 Megjithëse mendim të
ngjashëm ndan Gabriçeviqi, megjithatë, në njërën anë, e konsideron si vegël të
vërtetë me të cilën është kryer një pjesë e punës së monumentit mbivarror, kurse,
në anën tjetër, e konsideron edhe si simbol të së drejtës së pronësisë së varrit, me
ç’rast kazma fiton domethënie të simbolit të besimit në jetën e amshueshme.43
Ndërkaq, Vasiqi e sheh vetëm si simbol religjioz që ndihmon të ndjerët në kalimin
e tyre në botën tjetër në kuptim të një farë garancije për qëndrim të lumtur në atë
botë.44 Kështu, sipas tij, në monumentet mbivarrore kazma është paraqitur si
simbol i lidhur me kalimin e shpirtit në botën tjetër, që e ilustron me dy
monumente mbivarrore nga Ravena, ku është paraqitur së bashku me Hermesin.45
Për simbolikën religjioze të saj të lidhur me pavdekshmërinë e shpirtit mund të
flasin edhe dy stela nga Kavadari, ku, pos kosores, gjenden edhe motivet astrale: në
njërën motivi i gjysmëhënës, kurse në tjetrën mbi paraqitjen e saj gjendet yll-rozeta
gjashtërremëshe brenda rrethit.46 Në të mirë të kësaj flet edhe ekzemplari ynë nga
Timak minusi meqë i është përkushtuar gruas. Mirëpo, në anën tjetër, se bëhet fjalë
edhe për vegël të vërtetë e dëshmojnë ekzemplarët e shumtë nga Galia, ku kazma
gjithmonë është paraqitur së bashku me veglat e tjera, ashtu si edhe në monumentet
e Kavadarit me kosore. Këtë e vërteton edhe ekzemplari ynë nga Shkupi, meqë
ascia paraqitet në këtë kombinim dhe mu pranë portretit të burrit. Prandaj,
konsiderojmë se mendimi i Gabriçeviqit për kuptimin e dyfishtë të saj është
interpretimi më adekuat, për çka flasin edhe këta dy ekzemplarë.
K o s o r j a (falx) paraqitet në dy stela të arealit të Skupit: në stelën e cekur
nga Shkupi së bashku me kazmën dhe në një stelë nga Bardovci me skenën e
banketit mortor në nishe, ku është paraqitur në xokol47 (fig. 7). Te të dy
ekzemplarët është punuar mjaft sheshtë, me dallim të stelës së Bardovcit ku është i
përmasave të mëdha me formë të qartë.
40

Dobruna-Salihu, E., 2006, 56.
Gabričević, B., 1959, 299-310; Vasić, M., 1977, 43-51.
42
Khr. Gabričević, B., 1959, 299 e tutje.
43
Gabričević, B., 1959, 305, 308, 309.
44
Vasić, M., 1977, 50.
45
Mansuelli, G. A., 1967, 165-166, T. 38, fig. 103.
46
Vulić, N., 1941-48, 64, n. 134, 74, n. 155.
47
Koračević, D., 1983, 215-218, figs. 1-2, e cila e ka deshifruar si asci; Dobruna-Salihu, E.,
2003-2005, 652-653, n. 41, T. 21, fig. 37.
41
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Përkitazi me stelën e Shkupit, sipas mendimit të B. Josifovskës, kemi të bëjmë me
thikë të shtrembër (culter crepidarius) e cila, sipas J. Forbesit, në kohën romake
është përdorur për prerje të lëkurës gjatë punimit të sandaleve.48 Kjo studiuese
ofron dëshmi të mëtejshme duke deklaruar se sandalet, në këtë rast, nuk paraqesin
garderobën e gruas, por prodhimin e punës së të ndjerit gjatë jetës; vegla, pra, ka
shërbyer për prerjen e lëkurës nga e cila janë punuar sandalet, në bazë të së cilës
autorja konkludon se ky ishte një këpucëtar, simbol i të cilit ishte kjo vegël në trajtë
gjysmëhëne, e cila në variante të ndryshme mund të gjendet në punëtoritë ku
punohen sendet e ndryshme prej lëkure, si sandalet, opingat, çantat etj.49
Në anën tjetër, është e njohur që sandalet në monumentet mbivarrore janë
paraqitur si atribut i gruas, aq më tepër kur gjenden së bashku me pajimet e tjera të
saj, si në rastin tonë, ku edhe gjenden pranë portretit të gruas, ashtu si edhe veglat
pranë portretit të burrit. Këtë e hasim edhe në stelat e përkushtuara grave me figurat
e tyre në këmbë të gjetura në mjedisin rural të Shqipërisë së sotme50, e që hasen
edhe në vende të tjera, ku sidomos i ilustron ekzemplari i stelës nga Pisa në Italinë

Veriore me atributet e ndara të burrit dhe të gruas (pasqyra, krehëri, balsami,
furqeta dhe sandalet)51. Bazuar në këta ekzemplarë dhe të tjerë, ne besojmë se kjo
është një kosore, e cila në radhë të parë është përdorur në vreshtari. Ky pohim, para
së gjithash, është bazuar në faktin se kjo vegël në Azi të Vogël, në monumentet
mbivarrore të së cilës haset shumë shpesh, zakonisht paraqitet së bashku me
48

Josifovska, B., 1959, 208, shën. 45.
Josifovska, B., 1959, 208-209, shën. 47.
50
Komata, D., 1989, 221, fig 2a, 4
51
Dimitrov, D. P., 1942a, 362, fig. 18.
49
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pajimet e tualetit dhe të punëdorës së gruas, qoftë vetëm me to, ku në një rast
gjendet edhe degëza e hardhisë52, qoftë në kombinim edhe me veglat e tjera, siç
haset me sëpatë në një stelë nga Lidia.53 Gjithashtu haset edhe pa pajime të gruas,
vetëm me vegla të tjera, ku një stelë nga Frigjia, ngjashëm me rastin tonë, është
paraqitur me kazmë, përfundi kosores gjendet hardhia me vile rrushi; të dy motivet
me siguri janë të lidhura nga fakti se ky mjet është përdorur për krasitje të
hardhisë54. Po ashtu, edhe në një reliev nga Libia është paraqitur një figurë
njerëzore me kosore në dorë pranë hardhisë me një vile rrushi55. Në një stelë
figurative nga Frigjia me paraqitje të pajimeve të gruas, kët vegël, e cila paraqitet
në pjesën e sipërme të kornizës me motivin e hardhisë, në nishen relievore me
dorën e djathë e mban edhe mashkulli në këmbë, i cili me dorën e majtë në xhoks
mban disa frute.56 Në pajtim me këto paraqitje, studiuesit të cilët janë marrë me
këto monumente nga Azia e Vogël këtë vegël e kanë quajtur: “drapëz-thikë”, “thikë
vreshte ”, ose “drapëz kopshti”.57 Në anën tjetër, edhe stelat e Kavadarit me
paraqitje të kazmës pranë së cilës, si në rastin tonë, gjithmonë gjendet kosorja58,
dëshmojnë për faktin se paraqitja e këtyre dy motiveve së bashku është një gjë
mjaft e zakonshme. Kosorja, në kombinim me vegla të tjera ose vetëm, gjendet
edhe në monumentet e dy qendrave nga pjesët e ndryshme të territorit ilir: dy stela
vijnë nga Burnumi (Ivoshevci te Knini) në Dalmaci, ku së bashku me veglat e tjera
është paraqitur në xokol, në mesin e të cilave në njërin monument gjendet edhe
kazma59, dhe një pllakë e thjeshtë vjen nga Dyrrahu, që pa dyshimi i takon të
ndjerit nga ambienti rural, në të cilën është skalitur si motiv i vetëm, duke paraqitur
simbolin e punës bujqësore.60 Siç e kemi përmendur më herët, ky mjet në stelat e
Frigjisë, i cili, me një të dalë në pjesën e jashtme i ngjan shumë ekzemplarit nga
Bardovci, gjendet edhe në duart e figurave të meshkujve në këmbë,61 por, para së
gjithash, në kuptim të simbolit të përgjithshëm të profesionit të mashkullit.
Sa i takon prejardhjes së këtij motivi në monumentet e trevës dardane, duke u
nisur nga fakti se edhe motivet e tjera, që paraqiten në stelën nga Shkupi, si
objektet e tualetit dhe të gardërobës së gruas62, ashtu si edhe vet kazma, janë me
prejardhje nga Azia e Vogël, mendojmë se gjithashtu, edhe kjo vegël, në këtë rast
duhet të jetë e të njëjtës prejardhje. Po ashtu edhe në rastin e stelës nga Bardovci,
pa marrë parasysh prejardhjen italoveriore të bartësit të saj63, nxitjen për paraqitjen
52

MAMA 5, 1937, T. 22, fig. 44 (1); MAMA 6, 1939, fig. 277; Pfuhl, E.– Möbius, H.,
1979, T. 172, fig. 1136 (nga Frigjia).
53
Keil, J. – v. Premerstein, A., 1911, 139, fig 86.
54
MAMA 5, 1937, T. 30, fig. 89
55
Mendel, G., 1914, 64-65, n. 302 (735).
56
Khr. Pfuhl, E. – Möbius, H., 1979, T. 172, fig. 1136.
57
MAMA 5, 1937, 49; Miltner, F., 1937, 55; Pfuhl, E. – Möbius, H., 1979, 281, 282.
58
Khr. shën. 31.
59
Patsch, C., 1900, 74-75, n. 4, fig. 16; Suić, M., 1970, 100, n. 4, T. 3, fig. 1.
60
Toçi, V. 1962, 114-115, fig. 57.
61
Khr. shën. 21.
62
Dobruna-Salihu, E., 2014, 151 e tutje.
63
Khr. Dobruna-Salihu, E., 2006, 57.
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e kësaj vegle më parë duhet kërkuar në Lindje, në të mirë të së cilës flet forma e saj
identike me atë në monumentet e Azisë së Vogël. Mirëpo, në anën tjetër, si vegël e
zakonshme bujqësore, që është e lidhur drejtpërsëdrejti me profesionin e të ndjerit
si bujk, ka mundur të skalitej në mënyrë të pavarur, pa ndikime nga jashtë, që e
vërteton paraqitja e saj në pllakën e Dyrrahut.
S ë p a t a, d a r ë t d h e ç e k a n i, (securis, forcipis, malleus) janë
paraqitur në dy stela të qendrave të ndryshme, ku janë të kmbinuara në dy mënyra:
në njërën nga areali i municipit me emër të panjohur në rrjedhën e epërme të Drinit
të Bardhë, të gjetur në Klinë64 (fig. 8), sëpata dhe darët së bashku, me kontura të
theksuara në reliev shumë të cekët, janë paraqitur në fund të fushës mbishkrimore,
kurse në tjetrën, nga areali i Skupit, të gjetur
në Mirkovc65 (fig. 9), gjendet çekani i
paraqitur së bashku me pasqyrën përfundi
rozetës në fronton.
Deri sa nga trevat fqinje veriore dhe
lindore nuk janë gjetur monumente me
paraqitje të tilla, në ato perëndimore, ilire,
nga Dalmacia66 dhe treva e Histrisë67 janë të
njohura stelat me paraqitje të veglave, disa
prej të cilave ofrojnë analogji me
ekzemplarët tanë. Kurse në pjesën jugore të
Shqipërisë së sotme janë gjetur dy stela
figurative me paraqitje të ndjerit të pajisur
me vegla farkëtari gjatë procesit të punës sa
ishte gjallë: në njërën një person vetëm me
çekan dhe në tjetrën dy sish duke ushtruar
këtë zeje me çekan, darë etj.68 Nga trevat e
tjera në paraqitjen e veglave dallohen Galia
dhe Azia e Vogël; në Gali, ndër të tjera, hasen sëpata, darët dhe çekani,69 kurse në
Azi të Vogël, pos paraqitjës së veglave, që janë të zakonshme, gjenden edhe
paraqitjet portretore me vegla të punës, ku një vend të veçantë e zënë, po ashtu,
farkëtarët me çekan në dorë dhe gjatë procesit të punës70, që e hasim edhe në trevat
e tjera, siç është rasti me Itali të Veriut.71

64

Vulić, N., 1941-48, 125, n. 273.; Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, 770, n. 236, T. 112, fig.
208.
65
Vulić, N., 1931, 213-214, n. 569; Dobruna-Salihu, E., 2003-2005, 659, n. 54, T. 26, fig.
48.
66
Vulić, N., 1931, 124, n. 303; Suić, M., 1970, 100, T. 3, fig. 1.
67
Jurkić, V., 1975, 324, T. 2, fig. 2.
68
Gjergji, A., 1969, 154, fig. 2, 3.
69
Hatt, J. J., 1945, 246, fig. 9, 247, fig. 10 e tutje.
70
Mendel, G., 1909, 328, fig. 40; Pfhul, E. – Möbius, H., 1979, T. 175, figs. 1168-1170 e
tutje.
71
Khr. Scrinari, V. S. M., 1970, 122-123, n. 357 (në Akuile).
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Domethënia simbolike e këtyre motiveve është e qartë. Ato ishin në lidhje
të drejtpërdrejtë me profesionin e të ndjerit gjatë jetës, prandaj simbolizonin
zejtarinë që e kishte praktikuar.72 Dëshmi të kësaj janë edhe paraqitjet portretore
gjatë punës në zanatin e tyre. Prandaj, në rastin e stelës nga Mirkovci me siguri
fjala është për farkëtar, kurse në atë nga Klina për zdrukthëtar73. Edhe pse për
shkak të mungesës së mbishkrimeve ne nuk mund ta përcaktojmë etninë e këtyre
personave, ata më parë ishin të prejardhjes vendëse. Po ashtu, edhe sa i takon
prejardhjes së paraqitjes së këtyre veglave, duke marrë parasysh se, si shenjë e
profesionit të ndjerit, ato kanë mundur të paraqiten në monumentet mbivarrore të
gjitha provincave dhe trevave të Perandorisë në mënyrë të pavarur, atëherë edhe në
trevën dardane mund ta konsiderojmë të ketë qenë një dukuri e tillë.
*

*

*

Në fund mund të themi se të
gjitha këto paraqitje janë shumë të
rëndësishme për studimin e mjeteve të
punës dhe veprimtarisë së përditshme
punuese të botës femërore dhe
mashkullore në Dardani gjatë kohës
romake, si dhe prejardhjen e tyre në
monumentet mbivarrore të kësaj treve.
Numri më i madh i këtyre motiveve –
veçanërisht ato të gruas – janë të
prejardhjes lindore, të cilat i pasuruan
stelat me elemente të reja. Pjesa tjetër e
tyre, me gjithë numrin shumë të vogël,
dy sish të paraqitur në stelën nga Klina
dhe një në stelën e Mirkovcit, na ofron
dëshmi të paraqitjes së tyre si kreacion
vendor, duke na ofruar njohuri për praninë edhe të zejeve të farkëtarit dhe
gdhendësit, shume të përhapura edhe në trevat e tjera.

72

Për domethënien e paraqitjes së veglave khr. Suić, M., 1970, 124, i cili është i të njëjtit
mendim me M. Abramićin, sipas të cilit ato ishin në lidhje të drejtëpërdrejtë me profesionin
e të ndjerit dhe pjesëmarrjen në punime të cilat i kryenin legjionarët, ndësa C. Patsch dhe
disa studiues të tjerë u mohojnë atyre këtë kuptim.
73
Khr. Suić, M., 1970, 124 për këtë zeje në trevat e tjera.
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BARDHOSH GAÇE

IDRIZ AJETI SI DIJE DHE PËRVOJË PËR
FILOLOGJINË DHE ALBANOLOGJINË
SHQIPTARE
Në 100-vjetorin e lindjes
E çdo fushe studimore, kërkimore dhe interpretuese të dijes filologjike
shqiptare, qofshin studimet e një studiuesi të gjuhës dhe shkencëtari të gjuhës
shqipe është e pamundur të mos takohesh me një referencë të rëndësishme të punës,
kontributit, interpretimit dhe mendimit të akademik Idriz Ajetit, i cili është gati i
bërë njësh me zhvillimet më të arrira dhe më pozitive të gjuhësisë dhe filologjisë
shqiptare pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, pavarësisht veprimtarisë së tij
në rrethana të ndryshme, në vende të ndryshme dhe në vështirësi bashkëpunimi të
vazhdueshëm me kryeqendrën shqiptare Tiranën.
Jetëshkrimi dhe “bashkëbisedimi” real me veprimtarinë e akademik Ajetit
janë treguesit e një lufte të vazhdueshme dhe të paepur, që ai dhe brezi i tij e bënë
me kohën në kuptimin total të fjalës, me prapambetjen e trashëguar, me mungesën
e institucioneve të kërkimit shkencor, me mungesën e studimeve bashkëkohore, me
mungesën e përvojës dhe mbi të gjitha; me nivelin e studimeve filologjike në
vendet fqinje dhe ato evropiane. Studimet shqiptare ishin thuajse të
pakonsiderueshme, përveçse ndonjë kontributi të çmuar albanologjik nga njëra anë
dhe ndonjë studimi shqiptar, i pamundur për të imponuar forcë dhe vullnet.
Rreth 188 kontribute zyrtare shkrimore, të nivelit shkencor dhe studimor
përbëjnë një pasuri të rëndësishme albanologjike të aktivitetit të akademik Idriz
Ajeti gjatë gjithë veprimtarisë së tij në një hapësirë të konsiderueshme kohore. Po
të kemi parasysh këtë shtrirje kohore, në rrethanat reale në të cilat veçmas është
zhvilluar kultura shqiptare, e në veçanti puna gjurmuese, studimore dhe afatgjatë e
linguistikës dhe filologjisë sonë kombëtare shqiptare, që nga fillesat e rrugës për të
ndërtuar një institucion studimesh të konsoliduar dhe të suksesshëm, përballimi i
prapambetjes dhe koha konkurruese e kësaj fushe të gjerë në gadishull dhe më
gjerë, përplasja me një nacional- shovinizëm dashakeqas, që i është kundërvënë
kulturës shqiptare, kuptohet fare mirë se ç’luftëtar i madh i shkencës ka qenë dhe
mbetet dhe akademiku Idriz Ajeti.
Vështrimi inteligjent që mund t’i bëjë një studiues dhe njohës i mirë i
zhvillimit të filologjisë shqiptare kontributit shkencor të akademik Ajetit, mendoj
se, përveçse jetëveprimtaria (jetëshkrimi) i tij është vërtet i rëndësishëm, i
ngjeshur, i ngarkuar dhe shprehës i vitalitetit të tij, por shpjegon dhe rrugën nëpër
të cilën ka ecur dhe gjuhësia shqiptare, që në vitet e para të pas-çlirimit e deri sot.
Kontributi shkencor i akademik Ajetit është një ditar i rëndësishëm i plejadës së
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akademikëve shqiptarë, të cilëve u është dashur të “riparojnë” copa- copa shtrojën e
lashtë shqiptare të gjuhës dhe të kulturës sonë, e cila për fatin e keq tonin, siç thotë
dhe akademik Ajeti, – u shkrua vonë. Gjetja e copave, të cilat janë shpërndarë
nëpër kohë, nëpër vende, nëpër kulte, besime, kulturë, fusha të tjera të dijes dhe
kujtesës, një pjesë e madhe e tyre është zhdukur apo ka humbur, nuk ka qenë një
punë e një dite, e një viti apo një dekade, por një kohë e gjatë e gjurmuese,
këmbëngulëse, e studiuesve dhe shkencëtarëve të palodhur të natyrës dhe të kalibrit
si: Xhuvani, Cipo, Riza, Çabej, Demiraj, Ajeti, Domi dhe të tjerë.
Në këtë arritje dhe traditë të mirë të filologjisë shqiptare, ku është mundur
të kemi një përvojë të admirueshme të punës shkencore, me ç’rast janë vënë në
vendin e duhur personalitetet të dijes gjuhësore, janë ngritur tekste fundamentale të
të gjitha fushave të gjuhës shqipe, veçmas të gramatikës historike dhe fonetikës,
studimet mbi etimologjinë, interpretimim e autorëve dhe teksteve të vjetra të
shqipes, brezi i Ajetit ka një rëndësi të madhe dhe të pazëvendësueshme.
Idriz Ajeti ka qenë një rastësi e domosdoshme për fatin e kulturës, shkollës
shqipe dhe filologjisë shqiptare në të gjitha rrethanat e saj. Për shkak të fatit të keq
historik të copëtimit të trojeve shqiptare në vitet 1912 – 1913, një pjesë e
rëndësishme e trojeve shqiptare iu dhurua sllavëve, të cilët njihen si armiqtë dhe
sunduesit historik, armiqtë e historisë, folklorit, gjuhës, çështjes etnike të
shqiptarëve, veçmas në Kosovën e sunduar prej tyre. Siç dihet, pjesa më e madhe
dhe më e njohur e njerëzve të dijes në këto troje dhe vendbanime të lashta e të
qytetëruara nga shqiptarët dhe kultura e tyre, përveçse punës shkencore, studimeve
të standardeve perëndimore, kanë pasur në punën e tyre dhe një tipar qenësor, të
rëndësishëm dhe të pazhbëshëm, atë të një patriotizmi të qartë atdhetar. Ky element
i bashkëngjitur dhe veprues në argumentet shkencore për shqiptarët, si njëri nga
popujt më të vjetër të Ballkanit dhe të Evropës, e ka shndërruar këtë punë
shkencore në një faktor mbijetese për kulturën shqiptare në rrethanat armiqësore që
fqinjët dhe akademitë e tyre kanë projektuar dhe vënë në punë kundër shqiptarëve
dhe gjithë trashëgimisë së tyre qytetare, kulturore dhe etnike.
Akademik Idriz Ajeti, përveç shkollimeve, nuk u largua kurrë nga vendi i
tij, në ditë të mira dhe në ditë të këqija, duke punuar, shkruar, studiuar, kontribuar
dhe dhënë dije si një luftëtar, i cili nuk e lë kurrë llogoren e tij. I prirë për t’u marrë
me filologji, Ajeti ka qenë në frontin më të vështirë për gjatë gjithë veprimtarisë së
tij studimore, që lidhet kryesisht me çështje të rëndësishme të shqipes, shkollës
shqipe dhe shumë aspekte që kërkonin interpretime dhe argumente shkencore.
Gjatë një periudhe kohore, siç është ajo nga vitet 1945 e deri në mes të
viteve ’60 të shek. XX, kur gjuha shqipe, shkolla shqipe, filologjia shqiptare ishin
në një kohë zhvillimesh dhe angazhimi të rëndësishëm për të fituar terrenin e vet,
kontributi i akademik Idriz Ajetit është i shquar, pasi ai punonte në disa fronte,
qoftë atë të shkollës, të teksteve të shqipes, të shkencës dhe të një angazhimi akoma
më patriotik mbi shqipen në Kosovë, e cila, siç dihet, ishte nën regjimin titist, i
prirë për të mos u zhvilluar shkolla dhe kultura shqipe në këtë vend.
Në jetëshkrimin e akademik Ajetit nuk mund të lihet pa u përmendur,
madje pa u reflektuar me realizëm veprimtaria pedagogjike, puna me tekstet dhe
dija shkencore që ai bëri pa u lodhur, pa u tërhequr nga vështirësitë, pa iu
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nënshtruar asnjë presioni, që ishte i pranishëm në Kosovë dhe në të gjithë territoret
etnike shqiptare. Është e rëndësishme të vlerësohen këto kontribute, pasi ato
përbëjnë në njëfarë mënyre dhe rrugën që ka ndjekur filologjia shqiptare në
Kosovë, përmes mjeteve dhe institucioneve të ndryshme, që nga shkolla, niveli
universitar, në tekste shkollore, në studimet dhe në institucionin e njohur
albanologjik të Prishtinës, i cili ka qenë një qendër e rëndësishme për studimet dhe
gjithëpërfshirjen e kontributeve shkencore të dijes shqiptare, për shkakun e një
kufizimi jo të lehtë politik në Shqipëri, me ç’rast jo pak personalitete të dijes iu
nënshtruan kufizimit.
Akademik Idriz Ajeti lindi në vitin 1917 në Tupallë të Jabllanicës së
Epërme. U shkollua në Banjë të Sijarinës, pastaj arsimin e mesëm e vijoi në Shkup
dhe më pas filloi studimet e larta në Fakultetin e Filozofisë të Universitetit të
Zagrebit për Romanistikë dhe i përfundoi në Fakultetin e Filozofisë së Beogradit.
Ka qenë një fat i mirë për gjuhësinë dhe filologjinë shqiptare, pasi Ajeti ishte
specializuar për gjuhët perëndimore dhe orientale pranë albanologut dhe
shkencëtarit të njohur Karlo Taliavini, po ashtu dhe pranë studiuesit dhe
albanologut tjetër të shquar kroat Henrik Bariç dhe vitet 1945 e zunë atë në një
moshë relativisht të pjekur, rreth 27 vjeçar, ndërsa në vitet ‘53, ai ishte në cilësinë e
profesorit të gjuhës shqipe në moshën 34 vjeçare.
Idriz Ajeti është ndër pionierët e parë të arsimit shqip në Kosovë, jo vetëm
në fillimet e tij, por dhe në vazhdimin dhe shtrirjen e tij me gjithë vështirësitë që
ka paraqitur arsimi shqip në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare. Është po ashtu
bashkëthemeluesi dhe punëtori i palodhur i institucioneve shkencore të gjuhësisë,
linguistikës në Kosovë, që nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve, Instituti
Albanologjik në Prishtinë, themelues i revistave dhe botimeve shkencore dhe
gjuhësore në Kosovë dhe bashkëpunëtor i përhershëm i botimeve shkencore në
Tiranë e në mjaft botime shkencore mbi gjuhën shqipe dhe albanologjinë në
Ballkan dhe më gjerë.
Po ashtu, akademik Idriz Ajeti ka qenë drejtues i këtyre institucioneve në
Kosovë, që nga universiteti, Instituti Albanologjik, Akademia e Shkencës dhe
Arteve, drejtues i katedrës së gjuhës shqipe, themelues i revistës “Gjurmime
albanologjike”, revistës “Studime” të Akademisë së Shkencave, themelues i disa
revistave me studime në gjuhën e huaj dhe ajo që është më e rëndësishmja, ai
themeloi pranë Universitetit të Prishtinës Seminarin për Gjuhën, Letërsinë dhe
Kulturën Shqiptare, një organizëm tepër të rëndësishëm dhe funksional për gjuhën
shqipe, kulturën dhe zhvillimet shkencore të saj që në vitin 1947.
Akademik Idriz Ajeti ka doktoruar me një temë specifike, e cila ka të bëjë
me çështjet e kulturës dhe gjuhës shqipe mbi të folmen shqipe të fshatit Arbnesh të
Zarës në Kroaci, një e folme interesante dhe e rëndësishme për shumë çështje të
shqipes, për të cilën kanë shkruar dhe kanë gjurmuar dhe shumë studiues të tjerë të
shqipes nga Shqipëria, Kroacia, Italia dhe nga Kosova.
Kontributet shkencore të Ajetit kanë në thelbin e tyre përveç punën e
lodhshme dhe të vështirë të shkencëtarit dhe një lloj patriotizmi kombëtar, pasi ai
është njëri nga njerëzit e dijes dhe filologjisë në të cilën u mishërua një politikë
kombëtare e rëndësishme për gjuhën shqipe në rrethana të vështirë për të qenë kaq
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aktive dhe vepruese kryesisht në Kosovë dhe në dijet universitare të Prishtinës, në
të cilin u përgatitën mësues, studiues, lëvrues të gjuhës shqipe dhe shkencëtarë të
saj. Të kësaj natyre janë punimet shkencore në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaj,
kumtesat në simpoziumet në Prishtinë, Tiranë dhe vende të tjera.
Idriz Ajeti ka qenë dhe mbetet njëri nga filologët që i dha mbështetje të
madhe çështjes së gjuhës letrare të shqipes, që u kurorëzua në Kongresin e
Drejtshkrimit në Tiranë, duke e mbrojtur këtë veprim të rëndësishëm të unifikimit
të shqipes me argumente të shumta shkencore, qoftë nga pikëpamja historike, atë të
dialekteve, të zhvillimit të gjuhës dhe ajo që ishte më e rëndësishme; si një moment
i duhur për shqiptarët në kushtet ballkanike dhe të zhvillimeve historike.
Veprimtaria shkencore e akademik Ajetit preku të gjitha fushat e
veprimtarisë dhe kontributit shkrimorë të kohës. Ai ka qenë dhe vazhdon të jetë i
pranishëm në shumë çështje të debatueshme të dijes sonë filologjike, duke sjellë në
argumente interpretime të plota dhe referenciale, me ç’rast i ka shërbyer një
ekuilibri të rëndësishëm në çështjet e debatueshme veçmas pas viteve 90-të në
Shqipëri dhe në Kosovë.
I rëndësishëm është kontributi i akademik Ajetit dhe në fushën e
albanologjisë. Albanologjia shqiptare, duke pasur një trashëgimi të suksesshme, me
kontribute dhe angazhime të studiuesve të huaj, kryesisht gjermanë, austriakë,
kroatë, italianë dhe ndonjë tjetër, të cilët, përveçse kanë zbuluar në kulturën dhe në
gjuhën shqipe një taban të lashtë të kësaj gjuhe dhe kulture, ata i kanë dhënë vendin
e duhur shqipes në trungun e gjuhëve të familjes indoevropiane, si një gjuhë e
rëndësishme dhe detyrimisht referenciale për shumë gjuhë dhe interpretime
gjuhësore të natyrës fonetike apo të formave të caktuara gramatikore.
Idriz Ajeti ka pasur fatin të punojë dhe të studiojë pranë dy albanologëve të
njohur Taliavini dhe Bariç, të njohur për punën shkencore dhe raportin e drejtë me
pasurinë dhe faktin që gjuha shqipe sjell jo vetëm për vjetërsinë e saj, por dhe
referencën që ajo përbën për shumë gjuhë të tjera ballkanike dhe indoevropiane.
Akademik Ajeti iu përkushtua albanologjisë, i cili përveçse e themeloi Institutin
Albanologjik të Prishtinë, përveçse e drejtoi atë, ai qe dhe mbetet një kontribues i
madh, ndoshta më i rëndësishmi i kësaj qendre të madhe kërkimore dhe shkencore,
që i ka sjellë shqipes shumë vlera dhe kontribute.
Studiuesit Shaban Demiraj, Emil Lafe, Et’hem Lika, Gjovalin Shkurtaj,
Rami Memushaj, Begzad Baliu, përveçse e quajnë akademik Ajetin bard i
studimeve albanologjike, e cilësojnë atë trashëgimtari i albanologjisë historike, i
cili i takon brezit më të arrirë të shekullit të XX-të, i cili ka sjellë sinteza të mëdha,
ku u mishëruan tiparet e shkollës austriako-gjermane, italiane, duke u marrë me
kërkimet në fushën e dialektologjisë historike, dhe të kohës, sonë, leksikologjisë
dhe etimologjisë (brenda kontakteve gjuhësore ballkanike) dhe normëzimit të
gjuhës shqipe. Përmes një pune të jashtëzakonshme Ajeti siç shkruan Baliu: “në
kërkimet e tij ka përditësuar: etimologjizmat e Gustav Majerit, lesikun historik të
Franc Miklosiçit, guturalet e Holger Pedersenit, rezultatet në fushën e
dialektologjisë së Karlo Taliavinit, fjalëformimin dhe etimologjitë e Norbert Joklit,
ballkanizmat e romanizmiat e Skokut”.
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Pra, akademik Ajeti, i cili për fatin tonë të mirë ka një hapësirë kohore të gjatë të
veprimtarisë së tij shkencore dhe kulturore, është një gurë themeli i dijes sonë
filologjike për shkakun se puna e tij ka qenë plotësisht shkencore, argumentuese, e
referuar në fakte dhe dokumente, pasi ai ka një cilësi të rrallë në saktësinë e
interpretimit dhe përcjelljes nga burimi në argumentin e tij shkencor të
dokumenteve shkrimore të shqipes dhe të huaja, të vjetra dhe të reja, pa i censuruar
dhe keqpërdorur ato. Po ashtu puna e tij, e cila tashmë është e botuar, e sistemuar, e
vlerësuar dhe e përfshirë më së shumti në memorien dhe kontributet shkrimore të
institucioneve shkencore dhe ato të dijes në Shqipëri dhe në Kosovë, është një
model i mirë për studiuesit dhe albanologët e rinj shqiptarë dhe ata të huaj. Ai e ka
botuar punën e tij më së shumti në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja, të cilat i
zotëron me shumicë.
Akademik Idriz Ajeti hyn në radhën e njerëzve të shquar të dijes shqiptare
dhe veçmas në plejadën e gjuhëtarëve shqiptarë të cilët dhanë zgjidhje
fondamentale dhe thanë “fjalën e fundit” për shumë çështje të historisë së gjuhës
shqipe. Pra, ai është njëri nga ata që u morën mjaft shkencërisht me çështjet
diakronike të shqipes siç ishin dhe Çabej, Riza, Domi, Demiraj, apo Meyeri,
Pederseni, Jokli apo Tagliavini. Në këtë kuptim, për shkak të një kontributi
madhor, dhe historia e punës dhe krijimtarisë së Ajetit është në njëfarë kuptimi
“histori e historisë së shqipes” (Ethem Lika, “Studime filologjike, nr.3-4, 2007, fq
203)
Vepra e akademikut të njohur, titulluar “Histori e gjuhës shqipe” është një
kontribut i çmuar dhe një libër me peshë jo vetëm në punën dhe veprimtarinë e
Ajetit, por dhe ndër kontributet e çmuara të gjuhësisë shqiptare. Ajo u botua në
vitin 1969 dhe është një morfologji historike e shqipes, e cila dëshmon dhe zbulon
dimensione të reja të “hetimeve të gjana etimologjike indoevropiane”, siç thotë vetë
Ajeti, në vijimin e rrugës së këtyre studimeve të nisura që më herët nga të tjerët.
Ajeti mendon se kanë shumë rëndësi hulumtimet dhe studimet e kësaj fushe, pasi
ato ndihmojnë shumë në fushën e morfologjisë historike të shqipes, të cilat duhen
parë si zhvillime të brendshme të shqipes dhe jo aq si i kanë trajtuara të huajt në
zgjidhjen e problemeve të gjuhëve të tyre.
Vepra “Histori e gjuhës shqipe” shkruhej nga një autor shqiptar, i cili
parashtron dhe zgjidh jo pak probleme, me qëllimin për të nxitur më tej dhe për të
shtuar kontributet shkencore, me ç’rast tregohet se gjuha shqipe, struktura e saj ka
historinë e vet, e cila rrjedh nga një mëmë, nga ku rrjedhin dhe gjuhët e tjera
indoevropiane. Në këtë pikëpamje, Ajeti me këtë kontribut të rëndësishëm u nis
nga parimi i ndryshimit përmes krahasimit, duke pasur një material të rëndësishëm
argumentues me të folmen e Arbëneshëve të Zarës në Kroaci.
Idriz Ajeti është një studiues dhe një hulumtues i jashtëzakonshëm “një
endacak gjuhësor””siç thuhet ndryshe për të, çka ka ndihmuar dhe kalimin e
rëndësishëm të kërkimeve dhe interpretimeve shkencore nga të shkruarit për
hulumtimet dialektore në ato etimologjike apo morfologjike. Në këtë pikëpamje, në
librin shkencor “Histori e gjuhës shqipe”, Ajeti u mor me aspekte të rëndësishme
sipas ideve dhe dijeve të tijë, të cilat ai i quante të qëndrueshme, siç ishte ajo e
asnjanësit të shqipes.
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Ajeti ka hedhur ide dhe ka gjurmuar, duke marrë në konsideratë një lëndë
të konsiderueshme, lidhur me gjininë dhe numrin e emrave, çështjen e veçantë dhe
të debatueshme në historinë e trigjinisë së emrave të shqipes. Në çështjen e
debatueshme mbi ekzistencën e gjinisë asnjanëse në shqipe, Ajeti përkrah
pikëpamjen e gjuhëtarëve si Pedreseni, zhdukjen e vijës së kufirit gjinor tek emrat
jofrymorë të Meyeri-t, larminë e formave të shumësit të emrave mashkullorë të
Feidler-it. Po ashtu, ai është prononcuar mbi çështjet e vjetërsisë së ndërrimit të
gjinisë së emrave, në mbështetje të tezës së Shaban Demirajt, duke kërkuar për
trajtim të mëtejshëm shumësin e emrave të shqipes, madje është marrë posaçërisht
dhe me njohjen dhe vëmendjen mbi ndikimin e disa dukurive gjuhësore dhe rolin e
emrave nuse, lule, shumësin e emrave male dhe gabime.
Akademik Ajeti ka dhënë një kontribut shkencor, argumentues dhe
debatues mbi sistemin rasor të shqipes, mbi karakterin analitik apo sintetik të tij.
Një çështje e tillë, e cila ka angazhuar mendje të mprehta dhe të njohura të
gjuhësisë shqiptare, për shkakun se në një periudhë sistemi rasor i shqipes u zhduk,
të çon në përfundimin se ajo ka marrë tipare analitike të pjesshme dhe më vonë të
plota, ka vazhduar të sjellë qasje të rëndësishme dhe rimarrje të një opinioni të
gjerë shkencor.
Një çështje tjetër e rëndësishme në studimet e shqipes, në të cilat është
angazhuar akademik Ajeti është dhe ajo e nyjave, raporti kronologjik për parësinë e
nyjave të prapme a të përparme. Lidhur me këtë çështje, Ajeti ndjek prof. Eqrem
Çabejn, i cili ndryshe nga Pederseni, mendon se nyjat e prapme janë shumë të
vjetra në shqipe, praktikisht shfaqjes së proklizës nga enkliza. Në këtë pikëpamje,
kontributi i studimeve të akademik Idriz Ajetit i ka ardhur në ndihmë dhe
studimeve mbi evolucionin në morfologjinë e gjuhës shqipe. Përmes një hulumtimi
të tillë, të argumentuar mirë nga Çabej, vlen të përmenden përfundime të
rëndësishme mbi nyjat e përparme nga ato të prapmet, për shkak se nyjat e
përparme shfaqen kur ka nyje të prapme, dhe se nyja e përparme e gjinores
formalisht shkon me emrin prijës. E njëjta gjë mund të thuhet dhe me burimin e
mbaresës së kallëzores së shquar njëjës të gjinisë mashkullore dhe femërore –n(ë),
tezë e lënë në harresë.
Akademik Idriz Ajeti u përfshi në të gjitha çështjet e rëndësishme të gjuhës
shqipe, duke mos iu shmangur debatit dhe bashkëpunimit shkencor me mendimet e
linguistëve shqiptarë dhe të huaj. I tillë është dhe debati mbi përemrat dëftorë dhe
pronorë, për të cilët në veprën e Ajetit janë parashtruar gjithë pikëpamjet kryesore
të zhvillimit të tyre, për të cilat autori mban një qëndrim të rezervuar. Lidhur me
elementët formues të pronorëve nëse elementët e pronorëve janë dëftorë a nyja dhe
elementët e dyta mbeturina pronori a gjinore të vetorëve ai shkruan: “Gjan të jetë i
drejtë mendimi që në pronorë shikojmë shkrimjen e dëftorit primitiv me vetorin”.
Kështu te joni, elementi nistor do të nxjerrë nga dëftori i vetës III (a+jo, kë-jo dhe
me vetorin ne, neve të gjinore- dhanores : (a-jo+ne (neve)-jonë. Po ashtu dhe për
zhvillimin e vetorëve , për burimin e paradigmës së tyre, Ajeti mori në konsideratë
të gjitha kontributet shkencore që ishin thënë lidhur me këtë çështje.
Vepra “Histori e gjuhës shqipe” ka një kontribut të rëndësishëm dhe mbi
sistemin foljor të shqipes, e cila rezymon në njëfarë mënyre dhe gjithë kontributet

26

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

dhe literaturën shkencore në të cilën bëhet fjalë për një çështje të tillë. Në vepër ka
kontribut për sistemimin dhe kategorizimin në ato klasa ku vërtetohet burimi dhe
zhvillimi i ngjashëm indoevropian i foljeve të zgjedhimit me –mi, për
kategorizimin kronologjik të tipave të caktuar foljesh në burimin latin dhe vendës,
duke veçuar foljen në –oj, në parashtrimin dhe shpjegimin e shumë formave
dialektore siç është ai i përqasjes së habitores paskësha, i formës jo veprore i
foljes hapesha, po ashtu shpjegimin e gjatësisë së zanores a, veta e tretë njëjës (ai
ka), e foljes kam dhe për disa zhvillime të zanoreve indoevropiane me funksion
gramatikor.
Akademik Ajeti ka një gjykim të ftohtë dhe të përmbajtur në dhënien e
përfundimeve për shumë çështje delikate të zhvillimeve historike të morfologjisë së
shqipes, kryesisht me burimet e këtyre zhvillimeve, duke i kërkuar dhe trajtuara si
ndryshime brendagjuhësore, ndryshe shumë studiuesve të huaj që janë të prirë t’i
shohin si krahasime ndërgjuhësore dhe jo brendagjuhësore. Shumë studiues të
huaj, më së shumti kanë njohur metodën sesa materialin e shqipes dhe dukuritë
morfologjike të shqipes i kanë lidhur me latinishten dhe greqishten. Ndërsa burimin
e së ardhmes me do+lidhore Ajeti e mbështet te Pederseni dhe Sandfeldi, të cilët e
mendojnë si burim nga greqishtja, por në një arsyetim të mëvonshëm (“Kërkime
gjuhësore” 1978), Ajeti kur merret me pjesëzën do e së ardhmes do+të punoj, që
është formë e vetës së tretë të foljes dua, mendon se ka ndjekur rrugën që ndjek sot
folja kam, në formën e së ardhmes së arbëreshëve të Italisë kam+të vete, e cila
përgjithëson formën e vetës së tretë njëjës ka (ai ka) në të gjitha format vetore. Si
model të huaj, por të modelit latin Ajeti shpjegon dhe formimin e perfektit të
shqipes, si një “calque –gramatikor”. Po ashtu dhe shfaqjen sporadike të
foljes jam, në perfektin e foljeve jo kalimtare jam ardhë, Ajeti e shpjegon si një
ndikim të gjuhëve sllave në Ballkan.
Vepra “Histori e gjuhës shqipe” është shkruar rreth 40 vite më parë. Ajo
është një vepër me karakter sistematik, por prek të gjithë strukturën morfologjike të
gjuhës shqipe, duke mbetur një kontribut i vyer në fushën e shkencës së gjuhësisë
shqiptare, nga një mendje me horizont të gjerë, me intuitë të mprehtë shkencore,
me intelekt dhe bagazh të madh.
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RAMI MEMUSHAJ
KUJTIM KAPLLANI

ANDROKLI KOSTALLARI – FIGURË E SHQUAR
E GJUHËSISË SHQIPTARE
Akademiku Androkli Kostallari (1922–1992) është një ndër intelektualët
shqiptarë më në zë të gjysmës së dytë të shek. XX, i cili me veprën dhe me punën e
palodhur drejtuese e organizuese ka lënë gjurmë të thella në albanologji. E nisi
veprimtarinë e vet në fushën e publicistikës, duke punuar gjatë periudhës 1945–
1949 si përgjegjës i redaksisë së brendshme të gazetës “Bashkimi” e më pas si
sekretar kolegjiumi dhe si kryeredaktor i saj. Por më pas do ta linte gazetarinë për
t’iu kushtuar një fushe tjetër, gjuhësisë, të cilën nuk e braktisi gjer në fund. Kjo
kthesë në jetën e tij nisi me dërgimin në Bashkimin Sovjetik për studime gjuhësore
pranë Universitetit “Lomonosov” të Moskës. Në degën klasike të gjimnazit të
shtetit në Shkodër kishte marrë bazat e formimit filologjik, duke përvetësuar shumë
mirë frëngjishten e italishten dhe duke marrë njohuri të shëndosha për latinishten e
greqishten, kështu që dërgimi i tij për studime linguistike në Moskë qe një zgjedhje
shumë e qëlluar.
I përfundoi studimet e larta në vitin 1954 me rezultate të shkëlqyera, duke
ndjekur paralelisht për tre vjet edhe studimet për gazetari, që kishte qenë dashuria e
tij e parë. Profesori i shquar rus Viktor Vinogradov i propozoi ta mbante asistent në
katedrën e gjuhësisë, por diplomanti i ri kishte vendosur të kthehej në Atdhe.
Menjëherë pas kthimit në Shqipëri A. Kostallari filloi punën në Institutin e
Shkencave, si nëndrejtor i Institutit të Historisë dhe të Gjuhësisë, duke drejtuar
njëkohësisht edhe sektorin e leksikologjisë e të leksikografisë, në krye të të cilit
qëndroi deri në vitin 1990. Më 1957 emërohet zëvendësdekan i Fakultetit të
Historisë dhe të Filologjisë, kurse më 1957, pas bashkimit të këtij institucioni me
Universitetin e Tiranës, emërohet dekan i këtij Fakulteti (1957–1962) dhe drejtor i
Institutit të Gjuhësisë e të Historisë, duke qëndruar në këtë detyrë deri në vitin
1990. Me themelimin e Akademisë së Shkencave më 1972, u zgjodh akademik dhe
anëtar i presidiumit të saj. Emri i tij ishte bërë i njohur edhe në botën shkencore
europiane dhe për këtë në vitin 1963 u zgjodh anëtar i Komitetit të Shoqatës
Ndërkombëtare të Studimeve për Europën Juglindore (AIESEE), kurse më 1974
anëtar i byrosë së këtij Komiteti dhe nënkryetar i tij. Më 1969 u zgjodh anëtar i
Komitetit Ndërkombëtar të Shkencave Onomastike (CIOS). Ka qenë edhe anëtar i
redaksisë së “Atlasit të Gjuhëve të Europës”.
Akad. Kostallari ka marrë pjesë me referate e kumtesa në tubime
ndërkombëtare brenda e jashtë vendit, duke kryesuar edhe delegacione shqiptare në
veprimtari të tilla, si në Athinë, Kopenhagë, Mynih, Paris, Romë, Sofje, Stokholm
etj. Ai ka marrë pjesë edhe në Kongreset Ndërkombëtare të Shkencave Onomastike
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në Amsterdam e Vjenë si dhe në Kongresin Ndërkombëtar të Gjuhësisë në Berlin
më 1987. Për punën e tij në fushën e gjuhësisë, sidomos të teorisë së gjuhës letrare,
Universiteti i Goteborgut (Suedi) i ka dhënë titullin “Doctor honoris causa” në
shkencat filologjike dhe “Magjistër i arteve të lira”.
Ai ka kryer detyrën e kryeredaktorit të revistave shkencore “Studime
filologjike” e “Studia Albanica” dhe detyra të tjera në komisione e redaksi
shkencore. Ai kishte punë vetëm me punën – pasioni i tij i patjetërsueshëm.
Përkushtimi i tij ishte gjuhësia, adhurimi ishte fjala, të cilën e gjurmonte deri te
folësi më i largët dhe më i moshuar. Për këtë organizoi një rrjet të gjerë
mbledhësish e studiuesish të fjalës shqipe në çdo qendër fshati të bashkuar. Si
pasojë e kësaj pune, u arrit që deri në vitin 1990 kartoteka e leksikut të shqipes të
numëronte 4 milionë skeda me 150 mijë fjalë. Atij i shkonte plotësisht thënia e F.
Kafkës se “gjuha është dashuri deri te varri”.
Krahas punës shkencore dhe drejtuese, akad. Kostallari shërbeu si pedagog
i leksikologjisë dhe i gjuhësisë së përgjithshme në Universitetin e Tiranës.
Leksionet e tij kanë tërhequr vëmendjen e gjithë studentëve, mësuesve dhe
studiuesve të letrave shqipe, por, fatkeqësisht, ato nuk arriti t’i përmblidhte dhe t’i
botonte si tekste universitare. I njihte mirë teoritë gjuhësore moderne, dinte të
përzgjidhte ndër to elementet më racionale, që ishin të pajtueshme edhe me
ideologjinë e kohës. Në këtë veprimtari atë e ndihmoi jo vetëm formimi i
shëndoshë shkencor, por edhe vullneti i papërkulur, mendjemprehtësia e veçantë
dhe aftësia për të depërtuar në thelbin e dukurive. Ai ka vlerësuar përherë studiuesit
më të ndritur të gjuhësisë botërore – që nga lashtësia deri te bashkëkohësit,
veçanërisht studiuesit e huaj që i ishin kushtuar albanologjisë.
Për veprimtarinë e tij të shumanshme shkencore, akad. A. Kostallari
dekorohet më 1959 me “Urdhrin e Punës të Klasit të Dytë” për veprimtari të shquar
në fushën e shtypit; në vitin 1972 dekorohet me Urdhrin “Naim Frashëri” të Klasit
të Parë për ndihmesë të shquar në fushën e arsimit e të kulturës; më 1974 mori
“Çmimin e Republikës të Shkallës së Parë” për veprën “Drejtshkrimi i gjuhës
shqipe”. Këtë çmim mori edhe për “Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe”. Për merita
në fushën e arsimit, më 1987 u nderua me titullin e lartë “Mësues i Popullit”.
Me ndarjen e akad. A. Kostallarit nga jeta më 23 mars 1992, shkenca shqiptare
humbi një ndër përfaqësuesit e saj më të shquar. Sikurse vinte në dukje atëherë
akad. I. Ajeti, me vdekjen e tij kulturës dhe gjuhësisë shqiptare i këputej një krah i
fortë. Dhe, vërtet, zhvillimet në shkencat albanologjike të këtyre 25 vjetëve
tregojnë se do të duhet të kalojë një kohë e gjatë që të dalë një personalitet me
aftësi organizuese të jashtëzakonshme dhe me autoritet shkencor si ai.
*

*

*

Për gati një gjysmë shekulli akad. A. Kostallari ka qenë një nga figurat
qendrore në fushën e albanologjisë. Ai u shqua për horizontin e tij të gjerë, për ide
të guximshme dhe për aftësi të rralla organizative, të cilat i dëshmoi që nga koha
kur mori përsipër barrën e rëndë të organizimit e të krijimit të institucioneve
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kulturore e shkencore e deri në fund të jetës. Pa e tepruar, mund të themi se shumë
nga arritjet e gjuhësisë shqiptare dhe të disiplinave të afërta mbajnë vulën e tij.
Si drejtor i Institutit të Historisë dhe të Gjuhësisë të Universitetit të Tiranës
(1957–1972), ai mori pjesë aktive në ideimin, projektimin dhe udhëheqjen e
veprimtarisë shkencore të gjuhësisë, të letërsisë, të historisë, të folklorit letrar e
muzikor, të arkeologjisë, të etnografisë etj., duke krijuar një rrjet të gjerë
bashkëpunëtorësh në të gjithë Shqipërinë, të cilët qëmtonin me vëmendje të dhëna
nga kultura dhe trashëgimia popullore.
Punën shkencore akad. A. Kostallari e pati filluar që student në Moskë, si
bashkautor i një fjalori të vogël shqip-rusisht (1951), si autor i një shkrimi për
problemet themelore të gjuhësisë shqiptare (1953) dhe si redaktor i “Fjalorit
rusisht-shqip” me 25 mijë fjalë (1954), ku ai, me gjithë moshën e re, shfaqi
formimin e shëndoshë shkencor në fushën e leksikologjisë e të teknikës
leksikografike dhe një njohje të mirë e të gjithanshme të gjuhës shqipe. Po pas
kthimit në Atdhe ai nisi një veprimtari të dendur shkencore, me artikuj e
monografi, me kumtesa e referate në konferenca e kongrese kombëtare e
ndërkombëtare dhe si anëtar i komisionit hartues në serinë e gjatë të fjalorëve
terminologjikë. Më 1961, nën drejtimin e tij filloi përpunimi i një projekti të ri të
drejtshkrimit të gjuhës shqipe, i cili u botua në shkurt 1967, si “një drejtshkrim i
vetëm për një formë të vetme të gjuhës letrare” dhe, si i tillë, pas një viti u miratua
njëzëri nga Konsulta Gjuhësore e Prishtinës (prill 1968) për t’u përdorur nga
shqiptarët në ish-Jugosllavi, duke u bërë kështu drejtshkrim i gjuhës letrare
kombëtare shqipe.
Në karrierën shkencore e drejtuese të akad. A. Kostallarit duhen veçuar dy
momente kulmore: puna për hartimin e fjalorit shpjegues të gjuhës standarde dhe
organizimi i Kongresit të Drejtshkrimit (20–25 nëntor 1972). Pas botimit të
Projektit të drejtshkrimit më 1967 dhe ribotimit të tij në Prishtinë më 1968, Instituti
i Historisë dhe i Gjuhësisë nën drejtimin e A. Kostallarit organizoi për katër vjet
një diskutim të gjerë masiv të Projektit në gjithë vendin. Kjo solli edhe rritjen e
interesimit të shoqërisë e të administratës së shtetit për problemet e gjuhës letrare.
Ndërkaq, duke iu përgjigjur zhvillimeve në Prishtinë, ai propozoi të mbahej në
Tiranë një konferencë për drejtshkrimin. Propozimi e tij u pranua, po me
ndryshimin që të mos ishte konferencë, po kongres mbarëkombëtar. Si kryetar i
komisionit organizues të Kongresit të Drejtshkrimit, ai tregoi aftësitë e tij të
gjithanshme në të gjitha fazat e ndërtimit të asaj veprimtarie me vlerë të lartë
shkencore e kombëtare. Në Kongres mbajti referatin “Gjuha letrare shqipe dhe disa
probleme themelore të drejtshkrimit të saj”, që përbën një nga arritjet e tij më të
rëndësishme në trajtimin teorik të problemeve të formimit të shqipes letrare.
Pas botimit të “Drejtshkrimit të gjuhës shqipe” (1973), përpunuar sipas
Rezolutës dhe materialeve të tjera të Kongresit, ai, për t’i çuar punët, si gjithmonë,
deri në fund, punoi për ndërgjegjësimin e opinionit lidhur me nevojën e kujdesit
shtetëror për zbatimin e drejtshkrimit të njësuar në të gjitha institucionet shtetërore,
në të gjitha organet e shtypit dhe në mjetet e tjera të komunikimit masiv.
Por puna së cilës A. Kostallari i kushtoi gjithë jetën ishte hartimi i fjalorit
shpjegues të gjuhës shqipe. Me një varg studimesh monografike rreth parimeve
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teorike të hartimit të fjalorit normativ të shqipes, rreth strukturës së sistemit
leksikor të gjuhës shqipe dhe rreth disa prej mënyrave fjalëformuese tepër
prodhuese të shqipes, ai përgatiti shtratin teorik ku do të lindte “Fjalori i gjuhës së
sotme shqipe” (1980), në të cilin pasqyrohet në mënyrën më të plotë kodifikimi i
normës leksikore, morfologjike, drejtshkrimore e drejtshqiptimore të shqipes
standarde. Ky fjalor, që për nga vëllimi i fjalësit dhe struktura semantike e zërave
nuk është kapërcyer deri më sot, ka marrë vlerësime edhe prej botës shkencore.
Punën për hartimin e kësaj vepre madhore të gjuhësisë shqiptare akad. Kostallari e
udhëhoqi si kryeredaktor nga fillimi e derisa pa dritën e botimit.
*

*

*

Krahas punës së talentuar drejtuese e organizative për të ideuar, shtruar
probleme e dhënë zgjidhje të mprehta në mjediset më të përmendura shkencore,
punë e cila i ka zënë një pjesë të mirë të kohës, akad. A. Kostallari punoi pa u
lodhur ditë e natë për përmbushjen e projekteve të veta krijuese. Trashëgimia
shkencore që na ka lënë është shumë e pasur dhe shumëplanëshe. Ajo përfshin
studime teorike në fushën e kulturës së gjuhës, të leksikologjisë, të leksikografisë
etj., të botuara në shtypin tonë shkencor dhe disa prej tyre edhe në revistat e huaja
gjuhësore, si dhe punë konkrete leksikografike të mishëruar në fjalorët shpjegues e
në fjalorin drejtshkrimor të shqipes, në tekste normative e metoda të shqipes, në
fjalorë dygjuhësh (shqip-rusisht e rusisht-shqip) dhe në një mori fjalorësh
terminologjikë. Vepra e tij shkencore përbën një thesar që ka tërhequr vëmendjen e
studiuesve dhe të rretheve shkencore në një varg vendesh.
Por monografitë dhe artikujt e tij janë të shpërndara në revista e gazeta të
ndryshme të kohës, gjë që sot e ka bërë të vështirë shfrytëzimin e tyre. Kjo ka
ndikuar që brezat e rinj të studiuesve të mos i njohin ndihmesat e këtij personaliteti
të shquar të shkencave albanologjike dhe, përgjithësisht, punën e bërë gjatë kësaj
periudhe për standardizimin e shqipes dhe për hartimin e veprave dhe të kodeve
normative të gjuhës standarde shqipe, gjë që u ka dhënë shkas edhe shumë
shtrembërimeve e keqinterpretimeve të ndihmesave të këtij gjuhëtari të shquar.
Me qenë se fushat e lëvruara prej akad. Kostallarit kanë dalë në qendër të
diskutimeve gjuhësore që zhvillohen në arealin shqiptare këta 25 vjetët e fundit,
ribotimi i veprës së plotë të tij qe bërë shumë i domosdoshëm. Vetë autori kishte
menduar për botimin e veprës së tij dhe kishte filluar t’i rishikonte shkrimet, por
ndarja e papritur nga jeta nuk e la ta përfundonte punën e nisur. Edhe Instituti i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë nuk bëri ndonjë përpjekje për ta vijuar punën e nisur nga
akademiku, madje nuk ruajti as dosjen me materialet e ripunuara. Duke e ndier këtë
nevojë, prof. as. Kujtim Kapllani, i ndihmuar nga znj. Irini Kostallari (e bija e
akademikut), ndërmori nismën për grumbullimin, sistemimin dhe hedhjen në
kompjuter të materialeve, një pjesë e të cilave ishin të daktilografuara e të
rishikuara nga vetë profesori, kurse një pjesë e marrë nga revistat dhe gazetat ku
janë botuar.
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Vepra shkencore e akad. A. Kostallarit, që përfshin monografi, studime, referate,
raporte në konferenca shkencore dhe artikuj në shtypin periodik e të përditshëm,
është përmbledhur në katër vëllime. Botimi i saj u mor përsipër nga Akademia e
Shkencave e Shqipërisë dhe dy vëllimet e para kanë dalë tashmë nga shtypi, ndërsa
dy vëllimet e tjera janë duke u dërguar në shtyp. Këtyre katër vëllimeve vjen e u
shtohet edhe një vëllim i pestë, i përgatitur nga prof. as. K. Kapllani dhe i redaktuar
gjithashtu nga prof. Rami Memushaj, që u botua në qershor të vitit të kaluar nga
prof. as. K. Kapllani. Ky vëllim, me titull “Androkli Kostallari – figurë e shquar e
gjuhësisë shqiptare”, përmban shkrime përkujtimore e vlerësime për të të
studiuesve më në zë të kulturës mbarëkombëtare dhe kumtesa e artikuj rreth
aspekteve të ndryshme të veprës së tij shkencore dhe mbyllet me një bibliografi të
përzgjedhur të veprave e studimeve të tij. Në këtë vëllim spikat monografia e prof.
as. K. Kapllanit “Prof. Androkli Kostallari – korifeu i gjuhësisë moderne
shqiptare”, në të cilën i bëhet një paraqitje e thelluar jetës dhe veprës së këtij
akademiku.
Në korpusin e veprës së akad. Kostallarit nuk janë përfshirë leksionet e tij
të gjuhësisë së përgjithshme, ato për fjalëformimin si dhe leksionet e kurseve
pasuniversitare, për arsye se nuk gjetëm kopje të daktilografuara të tyre. Por,
ndërkohë, kemi rënë në gjurmë të këtyre materialeve, që i ruajnë studentë të tij, të
cilat mendojmë t’i botojmë si një vëllim i gjashtë.
Botimi i këtyre pesë vëllimeve do të ndihmojë për të njohur në tërë gjerësinë e saj
veprën e këtij gjuhëtari të shquar dhe për të davaritur mjegullën e akuzave
ideologjike të bëra ndaj tij në këto vite. Me botimin e këtij korpusi pesëvëllimesh,
që u rikthen gjuhëtarëve shqiptarë, studentëve dhe mësuesve të gjuhës shqipe
akademikun A. Kostallari, përgatitësi i korpusit dhe redaktori i tij përmbushën një
detyrim moral si studentë të tij dhe një amanet që ai nuk ua pat lënë.
*

*

*

Në vëllimin e parë dhe të dytë, me titull “Studime në fushën e gjuhës
letrare kombëtare”, janë përfshirë studimet për problemet e gjuhës letrare, të
fjalëformimit e të leksikografisë, në të cilat akad. A. Kostallari ka trajtuar në
rrafshin teorik e praktik çështjet e standardizimit të gjuhës shqipe dhe të hartimit të
kodeve e të veprave normative të saj. Botimi i këtyre punimeve në dy vëllime do të
ndihmojë për të njohur më mirë punën e madhe të bërë nga gjuhësia shqiptare për
përmbushjen e detyrës së standardizimit të gjuhës shqipe, duke studiuar sistemet e
ndryshme të saj dhe duke hartuar veprat themelore kodifikuese, punë që ka pasur si
aktor kryesor dhe si udhëheqës këtë gjuhëtar të shquar. Botimi i tyre mendojmë se i
ndihmon jo vetëm njohjes së plotë të veprimtarisë krijuese të akademikut tonë në
fushën e planifikimit gjuhësor, po edhe paraqitjes së kontributeve të gjuhësisë
shqiptare në lëmin e teorisë dhe të praktikës së planifikimit gjuhësor, sukseset e së
cilës jo njëherë kanë tërhequr vëmendjen e opinionit të huaj shkencor.
Në vëllimin e parë shquajnë për nivelin e lartë teorik, për pasurinë e lëndës
gjuhësore të trajtuar dhe për përfundimet e nxjerra nga trajtimi i kësaj lënde
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monografitë “Mbi tiparet kryesore të shqipes së sotme letrare”, “Mbi disa veçori
strukturore e funksionale të gjuhës letrare shqipe të kohës sonë”, “Gjuha e sotme
letrare kombëtare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj”,
“Gjuha letrare e kohës sonë”, “Mbi disa drejtime të përkryerjes së sistemit e të
strukturës së gjuhës sonë letrare” dhe “Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka
jonë”.
A. Kostallarit i takojnë ndihmesat kryesore në trajtimin e problemeve të
lidhura me planifikimin gjuhësor të shqipes dhe me gjuhën standarde. Në gjuhësinë
shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit të kaluar ai shfaqet si njohësi më i mirë, në
mos i vetmi, i teorisë së planifikimit gjuhësor. Kjo duket nga emrat e
sociolinguistëve të njohur që përmend, nga burimet e literaturës që citon, nga
terminologjia e planifikimit gjuhësor që përdor dhe nga kuptimi bashkëkohor i
raporteve midis gjuhës letrare dhe varianteve të saj. Në lidhje me këtë, vërejmë se
në literaturën tonë gjuhësore ende nuk bëhet dallimi midis varianteve gojore dhe
varianteve letrare të gjuhës. Me mungesën e këtij dallimi shpjegohen edhe pohimet
për zhvillimin konvergjent dhe shkrirjen e dialekteve. Ndërkaq nga leximi i
vëmendshëm i shkrimeve të A. Kostallarit del se ai ka qenë i vetëdijshëm për këtë
dallim. Kështu, në hyrje të punimit “Mbi disa veçori strukturore e funksionale të
gjuhës letrare shqipe të kohës sonë”, ai flet për mbizotërimin e zhvillimit
konvergjent dhe të ndërveprimit “midis varianteve letrare, ku pasqyrohet
evolucioni konvergjent i dy dialekteve të shqipes”, ndërkohë që nuk e pranon këtë
zhvillim konvergjent për variantet e folura (të folmet vendore), të cilat nuk
shkrihen.
Por variantet letrare, pas krijimit të gjuhës standarde, pushojnë së jetuari,
siç ndodhi pas Konsultës Gjuhësore të Prishtinës e sidomos pas Kongresit të
Drejtshkrimit. Me shuarjen e varianteve letrare, gjuha letrare hyn në marrëdhënie
me variantet e folura të gjuhës, dmth. me të folmet vendore. Prandaj Kostallari nuk
flet më për raporte gjuhë letrare – variante letrare, po për marrëdhënie midis gjuhës
letrare dhe të folmeve vendore, si variante gojore të gjuhës shqipe. Këtë ide e
nyjëton qartë në punimin “Gjuha letrare kombëtare dhe epoka jonë” (1984). “Po ta
shohim në tërësinë e saj gjuhën e sotme shqipe si një sistem variantesh, – shkruan
ai, – mund të themi se në krye të tyre qëndron gjuha letrare kombëtare me trajtën e
saj të shkruar, që ka edhe zbatim gojor pothuajse të njëjtë.”
Vëllimi i dytë përmban një numër monografish, studimesh e artikujsh për
planifikimin e statusit të shqipes në trojet etnike e në diasporë. Në artikujt trajtohet
nevoja e rritjes së kulturës gjuhësore, si pjesë e kulturës së përgjithshme, duke
rritur kujdesin e shkollës për zotërimin e normave të gjuhës standarde dhe të shtypit
për zbatimin e rregullave të drejtshkrimit dhe të normave të tjera të gjuhës.
Studimet e monografitë e këtij vëllimi, sipas problematikave që trajtojnë, mund të
ndahen në disa grupe: punime kushtuar politikave gjuhësore në periudhën e Luftës
dhe të Pasluftës, punime për qëndrimin e diasporës ndaj gjuhës standarde, punime
për pastrimin e pasurimin e leksikut të gjuhës standarde dhe punime kushtuar rolit
të De Radës e N. Frashërit në krijimin e gjuhës letrare shqipe.
Studimet “Periudha e Luftës Nacionalçlirimtare – fazë e veçantë në
procesin e zhvillimit të gjuhës letrare shqipe” dhe “Zhvillimi i gjuhës letrare shqipe
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pas Çlirimit dhe përpjekjet e sotme për kulturën gjuhësore”, bashkë me referatin
“Gjuha e sotme letrare kombëtare shqipe dhe problemet themelore të drejtshkrimit
të saj”, mund të shihen si pjesë të një monografie për historinë e planifikimit
gjuhësor të shqipes. Në analizën e ecurisë së politikave gjuhësore të shoqërisë në
këto dy etapa akad. A. Kostallari shfrytëzon një material dokumentues shumë të
pasur dhe të dhëna statistikore të hollësishme, të cilat i përdor për të mbështetur
përfundimet që nxjerr lidhur me qëndrimin e shoqërisë shqiptare ndaj gjuhës së vet.
Ndër studimet kushtuar diasporës, monografia “Diaspora e sotme shqiptare dhe
gjuha letrare kombëtare e njësuar” i kushtohet çështjes së gjuhës letrare të
arbëreshëve të Italisë dhe të arbërorëve të Greqisë. Prof. Kostallari argumenton se
zgjidhja më e drejtë e çështjes së gjuhës letrare të arbëreshëve të Italisë e të Greqisë
është përqafimi prej tyre i gjuhës letrare kombëtare, pasi asnjë e folme e diasporës,
“nuk është larguar nga sistemi i gjuhës kombëtare aq sa të fitojë tiparet strukturore
të një gjuhe më vete”. Kurse në studimin “Ndihmesa të reja të studiuesve arbëreshë
për gjuhën shqipe dhe për kulturën shqiptare” autori merret me veprimtarinë
kulturore e shkencore në gjuhën kombëtare letrare në qendrat kulturore arbëreshe,
duke theksuar se ndihmesat e arbëreshëve janë në disa fusha: mbledhje materialesh
dialektore, studime gramatikore e dialektologjike dhe për gjuhën e shkrimtarëve
arbëreshë të traditës, por edhe për çështje të ndryshme filologjike.
Një vend të mjaftë zënë në këtë vëllim studimet për punën e bërë për
pastrimin e pasurimin e leksikut të gjuhës shqipe. Në studimin “Pastrimi e pasurimi
i gjuhës letrare dhe gjuha popullore si dy nga vijat themelore të politikës gjuhësore
të shtetit tonë” vihet në dukje se themelet e gjuhës letrare kombëtare të sotme u
hodhën nga Rilindja. Rilindësit donin që gjuha letrare e kombit tonë të mbështetej
te gjuha e folur, gjë që mund të arrihej duke nxjerrë fjalët që ndiheshin si të huaja
dhe duke ruajtur sa më të plotë strukturën fonetike, morfologjike e fjalëformuese të
fjalëve të shqipes. Prof. Kostallari thekson se puna për pastrimin e leksikut të
shqipes nga fjalët e huaja dhe pasurimin e tij me fjalë vendi e nisur nga rilindësit
përbën një konstante të politikës gjuhësore që u ndoq nga Komisia Letrare e
Shkodrës dhe nga shteti shqiptar pas Luftës së Dytë Botërore, kur u vu në baza më
të organizuara puna për të pastruar e pasuruar gjuhën tonë letrare.
Çështja e pastërtisë së leksikut trajtohet edhe në studimin tjetër “Baza
popullore e gjuhës letrare shqipe dhe i ashtuquajturi purizëm”, në të cilin autori vë
në dukje se veçori themelore e gjuhës shqipe është “historizmi par exellence”, që
karakterizohet nga homogjenësia, të qenët e shqipes një gjuhë e papërzier, dhe nga
karakteri popullor i saj, që duket më qartë në fushën e leksikut. Në këtë fushë,
prirje e përhershme e gjuhës letrare shqipe mbetet pastrimi i saj nga fjalët e huaja të
panevojshme, që shfaqet më së pari në qëndrimin ndaj orientalizmave dhe në
veçanti ndaj turqizmave, nga të cilat vetëm një e katërta janë bërë fjalë të leksikut
veprues të shqipes letrare.
Duke iu përgjigjur mendimit të disa gjuhëtarëve se lëvizja për të pastruar
shqipen letrare në shek. XIX e XX është lëvizje puriste që e ka varfëruar shqipen,
akad. Kostallari thotë se arsyeja e kësaj lëvizjeje, karakteristike për të gjitha gjuhët
e Ballkanit, është përpjekja për ta shpëtuar gjuhën amtare, që ishte përmbytur me
orientalizma, prandaj nuk ka purizëm të tepruar as në periudhën e Rilindjes, as sot,
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kur lëvizja për pastërtinë nuk është drejtuar vetëm kundër turqizmave, po edhe
kundër oksidentalizmave të panevojshëm. Pra, në shqipe nuk ka pasur një pastrim
purist dhe dëshmi për këtë janë rreth 1500–1800 turqizma që gjenden në fjalorët e
sotëm. Dhe nga kjo lëvizje gjuha shqipe nuk është varfëruar, se pastrimi është
shoqëruar gjithmonë me pasurimin e leksikut me fjalë të brumit shqip.
Pjesë e këtij vëllimi janë edhe dy shkrime kushtuar veprimtarisë gjuhësore
të J. de Radës dhe të N. Frashërit. Objekt i studimit “Rreth një pikëpamjeje të De
Radës për gjuhën e kombit shqiptar” është ideja e poetit se gjuhën letrare shqipe
duhet ta krijonin arbëreshët e Italisë, pasi shqipja ishte më pak e prishur në kolonitë
e Italisë sesa në Shqipërinë e shkelur e të rrafshuar nga turqit. Autori i punimit
rajton rrethanat kulturore e historike në të cilat De Rada u shpreh për atë zgjidhje
dhe shpjegon se gjuha letrare shqipe “nuk mund të formohej vetëm në bazë të një të
folmeje a grupi të folmesh, madje as vetëm nga një e folme e diasporës”.
Në studimin “Vepra e Naim Frashërit për gjuhën letrare të kombit”
vlerësohet puna e Naimit si njeriu që luajti rolin kryesor në hedhjen e themeleve të
gjuhës sonë letrare kombëtare të mbështetur në gjuhën e gjallë të popullit, duke
bërë një punë mjeshtërore “për ta pastruar gjuhën shqipe nga fjalët e ndërtimet e
huaja të panevojshme”. Por, duke qenë se leksiku i varfër i shqipes nuk i mjaftonte,
ai iu drejtua gjuhëve të tjera duke marrë prej tyre jo fjalë, po gjedhe për të ndërtuar
me lëndën e shqipes fjalë të reja. Në këtë mënyrë, Naimi çeli një hulli në të cilën
kanë ecur të gjithë lëvruesit e shqipes nga Rilindja e deri sot, e cila përbën thelbin e
politikës gjuhësore në fushën e leksikut.
*

*

*

Vëllimi i tretë “Fjalëformimi dhe leksikografia” përmban punime e
shkrime për leksikologjinë, leksikografinë dhe fjalëformimin, që kanë qenë fushat
kryesore të punës së akad. Kostallarit. Të gjitha shkrimet e këtij vëllimi kanë qenë
të botuara më parë në revistën “Studime filologjike” ose në tri vëllimet e serisë
“Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”. Në këtë
vëllim janë përfshirë monografi e artikuj që mund të grupohen në tri rubrika:
studime për fjalët e përbëra të shqipes: “Mbi disa veçori të strukturës kuptimore të
fjalëve të përbëra pronësore të shqipes”, “Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në
gjuhën shqipe”, “Kompozitat dëshirore dhe urdhërore të shqipes”, “Kompozitat
ekzocentrike të shqipes si tema fjalëformuese” dhe “Fjalë me strukturë të gjerë
kuptimore”; studime për parimet e hartimit të fjalorëve: “Parimet themelore për
hartimin e Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe” dhe “Fjalori i tipit të mesëm me
përmasa më të ngjeshura”; dhe artikuj për leksikun popullor: “Vëzhgime mbi disa
grupe fjalësh popullore të trojeve verilindore të shqipes”, “Fletorja e fjalës së rrallë
– një mjet i gjallë për të mbledhur leksikun dhe frazeologjinë nga goja e popullit”,
“Fjalë dhe shprehje popullore nga krahina e Lumës” dhe “Fjalë dhe shprehje
popullore nga rrethi i Dibrës”
Në studimet nga fusha e fjalëformimit, akad. A. Kostallari ka trajtuar
shterueshëm fjalët e përbëra në gjuhën shqipe. Këto studime dallohen për
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mbështetjen në një literaturë shumë të pasur, që dëshmon për njohjen prej autorit të
studimeve për kompozitat në gjuhësinë botërore dhe të qëndrimeve të gjuhëtarëve
shqiptarë për këtë temë; për vështrimin e kompozitave të shqipes në përqasje me
gjuhët e sotme indoeuropiane dhe greqishten e vjetër e latinishten; për mbështetjen
në një material shumë të pasur faktik, të vjelë nga burimet e shkruara e nga
ligjërimet popullore si dhe për vlerësimin e pasurisë leksikore të gjuhës shqipe dhe
mundësitë e mëdha të pasurimit të saj me formime të reja të këtij lloji; dhe për
analiza semantike e fjalëformuese, për klasifikime e përgjithësime.
Studimet në fushën e leksikografisë përbëjnë platformën teorike të Institutit
të Gjuhësisë për hartimin e fjalorit shpjegues të shqipes. Mbi parimet e parashtruara
në monografinë “Parimet themelore për hartimin e Fjalorit të gjuhës së sotme
shqipe” është mbështetur Fjalori i vitit 1980, me 41.000 fjalë, si dhe fjalorët e tjerë
shpjegues të botuar më pas. Këto parime përbëjnë një bazë të shëndoshë teorike për
leksikografisë shqiptare edhe në të ardhmen. Njohja e këtyre studimeve
leksikografike është nevojë e ditës sot, kur detyra për hartimin e një fjalori të ri
shpjegues me të paktën dyfishin e fjalëve të fjalorëve ekzistues është bërë
urdhëruese për gjuhësinë shqiptare.
Nga studimet për leksikun popullor, artikulli “Vëzhgime mbi disa grupe
fjalësh popullore të trojeve verilindore të shqipes” është shkruar nga A. Kostallari,
artikulli “Fletorja e fjalës së rrallë…” është shkruar në bashkëpunim me J.
Thomain, kurse shkrimet me fjalë të pambledhura nga krahina e Lumës dhe e
Dibrës, të hartuara nga arsimtarë të atyre trevave, janë përpunuar e redaktuar prej
tij sipas kërkesave kryesore të fjalorëve shpjegues të shqipes së sotme. Për këtë
arsye, redaksia e pa të nevojshme t’i përfshinte në korpusin e veprës.
Vëllimi i katërt “Çështje të filologjisë shqiptare” përmbledh punime që
janë paraqitur si referate në kongrese e konferenca shkencore dhe janë botuar në
revista të ndryshme, si në “Studime filologjike”, “Gjurmime albanologjike” etj. Të
përmbledhura këtu në një vëllim të posaçëm, ato marrin një vlerë të re, sepse
përmbajnë problematika e orientime për zhvillimin e mëtejshëm të albanologjisë.
Tematika e këtyre punimeve është shumë e larmishme: artikuj për fushën e
gjuhësisë, po edhe për fusha të tjera, si folklori, letërsia, historia, për figura të
albanologjisë etj. Ndër to një vend të posaçëm zë referati “Gjendja e studimeve
albanologjike në Shqipëri, probleme dhe detyra të reja” (1962), në të cilin jepet një
panoramë e zhvillimit të shkencave filologjike e historike para Çlirimit,
parashtrohen arritjet kryesore të studimeve albanologjike pas Çlirimit dhe
përvijohen vijat e zhvillimit të tyre në të ardhmen si dhe detyrat kryesore që
shtrohen para tyre. Këto çështje rimerren edhe në disa artikuj të tjerë. Në disa
shkrime të tjera, që janë të natyrës diakronike, flitet për lidhjet e shqipes me
ilirishten dhe për gjenezën e shqiptarëve. Në studimin “Rreth studimeve
onomastike në lëmin e shqipes” ai jep një pasqyrë tërësore të etapave të zhvillimit
të shkencës onomastike dhe një vështrim kritik retrospektiv të kërkimeve
onomastike në fushë të shqipes, të ndihmesave në mbledhjen dhe studimin e
toponomastikës në suazën e kërkimeve e të studimeve të përgjithshme
albanologjike dhe parashtron disa nga vëzhgimet e pikëpamjet e veta për lëndën e
mbledhur e për detyrat kryesore që dalin në këtë fushë. Duke nënvizuar rolin e
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onomastikës, veçanërisht për shqipen si gjuhë me dokumentim të vonë, ai vë në
dukje se “asnjë nga shkencat historike e gjuhësore që është marrë me Shqipërinë
dhe shqiptarët, nuk ka ecur përpara pa pasur ndihmën e të dhënave të
onomastikës”.
Me interes të veçantë janë shkrimet e akad. A. Kostallarit për çështje të
letërsisë, në të cilat ai shfaqet po aq origjinal sa në shkrimet gjuhësore. Në artikujt
rreth prirjeve të zhvillimit të gjuhës së poezisë popullore dhe vlerave gjuhësore të
Eposit, që e vlerëson si “një përmendore të shkëlqyer gjuhësore të popullit tonë”, ai
thekson nevojën e studimit të thellë gjuhësor të kësaj krijimtarie.
Dy studime të tjera letrare me shumë prurje vetjake janë “Figura e
Skënderbeut në letërsinë botërore” dhe “Një vepër e panjohur poetike e Franc
Nopçës (“Gedichte” von Colez Marku). Në të parin ai sjell një informacion
shterues për trajtimin e figurës së Skënderbeut në letërsinë e vendeve të ndryshme
të botës duke filluar nga shek. XVI e deri në shek. XX. Këtë vend që zë heroi ynë
kombëtar në letërsinë botërore, ai e argumenton me atë që Skënderbeu është parë si
një kampion i lirisë dhe se figura e tij do të rrojë edhe si figurë historike, edhe si
figurë letrare përderisa në botë të ketë “popuj që luftojnë për të fituar e për të
mbrojtur lirinë kundër grabitësve të saj”. Ky studim merr një vlerë aktuale sidomos
në ditët tona, kur janë ngritur zëra për “çmitizimin” e figurës së tij dhe për ta
zhbërë epokën skënderbejane.
Studimi tjetër është për një vëllim me vjersha të baronit F. Nopça, të
zbuluar prej vetë akad. A. Kostallarit në Bibliotekën Kombëtare të Vjenës. Duke
bërë një punë të mirëfilltë filologjike mbi këtë vëllim në dorëshkrim, ai arrin në
përfundimin se autori i tij “është dijetari i mirënjohur hungarez Ferenc (Franz)
Nopsca”. Ai i bën veprës një analizë të hollësishme letrare, duke nxjerrë prej saj
edhe të dhëna për kohën kur janë shkruar poezitë, si dhe për vetë jetën e Nopçës.
Një cikël më vete formojnë studimet për gjuhën e autorëve të vjetër, si
Matrënga e Bogdani, si dhe për prurjet e arbëreshëve të Greqisë në fushën e gjuhës
dhe të kulturës shqiptare. Në këto studime gjendet një informacion shumë i pasur
për kulturën arbëreshe dhe për veprimtarinë e autorëve arbëreshë, që kanë qenë të
panjohura ose shumë pak të njohura. Këto studime janë një tregues i asaj se me sa
vëmendje i ndiqte akad. A. Kostallari zhvillimet kulturore e gjuhësore në diasporën
shqiptare të Italisë dhe të Greqisë. Se sa lart i vlerësonte ai gjuhën dhe kulturën
arbëreshe, këtë na e thotë edhe veprimtari dhe studiuesi arbëresh at Anton Belushi
në një shkrim të gjatë përkujtimor për të, që është botuar në vëllimin e pestë të këtij
korpusi.
“E mbsuame e krështërë” e Matrëngës çmohet prej Kostallarit si vepër që
sjell dëshmi të hershme për shqipen, sepse “vërtet është botuar pas librit të parë
shqip, ‘Mesharit’ të Gjon Buzukut, por, në thelb, përfaqëson një gjendje gjuhësore
rreth një shekull më të vjetër se ky libër”, pikërisht sistemin e toskërishtes së shek.
XV, që ishte ruajtur në formë të ngurtësuar në të folmen e Horës së Arbëreshëve.
Por ajo që e ka bërë të shkruajë për këtë vepër, është përpjekja e Matrëngës për të
ndërtuar një gjuhë për gjithë arbëreshët e Italisë dhe kjo përpjekje e tij shihet nga
Kostallari si “një normëzim i parë i gjithë toskërishtes jugore”.
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“Pjetër Bogdani dhe gjuha letrare shqipe” është një punim tjetër i gjatë që i
kushtohet Kontributit të Bogdanit “si lëvruesi më i shquar i gjuhës shqipe përpara
Rilindjes Kombëtare”. Duke i bërë një analizë të thelluar veprës “Çeta e
profetënvet”, Kostallari vë në dukje meritat e Bogdanit si klerik liridashës e
kryengritës i cili do që “t’Arbëneshtë të jenë thjesht një popull i lirë e i shkolluar në
gjuhën e vet amtare” dhe si autor që ka sjellë risi në lëvrimin e shqipes. Ai tërheq
vëmendjen për vlerësimin si duhet të koncepteve dhe të përpjekjeve të Bogdanit për
gjuhën shqipe dhe të rolit të veprës së tij në procesin e formimit të gjuhës letrare
shqipe. Tiparet e veçanta të gjuhës së Bogdanit ai i sheh në rrafshin strukturor
(mbështetja të gjuha e folur e popullit, puna krijuese e Bogdanit për pasurimin e
gjuhës me fjalë të reja) dhe në rrafshin funksional (përvijimi e dallimi për herë të
parë në veprën e tij i stileve funksionale të shqipes dhe krijimi i koinesë letrare të
gegërishtes).
Ndikimi i gjuhës turke në leksikun e gjuhës shqipe është një temë e trajtuar
nga shumë autorë të huaj. A. Kostallari, në dy shkrime të kësaj përmbledhjeje, pas
një vështrimi historik të depërtimit të turqizmave në gjuhën shqipe, jep numrin dhe
fushat e jetës ku kishin depërtuar ato, duke arritur në përfundimin se rreth tri të
katërtat e tyre lidhen kryesisht me jetën qytetëse, ku ndihej i fortë ndikimi i
kulturës dhe i fesë islame, i administratës civile e ushtarake osmane. Prandaj, me
shembjen e sundimit otoman, pesha e turqizmave, që kishin rrezikuar t’i zinin
frymën gjuhës shqipe, erdhi duke u pakësuar me shpejtësi. Përkundër mendimeve
se mënjanimi i turqizmave ka sjellë varfërimin e shqipes, ai argumenton në këto dy
shkrime se leksiku i saj ka ardhur duke u pasuruar.
Një cikël tjetër përbëjnë shkrimet kushtuar Aleksandër Xhuvanit, Eqrem
Çabejt e Ali Hadrit, në të cilat vlerësohet vepra e këtyre figurave të shquara të
gjuhësisë e të kulturës shqiptare. Përveç studimeve e shkrimeve të botuara në
revista e gazeta, në këtë vëllim kemi përfshirë edhe zërat e “Fjalorit enciklopedik
shqiptar” (1985, 2008), të shkruar prej akad. A. Kostallarit.
Me veprën e tij madhore dhe me ndihmesat e padiskutueshme në
standardizimin e gjuhës shqipe dhe në studimin e saj, akad. A. Kostallari nuk i
takon vetëm kohës së tij, ai do t’u takojë edhe shekujve që do të vijnë. Më veprën e
tij, ai zë një vend të nderuar në panteonin e gjuhësisë shqiptare, si një ndër
studiuesit më të shquar të gjuhës shqipe. Emrit dhe veprës së tij do t’i shkonin fjalët
që ky vetë i thoshte për Pjetër Bogdanin: “Njerëzit e mëdhenj punojnë jo vetëm për
kohën e vet, por edhe për të ardhmen.” Pikërisht këtu qëndron madhështia dhe
jetësia e veprës së tij.
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SKIFTER KËLLIÇI

AGOLLI - SHKRIMTAR I SHQUAR, POR MIDIS
TË SHQUARISH
Një meritë e Agollit në fund të viteve 1950
Titulli i këtyre shënimeve është perifrazim i sentencës së njohur latine
“Primus inter parem”, që do të thotë “I parë midis të barabartësh”. Me fjalë të
tjera, Dritëro Agolli është shkrimtar i njohur, por, po aq sa ai janë të paktën edhe
disa të tjerë, sidomos në fushën e poezisë, të cilët, mjerisht kritika komuniste dhe
paskomuniste nuk i ka nxjerrë sa duhet në pah.
Ma përforcoi këtë bindje opinioni i përgjithshëm që u shpreh thuajse në
mediet tona, të shtypura dhe elektronike, fill pas shuarjes së kësaj figure të
rëndësishme, që ka lënë gjurmë të dukshme në letërsinë shqiptare.
“Kolos”, “patriark, ”i pazëvendësueshëm”, ”gjeni i letërsisë sonë”,
“lapidar, ballë letërsisë”, qenë vetëm disa nga epitetet që përdorën me këtë rast
autorë në shkrimet të botuara në gazeta. Kurse studiuesi i njohur Shaban Sinani,
zërin kushtuar Agollit në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar, (vëllimi 1, faqe 16, 2008)
e fillon me fjalët: “AGOLLI Dritëro,(1931-), shkrimtar, publicist, veprimtar
shoqëror, anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë”. Dhe më tutje: ” D.A.
është një nga figurat qendrore të poezisë shqipe dhe një prej përfaqësuesve më të
rëndësishëm të brezit të viteve 1960”. Pra, siç thotë populli, përcaktime dhe
vlerësime me “me këmbë në tokë”, ( po aty).
Madje, edhe në këtë përcaktim ka një fakt të pasaktë, sepse Agolli është
shquar mbi të gjithë poetët shqiptarë të periudhës komuniste edhe para viteve 60-të
të shekullit të kaluar, më përpiktë që më 1958, kur botoi vëllimin e parë me poezi,
”Në rrugë dola”, i cili solli risi në fushën e krijimtarisë poetike, deri atëherë
“prodhonte” kryesisht poezi pllakateske, dhe nuk qe në gjendje të vazhdonte
traditat më të mira të poezisë shqipe të Paraçlirimit.
Këtë e vë në dukje, veç të tjerëve, edhe studiuesi kanadezo-gjerman,
Robert Elsi, në veprën e tij “Histori e letërsisë shqiptare”, ku thekson: ”Pjesa më e
madhe e shkrimeve me shumicë ne vitet pesëdhjetë e në fillim të viteve
gjashtëdhjetë, dëshmuan shterpësi dhe mjaft konformizëm në çdo kuptim. (Vepër e
cituar, faqe 383, botim në shqip, Pejë 1997). Dhe më tutje: “Tematika e krijimeve
të kësaj periudhe, përsëritej rreth një qarku të caktuar, kurse lexuesi ushqehej
vazhdimisht me tekste të thjeshtëzuara e pa ndonjë kujdes të veçantë për elementet
themelore të stilit…Edukimi politik i masave dhe ushqimi i tyre me ndjenjën
kombëtare quheshin më të rëndësishme se vlerat estetike. Ky qëndrim synonte të
thellonte frymën revolucionare dhe të forconte bindjet socialiste të “njeriut të ri”,
(po aty).
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Duke u mbështetur në studimin “Enver Hoxha “gju më gju” me poetët”, që kam
botuar në korrik të vitit të kaluar, në katër numra të gazetës “ Panorama”, kushtuar
takimit të diktatorit tonë me përfaqësues të inteligjencies së Tiranës, në korrik të
vitit 1961, edhe për probleme të tjera në lëmën e poezisë së asaj periudhe, po e
thelloj dhe më shumë këtë argument. Për këtë qëllim, do mbështetem gjithashtu
edhe në veprën “Alternativa letrare shqiptare”, (Shkup,1995), të studiuesit dhe
poetit të njohur kosovar, Agim Vinca, kurse në numrin tjerër të kësaj gazete do të
përpiqem të analizoj domethënien e titullit të këtyre shënimeve, kushtuar Agollit.
Midis të tjerash, Vinca ndalet te poema “ Miku” e Llazar Siliqit, (1951) dhe
përmend vargjet e saj: “Me makina punë t’randa,/ata bajnë, si vllazën rrojnë,/
bashkëgazojnë,/si asht ma mirë jetën e çojnë”.
Këtyre vargjeve Vinca u kundërvë një fragment nga “Poema e maleve”,
(1958), ku autori I ri, Dritëro Agolli, shkruan:” Unë e di, fisi im, ti ende jeton
vështirë,/ fëmijët e tu brekushe me arna mbajnë/ dhe çokollata një herë në muaj
hanë as’hanë”.
Dhe ja pas Agollit, pikërisht në fillim të viteve 60-të të shekullit të kaluar,
u shfaq me aq siguri dhe talent një brez i ri ti poetësh, të paraprirë nga I.
Kadareja, F. Arapi, Dh. Qiriazi, V. Skënderi .. të cilët thelluan më tej shtigjet e reja
poetike të hapura për hërë të parë nga Agolli dhe jo vetëm kaq, por me një stil
figurativ edhe më të përkryer, krijuan një traditë të re në poezinë shqiptare të
Pasçlirimit.
Kështu, për shembull, Kadareja në poemën “Ëndërr industriale” qytetin e
ri që po ndërtohet e përshkruan kështu:“ Ky qytet do të veshë kombinezonin
proletar,/s’ do të gogësijë duke pirë çaj,/i futur në pizhame”.
Duke shkruar për dashurinë, Kadareja shprehet në këtë mënyrë: ”Do të kujtoj,
mbrëmjen e heshtur, të pafund të syve të tu,/ dënesën e mbytur,/ rrëzuar mbi supin
tim, si dëborë e pashkundshme…”.
Kurse po në këtë periudhë Arapi shkruan: “Miliona dashuri u nisën në
takime,/ Po ecin përmbi taka të holla, të shpejta./ Dëgjoni trokëllimën e rrëmbyer të
tyre,/ Nën trokëllimën ritmike të këmbëve të lehta,/ Me gëzim të kthjellët, drejt
dashurisë rend jeta…”
Pikërisht kjo mënyrë e re, ky stil poetik që befasoi lexuesit, sidomos
lexuesit e rinj në fillim të viteve 60-të , nuk u pëlqeu poetëve të brezit të vjetër, të
cilët shihnin në këto dukuri, shkarje të dukshme nga traditat e poezisë shqiptare të
deriatëhershme. Ndaj u hodhën në sulm, madje edhe në takimin e mësipërm të
korrikut të vitit 1961, pra, në prani të vetë Enver Hoxhës, që kishte ardhur enkas
për të dëgjuar debatet midis “poetëve të vjetër” dhe “poetëve të rinj”, aspekte të të
cilit i ka përshkruar me vërtetësi poeti F. Arapi në librin e tij “Kur kujtohem që
jam’’, (1996).
Kështu, poeti Luan Qafëzezi në diskutimin e tij të ashpër, ndër të tjera,
sulej në këtë mënyrë mbi poetët e rinj që përdornin” stil të ri figurativ dhe “varg të
lirë që thyente normat tradicionale të metrikës nën pretekstin e një farë
novatorizmi”:
“Ne prapa këtij “modernizimi”, shikojmë një një goditje që i bëhet esencës
kombëtare të poezisë sonë. Thjesht, në këtë lloj poezie gjen mjegullime,
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paqartësira, përçartje dhe figura ekstravagante. Tema e saj kryesore është tema
ndërkombëtare, shekulli i 20-të, kozmosi e të tjera, duke u larguar kështu nga jeta
shqiptare e përditshme, nga problemet që preokupojnë Partinë në mënyrë
direkte”.(Fatos Arapi, “Kur kujtohem që jam”,(“Kur kujtohem që jam”, faqe 73-7475, 1998).
Po në atë mbledhje Luan Qafëzezit dhe poetëve të tjerë që u bashkuan në
kor kundër poetëve të rinj, me argumente shumë bindëse iu përgjigjën poetët e rinj
Kadare dhe Arapi. Agolli mungonte. Ndërkohë, poeti M. Gurakuqi, në artikullin
“Traditë dhe novatorizëm”, ( ”Drita”,13 dhe 20 gusht 1961), duke vazhduar sulmet
e poetëve të vjetër, këtë radhë në shtyp, midis të tjerash, shkruante se një pjesë e e
poezisë së autorëve të rinj, ishte e diskutueshme për disa arsye, siç ishte ajo e
reduktimit të figurës si mjet më vete dhe në disa raste e shmangies së saj nga
tradita e poezisë sonë. Atëherë Dritëroi, aso kohe gazetar në”Zërin e Popullit”, i
përgjigjej M.Gurakuqit me artikullin “Traditëm natyrisht , por jo
shtampë”.(“Drita”, 27 gusht 1961).
Në këtë artikull ai nënvizonte se poezia e deriatëhershme e poetëve të
vjetër vuante nga skematizmi, nga varfëria e mjeteve shprehëse, përsëritja, trajtimi i
zbehtë i dukurive jetësore, imitimi i verbër i traditës që përmblidhej në atë që ai e
përcaktonte si shtampa poetike, të cilat qarkullonin “si monedha nga një poet tek
tjetri e jo rrallë përsëriteshin edhe tek e njejta vepër”. Ai shtonte gjithashtu se
shumë nga poetët e vjetër “kishin një konceptim jo realist të jetës, ndërtuar me
personazhe të stolisur, me epitete stereotipa si “kreshnikë, syshqiponjë, trima me
fletë, zemërshkëmb, etj., kurse sjelljet dhe reagimet e tyre ideo-emocionale të
kujtonin heronjtë e baladave të shekullit XV”.
Dhe ky diskutim, krahas diskutimeve të mësipërme të Kadaresë dhe Arapit,
që u botuan më pas në revistën “Nëntori “, ishte një ndihmesë e vyer, për të
kapërcyer pengesat të cilat i sillnin poetët e vjetër në lëvrimin e një poezie
krejtësisht të re, që sillte vetë Agolli krahas poetëve të mësipërm. Sigurisht kjo
ndodhi edhe pasi Enver Hoxha në diskutimin e tij i mbështeti ata..
“Të rinjtë me dinamizmin e tyre bëjnë mirë që na shkundin ne të vjetërve,tha ai.-Prandaj unë nuk besoj kurrë që shkrimtarët dhe artisët e vjetër duan të
pengojnë krijimtarinë e të rinjve. Veçse ata, duke pasë kaluar më parë nëpër këto
shtigje , kanë frikë se mos nga hovi i madh, ju shkisni nga rruga…Por unë jam i
bindur se ju, shokë të rinj …nuk do të ecni kurrë në rrugë të gabuar…..(Revista
”Nëntori” nr. 11 , 1961).
Pra, Enver Hoxha në këtë takim përkrahu poetët e rinj, duke përfshirë edhe
Agollin, kryesisht se ai e shihte se ata ishin shumë më të talentuar se poetët e
vjetër. Ai kishte nevojë për veprat e tyre, paçka se të shkruara në mënyrë
moderniste. Të rinjtë do t’i duheshin atij që të thurnin vargje për Partinë, që do të
mbeteshin në letërsinë e asaj periudhe , pikërisht falë talentit të tyre.
Dhe në fakt kështu ndodhi. Poetët tanë të rinj, krahas poezive lirike, intime
dhe erotike, do të detyroheshin të shkruanin edhe vepra ku t’i këndohej rrugës
heroike të Partisë sonë të lavdishme për ndërtimin e socializmit, “luftës së saj
madhështore dhe të guximshme kundër revizionizmit modern, për ruajtjen e
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fitoreve të popullit tonë të arritura nën drejtimin e saj dhe, mbi të gjitha, të atij
vetë, si krijues i kësaj partie, i këtyre fitoreve”.
Diktatori nuk gabonte: pas pak vitesh ishin pas poemat “Përse mendohen
këto male,”Shqiponjat fluturojnë lart”, të Kadaresë, “Devoll,Devoll!”, “Baballarët”,
të Dritëro Agollit, “I përkasim komunizmit”, të Fatos Arapit, dhe më pas të
poetëve të tjerë të rinj që iu kushtuan Partisë dhe atij vetë, të cilat edhe sot mbeten
në historinë e letërsisë shqipe si ndër më të mirat, pavarësisht nga fryma e
ideologjisë komuniste së cilës poetët e mësipërm nuk mund t’i shmangeshin
kurrsesi.
Këta poetë, pra, në një mënyrë, a në një tjetër, ishin të detyruar të
paguanin këtë haraç.
Ndaj Agim Vinca thekson: “Këtë përkrahje ndaj shkrimtarëve të rinj,
Kadareja e shpjegon si një manovër për t’i përvetësuar ata, (poetët e rinj, shënimi
im- S.K.) , si një karrem që u hidhej atyre në mënyrë që prej talentit të tyre të
përfitonte pastaj regjimi dhe vetë diktatori. Pavarësisht nga paraqitja, sipas
Kadaresë, djallëzore që kishte, këtë qëndrim të shefit të Partisë dhe të shtetit
sikurse edhe me klimën liberale që u krijua në fund të viteve 50-të dhe në fillim të
viteve 60-të,…shkrimtarët shqiptarë e shfrytëzuan për t’ia ndërruar dukshëm
fizionominë, deri atëherë tejet uniforme të letërsisë shqipe dhe veçanërisht
krijimtarisë poetike” . (“Alternativa letrare”, faqe 71).
Ndaj, nuk më duket e arsyeshme që Agolli, Kadareja, Arapi dhe poetë të
tjerë të talentuar që u shfaqën pas viteve 70-të shekullit të kaluar, si Xh. Spahiu,
B.Londo, N. Gjetja. N. Papleka. F.Reshpja, F.Haliti, N. Lako, M.Ahmeti, Zh.
Jorganxhi, I. Zhupa, H.Meçe, K. Traboini e shumë e shumë të tjerë, të sulmohen,
meqë në krijimtarinë e tyre, kush mës humë dhe kush më pak, i thurën lavde
partisë dhe shokut Enver.
Cfarë duhej të bënin? Të mos shkruanin, të heshtnin, siç kishte vepruar
Poradeci, që vetëm shumë vjet pas vendosjes së diktaturës komuniste, më 1974,
botoi tri poezi, nga të cilat njërën për heroin Reshit Collaku, edhe ato modeste,
dhe u mor vetëm me përkthime? Por edhe këtë Poradeci mund të mos e bënte,
sepse ai I kishte ngritur vetes një përmendore me vëllimet poetike “Vallja e yjeve
dhe “Ylli i zemrës”, të botuara në vitet 30-të të shekullit të kaluar, kur Agolli,
Kadareja, Arap,i asokohe ishin kërthinj dhe poetët që do të vinin, do të lindin në
periudhën komuniste.
Është e kuptueshme që ata do t’u nënshtroheshin kërkesave që përmenda
më sipër dhe si pasojë, së pari të shkruanin pra, poezi që i kushtoheshin realitetit
“të madhërueshëm socialist” dhe pastaj tek-tuk poezi lirike dhe më pak poezi
erotike që do të rendis në pjesën e dytë të këtyre shënimeve , për disa nga të cilat,
siç do të shohim më poshtë, autorë, duke filluar nga vetë Agolli, (kryesisht në
prozë), Kadareja, Arapi, Haliti … madje edhe do të kritikohehin, do të ndaloheshin
dhe të tjerë do të dënoheshin edhe me burgime, deri në pushkatim ose varje për
gabime tërënda ideo-artistike, shtrëmbërim ose nxirje të realitetit socialist.
Ndaj, dhe poetit Bilal Xhaferi, kur më 1967 paraqiti në SH.B. ”Naim
Frashëri” vëllimin me poezi “Lirishtja e kuqe” , redaktori i vari ‘”vath në vesh”
porosinë që pa tjetër ta hapte vëllimin me të paktën një poezi për partinë. Dhe
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Xhaferi shkroi një poezi që fillonte me vargjet: “Parti,/ emrin tënd të gdhendur e
kam ,/ në pëllëmbët e duarve të mia”, të cilat nënkuptonin dhe anën tjetër të
medaljes. Megjithatë, ky vëllim nuk doli kurrë në qarkullim.
Bëra kështu këtë hyrje të gjatë, kushtuar ndihmesës së Agollit dhe pastaj
poetëve të tjerë për çlirimin e poezisë sonë nga dogmatizmi dhe pasurimin dhe
zhvillimin e mëtejshëm të saj me nivel shumë më të lartë artistik, vazhdim I
traditave më të mira të saj, duke filluar nga Noli, Poradeci dhe sidomos Migjeni,
sidoqë gjithnjë brenda kërkesave të realizmit socialist. Në vazhdim të këtyre
shënimeve, në numrin e ardhshëm të gazetës të përpiqem të analizoj
domethënien e titullit të tyre, “Agolli- shkrimtar i shquar, por midis të shquarish”.
Ç’mund të bënte më shumë Agolli?
Për të shpjeguar dhe më mirë domethënien e titullit të këtyre shënimeve,
do të përdor vargje nga Agolli dhe nga disa poetë të tjerë, të cilët dëshmojnë se janë
po aq të talentuar sa ai. Kam zgjedhur vargje erotike, pra kushtuar dashurisë, botë
ku zor të gjesh autorë shqiptarë të të gjitha moshave, duke përfshirë edhe poetë
popullorë, që të mos kenë hyrë dhe të mos jenë frymëzuar nga puhitë e viseve të
dëlira të saj. Për më tepër, sepse që të jesh origjinal dhe i pëlqyeshëm në këtë lloj
poezie, është me të vërtetë e vështirë .
Në poezinë “I përndjekuri i dashurisë” Agolli shkruan:
“Unë jam I burgosuri yt,/ Rroj në pranga që ti m’I ke vënë,/ Por çudi, as
qelia s’më mbyt,/ Dhe s’më mbyt as dritarja e zezë./ Kur ti prangat m’I hodhe në
mish,/ Unë i putha duart e tua./ Eshtë rast i pashembullt ta dish,/ Që xhelatin ta puth
dhe ta dua,/ I përndjekuri yt erotik”.
Është pa dyshim një poezi me konceptim figurativ, që madje kapërcen
natyrën e rrëfimit poetik të Dritëroit i cili, siç është vënë në dukje nga kritika,
shquhet si vazhdues i traditave më të mira të krijimtarisë sonë poetike dhe “ruajti
prej vlerave më të arrira të poezisë së traditës- frymën popullore: ( AGOLLI
Dritëro,FESH, vëllimi 1,faqe 16 ,2008)
Të shohim tani si i këndojnë dashurisë poetë të tjerë, nga më të shquarit:
Bardhyl Londo:
“Nëse sytë e tu do të qëndrojnë të menduar mbi këto vargje,/ unë do të shoh një
ëndërr të bukur./ Nëse sytë e tu do të dridhen sadopak nga këto vargje,/ unë i gjithi
do të kumboj si një kitarë deri në agim./ Por nëse sytë e tu do të shkasin indiferentë
mbi këto vargje,/ tëherë unë do të kem vdekur./ Mos harro të vish në varrimin
tim.”(“Amanetet e poetit”);
Ndoc Gjetja:
“Më hidh në zjarr, në det, në ferr,/më hidh në baltë, më hidh në hon,/ veç të lutem,
mos më ler,/në atë vend ku ti mungon.”( “Dashuria”);
Ndoc Papleka:
“Vrapi nëpër atë diellin e asaj dite qershori,/ ia kishte skuqur fytyrën e rrahur nga
ajri i nxehtë,/ ia kishte skuqur gushën, llërët,/ lëkurën e zbuluar të krahërorit./Ajo
vajzë që dielli e kishte mbështjellë me petale paperunësh,/ i ngjante një shisheje
surealiste,/ me verë të kuqe mbushur. / Vallë kush do ta pinte atë shishe?”(“Vajza
flokëkuqe”);
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Frederik Rreshpja:
“Në të njejtin yll jemi ndeshur,/ a mund të rrimë pra të pandarë?/ si stoli në trungun
e heshtur,/ i mbjellë shumë vite më parë?/Në flakë vetëtime pashë,/ ovalen dridhëse
të buzëve të tua,/ dhe si një magji poshtë saj,/ gjithçka që si jeta më dukej,/ Pastaj
gjëmimin unë ndjeva,/ rininë tënde të përkulej,/ në çast u hepova si degë,/ dhe gjeta
gjithçka që më duhej”. (“Lirikë intime”);
Visar Zhiti:
“Siç duket, / unë jetoj brenda syrit tënd./Bashkohen qerpikët,/ vjen nata për mua,/ e
ngrohtë…/Kam kohë që jetoj brenda syrit tënd,/ dhe që të shlodhem,/ dal herë pas
here në shëtitje,/ në formën e kulluar të lotëve.(“Jetoj në syrin tënd”);
Kolec Traboini:
“Do të hedh në akuarel pikat e shiut,/ që zbritën nga qiejt e të prekën,/ zogjtë që u
gjendën të mardhur përjashta,/ në retinën e syve të tu strehëz gjetën”.(“Akuarel’).
Kurse poeti dhe prozatori aq i talentuar, Bilal Xhaferi, që u arratis në
Amerikë, më 1986 për t’u shpëtuar përndjekjeve të Sigurimit të Shtetit , i këndon
kështu dashurisë:
“Nuk më vrapoi rinia,/ duke përgjuar pulpat si shishe shampanje,/ nuk m’u
verbua rinia,/ pas ngjyrave të fustaneve,/ nuk m’u mbyll rinia,/ në parantezat e
qepallave./ Rinia ime zgjodhi tjetër drejtim,/ zgjodhi të tjera ngjyra./ Ajo mbarti në
gjoks ngjyrat e baltërave,/ dhe tani e shoh të digjet si ylber sipër dheut,/ i pjellë nga
mitra e shtërgatave”.
Ferik Ferra:
“Gratë na lindin,/ gratë na rritin,/ gratë na duan,/ gratë na plakin…/ gratë na
mallkojnë,/ gratë na adhurojnë,/ gratë na ndjanë, /gratë na dashurojnë’. (“Gratë”).
(Habitërisht, emrat e poetëve shquar, Bardhyl Londo, Ndoc Gjetja, Ndoc Papleka,
Kolec Traboini dhe Ferik Ferra si dhe të shumë personaliteteve në fusha të tjera,
nuk figurojnë në… FESH (?!)…
Pra, pas ballafaqimit të poezisë erotike të Agollit, me titull “ I përndjekuri I
dashurisë”, me poezi të poetëve që citova, a nuk kemi të drejtë të pohojmë se edhe
ato janë po aq të goditura sa ajo, në mos ndonjë të jetë dhe më e goditur? (
Përjashtoj këtu krijimtarinë poetike të Kadaresë, e cila, ashtu si krijimtaria e tij në
prozë, për mendimin tim është në përgjithësi jashtë çdo lloj krahasimi, aq sa
shkrimtari ynë i madh mund të fitonte Nobelin edhe me poezitë e tij më të mira, siç
e ka fituar këtë çmim me poezitë tilla shkrimtarja gjermane Herta Myller, më
2009).
Por poetët e mësipërm, si edhe poetë të tjerë, poezi të të cilëve për arsye
vendi nuk kam mundur t’i rendis, kanë shkruar poezi në mos më të mira, të
paktën si ato që kanë nivel artistik të përafërt me nivelin e poezive të Agollit,
qofshin këto lirika me temë qytetare, atdhetare, politike…Por në këtë pjesë të dytë
të shënimeve të mia, unë do të ndalem në një aspekt tjetër të krijimtarisë poetike të
Agollit.
Jo rrallë në shkrime të botuara në shtypin tonë paskomunist Agolli dhe
krijues të tjerë, janë kritikuar se në veprat e tyre, në këtë rast poezitë, i kanë thurur
himne regjimit komunist dhe vetë diktatorit Hoxha. U përpoqa qa të shpjegoja këtë
fakt në pjesën e parë të këtyre shënimeve , se ata, dashur pa dashur, nuk mund të
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vepronin ndryshe, sepse kjo ishte kërkesë e diktaturës, se e njejta dukuri ka
ndodhur prej shekujsh kur poetë krijonin vargje për mbretërit, perandorët…Kjo ka
ndodhur dhe në Bashkimin Sovjetik dhe në vende të tjera komuniste.
Në shkolla ne kemi studiuar vepra letrare kushtuar Leninit, Stalinit, Mao
Ce Dunit, madje edhe Titos, deri më 1948, kur ndodhi shkëputja e Shqipërisë nga
Jugosllavia. Kështu, nëse Agolli ka shkruar poezi për Partinë dhe Enver Hoxhën,
veçanërisht pas vdekjes së tij, më 1985, kjo ka ndodhur, sepse , si anëtar i KQ të
PPSH-së dhe kryetar I LSHA-së, ai nuk mund të vepronte ndryshe. Kjo kishte
ndodhur me shkrimtarët tanë edhe më 1953, kur kishte vdekur Stalini, të cilët nën
shembullin e shkrimtarëve të Bashkimit Sovjetik dhe në vendeve të tjera socialiste,
edhe ata shprehën dhembjen e tyre të thellë për humbjen e “atit të proletariatit
botëror”.
Por në rastin tonë, a ishte i sinqertë Agolli kur shkruante me aq dhembje
për vdekjen Enver Hoxhës, të këtij tirani që aq shumë të këqija i solli vendit dhe
popullit tonë, ose kur krijonte vepra të tjera “për njeriun e ri, që rritej i lumtur nën
qiellin e të vetmit vend që ndërtonte socializmin në botë?”
Së pari, duhet të vëmë në dukje se Agolli rridhte nga një familje fshatare,
se ishte lidhur me luftën partizane që i mitur, se kishte vazhduar me bursë të shtetit
studimet në shkollën e mesme. Pastaj, po me bursë të shtetit kishte përfunduar për
pesë vjet, (1952-1957) studimet e larta për letërsi në Bashkimin Sovjetik, se pastaj
kishte nisur punën si gazetar në gazetën “Zëri i Popullit”. Dhe jo vetëm kaq, por
Partia e kishte zgjedhur deputet në Kuvendin popullor , më 1973 pas sulmeve të
Enver Hoxhës në Plenumin e 4-t të KQ të PPSH-së kundër ndikimeve borgjezorevizioniste në kulturë dhe art edhe kryetar te LSHA-së dhe pastaj më 1976,
anëtar I KQ të PPSH-së.
Vlerësime më të larta se këto nuk gjen në radhët e krijuesve tanë! (Në
Bashkimin Sovjetik kjo do të ndodhte me Shollohovin dhe disa krijues të tjerë në
periudhën kur vendin e drejtonte Stalini dhe më pas Hrushovi).
Pra, Agolli logjikisht kishte arsye të ishte i kënaqur për këto shpërblime
dhe të mbetej “besnik i mësimeve të partisë dhe shokut Enver Hoxha” edhe kur e
shoqja, sovjetike, u nda prej tij dhe u kthye në atdhe së bashku me djalin 7-vjeçar,
mbase dhe për arsyes, siç del edhe nga kujtimet e njërit prej familjarëve të tij, të
botuara më 2 mars të marsit të këtij viti shtypin tonë, se ajo lëvdonte Hrushovin,
që ishte shpallur nga Enver Hoxha armik , se kishte tradhtuar primet e marksizëmleninizmit. Dhe këtë besnikëri ndaj Partisë Agolli e sendërtoi në vepra letrare.
Mirëpo, pa pritur, më 1965 Agolli boton vëllimin me tregime “Zhurma e
erërave të dikurshme ”, ribotuar me tregime të tjera në fund të viteve 1980 nën
titullin “Njerëz të krisur”, i cili ”u prit keq nga kritika zyrtare dhe u hoq nga
qarkullimi”, sepse: “Në të heronjtë paraqiten me cenet e tyre, duke iu shmangur
skemës për heroin tipik pozitiv”, (AGOLLI Dritëro, FESH, vëllimi 1, faqe 17.
2008). Jo vetëm kaq, por më 1968 u ndalua edhe shfaqja e dramës “ Fytyra e
dytë”, vënë në skenë nga Teatri Popullor, ashtu si vite më pas në teatro të tjera do
të të viheshin në skenë dhe do të ndaloheshin së shfaquri edhe dy drama të tjera
“Mosha e bardhë” dhe “ Baladë për një grua”. Arsyeja:” Dramat e Agollit,
megjithëse nuk dalin jashtë rrjedhës së realizmit socialist, kanë dhënë shkas për t’u
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interpretuar si rrezikuese të doktrinës dhe pastërtisë ideologjike”.( Shaban
Sinani,”Tri drama të pabotura të Agollit”, gazeta “Shqip”, 14 tetor 2016). Nuk
mjaftonin këto, por më 1973 botonte romanin “Shkëlqimi dhe rënia e shokut
Zylo”, (1973), që ishte një kritikë fshikulluese e cila vinte në lojë një burokrat që
vepron në një zyrë ministrie dhe jo një drejtues i tillë në një kooperativë
bujqësore a kantier ndërtimi. Ishte pra një kritikë që, ndonëse me humor, godiste
njerëz të aparatit shtetëror. Dhe kjo ndodhte për herë të parë në letërsinë shqiptare
të asaj periudhe.
Pra, duke kërkuar hapësira të reja, Agolli tërthor dëshmonte se donte të
dilte nga tuneli mbytës i parimeve të realizmit socialist. Megjithatë, pas këtyre
goditjeve më 1974, ai botoi poemën “Nënë Shqipëri”, vepër e quajtur idealizuese
nga kritika, vazhdim, por me një nivel më të lartë se “Bagëti e bujqësia” e Naimit.
Mjerisht, idealizimi në këtë poemë arrin në madhështi, kur autori, kapërcen këtë
cak dhe idealizon Shqipërinë komuniste. Kuptohet se nuk mund t’I shmangej
këtij qëllimi, sepse poema botohej në prag të 30-vjetorit të Clirimit, madje në…
100 mijë kopje dhe përfshihej edhe në programet shkollore. Por politizimi i
poemës kalonte caqet e një logjike elementare, kur, siç duket, për t’I bërë qejfin
shokut Enver, autori, me zell të tepruar gjente vend që me një varg t’u sulej
edhe… “ armiqve të “nënës Shqipëri”… Fadil Paçramit dhe Todi Lubonjës, që për
më tepër kishin qenë miq dhe kolegë të tij dhe ishin quajtur të tillë, si dhe shumë
artistëve dhe shkrimtarëve të tjerë, sepse, sipas Enver Hoxhës ishin “orvatur të
futnin në artin dhe kulturën tonë “ndikime të ideologjisë borgjezo-revizioniste”.
Nuk harroj kurrë një mesditë janari të vitit 1991 kur Tod Lubonja, ishdrejtori im në RTVSH, në vitet 1972-73, më takoi në rrugë dhe shumë i revoltuar
më tha:” Që Dritëroi do të më kritikonte ashpër në referatet e tij, ku zbërthente
raportin e Enver Hoxhës në Plenumin e 4-t të KQ, këtë e kuptoj, sepse nuk kishte
si të bënte ndryshe, ngaqë ishte kryetar i LSHA-së. Por nuk e ka porositur Enveri
që në këtë poemë të më demaskonte si “armik!?”. Dhe kishte të drejtë.
Poema “Nënë Shqipëri” nis me vargjet: ”Më ler të bie në prehrin tënd të ngrohtë,/
O hallemadhja ime shekullore!...”. Dhe vazhdon: ”Ti sytë i lan në mëngjes me ujin
e krojeve të maleve, / Ti llërët i lëmon në mëngjes me shkumën e deteve,/ Ti faqet
i fshin me peshqirin e madh të livadheve…/ Dhe çdo mëngjes bëhesh më e re dhe
përze zhubra e rudha…”.
Vargje jo realiste, sepse 30-vjetorin e Clirimit Shqipëria “e festonte” me
shtypjen, dhunën, thellimin e mëtejshëm të luftës së klasave mbi kurriz, të cilat
kishte nisur diktatori ynë i kuq, madje me koka të këputura që nga anëtarë të
Byrosë Politike, që i kishte pasur shokë të tij besnikë gjatë të Luftës, pastaj të
shkrimtarëve dhe artistëve, deri te burgimet dhe internimet e panumërta familjesh,
të cilat i kishin kallur datën popullit të mjerë dhe Shqipërisë, së cilës, përkundrazi,
i shtoheshin zhubrat t dhe rrudhat nga këto të zeza gjëmëmadhe që i kishin rënë
mbi kokë. Dhe, megjithatë, në këtë poemë Agolli vazhdon të himnizojë kështu
këtë diktator:”Ne ishim krah tij, bashkë si gishtat e dorës,/ Në akuj, furtunë dhe
terr,/… Dhe ti i thoje: “Pri, bir i nënës, Enver!”.
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Ndaj, thuajse në po të njejtën kohë kur Agolli i ofronte lexuesit shqiptar ketë
poemë “idiliko-politike”, Bilal Xhaferi, poeti i shtrënguar të syrgjynosej në
Amerikë nga ndjekjet e Sigurimit të Shtetit, shkruante poezinë e tij “ Shqipëria”:
“E para mjegull e prillit,/ Porsi qefin të mbuloi,/ Sa shpejt nga sytë atdhe më
humbe,/ Sa shpejt errësira të gllabëroi…/ Me tel me gjemba, gjoksi yt,/ I lidhur
mbeti në kufi./ Ashtu të lashë, i shtrenjti vend,/ Dhe rrugën mora për këtej./ Vallë
ku më çon kjo rrugë e largët?/ Kur vetë tek ti do të kthej?”
Kurse në një poezi tjetër ”Shqipëri, 1976”, vit, kur terrori enverhoxhist po
arrinte kulmin, Bilal Xhaferi, tashmë në Amerikë, shkruante:
”Vend i vogël, kohë e vogël, racion I vogël,/ Errësirë e madhe, frikë e madhe,
mjerim i madh./ Dhe rrugëve të atdheut, si kukuvajkë nën hënë,/ Leh dhe ulërin
“Gazi 69”.
Një e vërtetë e dhëmbshme që të shtrëngon edhe sot të nxjerrësh nga gjoksi
ulurima të thekshme. Vargje krejt e kundërta me ato të mësipërmet të poemës
“Nënë Shqipëri” të Agollit.
Poeti Trifon Xhagjika, ushtarak, që u pushkatua më 1963, shkruante
fshehurazi poezi, ndër të cilat poemën “Kënga e verbër”, kushtuar “Republikës
popullore”, nga e cila po shkëpus vargjet:
“O Republikë e pabesë!/ T’u fala si kristiani Krishtit,/ Po ç’më dhe?/ Tek ti jam i
lirë, pa liri,/I gjallë, pa jetuar,/I vdekur, i pavarrosur…/ Nuk mundem të të fal,/
Gjuha m’u zgjidh,/ Në netët e tua të përgjakura ,/ Do të dëgjosh zërin tim:/”Të
urrej, Republikë,/ Lavire e zotërve gjakpirës..”, (prill 1962).
Sigurisht që nga Agolli, dhe jo vetëm nga ai, por edhe nga poetë a
prozatorë të tjerë, e përsëris, është e natyrshme që nuk priteshin të botoheshin
vargje të tilla. Dhe kur Kadareja një ditë tetori të vitit 1975 guxoi të dërgonte për ta
botuar në gazetën “Drita” poemën “Në mesditë Byroja Politike u mblodh”, që
njihet edhe me titullin” Pashallaët e kuq”, kryeredaktori i saj, duke kuptuar
rrezikshmërinë që paraqiste, e hoqi në çastin e fundit nga shtypi. Çështja u ngjit
deri te”Kupola e kuqe”, shefi i propagandës, Ramiz Alia, ia dërgoi për ta lexuar
vetë Enver Hoxhës, i cili, midis të tjerash, e porositi që ta thërriste Kadarenë, sepse:
“Për këtë poet reaksionar rendi ynë socialist është burokratik” dhe, për më tepër
burokratët i kanë “duart të lyera deri në bërryl duart me gjak “.(“Ditari vetjak I
Enver Hoxhës”, 20 tetor 1975).
Ndaj jo vetëm në mesin e viteve ‘70-të të shekullit të kaluar, dhe më pas,
Agolli nuk mund të shkruante ndryshe. Ishte i detyruar do t’u përshtatej rrethanave.
Ose mund të bënte diçka tjetër. Të shkruante vepra, në prozë a poezi, dhe t’i ruante
thellë sirtarëve, në një kohë që Kadareja shkonte dhe më tutje: romanin e tij
”Hija”, që demaskonte sistemin tiranik shqiptar, e dërgonte më 1988 fshehurazi në
Francë, që të botohej pas vdekjes së tij. Por edhe për këtë Agolli nuk duhet
fajësuar. Në radhë të parë, sepse nuk dimë nëse ai pas kritikave që përmeda më
sipër, deri në ndalimin e disa veprave te tij, kishte ndërruar bindjet e tij ideologjike,
sidomos pas Plenumit të 4-t, 1973, që solli pasojat tragjike që përmenda më sipër.
Nuk besoj se ai të miratonte dënimet e rënda të shumë krijuesve që arritën deri
burgosjen për shkaqe politike të F.Rreshpes, J.Bllacit, Z. Zorbës, P.Taçit, D.
Gumenit, V. Zhitit, Z. Moravës etj., të cilat pas dënimit me vdekje të T. Xhagjikës
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të pasoheshin edhe me dënimet mizore, po me vdekje, të dy poetëve të tjerë
tërinj, V. Bloshmit dhe Genc Lekësm më 1967. Por as që të ngrinte zërin, në rast se
kishte krijuar këtë bindje, ai nuk kishte mundësi, sepse, siç përmenda lart, xhelati
Hoxha, nuk kishte ngurruar të shpinte në varr shokët e tij të luftës.
Në intervistën e gjatë, të botuar, siç vura në dukje më sipër, më 2 mars
të këtij viti thuajse në të gjitha gazetat tona , një familiar i ngushtë i Agollit
thekson: “Dritëroi vlerësonte shumë Enver Hoxhën, e cilësonte atë si “njeriun që
bëri shtet dhe që ishte në gjendje ta mbante shtetin. E vlerësonte dhe e cilësonte atë
të zgjuar”. Veç këtyre familiari shton se Agolli vlerësonte edhe Mehmet Shehun,
në shtëpinë e të cilit bënte dhe vizita dhe se nuk besonte se ai të kishte qenë
poliagjent dhe të kishte vrarë veten. (Po aty). Pra, vinte kështu në dyshim bindjet e
Enver Hoxhës, që kishte zbuluar “këto fakte”, të cilat kishin sjellë si pasojë
vetëvrasjen e kryeministrit, “ vetëvrasje” që ai quante “vrasje”. Pra hidhte poshtë
bindjen e diktatorit!…
Jo vetëm kaq, por familjari shton se më 1984, gjatë një vizite në fshatra te
jugut të Shqipërisë, kur kishte parë në fusha gomerë, Dritëroi kishte thënë: ”Shihni
si ikin gomerët me vrap, se hanë tani ushqimin e lopëve që janë futur në
kooperativë!... Në vend që t’i lenë fshatarit lopën, tani i kanë lënë gomarin, që
vetëm punë bën dhe asgjë tjetër.” Pas këtyre fjalëve familjari e kishte qortuar se
mund t’I merrte më qafë, por Dritëroi kishte shtuar: “Unë them të vërteta dhe
mbajeni mend se kjo nuk zgjat më shumë se 10 vjet”. (Po aty).
Sidoqoftë, deri tani asnjë familjar tjetër nuk ka përgënjeshtruar pohimin e
mësipërm se Dritëro Agolli vlerësonte kaq shumë Enver Hoxhën….
Por do të vinte viti 1985.. Diktatori do të shkonte në ferr. C’farë do të bënte
tani Agolli nga ato që mund të kishte bërë më parë. Për këtë do të flasim në pjesën
e tretë dhe të fundit të këtyre shënimeve .
Ç’nuk bëri dhe bëri Agolli pas vitit 1985
15 prill 1985. Diktatori Enver Hoxha “ngre patkojtë nga dielli”…Por,
ndërkohë, Shqipëria është mbuluar në heshtje tragjike nga kjo… fatkeqësi.
Shqiptarët përpiqen ta shprehin këtë dhembje me lot, (oh, sa lotë të stisur, kur
shumicës dërmuese anë e kënd mëmëdheut i rreh zemra nga gazi dhe hareja!).
Këtë “dhembje “e shprehin”edhe shkrimtarët dhe poetët. Ndër ta edhe Agolli. Ndër
të parët. Mbase dhe i pari. I takon më shumë se të tjerëve, sepse është kryetar I
LSHA-së, anëtar i KQ të PPSH-së.. .Dhe midis të tjerash në poezinë e tij ai shkruan
edhe këto vargje:”Falmë, Enver, që po përmend në vjershë,/ fjalën vdekje, mbushur
gjëmë e zi./ Fjalën vdekje Ti në varg s’e deshe,/ deshe jetën në çdo poezi”.
Publicistja dhe poetesha kosovare, Adrina Shala Prishtina, në esenë e saj
me mjaft interes, të botuar më 6 shkurt të këtij viti në disa gazeta dhe portale
interneti, shkruan kështu për këto vargje kushtuar vdekjes së tiranit gjakësor: ” Jo,
ai vdekjen në varg nuk e deshi; e deshi në jetët e njerëzve që e kundërshtuen; e
deshi gjithandej; e deshi në dhomat e Sigurimit; e deshi në kazermat e internimit; e
deshi në burgjet e tij; dhe aq shumë e deshi, saqë edhe eshtnat ua zhduku, deri sa
Shqipnia u ba vorr madh”.
Përcaktim rrëqethës i një të vërtete të lemerishme! Nuk ka nevojë për t’u
shpjeguar më tej, sepse këtë të vërtetë e pamë me vargjet e B. Xhaferrit, të T.
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Xhagjikës dhe të sa e sa poetëve që patën guximin t’i shkruajnë dhe t’i mbajnë ato
fshehur në vitet e zymta të diktaturës dhe shumë më tepër t’i shkruajnë dhe t’i
botojnë ato pas shpalljes së pluralizmit, në dhjetor të vitit 1991.
Në qoftë se nisemi nga pohimet e familjarit të Agollit, të shprehura në
shtypin tonë, që i citova në pjesën e dytë të këtyre shënimeve se: “ Dritëroi e
vlerësonte shumë Enverin, e cilësonte si njeriun që bëri shtet dhe ishte në gjendje ta
mbante shtetin”, atëherë arrijmë në përfundimin se ai i ka shkruar me çiltëri dhe
dhembje të madhe ato vargje. Për të ardhur vërtet shumë keq…
Mirëpo, pas vdekjes së këtij tirani të përbindshëm zhvilimet e reja që
filluan në Evropën lindore , veçanërisht në B. Sovjetik, me “Gllasnostin”,
(Kthjelltësi”), dhe “Perestrojkën”(“Rikostruksion”), sollën si pasojë që edhe në
Shqipëri burgjitë e shtypjes tiranike të liroheshin disi. U pakësuan ndjekjet,
burgosjet, internimet, sidoqë Ramiz Alia që erdhi në pushtet pas vdekjes së Enver
Hoxhës, deklaroi se Partia do të ndiqte rrugën e tij.
Së pari, Agolli mund të kishte biseduar me Ramiz Alinë dhe t’i shpjegonte
që vepra e poetit të madh Lasgush Poradeci, e lënë si dhe ai në heshtje të thellë
që nga viti 1944, pas vendosjes pra të regjimit komunist, të ribotohej dhe ai të
mbahej më pranë. Dhe kishte një mbështetje shumë të sigurt nga vetë Enver
Hoxha, i cili në kujtimet e tij kishte shkruar:” E kam njohur Poradecin që para
lufte, kur ishte profesor në gjimnazin e Tiranës. Më kishte ftuar dy herë në dhomën
e tij të thjeshtë, pa zjarr, dhe me një velenxë të hedhur krahëve më kish lexuar disa
vjersha të tij të bukura të asaj kohe… Ai ishte i dëshpëruar nga regjimi i Zogut,
prandaj preferonte të jetonte i vetmuar”. ( “Nga Ditari i shokut Enver”, 2 gusht
1981, botuar në gazetën “Drilon”, organ i KP të rrethit të Pogradecit, 22 dhjetor
1988).
Jo vetëm kaq: Në në gusht të po atij viti u mor vesh lajmi I kobshëm se
poeti Havzi Nela, deri atëherë i burgosur dhe i syrgjynosur disa herë, ishte dënuar
me varje dhe dënimi ishte ekzekutuar. E pra, ai s’ kishte vrarë ndonjë sigurimas, as
kishte hedhur në erë ndonjë kantier a fabrikë, as kishte te kryer asnjë vepër tjetër
sabotuese kundër rendit socialist. Ai në poezi të tij të mbajtura fshehur, vetëm se
kishte shprehur urrejtje ndaj komunizmit të përçudnuar shqiptar.
A kishte mundësi që Agolli me funksionet e tij e tij të lartë partiakoshtetërore dhe si kryetar I LSHS-së, mbi të gjitha- personalitet shumë i njohur në
popull me veprat e tij letrare, të takonte Ramiz Alinë, sekretar i parë KQ të P.P.
SH-së dhe president I Republikës? Me të ai kishte pasur lidhje të vjetra, që kur
kishte qenë gazetar në “Zërin e Popullit”, aq më tepër që e dinte mirë se sa i
ndryshëm ishte nga xhelati Enver Hoxha, dhe kështu i kishte të tëra mundësitë të
ndikonte që kjo masë mizore për këtë poet të kthehej të paktën në burgim të
përjetshëm? Kishte plotësisht. Madje jo vetëm ai, por edhe veprimtarë shumë të
njohur edhe në fusha të tjera të jetës.
Agolli, për fat të keq, këtë nuk e bëri. Pikërisht ndaj këtij poeti dhe
atdhetari i cili në qelitë e burgut kishte shkruar fshehurazi edhe poezinë “Kur të
vdes”, nga e cila kam shkëputur vargjet e mëposhtme: “ Kur të mësoni se kam
vdekë,/ Thoni: “Dritë ai kërkoi,/ Dhe dritë nuk pa me sy,/… Thoni:” Terri e qërroi
”,/ Thoni: ”Dielli nuk e ngrohu,/ Thoni: “Tmerri e trishtoi,/ E të shtypunit i tha: ”
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Cohu!”./ Kur të vijë, të çelë pranvera,/ Kur bilbili nis me këndue,/ Mbi vorr timin
me gurë e ferra,/ Një tufë lulesh me ma lshue”...
…Korrik i vitit 1990. Mbi 3000 të rinj shqiptarë të strehuar për shumë ditë
nëpër ambasada të huaja, janë vendosur në vende perëndimore, në shenjë proteste
kundër shtypjes dhe tiranisë së padurueshme komuniste. Dhe ja, më 19 gusht,
kryeredaktor i “Dritës”, poeti i njohur, Bardhyl Londo, boton me guxim poezinë
“Kuajt” të studentit Gjekë Marinaj, nga një fshat pranë Shkodrës.
Po citoj disa vargje të saj: “Tërë jetën duke vrapuar rrimë,/ Shohim veç
përpara,/ Ç’bëhet prapa, s’ duam t’ia dimë./ Nuk kemi emër, / Të gjithëve kuaj na
thonë,/ Nuk qajmë, nuk qeshim,/ Heshtim, dëgjojmë./ Hamë ç’të na japin,/ “Ecni!”,
na thonë..”.
Sigurimi i Shtetit që deri atëherë duket se dremit si gërdallë, nxjerr
dhëmbët dhe kërkon ta kallë në burg këtë djalosh rrebel. Por ai arrin të kalojë
kufijtë nga veriu dhe të vendoset në Amerikë, ku jeton edhe sot.
A e kishte njoftuar Londo Agollin nga i cili varej gazeta, për botimin e kësaj
poezie të “ukubetshme reaksionare” në të cilën kuajt simbolizonin popullin e
mjerë shqiptar? Nuk e di, por fakti është se Londo mbeti sërishmi kryeredaktor.
Mbase i mbrojtur nga Agolli.
Në dhjetor të atij viti PPSH-ja detyrohet të pranojë pluralizmin partiak.
Themelohet Partia Demokratike. Dhe më 5 janar 1991 qarkullon gazeta e parë
opozitare “RD”. I pari që e përshëndet në faqet e saj, është.. Dritëro Agolli!…
Ramiz Alia e ndjen se edhe nga gjiri i Partisë së Enverit po dalin kundërshtarë.
Ndër ta edhe Londo, që po në fillim të vitit 1991 është tashmë ai vetë që boton
poemën “Thirrja e gjakut”, e cila përpihet nga lexuesit, sepse demaskon hapur
diktaturën enverhoxhiste. Kam bindjen se poema është botuar edhe me miratimin
e Dritëroit.
Ja disa vargje të saj: “C’je ti vallë, presidium, apo pronë private?/ Rrogë e
majme, privilegje,/ Nje tufë servilësh te pragu,/ Pronë absurde, pa investime nga
xhepi,/ Dikush tjetër investon për ju: Gjaku”.
Shkojmë më tutje: në qershor të atij viti mblidhet Kongresi i 10-të i PPSHsë, kur nuk kanë veçse disa muaj nga rrëzimi i përmendores së tiranit. Ramiz Alia e
ka kuptuar se PPSH-ja duhet të riformohet. Ndër të parët që diskuton është dhe
Agolli. Sulmon ashpër vijën e gabuar të partisë . ”Pasqyrë e kësaj vije,- shpërthen
ai me mllef ,- është gjendja katastrofike e Shqipërisë, është varfërimi deri në palcë
i popullit, si pasojë e zbatimit të dogmave marksiste-leniniste….”. Ndërpritet gjatë
dhe disa herë nga britmat çjerëse: ”Parti, Enver, jemi gati kurdoherë!”, të cilëve ai
u përgjigjet: ”Ju me të vërtetë treguat se Partia e Punës nuk rinovohet”. Dhe
vazhdon të demaskojë sistemin e ashtuquajtur socialist. Po atë e ka krijuar dhe
drejtuar Enver Hoxha, dhe familjari i tij, siç e kemi parë në pjesën e dytë të këtyre
shënimeve, pranon se Dritëroi e respektonte dhe lëvdonte “këtë Enver”, që kishte
bërë shtet..etj.. etj.... Por njëkohësisht, po sipas familjarit, që më 1984, kur diktatori
i ishte ende gjallë, kritikonte politikën e Partisë që I kishte marrë fshatarit lopën!..
Shtonte, gjithashtu sipas familjarit, se kjo gjendje nuk do të vazhdonte më shumë se
10 vjet, siç ndodhi në të vërtetë. Profeci apo, meqë komunizmi po rrëzohej për
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ibret, o burra, t’i biem, që të fitojmë respekt në opinon dhe në popull, sepse i
vdekuri nuk ngjallet më?
Jo, sepse e vërteta është se ato kritika asgjësuese që shprehu në Kongresin
e 10- të të PPSH-së, ose në Kongresin e Parë të PS-së së porsakrijuar, (dashamirës
të letërsisë gjykonin se ai që atëherë duhej që menjëherë të largohej nga politika,
sepse letërsia e mirëfilltë kurdoherë është në opozitë dhe qëndron mbi politikën),
Agolli u përqoq t’i sendërtonte në krijimtarinë e mëtejshme letrare. Së pari, më
1990 u ribotua, ndonëse pa ripunime, romani humoristik “ Shkëlqimi dhe rënia e
shokut Zylo”. U botua madje edhe në Francë dhe deri më 1994 edhe në disa vende
të tjera, shoqëruar me recensione shumë pozitive. Por, për ironinë e fatit, u botua në
një periudhë krejt të papërshtatshme. Asokohe, lexuesi, nuk ia kishte ngenë të
lexonte këtë roman, i cili kishte pasur jehonë në vitet 70-80 – të të shekullit të
kaluar, sepse na bënte e të qeshnim me marrëzitë e këndshme të Zylos dhe
Demkës, dy shëmbëlltyra shqiptare të Don Kishotit dhe Sanço Pançës, vepër që
ishte shkruar edhe si jehonë e fjalimeve të Enver Hoxhës më 1966 dhe 1972,
kundër shfaqjeve burokratike në aparatin shtetëror. Zyloja I Agollit, edhe atëherë,
nuk paraqiste rrezik për shqiptarët, sepse nuk ishte përfaqësues i së ashtuquajturës
“diktaturë e proletariatit”, që të kallte në burg, dhe që bënte gjëmën edhe
familjes…
Megjithatë, Mehmet Shehu në një letër që i drejtonte Enver Hoxhës për
luhatjet ideologjike të Agollit, vinte në dukje: ”… Mjafton të përmendim dy vepra
të gabuara të Dritëro Agollit:a) Romani “Shkëlqimi dhe rënia e rënia e shokut
Zylo”, ku absolutizohet burokratizmi, ku del se vendi ynë është i kalbur me
burokratë të pandreqshëm, si Zyloja etj; b) Drama “Fytyra e dytë”…që e nxin
situatën e vendit…”. ( Alma Mile, “Shaban Sinani zbulon letrën e Mehmet Shehut
për Enver Hoxhën:” Ku gabon Agolli?”, “ Panorama”, 8 shkurt 2012). Por,
megjithatë, romani nuk u ndalua dhe në shtypin e viteve 1970-të dhe më pas nuk iu
bë ndonjë vërejtje. Mbase meqë Agolli ishte tashmë kryetar i LSHA-së dhe anëtar
i KQ? .. Mbase Partia donte të tregonte se lejonte në vepra letrare edhe kritikë ndaj
dukurive të tilla negative si burokracia?
Sidoqoftë, më 1990 e në vitet e mëpasme, lexuesi ynë, kishte nevojë të
lexonte jo për këta tipa burokratësh, “me bojë pelikan të përjargur”, siç shkruan
Kadareja në poemën e tij ‘”Në mesditë Byroja u mblodh” dhe për të cilën kam
shkruar në pjesën e dytë, por për “Zylo” të tjerë, “ të kobshëm,/me duar të
përgjakura gjer në bëryl..”, siç vazhdon ai më pas tutje në këtë poemë, të cilët ishin
bërë edhe më gjakësorë, sepse po shihnin se pushteti po u rrëshqiste nga duart.
Ndaj, ishte kjo arsyeja që kur Enver Hoxha lexoi dorëshkrimin e poemës së
mësipërme, u tërbua dhe, siç kam vënë në dukje po në pjesën e dytë të këtyre
shënimeve, e porositi Ramiz Alinë ta thërriste Kadarenë këtë poet “korb”dhe “ta
vinte të lëpinte mutërat që kishte shkruar…”.
Për më tepër, ky roman i Dritëroit , u krijonte lexuesve të huaj idenë se
edhe në Shqipërinë e viteve 1990 problem kryesor nuk vazhdonte të ishte
mungesa e lirisë, por vazhdonte të ishte burokracia, e përfaqësuar nga “Zylot”, si
ai romanit në fjalë. Ndaj “ “Shkëlqimi dhe rënia..…” nuk u ndërpre së botuari në
variantin e parë në faqet “Hostenit”,( 1972), për shtrembërime të realitetit socialist,
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siç është shkruar dhe shkruhet ende në shtyp. Këtë e dëshmon vetë Agolli, i cili në
një intervistë rreth këtj romani, që gjendet në google, shkruan:”Kur romani
përfundoi së botuari në revistën “Hosteni”, Niko Nikolla, (kryeredaktori i
“Hostenit”, shënimi imi, S.K) dhe unë, në fillim të vitit 1973 shkuam në Shtëpinë
Botuese ”Naim Frashëri”. Botimi i ri i romanit, përveç pjesës së së Afrikës, nuk ka
ndryshime nga botimet e mëparshme”. Sidoqoftë, “Shkëlqimi dhe rënia…”, për
vlerat artistike mbetet edhe sot vepra më e mirë humoristike në letërsinë shqiptare.
Si perifrazim i kritikave të rrepta që, siç e pamë Agolli bëri në diskutimin e
tij në Kongresin e Parë të PPSH-së më 1991, është dhe romani “ Dështaku” .
”Faqet e këtij romani , - shkruan kritiku Yrjen Berisha,- sjellin imazhin e errët të
inkuizicionit bashkëkohor, që i ngjan periudhës mesjetare…Dhe bazuar në këtë
filozofi, mendoj se autori me këtë roman… i dha një grusht të merituar diktaturës
së kuqe, e cila vepronte sipas ligjeve mafioze dhe kriminale që për interesa të
ngushta, zbaton ligjet e xhunglës”. (Agjensioni Floripres, 30 qershor, 2011). Po në
të njëjtën rrjedhë zhvillohen edhe ngjarjet e romanit tjetër “Kalorësi lakuriq”,
(1996). Por, si në të parin, ashtu dhe në këtë roman, ndonëse përsëri demaskohet
diktatura komuniste, mendoj se niveli artistik nuk është në lartësinë e disa
romaneve të Agollit, ku, sidoqë brenda kërkesave dogmatike të realizmit socialist,
për karaktere dhe mjedise të spikatura, shquhen romanet “Komisari Memo, (1970)
dhe “Njeriu me top”, ( 1975) .
Mbi të gjitha, nuk shënoi ngritje të dukshme artistike as romani i ri
humoristik “Arka e djalli”, (1997). Në një shkrim në google, me titull “Diskutim: ”
Shkëlqimi…”, ku flitet për këtë roman, lexova se në biseda me miq Agolli
shprehej: “Me të do të ndryshoj përfytyrimin e letërsisë”. Por, për shumicën e
lexuesve kontributi më i mirë ishte dhe mbetet, “Shkëlqimi dhe rënia e shokut
Zylo”. Për më tepër, romani i mësipërm, ku parodizohet skematizmi i realizmit
socialist dhe nënvizohet se ”personalitete e fuqishme të letërsisë shqipe kanë qenë
më të lirë se metoda e tyre krijuese”, (AGOLLI Dritëro, FESH faqe 17, vëllimi 1,
2008), jo për faj të autorit, iu paraqit lexuesit në një periudhë periudhë të
llahtarshme, në periudhën rënies së firmave piramidore. Ishte koha ku shqiptarët
humbën miliona e miliona para të kursimeve e tyre, kur vendi u përpI nga djegie,
shkatërrime dhe mijëra të vrarë dhe plagosur; ishte dhe koha kur lexuesit, (nga ata
që kishin nge të lexonin), mund të pritnin prej tij një roman shumë tronditës për
këto ngjarje, më tragjiket pas vitit 1945, se sa romanin e mësipërm, i cili mund të
ishte botuar më parë. Ose pritnin dhe kanë pritur nga Agolli ndonjë roman, dramë,
që tashmë të shpinte më tutje idetë e dramës “ Fytyra e dytë”, a “Mosha e bardhë”,
a të shkruante komedi, ose romane të tjera humoristike ku, me stilin e tij hokatar,
satirik dhe sarkastik, të jepte pasazhe të viteve paskomuniste, deri në ditët që
jetojmë, kur Shqipëria dhe populli shqiptar janë bërë “verme” në laboratorët e
shumicës së politikanëve pushtetarë, që kanë emërues të përbashkët- korrupsionin.
Pritnin pra, të zbërthente në prozë ato dukuri që lexojmë në poezinë e tij
“Gënjeshtra”, disa vargje prej të cilave po rendis më poshtë:
“O popull, ç’të bëjnë,/ Të japin lodra të luash,/ Të mbajnë me përralla,/ Të flesh në
shtrat sa të duash,/ Të quajnë të vogël,/ Dhe thonë s’di shumë,/ Të japin prapë një
lodër,/ Dhe prapë të thonë:/”Pusho, mos bëj zhurmë!”.
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Nuk jam shkrimtar i humorit, por, gjithsesi, i ngacmuar nga dukuritë bashkëkohore
të shoqërisë sonë, kam shkruar dy romane humoristike: “Tirani ngrihet nga varri”,
(2004) dhe ”Politikanët mëkatarë fluturojnë në Mars”, ( Prishtinë, 2006). Në të
parin, një riosh që i ngjan tiranit të vdekur, shtihet dhe bind miletin se me ndihmën
e perëndisë që i ka falur mëkatet, është ringjallur për të vendosur demokracinë e
vërtetë në këtë vend të vogël, “demokraci” e shpërdorur nga partitë politike. Në të
dytin, po ky djalosh, pas dhjetë vjetësh u dërgon krerëve të po këtyre partive
politike “emaile”, veç e veç, sikur ato vinë nga… marsianët. Me anë të tyre, u
shpjegojnë atyre, përsëri veç e veç se, meqë temperaturat në tokë do të ngrihen mbi
50 gradë dhe jeta do të vdesë, me anije të tyre kozmike do t’i marrin dhe shpien në
planetin e kuq, Mars, që atje të ndërtojnë shoqërinë komuniste, ku të tërë banorët e
këtij planeti të jenë… të barabartë. Të dy romanet u botuan me entuziazëm nga
botuesit, por, mjerisht për to nuk u shkrua as edhe një resht në shtyp. Siç duket,
nuk patën jehonë te lexuesit.
Të kthehemi përsëri tek Dritëroi. Ndoshta ai nuk mundi, ose nuk vuri vetes
si qëllim të shkruante vepra të tilla. Nuk është mëkat, për shembull , që ai nuk
mundi të bënte në prozë, atë që bëri të paktën shkrimtari i njohur, Fatos Kongoli,
me disa romane, si “ I humburi”, “ Kufoma”, ”Lëkura e qenit”… që kanë pasur
jehonë edhe te lexuesit e huaj, vepra ku shfaqen me nivel të lartë artistikisht
dramat e dhembshme që kemi përjetuar dhe përjetojmë.
Sidoqoftë, Agolli, siç është cilësuar nga kritika, mbetet, mbi të gjitha, poeti
që në veprat e tij, si “Fjala gdhend gurin”,(1977), ”Udhëtoj i menduar, (1985), ”
Pelegrini I vonuar, (1993),”Fletorkat e mesnatës, (1999), etj., i këndoi me shumë
ndjenjë vendlindjes, vlagës së tokës, flladeve të viseve të mahnitshme të natyrës
shqiptare, që e bëjnë atë të shquar, por midis të shquarish.
Mars 2017, Watertown, Boston, SHBA
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GJOVALIN SHKURTAJ

VLERAT DIALEKTOLOGJIKE DHE
SOCIOLINGUISTIKE TË SË FOLMES SË
ARBËNESHËVE TË ZARËS
Hyrje:
Para se të lexoj ato që kam parashtruar në kumtesën time modeste, e ndiej
për detyrë që të përmend, me përulësinë dhe nderimin meritor që u takon, dijetarët
pararendës, albanologë të huaj dhe shqiptarë e arbëneshë, që janë marrë me
hulumtimin, njohjen dhe fiksimin e historisë së shpërnguljes, rrethanave e gjendjes
etnokulturore, si dhe me përshkrimin e vlerësimin e së folmes shqipe të
arbëneshëve të Zarës. Ata më të mëdhenjtë e që (më të parët) u morën me historinë
e ligjërimin e atij ngulimi nuk janë më, vargu i të cilëve nis me burra të shquar të
fushës sonë si Gustav Weigandi, Fran Miklosiçi, Carlo Tagliavini, pastaj edhe
Eqrem Çabej, Zija Shkodra e deri te akademiku i shquar Aleksandër Stipçeviq, që u
nda së gjallësh pak kohë më parë, të cilëve, pa qenë e mundur të mos harrojmë
ndonjë syresh, duhet t’u blatojmë ndjesë e t’u themi: “Paçin dritë!”; ashtu sikundër,
kemi fatin e bardhë ta kemi ende midis nesh klasikun tashmë mititk të gjuhësisë
shqiptare, akademikun Idriz Ajetin, i cili me studimin e tij madhor e të rëndësishëm
“Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëneshëve të Zarës”,botuar, së pari, në
serbokroatisht1 dhe, më pas, të përkthyer në shqipen2, na ka dhënë mundësinë që,
në pamundësi për të shkuar për kërkime e ekspedita hetimore në atë ngulim, të
kishim sidoqoftë një bazë të shëndoshë diturish e një përshkrim të parë mjaft të
plotë të asaj së folmeje.
I urojmë shëndet, pra, “harushanit” të gjuhësisië sonë, si dhe të gjithë atyre
që, në hullinë e në gjurmët e tij (e të mëdhejnjeve që i përmendëm), po i zgjerojnë
lavrat arbëneshe, prandaj, i përgëzoj organizatorët e këtij sesioni dhe kumtuesit e
pranishëm, që me kaq seriozitet po i vazhdojnë gjurmët e të mëdhenjve. Prandaj,
në mbyllje të kësaj hyrjeje të shkurtër, po lejohem t’i përshëndes e t’i përgëzoj edhe
kolegët e miqtë e tjerë, që, në rrjedhë të moteve e dukshëm në këto vitet e fundit, na
kanë dhënë edhe vepra, ndihmesa e kumtesa me interes për kulturën dhe
trashëgiminë letrare të arbëneshëve të Zarës, duke veçuar sidomos veprat -Historia
dhe bibliografia e arbëreshëve të Zarës, Shkup, 1997 nga prof. Zeqirja Neziri,&
Aleksandër Stipçeviç; Kultura tradicionale e Arbëneshëve të Zarës e A.,
Stipqeviçit, përkthyer nga kroatishtja nga prof. Sadri Fetiu, Instituti Albanolgjik I
1

Shih: I.Ajeti, Istorijski razvitak gegijskog govora arbanasa kod Zadra, Sarajevë, 1961.
Shih: I.Ajeti, Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëneshëve të Zarës, në “Studime
gjuhësore në fushë të shqipes”, II, Prishtinë , 1985, f.7-163 dhe: I.Ajeti, VEPRA IAkademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë,1997.
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Prishtinës, Prishtinë,2012, 438 faqe; Josip V, Rela, Jeta dhe krijimtaria letrare,
Drita,Prishtinë, 2016 nga prof. Isak Shema.
Kumtesa ime, kushtuar vlerave dialektologjike dhe sociolinguistike të
arbëneshëve të Zarës, prej së cilës, për arsye kohe, do të lexoj vetëm nëj pjesë të
saj, është fryt i një dëshire të hershme për ta përfshirë pasurinë ligjërimore të atij
ngulimi në rrafshin e një njohjeje e krahasimi edhe me të folmet e tjera të
diasporës, sidomos të të folmeve arbëreshe të Italisë, me gjurmimin e të cilave kam
nisur qysh në vitin 1973 dhe, madje, kur në kuadër të bashkëpunimit shkencor të
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me Institutin Albanologjik të Prishtinës, në
vitet ‘80 qe dërguar në Zarë për kërkime arkivore dhe historike prof.Zija Shkodra,
i patëm dhënë me vete edhe magnetofonin e Fonotekës së sektorit tonë të
gramatikës e të dialektologjisë dhe disa bobina me shirita magnetofoni për të
regjistruar ndonjë dialog a tekst nga e folmja e arbëneshëve të Zarës. Fatkeqësisht
regjistrimet kishin dalë me difekt dhe nuk qe e mundur të nxirnim ndonjë të dhënë
prej tyre, porse shpresonim se, ndonjë ditë, ashtu si Zijai, do të kishim rast të
kryenim ndonjë ekspeditë atje.Kjo nuk ndodhi për shumë vjet dhe, si thonë
francezët, “faute de grives”, ato që kam shkruar për të folmen e arbëneshëve të
Zafrës në librin tim “Dialektet e shqipes” kanë qenë kryesisht “Lesefruckte”,
mbështetur në studime dhe botime të atyre që i përmenda më lart dhe i botimeve të
ndryshme, qoftë edhe nga ndonjë botim i veprave letrare të shkrimtarëve arbëneshë
Josip Rela e Shime Deshpali. Porse, me gjithë mundësitë më të mëdha që na jep
literatura, bukur më e gjerë, prej botimeve për arbëneshët e Zarës, as në kumtesën
time të sotme, nuk e kam pasur të mundur të kem sjell fryte të një ekspedite të
drejtpërdrejtë në atë mjedis, që është, sidomos për dialektologjinë, një nga kushtet
më të rëndësishme. Dhëntë Zoti që, me gjithë “prefiksat” tashmë të rritur që kam,
nëse do të më jepej rasti, do ta kisha provuar, qoftë edhe me kaq vonesë, ta merrja
përsëri magnetofonin në krah si dikur dhe të shijoja të dëgjuarit me veshët e mi dhe
të regjistruarit me dorën time të fjalëve e teksteve nga ajo e folme, sa kohë që ende
nuk është tretur.
Dhe, tashti, ashtu si premtova, nga kumtesa ime e gjatë dhe relativisht e
plotë, po lejohem të lexoj vetëm pak rreshta për vlerat dialektologjike dhe
sociolinguistike të së folmes së arbënshëve të Zarës.
Për arbëneshët e Zarës dhe për të folmen e tyre është shkruar bukur
shumë, qysh herët, ndoshta edhe më shumë sesa për të folmet shqipe të truallit
kombëtar shqiptar. Edhe pse janë shpërngulur më vonë se arbëreshët e Greqisë e të
Italisë, arbëneshët e Zarës kanë ruajtur elemente arkaike në të folmen e tyre, që
janë të rëndësishme për të hetuar gjurmët e fazave të hershme të zhvillimit të
gjuhës shqipe në përgjithësi, prandaj nuk ka qenë e rastit që me studimin e asaj të
folmeje janë marrë albanologë të shquar si G. Weigandi, Franc Miklosiçi, Carlo
Tagliavini. Janë trajtuar e ndriçuar çështjet e lidhura me kushtet historike të
shpërnguljes së tyre nga trojet e veta etnike në Krajë, Ljarje, Shestan etj., kryer
gjatë viteve 1726-1733, por edhe më vonë, si dhe janë përshkruar rrethanat e
ndryshme të jetës së tyre arsimore, kulturore dhe letrare. Qysh herët, Eqrem Çabej
shkruante: “Afër Zarës së Dalmacisë, ka një vend me banorë shqiptarë, që Italianët
e thërrasin Borgo Erizzo, Krotatët e rretheve Arbanasi, banorët vetë Arbënesh. U
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themelua më 1734, një valë e dytë erdhën e u shtruan më 1750. Banorët janë Gegë.
Këta, sikur e kanë parë T. Erberi e G. Weigandi dhe, më në fund, me dokumentin e
plotë C.Tagliavini, rrjedhin prej Briskut dhe Shestanit në bregun jugperëndimor të
Liqenit të Shkodrës. Në Dalmaci gjatë gjithë bregdetit si edhe nëpër ishuj ka pasur
edhe të tjera koloni të shpërndara shqiptare”.3
Pasqyrën dhe përshkrimin më të plotë të gjendjes gjuhësore dhe
përgjithësisht etnokulturore të Arbënshëve të Zarës e ka dhënë akademik Idriz
Ajeti në studimin e tij “Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëneshëve të
Zarës”,botuar së pari në serbokroatisht4 dhe më pas edhe të përkthyer në
shqipen.5Më 1987 është botuar “Fjalor i të folmes së arbëneshëve të Zarës”nga
Kruno Krstiq.6 Ka pasur, gjithashtu, shkrime e monografi të gjera për veprat letrare
të autorëve nga Arbënshi i Zarës, sidomos për Josip Relën7 e Shime Deshpalin,
kurse një studim të gjerë dhe, ndoshta, gjithpërfshirës për Arbënshin e Zarës na e
ka dhënë Aleksandër Stipçeviqi në veprën e tij “Kultura tradicionale e Arbëneshëve
të Zarës”, përkthyer nga kroatishtja në gjuhën shqipe nga Sadri Fetiu 8.
1.Statusi dhe gjendja e sotme sociolingustike e shqipes së arbëneshëve të
Zarës.
Gjuha e arbëneshëve të Zarës, me një metaforë rurale, mund të kundrohet
si “hardhia e mbytur”,që zgjatet e hidhet nga një degë peme në një tjetër, duke u
rimbjellë e rishkulur disa herë, në krye të herës nga anët e Shqipërisë
veripërëndimore, përtej brigjeve të liqenit të Shkodrës, në Krajë, Ljarje, Shestan,
pastaj edhe së andejmi largohen e zënë vend në Dalamci, ku italianët e quanin
Borgo Erizzo, krotatët e rretheve Arbanasi, kurse vetë banorët ardhës do ta quanin
Arbënesh. Etnonimi me tri forma për një vendbanim të vogël, në tri gjuhë të
ndryshme (italisht, kroatisht dhe shqip) do të jetë, në fakt, edhe nga pikëpamja
sociolinguistike dhe mirëfilli gjuhësore, një element i rëndësishëm që i vlen
kundrimit si të statusit sociolinguistik të asaj bashkësie, si trigjuhëshe (shqip,
kroatisht, italisht), ashtu edhe të kaheve prej nga i kanë ardhur trysnia dhe ndikimet
e huaja prej mjedisei rrethues dhe trajtimeve administrative e politike në rrjedhë të
viteve.
Lidhur me statusin gjuhësor të arbëneshëve të Zarës,me aq sa kemi pasur
mundësi e të dhëna, kemi shkruar edhe ne në librin “Dialektet e shqipes” , duke
thkesuar se statusi i saj “është ai i shumicës së diasporës shqiptare: shqipja si gjuhë
3

Shih: E.Çabej, Studime gjuhësore I, “Rilinfdja”, Prishtinë,1975, f.59.
Shih: I.Ajeti, Istorijski razvitak gegijskog govora arbanasa kod Zadra, Sarajevë, 1961.
5
Shih: I.Ajeti, Zhvillimi historik i së folmes gege të arbëneshëve të Zarës, në “Studime
gjuhësore në fushë të shqipes”, II, Prishtinë , 1985, f.7-163 dhe: I.Ajeti, VEPRA IAkademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë,1997.
6
Kruno Krstiq, Rjecnik govora zadarsih arbanasa, Bashkësia Lokale e arbëneshëve , Zarë,
1987.
7
Shih: R.Qosja, Shkrimtarë dhe periudha, Instituti albanologjik I Prishtinës, Prishtinë,1973,
f.189-232 dhe Isak Shema, Josip V, Rela,Jeta dhe krijimtaria letrare, Drita,Prishtinë, 2016,
404 faqe.
8
Shih: A.Stpqeviç,Kultura tradicionale e Arbëneshëve të Zarës, përkthyer nga kroatishtja
nga Sadri Fetiu, Instituti Albanolgjik I Prishtinës, Prishtinë,2012, 438 faqe.
4
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e zemrës, por me përdorime kryesisht në familje, kurse sllavishtja (më saktë
kroatishtja) si gjuhë pune, si gjuhë buke dhe me përdorime në të gjitha funksionet
kryesore”. Kruno Krstiqi në hyrje të veprës së tij “Rjeçnik govora Zadarskih
Arbanasa” (1987) shënon se “ në shtëpi si dhe në bisedat me të afërmit “sluzhe svi
stariji Arbanasi” (=shërben shqipja e moçme), porse të rinjtë flasin edhe kroatisht
dhe, shumë syresh, edhe italisht. Pra, kemi një gjuhë shqipe në takim me
stokavishten apo dialektin sllav të Malit të Zi të anëve të Kotorrit qysh para se të
mërgonin në Zarë, pastaj me kroatishten dhe me italishten që fliten në qytetin e
Zarës”.9
“Në atdheun e ri -shkruan A.Stipqeviçi- e folmja e arbëneshëve ishte, në
një anë, nën ndikimin e fortë të gjuhës kroate, kurse, në anën tjetër, edhe të asaj
italiane, kështu që shumë fjalë që i përdorin arbëneshët e Zarës janë huazuar nga
këto dy gjuhë. Vetë arbëneshëve nuk u pengonte aspak përdorimi i fjalëve kroate
dhe italiane në të folmen e tyre, sepse ata, ndërkaq, i përdornin që të tri
gjuhët.”10Në fakt, këtë situatë tregjuhësie të arbëneshëve të Zarës, e kishte vënë në
dukje qysh në vitin 1933 gjuhëtari italian Carlo Tagliavini, i cili prekte pikërisht
“depërtimin dhe përshtatjen e fjalëve italiane dhe kroate në të folmen shqipe të
arbëneshit”.11
Pra, nga situata e njëgjuhësisë (monolinguizmit) vetëm si shqiptarë e
shqipfolës,që kishin qenë në krye të herës në anët e Mbishkodrës dhe të viseve
përtej liqenit të Shkodrës (Brisk, Ljarje, Shestan) arbëneshët do të bëheshin
detyrimisht tregjuhësh, gjë që,sikundër është e natyrshme në raste të tilla, do t’ua
tjetërsonte dukshëm jo vetëm sistemin leksikor, duke u përzier me kroatizma e
itaianizma,po edhe me fryte të “identifikimit shpërdorues” të fonemave të shqipes,
si p.sh. kalimi i /a/-së së hapur në /o/ (koli <kali, grotë <gratë, e ko shpu < e ka
shpu; bromje <bramje (= mbramje), ponjën >panjën (panë), nuk e ko po <nuk e ka
pa etj.
Megjithatë, nga pikëpamja mirëfilli sociolinguistike, situata duhet të ketë
qenë për shumë kohë edhe e tipit të “dygjuhësisë së çalë “(bilinguismo zoppo), që
del, në fakt, edhe nga një shprehje e fiksuar nga Kruno Krstiqi në Fjalorin e tij, kur
duke shpjeguar fjalën shkenisht, thotë: “ai s po flet as shkenisht as letisht /on ne
govori ni hrvatski ni talijanski”.12
2. E folmja e arbëneshëve të Zarës është një e folme që përfshihet në
dialektin e gegërishtes dhe, më hollësisht, në grupin e të folmeve të gegërishtes
veriperëndimore.
9

Shih: Gj.Shkurtaj, “Dialektet e shqipes” .Tiparet e përbashkëta dhe dallimet sipas hartave
të ADGJSH-së, Botimet Morava,Tiranë,2012, f.213-214,
10
Shih: A.Stipqeviq, Kultura tradicionale e Arbënesëve të Zarës, (Përktheu nga kroatishtja
Sadri Fetiu), Instituti albanologjik i Prishtinës, Prishtinë,2012, f.234.
11
Shih: Carlo Tagliavini, Penetrazione e adattamento delle voci italiane e croate nel
dialetto albanese di Borgo Erizzo (Zara), në “Studi albanesi”, Roma,3-4 (1933,-1934,
f.214-242.)
12
Shih:Kruno Krsic, Rjecnik govora Zadarskih Arbanasa, Zadar, Mjesna Zajednica
Arbanasi, 1987, f.112,
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2.1. Arbëneshët e Zarës në arealin e shqipes veriperëndimore: zanafilla dhe
pikëtakimet etnolinguistike kryesore:
Në aspektin historik dhe gjeografik, një vështrim të parë referues e gjejmë të zëri
“Arbanasi” në “Enciklopedinë e Jugosllavisë”, ku shkruhet sa vijon:
“…Fshati i sotëm dhe shumica e popullsisë së sotme rrjedh nga shqiptarët
e ardhur. Ata zunë vend në çerekun e dytë të shek.XVIII nga Kraja (ShestaniKraja), që gjendet midis Liqenit të Shkodrës dhe bregdetit të Tivarit-dikur trekufi i
territorit turk, venedikas dhe malazias-kryesisht gjatë tri shpërnguljeve të mëdha në
grupe, më 1726-1733. Arsyet e shpërnguljes ishin të shumta:tatimet shumë të rënda
dhe keqtrajtimet e rajës shqiptare katolike nga ana e funksionarëve turq të Tivarit
dhe të Shkodrës, frika nga murtaja, e cila atëbotë u përhap gjithnjë deri në
pashallëkun e Shkodrës, konfliktet e pareshtura në trekufi dhe marrja me dhunë në
shërbimin ushtarak gjatë Luftës Turko-Persiane (1725-36). Merita kryesore për
pranimin e të ikurve shqiptarë dhe për strehimin e tyre në rrethin e Zarës i përket
V. Zmajeviqit, politikan dhe shkrimtar kishtar i shquar, që në atë kohë ishte
arqipeshkëv i Zarës. Pjesa më e madhe e të ikurve rrjedh nga fshatrat Brisk, Ljarë,
Dobrec, Shestan dhe nga mëhallët e Shestanit. Fshati që vendasit e quajnë
Arbënesh (si fshati me po këtë emër afër kufirit jugosllav-shqiptar nën Tarabosh),
ndërsa kroatët përreth e quanin në fillim qyteza e Eriçinit ose fshati i Ericos (sipas
ital. Borgo Erizzo), dhe më vonë Arbanasi, zuri fillin me njëzet kasolle që i ngriti
pushteti venedikas për kolonistët. Zmajeviqi ndërtoi në fshat kishën me
kombanare dhe godinën e famullisë… Sipas një statistike të vitit 1881 Arbëneshi
ka pasur 1354 banorë arbëneshë, ndërsa në vitin 1900 kishte 5000 banorë. Familjet
kishin shumë anëtarë dhe shuëm fëmijë. Fshati Arbënesh ishte shumë i
madh…Martoheshin vetëm ndër vete, kështu që të gjithë janë të lidhur midis tyre
me gjak.Kjo dukuri e martesës vetëm ndër vete i ka kufizuar nga ndikimi i racave
të tjera dhe i ka ruajtur deri në ditët tona. Ēshtë interesant të përmendet se sot të
rinjtë martohen vetëm e vetëm me femra të viseve të tjera, e po kështu bëjnë edhe
vashat, duke u martuar me djelmosha të viseve të tjera! Për fat të keq, kjo është një
nga parakushtet për humbjen e shpejtë të individualitetit të tyre, ndonëse sjell edhe
të mirë-freskinë e gjakut”.13
Historia e Zarës, prandaj edhe e Arbëneshit është mjaft komplekse dhe
interesante. Gati pas katër shekujsh të dominimit të Venedikut, qënga vitete 17971806, ky territory bie nën sundimin e Austrisë. Në periudhën kohore 1806-1823
është shtrirë sundimi i Francës. Zara atëherë ishte qendra e Dalmacisë. Pas luftës
midis Francës e Austrisë, në Zarë përsëri hyn ushtria austriake,por kësaj radhe edhe
ajo e Anglisë, që gjendej në bregdetin dalmatin. Kjo ishte hera e dytë e sundimit
të Austrisë dhe më tej e Austro-Hungarisë, që ka zgjatur deri në vitin 1918, kur pas
kapitullimit të ushtrisë së Austro-Hungarisë vazhdonte lufta diplomatike për Zarën
dhe Dalmacinë, që ka zgjatur që nga vitit 1915-1922. Në anën tjetër Italia luftonte
për të shtrirë sundimin e vet në Dalmaci dhe në disa vise e qytete të tjera të
Adriatikut. Më 1918 Zara bie nën sundimin Italian. “Pas Luftës së Parë Botërore-ka
shkruar Josip Rela- Zara bashkë me Arbëneshin i takojnë Italisë.Nga arbëneshët për
13

Shih: Josip Rela, Arbëneshët e Zarës, vepra II, “Rilindja”, Prishtinë,1971, f.265-266.
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Jugosllavi shpërngulet 1/3 e familjeve të shkolluara. Regjimi fashist nuk u lejonte
të flasin në familje gjuhën shqipe, apo atë kroate! Fëmijët detyroheshin të
regjistrohen në organizatat, si “Bijtë e ujkut” e në “Balila”,kurse prindërit e tyre
detyroheshin, me mënyra të ndryshme,të regjistrohen në “Fascio”.14
Që nga viti 1918-1943 Zara ishte në kuadër të Italisë.Pas kapitullimit të
Italisë fashiste, Zarën e pushtojnë njësitë ushtarake gjermane. Më 1945 Zara dhe
bregdeti i Dalmacisë i bashkohen Jugosllavisë së pasluftës.Pas Luftës së Dytë
Botërore, kur Zara me arbëneshin i bashkoheshin Jugosllavisë-ka shkruar Josip
Rela- …disa nga arbëneshët shpërngulen në Itali e disa në Amerikë, Kanada dhe
Australi, afër 1/3, burra, gra e të rinj, meqë nuk u vjen përdore të gjenden në
rrethana të reja, e madje trajtoheshin si fashistë. Arbëneshët nuk pranonin kombësi
tjetër, pos asaj arbëneshe (shqiptare), ndonëse disa ishin me kroatët, e disa të tjerë
më Italianët. Don M.Çurkoviqi ka shkruar në broshurën e vet: “Shqiptari nuk do ta
mohonte kombësinë shqiptare për hatër të askujt”! Emrin “shqiptar” arbëneshët
nuk donin ta pranonin ngase ky emër ishte përhapur pas shpërngules së tyre”.15
Etnonimet e Arbëneshit të Zarës. Nga familjet që në tetor dhe nëntor të vitit
1733 u vendosën në Zarë, rrjedhin familjet arbëneshe: Duka, Pema, Mazi, Cotiqi
(deg e shuar e familjes Mazi), Marushiqi, Ratkoviqi, Kërstiqi, Stipçeviqi,
Mazhunoviqi (në fillim të quajtur Kovaçi), Marshani,Vladoviqi (< Vladaniji me
prejardhje nga Shkodra, që hyjnë edhe në fisnikërinë e Venetikut), Rrela (degë e
Vladoviqëve).16
2.2.“Një degë gjuhësore, siç është edhe ajo e Zarës, duke këputur lidhjet
me trungun e saj, sikundër ka vënë re edhe K.Topalli, nuk merr më pjesë në
zhvillimet gjuhësore të gjuhës-nënë; si rrjedhim në të ruhen tipare të vjetra, që kanë
pësuar evolucion në gjuhën e përbashkët. Nga ana tjetër, duke u zhvilluar në një
terren të ri, në të shfaqen veçori të tjera, që nuk i ka gjuha prej së cilës është
shkëputur”.17 Këto dy plane, konservacioni dhe inovacioni, janë me rëndësi të
veçantë në studimin e ishujve gjuhësorë. Ato ndihmojnë, nga njëra anë, për të
përvijuar historinë e gjuhës prej së cilës është shkëputur një degë gjuhësore; nga
ana tjetër, për të përcaktuar rrethanat e reja në të cilat ka ndryshuar një e folme a
një dialekt i shkëputur. Për këtë përkatësi dialektore na dëshmojnë tiparet fonetike
dhe morfosintaksore të kësaj së folmeje, nga të cilat më të rëndësishmet janë:
2.2.1. Në fonetikë mund të përmenden disa dukuri interesante të sistemit
zanor dhe të bashkëtingëlloreve si dhe gjendja e grupeve zanore e bashkëtingëllore
të moçme, të cilat, pavarësisht nga disa veçanti krejt tipike të kësaj së folmeje dhe
zhvillimet e reja nën ndikimin e gjuhëve të huaja në kontakt, paraqesin kryesisht
pika të përbashkëta me të folmet e anëve veriperëndimore (të Malësisë së Madhe

14

Shih: Josip Rela, Arbëneshët e Zarës, vepra II, “Rilindja”, Prishtinë,1971, f.269.
Shih: Josip Rela, Arbëneshët e Zarës, vepra II, “Rilindja”, Prishtinë,1971, f.269.
16
Shih: Kruno Kërstiq-Zekeria Cana, Arbëreshët e Zarës, në “Bota e re”,Prishtinë,1988,15
mars,f.17.
17
K.Topalli, Për një shtresim kronologjiktë ve[orive fonetike në të folmen e arbëneshëve të
Zarës, në “Arbëresëht e Zarës”, f.120-127.
15
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dhe të trevave shqiptare në Mal të Zi) tashmë të ditura e të vëna re në studimet
përkatëse).
2.2.1.1. Në të folmen e arbëneshëvë të Zarës zanorja /a/ nëpërmjet një
labializimi të theksuar shqiptohet si /o/: bunor (bunar), diso (disa), i gjoll (i gjallë),
oç (aç), boet (baet = bahet), goti (gati), klosi (klasa), bori (bari), bori i thot (bari i
thatë). Po kështu edhe kur kemi të bëjmë më një /a/ hundore: kompi (kampi), gjo
(gja), gro (gra), asgjo (asgja), bo (ba), përtho (përtha = përtharë), asonotje
(asonate).
2.2.1.2. Nuk shqiptohet zanorja e patheksuar fundore /ë/: pun (punë), rand
(randë), fark (farkë), këpuc (këpucë) etj.
2.2.1.3. Një nga dukuritë më interesante të së folmes së Arbëneshit të Zarës
është prania e togjeve të zanoreve /ua/ dhe /uo/, ashtu si kudo në Malësinë e Madhe
brenda e jashtë kufijve të sotëm të Republikës së Shqipërisë. Aty ndeshim, pra: me
togun /ua/: afrua (me, m’u), akullua (m’u), ankua (me), arnua (me), arua
(me)”harruar” , barsua (me)”mbarsur”, bashkua (me, m’u), benkua (me) “bekuar”,
bua (dëbuar), arua (harruar), barsua (= mbarsur), besidua (me), guxua (me);
me togun /uo/: bashkuom (i,e), benkuom (i ) , bluon (i,e,të), buo (me), bluom (të)
gruo, ka vot me gruon të ti, kam than nji gruos; ërzuom (i) “rrëzuar”; kruos-a etj.
2.2.1.4. Zanorja /y/ në shumë raste kalon në /u/: kruç (kryq), gjus (gjys =
gjysmë), lume (lyme = lyem), fru (fry), por ka edhe raste që y kalon në një tingull
të turbullt e të delabializuar, afërsisht /ë/: bëtha (bytha), shtëp (shtyp), që
dialektologët i kanë vënë re ndonjëherë edhe në të folmen e qytetit të Shkodrës e
gjetkë në anët e të folmeve veriperëndimore, si në Breg të Bunës, në Mbishkodër
etj. Errësimi në /ë/ vihet re edhe në disa zanore të tjera si p.sh.: lëdh (lidh), çërshi
(qershi), bërbil (bilbil), tërqit (tirqit). Ndërkaq, në të folmen e arbëneshëve të
Zarës, vetë zanorja ë në pozicione paratheksore në disa raste kalon në zanore të
tjera, si në /i/: lishua (lëshua), në /o /ose /u/: povet / puvet (pëvet = pyet), livrua
(lëvrua = lëruar), mandashi (mëndafshi).
2.2.1.5. Veçoria tjetër, që e bashkon këtë të folme me atë të Buzukut,18
është rënia e bashkëtingëllores fërkimore /n/ në shumë pozicione, si te angër për
hangër, ekur për hekur, koa për koha, krāt për krahët etj. Nuk shqiptohet më
bashkëtingëllorja /h/: aty kemi: undi (hunda), anger (hanger), ekur (hekur), idhnim
(hidhnim), idhnua (hidhnua), idhnuom (hidhnuom).
2.2.1.6. Bashkëtingëllorja /rr/ është zbutur në /r/: arua (harrua), ar (arrë).
2.2.1.7. Në sistemin bashkëtingëllor, ndryshime të tilla vërehen në kalimin e
fërkimores buzodhëmbore /f/ në ndërdhëmboren /th/, në raste si: njoth për “njof”,
pritht për “prift”; kalimin e sonantes dridhëse /rr/ të dyfishuar në /r/ të thjeshtë, si
te: ara për “arra”, arua për “harrua”, fera për “ferra”; shndërrimin e fërkimores
ndërdhëmbore /dh/ në mbylltore dhëmbore, sidomos pas një lëngëzoreje dridhëse,
në raste si: gard në vend të “gardh”, me ard në vend të “me ardhë”; kthimin e

18

Shih Çabej E., Meshari i Gjon Buzukut (1555). Botim kritik. Tiranë, 1968, 56; Topalli
K., Rreth vlerës së shkronjës -h- në “Mesharin” e Gjon Buzukut; Studime filologjike.
Tiranë, 1-4, 1993, 97.
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bashkëtingëllores /j/ në /n/, p.sh. në trajtën biqt nga bijt, shumësi i emrit bir etj.19
Po ashtu, Nën ndikimin e kroatishtes, brezi i ri nuk e shqipton më
bashkëtingëlloren /th/ dhe në vend të saj realizojnë s: me san (me thanë), sonji
(thonji), sot (thotë), porse deri vonë, sipas K. Krstiqit, fjalë si këto që përmendëm
pleqtë i shqiptonin me /th/.
2.2.1.8.. Shpesh bashkëtingëllorja /dh/ ndërrohet në /ll/ ose /l/: llent
(dhentë), erl (erdhi), arll (ardhur), por ka edhe raste që /dh/ zëvendësohet nga /d/
ose / t/: ard (ardhë), art (ardhë).
2.2.1.9. Bashkëtingëllorja anësore /ll/, nën ndikimin e kroatishtes, në të
folmen e arbëneshëve të Zarës dendur kalon në /l/ apo /lj/: lomi (llomi), mola
(molla), plumbi (pllumbi). Në Fjalorin e Krstiqit, /ll/ nistore na del vetëm pak fjalë:
llod (fllad), m'u llodit (me u flladit), llom (llum), lluç (plis dheu), llunj (rrudh),
llurët (i rrudhët).
2.2.1.10. Bashkëtingëllorja /f/ në përbërje të grupit të njohur fsh ka rënë:
kashat (kafshatë), mandash (mëndafsh), porse /f/-ja bie edhe në raste të tjera si në
format foljore të dëshirores (veta e tretë njëjës): kjot (kjoftë), madje edhe në raste të
tjera si te mjat (mjaft).
2.2.1.11. Dendur, /k/ nistore këmbehet me /g/: me gërkua (me kërkua), me
gaxua (me kallzua), gërçele (kërqele = gëlqere).
2.2.1.12. Një tipar tjetër konservacioni në sistemin bashkëtingëllor është
ruajtja e paasimiluar e grupeve bashkëtingëllore /mb/, /nd/, /ng/, /ngj/ në një kohë
kur pjesa më e madhe e truallit gegë i ka asimiluar ato në bashkëtingëllore të
thjeshta. Grupet e vjetra /mb/, /nd/, /ng/, /ngj/, /nx/, /nj/ në të folmen e arbëneshëve
të Zarës ruhen të plotë: mbojt (mbajt), mbar, mbarim, mbars, mbarua, mbaruom,
mbath, të mbathuna, mbet, mbërthye, mbi, mbjell, mbrapa, mbrapsht, mbret,
mbromje, mbush, mbyll, mbyt; i ndershim, i nderuom, ndesh, ndimua (ndihmua),
ndjes (ndjesë), ndodh, ndruom, ndrushe (ndryshe), nduk, mundim, i munduom;
ngarkim, i ngarkuom, ngas, i ngatruom, nge, nginj, i nginjët, ngri, ngryk, ngul;
ngjat, ngjatua, i ngjyem etj.
2.2.1.13. Në sistemin bashkëtingëllor tipar konservativ është ruajtja e
sonantes hundore-qiellzore /nj/20, në një kohë kur kjo fonemë në të folme të
gegërishtes, duke përfshirë edhe krahun veriperëndimor, ka kaluar në fonemën /j/
në shumë pozicione. Shembuj të tillë, si mullinja, shenj, të shullinjta, benkonje etj.,
e afrojnë këtë të folme me gjuhën e autorit të parë të letërsisë shqipe.21
2.2.1.14. Ndër dukuri të tjera fonetike vëmë në dukje mungesën e përdorimit të
bashkëtingëllores /j/ për të zhdukur hiatin e formuar sidomos në rrokje të
patheksuara, në raste si: e anea për “e haneja”, e entea për “e enteja”, notjea për
“nadja”, rfea për “rrfeja”; si edhe rastet e shpeshta të metatezës dhe të epentezës,
19

Shih: K.Topalli, Për një shtresim kronologjiktë ve[orive fonetike në të folmen e
arbëneshëve të Zarës, në “Arbëresëht e Zarës”, f.122.
20
Shih: Weigand G., Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache. Leipzig, 17, 1911,
186.
21
Shih: K.Topalli, Për një shtresim kronologjiktë ve[orive fonetike në të folmen e
arbëneshëve të Zarës, në “Arbëresëht e Zarës”, f.122.

64

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

sidomos të sonanteve hundore e lëngëzore. Për metatezën e lëngëzoreve ,sikundër
ka vënë në dukje edhe K.Topalli, janë për t’u kundruar: i drill “i pastër”, në vend të
“i dlirë”, frakalesh “shpullë” nga flakaresh, frutul e me frutulua në vend të “flutur”
e “me fluturua”, proli në vend të “plori”.22E,meqë jemi te frakalesh “shpullë”, nuk
mund të lëmë pa shënuar se një simotër të saj gati krejt të njëjtë si tipologji s si
materie e gjejmë te shplakaresh e Malësisë së Madhe: ia ka llan i shplakaresh t mir
boll (Kastrat-Malësi e Madhe).
2.2.2. Me interes janë edhe tiparet morfologjike të së folmes së
arbëneshëve të Zarës, të cilat, ashtu si dukuritë fonetike, afrojnë e përkojnë
kryesisht me ato të gegërishtes veriperëndimore, kryesisht me të folmet e Malësisë
së Madhe, dhe, të para në tërësi, paraqesin shumë forma ruajtëse (konservative) të
tilla, si ato të “Mesharit” të Gjon Buzukut. Gjithashtu, krahas vjetërsive ndeshim
aty edhe jo pak risi e dukuri të përftuara në kushtet e gjuhëve në kontakt, siç është,
ndër të tjera, “ kthimi i foljeve të parregullta në të rregullta” sipas analogjisë me të
rregulltat më të përdorshme, si dhe i formave të shumësit të emrave të parregullt në
“forma të rregullta” të tipit të gjuhës së fëmijëve (para se të përvetësojnë e të
përsosin plotësisht sistemin përkatës të gjuhës amtare përkatëse) që shfaqet më një
formë pak a shumë të njëjtë edhe në përftime të ndryshme të gjuhëve të ishujve të
shkëputur minoritarë, siç është edhe kjo e folme. Përmendim, p.sh., disa shembuj të
tillë që i ka hetuar nga pranë Kruno Krstiqi: shumësi dorat (në vend të duart), derat
(në vend të dyert). Krahaso format e gjuhës së fëmijëve: kalat për kuajt, dolat
(dorat= duart) etj. 23 Shumë më qartë duket kjo prirje në sistemin foljor, ku, siç
shënon Krstiqi, vëmë re se “u morfologiji glagola doslo je u zadnjim desetiljecima
simplifikacijom po anologiji do znatnih promjena u konjugaciji svodenjem
“nepravilnih” glagola na “pravilne”: foli, folën, folën, folim, folni, folin (në vend
të: flas, flet, flet, flasim, flitni, flasin); ronj, ron, ron etj. (në vend të: bie, bjen,
bjen), deki, dek, dek, dekim, dekni, dekin (në vend të: des, des, des, desim, diqni,
desin); thirri, thirr, thirr, thirrim etj. (në vend të thrras, thrret, trret etj.), vronj
(vraj) në vend të: vras, vret etj.
Nga pikëpamja dialektologjike shumica e dukurive morfologjike të së
folmes së arbëneshëve të Zarës janë si ato të gegërishtes veriperëndimore.
Përmendim, ndër të tjera si më tipike:
2.2.2.1. Emrat e gjinisë mashkullore marrin mbaresën -i (djali, mishi, peni)
ose -u (gjaku, fiku, bregu, shiu, miu, kau). Emrat e gjinisë femërore marrin -a ose ja (rana, vëneshta, gjoja (gjëja). Disa emra frymorësh, përveç mbaresës marrin
edhe nyjë të përparme: i ati, i vllai, i biri, e motra, e bija. Kështu edhe emrat e
ditëve të javës: e anea (e hane= e hënë), e mërkurea.
2.2.2.2. Gjinia asnjanëse, ashtu si në mbarë shqipen ka shkuar duke u
rrudhur. Janë asnjanës emrat prejpjesorë dhe prejmbiemërorë të tillë, si: të çeshun,
të shkruom, të piçët (të pjekurit), të çëshun (të qeshun), të ngritët, të kuçt etj. Ruhen
forma të asnjanësit edhe në disa dëftorë që shoqërojnë emra që tregojnë lëndë: këta
22

Shih: K.Topalli, Për një shtresim kronologjiktë ve[orive fonetike në të folmen e
arbëneshëve të Zarës, në “Arbëresëht e Zarës”, f.122
23
Shih: Gj. Shkurtaj, Sociolinguistika, Tiranë, 1996. f. 228-234.

65

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

(ata) djath, këta (ata) rush, këta (ata) gjind. Togfjalësha të tillë i ndeshim edhe në
të folmet e Malësisë së Madhe: nuk pihet kta uj; piqma kta mish; pije ata kjumsht.
2.2.2.3. Rasat dhe sistemi i lakimit paraqiten si në të folmet e anëve
veriperëndimore. Për t' u theksuar janë: mungesa e formave të rasës vendore: në
shpi, në katund, në Zadër, nëpër fusha, nëpër gardhnje. Kjo edhe në rastet me
parafjalën me: me tatën, me prithin, me motrën, me kolin; me thik, me gur, me ven,
me bor.
Në rasën rrjedhore njëjës përdoren format me mbaresën -e (dhe jo -et si në
Malësi të Madhe e gjetkë në veriperëndim): pe vajze (dhe jo pej vajzet).
2.2.2.4. Në sistemin foljor është me interes dysorësia e disa formave foljore
si vir dhe vjer, tir dhe tjer, piç dhe pjek, priç dhe prejek, nxir dhe nxjer. Kjo lloj
dysorësie del edhe më dendur në pjesoren e foljeve si: pat dhe pas, ngajt dhe nga,
rua (ruo) dhe ruojt, lua (luo) dhe luojt, mbo dhe mbojt, gjet dhe gjie, fli dhe flet,
dash dhe dasht, mbet dhe jet.
2.2.2.5. Në vetën e parë shumës të kohës së tashme, kohët e fundit, po
përdoren më dendur format me mbaresën -na (shkona, dingona, jena) në vend të
formave më të vjetra me -m apo -mi (shkom(i), jem(i). Duket se forma të tilla nuk
do të jenë fort të reja dhe sidomos jo vetëm të së folmes së Zarës. Aso formash
ndeshim, ndonëse rrallë, edhe në të folme të tjera të veriperëndimit, si në qytetin e
Shkodrës (thona, dona, jena, kena), në Malësi të Madhe, sidomos në pjesën fushore
të Kastratit dhe në Rranxa të Mbishkodrës, brezi i ri, krahas, tho:m, duom, jiem
ke:m përdor edhe format me mbaresën -na: dona, thona, jena, kena).
2.2.2.6. Në të folmen e arbëneshëve të Zarës format e foljeve të kohës së
tashme kanë shpesh kuptimin e së ardhshmes: vinj nesër (do të vij nesër), dy dit
mbesim këtu (dy ditë do të mbesim këtu). Format e së ardhshmes me pjesëzën do +
lidhore përdoren kryesisht në ndërtimet që shprehin pasiguri a dyshim: do të ket aj
(ndoshta do të ketë ai), do të vim nesër (ndoshta do të vijmë nesër), do të gjetësh
(ndoshta do të gjesh).
2.2.2.7. Format e së kryerës së thjeshtë në Arbënesh formohen në dy
mënyra: me mbaresën e paraprirë nga antihiatizuesja -v-: (shkova, këceva, gjuva,
vrava, pova (pava), po edhe me mbaresat e paraprira nga -jt-: (shkojta, këcejta,
pojti (pati = pa).
2.3. Nga fusha e morfosintaksës është për t' u vënë re denduria e
prapavendosjes së trajtave të shkurtra (enklitike) krahas atyre të paravendosura:
gaxom, gaxoma, gaxomu; po ashtu përsëritja e trajtave të shkurtra në parandejtim
dhe në prapandejtim: at e kam po, tatës i kam gaxua, juve ju ko than, kën e keme
gjet?
3.Nga shqyrtimi krahasues i të folmes së Arbëneshëve të Zarës, qoftë edhe
ashtu si na është pasqyruar në Fjalorin e K. Krstiqit, mund të nxirren edhe disa pika
takimi a ruajtje shumë interesante që janë krejt ashtu si në të folmet e Malësisë së
Madhe, të cilat na japin edhe mundësi për të bërë edhe ndonjë zhdavaritje e sqarim
të shpjegimeve të evolucionit historik të disa dukurive
fonetike dhe
morfosintaksore. Na duken me interes sidomos:
3.1. Në një numër fjalësh të hershme shqipe, mbas rënies së ë-së
paratheksore (lkur <lëkurë; rrzoj <rrëzoj) shfaqet një ë para grupit bashkëtingëllor,
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për të lehtësuar shqiptimin. Kështu, Krstiqi shkruan: ërfan, ërfe, ërfim, ërfye,
ërshajt, ërxua, të cilat, krejt ashtu dalin edhe në të folmet e Malësisë së
Mbishkodrës,ku ne kemi regjistruar përkatësisht: ërrfan, ërrfe, ërrfim, ërrfye,
ërrshajt, ërrxua.
3.2. Grupi /nd/ në fjalën ndez del me /dh/: Krstiqi ka: dhez (me, m’u)
glag.upaliti, zapaliti (se); dheze kandilin në daçësh me lexua. (f.42) në Mbishkodër
kemi : lleze zjarimi, kem pa llez konila, zjarimi ite i llezun bubullaç.Dhe,sikundër e
kemi shënuar edhe herë të tjera, fjala ndez,me /dh/ del edhe në të folmet arbëreshe
të Kalabrisë, madje edhe në ndonjë nga botimet e shkrimtarëve arbëreshë të
shek.XIX, si p.sh. ndë çerët të dhezur24; dhis me zjarr në zemrat tona.
3.3. Forma tat (tata), si një respektformë e emrit të atit, që, ashtu si në
Mbishkodrër,po edhe më gjerë në shqipen, ka vlerë ët dukshme edhe
etnolinguistike e që përputhet me rrënjën e hershme të emërtimeve të tilla si
tatëmadhi, tatëloshi, tatëlashti etj.që na janë dëshmuar edhe në diasporën arbëreshe
të Italisë dhe që,në tërësinë e tyre, tregojnë hershmërinë e zbunimit të emrave të
farefisnisë si elemen i hershëm i etnografisë së ligjërimit në gjuhën shqipe.
3.4. Format tënzon dhe tënzot, që krejt ashtu si në të folmen e Arbëneshit
dalin edhe në anët e veripërëndimit dhe në shqipen e mo[me. Nga Malësia e Madhe
prve[ formës tënëzot (për kyt ben e tënzot, si e basha më nimoft...”, fort po e lutka
tënëzon (këngë popullore e njohur në Kastrat e më gjerë), mund të sjellim
mbimerin patënzonë (i, e) “që nuk beson në Zot; i pamëshirshëm”.
3.5. Në të folmen e Arbëneshit, del edhe forma s’ame ( s’ame prid.majcin;
nuk t’o s’ame/ nije ti mjacino, K.Krsiq, 106), që përkon plotësisht me shprehjen e
Malësisë së Madhe : bir same.
3.6. Në Arbënesh, ashtu si në Malësinë e Mbishkodrës dhe në shqien e
hershme fjala shoq, del kurdoherë e tillë, ndërsa forma meshok, është krejt e re në
krahasim metë. Pra, aty na shpien edhe shoqishoqin e shoqishojnë, e kam shoq,
shoqi i ders “fqinji, njeriu që banon afër teje”.
3.7. Më inters dhe vlerë janë edhe elemente semantike të së folmes së
Arbëneshit, për disa fjalë të caktuara, si p.sh. puth me kuptimin “bëj seks”, që, krejt
ashtu, dilte deri vonë në Malësi të Madhe, që dëshmojnë një kuptim të hershëm
eufemistik, krajt ashtu si në frëngjishten, ku baiser do të thotë edhe puth, por edhe
bëj seks.
4.Si përfundim, mendoj se e folmja e arbënëshëve të Zarës, sa kohë që
ende mund të gjenden folës të saj që, sidoqoftë, edhe pse më bjerrjet e natyrshme e
të shpjegueshme, mund të jetë objekt hulumtimesh e studimesh të mirëfillta
dialektologjike dhe sociolinguistike, kurse korpusi i studimeve të bëra më parë, që
u përmendën dhe u cituan në kumtesën time dhe në kumtesat e tjera të këtij sesioni,
veçanërisht studimet e Idriz Ajetit dhe Aleksandër Stipçeviqit, bashkë me Fjalorin
e Kruno Krstiqit dhe botimet e letrare nga autorët e njohur prej Arbëneshit, si Josip
Rela, Shime Deshpali, mbeten për t’u pasur edhe më tej për studime e shqyrtime të
vlefshme dialektologjike, semantike dhe përgjithësisht për pasurinë etnokulturore

24

Shih:Jeronim de Rada, Këngët e Milosas, Kënga II (botimi original).
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të atij ngulimi sa interesant e me fytyrë ruajtëse, aq edhe të vlefshme për shkencat
albanologjike.
Ndërkaq, duke pasur parasysh mundësitë e sotme të shtuara e bukur më të
shumta se dikur, përfshirë edhe botimet e kumtimet on-line, priten edhe mundësi
këndelljeje dhe gjallërimi të gjuhës shqipe te arbënshët e Zarës në kushtet e sotme
të shkëmbimeve kulturore dhe të mësimit të shqipes nga ata që e dëshirojnë. Nuk
ka shumë kohë që, në faqen time të internetit, një arbënesh nga Zara më shkruante
nëse mund ta ndihmoja me ndonjë libër që të lexojë e të kuptojë shqipen. Dhe, qysh
atëherë, e kam bluar në mendje edhe idenë e një abetareje për nxënien e shqipes
nga arbëneshët e Zarës ose një “Abetare edhe për të rritur”, për të cilën edhe kemi
biseduar në takimin e mëparshëm me prof.dr. Isak Shemën, i cili meriton të
përgëzohet për botimet e tij të rëndësishme e të vyera që ka bërë për jetën dhe
veprat e Josip Relës.
Në fillim të shek.XX në kuadër të politikës së përgjithshme kulturore dhe
arsimore të Austro-Hungarisë, është dhënë orientimi që nga arbëneshët e Zarës
gjuha shqipe të mësohet në shkollë si lëndë mësimore e detyrueshme, që nga viti
1901 deri në vitin 1918. Me interes shkencor është ndriçimi i gjithanshëm i
rrethanave të atëhershme kulturore, lufta kundër ndikimeve asimiluese, përpjekja
për nxjerrjen e gazetës në gjuhën shqipe, qëndrimi ndaj mësuesve shqiptarë,
disponimi i popullsisë arbëneshe ndaj mësimit të gjuhës shqipe dhe ndaj kulturës
kombëtare, çështja e botimit të teksteve shkollore, kontributi i arsimtarëve
shqiptarë (Pashk Bardhi, Shtjefën Gjeçovi, Gjergj Koleci, Anton Paluca, Mati
Logoreci etj.) ka qenë i madh, ndërsa puna e tyre shumë e dobishme. Rilindja
kulturore e arbënshëve të Zarës ka marrë hov dhe është përfshirë në rrjedhat e
Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Mësimi i gjuhës shqipe, njohja e historisë dhe e
kulturës shqiptare, ka forcuar rezistencën kombëtare dhe ka penguar, aq sa ka qenë
e mundshme, përçarjen kombëtare, dominimin e rrymave të huaja politike dhe
asimilimin.25 Përkthimi dhe botimi në vazhdime i veprës së Tullio Erberit
“Shcyptarët e Borgo-Erizzos” në revistën “Albania” të Faik Konicës, botimi i
poezisë popullore dhe i materialeve të tjera folklorike nga Arbënshi, vështrimet për
gjuhën, historinë dhe për kulturën e arbënshëve të Zarës, ia kanë bërë të njohur më
mirë opinionit më të gjerë shumë aspekte të së kaluarës dhe të realiteti aktual të
Arbëneshit26.
Formimi i shoqërisë kombëtare në Kuvendin e mbajtur më 8 prill 1903 në
Arbënesh ka qenë ngjarje e rëndësishme për shqiptarët e këtij ngulimi. Në pikën e
parë të dëshirave të shqiptarëve thuhet:
“I.Jemi e levdohemi ce jemi Shciptare nga ghaku e nga zemera. Si Shciptare,
njohim per deture të shentme të duhemi të ghithe sa jemi Shciptare, të jemi të
bashkuar e te japim,mish e shpirt per te shellbuar ghakun t’on,-ghuhen t’one”.27
25

Shih: Isak Shema,Josip V, Rela, Jeta dhe krijimtaria letrare, Drita,Prishtinë, 2016, f.14.
Në revistën “Albania” janë botuar shumë artikuj dhe material të tjera lidhur me
arbëneshët. Po aty është hapur edhe tribuna e përhershme “Zani prej arbënshvet”.
27
Faik Bej Konitza, Shoceria kombetare e Borgo Eritsos, “Albania”,Bruxelles, 1901,
nr.4.f.67.
26
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Edhe gjatë dhjetëvjeçarëve në vijim, përgjatë tërë shekullit XX, po edhe sot,
arbëneshët e Zarës kanë bërë përpjekje ta ruajnë gjuhën dhe kombësinë e tyre, t’i
zhvillojnë kulturën dhe letërsinë e artin shqiptar28.
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QEMAL MURATI

GJUHA E RUJATUR 300 VJET
Vëzhgime leksiko-semantike në Fjalorin e arbneshëve të Zarës
Gjuha e arbneshëve të Zarës ka paraqitur dhe paraqet gjithherë interes
shkencor në fushën e hulumtimeve linguistike për dy arsye kryesore: e para, sepse
kjo gjuhë i takon një dialekti më të skajshëm verior shqiptar, të Malësisë së
Mbishkodrës, truallit nga Kraja e Malit të Zi, që si e tillë ka ruajtur trajta mjaft
arkaike të shqipes; dhe e dyta, sepse në vitet 1726, 1727 dhe 1733 grupe
arbneshësh të kësaj Malësie braktisin fshatrat e tyre, ia mësyjnë Dalmacisë dhe
zënë vend në paralagjen e Zarës të quajtur Borgo Erizzo, sipas emrit të providurit
gjeneral për Dalmaci dhe Shqipëri, i cili bëri të mundshme vendosjen e tyre në atë
lokalitet këtu e 260 vjet më parë (Tërnava 2007: 75), që sot quhet Arbënesh,
kroatisht Arbanas. E atje, në visin e tyre të dytë, si një ishull i izoluar, i kanë
konservuar edhe më tepër tiparet gjuhësore të së folmes së tyre.
Ky ishull gjuhësor në të kaluarën ka zgjuar interesim të hulumtuesve të
ndryshëm. F. Mikloshiqi në veprën e tij Albanische Forschungen (Pjesa 3, 1870)
ka shënuar afro 200 fjalë të kësaj së folmeje. Në vitin 1909 Gustav Weigand në
Zarë mblodhi për disa javë materiale gjuhësore, në bazë të të cilave më vonë (më
1911) botoi një monografi me titull Dialekti gegë i Borgo Erizos afër Zarës në
Dalmaci (Ajeti 1997: 165). Për të folmen shqipe të arbneshëve të Zarës u interesua
edhe Faik Konica “Shoqëria kombëtare e Borgo Ericos”, e po kështu për tiparet
arkaike fonetike, morfologjike e leksikore të së folmes së arbneshëve të Zarës këtë
oazë të vogël gjuhësore e merr si referencë në studimet e tij etimologjike në fushë
të shqipes edhe prof. Eqrem Çabej, sepse i ofron atij lëndë të parë kur merr të
krahasojë trajtat më të moçme dhe gjeografinë e fjalëve.
Duke u nisur po nga këto arsye, nuk ishte e rastit që edhe gjuhëtari ynë i
shquar prof. Idriz Ajeti do të ndërmerrte të hetonte në rrafshin historik pikërisht të
folmen e arbneshëve të Zarës, një temë që e kishte parapëlqyer dhe ia kishte
propozuar edhe profesori i tij Henrik Bariqi që nga ditët e para të njohjes së tyre, të
cilën në vitin 1958 e mbrojti si disertacion doktorate. Ky studim monografik në
vitin 1961 do të botohet nga Instituti Ballkanologjik i Sarajevës “Istorijski
razvitak gegijskog govora Arbanasa kod Zadra”, Balkanološki institut Naučnog
društva B i H, Sarajevo 1961, f. 164, e që mund të konsiderohet si njëri ndër
studimet më të realizuara në fushën e dialektologjisë shqiptare. Porse, në këtë
studim mungon, kush e di për ç’arsye, fjalori dhe frazeologjia e kësaj së folmeje.
Lëndën leksikore të së folmes së arbëreshëve të Zarës e mblodhi dhe e
botoi më vonë në një fjalor më vete arbneshi Kruno Kërstiçi “Rečnik govora
Zadarskih Arbanasa” (Zadar, 1987), në dritën e të cilit mund të sillen dëshmi
historike të ndryshimeve dhe transformimeve që ka pësuar gjuha shqipe. Ky fjalor
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përmban një numër të konsiderueshëm fjalësh, fjali dhe shprehje të së folmes së
arbëreshëve të Zarës, duke ruajtur në masë të madhe origjinalitetin burimor të fjalës
shqipe dhe, siç shprehet Akademiku Aleksandër Stipçeviqi, është “Gjya e rujtun
300 vjet”.
E dinim që fjalori i arbneshëve të Zarës ishte me vlera të veçanta, por sa
herë që e rilexon e sheh se është më shumë se kaq.
Fjalor me elemente konservative
- Fjalori i arbneshëve të Zarës, i Kruno Kërstiqit, sjell trajtën e vjetër të
fjalës bâll-a të gjinisë femërore, kundruall së sotmes ballë-i të mashkullorizuar. Për
këtë arsye kjo fjalë shqiptohet edhe sot me a të gjatë dhe në të pashquarën e ruan ënë, si kompensim të një gjatësie të dikurshme. Kjo ë nuk mund të hiqet kot e
arbitrarisht nga kjo fjalë siç pretendojnë “gjuhëtarët e reformës” të Këshillit
ndërakademik, vetëm pse ka ndërruar gjininë, sepse atëherë do të shqiptohej
artificialisht ball, që është kundër natyrës së gjuhës shqipe.
- Ky fjalor me elemente konservative, ruan fjalën she për “fsheh”: sheu
mos të ponje (pot) e ama – fshihu që të mos të shohë e ëma. Mendimin e
Weigandit se forma e së folmes së Zarës me she është trajtë e shkurtuar nga me
fshe(h) studiuesi më i mirë i kësaj së folmeje prof. I. Ajeti e vlerëson të pasaktë,
sepse trajtat fsheh dhe msheh flasin se f dhe m janë prefiksa, që domethënë se
forma me she është burimore (Bokshi 2007: 24).
Se është i saktë gjykimi i mësipërm i prof. Ajetit, këtë e dëshmojnë edhe format e
tjera të këtyre fjalëve pa prepozitivin e sotëm f:
Shî – fshij. Shie kameren, nuk t’o drill – fshije dhomën, nuk është e pastër.
Shîs – fshisë; mere shisën e shie oborin.
- Me forma mjaft vjetra te fjalori i arbneshëve të Zarës dalin edhe disa
ndajfolje të kohës:
Kësonotje e sontenat – sonte.
Sonotje – mëngjes. Sonotje jam çua fort erët. Var. Sonat, sonot, sonotjena.
Sotedit – sot e kësaj dite.
Prof. Çabej etimologjikisht ndajfoljen sonte e shpjegon të dalë nga *këso nate, e
sot nga *këso dite. Ruajtja e këtyre formave arkaike te arbneshët e Zarës e përligjin
këtë etimologji.
Brom, bram – mbrëmë.
Tapardje – parapardje.
Taparvjet – paraparvjet.
Masmot – kr. preko godine (treću godinu = vitin e tretë, tjetrinparmot).
Tushmot, tush motit – pak kohë më parë.
- Me forma të hershme konservative dalin edhe emrat e ditëve të javës:
E ente – e enjte. Vinj të enten. Entea e madhe – E Enjtja e Madhe.
Prende (e) – e premte. A di se nesër ‘sht e prendea?
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Por te e shtunde – e shtunë; i vllai po më vjen të shtunden – kemi një risim, me
shtimin e një d-je inorganike.
- Fjalori përmban fjalë me interes nga pikëpamja leksiko-semantike e
fonetike për studimet tona gjuhësore, etimologjike etj. Nga këto ne mund t’u vëmë
gisht disave fjalëve.
Agusht - gusht: mas agushtit del e nxehet, kjo jo si ruajtje e a-së nistore të lat.
augustus, por si një ndikim nga kroat. august (kolovoz).
Akullua (m’u) fol. e kan gjet të akulluam – të ngrirë, akull.
Akulluam (i, e) mb. i ngrirë.
Armûa (me) – varros. Shkretin e kan armua këto dit. Kjo leksemë me këtë formë
dhe kuptim përdoret edhe në të folmen shqipe të Kërçovës armoj “varros”.
Aull – avull. Ka vjen ky aulli i nzet?
Benkim – bekim: e ko përcill benkimi i nanës (f. 27). It. benedire.
Benkua (me): mas këshëndesh vinte prithi me na benkua shpin. It. benedizione.
Ber – dash.
Breshnik – breshër kokërrvogël.
Breshnua (me) – bie breshër (për breshërin e imët).
Bumbullua (me) – po ze me vektua e me bumbullua; po më bumbullon në vesh.
Bythar – homoseksual.
Bythmbrapa – mbrapshtë. Bythëprapë (Kërçovë).
Bulmes – yndyrë, ushqim i yndyrshëm. Fjalë që nuk e përmban FGJSH. Me këtë
vështrim kuptimor paraqet një leksemë që mund të hyjë në fjalorin e përgjithshëm
të gjuhës.
Cigëm, cikëm – dimër i ashpër.
Çe – prefiks për të shënjuar, në Arbënesh të Zarës, thirrjet e grave sipas emrit të
burrit: çe-Gjuros Gjurova (žena), çe-Mates Matina (žena); ndonjëherë tregon
gjininë familjare: Çeper – mbiemër i një familjeje Petrovića).
Denjat (m’u) – denjoj, pranoj të merrem me dikë, pranoj të bëj diçka; begenis. Nuk
denjatet as me fol me mua.
Der – deri. Der sot nuk m’i ko kthye. Ko pat der në katërshet vjet. Në Kërçovë njer,
njer sot.
Dingua (me, m’u) – dëgjuar. A po dingon ‘sht po të thot nana? Nuk më ke dingua.
Dinguoshim (i, e) – i dëgjueshëm.
Djell – diell. Djellin mos posh (mallkim).
- Në fjalorin e arbneshëve të Zarës hasim të përdoren disa leksema me
forma më të vjetra nga ato të sotmet, e që si të tilla mund të jenë me interes për
etimologjinë
Êrdh-a sh. êrdhnat “çerdhe, fole”. I ko ërxua gji erdnat pi ullie – i ka rrëzuar të
gjitha çerdhet nga ulliri.
Drêzg - dregëz.
Drill (i, e) i pastër. Mua m’o shpia e drill.
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Drill – pastërti.
Dunáj: po bje shi dunaj - bie shi me shuplakë.
Dhambar – dhëmballë.
Dhez – ndez. Dheze kandilin në daçësh me lexua.
Éa – eja. Ea kan – eja këtu.
Êrdh-a sh. êrdhnat – çerdhe. I ko ërxua gji erdnat pe ullie – i ka rrëzuar të gjitha
çerdhet prej ullirit.
Flânxh-a (shigjetë): E ko zan si me flanxh (e ka qëlluar si me shigjetë);
Frakalesh – flakareshë, shpullë. Ja ngjita dy frakalesha.
Fundaç – fundi i kafes. E ko pi kofen e fundaçin bashk.
Gurn-a – gurrë, burim uji.
Gjaktor-i – gjakësor.
Gjalla (të) – pl. tant. jetë. Te arbëreshët e Italisë gjellë – jetë.
Gjan (i, e, të) – gjerë. Mo gjan kreni se urtia – më e madhe koka se urtia.
Gjanúa (me, m’u) – zgjeroj. Çillon me e gjanua ulën - do ta zgjerojë rrugën. Edhe
në të folmen e Kërçovës kjo fjalë përdoret pa prepozitivin z-: xhanë, xhanoj sikurse
te arbneshët e Zarës.
Gjel, sh. Gjelnje – gjeli. Gjeli i egër – pupëza.
Jêt – botë; jetë; familje.
Kaptim – në kaptim të diellit; ana e kaptimit – perëndimi. Dielli po kapton – dielli
perëndon.
Konshî – kmshi.
Krymbua (m’u) – krimbur. Verës krimbohet mishi.
- Fjalori i arbëreshëve të Zarës konservon leksema të atilla të cilat nuk mud
të mos kihen parasysh sa herë kur do të flitet për zhvillimin historik që kanë pësuar
fjalët e shqipes së sotme.
Lalë – dajë, xhaxha.
Letisht – italisht. Aj s po flet as shkenisht as letisht – ai nuk flet as kroatisht as
italisht. Var. lëtisht.
Legj sh. legje – ligj.
Lalfí – lejthi.
Mal sh. malnje – kodër, breg. Donjesh me ip në at mal.
Mand – man. Para shpie e kemi dy manda.
Mandalen – a f. manaferrë. Jam gërvisht tue përbi për në mandalena.
Miknesh – mikeshë. Ku e gjete asofar mikneshe.
Mjec – mes. E ko zan në mjec barkut. Ko mbet në mjec udhe.
Mjedum (i, e, të) – i mesëm, të mesëm.
Mjezdit – mesditë. Në mjezdit po bje këmbona. Edhe në të folmen e Kërçovës
mesditë.
Ndesh – takoj. So mot ko përbi çysh nuk jemi ndesh.
Nipt-a – mbesë.
Përbyth – zbythem, zmbrapsem, tërhiqem prapa.
Pështjêr – poshtë. Mos shko pështjer.
Pështjershim – poshtër. Reçinat të pështjershim – Donje Rečine (lokalitet).

74

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

Pjeshk-u – ipeshkv, peshkop. Pjeshku Zmajeviç i ko pru Arbëneshët në katundin
jon.
Prith – prift.
Shëndetja – shëndeti. Jo çart shëndetja. Me këtë trajtë të femërores del edhe te
arbëreshët e Italisë. Në Kosovë shneta.
Shkînk – pravosllave, serbe.
Shkop (shkopi) i katundit – glavar sela. Duket të jetë shkurtim i brendshëm i
peshkop - kryetari i një dioqeze (ortodokse), me kuptim të përbartur.
Shorbull-i – vezë pak e zier.
Shtërk (i, e) – shterpë, shtirë; këto dy lopa jan shtërk.
Shtrembabuza – ofiq për gruan buzështrembër.
Shtunk- u – stomak, lukth.
Tëlyem – tëlyen. Un i fërgonj vot me tëlyen.
Tërpet – përtyp.
Trimb – trim. Mboet si trimbi – mbahet si trim.
Tymb – tym. E ko bo tymb.
Tudeshk, tudeshkisht – gjermanisht.
Ûmbët (i, e, të) – i thellë; deti ‘sht aty fort i umbët.
Umberin-a, umburin – thellësirë.
Vektua – veton. Ko zan me vektua e me bumbullua.
Valla – kr. valjda, ndoshta. Sin. belçi.
Vlliz-et – lëviz. Po vllizet si morovina – po lëviz si miza.
Krahas fjalës zot, hasim edhe:
Zotyn-i: Zotyni ko dhan, Zotyni ko mar;
zôtje “gospodarica”;
zotnisht/ zodnisht;
zotnua (me) – gospodariti, zapovijedati.
- Arbneshët në vendin e tyre të ri në Zarë, e kanë ruajtur ndjeshëm fjalësin
e tyre edhe në fushën e ihtiologjisë: Shkombër – zool. kr. skuša (lat. Scomber
scomber). Porse në kontaktet e në bashkëjetesë me popullsinë pritëse kroate, kanë
marrë në fjalorin e tyre edhe elemente të kroatishtes, si:
Bogat (i, e) mb. i pasur, i begatë. Sin. pasum.
Posh – baxhanak, kr. pašanac. Aj m’o poshi, kemi mar dy motra – atë e kam
baxhanak, kemi marrë dy motra.
Shkoll (-olli) sh. shkollonje – kr. školj “ishull, ujdhesë”.
Mashkulliç (kr. muškić) – djalë (me elementin prapashtesor –ić).
Muriç – mur i vogël, kr. zidić (me elementin prapashtesor –ić).
Vajzic-a – vajzë e vogël, çupë, çupulinë (elementin prapashtesor –ica). Vajznia
(me elementin prapashtesor –ina);
Rodic-a (farefisi),
Rigât (me) – vjell (nga rikati “ushton, oshëtin”), etj.
Te Fjalori i Kruno Kërstiçit hasim edhe turqizma me një moshë më të
vjetër, së paku 300-vjeçare:
Kâdën (zonjë). Vishet si kadna.
Penxher-i – dritare.
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Sakat (i, e) – krahas kësaj fjala përdoret dhe sinonimi cunfët;
Sakatua (me, m’u), etj.
Po kështu, të gjithë mbiemrat janë të nyjshëm, d.m.th. edhe mbiemrat e
panyjshëm kanë marrë nyjë të përparme: i çor – e çore, i çorët (i verbër), të plak, e
kontent, i desno, i divlo, e grushto, i sakat, etj. Për këtë dukuri, I. Ajeti shprehet:
“Njeriu mahnitet kur sheh se me çfarë ndjenje të flaktë e dashuri ndaj gjuhës së vet
amtare – arbëreshët i modifikojnë trajtat mbiemërore të sllavishtes e huazimet e
tjera, duke ua nënshtruar ligjeve gjuhësore të së folmes së tyre” (Bokshi 2007: 27).
- Në lëmin e morfologjisë, Arbneshët e Zarës, krahas të ashtuquajturës
paskajore, përdorin edhe futurin volitiv me do + koniunktiv: Do të ket ashtu. Do të
vinje aj; do të mbarosh. Ky është një fakt me interes se futuri volitiv me do +
lidhore përfshin mbarë të folmet e shqipes, edhe ato verioret të skajit më ekstrem,
përkundër paskajores që është krejtësisht e kufizuar dhe shtrihet kryesisht në të
folmet e gegërishtes veriperëndimore e në ato verilindoret, dhe prandaj si e tillë nuk
është integruar në standard.
- Te fjalori i arbneshëve të Zarës me interes janë edhe një dorë topikësh,
antroponimesh dhe patronimesh:
Fusha e Arbëneshve – Arbanaško polje, lokalitet.
Çoba – emër vetjak dhe patronim (Marçoba).
Gjungat, lokalitet.
Gjergja – emër familjeje.
Gjeshpoli – emër famileje (Deshpal).
Gjurleka, dikur mbiemër familjar, sot ofiq familjar.
Mandalinë – emër vetjak (Magdalena).
Marçobës (të) – degë e familjes Vladovića.
Vanci – emër vetjak.
Frazeologjia
Në këtë fjalor janë përfshirë edhe disa shprehje frazeologjike, që si duket
janë ndikime nga kroatishtja:
E ko anger buk të vet – kr. pojeo je soj kruh (= ka vdekur) (f. 31).
Po fle si cap (shatë) – spava kao motičica (krahasim i shpeshtë, f. 32, 47).
Gji detnjet nuk e lonjen – sva mora ne bi ga oprala (f. 38). Nuk e lā Vardari
(Kërçovë).
Kush s’e ko gomarin e ko dhandrin – tko nema magarca, ima zeta.
Me dy gur nuk goditet – ne gradi se kuća sa dva kamena.
Mos a mut – ne govori svašta (doslovno: ne jedi govno).
Kur i bien fëmijës dhëmbët, thuhet:
“Na të mutit, pade të gurit” – evo ti govnenog, daj kamenog.
Vjeta e mbar – kr. sretna (nova) godina.
E ko po gomarin të Pinjelit (për dikë që shpik diçka, që fantazon);
Në pisk – piskut (në fund të fundit);
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Zotyni ko dhan, Zotyni ko mar – Zoti e ka dhënë, Zoti e ka marrë.
Gramatika e fjalorit
Në fjalorin e arbneshëve të Zarës bie në sy shumësi i disa fjalëve me
prapashtesën –nje-t:
Gjel - gjelnje-t; gardh - gardhnje-t; katund – katundnje-t; kopsht – kopshtnje, edhe
kopshtinj; mal – malnje-t. Ndërkaq, emri nât-a e bën shumësin me dy forma: net
dhe nata-t.
Hasim folje të tilla: gurûa (me) – zidati kamenjem; kashtûa (me) – obložiti
slamom;
Nuk e hasim numrin dyzet, por vetëm atë katërdhet.
BIBLIOGRAFIA
Ajeti 1997 = Ajeti, Idriz, “Zhvillimi historik i së folmes gege të shqiptarëve të
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MUSTAFA IBRAHIMI

VEÇORI ETNOLINGUISTIKE NË FJALORIN E
TË FOLMES SËARBËNESHËVE TË ZARËS TË
KRUNO KËRSTIÇIT
Hyrje
Studimi dhe analiza gjuhësore e veprës së Kruno Kërstiçit “Rječnik govora
Zadarskih Arbanasa” hedh dritë jo vetëm në pasqyrimin dhe dokumentimin e
hershëm të shqipes, por edhe në probleme të tjera themelore, siç janë çështjet që
lidhen me fushat e onomastikës, krijimtarinë popullore, folklorike, dialektologjike
etj. Ky fjalor paraqet frymëzim shpirtëror jo vetëm për arbëreshët e Zarës, por edhe
për gjuhën shqipe dhe popullin shqiptar në përgjithësi, sepse aty pasqyrohet
historia, mendësia popullore, doket, ritet, besimet etj. Materiali leksikor i përfshirë
në këtë fjalor jo vetëm që paraqet një begati të madhe për kulturën dhe identitetin e
arbëreshëve të Zarës, por ka qenë dhe mund të jetë edhe mjet për t’iu kundërvënë
asimilimit të vetëqenies së tyre.
Në brendinë e kësaj vepre janë regjistruar edhe biseda të ndryshme popullore
dhe materiale tjera dialektore, me çka kësaj vepre i jepet një dimension të ri
gjuhësor, folklorik dhe kulturor. Këtu kemi të bëjmë me kulturën e etnosit
arbënesh, por jo duke u mbështetur në kulturën elite, por në kulturën popullore dhe
tradicionale siç janë: biseda të përditshme, histori, rrëfime të jetës, punë të ndryshme, kujtimet si këngë, përralla, proverba, poezi dhe çdo tekst tjetër dialektor dhe
folklorik që kishin në dispozicion, si përshëndetjet, doket, zakonet, traditat,
ritualet, magjitë, syri i keq, urimet, mallkimet, traditat dasmore, lindja, vdekja etj.
Hulumtohet edhe leksiku që lidhet me aspekte të tjera të kulturës tradicionale
arbëreshe, si: meteorologjia nacionale, mjekësia, mjekësia veterinare, bindjet për
kafshë, etj.
Se si arritën arbëreshët e Zarës ta ruajnë të folmen e tyre dhe leksikun mjaft të
pasur arbëresh, më së miri e shpjegon Stjepan Buzoliçi, poet përkthyes dhe
kompozitor i shkollës së muzikës në Arbënesh. Artikullin për të folmen e
arbëreshëve të Zarës, Buzoliçi e botoi në revistën “Kalendari popullor i Zarës” për
vitin 1868. Meqë nuk ishte gjuhëtar, nuk ka mundur gjerësisht ta përshkruaje
gjuhën e tyre. Për këtë çështje ka shënuar vetëm këtë : Në shtëpi flasin midis tyre
më së shumti arbërisht, gjuha për çudi nuk u është prishur. Kjo ka ndodhur për
shkak se martohen rrallë me të huajt. Në shoqëri me njerëzit tanë e flasin gjuhën
tonë. Të rriturit e shkolluar flasin aq kthjellët e pastër sa që mund të merren për
kroatë të mirëfilltë, nga të cilët dallohen vetëm sipas asaj se gjuha ndonjëherë u
ngatërrohet dhe pse nuk shqiptojnë drejt l-në, por në vend të saj vetëm ll-në: p.sh.
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thonë polle (fushë) në vend pole, volla (vullneti) në vend vola etj. (Buzolić
1968:78).
Për ruajtjen e gjuhës flet edhe Mikloshiqi, i cili në punimin e tij të gjatë
Albanesiche Forschungen, të cilin në vitet 1870-1871 e kishte botuar Akademia e
Vjenës, përveç të dhënave historike për prezencën e arbëneshëve të Zarës, sjell
edhe disa të dhëna interesante, ku thotë : „Në familje flitet vetëm shqip, duke
ruajtur zakonin e vjetër, kështu që fëmijët deri në moshën shtatëvjeçare flasin
vetëm shqip. Më vonë e mësojnë kroatishten e deri diku edhe italishten. (Mikloshiq
1870:338). Në pjesën e fjalorit të punimit të tij, ai sjell gjithsej 200 fjalë, gjë që
është shumë më pak sesa fjalët që shfrytëzoheshin atëkohë në Arbënesh.
Për të folmen e arbëneshëve do të merret edhe profesori i përmendur i Zarës
Tullio Erber, i cili në librin e tij „La colonia Albanese di Borgo Erizzo“ konstaton
se : „gjuha shqipe është ruajtur bukur mirë, me gjithë pengesat etnografike e
faktike, që i janë imponuar. Ndër këto të fundit se bëjnë pjesë: e keqja se kanë
shkolla vetëm në gjuhën kroate, mungesa e librave dhe e gazetave shqipe,
shërbimet fetare bëhen në kroatisht dhe gjysma në latinisht e në këtë rast prekja e
vazhdueshme me dy gjuhë të huaja (Erber 1883:69-71).
E folmja e arbëneshëve e ka tërhequr vëmendjen edhe të ekspertëve shqiptarë,
sidomos gjuhëtari Idriz Ajeti, gjuhëtari kroat Henrik Bariçi. Punimi më i mirë për
të folmen e arbëneshëve të Zarës është padyshim disertacioni i doktoratës të Idriz
Ajetit, i cili në vitin 1958 e kishte mbrojtur disertacionin e doktoratës me temën:
Zhvillimi historik i së folmes gege të shqiptarëve të Zarës së Dalmacisë, botuar në
vitin 1961 nga Instituti Ballkanologjik i Shoqërisë shkencore të RP të Bosnjës dhe
Hercegovinës në Sarajevë. Sipas vlerësimit të Kruno Kërstiçit, “Ajeti ka dhënë
pasqyrimin përfundimtar të kësaj të folmeje. Ajeti e ka krahasuar të folmen e
arbëreshëve me dialektet dhe të folmet në mbarë hapësirën gjuhësore shqiptare”.
(Krstiç 1987:20). Pikërisht Kruno Kërstiçi do të jetë arbëneshi i vetëm i cili në vitin
1987 do të botojë librin „Fjalor i të folmes së arbëneshëve të Zarës“ dhe kështu i
shpëtoi nga harresa shumë fjalë që ekspertët e mëparshëm nuk i kishin shënuar.
Pikërisht, objekt studimi në këtë punim do të jetë leksiku që është përfshirë në
Fjalorin e Kruno Kërstiçit, por që lidhet me etnosin arbëresh, gjegjësisht me
kulturën materiale dhe shpirtërore, mentalitetin dhe krijimtarinë popullore të atij
etnosi, që mund të jetë edhe në kompetencat e gjuhësisë antropologjike,
antropologjisë kulturore, sociogjuhësisë, psikologjisë sociale, kulturologjisë ose
fushave tjera interdisiplinare. Pikërisht në veprën e Kruno Kërstiçit, në vija të
përgjithshme përfshihen marrëdhëniet midis etnosit dhe gjuhës bazuar në hipoteza
që ndikon në gjuhën dhe të menduarit e arbëreshëve të Zarës shekuj me radhë.
1. Onomastikë
Dihet se çdo fjalor është i pasur me fjalë nga fusha të ndryshme leksikore. Një
lëndë që është studiuar pak dhe më pak është pasqyruar në fjalorë, janë fjalorët me
përmbajtje komponenciale toponimike dhe antroponimike, ku pasqyrohen
emërvendet lokale, regjionale dhe etnike. Në këtë studim do të orvatemi të bëjmë
një trajtim më të plotë të këtyre dukurive, duke përshkruar, duke analizuar e duke
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interpretuar leksikun që lidhet me toponiminë dhe me antroponiminë e arbëneshëve
të Zarës, sipas fjalorit të Kruno Kërstiçit. .
1) Antroponime
Në fjalorin e autorit Kruno Kërstiç gjejmë një fond të pasur antroponimesh,
patronimesh, nofkash etj si dëshmi të moçme për kulturën, gjuhën dhe trashëgiminë
arbëreshe në veçanti dhe atë shqiptare në përgjithësi. Të dhënat e mbledhura nga
ky fjalor mbështesin e faktojnë edhe më tej konstatimin se antroponimet, nofkat
ashtu si emrat e moçëm familjarë që përdorin arbëreshët e Zarës, hyjnë në sistemin
e shqipes së përbashkët. Ja disa antroponime dhe nofka të përdorura në këtë fjalor:
- Emra personale arbëreshe të dy gjinive. Marrë në përgjithësi, tek emrat
gjejmë të gjitha llojet e emërtimit nga e kaluara e deri sot. Numrin më të madh e
përbëjnë emrat mashkullorë, sepse zakonisht meshkujt janë më të lëvizshëm, si:
Jaki (<Jakov), Paluci, Skendri, Vanci, Gjergji, Gjoni. Shumë më rrallë takojmë
emra femërore, si: Mandalina (<Magdalena).
- Nofka personale: bërble (që flet shumë), bishkuci, shtrembabuza, cunfoa
(njeri sakat), Kalmitoni; Kërle (<Kërsto), Tokshat (<emër arbëresh Tokshi;
- Nofka familjare:Janë përfshi edhe disa nofka për disa fise të arbëreshëve në
Zarë, si: CePer (nofkë për një degë e familjes Peroviç), Gjurleka (nofkë për një
degë e familjes Ratkoviç), Gjeshpali, të Gjonës (nofkë për një degë e familjes
Jelenkoviç); frustiri (familje e ardhur “magjir”), gabeli (nofkë e një familje
arbëreshe); Shumpini (nofkë për familjen e Peroviçit);
- Emra (nofka) të fiseve: Coba (<Marcoba); Klocani, Koleci, Karuci etj.
2) Toponime
Fjalori arbëresh është i pasur edhe me praninë e toponimeve dhe e
mikrotoponimeve (emërtime lagjesh, fshatrash, qytetesh, krahinash, madje edhe
shtetesh), si dhe ojkonimet (emra qendrash të banuara: qytete, katunde etj.).
2.1. Mikrotoponimet janë më të rralla, megjithatë janë të pranishme në këtë
fjalor, duke veçuar hidronimet, oronimet, udhët, ojkonimet dhe vende tjera:
Hidronime: Akvidoti i Plak (Ujësjellësi i Vjetër), Bregdeti i Joviçit, Bregi i
Bilarve, Bregu i Sokos, Karma (vend në Arbëresh rreth bregdetit), Kolovare
(bregdet rreth Arbëreshit), Muri i Madh (ujësjellësi i Romës), Vani i Kishës, Vani i
Brodanit, Vani i Joviçit, Vani i Bregdetit,
Oronimet:Goji/Goji (pyll), Grapi (vend moçalik të cilën arbëreshët e
shndërruan në tokë pjellore), Ponta (“Punta” kodër në Arbënesh), Stoli i Zonjës
(bllok guri),
Lokalitete: Barbarecina, Baredin, Bërshalje, Bira e Çenve, Bira e Çepërit,
Deshpeti, Gazhenica, Greblat, Grovnica, Gjungat, Jamina, Kopronja, Klementa,
Mocira, Musapstani, Rastovci, Recina, Smilevci, Të Standulës, Të Fanfonjës
(familja Fafonja), Figurica, Fortica, Fosha, Funtona, Fusha e Arbëneshve, Fusha
e Varoshve, Gaiçi, Stonet Stanovi, Stoni i Malit, Stubli i Malit, Shkumbat, Shpi e
Kuçe, Shumpini, Shvenkat, Tridera (dera e qytetit në Zarë), Trikrala, Vidhat,
Vlloka, Voroshi, Vrula, Zadra, Zhunkat.
Udhët: Udha e Karmës,Udha e Vllave
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Manifaktura: Çimatorja (emri i varreve), Sisimoni (kishë dhe vend i shenjtë
në Zarë), Shamarku (<Shën Marku),
3) Shtete – Etnonime - Gjuhë
Në Fjalorin arbënesh të Zarës, Kërstiçi ka regjistruar edhe emërtimet që lidhen
me emërtimin e shteteve dhe etnonimeve të caktuara, kryesisht ata të Ballkanit dhe
shteteve evropiane. Shumë etnonime që përdoren në Fjalor janë adaptuar sipas të
folmes arbëreshe, prandaj edhe shumë njësi nuk janë në fjalorët e gjuhës shqipe, si
p.sh. Moskova, Nemcia, Ërvatia. Shumë fjalë janë krijuar si rezultat i kategorizimit
kognitiv të së vërtetës, midis popujve të Ballkanit dhe në veçanti midis të folmes së
arbëreshëve të Zarës, e cila të folme na sjell edhe dallime të veçanta, si rrjedhim i
dallimeve gjeografike, historike etj. të një bashkësie gjuhësore të izoluar. Ja disa
emërtime:
- Emërtimi i shteteve: Arbënia, Italja, Maxhari, Moskova, Nemcia, Ërvatia,
- Emërtimi i etnonimeve: arbënori, arbëneshi, arbëneshkinja, ërvati
(<kroati), turku, maxhari (<hungarezi), moskoviti (rusi), taljonci, taljonca,
tudeshku (<gjermani), tudeshka (gjermanja), vllaji (<vllahu), varoshonci,
varoshkinja, zaratini, shkinka (ortodokse serbe), shkjau (ortodoks serb),
-Emërtimi i gjuhëve: arbënisht, letisht, lëtisht, shkenisht, tudeshkisht,
turqisht,
2. Kalendari
(1) Emërtimi i muajve - Në sistemin e emërtimit të muajve në gjuhën
shqipe, nga dymbëdhjetë muajt e vitit, vetëm tre muaj janë burimorë dhe kanë
kuptim shqip. Ata janë muaji i dytë Shkurti, i cili, siç dihet, për një ditë-dy është
më i shkurtër se muajt e tjerë, muaji i gjashtë Qershori, gjatë të cilit piqen qershitë
dhe muaji i shtatë, Korriku, në të cilin fillojnë korrjet. Të gjithë muajt e tjerë të
vitit, që mbesin nëntë, janë me prejardhje nga gjuha latine. Disa prej tyre
emërtohen në nderim të hyjnive pagane, perandorëve paganë, kurse të tjerët me
numra rreshtorë, sipas renditjes që kanë (Ibrahimi 2016: 195-204). Në Fjalorin e
Kërstiçit emrat e muajve, të gjithë janë me prejardhje latine, me karakteristika të
caktuara dialektore, si : gjenori, febrori, marci/marci, aprilli/prilli, maji/moji,
gjunji/juni, luli, agushti, setembri, otobri, novembri, diçembri/decembri.
Tek arbëneshët e Zarës, emërtimin e muajt Janar e ndeshim me formën
dialektore gjinori, që krahasuar me format e tjera dialektore, si: janar, jenar, jinar,
kallnuer, kallenduer, kalendor, kalnuer, kallënduer, kollozhek, moi gjat, listopath
etj. del e vetmja me këtë formë dialektore.Edhe muaj i dytë del në formën
dialektore febrori, ndryshe nga format dialektore tjera, si: shkurt, fror, fruer, frur,
fruar, flevar, fëleár, frbar, fevari (tek arbëreshët e Italisë). I veçantë është edhe
muaji i tretë, i cili del në variantin dialektor marci, për dallim nga format tjera:
mars, lagateer, lagater, lagëtur. Emërtimi i muajt prill bëhet në variantin dialektor
aprilli/prilli, për dallim në format dialektore tjera, që tek autorët e ndryshëm del me
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variantet: Prijl (Bardhi), Prilh (De Martino), Priλ.Muaj maj del e nazalizuar moji,
për dallim nga format tjera dialektore: maj, mais, madh.
Muaj qershor tek arbëreshët e Zarës del në variantin gjunji/juni, forma tjera
dialektore janë: Qershori, Theristí, Xhuni, Juni, Theristiu (tek arbëreshët); Muaj
Korrik, në gjuhën shqipe ka marrë emrin sipas muajit të korrjeve, por te Fjalori i
Kërstiçit del me formën luli (<sllav.juli) me alternimin e zanores j>l, kurse nëpër të
folmet tjera shqipe paraqitet edhe variantet, si : allonár, djegagur, lul; Nëpër të
folmet shqipe, muaj i gushtit del me format: gost, lamnuer, dorza, kurse në
Fjalorin e Kërstiçit kemi variantin agushti; Nga muaj i 9-12, në Fjalorin e Kërtsiçit
kanë ruajtur format latine setembri, otobri, novembri, diçembri/decembri, duke
pësuar disa ndryshime fonetike. Këto muaj, nëpër të folmet shqipe kanë më shumë
emërtime, si: Shtator, Setembr, Vjeshtë, Vjeshta e parë, Britm, Britm i parë,
Brym(ë) i parë, Bryll i parë, Proto Shimitër, gushtovjeshtë, Tiriti, Vjeshti (tek
arbëreshët); Tetor, Tétuer, Tetúer, Vjesht' e dytë, Vjesht' e mesme, Britëm i dytë,
Brym (i) dytë, Shenëntre, Oktobër, Brymuer, Listopadh, Shëmitri (tek arbëreshët);
Nëntor, Vjesht’ e tretë, Vjeshtë e mbrazme, Britëm i tretë, Brymuer, Shëmhill,
Shënmarti, Shënëndre, Listopadh, Vjeshtë, Novemb, Protospuar, Duar të palarë,
Shënmartiri (tek arbëreshët); Dhjetor, Dimëror, Shënëndre, Shëndre, Shënmarti,
Keshendellsh, Kecembre, Shëndreu (tek arbëreshët) (Ibrahimi 2016: 195-204).
(2) Emërtimi i ditëve - Emrat e ditëve që janë shënuar në Fjalorin e Kërstiçit
janë: e an(-ea), e mart (-ea), e mërkur (-ea), e ente (-a), e prende (-a), e shtunde (a), e djel (-a). Në të gjitha këto emërtime, qartë shihet mungesa e përdorimit të
bashkëtingëllores /j/ në të gjitha ditët për të zhdukur hiatin e formuar sidomos në
rrokje të patheksuara, në raste si: e anea për “e haneja”, e entea për “e enteja” etj.
(3) Emërtimi i monedhave - Në Fjalorin e fjalëve të rralla të të folmes
arbëreshe të Zarës janë përfshi edhe emërtime të rralla lidhur me monedhat që janë
përdor nëpër shekuj. Ky leksik kaq i pasur me emërtime të monedhave e pasuron
literaturën numizmatike të dialekteve shqiptare. Emrat e monedhave që hasen në
këtë Fjalor janë: asra, aulli, centi, fjorini, korona (“kruna”), lira, munida (para të
imëta), rrotulli, sholla.
(4) Emërtimi i masave për matje - Metrologjia, si shkencë ndihmëse e
historisë paraqet interes jo vetëm për etnografinë, por edhe për etnolinguistikën
shqiptare, megjithatë kjo shkencë deri më sot është e pastudiuar sa duhet. Për
shkak se shumë masa moti kanë dalë nga përdorimi, bashkë me to po zhduken edhe
emërtimet e masave dhe të peshave të vjetra popullore si dhe shumë njësi
frazeologjike që lidhen me to. Si rezultat i kësaj shumë emërtime dhe frazeologjizma të masave në fjalë kanë mbetur të pa ndriçuara dhe pazbuluara (Ibrahimi
2016:186).
Studimi ynë bazë mbështetet në studimet e Kruno Kërstiçit i cili në këtë fushë
ka dhënë një kontribut të rëndësishëm, sidomos me materialin e tij në fjalorin e
arbëreshëve të Zarës. Emra që tregojnë masa për matje janë: barjeli, oka, sopi
(masë nga pëllëmba deri ne bylyr), katranjiku (masë për matjen e grurit),
(5) Emërtimi i lojërave popullore Sporte që përmenden në këtë të fjalor
janë: boça, bulini, cili; Lloj lojëra: çao, koteçi, shpani. E rëndësishme për
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dialektologjinë shqiptare janë edhe leksiku që lidhet me procesin e lojërave: lodraci
(<lojtari), shpilat (<luan).
(6) Sëmundjet - Kemi frikë të themi se 'mund të vdes' dhe themi 'mund të më
ndodhi diçka' ose 'nëse më ndodh diçka...'Ajo që bëhet nami është me kancerin. Të
gjithë kemi dëgjuar të flasin për të si 'sëmundja e keqe' sepse kemi frikë të themi
'kishte kancer'. Ja leksiku që lidhet me sëmundjet, që disa përdoren edhe si
eufemizma: juca – goditje në tru; korula – kolera; pipitula – sëmundje e pulave;
punta – ndezje mushkërish.
2. Leksiku i ligjërimit të përditshëm
Të rinjtë i shfrytëzojnë fjalët e huaja me lehtësi shumë të madhe, madje
edhe për ato sende për të cilat i kanë fjalët shqipe. Këtë dukuri e vërejnë me
pikëllim të moshuarit në fshat. Është për t'u habitur se në gjuhën kroate jo vetëm se
këndojnë, por edhe shajnë, bile edhe llogarisin. Midis të folmes së shpejtë
arbëneshe dëgjohen disa mallkime a sharje në gjuhë kroate, e pastaj vazhdojnë të
flasin në arbënishte. Në kroatishte edhe luten. E folmja e arbëneshëve të Zarës
është e këndshme dhe elokuente“. (Erber 1883:69-71). Me rëndësi është të
theksohet se Erberi jashtë këtij botimi, kishte mbledhur shumë fjalë nga bisedat me
arbëneshët dhe këtë lëndë të fjalorit ia ka dërguar Gustav Majerit, i cili ky
albanolog i njohur gjerman e ka shfrytëzuar në librin e tij Etymologisches
Worterbuch der albanischen Sprache (Strassburg 1891). Kruno Kërstiçi arrin që në
Fjalorin e tij, krahas fjalëve të huaja të na sjell edhe shumë fjalë burimore nga
gjuha dhe kultura e arbëreshëve të tij.
(1) Emrat farefisnor - Nga aspekti etnolinguistikë, mjaft me vlerë përbën
lënda që lidhet me emrat vetjakë, me emrat familjarë e farefisnorë, aq të shumtë e
të larmishëm në trevat shqiptare. Kjo lëndë mjaft e pasur e emrave që emërtojnë
lidhjet e farefisnisë apo edhe përgjithësisht raportet familjare ndër shqiptarë, do ta
trajtojmë në aspektin e etnolinguistikës strukturale e më gjerë. Gjuha shqipe ka një
shtrirje të gjerë të përdorimit për sa u përket emërtimeve familjare e farefisnore, të
cilat paraqiten me më shumë variete dialektore a krahinore. Prej këtu, një dukuri
me interes na duket se përbën në shqipen sinonimia e emrave familjarë e
farefisnorë të përftuar nga trysnia shoqërore e kulturore, mbi bazën e të cilës kemi
mundësi për të përsiatur e shqyrtuar edhe jo pak pikëtakime të izoglosave me
izoerget përkatëse. Në mënyrë të veçantë kundrime të tilla gjejmë në disa nga të
folmet e krahinave a viseve më anësore dhe përgjithësisht ruajtëse (konservative),
siç janë ato të Malësisë së Madhe në anët e Veriperëndimit, të Labërisë fshatare e të
Çamërisë në Jug si dhe të folmet e diasporës arbëreshe në Itali, Greqi etj., (Ibrahimi
2012:229),
por ne do të përqendrohemi më tepër në vendbanimin arbënesh të
Zarës, siç janë: didi (gjyshi), diveri (kunati), gjeverusha (kunata), lala (xhaxhai dhe
daja), oçui (njerku), soçi/shoçi (burri), soçe/shoçe (grua), strina (grua e xhaxhait);
kushria (fqinji), kadna (zonjë), gjuvegi (të fejuar), rogjaki (farefisi), vajzica (vajzë
e vogël), vajznia, s’ame, çeGjuros (grua e Gjurës), çeMates (grua e Mates).
(2) Zhargonet: Në shkencën e gjuhës ekzistojnë nivele të shumta që ende nuk
janë të hulumtuara. Një prej tyre janë edhe zhargonet me çka linguistika nuk është
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hermetike, por më e hapur, më komunikuese dhe më e gjallë. Pikërisht kjo bën që
ajo as të mos vjetërsohet dhe as të mos bëhet e papërdorshme. (Ibrahimi 2012:129).
Deri sot, më tepër janë studiuar zhargonet që konsiderohen si inventar i njësive
leksikore të përfshira në regjistra të caktuara, ashtu siç ndodh edhe në Fjalorin e
Kërstiçit, ku janë regjistruar disa zhargone, si: bythari (për homoseksualin),
butigeri (për tregtarin), gabeli (për romin), panduri (për policin), shpia e madhe
(për shtëpinë publike),
(3) Eufemizmat: Edhe në jetën private edhe në atë publike, gjuha pa
eufemizma paraqet një mjet të dobët komunikimi. Prandaj eufemizmat duhet të
shikohen si një nga strategjitë e rëndësishme të ligjërimit, ose siç e kemi
konsideruar në mënyrë tradicionale, si një figurë retorike. Por meqë eufemizmat
paraqiten edhe te fjalorët, ato mund t’i shqyrtojmë edhe nga aspekti leksikografik
(Ibrahimi 2012:141), siç janë disa eufemizma të shënuara në fjalorin e Kërstiçit:
dremuli (për dreçin), fruçi (për spermën), ujku i pushkës (kokot pushke).
(4) Mallkimet : Mallkimet popullore si shfryrje e mllefit dhe shkarkimit
shpirtëror të thëna përmes fjalëve - si forcë magjike, pasqyrohet edhe në këtë fjalor
të Kruno Kërstiçit, nëpërmjet shprehjeve: të ngatrot far e fisi; juca të rat (të rraft
pika)
(5) Frazeologjizmat - Ligjërimi arbëresh dhe gjuha shqipe e shkruar dhe e
folur në zhvillimin e tyre përfshijnë edhe përdorimin e njësive frazeologjike. Njësitë e tilla frazeologjike, që dëshmohen tek autorët e vjetër të letërsisë sonë, i
gjejmë edhe në gojën e popullit. Sot frazeologjia zë vend të rëndësishëm e shihet si
një nga qëllimet themelore të studimeve leksikologjike. E gjithë frazeologjia shqipe
(e përgjithshme e dialektore) vlerësohet si “ëmbëlsi” e paçmueshme, e krijuar brez
pas brezi nga populli, si një burim i pashtershëm pasurimi i gjuhës arbëreshe e
shqipe. Vetë frazeologjia ka marrë formën e shkencës së rëndësishme. Janë bërë
disa grupime, klasifikime e ndarje të frazeoologjisë (Ibrahimi 2015:72). Në Fjalorin
e Arbëneshëve të Zarës, nga Kruno Kërstiçi gjenden edhe disa njësi frazeologjike,
si: Po fle si cap; flanxha (shigjetë): E ka zan si me flanxh (e ka qëlluar si me
shigjetë); theja çokun; E ko po gomarin të Pinjelit (për dikë që shpik diçka); Në
pisk – piskut (në fund të fundit); Zotyni ko dhan, zotyni ko mar.
(6) Sharjet - Shpesh herë dëgjojmë sharje, qoftë nga goja e fëmijës,
adoleshentit, të rriturit, madje edhe nga vetë gratë. Edhe në Fjalorin e Arbëneshëve,
autori me pedanteri ka shënuar edhe sharjet, të cilët tingëllojnë ndryshe varësisht
situatave të caktuara, p.sh. kur përdoren midis shokëve ata stimulojnë bisedën dhe
nuk janë ofenduese, kurse gjatë grindjeve shndërrohen në fyerje dhe ofendime, dhe
në mënyrë tipike shprehin shkallën e zemërimit dhe urrejtjes. Ja disa nga sharjet që
i kemi gjetur në Fjalorin e Kruno Kërstiçit: të çisha nanën; shko m’u çi; shko në
byth; ke me po ti Krishtin jot etj.
Aspekte gjuhësore të Fjalorit
E folmja e arbëreshëve të Zarës ka ruajtur shumë fjalë dhe forma të vjetra
gramatikore, të cilët në rajonin e vjetër të Liqenit të Shkodrës me kalimin e kohës
ishin zhdukur. Këto fjalë dhe forma të vjetra gramatikore kanë një rëndësi të
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posaçme për historinë e gjuhës shqipe dhe studimeve albanologjike në përgjithësi.
Me rëndësi janë edhe kontaktet midis arbanishtes me gjuhën kroate dhe italiane,
sepse arbaneshët përdorin shumë huazime nga kroatishtja dhe italishtja dhe aspak
nuk u pengonin këto huazime. Depërtimi i këtyre huazimeve e kishte tërhequr
vëmendjen e veçantë edhe të gjuhëtarit italian Carlo Tagliavini që në vitin 1933, i
cili jetoi 6 javë në Arbënesh dhe studioi këtë dukuri, duke shkruar një nga punimet
e para për të folmen arbëreshe. (Tagliavini 1933:214-242).
(1) Veçorive fonetike në të folmen e arbëneshëve të Zarës
Në të folmen e Zarës gjenden tipare gjuhësore që e afrojnë atë me gjuhën e
autorëve më të vjetër të shqipes, sidomos me Buzukun, duke dëshmuar në disa pika
karakterin e saj konservativ. Duke u bazuar në një studim të Kolec Topallit me
titull Për një shtresim kronologjik të veçorive fonetike në të folmen e arbëneshëve
të Zarës, vijmë në disa veçori karakteristike të kësaj të folmeje (Topalli 2007), do
të përmendim disa:
Ruajtja e togjeve: ruajtja e togut zanor /uo/, që paraqet një fazë më të lashtë të
tij, të ruajtur edhe te Buzuku; ruajtja e formave të evoluuara /ue/ dhe /ua/, si në
grua që del në tre variante, me të tre këto togje zanore, gjë që i detyrohen
përzierjeve gjuhësore nga krahina e kohë të ndryshme; ruajtja mirë e diftongjeve e
togjeve të zanores /ë/.
Sistemi i zanoreve: në sistemin vokalik, kalimin e zanores /a/ në /o/ në shumë
pozicione, si: me vro në vend të me vra, vllo në vend të vlla; shndërrimin e zanores
/y/ në /ö/, në një tingull ndërmjet /o/-së dhe ë/-së, në raste si: löp për “lyp” dö për
“dy”, föt për “fyt”, kröp për “krypë”; kthimin e diftongut /je/ në zanoren /i/, në
raste si: me digj në vend të “me djegë”, me mil në vend të “me mjelë”, me vil në
vend të “me vjelë”; ndryshimin e pozicionit të theksit në ndonjë fjalë të përngjitur,
duke e vendosur në elementin e parë formues, si te kurgj, përkundrejt trajtës së
përgjithshme gege kurgja.
Sistemi i bashkëtingëlloreve: ruajtja e sonantes hundore-qiellzore /nj/ që më
pas ka kaluar në fonemën /j/ në shumë pozicione. Shembuj të tillë, si mullinja,
shenj, të shullinjta, benkonje; ruajtja e paasimiluar e grupeve bashkëtingëllore
/mb/, /nd/, /ng/, /ngj/, në raste si kumbar, katundi, ngryk, çinxh etj., që paraqet një
tipar tjetër konservacioni në sistemin bashkëtingëllor; rënia e bashkëtingëllores
fërkimore /h/ në shumë pozicione, si te angër për hangër, ekur për hekur, koa për
koha, krāt për krahët etj; Shndërrimi i bashkëtingëlloreve qiellzore në afrikate,
p.sh.: çit për qit, xhi për gjith; kalimi i /dh/-së ndërdhëmbore në /ll/ velare, p.sh.: ull
për udhë, i mall për i madh, llamb për “dhamb”.
(2) Dukuri fonetike
Në këtë të folme janë zhvilluar edhe disa dukuri gjuhësore që nuk i njeh
gegërishtja e sotme. Kjo do të thotë se ato janë risi të zhvilluara në truallin e ri të
arbëneshëve të shpërngulur. Nga këto risi vëmë në dukje: fjalë që dalin me trajtë të
njëjtë, p.sh.: pështjerë me kuptimin “poshtë”, te arbëneshët e Zarës nalt e pshtjer, te
Buzuku lëshou këtu pështjerë (XLIII b), përkthim i latinishtes “mitte te deorsum”
nga Ungjilli i Mateut (4, 6); folja vëliz me metatezë nga lëviz, te arbëneshët e
Zarës nuk asht vliz mo, te Buzuku mos të vëlizenë për jetë të jetësë (XI a),
përkthim i latinishtes “non commovebitur in aeternum” nga Psalmet (124, 1); folja
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mërshel për “mbyll”, te arbëneshët e Zarës ju e mërshilni derën, te Buzuku Endër të
embërshelët të elterit (XLIb), përkthim i latinishtes “inter vestibulum et altare” nga
Joeli (2, 17); kalimi i fërkimores buzodhëmbore /f/ në ndërdhëmboren /th/, në raste
si: njoth për “njof”, pritht për “prift”; kalimin e sonantes dridhëse /rr/ të dyfishuar
në /r/ të thjeshtë, si te: ara për “arra”, arua për “harrua”, fera për “ferra”;
shndërrimin e fërkimores ndërdhëmbore /dh/ në mbylltore dhëmbore, sidomos pas
një lëngëzoreje dridhëse, në raste si: gard në vend të “gardh”, me ard në vend të
“me ardhë”; kthimin e bashkëtingëllores /j/ në /q/, p.sh. në trajtën biqt nga bijt,
shumësi i emrit bir etj; mungesa e përdorimit të bashkëtingëllores /j/ për të zhdukur
hiatin e formuar sidomos në rrokje të patheksuara, në raste si: e anea për “e
haneja”, e entea për “e enteja”, notjea për “nadja”, rfea për “rrfeja”; Ekzistojnë
raste të shpeshta të metatezës dhe të epentezës, sidomos të sonanteve hundore e
lëngëzore; për metatezën e lëngëzoreve vëmë në dukje: i drill “i pastër”, në vend të
“i dlirë”, frakalesh “shpullë” nga flakaresh, frutul e me frutulua në vend të “flutur”
e “me fluturua”, proli në vend të “plori”; për epentezën e sonantes hundore /m/
sidomos para mbylltoreve dybuzore vëmë në dukje: sampun për “sapun”, lemz për
“lez, lyth”; raste të përkundërta, ku është shtuar dybuzorja /b/ pas sonantes /m/;
p.sh.: thembra për “themra”, m’u mborua në vend të “m’u marrua”, Shumbria për
“Shën Mria”, zembra për “zemra”; për epentezën e sonantes hundore /n/ para
mbylltoreve dhëmbore vëmë në dukje: Mandalina nga it. Maddalena, dingon për
“dëgjon”, benkon për “bekon”; për disimilimin e sonanteve vëmë në dukje:
shëlandoni nga it. Sant’Antonio. Të gjitha këto dukuri dëshmojnë rolin e madh që
luan ky ishull gjuhësor për studimin e vetë gjuhës shqipe.
Përfundime
Gjuha arbëneshe dhe të folurit arbërisht ka qenë dhe mbetet përbërësi më
qenësor i gjallimit dhe i ruajtjes së botës dhe shpirtit arbëresh nëpër kohë. Mirëpo,
letërsia arbëneshe, gojore dhe e shkruar, po ashtu pati një rëndësi të madhe dhe
luajti një rol të shumëfishtë për ruajtjen dhe pasurimin e kësaj bote. Themi kështu
duke pasur parasysh faktin se letërsia arbëneshe është shprehje e botës, e mendësisë
dhe e fatit të arbëneshëve; në të gjetën jehonë, po njëherit edhe përjetësim artistik
në një nivel të lartë, dukuri të shumta, që i përcollën ata në rrjedhë të gjallimit për
pesë shekuj, që prej kohës kur u shpërngulën nga atdheu dhe u vendosën në Zarë.
Rëndësia dhe roli i jashtëzakonshëm i etnokulturës dhe etnolinguistikës së
arbëneshëve të Zarës u shprehën në forma e në rrafshe të ndryshme dhe në mënyrë
apo variant të pandërprerë. Kjo lidhet së pari me vetë gjuhën, nëpërmjet së cilës u
krijua kjo letërsi, komunikoi dhe bëri ndikim të shumëfishtë. Në esencën e tyre,
librat letrare arbëneshe, siç ndodh edhe me artin e fjalës në përgjithësi, janë
struktura etnolinguistike, folklori i pasur, mesazhe që shprehen nëpërmjet një të
foluri të veçantë brenda etnolingusitikës përkatëse.
Mbiemrat janë ata që flasin për ndonjë identitet, ndoshta për arbëreshët e Zarës
pikërisht ka ngel si skelet për t’i përkujtuar për prejardhjen dhe identitetin e tyre. E
dimë se e folmja e arbëreshëve të Zarës është në prag të shuarjes (vetëm edhe
gjenerata e vjetra e dinë dhe e flasin mirë), por arbëreshët e rinj janë të vetëdijshëm
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për prejardhjen dhe identitetin e tyre, për këtë shkak ata mbajnë dhe zhvillojnë
lidhje të ndryshme me bashkatdhetarët e tyre, ose festojnë datat më të rëndësishme
të popullit shqiptarë. Gjithashtu botojnë libra dhe revista të shumta që si temë kanë
arbëneshët e Zarës. Të gjitha këto aktivitete kontribuojnë për ruajtjen e gjuhës,
kulturës dhe identiteti arbëresh edhe tek të rinjtë, që ndoshta mëmëdheu i tyre i
vjetër do tu dal në ndihmë në çdo aspekt, vetëm e vetëm ky ishull etnolinguistik të
ngel gjallë edhe në të ardhmen.
Fjalori i Kruno Kërstiçit paraqet një kontribut i madh, së pari për të folmen e
Arbëneshëve të Zarës në veçanti, dhe së dyti për dialektologjinë shqiptare në
përgjithësi. Në të janë pasqyruar edhe veçori etnolinguistike për këtë të folme, duke
na sjell një leksik të pasur dhe arkaike të kësaj të folmeje, duke përfshirë shumë
fjalë që lidhen me gjuhën dhe kulturën e shqiptarëve, siç janë: emrat e muajve,
masave për matje, emrat e parave, sporti dhe lojëra popullore, emërtimet e
farefisnisë, zhargonet dhe eufemizmat e tjerë. Gjithë kjo e arritur është realizuar
me një përkushtim 50 vjeçar i autorit, duke i mbledhur me kujdes, numrin më të
madh të gjithë këto fjalë të rralla, nga gjyshja e tij. Ky thesar sot paraqet frymëzim
shpirtëror të një populli, duke pasqyruar historinë, mendësinë popullore, doket,
ritet, besimet e tij.
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HIDAJETE AZIZI

SISTEMI I EMËRTIMIT TE SHQIPTARËT E
MAQEDONISË
Miliarda emra të ndryshëm vetjakë që sot janë të regjistruar në botë dhe
emrat familjarë që u bashkëngjiten kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për
civilizimet, popujt, fiset, familjet e individët e veçantë. Rëndësia e tyre, sa është
individuale, po aq është edhe kolektive. Rëndësia individuale e emrave vetjakë
shpjegohet jo vetëm nga aspekti praktik, e të qenit shenjë gjuhësore për të dalluar
një individ nga tjetri, por edhe nga aspekti shpirtëror, si diçka e shenjtë që e fitojmë
me lindjen tonë e vazhdojmë ta bartim deri sa jemi gjallë e që shpeshherë edhe pas
vdekjes sonë vazhdon të jetojë te brezat e ardhshëm në vijë familjare, e herë-herë
edhe në histori e legjenda. Rëndësia kolektive shpjegohet me faktin që emrat
vetjakë janë kategori universale, e përbashkët për të gjithë popujt nëpër kohërat kur
kanë jetuar. Kjo rëndësi vjen e bëhet edhe më e madhe kur këta emra klasifikojnë e
shënojnë përkatësinë e individit në një grup social a shoqëror. Ashtu siç secili nga
këto grupe veç e veç mund të ketë specifikat e veta në mënyrën e jetesës e të
mendimit, në traditë, në kult, në besim etj., e të cilat zhvillohen dhe ndryshojnë në
hap me kohën, ashtu mund të ketë edhe specifikat e veta në sistemin a në mënyrën
e emërvënies, i cili po ashtu ndryshon vazhdimisht nëpër mote, që nga fillimet e
saj, me lindjen e njeriut, e gjer më sot. Mu për shkak të këtyre ndryshimeve, emrat
vetjakë dëshmojnë për jetën ekonomike, shoqërore e kulturore të grupeve të një
vendi të caktuar. Mbi të gjitha, ata përfaqësojnë një identitet shpirtëror që lidhet
ngushtë me besimin fetar e me ndikimin e besëtytnive në periudha të caktuara.
Duke qenë të tillë, ata japin edhe një ide a mesazh me vlerë për ecurinë dhe
shkallën e zhvillimit shoqëror e kulturor, për psikologjinë, mendimin estetik e
nivelin ideologjik të këtyre grupeve në periudha të caktuara. Në kuadër të këtyre
ndryshimeve, që sistemin e emërtimit e bëjnë të jetë një kategori dinamike, mund të
vërehet që secila kohë për secilin mjedis nacional, madje edhe për qytete e krahina
të veçanta, ka fondin e vet emëror karakteristik i cili për mjedise të tjera mund të
jetë edhe plotësisht i panjohur. Megjithatë, në botën e tërë këtij diversiteti e
specifikave hapësinore e vendore, çdoherë mund të gjendet edhe diçka e
përbashkët. Me të drejtë M. Leontiq (2003 : 76) thotë se, emrat vetjakë janë
njëherësh edhe ‘fjalë më të përbashkëta, më individuale, më ndërkombëtare, por
edhe më nacionale’ ashtu siç thotë edhe Ç. Bidollari (2001 : 53), se emri vetjak
është ‘shenjë sociale dhe nacionale i cili jo vetëm i dallon, i veçon, i identifikon
njerëzit, por edhe i bashkon, i integron ata në shoqëri.’
Edhe në sistemin e emërtimit të shqiptarëve të Maqedonisë takohen
elemente përkimi me sisteme emërtimi të popujve të tjerë dhe sidomos me sistemin
mbarëshqiptar të emërtimit, dhe njëkohësisht elemente nacionale e elemente të tjera
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që mbështeten në traditën popullore a familjare të emërtimit, në impulset motivuese
të emërtimit, në variacionet leksikore të repertorit emëror, në veçoritë fonetikefonologjike që takohen në këtë leksik e të ngjashme, që e dallojnë këtë sistem nga
sistemi i popujve të tjerë, po edhe nga sistemi i vetë shqiptarëve të trojeve të tjera,
si bie fjala, nga sistemi i shqiptarëve të Kosovës, e sidomos nga ai i shqiptarëve të
Shqipërisë.
Tradita popullore a familjare te popuj të ndryshëm është një faktor i cili jo
pak ka ndikuar në sistemin e emërtimit. Përkundër disa elementeve të përgjithshme
tradicionale të cilat sot jo çdoherë respektohen, te shqiptarët e Maqedonisë mund të
themi se nuk ka në mënyrë të theksuar ndonjë rregull të veçantë, e as persona të
veçantë që përcaktojnë emërtimin e foshnjave, për dallim për shembull nga
maqedonasit, ku përcaktimin e emrit sipas traditës e vendosin ndrikullat, ndërsa
emri më së shpeshti trashëgohet nga të parët e familjes, gjyshërve ose të ndonjë të
afërmi a të ndonjë fëmije paraprak i cili ka ndërruar jetë (T. Stamatoski, 2002 : 94).
Në traditën shqiptare në përgjithësi, është ruajtur dhe vazhdon të ruhet tradita që
emrat brenda një rrethi më të gjerë të një familjeje të mos merren, megjithatë kur
bëhet fjalë për trashëgiminë e emrave nga brezi në brez, kjo është më se e
zakonshme, sidomos për shqiptarët e Maqedonisë. Prirja që emrat të trashëgohen
brez pas brezi, të ripërtërihet emri i babait, nënës, gjyshit e gjyshes, vëllait e motrës
etj., zakonisht pas vdekjes së tyre e më rrallë edhe sa janë të gjallë, në të kaluarën
ka qenë më e theksuar, ndërsa sot ruhet në përmasa më të zbehura për arsye se nga
brezi i ri nuk pëlqehen emrat e vjetër, më së shpeshti nga shkaku se janë të burimit
të huaj oriental të cilët nga dita në ditë po vazhdojnë të reduktohen. Në rastet kur
bëhet fjalë për anëtarët e familjes të cilët në moshë të re kanë ndërruar jetë, emrat
trashëgohen pa hezitim, edhe për shkak se emrat e tyre janë më të rinj e zakonisht
me burim nga shqipja, por edhe për shkak të nostalgjisë për ta, që nuk është rast me
ripërtëritjen e emrave të gjyshërve, me ç’rast haset një rezistencë nga gjeneratat e
reja për trashëgiminë e tyre. Edhe sa i përket personave të cilët përcaktojnë emrin,
tradita ka filluar të zbehet. Në të kaluarën e hershme, sipas informatorëve të
ndryshëm, fëmijës nuk ia caktonin emrin prindërit, por pleqtë e familjes ose ndonjë
tjetër i afërm me gjini gjaku. Atëherë, rëndom viheshin emra të të parëve në familje
që nuk ishin gjallë, ose emra të personave të dëgjuar për vepra të mira. Në disa
krahina, si bie fjala në Derven, emrin e fëmijës së parë e përcakton familja e burrit,
ndërsa të fëmijës së dytë familja e gruas. Këta emra kryesisht ishin me burim nga
gjuhët orientale. Për dallim nga e kaluara, sot emrat e fëmijëve të sapolindur më së
shpeshti ua vënë vet prindërit, kuptohet në të shumtën e rasteve me burim nga
gjuha shqipe. Te shqiptarët e besimit islam, në të shumtën e rasteve, ritualin e
pagëzimit e bën edhe hoxha ose ndonjë i afërm që di ta bëjë këtë, ndërsa ndër
katolikë, në shumë raste ekziston kumbara i shtëpisë (M. Krasniqi, 1979 : 377).
Nga ajo që kemi arritur të dëgjojmë e përjetojmë, shpesh ka ndodhur që hoxha,
përkatësisht prifti të mos pajtohet me emrin e zgjedhur nga prindërit a kumbara. Në
raste të tilla, këta të fundit vet përzgjedhin emrin, kuptohet me karakter fetar. Në
këto raste, zakonisht ndodhë që prindërit e thërrasin fëmijën e tyre me atë emër që e
kanë zgjedhur vetë, ndërsa ky tjetri mbetet vetëm si emër që është thirrur në vesh,
te myslimanët, ndërsa te krishterët, emër i regjistruar në dokumentacionin e kishës.
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Në të kaluarën ka ndodhur që emrin e ka caktuar mysafiri i cili rastësisht ka
ndodhur në shtëpi kur është lindur fëmija, si nder për të. Edhe sot takojmë raste kur
në shenjë respekti, përcaktimi i emrit mund t’i besohet edhe një personi që s’ka
fëmijë, një më të vjetri apo kujtdo në familje. Ruajtja, respektivisht zbehja e
traditës popullore në procesin e emërtimit flet njëkohësisht edhe për nivelin e
vetëdijes emërtuese të emërvënësve i cili gjithsesi varet edhe nga rrethanat sociokulturore e historiko-shoqërore.
Repertori emëror i shqiptarëve kudo që janë, ngërthen në vetvete një
katalog të larmishëm. Ky katalog para së gjithash paraqet dëshmi të fortë për
karakterin e tij shqiptar dhe ilir e që reflektohet përmes emrave me burim vendës
(emra më të rinj dhe emra të moçëm me burim nga shqipja si dhe emra ilirë), por
njëherazi paraqet edhe një pasqyrë të denjë për kontaktet e vjetra e të reja të
shqipes, duke filluar nga ato greke, romake, sllave, turko-orientale, hebraike,
italiane, gjermane etj., e duke përfunduar me ato anglo-amerikane, e me këtë edhe
për kulturat e ndryshme me të cilat ka pasur kontakt populli shqiptar e të cilat, në të
shumtën e rasteve kanë qenë sunduese, si dhe për lindjen e feve të ndryshme.
Prurjet e këtyre kontakteve në sistemin e emërtimit të shqiptarëve reflektohen
përmes emrave fetarë të nomenklaturës kishtare (katolike e ortodokse) e të
nomenklaturës islame, ashtu edhe përmes emrave të tjerë laikë me burim të huaj që
herë lidhen me mitologji (greke a romake) e herë me trende të ndryshme botërore e
që konceptohen si emra "modernë”. Tërë kjo laramani e pasuri që takohet në
sistemin antroponimik të shqiptarëve të Maqedonisë e ndërlidh ngushtë këtë të
fundit me antroponiminë e shqiptarëve kudo që janë. Mirëpo, në sistemin e
emërtimit të shqiptarëve të Maqedonisë takojmë edhe elemente të tjera të cilat
dukshëm e dallojnë nga sistemi i emërtimit të shqiptarëve në Shqipëri e Kosovë,
shfaqja e të cilave lidhet ngushtë me situata të ndryshme shoqërore e politike që e
përcjellin në rrjedhë të moteve këtë sistem. Me mbetjen e territoreve të tëra
shqiptare jashtë kufirit të sotëm administrativ të Shqipërisë, krahas sferave të tjera
të jetës si, shoqërore, politike e kulturore që marrin kahe të ndryshme në ecurinë e
zhvillimit, ashtu edhe sistemi i përgjithshëm antroponimik, varësisht nga vendi ku
jetojnë, krijon paradigmë të vetën. Gjendja e tanishme e kësaj paradigme në fondin
emëror të shqiptarëve të Shqipërisë paraqet një brengë të madhe për shkak të
tendencës së pakontrolluar të vënies së emrave ‘modernë’ me burim të huaj. Te
shqiptarët e Kosovës, kjo paradigmë lë më shumë për të shpresuar sepse shumica e
emrave, sidomos në periudhën para dhe pas luftës së fundit atje, janë emra me
burim vendës, megjithëse vërehet edhe tendenca e vënies së emrave të huaj angloamerikanë e evropianë, por jo në përmasa të atilla si në Shqipëri. Ndërsa, gjendja e
tanishme e fondit emëror të shqiptarëve të Maqedonisë, megjithëse flet për një
tendencë jo shumë të suksesshme në luftën me emrat orientalë të cilët akoma,
varësisht nga shtrirja rajonale102, mbizotërojnë në këtë fond, paraqet dëshmi për
102

Të kujtojmë këtu se një qytet nga tjetri, e sidomos hapësirat urbane nga ato rurale,
dallojnë dukshëm në këtë drejtim. Pjesa më e madhe e qyteteve të banuara me shqiptarë në
Maqedoni e kanë tejkaluar që më herët sfidën me emrat e huaj orientalë, ndërkohë që vetëm
qyteti i Shkupit e sidomos periferia e saj, ka ngecur dukshëm në këtë drejtim.
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rritjen graduale të vetëdijes kombëtare, duke krijuar një sistem emëror që më tepër i
ngjason karakterit shqiptar të emërtimit. Ndër elementet të cilat konsiderohen të
veçanta në sistemin e emërtimit të shqiptarëve për arealin e Maqedonisë, përveç
ekzistencës së një numri jashtëzakonisht të madh të elementit oriental në
antroponimi, po përmendim edhe praninë e këtij elementi, si dhe të elementit sllav
edhe në patronimi. Ky i fundit, i cili u shtresua si rezultat i ndërhyrjes shtetërore e
administrative, për qëllime të caktuara, tjetërsoi një numër të konsiderueshëm të
patronimeve shqiptare me anë të shtimit të prapashtesave sllave dhe bëri që të jetë
një ndër elementet kryesore që dukshëm e dallojnë sistemin patronimik të
shqiptarëve të Maqedonisë nga sistemet e rajoneve të tjera, e sidomos nga ai i
Shqipërisë.
Edhe nga aspekti i veçorive fonetike-fonologjike, fondi i emrave vetjakë të
shqiptarëve të Maqedonisë, përveç elementeve të përbashkëta me sistemin e
emërtimit mbarëshqiptar e që përkojnë me normat e standardit të gjuhës shqipe,
herë-herë përmban edhe dukuri dialektore që përkojnë me të folmet vendore.103
Nga veçoritë fonetike që i karakterizojnë pjesën më të madhe të të folmeve të
gegërishtes, përkatësisht arealin e gegërishtes qendrore e që përfshin pjesën
dërrmuese të territorit të Maqedonisë, do të përmendim vetëm disa, si: rënien e [ë]së së patheksuar në pozicion fundor: Arijet (Arijetë), dhe në pjesën më të madhe në
pozicion paratheksor: Gzim (Gëzim); zhbuzorëzimin e [y]-së në [i]: Ilber (Ylber);
buzorëzimin e [a]-së hundore në [o]: Ekuron (Hekuran); afrikatizimin e
mesgjuhoreve [q] dhe [gj]: Çefajete, Xhyltene (Qefajete, Gjyltene); asimilimin e
grupeve [nd] dhe [mb] në [n], [m]: Gazmen, Pllum (Gazmend, Pëllumb);
monoftongimin e grupeve të zanoreve [ie] në [i]: Miser (Mieser); shndërrimi i
bashkëtingëllores [r] në pozicion ndërzanor në bashkëtingëlloren hundore [n]:
Dituni (Dituri) e të tjera. Ndërsa, nga veçoritë me të cilat karakterizohen të folmet e
toskërishtes, përkatësisht areali i toskërishtes veriore, do të përmendim shurdhimin
e disa bashkëtingëlloreve, si: [b] në [p]: Pëllump (Pëllumb); [z] në [s]: Idris, Naslie
(Idriz, Nazlie); [rr] në [r]: Raim (Rrahim) etj.
Sa emrat vetjakë, po aq të rëndësishëm janë edhe emrat familjarë. Madje,
mund të thuhet se ata kanë një rëndësi edhe më të madhe kolektive në krahasim me
emrat vetjakë sepse këta të fundit përcaktojnë e identifikojnë në shoqëri vetëm një
njeri, një individ, dhe nuk u përballojnë lehtë ndryshimeve që ndodhin me kalimin
e kohës në një shoqëri, ndërsa emrat familjarë këtë funksion e kryejnë për një grup
njerëzisht. Duke qenë kategori trashëguese e më stabile në krahasim me emrat
vetjakë dhe duke nxjerrë në pah rrënjët dhe prejardhjen, e me këtë edhe identitetin
e bartësve të tyre, emrat familjarë fitojnë një domethënie më të gjerë në jetën
praktike.
Edhe sot, roli i mbiemrit është gjithnjë e më i madh. Në komunikimin
oficial ai është shumë më i shpeshtë se sa emri. Madje, te popujt evropianë,
103
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komunikimi oficial me anë të emrit e jo të mbiemrit, paraqet një shkallë të ulët të
kulturës në komunikim. Megjithatë, kjo traditë nuk vlen për të gjitha kulturat. Në
disa vende të botës, si për shembull në Amerikë, komunikimi me anë të emrit
vetjak është në suaza të normales dhe ky akt nuk shpreh asnjë lloj intimiteti. Si do
që të jetë, mbiemri mbetet mënyra më e parapëlqyer, sidomos në komunikimin
oficial, pothuajse për të gjitha vendet e botës.
Fondi mbarëshqiptar i emrave familjarë, megjithëse jo sa i emrave vetjakë,
është i pasur e sidomos i larmishëm. Në të shumtën e rasteve, ata lidhen me emrat e
të parëve, dhe në raste të tjera, ata lidhen edhe me të dhëna për profesionin, për
tituj, për prejardhjen a për vendin, për etnonimin e për nofka të karakterit të
ndryshëm si dhe me të dhëna të tjera. Të gjitha këto kategori të emrave familjarë
gjejnë vend edhe në sistemin patronimik të shqiptarëve të Maqedonisë. Ajo që bie
në sy në këtë sistem, ashtu si edhe te sistemi antroponimik, është prania e një numri
jashtëzakonisht të madh të elementit oriental, i cili është mbizotërues krahas
elementit me burim nga shqipja dhe elementit të nomenklaturës krishtere i cili sot
është në përdorim edhe nga shqiptarët e konfesionit islam. Kjo ngarkesë e madhe
orientale në patroniminë e shqiptarëve të Maqedonisë dhe jo vetëm, vjen si rezultat
i gjurmëve të thella të sundimit osman, së pari në leksikun e gjuhës shqipe e pastaj
edhe në antroponiminë shqiptare, nga ku kaloi edhe në patronimi. Këtu do të
përmendim edhe faktin që i tërë fondi patronimik i shqiptarëve të Maqedonisë, së
paku sa i takon fondit tonë të vjelë në terren, ka trajtën e gjinisë mashkullore,
megjithëse në patroniminë e përgjithshme shqiptare, edhe pse në numër shumë të
vogël, nuk janë të panjohura edhe patronimet e ardhura nga antroponime femërore.
Një segment tjetër dallues i patronimisë së shqiptarëve të Maqedonisë nënkupton,
përveç faktit të përmendur më parë të pranisë së prapashtesave të huaja sllave, edhe
fenomenin e përdorimit të patronimeve pa mbaresa të shquarsisë. Në këtë rast,
patronimet të cilat në të shumtën e rasteve janë të burimit oriental, për nga forma
dalin plotësisht të njëjtë me patronimet që përdoren nga popullata turke. Kjo
mungesë e prapashtesave te patronimet e shqiptarëve mund të vijë si rezultat i
ndikimit je vetëm nga turqishtja, por edhe nga rrethanat shoqërore-politike të
krijuara këtu, në një kohë kur një pjesë e popullatës shqiptare në Maqedoni për
shkaqe tash më të njohura, ose janë deklaruar si turq, ose edhe janë ndjerë kështu
edhe atëherë kur nuk janë deklaruar si të tillë.
Duke qenë të një rëndësie të madhe, përdorimi i emrave vetjakë dhe i
mbiemrave familjarë anembanë botës është i rregulluar edhe me ligj. Kuptohet, ky
ligj mund edhe të dallojë nga vendi në vend prandaj edhe takojmë edhe pika takimi
e dallimi sa i përket rregullimit ligjor të përdorimit të tyre.
Karakteristikë e përbashkët e sistemit të emërtimit sot, në suaza botërore,
është përbërja dykomponentëshe. Emri dhe mbiemri paraqesin pjesë integrale dhe
të pandashme të formulës emërore. Kjo formulë, varësisht nga vendet e ndryshme
të botës, mund të plotësohet edhe me një ose më shumë elemente të tjera shtesë.
Këtë karakteristikë të emërtimit e përvetësojnë çdoherë e më shumë edhe popuj të
tjerë të botës te të cilët ka më shumë traditë sistemi i emërtimit me strukturë
shumëkomponentëshe, siç janë p.sh. arabët, apo edhe te disa popuj sllavë, bullgarët
e rusët (T. Stamatoski, 1979 : 22), te të cilët është i zakonshëm sistemi
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trikomponentësh: emër + emër i prindit + mbiemër, sistem i ashtuquajtur tria
nomina.
Edhe te ne, sistemi dykomponentësh i emërtimit, i cili është i rregulluar
juridikisht dhe i stabilizuar e i obliguar në përdorim zyrtar, herë-herë mund të
plotësohet edhe me një element shtesë të tretë, si shenjë plotësuese, në disa
dokumente të veçanta (certifikata të lindjes, librat e amzës në zyra të vendit a nëpër
shkolla etj.). Ky element i tretë nënkupton emrin e babait, apo edhe vetëm inicialin
e këtij emri. Një pjesë të tretë në sistemin e emërtimit paraqet edhe mbiemri i
dyfishtë me rastin e ruajtjes së mbiemrit të vajzërisë nga ana e personave të gjinisë
femërore dhe marrjes së mbiemrit të bashkëshortit gjatë kurorëzimit.
Në sistemin dykomponentësh, emri është përcaktuesi i parë, edhe për sa i
përket kohës kur është paraqitur (duke e pasur parasysh se mbiemri është
stabilizuar vetëm në shekullin XX), edhe për sa i përket vendit linear ku qëndron,
d.m.th. së pari shkruhet emri e pastaj mbiemri.
Në të kaluarën, sistemi i emërtimit ka qenë më i thjeshtë, i përbërë vetëm
nga emri. 104 Sipas O. Ivanova (1999 : 300), në shoqërinë e pazhvilluar ky sistem
ka qenë edhe i mjaftueshëm. Krahas kësaj, edhe emrat vetjakë kanë qenë fjalë të
thjeshta e të shkurtra, që për nga semantika kanë pasur domethënie të plotë,
zakonisht me karakter besëtytnor, mbrojtës, sepse ata nuk janë vënë vetëm për të
emërtuar a identifikuar individin, por njëkohësisht edhe për të shprehur këtë
domethënie në kuptimin e plotë të fjalës. Më vonë, fillojnë të dalin në dritë emrat e
të parëve, emrat e trashëgimisë. Llojllojshmëria e fondit emëror vjen e shtohet me
lindjen e feve. Vijnë e shtresohen emrat fetarë, por edhe emra të tjerë të rinj të
ndikuar nga faktorë të ndryshëm në kontekste të reja shoqëroro-historike, politike e
kulturore, të cilët për një epokë të caktuar në të cilën krijohen, do të llogariten si
emra modernë. Me kalimin e kohës, atëherë kur për identifikimin e plotë të
individëve nuk qe i mjaftueshëm vetëm emri vetjak, paraqitet nevoja për plotësimin
e sistemit të emërtimit me përcaktorë shtesë të cilët me kohë do të bëhen element
konstitutiv i këij sistemi. Arsyet për këtë qenë të ndryshme. Zhvillimi i shoqërisë,
lidhjet ndërmjet popujve, rritja e numrit të popullsisë, unifikimi i emrave vetjakë si
rezultat i së cilës erdhi deri te entropia onomastike, si dhe shumë arsye të tjera,
bënë që ecuria e zhvillimit të procesit të emërtimit nga sistemi njëemëror, të
përfundojë në sistemin dyemëror, përkatësisht në sistemin e sotëm të normuar nga
një emër dhe një mbiemër.
Futja e mbiemrit si pjesë e dytë e pashmangshme, e pandryshueshme e
stabile është bërë në shekullin e kaluar. Para kësaj, mbiemri nuk ka qenë
domosdoshmërisht as element konstitutiv i sistemit të emërtimit, as kategori
trashëguese. Qëllimi fillestar i tij ka qenë diferencimi më i plotë e më i mirë i
individëve në një kolektiv a në një shoqëri, që njëherazi do të nënkuptonte edhe një
komunikim më të mirë e më praktik. Për një qëllim të këtillë, në fillim janë
104
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përdorur apelativë, fjalë me semantikë të qartë të cilat janë shtuar para ose pas
emrit vetjak ose emri i të atit a i paraardhësve i cili me kohë, në linjë mashkullore,
ka kaluar edhe te anëtarët e tjerë të familjes, prandaj edhe janë quajtur emra
familjarë. Llojet e ndryshme të përcaktorëve shtesë që iu shtuan emrit vetjak, me
kalimin e kohës, para se të kalojnë në patronime, u përdorën edhe si nofka. Në
zinxhirin familjar, duke u trashëguar nga brezi në brez, e duke u bërë të përbashkët
për tërë familjen e më vonë edhe për farefisin e vëllazërinë, me kalimin e kohës,
këto nofka përfundojnë të transformuar në patronime. Dallimi ndërmjet
përcaktorëve që sot përdoren si patronime të vërteta dhe atyre që dikur u përdorën
si nofka qëndron në faktin që sot patronimi është një element konstitutiv i procesit
të emërtimit, shpeshherë me kuptim të panjohur a të zbehur leksikor për shkak të
rrugëtimit të gjatë të tij nëpër mote deri në fitimin e statusit si kategori trashëguese
e pandryshueshme e stabile, ndërsa në të kaluarën, duke mos qenë
domosdoshmërisht të tillë, nofkat u përdorën vetëm për të përcaktuar më mirë
emrat vetjakë.
Procesi i stabilizimit të mbiemrave dhe i unifikimit të tyre si normë ligjore
është i gjatë dhe përfshin një hark kohor prej disa shekujsh. Brenda këtij rrugëtimi
të gjatë për krijimin dhe stabilizimin përfundimtar të tyre u gjet edhe populli
shqiptar. Megjithëse shenjat e para të përdorimit të mbiemrave si patronime i hasim
qysh herët, që në kohën e arbërit, Ç. Bidollari (2006 : 55) na bën të ditur se procesi
i formimit të sistemit patronimik shqiptar filloi dhe mbaroi brenda sundimit osman.
Prandaj, ky sistem trashëgon një ngarkesë të madhe orientale e cila është prezente
sidomos në patroniminë e shqiptarëve të Maqedonisë së sotme. Sipas të njëjtit
autor105, raste me formulën e sotme dygjymtyrëshe, emër + mbiemër takohen që në
shekullin XII. Me krijimin e principatave arbërore në shekullin XV, rastet e
përdorimit të formulës dygjymtyrëshe vijnë duke u shpeshtuar ndërsa në shekullin
XVI patronimet bëhen gjithnjë e më të llojllojshëm. Ata i shohim të realizohen
edhe përmes toponimeve, etnonimeve, e nofkave të ndryshme dhe sidomos përmes
emrave myslimanë që përdoreshin për të posaislamizuarit në vend të emrave të
krishterë të cilët gjithashtu përdoreshin në funksion të patronimeve. Ndërkohë që
patronimet nuk ishin kategori stabile e e unifikuar, për një identifikim akoma më të
saktë, krahas formulës dygjymtyrëshe të emërtimit, gjatë këtij rrugëtimi shohim të
përdoret edhe formula trigjymtyrëshe, e më rrallë edhe ajo katërgjymtyrëshe e
emërtimit, si: Abdul Qerim Efendi Manastirliu, elementi i katërt i të cilit, në të
shumtën e rasteve kishte të bënte me përcaktimin e vendit nga vinte personi.106
Megjithatë formula e mëhershme dygjymtyrëshe e emërtimit e cila realizohej
vetëm përmes nofkave që në të shumtën e rasteve shprehnin tituj e ofiqe, do të
vazhdojë edhe më tutje, madje për shtresat më të ulëta kjo formulë e emërtimit do
të realizohet edhe vetëm me emra vetjakë. Kjo lë të kuptojë që procesi i zhvillimit
të patronimit deri në unifikimin e tij të plotë nuk qe i njëjtë dhe nuk u paraqit në të
njëjtën kohë te të gjitha shtresat shoqërore. Ky proces, jo vetëm te shqiptarët por
edhe më gjerë, sipas të dhënave të Bidollarit (2003 : 143), është varur si nga
105
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përmasat sociale (shtresa të larta drejt atyre më të ulëtave), ashtu edhe nga përmasat
gjeografike (qytet-fshat). Sipas kësaj logjike, fillimisht mbiemrat i kanë pranuar
shtresat më të larta, më të zhvilluara urbane me zhvillim shoqëror, tregtar e
shpirtëror më të lartë ku edhe nevoja për përcaktimin me mbiemër ka qenë
objektivisht më e madhe, ndërsa më vonë ka zbritur edhe deri në shtresat e ulëta e
fshatare, për t’u pajisur më në fund kështu të gjitha shtresat e mundshme të një
shoqërie. Në disa shtete, si në Poloni, Japoni, Rusi etj., siç na bën të ditur T.
Stamatoski (1984 : 130), shtresa të caktuara të popullatës edhe nuk kishin të drejtë
të kenë mbiemër. Madje edhe sot takohen raste kur patronimi mund të jetë veçori e
mjediseve më të zhvilluara të një shoqërie. Kështu për shembull, jo vetëm në
Maqedoni, por edhe në rajon, në qytete, patronimi është kategori e zakonshme në
komunikimin mes njerëzve, sidomos në atë zyrtar, përderisa në mjediset rurale, ky
komunikim realizohet më tepër me anë të emrit vetjak ose me nofka.
Edhe te popuj të ndryshëm, lindja, formimi dhe përhapja e patronimit nuk
ka ndodhur njëkohësisht dhe në mënyrë të njëjtë. Mbiemri është zhvilluar me një
intensitet më të shpejtë në vendet me sistem më të zhvilluar shoqëror, ekonomik,
kulturor e shpirtëror dhe me një strukturë më të dalluar sociale. T. Stamatoski107 jep
një pasqyrë të përgjithshme për ecurinë e përdorimit dhe të zhvillimit të
patronimeve deri në unifikimin e tyre të plotë në vende të ndryshme europiane. Në
këto vende, që nga shekulli VIII thuhet që ka filluar të përdoret sistemi nomenkognomen, sigurisht te shtresat më elite të shoqërisë, mirëpo procesi i përhapjes dhe
i stabilizimit të patronimeve ka zgjatur me shekuj. Kështu, i njëjti burim na bën të
ditur se si kategori, patronimi në Evropë është paraqitur që në shekullin e XI ndërsa
rruga e zhvillimit të tij ka shkuar nga Italia në Francë, për të kaluar më vonë në
Angli dhe pak më vonë, në shekullin XII edhe në Danimarkë dhe në Suedi. Në
Çeki dhe Poloni, patronimi përforcohet në shekullin XVIII, ndërkaq raste të
veçanta të përdorimit vërehen që në shekullin XIV-XV. Sa i përket vendeve sllave,
M. Korobar (2000 : 54) na bën të ditur se patronimi filloi të përforcohet në gjysmën
e dytë të shekullit XV. Në Rusi, që nga shekulli XVI vërehet përdorimi i mbiemrit,
por procesi i përhapjes së tij te të gjitha shtresat shoqërore përfundon vetëm pas dy
shekuj, përkatësisht në vitin 1780 ndërkaq në Turqi patronimi stabilizohet në kohën
e Ataturkut, në vitin 1934. Te shqiptarët, sipas Ç. Bidollarit, (2003 : 151), deri në
vitin 1912 në Shqipëri nuk ka pasur ndonjë akt i cili do ta detyronte ose
sanksiononte përdorimin e patronimit. Sistemi mbyllet me krijimin e administratës
së parë të shtetit shqiptar dhe sidomos me regjistrimin e parë të popullsisë në
shtetin e ri, në vitin 1923. Vetëm në vitin 1948, miratohet ligji për emrat vetjakë si
rezultat i të cilit patronimet stabilizohen si legalë, juridikë, përkatësisht si kategori
normative. Edhe në ish Jugosllavi, ku mbetën një pjesë e madhe e popullatës
shqiptare, ndër të cilët edhe shqiptarët e Maqedonisë, një vit më parë, më 1947, u
soll ligji për emrat vetjakë. Sipas të dhënave që na jep T. Stamatoski (1984 :
130),108 me këtë ligj obligohet përdorimi i mbiemrit për të gjithë shtresat e
107
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shoqërisë. Deri në këtë kohë, anëtarë të së njëjtës familje, nëpër librat e amzës janë
regjistruar me mbiemra të ndryshëm. Disa janë regjistruar me mbiemër sipas emrit
të të atit, të tjerët sipas emrit të gjyshit apo sipas vendit nga vijnë e të ngjashme. Ky
fenomen është dukuri e shpeshtë për periudhën deri në vitin 1945.
Edhe pse nga aspekti kronologjik, mbiemri është kategori shumë më e re
emërore sesa emri, sot, njerëzit identifikohen me mbiemër akoma pa pasur emër.
Ata lindin me të dhe thirren me të për shkak se mbiemri është një kategori
trashëguese, që e fitojmë para lindjes sonë duke mos pasur mundësi që ta zgjedhim,
për dallim nga emri i cili është një zgjedhje subjektive e emërvënësve.
Në sistemin e sotëm të emërtimit në Maqedoni, duke iu referuar ligjit për
emrin personal, 109 ekziston liri dhe tolerancë në përzgjedhjen e emrit. Kuptohet, e
drejta për caktimin e emrit personal mund edhe të kufizohet, nëse kjo është e
domosdoshme për ruajtjen e moralit, të drejtave dhe të lirive të njerëzve të tjerë a të
vetë personit. “Me emrin personal nuk guxon të cenohet morali publik”, kështu
thuhet në nenin 2 të ligjit të përmendur. Ndodh që zyrave të gjendjeve civile të
vendeve të ndryshme tu jepet një udhëzim ku njoftohen nëpunëset se prindërve që
vijnë të regjistrojnë fëmijën e porsalindur nuk u lejohet të përcaktohen për disa
emra të caktuar. Në Shqipëri, në listën e emrave të tillë jo të pëlqyeshëm janë
përfshirë emrat, si: Ankim, Ndalim, Gabime, Keqe, Mëshire, Mjaftime, Pafate,
Sherre, Shkurte e të tjerë me kuptim të ngjashëm. 110 Sipas Sh. Sejdiu (2002 : 37),
sistem të lirë të emërtimit kanë në përgjithësi antroponimitë e gjuhëve
indoevropiane. Mirëpo, në kultura dhe gjuhë të ndryshme, sipas të njëjtit burim,
takojmë edhe kufizime ekstreme. Kështu për shembull, në gjuhën bantuide kissi
ekziston sistem i fiksuar i emërtimit, sipas të cilit emrat e foshnjave prej të parit
gjer tek i pesti janë të njëjtë për çdo familje kissiane. Edhe në gjuhët koreane
takojmë sistem të kombinuar të emërtimit, i cili realizohet sipas këtyre modeleve:
element konstant (En- për mashkull; Cen – për femër) + element dinamik (En-il,
En-kil; Cen-sun, Cen-çer) dhe element dinamik + element konstant (En Ho, Men
Ho).
Krahas lirisë në përzgjedhjen e emrit, me ligj në R. e Maqedonisë lejohet
edhe korrigjimi dhe ndërrimi, si i emrit vetjak, ashtu edhe i mbiemrit. Në nenin 5 të
ligjit të përmendur më herët thuhet: “Qytetari ka të drejtë ta ndërrojë emrin
personal, respektivisht vetëm emrin ose mbiemrin.” Ky ndërrim është i mundur
vetëm me anë të procedurave administrative sepse patronimet janë vlerë juridike që
i mbron ligji. Sipas të dhënave të T. Stamatoskit (1984 : 134), në shumë vende të
botës, vetëm instancat më të larta e lejojnë ndërrimin e mbiemrit, dhe atë nën
kritere të rrepta. Në këtë mënyre kontribuohet në stabilizimin e mbiemrit dhe në
ruajtjen e fondit të tij e sidomos në përjashtimin e rrezikut që disa mbiemra të
caktuar të zhduken përgjithmonë. Një e drejtë e tillë te ne nuk praktikohet shpesh
edhe pse shqiptarët e Maqedonisë kanë një motiv shumë të fortë për ta bërë një gjë
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të tillë, sidomos sa i takon korrigjimit të strukturës morfologjike të një numri të
konsiderueshëm të patronimeve për të cilat do të flasim më tutje.
Përkundër lirisë në përzgjedhjen e emrit vetjak, për popullatën shqiptare
në R. e Maqedonisë, ligji për përdorimin e gjuhës111 shkakton shpeshherë edhe
pengesa dhe destabilizime në sistemin e emërtimit. Me këtë ligj, emrat personalë në
R. e Maqedonisë, në librat e amzës dhe në certifikatat e lindjes,112 si edhe në
dokumentet personale,113 krahas regjistrimit në gjuhën shqipe, gjuhë kjo e cila vihet
në përdorim vetëm në rast se për këtë bën kërkesë qytetari, janë të obliguar të
regjistrohen edhe në gjuhën e administratës shtetërore, përkatësisht me alfabetin e
gjuhës maqedonase. Ky rregull shkakton çrregullime e huti të mëdha. Emrat e
shqiptarëve, duke u regjistruar me alfabetin cirilik të gjuhës maqedonase i cili jo
çdoherë ka grafi gjuhësore të mjaftueshme për të mbuluar grafinë e gjuhës shqipe,
shtrembërohen nga administrata maqedonase deri në atë shkallë, sa që shpeshherë
emri i regjistruar nuk i ngjason aspak emrit origjinal për të cilin janë vendosur
prindërit shqiptarë. Ja vetëm disa emra të tillë personalë të cilët kështu regjistrohen
e lexohen nga ana e administratës shtetërore: Bardul (Bardhyl), Durate (Dhuratë),
Ill (Yll), Engel (Engjëll), Atde (Atdhe), Ilke (Yllkë), Ender (Ëndërr) e të ngjashëm.
Edhe emrat e huaj, të cilët kohëve të fundit me të madhe po hyjnë në
fondin tonë emëror, paraqesin një segment tjetër destabilizimi, jo vetëm për
shqiptarët. Këta emra të cilët çdo ditë e më shumë po përzihen e po bëhen të
përbashkët si rezultat i kontaktit ndërgjuhësor dhe i faktorëve të shumtë
jashtëgjuhësorë, po sjellin edhe deri te rrezikimi i individualitetit dhe autoktonisë së
repertorit antroponimik të popujve të veçantë. Mirëpo, ky segment nuk është aq
kanosës për shqiptarët e Maqedonisë, sa është për shqiptarët e trojeve të tjera, sepse
këtu në Maqedoni, shqiptarët ende po luftojnë për pastrimin e fondit emëror nga
emrat orientalë, përderisa shqiptarët e trojeve të tjera, të cilët këtë luftë e kanë
përfunduar tash më, tani, po ballafaqohen me këtë luftë të re që po u kanoset nga
emrat e rinj të huaj evropianë e amerikanë e të cilët po zbehin çdoherë e më shumë
autenticitetin antroponimik shqiptar. Në kuadër të sfidave të tjera të shqiptarëve të
Maqedonisë, po përmendim këtu edhe një segment tjetër destabilizues që ka të bëjë
me një tendencë, megjithëse jo shumë të shprehur, për ta ndërruar emrin aktual me
burim nga shqipja me një emër tjetër me burim oriental a me karakter fetar.114 Kjo
tendencë e një grupi më të vogël të njerëzve flet për një kahe krejtësisht të kundër
nga tendenca e përgjithshme e popullatës së këtushme për pastrimin e fondit
emëror nga ngarkesa orientale dhe njëkohësisht për një nivel të ulët të vetëdijes
kombëtare e të ndërgjegjësimit onomastik të një pjese të popullatës së këtushme.
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Nëse sot flasim për pengesa të ndryshme që në një farë mënyre a në tjetër
shkaktojnë destabilizime në sistemin e emërtimit, në të kaluarën, sidomos në kohën
e komunizmit, këto pengesa në fakt qenë ndalesa e kufizime absurde që
sanksionuan jo vetëm emrat personalë dhe emrat e vendeve, por transformuan një
numër të madh edhe të mbiemrave. Për shkak të motiveve të njohura politike,
shqiptarët nuk qenë të lirë të përdorin emra me prejardhje shqiptare, sidomos emra
ilirë, apo emra kombëtarë me frymë liridashëse, si bie fjala: Ilir, Flamur, Arbër,
Kastriot e shumë të tjerë. Këta qenë të ndaluar me arsyetimin se nxisin urrejtje apo
jotolerancë nacionale me të cilët ofendohet morali publik.115 Edhe emrat
toponomastikë qenë të ndaluar të përdoreshin sipas veçorive gjuhësore të gjuhës
shqipe. Kështu, në administratën e pushtetit komunist, emrat e qyteteve: Shkup,
Ohër, Dibër, Manastir, Kërçovë dhe mikrotoponime të tjera, duhej të shkruheshin e
shqiptoheshin vetëm sipas veçorive të gjuhës maqedonase me trajtat: Skopje,
Ohrid, Debar, Bitola, Kiçevo etj. Ndërsa në patronimi, gjatë regjistrimit të
qytetarëve në zyrat e gjendjes civile, nga ana e nëpunësve të pushtetit të
atëhershëm, u futën në përdorim forma të reja mbiemërore përmes prapashtesave
sllave të cilat u bënë oficiale. Për këtë periudhë një numër i konsiderueshëm i
mbiemrave morën prapashtesat maqedonase të tipit: -(e/o)ski. Paraprakisht, në
periudhën e vitit 1941-1944, nën ndikimin e administratës bullgare, mbiemrat qenë
ngarkuar me prapashtesat përkatëse: -ev/-ov, ndërsa gjatë periudhës nga viti 1913
deri në vitin 1941, nën ndikimin e administratës serbe, mbiemrave të të gjitha
nacionaliteteve që jetonin në Maqedoninë e asaj kohe qenë shtuar prapashtesat
serbe, -iq e -viq. Këtu vlen të përmendet edhe fakti i ekzistencës së një numri të
konsiderueshëm të mbiemrave në popullatën shqiptare, të cilët në strukturën e tyre,
që nga koha turke, trashëguan prapashtesën e gjuhës turke -olli (nga fjala turke oğlu
‘bir’). Megjithëse me ligjin për emrin personal lejohet korrigjimi a ndërrimi i
mbiemrit, popullata shqiptare e Maqedonisë, sidomos ajo rurale, akoma nuk e ka
arritur nivelin e mjaftueshëm të ndërgjegjësimit onomastik i cili do të mundësonte
flakjen e plotë të këtyre sufikseve mbiemërorë të huaj dhe zëvendësimin e tyre ma
ato shqiptarë.
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DHIMITRI BELLO

GUSTAV VAJGAND SI BALLKANIST DHE
VEPRA E TIJ “ETNOGRAFI E MAQEDONISË”
Pas veprës studimore të Thunmanit “Mbi historikun e gjuhës së
shqiptarëve dhe vllehve në vitin 1774 ”, bazuar në fjalorin trigjuhësh (greqishtvllahisht- shqip) të mendimtarit nga Voskopoja Teodor Kavalioti (1718- 1789), dhe
pas studimeve të dy sllavistëve të Vjenës Kopitar dhe Mikloshiç që njihen edhe si
themeluesit e gjuhësisë ballkanike, një meritë të veçantë në këtë fushë por edhe
ballkanistikës në përgjithësi ka edhe veprimtaria e G. Vajgand, jo vetëm si
hulumtues por edhe si botues i mjaft punimeve të mprehta ballkanologjike të kohës.
Mjaft probleme të gjuhëve veçanta ballkanike dhe të gjuhësisë ballkanike gjejnë
vend në veprën 29 vëllimesh të redaktuara prej tij. Edhe koha që ka kryer studimet
dhe botimet Vajgand, ku gjuhësia ballkanike filloi të konturohej dhe konsolidohej
njihet si “Periudha Vajgand”.
Ky stad i zhvillimit të gjuhësisë ballkanike karakterizohet nga përpjekjet
për të sqaruar bashkëpërkimet midis gjuhëve të Ballkanit nën ndikimin e një
substrati të përbashkët por ende të papërcaktuar. Sipas Franc Mikloshiç, që është
edhe ideatori i parë, ky substrat është ilirishtja ose trakishtja d.m.th. kjo është gjuha
e paraardhësve të shqiptarëve. Mendimi i tij përkrahet edhe nga Hugo Shuhard dhe
mbrohet gjithashtu edhe nga një sërë gjuhëtarësh të tjerë ndërmjet të cilëve edhe
Vajgand, Meje, Bartoldi. Por, pavarësisht përmasave të tij në shkencë, Gustav
Vajgand, si një prej hulumtuesve të parë dhe mjaft të rëndësishëm të Ballkanistikës,
në kuptimin e plotë të saj; gjuhësi, histori, etnografi, folklor ballkanik, shfaqet
mjaft dobët në studimet tona.
Gustav Vajgand (1860- 1930), studimet e larta si dhe specializimin i
kryen për filologji romane me drejtim studimin e gjuhëve romano-lindore si dhe
etnografi e arumunëve të Maqedonisë. Mbron gradën “doktor” dhe në vitin 1894
bëhet drejtor i Institutit të gjuhëve rumune në Leipzig, ndërsa prej vitit 1896
zgjidhet Profesor në gjuhësi dhe etnografi romane dhe ballkanike në Universitetin e
Leipzig-ut. Themelues dhe redaktor i “Vjetari i Institutit të gjuhës rumune në
Leipzig” dhe prej vitit 1894 dhe deri në 1919, e tjetërsuar me emrin “Balkan
Archiv”.
Vajgand ka qenë anëtar korrespondent i Akademisë rumune (nga viti
1892) si dhe i Akademisë së Shkencave të Bullgarisë (1902). Po kështu ka qenë
edhe anëtar i Institutit shkencor maqedonas në Sofje. Ai merr pjesë edhe në
përgatitjet e Albumalmanak “Maqedonia”, botuar në 1931.
Veprat e tij bazike që lidhen me Ballkanin dhe gjuhët e tij (në radhitje
kohore) janë: Gjuha e vllehëve të Olimpit, 1888; Gramatikë e megleno- vllahishtes,
1891; Vllaho- meglenishtja. Një studim etnografik dhe filologjik, 1892; Atlas
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gjuhësor i trevës dako-rumune (2 vëllime), 1898, 1909; Arumunët (2 vëllime),
1894- 1895; Gramatika e gjuhës bullgare, 1907; Fjalor bullgarisht- gjermanisht,
1913; 1 Biblioteka bullgare (9 vëllime); Gramatika e gjuhës shqipe, 1913; Fjalor
shqip-gjermanisht e gjermanisht- shqip, 1914; Etnografia e Maqedonisë, 1923 etj.
Një vend të rëndësishëm për gjuhësinë shqiptare në përgjithësi dhe për historinë e
standardizimit të saj është gramatika që Vajgand ka hartuar për shqipen në atë
kohë.
Gramatika e gjuhës shqipe është hartuar në bazën e dialektit të Elbasanit,
edhe pse deri atëherë nuk ka pasur përdorim letrar, një zgjedhje mjaft e gjetur për
momentin, kur në gjuhën shqipe mungonte një gjuhë e njehsuar standarde. Në
lidhje me këtë ai sqaron: “Përse vura në themel të gramatikës sime dialektin e
gegërishtes jugore të Elbasanit? Pata arsye të ndryshme: ishte e domosdoshme më
së pari që të zgjidhja një dialekt qendror, i cili është i kuptueshëm si për toskët dhe
për gegët, e këtu vinte në diskutim vetëm gegërishtja jugore, edhe pse deri atëherë
nuk përdorej si gjuhë letrare.”
Për të arritur në atë çka përfaqëson Vajgandi si studiues, atij i është dashur
të bëjë kërkime në mjaft vende të Ballkanit, si në Rumani (lidhur kjo edhe me
profilizimin e ngushtë të tij si romanist), në Maqedoni (gjeografi e caktuar që
përfshinte këtë emërtim në atë kohë), si dhe në Olimp dhe Pind kur i është dashur
të studiojë për vllehtë e këtyre zonave.
Në vendin tonë, kryesisht në historinë e gjuhës shqipe, Vajgand njihet më
tepër me ato 12 argumentet e tij të parashtruara në mbrojtje të mendimit se shqipja
e ka prejardhjen prej trakishtes (si studim i botuar pak vite para se të ndahej nga
jeta, 1927 në Balkan Archiv, përkthyer dhe botuar po atë vit në revistën “Diturija”
nga Xhuvani). Nuk po merremi me argumentet dhe kundër-argumentet se këto janë
bërë të njohura nga studiuesit tanë, në të gjitha çështjet që lidhen me prejardhjen e
gjuhës shqipe dhe besoj se njihen prej shumicës që janë marrë ose merren me
filologji.
Një vepër mjaft e rëndësishme, që do përqendrohemi edhe në këtë
prezantim, është edhe studimi i tij “Etnografi e Maqedonisë”. Kjo jo vetëm për
faktin se nuk e kemi variantin e saj në shqip, por edhe për vlerat historike,
etnografike e gjuhësore që ajo përfaqëson. Në një përmbledhje të dhënë në
mënyrën më të thukët të mundshme, studiuesi jep panoramën ballkanike por
kryesisht asaj maqedonase të kohës, e parë në aspektin historik, etnografik,
gjuhësor, folklorik, mënyrën e jetesës etj. Vepra përbën një burim shumë të vyer
faktesh e bibliografish të kohës, si dhe hedh dritë në një periudhë pak të studiuar në
atë kohë, për gjuhët e Ballkanit në përgjithësi dhe gjuhën shqipe në veçanti.
Nuk mendojmë të jetë një zgjedhje e rastit Maqedonia për të dërguar një
studiues kompetent dhe me njohuri të thella. Maqedonia është treva ku ndërthuren
etnose dhe gjuhë të ndryshme, gjeografia ku hasen më shumë ato që njihen si 2
ballkanizma. Maqedonia në vetvete paraqiste një Ballkan në miniaturë, ku e gjen
veten çdo etnos si pjesë përbërëse e tij.
Po japim në vija të përgjithshme tematikat që trajton kjo vepër, për të
kaluar më pas në pjesë të shkëputura të tij, si ilustrim të disa prej mesazheve që ajo
transmeton. Vepra është e konceptuar në tri kapituj bazë:
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Pjesa I
Paraqitje historiko- etnografike
Antikiteti: maqedonët, trakët, ilirët
Territori i Maqedonisë;
Cilët janë maqedonasit; Trakët; Gjuha e trakëve; Ilirët Lashtësia: grekë dhe romakë
Zhvendosja e madhe e popujve; Gotët, vandalët, hunët; Sllavët; Prejardhja e
vllehëve dhe shqiptarëve; Prejardhja e bullgarëve
Mesjeta; Maqedonët nën zotërimin grek, bullgar (Mbretëria e Parë bullgare);
Mbretëria e Dytë bullgare (Vllahia dhe Tesalia e Madhe, normanët, Teodor
Epiroti); Serbët; Peçenegët dhe kumanët
Koha e Re: Turqit; Vështrim retrospektiv
Pjesa II
Në përgjithësi për përbërjen, karakterin dhe mënyrën e jetesës së popullsisë
Përbërja e popullsisë sipas nacionalitetit, gjuhës, religjionit, orientimit politik
Karakteri i popullsisë së Maqedonisë; Vështrim i përgjithshëm; Greku; Bullgari;
Arumuni; Shqiptari; Turku (tatari, çekrezi); Karakteristikë e përgjithshme
Mënyra e jetesës së popullsisë maqedone; Në përgjithësi për bujqësinë; Bullgari si
bujk dhe zanatçi; Greku si tregëtar, klerik dhe bujk; Turku si zotërues i pasur
tokash, bujk, zanatçi, ushtar, nëpunës dhe pastor; Arumunët si pastorë, qiraxhinj,
zanatçinj dhe tregtarë; Shqiptari si pastor, bujk, zanatçi, tregtar, nëpunës; Meglenët
si bujq, punëtorë mëndafshi dhe poçarë; Shpanjolët si tregëtarë, zanatçinj,
barkaxhinj, peshkatarë dhe nëpunës; Gjendja e gruas në Maqedoni
Pjesa III
Gjuhë, kufij gjuhësorë dhe shpërndarja e nacionaliteteve në Maqedoni Gjuha;
Vështrim i përgjithshëm. Ndikimi turk; Gjuhët ballkanike; Gjuha arumune;
Maqedonishtja gjuhë bullgare; Greqishtja e re; Hebraishtja spanjishte
Kufij gjuhësorë dhe të dhëna statistikore të nacionaliteteve; Kufij gjuhësorë
ndërmjet bullgarëve dhe grekëve; Kufij gjuhësorë midis bullgarëve dhe shqiptarëve
(në perëndim); Kufij gjuhësorë midis bullgarëve dhe serbëve; Numri i bullgarëve
Ishuj gjuhësorë në kuadrin e arealit të gjuhës bullgare në Maqedoni; Areali turk;
Ishuj gjuhësorë arumunë; Areali vllaho- meglen; Ishuj gjuhësorë serbë; Shpanjolët;
3 Pomakët; Ciganët; Çekrezët; Armenët; Bashkësia gjuhësore shqiptare; Popullsia
e qyteteve të mëdha maqedone
Përfundime
Si ka nisur puna për të zhvilluar ekspeditën studimore në Maqedoni?
Në 7 maj 1917, këshilltari sekret Penk i shkruan Vjagandit: “Mirë është që
të shfrytëzojmë okupimin e Maqedonisë nga ushtritë gjermane, për të mbledhur sa
më shumë të jetë e mundur materiale, që do të na mundësojnë të njihemi sa më
mirë me vendin. Me një kërkesë fronit, ia dola të tërheq interesin e Kajzerit dhe ai
lëshoi për këtë qëllim 50 000 marka. Dhe prandaj në këtë vend do dërgohen
studiues me mision hulumtimi. Midis të tjerëve ju veçova Ju, pasi sipas meje, Ju
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jeni jo vetëm personaliteti i duhur, por edhe i vetmi, i zoti për të hedhur një dritë
objektive mbi panoramën e larmishme të popullsisë”.
Ky ka qenë edhe shkaku që shtyu studiuesin që të përfshihej në punën e
“Komisionit Kombëtar Maqedon”. Përpara se të kryente hulumtimet e tij në
Maqedoni, Gustav Vajgand njihet paraprakisht me të gjitha studimet e kryera deri
në atë kohë dhe zotëron gjithashtu edhe gjuhët që fliteshin në atë territor si- shqip,
fillimisht në dialektin tosk e më pas edhe të gegërishtes jugore; arumanisht në
gjitha variantet e veta; bullgarishten në dy dialektet bazë, atij perëndimor dhe
lindor; greqishten (dhimothiqi dhe katharevusën); serbishten; turqisht si dhe
dialektin e vjetër shpanjol të spanjishtes. Kritika shkencore vlerëson mjaft
rezultatet e punës së tij, që janë fryt i vjelë direkt me popullsinë vendase, pa pasur
ndërmjetës ose përkthyes.
Nga studiuesit që morën pjesë në ekspeditën e zhvilluar kanë qenë 30
studiues gjermanë që duhej të merreshin me probleme të arkeologjisë, botanikës,
etnografisë, gjeografisë, gjeologjisë etj., si dhe 6 bashkëpunëtorë bullgarë. Mua më
duhej të udhëtoja- shprehet studiuesi, -pasi disponoja një material të pasur, që kisha
mbledhur gjatë gjashtë udhëtimeve të mia në Ballkan, pjesë të të cilave kisha
publikuar. Tani nuk kam për t’u marrë me këtë material kulturor e antropologjik,
pasi nga Muzeu etnografik në Hamburg, për këto hulumtime ishin dërguar në
Maqedoni ish nxënësi im Bihan si dhe z. Konicki. Prof. Tilenius, drejtor i Muzeut
të Hamburgut, ka planifikuar edhe botimin e punimit të specializuar etnografik, që
me gjasa do të dalë vitin që vjen. Dy punimet e Muzeut të Hamburgut dhe imi- do
të plotësohen reciprokisht.
Maqedonia në atë gjeografi që e ka studiuar Vajgand, natyrisht që
ndryshon mjaft në shumë tregues me atë që jemi mësuar ta quajmë sot(nëse i
referohemi republikës ish- Jugosllave me këtë emër), pa përmendur pjesët që janë
jashtë këtij territori.
Në kohën që zhvillon ekspeditën e vet Vajgand, Maqedonia paraqet këtë
panoramë të strukturës së saj etnike:
“Maqedonia është e populluar nga nacionalitete të ndryshme, të cilat në bazë të
numrit të popullsisë radhiten: bullgarë, turq, shqiptarë, grekë, arumunë,
shpanjollë. Pjesa tjetër, përfshirë edhe serbët, janë aq të paktë në numër, saqë
dalin jashtë vëmendjes sonë. Në marrëveshjen e Njoit ishte vendosur që vendi të
ndahej midis Greqisë dhe Serbisë, kështu që pjesa më e vogël, ajo jugore, i ra
Greqisë, ndërsa pjesa më e madhe, d.m.th. pjesa veriore, iu bashkëngjit Serbisë. Si
përfundim Serbia, që përfaqësohet me këtë numër të pa konsiderueshëm, që as nuk
ia vlen të komentohet, për arsye politike përfitoi pjesën e luanit; Greqia për veten e
vet ka të drejtë, meqë përveç popullsisë së vet, llogarit edhe pjesën progreke të
arumunëve, shqiptarëve dhe një numër i vogël bullgarësh. Bullgarët, turqit,
shqiptarët nuk duan as të dëgjojnë për pushtetin serb dhe grek, ndaj dhe nuk mund
të kenë sukses në një denacionalizim të dhunshëm të popullsisë vendase,
pavarësisht trysnisë së ushtruar si nga grekët po kështu edhe për serbët.”
Në këtë studim një pjesë të rëndësishme të saj Vajgand ia kushton gjuhës,
dhe ne po përqendrohemi pak këtu, kjo edhe për faktin se njohuritë tona për të,
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lidhen me gjuhën. Si e sheh ai gjuhën në raport me kombësinë, ose më saktë cili
është roli që ka gjuha në përcaktimin e një etnosi?
“Në Gadishullin e Ballkanit duket qartë, që faktori, që përcakton epërsinë
dhe përhapjen e gjuhës nuk qëndron në prioritetin numerik të popullsisë, por në
lartësinë e kulturës që mbart. Këtu kemi mundësinë të shohim se si bien dhe
gradualisht zhduken nacionalitetet si p.sh. mbetjet e romakëve që janë shkrirë midis
grekëve, bullgarëve e shqiptarëve. Nëse neglizhohet një herë gjuha e të parëve,
edhe kombësia, si rrjedhojë edhe shpirti popullor në kuptimin e plotë të fjalës,
mund të llogariten si të humbur. Për këtë në politikën dhe në praktikën jetësore,
përkatësia ndaj një kombësie përcaktohet në bazë të gjuhës, ndërsa përkatësia ndaj
një kombi përcaktohet nga përkatësia ndaj një shteti të caktuar. Nga një
këndvështrim i tillë, ku gjuha amtare ka një rol përcaktues, shkenca nuk mund të
udhëhiqet. Gjuha është diçka e jashtme, që shumë lehtë mund të ndryshojë dhe si
pasojë në asnjë mënyrë nuk mund të jetë element bazë, për të përcaktuar shpirtin
real të popullit.”
Po si ka qenë gjendja gjuhësore në atë kohë? Në kohën që ka zhvilluar
ekspeditën e tij Vajgand, ndjehej mjaft fuqishëm ndikimi i gjuhës turke në gjithë
trevat e Maqedonisë. Kishte arritur një pikë kritike e kontakteve gjuhësore, ku
gjuhët autoktone rrezikonin zhdukjen e tyre.
“Dua të theksoj diçka: turqishtja si gjuhë tregtare dhe administrative në rrjedhë të
shekujve ka ndikuar shumë mbi fondin e fjalorit të të gjitha gjuhëve që fliten në
Maqedoni. Shqipja dhe bullgarishtja gumëzhijnë nga fjalët turke (emra, mbiemra,
folje), ndërsa idiomat turke përdoren direkt në këngët popullore, pasi autori i
panjohur është i sigurt se dëgjuesit i njohin gjuhën. Serbishtja, greqishtja e re dhe
arumanishtja gjithashtu kanë marrë shumë nga pasuria gjuhësore turke, edhe pse
shkruesit e këtyre gjuhëve në mënyrën më rigoroze shmangin turqizmat. Dihet, që
një numër i madh shprehjesh, fjalë të urta, proverba turke janë shfaqur në gjuhën e
folur të popujve ballkanikë.”
Ku ishte vendi i gjuhës shqipe në Maqedoninë e asaj kohe? Në pjesën ku i
referohet arealit të gjuhës shqipe, Vajgand jep edhe një vështrim statistikor për
mjaft qytete me rrethinat e tyre përkatëse, që përfshiheshin në atë pjesë që quhej
Maqedoni si: Kumanovë, Preshevë, Kaçanik, Gostivar, Lumë, Prizren, Ferizaj,
Gjilan, Fushë Kosovë, Vuçitërnë, Mitrovicë, Galiçik, Dibër, Strugë. Jepen numri i
fshatrave që flisnin gjuhën shqipe si dhe në mjaft raste edhe numri i popullsisë
shqiptare. Por përpara se ta bëjë këtë gjë ai mundohet të sqarojë një fakt kur
shprehet:
“Këtu dua edhe një herë të theksoj faktin se në qytete, shumë të ashtuquajtur turq,
sidomos në Manastir dhe Shkup, janë shqiptarë, që vihet re edhe nga theksi që i
japin artikulimit të fjalëve turke, si p.sh. kàve në vend të kavè, mànda në vend të
mandà etj. Në vende publike ata flasin turqisht, ndërsa në familje- shqip; ata
quajnë veten “turk”, por në fakt kanë parasysh muhamedan, ndërsa turqit e vërtetë
i quajnë “turk ushak” (oxhak turk). Nëpër fshatra ata dallohen lehtë nga veshjet,
nga mjetet bujqësore që përdorin, nga karrocat (tek anadollakët rrotat janë bërë
prej rondele druri). Në të gjitha rastet rëndësia e shqiptarëve në Maqedoninë
Veriore, nënvleftësohet së tepërmi. Vështirë është që të japim shifër të saktë për
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numrin e tyre për shkak të përzierjes së popullsisë, ndaj me të drejtë mjaft vende të
njohura, që janë të interesuar për këtë gjë, shprehin mosbesim tek statistikat. Meqë
unë disponoj një statistikë që meriton besim si Cartes ethnographiques des vilayets
de Selonique, Kossovo et Monastir, litographiées par i’Institut cartographique de
Sofia, 1907, me disa përpunime të fundit të Prof. Mlladenov, si dhe korrektimet dhe
plotësimet, të kryera nën kujdesin e zotit Mit’hat bej Frashëri, nuk mëdyshem të
publikoj këtë material. Natyrisht që nuk janë pasqyruar ndryshimet e kohëve të
fundit”.
Si konceptohen dhe përcaktohen kufijtë etnografikë të kombësive të
ndryshme, nëse gjuhës i hiqet ky rol parësor? Për këtë Vajgand bën këtë radhitje:
“Nëse nuk mohojmë faktin se gjuha është faktori që karakterizon prejardhjen e një
populli, përsëri duhet të dihet që kjo në vetvete nuk mund të jetë përcaktuese, pasi
ka edhe parakushte konkrete:
Në radhë të parë vetitë fizike dhe shpirtërore, si dhe doket dhe zakonet
(folklori), dhe këtu domosdoshmërish duhet të jemi realistë dhe të pasqyrojmë me
qartësi shpirtin popullor. Ndaj është absolutisht e domosdoshme të studiohet
historia dhe më konkretisht etnografia, duke u munduar që të shkelim mbi baza sa
më të forta. Në rastin tonë, historia politike luan një rol të nivelit të dytë. Mund t’i
referohemi kësaj nëse bëhet fjalë për kohën, kur në Gadishullin ballkanik shfaqen
popujt e rinj, 6 që vendosen në të përkohësisht ose edhe për periudha më të gjata.
Duke u abstraguar plotësisht nga dallimet gjuhësore, le të shohim para së gjithash
se cilët prej popujve kanë qenë këtu në krye të herës, cilët kanë ardhur më vonë,
çfarë ishin ata, ku dhe kur kanë humbur shpirtin e tyre të vjetër popullor.
Në radhë të dytë do të shohim mundësinë që gjurmët e prejardhjes t’i
kërkojmë në marrëdhëniet sociale midis grupeve etnike, pasi të njihemi me
karakterin dhe mënyrën e tyre të jetesës.
Dhe në vend të tretë dëshira jonë është të njihemi me gjuhën dhe
nacionalitetin e popullsisë maqedone, me diferencimin e saj, si dhe me disa të
dhëna statistikore.”
Mirëpo, këtu Vajgand ngre një problem që duhet marrë në konsideratë nga
studiuesit ballkanistë. Ndryshimi i popullsisë në këtë pjesë të Evropës ka qenë një
fenomen i përhershëm në rrjedhë të shekujve, duke ndryshuar si pasojë edhe
panoramën gjuhësore të këtyre trevave. Ja se si do të shprehej Vajgand: “Me
kënaqësi do t’i bashkëngjisja kësaj vepre edhe hartën etnografike përkatëse, por
ndryshimet e njëpasnjëshme prej disa vitesh si shkak i zëvendësimit të popullsisë
greke me atë turke si dhe emigrimi i bullgarëve, e ndryshojnë kaq shpejt popullsinë
dhe panoramën e vërtetë gjuhësore, sa një hartë e tillë do të quhej e vjetruar pa dalë
mirë”
Si e sheh perspektivën e Maqedonisë, studiuesi Vajgand, në një kohë kur
ende nuk ishte formuar si një njësi administrative shtetërore më vete, por aspironte
që të bëhej e tillë? Ai nga fundi i veprës do të shprehej: “Maqedonia është njësi
historike, ekonomike, politike e gjeografike, në të cilën të gjithë popujt mund të
jetojnë mirë, nëse të gjitha nacionaliteteve në një Maqedoni autonome i jepet liri e
plotë për zhvillim kulturor. Atëherë të gjithë bashkëkombësit e tyre jashtë kufijve
të Maqedonisë: grekë, bullgarë, shqiptarë, turq dhe rumunë do jenë të qetë për fatin
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e sivëllezërve të tyre të së njëjtës gjuhë. A nuk jetojnë edhe në Zvicër katër
nacionalitete në paqe? E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me Maqedoninë, aq më
shumë, që vetëm në qytete jeton popullsi e përzier dhe gjithmonë shumëgjuhëshe.
Pothuajse në të gjitha fshatrat popullsia është homogjene. Pjesa e përzier me
shqiptarë dhe serbë në veri të Malit të Sharit është jashtë Maqedonisë dhe ky rajon
me të drejtë i takon Shqipërisë, pasi shqiptarët këtu janë shumicë absolute.
Një Maqedoni autonome midis Bistricës dhe Drinit në perëndim dhe
Mestës në lindje, pranë Sharit dhe Karadakut në Veri, do jetë zgjidhja më e lumtur
për të ardhmen e maqedonasve dhe për shmangien e trazirave të përgjakshme në të
ardhmen. Kjo do jetë e vetmja mundësi e drejtë dhe e logjikshme për t’u kryer në
lidhje me problemin maqedon, ku aspirojnë me gjitha forcat maqedonasit. Por a do
të fitojë e drejta dhe maturia? Nacionalizmi i keqkuptuar dhe imperializmi janë dy
7 sëmundjet e kohës sonë, të cilat, si çdo epidemi tjetër, në fillim shpërthejnë, më
pas luftohen, por kjo kushton shumë jetë njerëzore. Mund të kalojë shumë kohë që
të fitojë zëri i logjikës”.
Pavarësisht se Vajgand gjithë jetën dhe veprën e vet ia kushtoi Ballkanit,
historisë, etnografisë, gjuhësisë ballkanike, ku probleme të rëndësishme të gjuhëve
të Ballkanit, sidomos rumanishtes, bullgarishtes dhe shqipes gjenin shprehinë e tyre
në vëllimet e vjetarit të kryesuara prej tij (Balkan Archiv), ai nuk gjen vendin e
duhur në bibliografitë e studimeve në vendet e Ballkanit dhe aq më shumë në
vendin tonë.
Në një shkrimin e vet kushtuar Vajgandit, i titulluar “I dashuruar me
Ballkanin”, A. Klosi në fund të tij shprehet: “Në Bullgari e Rumani disa qytete
kanë rrugë me emrin e tij. Nuk është asnjëherë vonë që të kemi edhe këtu rrugë a
shkollë me emrin e profesorit nga Laipcigu. Si borxh që kthehet”. Mendoj se për ne
është e nevojshme vepra e tij, shqipërimi dhe rifreskimi i studimeve të kryera prej
tij, për t’u njohur nga afër me hulumtimet në trevat ballkanike dhe për të pasuruar
bibliotekën tonë edhe me diçka të re (pavarësisht vjetërsisë në kohë). Ne ndoshta e
kemi bindjen ndryshe ose kundër me ato që shpreh Vajgandi, por njohja me këto
vepra nuk “dëmton” njohuritë tona, përkundrazi.
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IVANA TOMÇO

GJUHA E TJETRIT
Përkatësia europiane tashmë është konturuar qartë në të përditshmen tonë.
Shkëmbimet, komunikimi, emigrimi, i japin ngjyrat botës në të cilën ne jetojmë.
Domosdoshmëria dhe nevoja për të afruar qytetarët me Bashkimin Europian, është
bërë një lajtmotiv që frymëzon deklaratat zyrtare të të gjitha llojeve dhe shoqëron
jetën tonë të përditshme politike dhe shoqërore. Por, integrimi varet para së
gjithash, nga vullneti për t’u integruar. Nuk mund të ketë integrim pa e dashur atë,
pa veprime konkrete, pa përvetësimin dhe praktikimin e normave dhe vlerave të
shoqërisë ku do të përfshihesh. Një gazetar amerikan i thoshte njëherë Jean
Monnet-së: “Ju qenkeni supersticioz, pasi përmendni gjithnjë fatin”. Po, iu përgjigj
ai, sepse ai që nuk ka fat, nuk mund të bëjë asgjë. Por, fatin duhet të dish ta kapësh
në çastin e duhur dhe për këtë, duhet të punosh shumë”.
Të gjithë qytetarët duhet ta ndjejnë veten pjesë të një programi të madh, ku
ata duhet të kenë rolin e tyre. Në këtë botë, të mbushur me pasiguri, shpesh
individëve u krijohet ndjesia se nuk kanë pika reference, pra, nuk kanë mundësi t’i
drejtohen veprimtarisë së një grupi që përfaqëson kohezionin e shoqërisë, e që do të
ishte në gjendje t’i përfaqësonte. Sot të gjithë diskutojnë mbi identitetin e Europës,
duke u përpjekur të përcaktojnë përmbajtjen e tij. Ajo që duhet kuptuar është që
identiteti i Europës nuk është një faqe e bardhë, por as një faqe e shkruar dhe e
përfunduar. Është një faqe që po shkruhet. Nga breza të tërë, është krijuar një
trashëgimi e përbashkët, artistike, kulturore, intelektuale, materiale dhe morale, e
cila meriton të ruhet, të njihet, të ndahet. Çdo europian, kudo që jeton, nga cilido
vend që vjen, duhet të përpiqet ta përvetësojë këtë trashëgimi dhe ta njohë si të
tijën, pa arrogancë. Përkundrazi, me krenari të ligjshme. Çdo brez ka për detyrë ta
pasurojë atë, në të gjitha fushat pa përjashtim, sipas ndjeshmërisë së tij e duke e
pasuruar me ndikimet e gjithanshme që mbërrijnë në epokën tonë nga të gjitha anët
e planetit.
Ata që hyjnë në Europë, pra të rinjtë europianë të të gjitha vendeve, duhet
të inkurajohen në këtë rrugë: së pari me dëshirën për ta përvetësuar trashëgiminë e
përbashkët dhe më pas, për të sjellë kontributin e tyre. Nëse për Europën është e
domosdoshme të inkurajohet diversiteti i shprehive kulturore, është gjithashtu e
domosdoshme të afirmohet universaliteti i vlerave themelore. Këto janë dy aspekte
të së njëjtës kredo, pa të cilat, ideja europiane nuk do të kishte kuptim. Bashkimi
Europian është kundër luftërave shkatërruese, kundër ndërmarrjeve totalitare,
kundër racizmit, madje edhe hapat e tij të parë përkuan me fundin e epokës
koloniale dhe sollën ndryshim në natyrën e raporteve midis Europës dhe pjesës
tjetër të botës.
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Nuk është e lehtë të formulojmë me saktësi se cilat janë vlerat që duhet të ketë çdo
njeri për të aderuar dhe për të pasur vendin e tij në çatinë e Europës, por kjo nuk do
të thotë që duhet t’ i nënshtrohemi relativizmit në kapitullin e vlerave themelore.
Ato janë të pandryshueshme: Të mbrosh dinjitetin e një qenieje njerëzore, burrë,
grua apo fëmijë, të ruash integritetin fizik dhe moral, të pengosh degradimin e
mjedisit, të refuzosh çdo poshtërim dhe çdo diskriminim që ka lidhje me ngjyrën,
fenë, gjuhën, origjinën etnike, moshën etj.
Do të doja të ndalesha pak te baza e idesë europiane, duke theksuar se ajo
mbështetet në dy kërkesa themelore dhe të pandashme: universalitetin e vlerave
morale të përbashkëta dhe diversitetin e shprehive kulturore dhe veçanërisht,
diversitetin gjuhësor. Ky i fundit, për arsye historike përbën një mjet të
mrekullueshëm integrimi dhe harmonizimi, i cili ka ndikim mbi jetën e qytetarëve,
mbi cilësinë e raporteve mes kombeve europianë, mbi marrëdhëniet e kontinentit
me pjesën tjetër të botës, bashkekzistencën harmonike të kulturave në gjirin e
shoqërive tona, me qëllim mirëfunksionimin e institucioneve dhe ecjen përpara në
drejtim të konsolidimit të ndërtimit europian. Kur flasim për cilësinë e raporteve,
kemi parasysh efikasitetin e shkëmbimeve, brishtësinë dhe njëkohësisht forcën e
marrëdhënieve të popujve me njëri tjetrin në gjirin e familjes së madhe europiane.
Të gjithë duhet të kemi parasysh që Europa është ndërtuar pas shumë shekujsh
konfliktesh midis kombeve, e sidomos, mes fqinjëve. Të mësosh gjuhën e një
partneri të sotëm, por njëkohësisht armiku të dikurshëm, është një akt i
rëndësishëm me domethënie simbolike dhe dobi praktike.
Me qëllim që bashkëpunimi mes popujve të jetë sa më i efektshëm, nuk
mjafton që ata t’i përkasin të njëjtit komunitet. Duhet që lidhjet dypalëshe, të
forcohen nga afërsi të fuqishme, mes të cilave, vendin e privilegjuar do ta zinte, për
qytetarët e secilit vend: gjuha e tjetrit. Vetëm kështu do të realizonim krijimin e një
kantjeri të madh, ku mendoj se duhet të angazhohemi pa vonuar, në mënyrë që
veprimet tona t’i justifikojnë përpjekjet e kryera. Së fundi, ideja është e qartë: një
menaxhim i kujdesshëm dhe i mirëmenduar i diversitetit gjuhësor, mund të
favorizojë integrimin europian, të promovojë shpirtin e qytetarisë dhe ndjenjën e
përkatësisë në këtë union. Ai mund të kontribuojë gjithashtu në mënyrë të
efektshme, në dialogun mes kulturave dhe bashkëjetesës harmonike të tyre, si në
raport me pjesën tjetër të botës, ashtu edhe në gjirin e shoqërisë sonë dhe kësisoj t’i
japë një vrull të ri Ndërtimit Europian.
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XHEVAT LLOSHI

KADARE, SHKRIMTARI PËRKTHYES
Për krijimtarinë e gjerë të Ismail Kadaresë është shkruar dhe do të shkruhet
po ashtu gjerësisht, sepse me përmasat dhe vlerat e saj tashmë ka bërë që pa të nuk
mund të përfytyrohet jo vetëm letërsia shqipe, por as edhe kultura shqiptare në
tërësi. Përballë kësaj pasurie natyrshëm ka mbetur pa u vënë re, se Kadareja është
edhe përkthyes.
Përveç disa poezive të shpërndara aty-këtu, si ato të Alain Bosquet-së, të
përkthyera e të botuara në gazetën “Drita”, një tufë të mirëfilltë e gjejmë të
përmbledhur në vëllimin Ftesë në studio (1990). Aty madje janë më shumë faqe të
përkthyera sesa vargje origjinale të autorit. Qëllimisht janë renditur krijime prej
kulturave të ndryshme: niset me autorë grekë (Eskili, K. Kavafis, J. Seferis, O.
Elitis), vijohet me poezi kineze, për të kaluar te francezët F. Vinjon e Sh. Bodler
dhe për të përfunduar me rumunin M. Eminesku e rusin V. Majakovski. Ndërkaq,
në përsiatjet e mëtejshme gjatë librit, këto përkthime nuk janë lënë jashtë
vëmendjes. Poeti shqiptar shqetësohet për kolegët e huaj nga ideja se mos ata nuk
do ta ndiejnë veten më mirë në gjuhën e tij, se mos struktura e saj i vret. Por jo,
shqipja, sipas Kadaresë, mund t’u shkojë si Eskilit, edhe poetëve kinezë të epokës
Tan, si Majakovskit edhe Bodlerit, duke ardhur te Noli, që ka shfrytëzuar puset e
shqipes.
Më 1986 Kadareja kishte përgatitur për botim përkthimin e plotë të veprës
së tragjedianit të madh të lashtësisë, Eskilit. Në trajtesën e gjatë si parathënie për
këtë vëllim dhe që pati vijimin drejtpërdrejt te Eskili, ky humbës i madh (1998),
autori është marrë hollësisht me natyrën e përkthimit përgjithësisht, duke theksuar
disa nga mekanizmat e shqipes, që e bëjnë aq të përshtatshme për ta dhënë
greqishten e tragjedive të lashta më besnikërisht sesa në gjuhë të tjera të lëvruara
europiane, përveç nënshtratit të përbashkët kulturor me greqishten e vjetër. Këto
mendime vinin nga përvoja e tij si përkthyes i trilogjisë Orestia të Eskilit, të
përfshirë në atë vëllim.
Nga ana tjetër, duke qenë autori shqiptar më shumë i përkthyer në gjuhët e
tjera, Kadareja është ndeshur pareshtur me punën e përkthimit të veprës së vet.
Përkthimi dhe problematika e tij na dalin kështu jo diçka e rastësishme për
Kadarenë. Te Dialog me Alain Bosquet (1996), shkrimtari e quan përkthimin pa
dyshim si një nga mundimet më të mëdha të njerëzimit. Madje për vendet e vogla
diktatoriale ai merr një ngjyrim fatal. Të përkthesh në këto vende është diçka e
frikshme dhe e mrekullueshme njëkohësisht. Por edhe më interesante sesa këto
mendime të përgjithshme, është vëmendja e Kadaresë në veprën e tij për figurën e
përkthyesit.
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Midis shkrimtarit dhe përkthyesit ka një fill tjetër të padukshëm, ashtu siç
janë të padukshme edhe anë të tjera në një prodhimtari të begatë, megjithatë, ky
është një fill përçues i dyanshëm. Te Dimri i vetmisë së madhe (1973) karakteri
qendror është përkthyesi Besnik Struga, ai që shkon në Moskë dhe bie në vorbullën
e skizmës së madhe. Pashmangshëm përkthyesi do të dalë në qendër të ndeshjes
dhe, si çdo dukuri që rrihet nga të gjitha anët, do të shfaqë diçka nga qenësia e vet.
Në fillim vihet në dyshim a e di mirë rusishten përkthyesi. Pastaj del se vështirësia
më e madhe janë proverbat për t’i kaluar nga njëra gjuhë në tjetrën. Hrushovi e
akuzon drejtpërdrejt se po i shtrembëronte fjalët e tij. Prej këtej gjithçka rrokulliset,
duke dalë sikur përkthyesi po bëhej shkaktar për prishjen përfundimtare. A mund ta
bëjë këtë ai? Ka një paratekst në histori, që thotë se mund ta bëjë. Çfarë është një
përkthyes? Menjëherë të shkon mendja te thënia italianeTraduttore traditore,
domethënë ai është kurdoherë tradhtari kundrejt tekstit origjinal. Dhe atëhere për
Besnikun shkruhet: “Ky njeri nuk e përkthen mirë Eskilin. Ky përkthyes është
tradhtar.” Të vihet re antonimia e veçantë me emrin e tij: Besniku – Tradhtari.
Tashti bëhet e qartë se çfarë do të thotë aty fjalia e dytë. Po në fjalinë e parë, çfarë
ka të bëjë Besniku me Eskilin? Për mendimin tim, Ismaili ishte duke përkthyer në
atë kohë trilogjinë e Eskilit dhe do ta botonte më 1986. Lexuesi i vëmendshëm do
të kundërshtojë, se kjo është një hamendje krejt në erë, se Besniku është vetëm një
personazh i një libri, kurse trilogjinë e ka përkthyer dhe e ka botuar një njeri real,
Kadareja. E me gjithë qartësinë e këtyre fakteve dhe të kësaj logjike, nuk tërhiqem
nga interpretimi i asaj fjalie të parë, sepse filli i dyanshëm i shkrimtarit dhe
përkthyesit është po aq fakt dhe logjikë.
Madje edhe në një vepër të viteve të fundit të Kadaresë, Kalorësi me
skifter (2001), del si një personazh kryesor Bardh Beltoja. Ai ka rastisur të ishte
përkthyes përsëri në një çast prishjeje të madhe: midis shqiptarëve dhe jugosllavëve
të Titos. Bisedimet ishin bërë në hotelin e gjuetisë të Lezhës. Pas katër muajsh ishte
rikthyer në Ishullin e Lezhës dhe pas gjysmë shekulli, më 1999, do t’i thuhet qartë
djalit të arkitektit të hotelit të gjuetisë, se përkthyesin e kishin vrarë aty në kënetë.
Përkthyesin, tradhtarin, e kishin vrarë dhe me një qiri të ndezur për shpirtin e tij
mbyllet kjo vepër.
Përtej trillimit letrar, Kadareja ka pasur edhe një përkthyes tjetër, të vërtetë,
Jusuf Vrionin, emri i të cilit nuk doli në përkthimet e para frëngjisht, por pastaj u bë
i njohur dhe përmendet me nderim të thellë nga Kadareja.
Ndërsa është fare e qartë përse Kadareja ka përkthyer Eskilin, ose qoftë
edhe Alain Bousquet-në e Majakovskin, duhet njëfarë hulumtimi për t’i gjetur
vendin tregimit Plaku dhe deti të Ernest Heminguejit, të përkthyer nga Kadareja e
të botuar më 1963. Hemingueji kishte lindur më 1899 në Ilinois të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës. I ati ishte mjek, por i dhënë shumë pas gjahut e peshkimit
dhe kishte vdekur duke vrarë veten. Ernesti nisi që heret (16 vjeç) rrugën e
gazetarit, më 1918 vajti vullnetar në frontin italian dhe u plagos. Nga viti 1921 bëri
një jetë boheme në Monparnas të Parisit, ku u lidh me Shervud Andersonin, Ezra
Paundin dhe Gertrud Shtajnin. Jetoi në Floridë dhe në Kubë nga 1927 deri më
1936, dhe përsëri ishte gazetar i betejave: korrespondent në Luftën e Spanjës dhe
në ditën e zbarkimit të Aleatëve në Europë, në Normandi, në të ashtuquajturën Dita

114

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

D. Vepra e tij e parë letrare që pati sukses ishte Edhe dielli ngrihet (1926), që është
përkthyer shqip Lamtumirë armë, të cilën e botoi më 1929, ndërsa pastaj shkroi një
varg të gjatë titujsh (Vdekje pasdite, Të kesh a të mos kesh, Parajsa e humbur, Për
kë bien kambanat, Dhjetë indianë, Parisi është një festë, Borërat e Kilimanxharos).
Tregimin Plaku dhe deti e botoi më 1954, dy vjet përpara se të merrte Çmimin
Nobel. Vrau veten, ashtu si i ati, më 1961.
Deri më 1960 E. Hemingueji nuk ishte i pranishëm në qarkullimin e botës
letrare shqiptare. Sipas vlerësimeve të kritikës sovjetike në vitet 1950, siç e thotë
një enciklopedi sovjetike e asaj kohe, vepra e Heminguejit paraqiste fatet e “brezit
të humbur”, të gjymtuar nga Lufta e Parë Botërore, dhe përshkohej nga pesimizmi i
thellë, nga parandjenja e mortjes së shoqërisë borgjeze. Vetë tregimi Plaku dhe
deti na përshkruaka vetëm luftën e njeriut me natyrën. Me një nxirosje të tillë, ky
autor edhe në Shqipërinë e asaj kohe nuk mund të hynte. Mirëpo më 1961 ai vdiq.
Ndodhi një përmbysje, të cilën Kadareja e ka thënë me këto fjalë: Eskili “ishte
shkrimtari i parë që kishte përshkruar ‘mërzinë e luftës’, aq e njohur në fillim të
viteve 1960, sidomos pas shpërthimit të famës së Heminguejit, ndikimi i të cilit
kishte qenë i ndjeshëm për të gjithë ne, shkrimtarët e rinj të kohës.” (Dialog me
Alain Bosquet). Në hapësirën lindore, që ishte bërë “revizioniste”, ky autor
amerikan ishte bërë i pranueshëm, domethënë mund të hynte edhe në Shqipëri. Por
Kadareja na e ka kujtuar, se në vitet 1961-1965, edhe te ne pati një “periudhë
liberale në kulturë”, madje në një nga librat e tjerë (Kohë barbare, 2000) ka
përmendur se “deri më 1962-64 hera herës dilte në pah pak liri, e më pas puhiza
regëtitëse e ajrit të freskët u shua…”. Rrethanat për ta pasur autorin amerikan shqip
ishin bërë të pëlqyeshme, ose, siç e thonë sot, ky ishte konteksti i kohës.
Megjithatë, Kadareja pati një rrethanë mjaft vetjake, por tepër kureshtare
për ne sot, që të merrej me këtë tregim. Siç na e shkoqit te Ftesë në studio, “Më
1961, fill pas kthimit nga Moska, kisha nisur të mësoja frëngjisht dhe anglisht, në
mënyrën më të çrregullt dhe më antipedagogjike që mund të mendohej. Një javë
merresha me njërën gjuhë e një javë me tjetrën. Për anglishten përdorja “Plakun
dhe detin” të Heminguejit, kurse për frëngjishten një antologji poetike.” Duket si
një rastësi, por që na bind se përkthyesi e ka bluar çdo fjalë të origjinalit anglisht
me mundimin e fillestarit, e që do të thotë se është një përkthim mirëfilltas besnik.
Në atë kohë Kadareja po merrej me romanin e tij të parë të suksesshëm,
me Gjeneralin e ushtrisë së vdekur (1962), pasi kishte botuar tre vëllime me poezi
(Lirika 1953, Ëndërrime1957, Shekulli im 1961) dhe një pjesë të atij romani, që do
të dilte shumë më vonë me titullin Qyteti pa reklama.
Duke e rishikuar veten pas disa dhjetëvjeçarësh, Kadareja nuk e ndien se
ka pasur ndonjë tërheqje të veçantë pas stilit artistik të Heminguejit. Përsëri
te Dialog me Alain Bosquet ka shtuar më tej: “Ndonëse e pëlqeja Heminguejin, i
cili siç e thashë pak më parë, në fillim të viteve 1960 po tiranizonte me ndikimin e
tij gjithë Lindjen komuniste, arrita të ndiej se ai nuk e kishte peshën dhe hijen e të
mëdhenjve.”
Ribotimi i përkthimit të tregimit Plaku dhe deti pas dyzet vjetësh (2002)
mund të quhet një rikthim te Hemingueji. Lexuesi i sotëm shqiptar ende nuk e quan
të kapërcyer për shijen e tij letërsinë e mesit të shekullit të mëparshëm, aq më pak
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veprën e një nobelisti. Nuk ka dyshim se ai do ta priste me dëshirë botimin e dytë.
Po edhe te vetë Kadareja përshquajmë një rikthim, sado të mjegulluar. Te një nga
veprat e tij, Përballë pasqyrës së një gruaje, lexojmë se njërin nga redaktorët e
gazetës së Lidhjes së Shkrimtarëve, që merrej me sektorin e jashtëm, e kritikojnë se
“ca lajme a shkrime të tjera, si për shembull, vdekja e shkrimtarit amerikan
Heminguej, bashkë me pëshpërimat për dyshime për vetëvrasjen e Merilin
Monrosë, kanë zënë shumë vend”.
Shkrimtari është kujtuar se ka bërë edhe një përkthim prej tij dhe e rishikoi
për ta botuar. E rishikoi, duke u bindur se nuk kishte bërë një përkthim të keq as
dyzet vjet më parë. Redaktimi ka prekur pothuaj vetëm fjalët e huazuara, kryesisht
huazime orientale, të cilat kanë përgjegjëse shqip. Nuk do të ishte një kureshti e
tepërt përmendja e tyre. Fjalët: akoma, bile, bojë, bojë (njeriu), budallallëk, delikat,
dysheme, fiksoj, formë, indiferent, jastëk, kalem, kanxhë, kapelë, kontrolloj, krevat,
kurort, origjinal, pozë (pozicion), qejf, qoshe, reflekse, reflektim, rehat, respektoj,
sakatoj, sfond, shyqyr, tamam, tavolinë, tension, ters, uniform, xhelatinoz, i
zorshëm – janë zëvendësuar me: ende (prapë, sërish), madje, ngjyrë, shtat, marrëzi,
i hajthëm (i brishtë, i lehtë), fundashtrojë, ngulit (ngul), trajtë, shpërfillës,
nënkresë, laps, grremç, kësulë, përmbaj, shtrat, hotel, parak, skajim, ëndë, kënd,
pikëzime, pasqyrim, mirë, nderoj, gjymtoj, fundajë, lavdi, pikërisht (mu, enkas, si),
tryezë, trysni, mbrapsht, i njëtrajtshëm, veshtullor, i vështirë. Janë një lëndë për të
parë edhe ndryshimet në ndjenjën e shqipes gjatë afër gjysmë shekulli. Me këtë
tregim Kadareja na plotësohet si përkthyes poezie, drame dhe proze.
Ta quash tregimin e Heminguejit, se trajton temën e luftës së njeriut me
natyrën, është njësoj si të shpjegosh, se Migjeni e ka shkruar skicën Bukuria që
vret për të thënë se është dëbora shkaktare e mjerimit të malësive shqiptare. Ky
është një tregim për forcën dhe dinjitetin e shpirtit të njeriut. Me simbolikën e tij ai
trajton pyetjen e madhe, se deri ku duhet të shkojë njeriu, deri ku duhet të guxojë.
Për Heminguejin njeriu, edhe kur e di se do ta kapërcejë të zakonshmen, se po
shkel përtej saj, në trevën e dyluftimit të pabarabartë, madje të vetë vdekjes, nuk ka
përse të tërhiqet pa e provuar. Më mirë të kthehesh i mundur pasi e ke provuar
ndeshjen, pasi e ke treguar se e ke guximin ta bësh, sesa të dështosh pa e bërë
provën. Plaku i detit na tregon se e arriti atë që nuk e kishte bërë tjetërkush dhe nuk
ka rëndësi që nuk e solli edhe mishin e peshkut për ta ngrënë. Kjo nuk ishte një
sprovë për të sjellë diçka për të ngrënë, por për të sjellë një provë të guximit dhe të
krenarisë. Është një ngjarje në kufirin e së pamundurës, nga e cila peshkatari është
kthyer fitimtar. Në këtë kuptim, rrëfimi kishte forcë tërheqëse për një shkrimtar si
Ismail Kadareja, i cili jo një herë në veprën e vet shkon te kufiri i së pamundurës,
madje te vetë kufiri midis jetës e vdekjes. Konstandini u ngrit nga varri për ta
kapërcyer kufirin, se atij i pëlqenin idetë e reja, kapej me pasion, duke i çuar
nganjëherë deri në skaj. Për Stresin, Konstandini dhe Doruntina qenë përpjekur të
thyenin ligjet, që i mbajnë të mbërthyera qeniet e gjalla, qenë përpjekur të thyenin
ligjet e vdekjes, të arrinin të pamundurën. Plaku i Heminguejit shkon tepër larg, që
të tregojë se çfarë është i zoti të bëjë njeriu dhe çfarë mund të durojë. Në filozofinë
e tij, njeriun mund ta asgjësosh, por jo ta mposhtësh.
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Njerëzit e zakonshëm nuk e vënë re, që edhe në bisedën e tyre të përditshme bëjnë
përkthim. Kur dikush pyet: – Çfarë do të thuash ti me këtë? Ç’kuptim ka kjo? Ku
ma hedh fjalën? Nuk po të marr vesh? – ai kërkon t’i përkthehet ajo që sapo ka
dëgjuar. Përveç përkthimit të jashtëm nga një gjuhë në një tjetër, ka edhe një
përkthim të brendshëm, përbrenda po asaj gjuhe. Ismail Kadareja është mjeshtër i
këtij përkthimi të brendshëm në veprën e vet. Jo vetëm në rastet kur drejtpërdrejt
shënon po në atë vend ese dhe trajtesë, proces dhe zhdrivillim, por edhe duke e
shndërruar këtë në përftesë letrare. Te Ura me tri harqe janë vënë pranë fjalët e
katër gjuhëve: “Sonte është tamam aksham. Nuk është as mbrëmje, as soir, e aq më
pakvjeçer, por është aksham.”. Po në këtë vepër, nëpërmjet një stilizimi arkaizues,
është ndërtuar togu autonomi me cak, që është në të vërtetë një “përkthim” i togut
real, të
përdorur nga udhëheqësit sovjetikë pas pushtimit të
Çekosllovakisë: sovranitet i kufizuar; e po kështu e ka bërë me togun kompromisi
historik (nga leksiku i jetës politike italiane), duke e kthyer në:lëshim i dyanshëm
historik. Madje edhe sajesat e veta Kadareja i përkthen, siç e gjejmë një rast te po
ajo vepër: “Nulbytynin, që mund të përkthehej njëfarësoj me fjalën zerokrejti.”
Duke e ndjekur këtë vijë të menduari, do të bindemi se lidhjet e shkrimtarit me
përkthimin janë më të thella sesa duken. Ai bën rregullisht përkthim, shpjegim,
interpretim, ndërshkëmbim ose komutim. Krijimtaria nuk është pasqyrim i
realitetit, por një rishpjegim i tij; ajo nuk mund të gjykohet sesa besnike i qëndron
historisë, por sesa na zbulon një mesazh artistik aty ku ne shohim e dëgjojmë, por
pak kuptojmë; ne kemi nevojë për dragoman që ta rrokim kumtin dhe kjo është një
fjalë mjaft e shpeshtë në veprën e Kadaresë. Në këtë kuptim, shkrimtari është
kurdoherë për ne edhe një përkthyes, nga ligjërata e zakonshme në gjuhën artistike
dhe anasjelltas.
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IMELDA NINI

ASPEKTE TË MORFOLOGJISË STILISTIKE NË
LIGJËRIMIN POETIK TË ALI ASLLANIT
Abstrakt
Objekt i këtij shkrimi janë këtë shkrim të shkurtër mëtohet të vështrohen
aspekte të morfologjisë stilistike në ligjërimin poetik të Ali Asllanit. Poeti vlonjat
konsiderohet si një rast i rrallë në shkrimtarinë e shekullit që shkoi, pasi rrugëtimi i
tij jetësor specifik është endur suksesshëm mes politikanit e diplomatit dhe ithtarit
të vargëzimit( modest për nga sasia).
Ky studim i shkurtër në lidhje me stilin, synon të thotë diçka ndryshe sa i
përket procedimeve gjuhësore në penën e poetit, si një lëmë i pashteruar krahasuar
me studimet e kryera në rrafshin letrar. Me anë të ilustrimeve të larmishme do të
vërehen përftesa stilistike interesante përmes tejvendosjes semantike gramatikore
në kategoritë leksikore bazë të gjuhës.
Punimi përbëhet nga një hyrje e shkurtër, zhvillimi dhe përfundimet.
Analiza është kryer mbi një korpus elektronik të ndërtuar me anë të skanimit
të veprës “Ali Asllani, vepra e plotë poetike” me autorë N. Jorgaqi dhe A. Klosi.
Nga përpunimi i korpusit, me ndihmën e një programi konkordancash kemi nxjerrë
të dhëna të nevojshme për realizimin e një pune produktive.
Literatura e shfrytëzuar përfshin tekste gjuhësore, monografi, punime e
kumtesa për gjuhën e autorëve etj.
Fjalë kyç: stil, stilistikë, gjuhë, morfologji, tejvendosje semantike etj.
1. Letërsia e shekullit që shkoi njohu shumë mjeshtër të penës, që me artin e
tyre kanë lënë gjurmë në trashëgiminë tonë letrare. Një ndër këta mjeshtër është
edhe Ali Asllani, poeti që krijoi në dy kohë të ndryshme, para dhe pas Luftës së
Dytë Botërore.
Profili poetik i A. Asllanit përbën një rast të veçantë në letërsinë tonë, pasi
gjendemi sa përballë një politikani e diplomati me kontribute të spikatura për
kohën, aq edhe përballë një personaliteti shumë të dashuruar me artin e fjalës.
Rrjedhat jetësore të autorit si edhe kushtet historiko-shoqërore që ndoqën këtë
rrugëtim, bënë që raporti i teksteve të tij me lexuesin të pësojë luhatje jo të pakta,
duke u përfshirë në radhën e autorëve të shpërfillur në gjysmën e dytë të shekullit
që shkoi, sikundër Konica, Kuteli etj., duke mos u bërë pjesë as e programeve apo e
antologjive shkollore.
Objekt të këtij punimi të shkurtër jemi përpjekur të bëjmë aspekte të
morfologjisë stilistike në vargëzimin e poetit, nisur arsyeja e një realiteti joshterues
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studimor në lëmin e procedimeve gjuhësore në këtë vargëzim (vështrimi i hedhur
deri tani mbi veprën e Asllanit ka qenë i orientuar më tepër në rrafshin letrar1) .
Analiza është bërë mbi një korpus elektronik të cilin e kemi përpunuar me
ndihmën e një programi konkordancash, për të nxjerrë të dhënat e nevojshme për
realizimin e këtij punimi. Kurse literatura e shfrytëzuar përfshin tekste gjuhësore,
monografi, punime, kumtesa për gjuhën e autorëve etj.
2. Një vështrim i morfologjisë stilistike (apo i stilistikës morfologjike) të
Asllanit në korpusin tonë të analizës do të parakuptonte padyshim zbulimin e
efekteve stilistike të përftuara duke përdorur kategoritë leksikore bazë, si foljet,
emrat, mbiemrat etj. Këtu do të mund të përfshiheshin ato fakte të gjuhës që lihen
mënjanë nga gramatika si dije mbi gjuhën, duke u dhënë përparësi mundësive të
posaçme e shpesh të ndryshueshme që mund të shfrytëzojë çdo bartës i saj gjatë
ligjërimit a diskursit të tij2.
Jo rrallë në ligjërimin poetik të Asllanit kemi vënë re që kategori të
ndryshme gramatikore nuk kanë vetëm kuptim gramatikor e stilistik, por mund të
kenë edhe vlerë gramatikore e stilistike. Kjo dukuri është quajtur tejvendosje
semantike3 dhe nënkupton një formë të bartjes së kuptimit të një kategorie fjalësh
në kategorinë tjetër.
Në jo pak herë mund të themi se lëvizja e statusit gramatikor të emrave
(gjini, numër, rasë) apo të foljeve përgjatë diskursit të poetit, është kthyer në një
përftesë stilistike.
3. Folja konsiderohet si një prej njësive kryesore të gjuhës me mundësi për
përdorime të posaçme stilistike. Këtë gjë e vërejmë edhe pasi kemi lexuar me
vëmendje mjaft prej teksteve poetike të Asllanit, ku ndër fjalët e kuptimshme, folja
është lloji me dendurinë më të lartë e me një diferencë të vogël prej emrit.
Po e nisim me dukurinë e grumbullimit të foljes si një shfaqje e hasur dendur
në tekstet e poetit e që duket se sjell përshtypje shumë më të thellë estetike sesa
grumbullimi i emrave dhe i mbiemrave. Folja duket se luan një rol qendror në
ligjërimin e Asllanit, qoftë sa i përket anës së saj kuptimore (semantikës së saj),
qoftë sa i përket sistemit të larmishëm të formave gramatikore.
Grumbullimi i disa formave foljore e sidomos i së tashmes së mënyrës
dëftore e i vetës së dytë njëjës të mënyrës urdhërore, mund të konsiderohen edhe
si shembuj të spikatur në gjuhën e teksteve të poetit:
Muzikat’ u-ndezë...
Por kur i-a dha krisma, përtej’ në tryezë,
Po kërcet shampanja, kricën’ po kërcasën,
Si zëmrat’ e shkreta, fryhen’ e pëllcasën,
Shëmbëll’ dashurije... ësht’ e ndezur’ shumë,
1

K. Velça, Poezia e Ali Asllanit në “Studime për autorë të ndaluar”, Tiranë, 2008, f. 223.
Sh. Islamaj, Gjergj Fishta, gjuha dhe stili I, f. 280.
3
Po aty, f. 280.
2
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Posa e trazove, bënet’ val’ e shkumë.
Ca vijn’ e ca hiqen’
Godat’ po përpiqen’,
Pija me tallaze, godat’ pirgje-pirgje,
Mbush-e, pij-e, sbraz-e, mbush-e, digj-u, digj-e.
“Soiree”
Në strofën e mësipërme të kësaj poezie me 32 fjalë, 18 janë folje, pra një
denduri e lartë, që bashkë me praninë e sinonimeve dhe antonimeve të kontekstit,
por edhe me kalimin nga mënyra dëftore te mënyra urdhërore, krijojnë efekte të
forta stilistike, duke emërtuar veprime me intensitet shumë të lartë, si në vargun
“mbush-e, pij-e, zbraz-e, mbush-e, / digj-u, digj-e, ku kemi një ngjeshje foljesh që
shprehin sa s’ka më bukur gjendjen e ndezur të gostisë kur njerëzit e bërë
çakërrqejf nga pija nxitin njëri-tjetrin për të rrëkëllyer kupat.
Ka mjaft vargje të tilla ku përdorimet foljore përforcojnë rrëfimin poetik,
duke krijuar një përfytyrim të gjallë të atmosferës së gëzueshme të cilën poeti
dëshiron të përcjellë. Kështu, në rritjen e efektit stilistik ndikon edhe përzgjedhja
për efekte eufonike e trajtave të së njëjtës fjalë që krijojnë eufoni: kricën–kërcet–
kërcasën; në nivelin leksikor, e sinonimeve të kontekstit: fryhen–pëllcasën; pije–
digju apo edhe e antonimeve vijnë–hiqen (për shkojnë) ose mbushe–zbraze etj. Në
shprehësinë e vargjeve të mësipërme ndikon edhe prania e rimës, që është e
motivuar stilistikisht.
Nga shqyrtimi i listës së foljeve të korpusit të analizuar, kemi arritur në
përfundimin se e tashmja e mënyrës dëftore haset më dendur, qoftë në formën
veprore, qoftë në pësore, e ndjekur nga e kryera e thjeshtë. Në foljet me mbi 5
përdorime, nëse e tashmja ka afërsisht 1472 shfaqje, e kryera e thjeshtë del me
rreth 615 të tilla, pra përafërsisht në përpjesëtimin 2 me 1. (Kjo nuk është një
llogaritje përfundimtare, pasi është kryer në vija të përgjithshme e kryesisht te
foljet me më shumë përdorime, sa për të krijuar një ide.)
Në vargëzimin e A. Asllanit përgjithësisht koha e tashme shërben si kohë
narrative, pasi shpesh ajo përdoret në vend të kohëve të shkuara (dhe nuk shënon
veprimin që kryhet në kohën kur flitet për këtë veprim4), duke fituar kështu
statusin e një të tashmeje historike. Veprimet, mendimet e ngjarjet jepen në
mënyrë të intensifikuar, duke bërë që tejvendosja kuptimore në narracion të
zbulojë vlera të qenësishme kuptimore.
Shembujt që vënë në dukje sa trajtuam më sipër janë të shumtë, por këtu po
ndalemi në njërin prej tyre për të parë mënyrën e procedimit të poetit në këtë lloj
aktualizimi kohor:
Miegull’ brënda, miegull’ jasht’,
Dita erret, nata rritet,
Dhe tani që jam i lasht,
Dimri tepër më mërzitet!
4

ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, f. 285.
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……
Era vjen më duf si plumbi
Dhe nuk lë fole në vënd,
Dallandyshja ime humbi,
Edhe un’ i humba mënd!
Kalon koha dal’ nga dal’,
Nata thyet, dita rritet;
“Te pragu i pleqërisë”
Vargjet e mësipërme janë të një prej poezive që poeti e ka shkruar kur vitet
nisën të rëndonin mbi shpinën e tij, por kuptohet se mendimet të cilat nyjëtohen
prej unit të tij poetik, i përkasin një të tashmeje të papërcaktuar, pra jo vetëm
momentit konkret kur subjekti flet. Më së shumti, ato i përkasin edhe së ardhmes,
pra viteve që do të pasojnë, duke bërë që kjo periudhë e ligjërimit të shihet si një
vijimësi e papërcaktuar, por jo e pakufishme. Pra, e tashmja këtu ka marrë vlerën e
një kohe tjetër, duke i dhënë mundësi poetit të shprehë qëndrimin e vet afektiv e
duke synuar të shpërfaqë në mënyrë ekspresive kohën kur i gëlojnë në tru
mendimet për pleqërinë.
Po të vijojmë me të tjera tipare të së tashmes narrative të poetit brenda
këtyre vargjeve, do të theksonim edhe vlerën e saj stilistike. Vargjet e mësipërme e
kanë shumicën e foljeve në kohën e tashme, por herë-herë rrëfimi thyhet edhe me
përdorime të kohës së kryer të thjeshtë (foljet e nënvizuara), për t’iu rikthyer sërish
të tashmes. Në këtë mënyrë, aktualizimi i kësaj kohe i jep gjallëri rrëfimit, nxit në
arritjen e kulmit të tij, por edhe në një lloj kthese5.
Disa herë përzgjedhja e leksemave foljore dhe përsëritja e tyre, si në vargjet
e mëposhtme, ku përdoren fjalë me prejardhje onomatopeike, e bën më të gjallë
përshkrimin e dukurive të natyrës ose të gjendjeve emocionore:
her' cimbis e her' cingris,
cimbis fleta trëndafili,
cingris zjarrn' e dashuris'.
“Ja sepse na ndezi kënga!
Gjatë leximit vihen re jo pak herë ndërthurje të kohëve të ndryshme: kohë e
kryer / përcjellore / kohë e tashme etj. Nuk mund të flasim për ndonjë lloj
tipologjie të ndërthurjeve kohore, pasi larmia e tyre është e madhe dhe kjo gjë
paraqet vështirësi. Për shembull:
dhe kolltuku ku ke hipur, duke hequr nderin zvarr',
ësht' trikëmbshi që përdita varet kombi në litar!
“Hakërrim”

5

Sh. Islamaj, Gjergj Fishta, gjuha dhe stili I, f. 404.
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Po kështu, mund të pohojmë se koha e kryer dhe më se e kryer shquhen për
përsëritje dhe grumbullim, ndërsa e pakryera dhe e kryera e thjeshtë njohin
ndërkëmbime dhe zëvendësime interesante, duke i dhënë rrëfimit ngjyrime
stilistike. Vargjet më poshtë pasqyrojnë dukurinë e grumbullimit a përqendrimit të
elementit foljor në kohën e kryer brenda një konteksti të ngushtë poetik:
Në je ndonjë ëngjëll, udhën ke lajthitur?
…
Më thuaj të lutem, vall përse ke zbritur?
…
A e more vesh kush më ka qëndisur?
Është dritë e djellit që më ka stolisur
“Vajza shqiptare”
Ky përdorim mund të shpjegohet me qëllimin e poetit për t’i dhënë një lloj
ngadalësie rrëfimit dhe lexuesit mundësi për të reflektuar dhe shijuar mënyrën e
paraqitjes së vajzës shqiptare.
E kryera e thjeshtë në të folmet toske, sikur edhe në ato gege, është një
kategori e gjallë në ligjërim. Format gramatikore të kësaj kohe i japin një lloj
dinamike veprimit nga pikëpamja emocionore, duke i aktualizuar nga pikëpamja
kohore pamjet që shënojnë e, po kështu, në vargjet me përdorimet e kësaj kohe
foljore ndihet një mëtim për shkurtësi6.
Lidhur me këtë Xh. Lloshi pohon se “rrëfimi në gjuhën tonë bëhet në të
shkuarën, domethënë në të kryerën e thjeshtë, që mbizotëron në rrëfimin
popullor…, kjo shërben si një përftesë për të krijuar një perspektivë kohore”7.
Si një kohë mjaft e përshtatshme për narracion, e kryera e thjeshtë rrit
gjallërinë e rrëfimit poetik, çka vërehet si në kontekste të ngushta, ashtu edhe në
tërësi më të mëdha vargjesh të poetit:
Mu si lesh arapi bota u-trazua,
Duaxhiu i djeshëm sot na u-harbua…
Me këto reçeta, me këto gënjeshtra
u-helmua gjaku, u-helmua eshtra;
zjarr në zemër s’mbeti, vajti e u shua,
dale me gadale, burri u-bë grua!
“Hanko Halla”
Këto vargje dëshmojnë edhe për një përzgjedhje të kujdesshme të foljeve të
së kryerës së thjeshtë, duke shpërfaqur lidhjen e ngushtë logjike mes vlerës së tyre
kuptimore dhe vlerës stilistike.

6
7

Po aty, f. 391.
Xh. Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, f. 75.
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Po të shohim me vëmendje, vëmë re se foljet brenda këtij konteksti shprehin
veprime dinamike, në lëvizje. Ato përshtaten edhe me karakteristikat e personazhit
në gojën e të cilit janë vendosur, që në rastin konkret është Halla. Por brenda këtij
arsyetimi, nuk mund të mos përmendim edhe vetë qasjen që Asllani ka ndaj botës
që e rrethon.
Gjithashtu, mund të shtojmë se ndërthurjet e formave veprore dhe pësore të
së kryerës së thjeshtë si edhe alternimet e saj me të tashmen e të kryerën për të
shprehur njëkohshëm largesë e afri kohore, e bëjnë rrëfimin poetik asllanian
mbresëlënës:
Krici dhe një tjatër, erdhi dhe një lopë,
Tepër u harxhua, e drejta një copë;
Tepër u harxhua, po ia kemi hua;
“Dasma Shqiptare”
Dora juaj, ajo dorë….
Diti shkrepi shkrepëtiti,
Diti bukur e goditi
Pra nga lind e perëndon…
Që nga koh’ e Kastriotit
Na ish thën’nga an’ e zotit
Të kish’dalë edhe një bres….
“Mir’se ardhët”
Përdorimi i kohës së pakryer edhe pse jo me dendurinë e përdorimit të së
tashmes apo të së kryerës së thjeshtë, është shfrytëzuar nga poeti për të evokuar
ngjarje të shkuara apo veprime që i përkasin një momenti të caktuar të së shkuarës,
në përputhje me kuptimet themelore të kësaj kohe, p.sh.:
Nuk ish fati që e gjeti
ishte duf i një tërmeti.
Ishin burrat e barotit
në atdhe të Kastriotit!
…
ishte besa e shqiptarëve…
“Një altar i madh shqiptari”
Përsëritja e foljes jam në të pakryerën në vargjet e mësipërme e gjallëron më
tepër rrëfimin dhe i jep vlerë stilistike tekstit. Sikundër mund të vërehet, përsëritja
e bashkëtingëllores sh në format e së pakryerës të kësaj foljeje u jep eufoni
vargjeve, të cilën e përforcon edhe përsëritja e tingujve f, t, b dhe r disa herë
brenda vargjeve. Edhe ky përdorim është i motivuar stilistikisht.
Lidhorja dhe kushtorja, krahasuar me mënyrat e tjera nuk është se
dominojnë në përdorim, megjithatë hasen raste të përdorimit të formave foljore të
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këtyre mënyrave që, kur përsëriten në kontekste të ngushta, fitojnë shprehësi
stilistike:
Gati thika të më grisë
…
Gati thika të më therë
Tok e mjer' e komb' i mjerë!
Nga të vemi ku të vemi…
“Gjoni”
Mënyra habitore dhe dëshirore janë dy nga mënyrat që e bëjnë të veçantë
sistemin foljor të shqipes duke e dalluar nga sistemet foljore të shumë gjuhëve dhe
që, për këtë arsye, përbëjnë një pasuri të saj. Xh. Lloshi pohon se mënyra habitore
sikurse dhe ajo dëshirore, “…janë ndër mënyrat më karakteristike të shqipes të
cilat japin modalitet të shoqëruar me ndjenjë, …prania e tyre sjell vetvetiu ngjyrim
në fjalitë e tekstit”8. Sikundër vihet në dukje në Gramatikën akademike, “…me
habitoren shprehet modaliteti i vërtetësisë i shoqëruar edhe me ndjenjën e habisë së
folësit për një veprim të papritur, i cili është kryer në të shkuarën ose që mund të
kryhet në momentin e ligjërimit”9.
Mënyra habitore me format e saj të larmishme është përdorur dendur nga
Asllani në poezitë e tij për t’u dhënë vargjeve ngjyrim stilistik. Kështu, vetëm
format e së tashmes habitore qenka / paska përdoren më shumë se 100 herë.
Përgjithësisht, në kontekstet satirike, përdorimi i habitores është shndërruar në një
përftesë të veçantë që poeti e përdor për të shprehur ndjenja përbuzëse a
përçmuese dhe, po kështu, si një mënyrë të përshtatshme për të ironizuar:
Paska qën’ njeriu i sallës,
paska qën’ njeriu i fjalës,
Po ka rar’ nga dynjallëku,
paska ardhur kohë e keqe,
Kujt i thoshje dije: sus!
Sot atij i thua: peqe!…
“Zotëria e tij… kafexhiu”
Gjyshi paska pasur shum’ para të thata
paska pasur arqet plot me kollonata
paska pasur mbushur arqe e sënduqe…
"Hanko Halla"
Në korpusin e analizuar gjejmë mjaft shembuj habitoresh që shoqërohen me
pjesëzat mohuese nuk ose s’, që përdoren për të shprehur jo vetëm habi, por edhe
dyshim:
8
9

Xh. Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, f. 73.
ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, f. 318.
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Mirpo efendiu qënka lodhur tepër,
Si un’-thot-kurdoherë, s’paska njeri tjetër?
“Imam efendiu”
Shembujt më poshtë aktualizojnë raste të përdorimit të kohës së tashme të
mënyrës dëshirore, e cila takohet më dendur brenda vargjeve të poetit. Përdorimi i
saj ashtu si edhe e kryera shprehin “modalitetin e dëshirës në formë urimi apo
mallkimi”10. Dhe në poezinë lirike, dëshirorja është mjeti më i mirë për të shprehur
dëshirat e forta të poetit: dashurinë, urrejtjen, mallkimin.
po si jam mos qofsha kurrë, s'di se si e s'di se qysh,
si e vetmja zemra ime si u ça u bë më dysh!
“Gugu-gugu-Guguftu!”
Sepse shkenca, rroftë e qoftë,
për eternitet buroftë…
“Këngë e re”
Xhindet edhe hijet të ergjënda qofshin,
lark, te moll' e kuqe vafshin, mbretërofshin!
“Muhabete”
Në shembullin e parë e tashmja e dëshirores shpreh kuptimin e një mallkimi
në formë të shprehjes së dëshirës së unit poetik kundrejt objektit të tij të dashurisë,
që e thërret guguftu; në shembullin e dytë përdorimi i dëshirores shpreh urim të
plotë; kurse në të tretin urimi vjen si shprehje e urrejtjes së thellë të poetit ndaj
xhindeve dhe hijeve, të cilat, sado të mira të jenë, ai do t’i shohë shumë larg prej
vetes, “te moll’e kuqe”. Përdorimi i foljeve të kësaj mënyre i jep rrëfimit të poetit
intensitet dhe shprehësi.
Mënyrën urdhërore poeti e përdor jo vetëm me kuptimin e drejtpërdrejtë të
saj si mjet për shprehjen e modalitetit të dëshirës që dikush të bëjë diçka a që të
ndodhë diçka, por dhe me kuptimin e kundërt, që dikush të mos kryejë një veprim
që shkon kundër normave të shoqërisë dhe këtë e arrin shpesh pa ndihmën e
pjesëzës “mos”, po me anë të kontekstit në të cilin dalin foljet në urdhërore.
Kështu në vargjet që vijojnë foljet në urdhërore, janë përdorur në kuptimin e
urdhrit përkatësisht të ndalimit:
pa dëgjoni, thot' kasneci, ju mileti arnaut,
ju mehmurë e ju esnafe, gjith' ju populli harbut,
mos i çani kryet Pashës duke fol' për qeveri…
“Qeveria ësht' e pashës…”

10

ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, f. 295.

126

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

Kurse në vargjet brilante të shkëputura nga poezia “Hakërrim”, ndonëse të
cituara jo pak herë prej nesh për arsye të madhështisë së tyre e vlerave të spikatura
gjuhësore, foljet në urdhërore (10 të tilla vetëm në 3 vargje) përdoren me kuptimin
e kundërt, të ndalimit të një veprimi, por pa përdorur pjesëzën “mos”, gjë që u jep
këtyre vargjeve një fuqi shprehëse të veçantë:
Hani, pini dhe rrëmbeni, është koha e çakenjvet;
hani, pini e rrëmbeni, ësht' bot e maskarenjvet;
Hani, pini, vidhni, mblidhni gjith' aksione, monopole…
“Hakërrim”
Format e pashtjelluara nuk kanë një përdorim aq të gjerë sa format e
shtjelluara që u përmendën më sipër. Më shumë haset përcjellorja dhe më pak
forma e paskajores. Forma e pjesores përdoret shpeshherë si mbiemër pa nyjë
përpara, çka përbën një veçori të ligjërimit popullor që pasqyrohet edhe në poezinë
e A. Asllanit:
Me shami Stambolli majë kokës lidhur,
Gati për të rarë, gati për të zgjidhur;
…
Derdhur përmbi supe, derdhur përmbi llëra!
“Dasma Shqiptare”
Paskajorja dallon për shprehësi të posaçme, sidomos kur shërben për të
ndërtuar antiteza, si në rastet më poshtë:
Disa për të qeshur, disa për të qarë,
s'paska më shqiptarka, s'paska më shqiptarë!
“Hanko Halla”
Le të vim’ e le të vemi,
për të par’ ata që kemi,
për të qar ata që s’kemi!
“Gugu-gugu-Guguftu!”
4. Emri në penën e Ali Asllanit merr vlera stilistike duke shfrytëzuar
kategoritë gramatikore, trajtat dialektore ose trajtat e shkurtuara të tij. Shmangiet e
ndryshme në këto nivele të shumtën e herëve në vargjet e poetit kanë shërbyer si
burime shprehësie e kanë qenë të motivuara stilistikisht e ritmikisht:
Për efekte të rimës, autori ndryshon gjininë e emrave në shumës ose e
alternon qëllimisht, si qjeje/qieje, djeje me qiej apo diej etj., ndonëse, krahasuar
me shmangiet në format gramatikore të numrit, ato të gjinisë janë më të rralla.
P.sh.:
Ti moj hën’ e bukur, hën’ e mira hënë,
Motr’ e vëndit t’ënë, që shëtit në qjeje,
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Rreth e rrotull yje, rreth e rrotull djeje!
“Dasma Shqiptare”
Kur se erret dor’e Zotit, na ndes yje nëpër qieje;
Po ashtu dhe vala jote na ndes gjakun’ nëpër deje;
“Flamurit kombëtar”
Këto fusha, këta pyje,
këta qiej plot me yje,
“Unë dhe bota”
Në diskursin poetik të A. Asllanit spikaten dukshëm tejvendosje kuptimore
në lidhje me këtë aspekt e sidomos me përdorim të larmishëm të varianteve
gramatikore brenda numrit shumës. Këto shmangie nga ajo që në toskërishten
letrare ishte normë gramatikore, lidhen përgjithësisht me synimin e shkrimtarëve
për shenjime më ekspresive të teksteve të tyre e kështu ka ndodhur edhe me poetin
tonë, gjë që e ka vënë në dukje stilistikani Xh. Lloshi11.
Rastet e përdorimit nga poeti të varianteve të shumësit janë të shpeshta, si
p.sh.: miljarde–miliarda, beduinë–beduin, pas ca dite–pas ca ditësh, shkalla–
shkallë, ulli–ullinj, kamjona–kamionë, përralle–përralla, xhepe–xhepa, punra–
punë, degat–degët, sqepe–sqep, qëpalle–qepalla, fleta–fletë, gjurma–gjurmë,
ferexhera–ferexhe, kartra–karta, xhevahira–xhevahire, xhepe–xhepa, çakenjvet–
çakenjve, milion–miliona, dy plevita–dy plevite, truajt–trojet, valave–valëve,
miljonra–miljona, ullive–ullinjve etj.
Duke qenë se jo rrallë trajtat e shumësit të përdorura janë trajta normative kjo na
bën të mendojmë se përdorimi i formave me shmangie është bërë jo pa qëllim nga
ana e poetit.
Bie në sy edhe denduria e përdorimit të prapashtesës -ra për formimin e
temës së shumësit të emrave femërorë. Kjo shpjegohet më së pari me ndikimin e së
folmes së vendlindjes së poetit, por edhe të autorëve të ndryshëm toskë pararendës
apo bashkëkohës të tij. P.sh., te S. Frashëri12 forma të tilla shumësi janë të
zakonshme: fytyrëra, gjërëra, antikëra etj. kurse te Asllani gjejmë shumësat
kallira, bebera (bebja e syrit), xhamira, minarera, gjellra, stolira, belara,
farfurira, hyrira, hardhira, gegera, dadara, shalira, zapanara, kumrira etj. Këto
përdorime i përkasin në të shumtën e herëve huazimeve orientale dhe në mjaft
raste zbulon qëndrimin estetik negativ të tij ndaj dukurive që përshkruan.
Bulla Qeribaja, dadara, gegera
zonjat e mëhallës që na vin’ ngaherë
veshur kadifera, veshur me shalira,
rroba rrob’ stambolli, s’paska më të mira!
"Hanko Halla"
11
12

Xh. Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, Albas 2005, f. 66.
F. Agalliu, Gjuha e Nolit në veprat e tij origjinale, f. 98.
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Dallavera nëpër zyra, dallavera në Pazar
Dallavera me të huaj, dallavera me shqiptar!
Vetëm vetëm dallavera, dhe në dëm të këtij vëndi…
“Hakërrim”
Lidhur me këto trajta, Xh. Lloshi mendon se grumbullimi i shumë fjalëve në
shumës brenda një teksti përbën nyje stilistike dhe sugjeron përhapje të shpeshtë
jashtë normales të një dukurie, por edhe turbullim të pamjeve që ngjallin ndjenjën
e diçkaje të fshehtë, të ligë apo frikësuese13.
Të tërheq vëmendjen edhe denduria e madhe e përdorimit të fjalëzës një si
nyjë e pacaktuar, si numëror a si përemër i pacaktuar. Ky përdorim i dendur
shpjegohet me veçoritë e saj si një njësi me vlera shumëfunksionëshe14. Po ndër
këto shfaqje të saj në poezinë e A. Asllanit mbizotëron përdorimi si nyjë joshquese
me emra të përgjithshëm. Jo rrallë, fjalëza një si nyjë e pacaktuar rimerret nga
poeti disa herë për të spikatur kuptimisht leksemat dhe informacionin që ato
përcjellin:
……
ai ish një kryetrim,
Një rrufe një vetëtim,
Që i tha sulltanit sus!
Një rrufe
Po rrufeja, vini re,
I ka rrënjët në një re!
“Ali Pashë Tepelena”
Një dit’ plasi një rrufe
Përmes heshtjes më të zezë,
Vren i madhi Halife,
Ishte klithma e një shpirti
Që shpëton nga një varrezë!
Ishte klithm’ e një petriti,
Që shpëton nga një kafaz,
Ishte plasja e një zemre...
“Një altar i madh shqiptari”
Vetëm brenda 14 vargjeve kjo fjalëz përsëritet 12 herë, qoftë për të ndihmuar në
eufoninë e vargjeve, qoftë për t’i dhënë faktit që përshkruan një vlerë më të
përgjithësuar. Vetëm në një rast kjo fjalëz përdoret si nyjë e pacaktuar para një
emri të përveçëm.
Dhe tani, mbi një bregore,
13
14

Xh. Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, f. 66.
ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe 1, f. 129.
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në Tiranën popullore,
na u ngreh një Dajt i ri,
sihariq për Shqipëri,
“Shqipëria kryezonjë”
Ky rast i vetëm i përdorimit të nyjës një para një emri të përveçëm është në natyrën
e emrave të përveçëm, të cilët në trajtë të pashquar nuk marrin nyjë të pacaktuar.
Në këtë pikë, A. Asllani dallon nga autorë si Fishta, tek i cili përdorimi mjaft i
shpeshtë i nyjës së pacaktuar një para emrave të përveçëm, që shihet si një ndikim
neolatin, për Sh. Islamaj përbën një prirje.
5. Kategoria tjetër leksiko-gramatikore e shfrytëzuar mjeshtërisht nga Poeti
Asllani për të krijuar përftesa stilistike interesante është mbiemri. Duke shfrytëzuar
veçorinë e mbiemrit si pjesë ligjërate që tregon cilësi në mënyrë të drejtpërdrejtë a
të ndërmjetuar, ai është përpjekur të na shpërfaqë përfytyrime e pamje të gjalla të
objekteve, dukurive a personazheve, duke shquar, përcaktuar, veçuar apo
intensifikuar cilësi a veçori të heronjve të personazheve të tij lirikë ose të objekteve
të cilave u drejtohet duke përdorur si atribute të emrave të tyre mbiemra.
Përzgjedhja e tyre duket se zbulon në njëfarë mënyre vlerësimin, qëndrimin dhe
pikëpamjet e autorit mbi botën. Përballemi në diskursin e tij qoftë me mbiemra
cilësorë, qoftë me mbiemra marrëdhëniorë, këta të dytët me denduri më të lartë
përdorimi.
Në mjaft raste, mbiemrat brenda vargjeve të poezive janë përshkrues dhe
shprehin në shkallë të pëlqyeshme sinoniminë dhe antoniminë. Shembujt e
mëposhtëm tregojnë për shpeshtësinë e përdorimit të tyre si edhe për përzgjedhjen
e kujdesshme:
Ar i ri është uj’i zi
Nëpër puse radhë-radhë,
Dhe sado i zi mazi,
Vlen më shum’ se ar’ i bardhë!
“Tunde vajz’ bukur tunde”
Dorë e saja gush pullumbi...
Po lan trupat e zgjebosur,
Po zhduk qeren e flamosur...
“Shqipëria kryezonjë”
…
dhe iu luta të më thoshte i kujt ësht’ ky varr i ri,
Varr i freskët e i njom’, e përse i bën veri.
“Zonja Lu”
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Në vargjet e poezisë së parë kemi antonimet uj’i zi – ar i bardhë, që
shërbejnë për të ndërtuar një antitezë me forcë të madhe shprehëse; në vargjet e dy
poezive të tjera përdoren fjalë që shprehin raporte sinonimie kontekstore: e
zgjebosur – e flamosur; varr i ri – i freskët - i njom’, ku mbiemrat duket se
shfaqin kuptime të përafërta me nuanca të dallimeve kuptimore.
Mbiemrat cilësorë i takojmë jo rrallë brenda vargjeve e në mjaft raste mund
të themi se i nënshtrohen edhe shkallëzimit, duke dalë në shkallën krahasore ose
edhe sipërore:
Në gjurmat’ e vajzës, syrin’ do t’a kredhë,
Lotët’ më të bukur, aty do t’i derdhë.
“Zonjat heqin’ valle...”
Suferina më e marrë,
më i egri murrëri...
“Tepelena”
Sikurse është vënë në dukje nga Xh. Lloshi, përdorimi i mbiemrave në këto
shkallë ka gjithnjë në vetvete një ngjyrim vlerësues15.
Nuk mungojnë edhe raste kur stilema mbiemërore qëndrojnë në skajin e epiteteve
të papritura (kështu i emërton Lloshi) ose që bashkojnë fusha pa shoqërim të
zakonshëm në përvojën tonë: “do të thur një këng’ të njomë / do të qaj me stil të
ri” etj.
Po kështu, prania e mbiemrave marrëdhëniorë spikat për larminë dhe shprehësinë
estetike:
dhe ky vrull tani ësht’ bërë këng’ e pulsit arbëror,
këng’ e pulsit e atdheut të Shqiponjës dykrenore!
“Vlora më 1959”
Nëse flasim për qasjen stilistike të poetit lidhur me përdorimet mbiemërore,
nuk do të mund të linim pa përmendur edhe përdorimin e tyre si epitete, që e
shohim si ndikim letërsisë gojore.
Në periudha të ndryshme letrare përdorimi i epiteteve nuk ka pasur të
njëjtën prirje. Letërsia shqipe e ka njohur përdorimin e epitetit më tepër në
letërsinë e fundshekullit të 19-të dhe në treçerekët e shekullit të 20-të si një ndikim
i letërsisë antike e më pas e asaj klasiciste16. Kështu mund të pohojmë se pos
karakterit të veprës, përdorimi i dendur i mbiemrave në nivelin e epiteteve në
gjuhën e Asllanit shpjegohet edhe me prirjen e kohës.
Shumë herë marrëdhënia që këto njësi leksiko-gramatikore ndërtojnë
përballë emrave, nga pikëpamja semantike është kthyer në burim përftesash
interesante stilistike:
15
16

Xh. Lloshi, Stilistika dhe pragmatika, f. 71.
Po aty, f. 64.
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Falet hëna drit’ ergjëndë,
Ndizet dielli drit’flori,
Nisen e stolisen rëndë…
“Ah ky vend, ky vend, ky vend”
Gjith’ me flok’ të prera…
Me një llër të freskët, nëpër djell të thekur,
Me një trup të zeshkët nëpër kum të pjekur...
Me një buz’ të kuqe, shum’ e shum’ të nxehur,
dhe me atë vetull, tej për tej të prehur....
“Hanko Halla”
Në vargjet e para kemi cilësime të cilat poeti i përdor a i rimerr shpesh në
disa poezi edhe në trajtën rrënjë flori apo deg’ergjënd.
Në tekste të ndryshme bie në sy edhe përzgjedhja në nivelin leksikor e
mbiemrave. Te shembulli i dytë, p.sh., shohim se poeti përdor mbiemrat të thekur /
të pjekur në vend të mbiemrit të nxehtë, ose të prehur në vend të mbiemrit të hollë
etj. Këta mbiemra duket se shënojnë shprehësi në shkallën sipërore të cilësimit,
duke u siguruar vargjeve ngjyrim të theksuar emocional.
Një veçori tjetër që bie në sy me procedimet mbiemërore të poetit është edhe
radhitja e tyre sipas intensitetit që përcjellin me semantikën si edhe me përbërjen
tingullore:
I dënuar e i kanosur,
skllav, në zemër i damkosur,
varfanjak dhe bonjak …
I brengosur pyeta fallin ,
I marrosur pyeta djallin,
E i mekur pyeta lotin…
“Ç’është thënë”
Vargje të tilla mund të gjejmë mjaft edhe te poezitë satirike të poetit e kjo
mënyrë e paraqitjes së mbiemrave me intensitet të shkallëzuar, mund të themi se
është një veçori tipike në gjuhën e Asllanit.
Një tjetër aspekt i përdorimit mbiemëror që haset në poezitë e këtij autori
lidhet me vendosjen e dy apo ndonjëherë edhe të tre mbiemrave pas emrit. Ata
mund të jenë të nyjshëm, të panyjshëm, por edhe të përzier. Duhet thënë se kur
përdor më shumë se dy mbiemra pas një emri, poeti asnjëherë nuk i shkel rregullat
e sintaksës, duke kombinuar lidhjen e numërimit me përdorimin e lidhëzave
bashkërenditëse e ose dhe.
ky nuk paska shok’ në botë / aq i poshtër, aq i ndyrë, / i pabes’ e i palyrë (f.
19); komb i varfër, komb i mjer’ / i pamëm’ e i paatë (f. 20); Vlora trime
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shqiptare (f. 32); me që varri ësht’ i freskët, ësht’ i njomë, ësht’ i ri (f. 299)
etj.
Ngjashëm me ligjërimin popullor, jo pak herë ndeshim përdorimin e
përcaktorëve të shprehur me emra të prirë nga lidhëza krahasore. Të tillë
përcaktorë zbulojnë shkallën e lartë të shprehësisë: vend i syve korb të zes / vend i
syve si ulli; vënd’ i zonjave si lule, vënd’ i luleve si zonja ose vend i buzave
burbuqe etj. Studiuesja Sh. Islamaj i cilëson këto përdorime si mbiemra
kontekstorë, që, sipas saj, janë rrjedhojë e krahasimit dhe tipike për ligjërimin
popullor17.
Një tjetër veçori që lidhet me mënyrën e aktualizimit të mbiemrave në
gjuhën e Asllanit, ka të bëjë me praninë e disa të tillëve që mund të krijojnë
sintagma apo bashkime fjalësh. Islamaj i emërton si modifikatorë të posaçëm
mbiemërorë18 ose ndajfoljorë që shërbejnë për intensifikimin kuptimor të mbiemrit
kryesor. P.sh.:
Në je nonjë lule, e ku do keç mbirë,
Si mundet e bënet lulja kaq e mirë?
“Vajza shqiptare”
ti përher’ e përgëzuar dhe e tëra fllad e fletë,
un’ përher’ i gjunjëzuar dhe i tëri pal’ e petë!
“Për t’ju falur bukurisë”
Këmba jote aq e lehtë, aq e shpejt’ e aq ngadalë,...
“Gugu-gugu-Guguftu!”
dhe sado i zi mazi,
vlen më shum’ se ar’ i bardhë!
“Tunde vajz’ e bukur, tunde!”
Në funksionin e “modifikatorit mbiemëror në vargjet e mësipërme dalin
fjalët: përherë, aq, kaq, dhe sado, ku fjala përherë përforcon kuptimin e
qëndrueshmërisë së një cilësie, ndërsa ndajfoljet aq e kaq para mbiemrave
përkatës, vërtetojnë më mirë një të vërtetë të caktuar.
6. Emërzimi i mbiemrit është një tjetër procedim stilistik që haset në gjuhën
e poetit. Ndër gramatika nënvizohet se në rastet e emërzimit, mbiemri përdoret i
mëvetësishëm si emri dhe tipari themelor që e dallon këtë kategori fjalësh, është
ngushtimi e konkretizimi i kuptimit të tij leksikor19.

17

Sh. Islami, Gjergj Fishta, gjuha dhe stili I, f. 328.
Po aty, f. 321.
19
ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë 2002, f. 182.
18
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Përmes emërzimit të mbiemrave shpesh janë arritur të krijohen përftesa
stilistike të veçanta, duke përngjasuar kështu edhe me pasurinë e gjuhës popullore:
O shqiponjë, at e mëmë!
Mos na gjet’ e madhja gjëmë!
“Ç’është thënë”
Rrofsh e qofsh, e bardha Vlorë,
Me flamur përher’ në dorë…
“Sazani”
Andej mat e këtej mat…
Fat o fat, i shkreti fat!
“Varrimi i Ismail Qemalit”
Shembujt e mësipërm e mjaft të tjerë dëshmojnë për praninë e një numri të
madh mbiemrash të emërzuar të cilët konsiderohen të qëndrueshëm dhe
jashtëkontekstorë: e madhja, e bardha, i shkreti, i ziu, i mjeri etj. Mund të themi se
tashmë këta mbiemra i takojmë jo vetëm në gjuhën e Asllanit, por në edhe në
gjuhën e përbashkët.
Nga një vështrim i shpejtë i konkordancave leksikore na del se mbiemri i
emërzuar i madhi / e madhja përdoret rreth 18 herë, i shkreti / e shkreta rreth 7
herë, i miri / e mira 6 herë etj. Po kështu, nga leximi i teksteve poetike vërehet se
mbiemrat e paravendosur, që shihen si mbiemra të emërzuar të kontekstit, përdoren
shumë rrallë nga poeti:
Në të till’ të holla punra
Un’ u bëra pal’ e pet’...
“Vishet mëni, zvishet vasha”
Dhe ju flas me zjarr në gji,
Me gjysmakun zjarr që mbeti
Sepse flaka ime fjeti....
“Sot ju flas si babagjysh”
6. Si përfundim, mund të themi se morfologjia stilistike në gjuhën e A.
Asllanit paraqitet e pasur dhe e shumëllojtë. Autori shfrytëzon efektin stilistik të
kategorive kryesore leksiko-gramatikore e kryesisht të foljeve, emrave e
mbiemrave me anë të tejvendosjes semantike gramatikore.
Kategoria gramatikore e foljes është kategoria më e përdorur e fjalëve të
kuptimshme pas emrit në diskursin e poetit. Ajo ka rol qendror në ligjërim qoftë sa
i përket mundësisë së bazës së saj semantike, qoftë sa i përket sistemit të
larmishëm të formave gramatikore. Radhitja sintaksore e foljeve nga pikëpamja
semantike, përsëritja, grumbullimi dhe ndërthurja e kohëve dhe e mënyrave të
ndryshme krijojnë përjetime të rralla artistike. Autori kujdeset në përzgjedhjen e
leksemave foljore të ngjashme eufonikisht e, po kështu, kemi përdorime të
sinonimive të kontekstit (fryhen–pëlcasën) apo të antonimive interesante. Koha e
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tashme dhe e kryer e thjeshtë konsiderohen si kohë narrative, duke i shtuar
gjallërinë rrëfimit. Gjen vend edhe përdorimi i së tashmes historike për të
aktualizuar veprime e dukuri me vlera mbarëkohore.
Te kategoria e emrave dallojmë kundërvënie të trajtës, gjinisë e më tepër të
kategorisë së numrit. Haset ndonjë trajtë e vjetër ë shumësit të shquar të dhanoregjinores, si çakenjvet. Përdoret dendur prapashtesa e shumësit -ra: kallira, dadara,
gegera, bebera etj., ngjashëm me gjuhën e S. Frashërit. Autori në mjaft raste përdor
edhe trajtat normative të shumësit, përpos atyre me shmangie: kemi truajt, degat,
qjeje, djeje etj., por edhe qiej e diej. Në të shumtën e herëve, mjetet stilistike në
nivelin morfologjik janë kushtëzuar nga kërkesat për harmoninë e ritmit, por edhe
për vlera poetike e stilistike.
Kategoria e mbiemrit në gjuhën e Asllanit ka fituar rëndësi të posaçme, pasi
me përdorimin e tij janë krijuar përftesa interesante me ngjyrime stilistike.
Mbiemrat marrëdhëniorë takohen më dendur se cilësorët. Aktualizimet e
mbiemrave përshkrues kanë realizuar antoniminë e sinoniminë leksikore.
Procedimet e poetit në rrafshin stilistik kanë dhuruar një tërësi stilemash
mbiemërore, me anë të të cilave janë përftuar epitete të spikatura ngjashëm me
ligjërimin popullor. Krijimi i epiteteve të papritura: do të qaj me stil të ri etj.,
paraqitja dhe radhitja e tyre me intensitet të shkallëzuar, aktualizimi i mbiemrave
të modifikuar apo të kontekstit që burojnë nga krahasimet (vend i syve si ulli),
dukuria e emërzimit (i madhi / e madhja përdoren 18 herë) e mjaft të tjera, janë
procedime stilistike që i kanë dhënë gjuhës së Ali Asllanit origjinalitet dhe freski.
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HYSNI GUDA

TIPARE TË PËRGJITHSHME E TË VEÇANTA TË
PUBLICISTIKËS SË ANTON HARAPIT
Pa dyshim që publicistika zë një vend me rëndësi në krijimtarinë
shumëdimensionale të Anton Harapit. Ajo që e përbën atë, është një galeri temash e
sidomos problemesh, trajtuar me një argumentim dhe thellësi të pazakontë. Nuk
besojmë që ka ndonjë problem që ka preokupuar shoqërinë shqiptare të kohës, që
t’i ketë shpëtuar penës së mprehtë të Anton Harapit. Është një prej publicistëve më
të shquar jo vetëm të kohës së vet, por të të gjitha kohërave.
Shkrimet e para fillojnë përgjithësisht në gazetën “Posta e Shqypniës” në
vitet 1917-1918, vazhdojnë në gazetën “Ora e Maleve” në vitet 1923-1924,
kulmojnë me botimet në revistën “Hylli i Dritës” në vitet 1930-1944, por edhe me
ato të fletores “Zani i Shna Ndout” që përfundojnë aty nga viti 1943.
Shkrimet janë shkruar me një stil të këndshëm vetiak, të mbështetur mirë në
tabanin popullor; më shumë analitik se sa sintetik, të thjeshtë, të qartë e të
kuptueshëm. Një stil préçiz, të përpiktë e të rrjedhshëm. Shtjellues, të shpenguar, të
drejtëpërdrejtë dhe substancial. Nuk do ta tepronim po të thoshim se publicistika e
Harapit është një universum.
Kush lexon artikujt e shumtë, kupton se autori ka përballuar thuajse të
gjitha problemet dhe shqetësimet e kohës së viteve ‘20-‘40 të shekullit të kaluar.
Mendojmë se studiuesi Ndriçim Kulla ka të drejtë, kur pohon se shkrimet e tij ( të
A. Harapit- shënimi im: H. G. ) të lejojnë të kuptosh se bota e pasur intelektuale e
këtij njeriu flet me kompetencë, si për çështjet politike, ashtu edhe për çështjet
ekonomike-sociale, si për çështje historike, morale apo edukative, ashtu edhe për
çështje të kulturës së lartë.
Në shkrimet politike-ideologjike ai bën analiza të plota e të thella, duke
predikuar mbi gjithçka tjetër zhvillimin e ideologjisë shqiptare (për të cilën kemi
folur më lart), që përbën një nga pretendimet bazë të kësaj krijimtarie, të cilës
mendojmë se Harapi ia ka dalë me sukses.
Në fushën e çështjeve politike, trajtimi i problemeve të caktuara që kanë
shqetësuar politikën shqiptare, e kanë dalluar Harapin prej të tjerëve, sepse ligjërata
e tij plot thelb, e mendime të larta që kërkojnë bashkimin e shqiptarëve në shërbim
të atdheut e të idealeve kombëtare, çmohen përveç të tjerash edhe prej parimeve
morale, prej tëcilave duhet të përshkohet politika.
Është nga të rrallët publicistë që, veprimit të qartë e të dobishëm politik, i
shton nevojën e virtytit e të moralitetit. Më e dukshme kjo është në disa ligjërata
politike, si “Ta bajmë monumentin e shqyptarëve bashkimin tonë kombëtar”, etj.
Është për t’u theksuar se Harapi është babai i teologjisë morale në Shqipëri. Por ai
është edhe një trajtues e zhvillues i spikatur e kompetent i togfjalëshave “moral
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shtetëror”, “moral njerëzor”, “moral fetar”. Ai zbuloi lidhje të qenësishme ndërmjet
këtyre koncepteve, që nuk e përjashtojnë aspak njëri-tjetrin, por janë plotësuese dhe
organike, si parakushte të domosdoshme e të rëndësishme që shqiptarët të mund të
realizojnë jetën shoqërore e kulturale, pra jetën kombëtare.
Është mjaft me interes studimi i tij “Morali i shtetit e morali fetar s’janë
thikë e brisk”, botuar te “Hylli i Dritës” në nr.7/1931.Po kështu i qartë, i sigurt e i
gjithëditur paraqitet Harapi në shkrimet me karakter pedagogjik dhe edukativ. Për
Harapin, dy janë institucionet që duhet të marrin përsipër detyrën e vështirë, por
fisnike të edukimit të një populli: shkolla dhe kisha. Harapi në këtë fushë jo vetëm
që ka kontribuar shumë me shkrimet e tij plot nerv, analiza të thelluara dhe
erudicion, por edhe me veprimtarinë si pedagog e mësues, si edukator i brezave të
rinj shqiptarë. Një problem që ai e identifikon të rëndësishëm për kohën e vet është
ai i trajtimit arsimor të gruas shqiptare.1
Nga analiza e këtyre shkrimeve del se Harapi i ka dhënë përgjigje
problemeve të ndryshme arsimore si: karakteri individual e shoqëror i shkollës,
funksionimi i shkollave private dhe atyre shoqërore, trajtimi i veçantë i fëmijëve
me të meta mendore, roli i familjes në organizimin dhe edukimin shkollor të
fëmijëve, lidhja e shkollës me shtetin, lidhja e organizatës fetare me shkollën-roli e
pjesëmarrja e besimit dhe kishës në funksionimin e shkollës. (Më gjerësisht për
këto probleme kemi folur në kreunku shtjellohet veprimtaria pedagogjike).
Po t’i referohemi Danjel Gjeçajt, korpusi kryesor i këtyre shkrimeve mund të
përfshihet në atë që ai e quan sociologji shqiptare, që kishte lidhje me zgjidhjen e
krizës shpirtërore e materiale të jetës shqiptare të viteve ‘30, kapërcimin e mënyrës
orientale të jetesës, krizën e familjes, gjendjen e prapambetur të gruas shqiptare,
zakonet e vjetra primitive, kaosin dhe anarkinë e jetës, etj. Përgjithësisht shkrime të
tilla janë botuar te “Hylli i Dritës”.
Që të mund t’i jepej një zgjidhje e duhur këtyre problemeve, Harapi pati
punuar për hartimin e një sistemi që e kish emërtuar “Ideologjia shqiptare”. Thelbin
autentik të kësaj ideologjie do ta përbënin vetitë dhe virtytet e trungut shqiptar, si
besa, atdhedashuria, dashuria për lirinë, trimëria, zgjuarsia, qëndresa, mikëpritja
dhe bujaria, mbështetur e harmonizuar me ligjësitë e tiparet e jetës moderne
europiano-perëndimore. Me hulumtimet e vazhdueshme dhe përpjekjet konkrete
për të ndërtuar një sistem të tillë, Harapi paraqitet para nesh i sigurt, i gjithëditur, i
mirorientuar përballë sfidave të shumta të kohës, guximtar e krijues, i përkushtuar e
i palodhur, i zellshëm e i përulur në shërbim të idealit kombëtar, fatos i kombit,
idealist dhe ideolog i vërtetë.
Në publicistikën harapiane dallojmë një periudhë të veçantë, atë të viteve
1923-1924, kur ai bashkëpunon dhe boton shkrime me një frymë të theksuar
atdhetare në organin “Ora e Maleve” të grupimit politik me të njëjtin emër. Harapi
është gjithashtu njëri prej themeluesve kryesorë të këtij organi. Ernest Koliqi do ta
përshkruajë kështu këtë fakt: “Edhe “Ora e Maleve”, fletorja zamadhe shkodrane,
qi luejti nji rol politik kryesor për do kohë në mbarë vendin t’onë më njeh mue ndër
1

Harapi, Anton. Vep. e cit., Menimi i jonë mbi çashtjen arsimore, Hylli i Dritës, 7-8/1930,
f. 355-356
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themeluesa…Si shumica e nismave që lanë gjurma të pashlyeshme në historin e nji
kombit, edhe kjo fletore lindi si pasojë e do bisedimeve të ndezta mbi nevojët e
atdheut të mbajtuna ndërmjet At Anton Harapit, Nush T. ( Nush Topallit-shënimi
im, H. G. ) e mejet”.
Në këtë grup futen një numër shkrimesh që kanë lidhje me
moscënueshmërinë dhe mbrojtjen e integritetit territorial të atdheut tonë, sidomos
të Vermoshit e të Shën-Naumit. Artikuj si “ Nji punë e çuditshme”, “Caktimi i
kufive të ri”, “Lojë e randë”, “Jugosllavt nuk kan të ngim-Malcija e Madhe në
rrezik”, “Çashtja e kufinit”, “Zani i Shkodres per Malci e Shen Naun” e ndonjë
tjetër, përveçse përbëjnë kontribute të një vlere të posaçme publicistike, janë edhe
një mishërim i qartë vlerash atdhetare që sintetizohen në figurën
shumëdimensionale të Harapit.
Në to, shkëlqen flaka e atdhetarizmit harapian, zgjerohet diafragma e
mendimit nga artikulli në artikull, qëndron ndezur si pishtar shqetësimi i një zemre
që rreh me zemrën e madhe të Shqipërisë. Krahas këtyre shkrimeve, te “Ora e
Maleve” Harapi ka botuar edhe disa shkrime simbiotike me to për nga fryma e
atdhetarizmit, që i kushtohen figurave më të rëndësishme të historisë sonë
kombëtare, si Ded Gjo Luli, Avni Rustemi, Luigj Gurakuqi, etj.
Për të parin, Harapi shpreh ndiesitë e tij të larta me nota solemne e
heroike.2 Për të dytin shpreh dhimbjen e thellë se me vrasjen e Avniut, Shqipëria
humbi një prej figurave më trimërore të saj që ka luftuar si rrallëkush për çështjen
kombëtare.3
Një vend të veçantë në botimet tek kjo gazetë zënë shkrimet e botuara në
rubrikën “Ora nder valle”. Në këtë rubrikë ku nënshkruan me X, Harapi boton
shkrime me karakter të theksuar politiko-social, të cilat trajtojnë probleme që
lidhen me politikën, korrupsionin e ministrave dhe deputetëve të kohës, vënë në
shënjestër fenomene regresive të shoqërisë dhe drejtuesve të shtetit që bëhen
pengesë për zhvillimin dhe ecjen përpara.
Kritikat më të forta drejtohen në adresë të qeverisë shqiptare që nuk
mendon për vendin dhe popullin. Por mendon të pasurohet për vete. Gjithashtu
shigjetat e kritikës drejtohen edhe ndaj demagogjisë elektorale të partive politike
qëanojnë nga përfitimet për vete dhe nuk mendojnë për realizimin e interesave
kombëtare.(Po pijmë, more po pijmë! Në sajë të Zotit e të ktyne zgjedhjeve po ta
bajmë Shqypnin per shkale). Në disa syresh Harapi jep tablo të zymta të
Shqipërisësë kohës, zhvillimet kaotike dhe anarkiste të saj,anadollizmin e
mendësive dhe mungesën e vizioneve të reja e të përparuara të njerëzve që
qeverisin vendin, mungesën e idealeve dhe zbrastësinë e synimeve e të qëllimeve.
Ndër këto shkrime dallohen disa syresh që autori ia kushton rolit të rëndësishëm që
luan organi “Ora e Maleve”, si shprehës i drejtpërdrejtë i pikëpamjeve politike të
grupit me të njëjtin emër që përfshin në vete figura të rëndësishme si Luigj
Gurakuqi, etj. Mund të përmendim: “Buk e politikë”, “Nder tela…”, “Dreqënt në
Shqypni”,”Giuha e gishti”, “Bostanxhis kastraveca mos i shit”, “Çë po losim
2
3

Harapi, Anton. Ded Gjo Luli, “Ora e Maleve”, nr.8, 1923, f. 1.
Harapi, Anton . Avni Rustemi, “Ora e Maleve”, nr.20, 1924, f. 1, 2.
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loder…”, “Ma myti barra shojnë…! Mirë e ka, mirë e pastë!”, “Çmime”, “Në
mërgim”, “Kapërceva dy-tri male”, etj.
Stili i shkrimeve të botuara tek rubrika në fjalë, është i veçantë dhe
mbështetet mbi humorin popullor shkodran.Disa prej tyre përshkohen nga notat e
holla të ironisë e satirës, frazeologjia e pasur popullore, një leksik i veçantë
dialektor, mendime plot tharm demokratik e mesazhe përparimi. Ato
karakterizohen nga lakonizmi i të shprehurit, receptimi i filozofisë popullore në
ndërtim e sigurisht një gjuhë e përpunuar dhe figurative.
Në shkrimin “Çmime” vërejmë aludime sarkastike të spikatura: “Të parin
çmim e fiton kush të dijë me kalzue se në ç’krrabë virret, me ç’fijë lidhet e sa thellë
do të bijë Shqypnija, po bani me rrshitë e me marrë në teposhtë…” tek “Çë po
losim loder” po ashtu: “…Atje po ja thona kangës ksi sojit: Agë Zymeri së na u
martue:/Po, more, jo-o!/ Desht me marrë Shqypnin per grue:/Po, more, jo-o!”
Një vend me rëndësi në publicistikën harapiane zënë shkrimet me karakter
etnologjik dhe etnopsikologjik. Harapi është një nga njohësit më brilantë të vetive e
virtyteve të shqiptarit si dhe i psikologjisë sonë kombëtare. Njëherazi është një prej
njohësve më të thellë të kodeve etike të kombit tonë. Siç vëren studiuesja Ledri
Kurti, Harapi “zbërthen thellësitë e mënyrës së të menduarit, arsyetuarit, të ndjerit,
të shpirtit të racës. Pasi, vetëm duke e zbërthyer atë, mund të gjenden rrugët e
integrimit të kulturës së kombit në të renë e kohës”.4
Ai ka studiuar si pakkush karakterin dhe karakteristikat e gjithanshme të
shqiptarit. Përveç anëve pozitive, Harapi vërejti e analizoi edhe plagët e mangësitë
tona, si gjakmarrja, gjaknxehtësia, pozita e padenjë e gruas shqiptare, egocentrizmi,
etj. I përkasin një fryme etnopsikologjike shkrimet e studimet, si: “Idealogji
shqiptare”, “Tok”, “Rrfana e jetës shqyptare”, “Randësia e besës te shqyptarët”.
Por Harapi është edhe një prej kulturologëve më të mëdhenj shqiptarë të kohës së
vet dhe jo vetëm të saj. Ai e pa kulturën jo vetëm si një pjesë integrale të jetës
shpirtërore të popullit e të kombit, por edhe si një mjet mjaft të rëndësishëm dhe
efikas për ndërtimin e një jete kombëtare të niveleve perëndimore.
Ai iu drejtua kulturës në momentet më të vështira të krizës së shoqërisë
shqiptare të viteve ’30-të për ta ringritur atë, duke mos lejuar rrëshqitjen e saj drejt
humnerës: “Pa nierëz kulture, nuk kemi si e krijojmkulturen shqyptare, Shqypnin
ideale…Kan me kenë mendime e teori të ndryshme mbi kuptimin e kulturës, por
nuk ka farë dyshimi, se vlera e kultura nierzore themelohen vetëm në lavrim e në
zotsi të mendjes në fuqi e në mirsi të vullndesës”.5
Artikulli “Addenda: nji kushtrim për kulturë”, që përbën fjalën e autorit
mbajtur me rastin e ngritjes së Institutit Shqiptar për Studimet dhe Artet, shquhet
për tonet e theksat e fuqishëm që duhet të marrë puna e studiuesve shqiptarëqë të
mund të ndikojnë fort nëpërmjet kulturës në jetën shoqërore e kombëtare. Sipas
Harapit, kultura është mjeti që do të mund t’i bëjë ballë e të frenojë shkretimin e
mëtejshëm të Shqipërisë, që realisht ka ardhur prej faktit se shqiptarët, 30 e ca vjet
4

Kurti, Ledri. Anton Harapi si analist i kodeve etike, psikologjike e artistike të kombit,
Gazeta “55”, 2008, f. 15.
5
Harapi, Anton. Idealogji shqyptare, Hylli i Dritës, 6/1934, f. 268.
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pas Shpalljes së Pavarësisë, megjithë përpjekjet për kulturë, vunë “leskër” kulture,
dmth nuk morën kulturën vetë, por format e përftimet e kulturës duke i përshtatur.
Dhe faktori shpirtëror nuk pati vendin e vet, vendin e parë.
Nga ana tjetër, janë të shumta shkrimet e Harapit që shtjellojnë rëndësinë e
kulturës në jetën tonë shoqërore. Në këtë mes, është me rëndësi të flitet edhe mbi
pikëpamjet e tij mbi artin dhe letërsinë, kryesisht pikëpamjet estetike. Veçanërisht
për probleme si: A është i lidhur arti me moralin, cilat janë caqet e përfshirjes së të
parit tek i dyti. Ç’është e bukura? A ka lidhje e bukura si kategori me të mirën dhe
të vërtetën?
Harapi është i pikëpamjes se “arti asht në përkim me moral”, çka
nënkupton një lidhje determinuese të të parit me të dytin, që shkon njësh me
këndvështrime klasike e tradicionale të artit dhe moralit.Kësisoj artisti e sidomos
shkrimtari, duhet ta modelojë artistiken duke harmonizuar e lidhur estetiken me të
mirën e të vërtetën. Ndërkaq artisti dhe shkrimtari si qenie sociale ia përcjellin artin
dhe veprën letrare publikut, me të cilin janë në një marrëdhënie të vazhdueshme.
Janë të një vlere të posaçme edhe shkrimet dhe polemikat fetare të Harapit. Një
teolog gjigand! Spikati me botimet e këtij lloji tek “Hylli i Dritës” e sidomos te
“Zani i Shna Ndout”. Përveç ligjëratave që autori i përmblodhi te “Vlerë
shpirtërore”, spikatin po me të njëjtën forcë studime, si: “Çashtja e elementave
fetarë në Shqypni”, “Nuk jemi si thonë”, “Tri zanamare ase harmonia nder
elementa të nryshem në Shqypni”, “Morali i shtetit e morali fetar nuk janë thikë e
brisk”, e famshmja polemikë me Ismet Toton titulluar “Nji fyshek qorr”. Janë të
shumta shkrimet e botuara me nënshkrimin X tek “Zani i Shna Ndout” në rubrikën
“Thana e Thasha”-“një apologji e vogël me të cilën zgjidhen pikëpyetje të jetës e të
besimit”.6
Për krijimtarinë e pasur publicistike të Harapit, At Danjel Gjeçaj nënvizon:
Kam parasysh kund 50 artikuj të “Hyllit të Dritës”, të shkruem nga dora e Harapit.
Asht koha ma prodhuese, kur ai ishte drejtuer i së përkohshmes ( 1930- 1936 ).
Ndër ta subjekti ndryshon, por tematika mbet e njëjtë:sociologji shqiptare në dritën
dhe shtrisinë e parimeve të krishtena.7
E po aty, më poshtë:
Në vjetët e fundit (1934-1943, shënimi im: H.G.) nisi në “Zanin e Shën Andout”
një rubrikë apologjike fort me randësi. E titulloi “Thana e thasha”. Vazhdoi të
shkruajë nën këtë titull për shtatë vjet rresht, tue reshë kështu, pika voeset filozofike
në kopshtin e jetës moderne shqiptare. Edhe këtu Harapi, si gjithmonë, zhvillon
ndejshëm, kjartë, rrjedhshëm, me frymë të spikatun popullore, përmes pvetjesh e
përgjigjesh, çashtjet ma të koklavitunat dhe dyshimet, qi tinzisht kishin nisë me
gjarpnue në botën shqiptare, tue e ba shumëkendin me u luhatë para së Vërtetës.8
Duke shfletuar shfletuar koleksionin e fletores “Zani i Shna Ndout”, na
rezulton se mendimi i At Danjel Gjeçajt mbi vitet gjatë të cilave Harapi ka botuar
në rubrikën “Thana e thasha”, nuk është i saktë. Në rubrikën në fjalë ai ka botuar
6

Gjeçaj, Danjel. Vep. e cit., f. 26.
Gjeçaj, Danjel. Vep. e cit., f. 118.
8
Po aty.
7
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për nëntë vjet rresht.Pas vitit 1990, krijimtaria publicistike e Harapit e shpërndarë
kështu në disa organe, përmblidhet në libra të veçantë: “Kulla e Babelit”,
përmbledhje e përgatitur nga Aurel Plasari, botuar në Tiranë në vitn 1994;
përmbledhjet “Shqyptari dhe bota e tij” si dhe “Njisija kombëtare dhe ideali
kombëtar”, përmbledhje të përgatitura nga Anton Berisha, botuar në Prishtinë në
vitin 2003.
A. Harapi dhe “Posta e Shqypniës”
“Posta e Shqypniës” është një prej organeve më të para në të cilën botoi
shkrimet e veta publicistike At Anton Harapi. Gazeta “Posta e Shqypniës” në dy
gjuhë: shqip e gjermanisht- doli në qytetin e Shkodrës me lejen dhe urdhrin e
Komandës së Lartë ushtarake të Austro – Hungarisë, pasi u themelua Komisia
Letrare e Shkodrës.9
Numri i parë i saj mban datën 5 dhjetor 1916, kurse i fundit me 23 nëntor
1918, gjithsej 193 numra. Ky organ botohej nga Shtypshkronja Françeskane e
fretërve minorë ( O. F. M. ), 2 herë në javë: të merkurën dhe të shtundën, me nga 4,
6 e deri në 8 faqe dhe si Drejtuer i gjegjshem ( përgjegjës ) nënshkruhej P. Gjergj
Fishta O. F. M . Që në numrin e parë, 5. XII. 1916, nga redaksia shënohet: “Prejë
Redakcjonit: Fletorja e jonë kaa me dalë dyy herë n’ javë:n’e Merkuerre e n’e
Shtunde. Para sysh na s’kemi me pasë tjetër veç intereset e verteta t’komit, mii
t’cillat hollë e gjatë kemi me u mundue me tregue, mas nevojet t’vendit e t’kohë”.10
Në një letër drejtuar At Pal Dodajt O. F. M., At Gjergj Fishta shkruan se më 5
dhjetor lindi gazeta me emrin “Posta e Shqipniës”, e cila do të botohet dy herë në
javë e do të dalë në shqip e në gjermanisht-shtypur në tipografinë françeskane.
Redaksia do të jetë e përbërë nga fretër dhe ushtarakë.11
Përmbajtja e këtij organi lidhej me lajme të ndryshme të rëndësishme mbi
Luftën I Botërore, sidomos mbi Austro-Hungarinë dhe Gjermaninë, që ishin
protagonistët kryesorë kundër bllokut të Antantës, veçanërisht në teatrin e
veprimeve luftarake në Ballkan; përshkruante gjendjen ekonomiko – shoqërore të
vendeve të ndryshme të Botës, por ky organ jepte një pasqyrë të plotë edhe të
gjendjes politike e kulturore të vendit tonë. Aty shtroheshin për diskutim problem
nga më të ndryshmet: skamja, varfëria, moti, gjendja e lumenjve, e pyjeve, e të
ardhurave kombëtare, deri tek ngjarjet me rëndësi kulturore e shkencore. Në faqet e
kësaj gazete dalin emrat e dijetarëve dhe letrarëve më të mirë të kohës, të cilët,
përveç çështjeve politike, trajtojnë në shkrimet e veta edhe probleme biznesi,
ndihma sociale, punë të zyrave, të arsimit kombëtar, si: Mati Logoreci, Luigj
Gurakuqi, Justin Rrota, etj.
9

Osmani, Tomor. Komisia Letrare Shqipe në Shkodër. Shkodër, 2004, f. 15 (Cituar sipas
Tefë Topallit, në: Maximilian Lambertz dhe “Posta e Shqypniës”, Botimet Albanologjike,
Tiranë 2011).
10
Posta e Shqypniës, nr. 1, f. 3, 5 Dhetuer 1916. Cituar sipas Tefë Topallit, në: Maximilian
Lambertz dhe “Posta e Shqypniës”, Botimet Albanologjike, Tiranë, 2011, f. 15.
11
AQSH, Korespondenca e Gjergj Fishtës, Dosja 62, Fleta 5.
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Gazeta “Posta e Shqypniës” ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe për zhvillimin
dhe lëmimin e gjuhës, kryesisht me normën drejtshkrimore që zbatonte, gjithnjë me
prirje nga unjisimi i gjuhës së shkruar të variantit më të mirë e të përparuar të
arealit gegë. Kjo nuk duket vetëm në stilin e publicistikës, por edhe në nivele të
tjera.12
Një mbështetje të fuqishme në themelimin dhe vazhdimin e punës së kësaj
gazete ka dhënë August R. von Krajl, diplomat austriak në atë kohë në Shkodër dhe
një prej miqve të Gjergj Fishtës. Me përmbajtjen që kishte, kjo gazetë nuk i shkonte
për shtat ministrit të Bullgarisë D. Rizov, si edhe Komandantit të Forcave Franceze
të qytetit të Shkodrës, Bardy de Fortou. Ky i fundit, si përkrahës i politikës serbe e
malazeze, fill pas botimit të Memorandumit për Hot e Grudë nga kjo gazetë më 23
Nëntor 1918, në nr. 89, urdhëroi mbylljen e saj. Me këtë rast, më 28 Nëntor 1918,
Ditën e Flamurit, në Shkodër u organizuan protesta të ashpra popullore të
udhëhequra nga vetë Fishta.
Duhet thënë se ka qenë e vështirë për ne që të gjejmë në mënyrë krejt të
sigurtë cilat janë bashkëpunimet e Harapit me këtë gazetë. Kjo për faktin se
shkrimet e tij këtu janë botuar pa nënshkrim. Ndaj duke u mbështetur në elementet
gjuhësore të stilit të Harapit si edhe të disa autorëve të tjerë, ngremë hipotezën se
janë të Harapit në këtë organ përgjithësisht disa shkrime të natyrës politike, një
pjesë e të cilave janë përfshirë në rubrikën me titull “Lajme politike dhe Telegrafa”,
botuar në shqip. Përveç këtyre mendojmë se i përkasin autorit tonë edhe disa
shkrime të tjera botuar në gjermanisht.
Shkrimet e Harapit te “Posta e Shqipnisë” ashtu si edhe të publicistëve e
gazetarëve të tjerë, dallojnë prej shkrimeve të mëvonshme, botuar prej tyre në
organe të ndryshme të shtypit shqiptar. Kjo ndodh, pasi hyn në veprim vendimi i
Komisisë Letrare Shqipe të Shkodrës për heqjen e kuantitetit të zanoreve. Në fakt,
vendimi del në dhjetor 1916, kur sapo kishin dalë numrat e parë të kësaj gazete.
Kurse çuditërisht ai nuk është zbatuar as nga Harapi, as nga Fishta dhe as
nga disa gazetarë të tjerë. Kjo bie në sy qartazi po të vëzhgosh të gjitha shkrimet e
këtyre autorëve nga data e parë e botimit të gazetës e deri në numrin e fundit.
Ndodh ndryshe me Harapin(pra të zbatojë vendimin e Komisisë) vetëm në numrin
e fundit(89), kur boton në të shkrimin me titull “Shqypnija e Shqyptarvet”.
Siç duket edhe nga ky fakt, Harapi, Fishta, V. Prendushi, At Dedë Bërdica,
etj., nuk kanë qenë dakord me këtë vendim. Kështu, në rubrikën Literatyrë e harte
të datës 28 Dhjetor 1916, në faqen 4, botohet shkrimi i Vinçens Prendushit “Nji
vendim i Komisjonit letrar”,në të cilin autori shprehet kundër vendimit të heqjes së
kuantitetit të zanoreve:
“Vendimi i Komisjonit qi me hjekë sasiën e germave n’fjalë shqype, m’duket porsi
nji bume (t’m’falet parasimi, por jena n’kohë lufte) m’ duket porsi nji bume e
vendosun nën permendore letrare t’nji Bogdanit e t’nji Kristoforidit qi janë etent e
gjuhës shqype, si edhe nën permendore t’madhnueshme qi kan ngrehë me dorë
t’vet sidomos nja disa pjestarë t’Komisjonit Letrar, pse t’gjith, jo vetem e kan
12

Qendra e Studimeve Albanologjike. Maximilian Lambertz dhe “Posta e Shqypniës” (
Përgatiti për botim: Prof. As. Dr. Tefë Topalli ), Tiranë, 2011, f. 15, 16, 17, 20.
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marrë n’kujdes sasiën e zanoreve, si e lypte natyra e gjuhës, por edhe i kan dalë
zot, me shkrimet e veta”.
Një shkrim kundërshtues ndaj vendimit boton edhe At Dedë Bërdica në
numrin e datës 3 Kallnduer 1917.13
Mendojmë se janë të Anton Harapit këto shkrime: Thika m’asht, 7 Fruer
1917; T’pritunt e deputacjonit shqyptar, 21 Prill 1917; Çashtja e paqit, 16 Maj
1917(shkrim i nënshkruar me a-/-b); Germania e qëllimet e luftës, 18 Korrik 1917;
Dyy fjalë mii Inteligencë t’Shqypniës, 24 Tetuer 1917; Qëllimi i Austri-Ungeris per
det, 22 Dhetuer 1917; T’perpjekunat në Best-Litowsk, 2 Kallnduer 1918;
T’perpjekunat në Best- Litowsk, 5 Kallnduer 1918; T’perpjekunat në Best-Listowsk
dhe qëllimet e Angliës në ket luftë, 9 Kallnduer 1918; T’perpjekunat vijojnë në
Best-Listowsk, 12 dhe 16 Kallnduer 1918; T’perpjekunat per paq filluene me vijue
prap në Best- Listowsk, 2 Fruer 1918; Fuqit Qandrore e njoftin Ukrajnen si Shtet
më vedi, 6 Fruer 1918; Rusija difton se maroj lufta, 13 Fruer 1918; Germanija
kundra Bolshevikve, 20 Fruer 1918; Njoftim i shpejtë i politikës Germane, 23 Fruer
1918; T’perpjekunat për paq me republikë të madhe të Rusisë filluen prap, 27 Fruer
1918; Gjeja e luftës, 2 Marc 1918 ( dhe jo vetëm në këtë numër); Rusija në kohë
t’ardhshme, 30 Marc 1918; Të msyemt filluen, 30 Marc 1918;
Po edhe shkrimet me natyrë informuese nga fusha e politikës
ndërkombëtare, botuar në rubrikën Lajme politike e Telegrafa: Svecja e Danimarka
me Wilson. Nji tjetër notë e Wilsonit. Cari nep urdhen ushtriës e marinës. Fletoret
e Angliës. Fletoret neutrale. Neutrelt t’gjith per pagjë. Si u pelqye nota e
Germanies në Amerikë, 3 Kallnduer 1917;
Kremtimi n’Turkië. Permirsim tregtie ndermjet të Austriës e t’Ungeriës. “Gaulois”
anië luftet Francës fundue. Udhtimet e Graf Czernin. Amnistië e pergjithtë.
Kryetari Ushtriet-T’perpjekuna në Kryelagje t’Germaniës, 6 Kallnduer 1917;
Graf Czernin udhton per Kryelagje. Shndrrime ner zyre t’Austrias. Shtetet e
Ententës duen prap luftë. Turbullime t’forta n’Paris. Sheja t’kqia n’Italië, 10
Kallnduer 1917;
Permi i notë t’Wilsonit. Fletoret e Berlinit mi i notë. Çka thonë fletoret n’Paris.
Rusija forcohet kahë Sereth, etj., 31 Kanduer 1917;
T’lajmuemt e shndrrimet t’sundimit n’Austrië-Ungerië. Hypja në fron e Mretit e
rregjit Karl, 3 Fruer 1917;
Si asht puna e Wilsonit? Pse u çart Amerika me Germanie? Wilsoni nuk gjen
shokë. T’mytunt e avullores “Housatanic”. Avulloret amerikane vetëm per
Amerikë. Anglia e ka pernjimend. Gjygji i neutralve mi i egersim t’Angliës. Duket
se ja kan frigën. Si don me qindrue Anglia. Anglia gjindet tani ngusht. Franca xen
me ruejtë. Holanda gjindet keq. Germaniës i zaptojën avulloret. Po puna e Italiës?
Çka dron Italia? Italia paa qymyr. Neutraliteti i Spanjës Mreti Wilhem n’Vjenë.
Vorrimi i t’madhit Admiral Hans. A rrezik se Amerika ndeshet me Germanië.
Senati amerikan lypë t’gjith n’sherbim ushtarak. Nendetset alemane po ja grahin.
Greqia don me ruejtë gjithnji neutralitetin, 14 Fruer 1917;
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Nji t’pergjegjun me randësië qi Svecja i nep Wilsonit.Çka do të bajë SudAmerika?
Buka me Pustulla edhe n’Francë. Greqies içilet rruga. Londoni n’kujdes. Gjasë
luftet me Amerikë. N’London gjinden ngusht. N’Madrid janë me Germanië. Topat
qi Malizii i muer Turkiës. T’msymt e Ententes kahë fillojën. Avulloret e Amerikës
nuk perciëllen, 17 Fruer 1917;
Nji german korespondent fletoresh qitë prej Ameriket. Duen me armatisë avulloret
n’Amerikë. Si e mendon punën Amerika. N’Italie marinart s’nigjojen. Svecja
gjindet ngusht. Veprimet e nji nendetses. Francezt e kan kputë udhtimin n’per deet
mjesdhee. Wilsoni bjen n’kujtim. Gjeja n’Amerikë. Çka do të bajë Anglia e
Amerika? 21 Fruer 1917;
Diftimet e nji fletores. Italia kundra Trieshtës. Ndërmjet Verdunt e t’kufinit t’
Sviseres. Arqiduka Maks n’Sofie,28 Fruer 1917;
T’armatisunt e avulloreve amerikane. E para avullore qi don me thye bllokun.
Pshtjellim n’Kuba. Ententa mblidhet edhe nji herë n’kuvend. Franca ban dishmie.
Puna e Amerikës me Germanie. Veprimi nëndetsave n’deet mjesdhee. Çka pritet
prejë luftës t’nëndetsave. Gatime per nji luftë të madhe kahë Ovest. Italjajt
ndërtojën Valonen si lima t’vetin. Arqiduka Maks n’ Stamollë,24 Fruer 1917;
Theksojmë se shkrimet e kësaj rubrike, titujt e të cilave ne i kemi dhënë
vetëm për numrat e muajve Janar e Shkurt 1917, vijojnë edhe në muaj të tjerë
përgjatë kohës së dy viteve, gjatë së cilës “Posta e Shqipniës” pati jetë.
A. Harapi dhe “Ora e Maleve”
Në organin “Ora e Maleve” A. Harapi botoi një pjesë të mirë të
publicistikës së tij. Shkrimet e botuara në këtë fletore dallojnë për një frymë të lartë
e të spikatur atdhetare. Kjo është cilësia kryesore që i dallon ato në raport me
botimet në organet e tjera me të cilat bashkëpunoi. Kjo frymë e tyre është e
drejtëpërdrejtë dhe është skalitur me pasionin, frymëzimin dhe devocionin e një
idealisti që nuk rresht kurrë së dashuri. Nga ana tjetër këto shkrime shprehin edhe
ide, vizione, mendime dhe qëndrime demokratike shumë të përparuara për kohën.
“Ora e Maleve” lindi në Shkodër në vitin 1923 si organ botues i grupimit
politik me emrin “Ora e Maleve”. Siç thekson Kolec Çefa, në Shkodër në atë kohë
zhvillonin veprimtari kulturore dhe atdhetare klube dhe shoqëri të ndryshme.
Ndërmjet të cilave edhe shoqëritë “Rozafat” dhe “Bogdani”. Këto ndjenin nevojën
e një organizimi e drejtimi më të mirë se gjer atëherë.
Ndaj në fillim të muajit mars të vitit 1923, At Anton Harapi dhe E. Koliqi
nga shoqëria “Rozafat” dhe Zef Harapi prej shoqërisë “Bogdani” u mblodhën për të
biseduar mbi nevojën e themelimit të një fletoreje, e cila do të kishte pëgjithësisht
natyrë kulturore. Për drejtues u shenjua NdocÇoba. Ky i fundit u këshillua me
Imzot Lazer Mjedën. Çështja u hap edhe më shumë, duke thirrur të gjithë krerët
katolikë të Shkodrës, që më vonë formuan grupin politik “Ora e Maleve”.
Ky grupim u bashkua me opozitën dhe përfaqësohej në të me anë të Luigj
Gurakuqit. Në legjislaturën e dytë të Parlamentit Gj. Fishta ia lëshon vendin P.
Ambroz Marlaskajt. Siç dihet,Gurakuqi bashkëpunonte ngushtësisht me Gj.
Fishtën dhe Imzot Lazer Mjedën.
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Ky i fundit gëzonte simpatinë dhe adhurimin e klerikëve kryesorë katolikë
të Shkodrës, dhe me ardhjen në Shkodër në vitin 1922 prej Kosove, i përvishet
punës me hov e përkushtim të madh në dobi të popullit dhe çështjes kombëtare,
duke marrë detyrën e Arkipeshkvit të Shkodrës. Ka qenë edhe më parë i njohur për
veprimtari të palodhur fetare e atdhetare, si edhe shoqërore e kulturore në vitet
1909-1921. Dhe L.Mjeda, më 26 gusht 1922 organizoi në Arkipeshkvi “një
mbledhje klerikësh ku Imzot Vincenc Prendushi mbajti manifestin e demokracisë
prendimore “ndër lamije të demokracisë së vërtetë”, e ku bani thirrje për një
organizim popullor, që populli të ushtrojë tagret e demokracisë moderne të
krishtenë…”14
Ky grupim politik nxori edhe fletoren e vet me emrin “Ora e maleve”, e
cila kishte për qëllim mbrojtjen e të drejtave të popullit shqiptar e të elementit
katolik. Ndërsa E. Koliqi, duke kujtuar fillimet e kësaj fletoreje, shkruan: “…Unë
ishem djalosh njëzetvjeçar me 1923, kur më emnuen redaktor të “Orës së Maleve”,
fletorja shkodrane ku shkruejshin Pader Gjergji, Luigj Gurakuqi, Pader Anton
Harapi, Kolë Kamsi, Shantoja, Palaj, Karl Gurakuqi e shumë të tjerë që e kishin
zanat shkrimin. Krenoheshem per detyrë që më kishin besue, detyrën e kronistit.
Jetëshkurtun qe fletorja “Ora e Maleve”, por mbetet si shembull fletorje per pasuni
permbajtje e shkelqim trajte. Në numrat e saj, qi mjerisht kanë humbë ( nuk mendoj
se mund të jetë kështu…, shënimi im,H. G. ), del e pasqyrueme Shkodra e vjetit
1923-1924”.15
E më poshtë Koliqi thekson se “Nji lëvizje demokratike e vërtetë që
mbështetej në barazi të të drejtave shoqnore e në vllaznim kombtar, xuni fill
atëherë në Shkoder nën drejtimin e Luigj Gurakuqit, i cili ishte çiltërisht i marrun
vesh me elementat ma të ndritun të Shqipnis të Mesme dhe të Shqipnis së Jugut…E
“Ora e Maleve” (historija e themelimit dhe e veprimtaris së saj asht e denjë të
shkruhet) mbetet fund e majë e përshkueme prej atyne flladeve ringjallëse. Unë
pata fatin me qenë, si pa dashtë, me Pader Anton Harapin e Nush Topallin
themelues të asaj fletorje, që u ba qander politike me randësi dhe luejti nji rol të
radhës së parë në periudhën parazogiste të historis kombtare”.16
Duke iu referuar përsëri Çefës, mësojmë se numri i parë i kësaj gazete doli
më 15 prill 1923. Gjatë këtij viti dolën 43 numra. Vazhdoi të botohet në vitin
pasardhës ( 1924 ) nga 01/I-25/XII. Gjatë këtij viti u botuan 52 numra; madje pati
edhe shtesë numrash. Drejtorë të gazetës kanë qenë: Shuk Gurakuqi, Luigj Mjeda,
Kolë M. Gjoni, Toma i Fr. Tomës. Redaktor fetar ka qenë dom Lazer Shantoja,
sekretar i kryeipeshkvit Lazer Mjeda, redaktor politik Ndoc Çoba.
Fletorja është botuar në gjuhën shqipe. Në vitin e parë (1923) është botuar
një herë në javë, pa patur një ditë të përcaktuar. Fillimisht është menduar të botohet
dy herë në javë. Botohej në Shtypshkronjën Françeskane në Shkodër. Drejtor i parë
ka qenë Shuk Gurakuqi. Ndërsa artikullin e parë të numrit të parë e ka shkruar
Luigj Gurakuqi, i cili i shkruan Imzot Lazer Mjedës më 25 mars 1923, si më poshtë
14
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vijon: “Kam marrë me kohë letrat e nderçme t’Uejat dhe Ju lutem të më falni fajin
qi nuk kam pasun rasë me Ju pergjegjun deri më sot…e tash po hidhem në çashtjen
e gazetës “Ora e Maleve”, botimin e së cilës e kam pritun me gëzim të madh. Kemi
pasë, me të vertetë, nevojë nji gazetë….Kam kënduem programin e gazetës e nuk
kam asnji kundershtim mb’asnji nga pikat themelore të saj;…Për të mbetun të
knaqun të gjithë mund të m’a veni barrë mue të shkruej nji artikull ku t’i zhvilloj të
gjitha pikat e programës…”17
Për bashkëpunimin e ngushtë të Luigj Gurakuqit me Anton Harapin në këtë
gazetë dëshmon shkrimi me titull “Si e njoh unë Gurakuqin” i Anton Harapit,
botuar në revistën “Hylli i Dritës”: “Ndër shqiptarë nuk njoha kënd ma hije-lehtë se
Luigj Gurakuqin.Kujtimit t’em nuk içfaqet nji burrë si ai: i urtë, i mendshëm e
njiheri edhe trim si zana….Të paren herë qi më ra t’a njoh, ishem ende pa hym nder
valet e jetës. Emzot Doçi, Pater Fishta e Luigji bisedojshin mbi problemin
shqiptar…shkuen vjetë e vjetë pa u pa ma me te. Kur, ja, e gjej në Kuvendin e
Françeskanvet në Troshan… Në nji odë, në nji tryezë me te, me javë e muej
bashkëpunuem në fletoren “Ora e Maleve”.18
“Ora e Maleve” shkroi për shumë probleme të kohës që shqetësonin shtetin
dhe shoqërinë shqiptare të kohës. Ajo u bë tribunë e mendimit më të përparuar
politik shqiptar duke u ushqyer me ideale atdhetare kombëtare. Ajo shkroi shumë
për mbrojtjen e tërësisë tokësore të atdheut nga synimet shoviniste e gllabëruese të
fqinjëve tanë veriorë, por dhe atyre jugorë. Në shumë artikuj të Harapit, por edhe të
tjerëve u mbrojtën si asnjëherë dhe nga askush Vermoshi e Shën Naumi, trojet
shqiptare të Kosovës, por edhe Çamëria.
Por le t’i kthehemi çështjes që kemi ekspozuar në krye. Siç shihet nga
dëshmitë e shumë prej themeluesve të grupimit politik “Ora e Maleve”, por edhe
gazetës së tij me emrin homonim, Anton Harapi ishte një nga themeluesit e kësaj
gazete si dhe një prej bashkëpunëtorëve kryesorë të grupit të lartpërmendur.Ai
shkroi e botoi në të herë me pseudonim e herë nëpërmjet anonimatit. Ndaj s’ka
qenë e lehtë të hetojmë shkrimet e tij. Bashkëpunimet e shumta me këtë gazetë, jo
vetëm përbëjnë faqe të shënuara të publicistikës sonë, por janë edhe një mishërim i
shkëlqyer i vlerave atdhetare, tëcilat sintetizohen në figurën madhore të këtij frati të
thjeshtë.
Siç vëren Çefa, Pader Antoni dha një kontribut të veçantë në publicistikën
shqiptare. Publicistika e tij është e pasur në pikëpamje të informacionit, shquhet për
tipare të përparuara politike europiane të spektrit kristiandemokrat, por edhe për
mjete të fuqishme e të spikatura shprehëse. Artikujve të tij nuk u mungoi kurrë
atdhetarizmi, guximi, mendimi i dobishëm, qartësia, energjia shpirtërore dhe ajo
kombëtare. Siç kemi përmendur edhe më lart, një tubë shkrimesh kanë si tematikë
moscënueshmërinë e integritetit territorial të vendit tonë, veçanërisht të kufijve tanë
veriorë.
Çefa nënvizon për Harapin se duke qenë një njohës i mirë i arealit
gjeografik verior, si dhe studiues i psikologjisë së banorëve të atyre anëve, ai u
17
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dërgua nga françeskanët për të studiuar çështjen e kufirit, çështjen e Vermoshit, për
të cilin shkroi shumë artikuj të frymëzuar, madje direkt nga terreni.
Në artikullin “Nji punë e çuditshme”, Harapi njofton publikun dhe
qeverinë shqiptare se kufiri serb është shtyrë shtatë-tetë kilometra për kah territori
ynë dhe se fuqitë mbrojtëse të Jugosllavisë po kërkojnë me ngulm përditë e më
shumë zgjerimin e saj në dëm të territoreve shqiptare, që po cungohen keqazi. Ai
thotë se caktimi jo i rregullt i kufijve ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë, ka bërë
që të mbeten në anën e Serbisë: a) në Fier-Kuqe (Rapshë) pesë a gjashtë shtëpi; b)
në Hamalle (Rapshë) tri a katër shtëpi; c) në Traboin, meraja e quajtur Qemerë.19
Autori i shkrimit bën me dije opinionin publik si dhe qeverinë shqiptare se në
bjeshkët shqiptare të këtyre tokave, barinj të armatosur jugosllavë kullosin bagëtitë
e tyre.Ndërsa, kur barinjtë shqiptarë duan të kullosin në to bagëtitë, autoritetet
jogosllave u kërkojnë atyr një taksë prej 35 dinarësh për çdo kokë bagëtie.20
Në shkrimin me titull “Caktimi i kufive të ri”, shprehet shqetësimi i
atdhetarit të kulluar për cënimin e kufijve tanë veriorë: “Marrim vesht se… filluen
me u ngrehë piramidat nder vende ma në shej, tuej fillue ç’prej liqenit të Hotit e
deri në maje të Vilës. Nder kto dit nji ankim i përgjithët u ndi në Hot e nder të
gjitha rrethet qi interesohen e e kan per zemer inegritetin e vendit tonë”.21 Ky
artikull është shkruar nga Harapi “Prejë Lugut të Cemit 30.VIII.1923”, duke ruajtur
anonimatin si në rastin e artikullit të mësipërm.
Harapi e ngre përsëri me forcë zërin në një tjetër shkrim, shkruar direkt nga
Vermoshi më 25 gusht 1923, që titullohet “Lojë e randë”. I pakompromis me
askënd ai vikat: “Asht marre per Europë me lanë qi të losin me to e me ne malcort e
Kuçit; asht keq per qeveri t’onë mos me u orvat nder të gjitha mëndyrët per me i
qitë në shesh kto dredhina; asht delikt per Jugosllav qi, tuej pertri ajo vet ngatrresa
per ditë e ma tepër, na shpifet se na jem fajtorë”.22 Është një prej shkrimeve ku
Harapi nënshkruan me X.
Autori i shkrimit thekson se janë dëmtuar e thyer të gjitha piramidat e
kufirit “prejë anës së Jugosllvis”, që janë vendosur nga Komisioni
Ndërkombëtar.Vendet ku janë “çartë” piramidat janë: Studenica, Vila, Rikaveci,
maja e Lnerthit. Kjo gjë ka ndodhur prej disa jugosllavëve të armatosur. Po kështu
në disa bjeshkë të Selcës nuk u lejuan barinjtë shqiptarë për të kullotur bagëtitë.23
Anton Harapi nuk resht edhe së denoncuari intrigat e fqinjëve tanë veriorë,
që dezinformojnë opinionin evropian me anë të disa shkrimeve në gazetat e tyre,
duke krijuar imazhin e rremë të trazirave brenda Shqipërisë: Kto trazira, ngatrresa
janë këta fqinj që mundohen t’i krijojnë sidomos në krahinat kufitare, siç kanë
vepruar historikisht.24
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Në kryeartikullun e “Orës së Maleve” të datës 9 shtator 1923 ( e dielë-numër i
veçantë ), titulluar “Jugosllavt nuk kan të ngim-Malcija e Madhe në rrezik.Nierzt e
shtetit t’onë a do t’a dijnë ket punë”, autori i tij e shtron si një detyrë e si një mision
mbrojtjen e kufijve dhe tërësisë teritoriale të atdheut: “…do të qesim kushtrim e do
të përdorim të gjitha mjetet ligjore per me e pshtue ket çashtje kryesore, pse pa
male nuk ka Shkoder, e pa Shkoder së ka Shqypni Veriore e pa Shqypni t’epër për
ne Shqypnija nuk ka kuptim”.25
Kryeartikulli në fjalë është zhvilluar nëpërmjet disa nëntitujve që shërbejnë
si çështje ndërtuese: Komisioni i kufive u perda pa muejtë me e krye misjonin e
vet; Maroj Hoti; A thue do të marojë edhe Kastrati; rruga Kelmend-Shkodër nuk
asht e sugurueme; Pse ju lanë Shqypnisë disa bjeshkë të Triepshit; Jugosllavija
medoemos e lyp Vermoshin.26
Tek çështja e parë, autori i shkrimit thekson vështirësitë dhe ndërprerjen e
punës së komisionit të kufijve prej jugosllavëve, të cilët nuk duan që të vijojë
caktimi i kufijve “per pa e ba të vetin Vermoshin”, i cili gjendet në zemër të
bjeshkëve të Kelmendit.27
Në çështjen e dytë, Harapi thekson idenë se “aspiracjonet” territoriale
jugosllave nuk kanë të ngopur. Ata jo vetëm që e ndanë më dysh Hotin, por
kërkojnë që edhe majën e Bukoviqit, e cila i ishte lënë Shqipërisë, tani t’i kalojë
atyre.28
Në çështjen e tretë, autori i adreson qeverisë shqiptare të kohës dhe
opinionit publik shqiptar shqetësimin e tij mbi Kastratin, rreth kufijve të të cilit
luhen dredhi dhe pretendime shoviniste, në një kohë kur mendohej se problemi në
fjalë është menduar i zgjidhur ndryshe në të drejtën e shqiptarëve.Ai thekson se
territori “kndej Liqenit të Hotit” e krejt “bregu i liqenit” “ç’prejë andej e derë në
Shkoder”, menduam se do t’i mbeteshin Shqipërisë. Por, thekson ai, “piramidat e
ngritura në kodrat e Mokstetit, në Majë të Zezë përmbi Skaq, te Kisha e Kamenicës
e në Va Sterbeq”, “qi vjen kndej Prronit të That, vizavi me Zogaj, na bajnë me
dyshue të mos jenë ndoj dredhi e fqive gopçarë”.29
Në çështjen e katërt, autori ynë thekson se rruga Kelmend –Shkodër nuk
është e siguruar.Ai thotë se shovinistët jugosllavë”qi mrrinë derë n”Ujë të Bardhë,
kanë me dashtë fushen e Rapshes me gjith Veleçik per me e pasë në dorë ma
t’afermin posicjon të Shkodres”. Për të zbritur nga fusha e Rapshës për në lug të
Cemit, “kryqzohet rruga e Kelmendit me Hot, vetun në nji vend qi i thonë Grabom,
e pa ket vend kalimit të lir, bajrakët e Kelmendit, Selcë, Vukni e Nikç, jesin
kryekput të ngujuem, as kan tjeter shteg per me u perpjekë(për t’u takuar, shënimi
im) me Shkoder. Komisjoni vjetçem e pa ket pikë qandrrore edhe e uli vizen e
kufinit disa kilometra perfund të ksajë pikë”.Kurse për Harapin, komisioni i
25

X ( Anton Harapi-shënimi im, H. G. ). Jugosllavt nuk kan të ngim.- Malcija e Madhe në
rrezik. Nierzt e shtetit t’onë a do ta dijnë ket punë. “Ora e Maleve”, 9 shtator 1923, f. 1-2.
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sivjetshëm(viti 1923, shënimi im: H. G.) për caktimin e kufijve, e një farë Sokol
Luca, “zyrtar i Jugosllavis” “çohet e then shenjin e kufinit, qi kish pasë kenë
vue”.30
Në çështjen e fundit të kryeartikullit, Harapi pyet pse ju lanë Shqipërisë
prej Komisionit, disa bjeshkë të Triepshit. Sipas tij, kjo është bërë me qëllime
keqdashëse ndaj nesh, që Vermoshi e disa vende të tjera shqiptare të mund të
pretendohen e gllabërohen më kollaj prej jugosllavëve. Siç e pretendojnë ata
“visën”( është fjala për vijën e kufirit) “mesin andej, jo vetun katermdhet bjeshkët e
Vuklit e të Nikçit sikuer patem shkrue, por edhe të gjitha bjeshkët e Selcës”.31
Akuza e pabazë e historiografit P. Xhufi që e cilëson Anton Harapin
“ithtar kantonesh”, është sa antishkencore aq dhe djallëzore. Siç duket, ajo ngjan të
jetë një kundërpeshë në kuadrin e ballafaqimit të veprimtarisë politike e atdhetare
të At Antonit dhe nacionalistëve të vërtetë me atë të liderit komunist E. Hoxha...
Në raport me atë të të parit, kjo e të dytit është një kontrast i errët që shpërfaq
dukshëm e qartë Kainin përballë Abelit. Veçse duke u përpjekur të gjejë gjilpërën
në kashtë z. Xhufi nuk arrin të sjellë qoftë edhe një fakt apo të dhënë që të vërtetojë
se Harapi e donte Shqipërinë të ndarë. Madje ajo që thotë nuk ka fare bazë
argumentuese, sepse mbështetet mbi një trillim që ka për qëllim justifikimin e
Kainit për krimin apo krimet e bëra...
Nga ana tjetër, përbën përsëri një trillim ajo që ky autor ka përsëritur
shpesh së fundmi në disa shkrime të tij në internet (për të cilat e kishim fjalën në
paragrafin e mësipërm) se Kaini shqiptar, përpos karakterit vrastar dhe sigurisht
mohues të të drejtave të shqiptarëve, ka qenë një “nacionalist unitar”, dhe jo si
dikush prej nacionalistëve të përgjatë Luftës së Dytë e pas saj, që iu kundërvunë
komunistëve shqiptarë e që ishin “nacionalistë krahinash, përfitimesh apo
interesash personale”. Një paradoks gjigant kërkon që të lëvizë gjymtyrët e
fosilizuara të oktapodit komunist (!).
E kush ishte nacionalist krahinor Mithat Frashëri që në platformën e Ballit
Kombëtar në Mukje apo edhe në Dekalogun e famshëm një nga pikat më të
rëndësishme të veprimtarisë pati Shqipërinë Etnike? A s’është pikërisht kjo një prej
pikëpamjeve mospajtuese të komunistëve shqiptarë e më konkretisht të Enver
Hoxhës që, i kritikuar nga misionarët jugosllavë të luftës nëShqipëri, kërkoi me
ngulm të zhbëhej pakti pakditësh midis Partisë Komuniste dhe Ballit Kombëtar
nënshkruar në Mukje?Apo ishte Anton Harapi nacionalist krahinor, që, si
rrallëkush luftoi me mish e me shpirt për Shqipërinë Etnike dhe kufijtë e saj
natyralë?
Luftoi qysh nga viti 1917 e gjer në fund të jetës së tij. Si mund të jetë ithtar
kantonesh ai që luftoi që Shqipëria të ishte një dhe ju kundërvu në çdo kohë të
huajve dhe antishqiptarëve të shitur tek të huajt, si Anton Ashiku, Lambert Lapyja
e ndonjë tjetri? Po të shfletosh koleksionet e “Orës së Maleve”, do të bindemi për
një gjë të tillë. Anton Harapi i përket një formacioni njerëzish fort të iluminuar e
atdhedashës, françeskanëve shqiptarë që, së bashku me klerin bektashian kanë
30
31
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dhënë kontributet më të çmuara për shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë dhe
çështjen shqiptare. Dhe si i tillë, mendimi i tij si nacionalist e atdhedashës ka qenë
në unison me mendimet e qëndrimet e sivëllezërve të tij.
Mjafton të sjellim në vëmendje mendimin e At Gjergj Fishtës që botohet në
atë kohë në numrin 11 të vitit 1924 të kësaj gazete, duke formuluar një protestë në
emër të Komisionit proShkodrës Kryeqytet, drejtuar Kryesisë së Kuvendit
Kushtetues: “ta mbajë gjithmonë njitë fatin e Shkodrës e të Shqipnis së Verit me fat
të Shqipnis marë”.
Tek shkrimi “Çashtja e kufinit” ndihen jo vetëm shqetësimi i pashembullt i
atdhetarit të zjarrtë, por edhe ndiesitë e shtetarit dhe njohësit skrupuloz të ligjeve të
shtetit. Në të Harapi i bën thirrje qeverisë së kohës dhe Këshillit të Naltë, si edhe
deputetëve shqiptarë “me e ruajt besnikisht tansin e mëvehtësin e tokës
shqyptare”.32 (Edhe në këtë shkrim bien në sy konceptet atdhetare “tanësi”,
“mëvehtësi”, të cilat shprehin një domethënie tjetër, të kundërt në thelb me ato çka
thotë historiani i mësipërm).
Ky artikull, i datës 15 shtator 1923, merr shkas nga një “#pallje”, që është
botuar në fletoren “Ora e Maleve” në po në këtë numër nga A.Nepravishta
(Abedin) si përfaqësues i Prefekturës së Shkodrës.Ky i fundit në këtë “Çpallje”
përgënjeshtron “disa lajme”, që sipas tij janë botuar në numrin e datës 9 shtator
1923 në fletoren në fjalë, duke theksuar në esencë se ato nuk i përgjigjen të
vërtetës. Sipas tij, kufijtë e Veriut të Shqipërisë, që janë caktuar vitin e
kaluar(1922) nga Komisioni Ndërkombëtar dhe janë aprovuar nga Konferenca e
Ambasadorëve, nuk janë ndryshuar nga Komisioni i tanishëm (i vitit 1923) “në
dam t’Atdheut t’onë”. Ajo që theksohet në fletoren “Ora e Maleve”, nuk është e
vërtetë. Sipas A. Nepravishtës, po aq i pavërtetë është edhe lajmi që flet mbi
rrezikun e Kastratit e të Malsisë së Madhe, veçanërisht të Bjeshkës së Vermoshit (
që sipas “Orës së Maleve” po i kalojnë Jugosllavisë).33
Në përgjigjen e tij për këto probleme, Harapi thekson se rreziqet për të cilat
flet “Ora e Maleve”, janë reale dhe mbështeten mbi konstatime që vijnë prej
lajmeve që jep shtypi i huaj. Ai gjithashtu shton se delegati jugosllav pranë
komisionit të për nguljen e piramidave, nuk arrin të marrë përgjegjësinë për çka
mund t’i ndodhë komisionit udhës “po kje se ankimet e banorve të Kuçit nuk
merren në kujdes”.34
Në kryeartikullin “Zani i Shkodrës per Malci e Shën Naun”, botuar në
nr.25/1923, Harapi i drejtohet Lidhjes së Kombeve në Gjenevë dhe Konferencës së
Ambasadorëve në Paris në emër të popullit të qytetit të Shkodrës dhe
“perfaqsuesavet e krahinavet e të Malevet” për mbrojtjen e Vermoshit e të ShënNaumit: “Me 23.IX.1923, ora 4.30, populli i Shkodrës mbas nji metingut, bani ket
shkresë të komunikueme Lidhjes së Kombeve e Konferencës së Ambasadorëve
telegrafisht me 24.IX.1923 per me mprojtë integritetin e atdheut per rrezik të
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humbjes së vendit ma me randsi në Malci të Madhe, të Vermoshit e të monastirit të
Shën Naunit, qandrës së tradicjoneve kishtare të vllazënve ortodoksë të Jugut”.35
Populli i Shkodrës dhe përfaqësuesit e Maleve u kërkojnë atyre: 1. T’i kthehen të
gjitha bjeshkët Selcës, Vuklit e Nikçit, pa të cilat Kelmendi s’mund të ekzistonte. 2.
Hoti e Gruda t’i kthehen Shqipërisë.36
A s’është cinizëm antikombëtar e njëherazi e papranueshme të akuzosh
Harapin apo françeskanët shqiptarë për copëtimin e atdheut, kur motoja e veprimit
politik dhe atdhetar të tyre ishte ajo e ndërgjegjes së thellë kombëtare? Kjo vihet re
qartazi në citimin e mëposhtëm, shkëputur prej këtij kryeartikulli:
“Ndërgjegja kombëtare na detyron të rrëfejmë faqe botës marë, se per ç’do gur
kufinit qi perfaqsuesat e vullnesës europjane ngulen në tokë t’Atdheut t’onë, na
pikoj zemra gjak, pse per me vullnue plotsisht un e pangishme e fëqinit t’onë, pame
kahë u shkliteshin tradicjonet tona ma shi te vulosë me gjak të parëve t’onë në
Vraninë, Kërncë, Medun, Plavë, Guci, Ulqin, Tivar, nder fusha e qytete të Kosovës
shqyptare e s’mramit në Hot e Grudë, qi kjenë ma të mramët baluarda të Shkodrës
në Cem”.37
Duke qenë një atdhetar me ndjesi të larta e të fuqishme, Harapi shkroi edhe
një sërë shkrimesh kushtuar figurave të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, si:
Ded Gjo Luli, Avni Rustemi, Fan Noli, Gjergj Fishta, Luigj Gurakuqi. Duke lexuar
shkrime të tilla, vemë re se nga pikëpamja e përmbajtjes kemi të bëjmë me tekste
publicistike që dëshmojnë atdhetarizmin pa brigje të autorit, frymën e përuljes e të
respektit pa cak ndaj këtyre figurave. Nuk është një rastësi apo diçka spontane për
Harapin, i cili shquhej jo vetëm për sentimentet, por edhe për lidhjet e forta (si një
pjesë e mirë e françeskanëve) me shumë prej luftëtarëve të mëdhenj shqiptarë.
At Danjel Gjeçaj, kur rrëfen për fragmente të punës së Harapit si pedagog
dhe edukator, shprehej se Harapi na thoshte shpesh se ne të gjithë jemi farefisi i
Naimite Ismail Qemalit, i Bajram Currit e i Çerçiz Topullit, i Mustafa Qullit,
pasardhësit e Oso Kukës e besnikët e Abdyl Frashërit, vëllezërit e Avni Rustemit,
nxënësit e Çajupit e të Faik Konicës. Gazeta “Ora e Maleve”, por edhe Anton
Harapi kanë shkruar me nderim të madh për këto figura atdhetare.
Në një nga numrat e saj të vitit 1923, i larti e i nderti Luigj Gurakuqi,
shkruante se një popull që nderon e lavdëron kujtimin dhe bëmat e heronjve të vet,
ai është një popull me ndërgjegje që shikon tek ata udhën e përparimit të vet.38
Për Ded Gjo Lulin, Harapi shkruan: “Ded Gjo Luli! Emen qi s’ka nevojë
per adjektiva; permbledh nji histori e nji tragedi per nji herit; na paraqet burrin,
fatosin; gjakun e kulluet rrjedhun fillë prej dejvet të Kastrijotit t’onë, protagonistin
e epopesë arbnore, typin e burrnis e besnikis shqyptare”.39
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X(Anton Harapi- shënimi im, H. G.).Zani i Shkodres per Malci e Shën Naun, “Ora e
Maleve”, 23 shtator 1923, f. 1-2.
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Ndërsa në rastin e dytë, Harapi shprehet se zemra e Avni Rustemit rrahu për
Shqipërinë me një fuqi të mbinatyrshme. Me vrasjen e tij djelmnia shqiptare bori
ushtarin më trim të idesë kombëtare.40 E në vazhdim: “Dora që vrau Avni Rustemin
i bani atentat idealit kombëtar. Vrasja e Avnis… dëshmon luftën e madhe qi
interesa i ban idealit, fuqia arsyes, regresi evolucionit e përparimit t’onë”.
Ndërsa Fan Nolin, Harapi e quan “veteran të çështjes kombëtare”: “ Fjala
e Nolit ishte e vjetër, e vjetër sa program i Vatrës qi kishte dërgue ketë veteran në
ma të parin parlament shqyptar; ishte nacionalizma e demokracia… Ai Demosten
qi kishte bindë Lidhjen e Kombeve…”.41
Duke analizuar kryeartikullin e Harapit mbi Ded Gjo Lulin, njihemi me
shumë elemente të jetës dhe veprimtarisë atdhetare të heroit, që artikullshkruesi i
ka vjelë prej gojës së shumë të afërmve, miqve dhe bashkëluftëtarëve të tij. Ai
është lindur në Traboin më 1840. Shpejt bëhet i njohur ndër rrethet patriotike e
bashkëpunon me Prenk Bibdodën, #un Mulën e Hotit, Hoto Begun, Marash Ucin
etj. Në kohën e Afiz Pashës, kur Turqia “u lypi armët malcorvet”, Deda doli komit
bashkë me Sokol Bacin, Smajl Martinin, Dod Preçin, Keqa Prelen, Dulo Staken,
duke ndenjur për dy vjet në bjeshkë të Krasniqes te shtëpia e Qerim Binakut. Kur u
dogj Hoti, Gruda e Kastrati, luftimet më të forta u bënë në Traboin, në qafë të
Kishës e në Spi “ku fatosi ynë diftoj trimëni verte spartane”.42
Por është kryengritja e Malësisë së Madhe më 1910, koha kur do të
shkëlqejë më shumë se çdo herë tjetër trimëria dhe atdhetarizmi i tij. Më 29 korrik
të këtij viti, heroi largohet përgjithmonë nga trualli i të parëve të vet, duke u
vendosur bashkë me 15 shtëpi në bjeshkët e Triepshit për të vazhduar pastaj si
rrallëkush historinë e betejave legjendare kundër malazezëve si dhe pushtuesit turk.
Përgjatë shkrimit njihemi edhe me dredhitë e këtyre për ta “blerë”dhe thyer heroin.
I pakompromis qëndroi Deda edhe ndaj presioneve dhe shantazheve të të huajve
europianë në kohën e “sundimit nderkomtar”(debati i vendosur me admiralin
anglez Cecil Burney mbi Hotin dhe Grudën...).43
Kur Mali i Zi hyri për herë të dytë në Shkodër, Deda shkon në Mazrrek e
Pukë; si u nda në Qelzë të Pukës prej atdhetarëve Dom Loro Caka, Rexhep Shala,
Ndoc Ndoja e Simon Doda, kalon nëpër Drin e shkon në Mirditë ku “për tre muej e
gjysë luftoj kundra çetavet esadiste, e ku për fat të zi ra në kurthë qi anmiku i kishte
ngrehë”. Harapi tregon se vdekja e heroit në fillim të shtatorit 1915, është tepër
tragjike. I tradhëtuar prej esadistëve, Deda së bashku me Nik Prelocin dhe djalin e
vet, bien në dorën e serbëve tek Qela e Oroshit. E ndanë prej dy të tjerëve, e lidhën
dhe e grinë me bajoneta në malin e shenjtë të Oroshit. Trupi i tij ndenji mbi dhe i
mbuluar me gjethe pë rreth pesë javë. “Do bari e prifti i vendit” më 8 Tetor 1915 e
varrosën te Kisha e Oroshit.44
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Ndërsa në vitin 1917, Delegati apostullik i Shqipërisë Em.Erest Cozzi,
atëherë Fekdkural i Ushtrisë Austro-hungareze, “mik zemre e shum here shoq
punet i fatosit t’onë”, si bëri hetimet e duhura dhe gjeti varrin e heroit, e stolisi atë
me rrasa të latuara. Pas kësaj, me ndërmjetësinë e Cozzi-t që mundësoi nxjerrjen e
lejes nga zyrat administratore, e reja dhe e bija e “fatosit”, nxorën prej andej eshtrat
e tij dhe të të birit për t’i rivarrosur diku tjetër...(Eshtrat e heroit u rivarrosën në
oborrin e Kishës së Gjuhadolit në Shkodër-shënimi im, H. G.).45
Bashkëpunimet e Harapit me “Ora e Maleve” janë më të gjera se kaq.
Studiuesi Kolec Çefa thekson se në botimet e Harapit në këtë gazetë duhen
përfshirë edhe disa shkrime mbi arsimin (pa firmën e tij, por me nënshkrimin: P.
Klement Miraj). Siç argumenton Çefa, mbështetur në bisedën gojore me At Zef
Pllumin (nipi i P. Klementit), artikujt e firmosur kësisoj, janë të Anton Harapit.
Ato i përkasin vitit 1924.
Ndër shkrimet më interesante të shkruara prej Harapit që janë botuar te
“Ora e Maleve” mendoj që janë edhe ato të cilat i përkasin rubrikës satirike “Ora
ndër valle”. Autorësia e këtyre shkrimeve është zbuluar për herë të parë prej meje.
Nga ana tjetër, nuk mendoj si studiuesi Çefa që thotë se “Në gazetë (është fjala për
“Ora e Maleve”- shënimi im, H. G.) Fishta mbajti rubrikën satirike (ende e
pambledhun) “Vallja popullore”, firmosë me X”46.
Së pari, studiuesi Çefa flet për një rubrikë e cila realisht nuk ekziston fare. (Ai
ndoshta ngatërron rubrikën satirike “Ora ndër valle”, e vetmja rubrikë e nënshkruar
me X).
Po kështu, mendoj se është i pasaktë edhe mendimi që shfaq Palokë Dakaj
se në gazetën e mësipërme Pader Anton Harapi nënshkruan me iks, shprehur në
librin “Fjalor pseudonimesh (1743-1944)”, botim i Akademisë së Shkencave të
Republikës së Shqipërisë-sektori i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, botuar prej
Shtëpisë botuese “Shkenca”, Tiranë 1998. Me iks A. Harapi nënshkruan vetëm trekatër shkrime gjithsej: dy të botuar te “Ora e Maleve” dhe dy të tjerë te “Zani i
Shna Ndout” (Njëri prej të cilëve i takon nr. 6, të vitit 1937 të kësaj gazete).
Për të qenë të saktë, siç del nga shfletimi i koleksioneve “Hylli i Dritës”,
“Ora e Maleve” dhe “Zani i Shna Ndout”, nënshkrimet dhe pseudonimet
publicistike të Anton Harapit janë këto: P. A. H. (Hylli i Dritës); X, iks (Ora e
Maleve); X, iks, Servus X (Zani i Shna Ndout).
Për të konkluduar mbi autorësinë e rubrikës së mësipërme, së pari, kemi
krahasuar shkrimet e saj me shkrimet publicistike të Fishtës. Së dyti, shkrimet e
kësaj rubrike i kemi krahasuar me shkrimet publicistike të Anton Harapit, botuar te
kjo gazetë, por edhe te “Hylli i Dritës” dhe “Zani i Shna Ndout”.
Nga pikëpamja fonetike e drejtshkrimore, ka dallime të ndjeshme në mes të
leksikut të shkrimeve të Fishtës-botuar te “Përndritje”47 dhe leksikut të shkrimeve
45

Po aty.
Çefa, Kolec. Artikuj publicistikë të panjohun të Pader Anton Harapit në gazetën “Ora e
Maleve”, “55”, 5 maj 2008, f. 8.
47
Identifikimi i publicistikës së Fishtës është bërë me koleksionin e “Hyllit të Dritës”,
“Postës së Shqypnis”, numrin përkujtimor “At Gjergj Fishta”, 1941, i Benedikt Demës,
46

154

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

botuar në rubrikën satirike “Ora nder valle”. Por edhe një afëri të dukshme në mes
të mjeteve dhe formës gramatikore të të gjithë shkrimeve të Harapit (botuar te “Ora
e Maleve”, “Hylli i Dritës” dhe “Zani i Shna Ndout”) dhe shkrimeve të rubrikës
satirike në fjalë.
Për saktësi, përmendim që në shkrimet e tij të lartpërmendura, kur Fishta e
shkruan lidhëzën kohore kur, po këtë lidhëz nënrenditëse Harapi e shkruan në
trajtën kuer; për autoritet të Fishtës, Harapi përdor trajtën auktoritet; Fishta
shkruan tonë (përemër pronor), Harapi shkruan t’onë; Fishta shkruan tuj (trajta
duke që i paraprin përcjellores së një foljeje), Harapi shkruan tuej; Fishta shkruan
gjuhë, Harapi giuhë; (Rrallëherë Harapi shkruan edhe gjuhë, si në rastin: Ma i
kjarti shej i kombsis asht njisija e gjuhës: A jemi shqyptarë a por do të bahemi?f.28 në librin “Shqyptari dhe bota e tij”); Fishta shkruan ndërmjet, ndërsa Harapi:
ndershej, mjedis, made, por edhe ndërmjet; Fishta: zgjedhje e shumë rrallë
zgiedhje; ndërsa Harapi: zgiedhje e shumë rrallë zgjedhje; Fishta: gjasë, ndërsa
Harapi:giasë; Fishta: komi, ndërsa Harapi: kombi; Fishta: i gjatë, ndërsa Harapi: i
giatë; Fishta e shkruan bashkë trajtën e bashkuar: ua, ndërsa Harapi: u a; Fishta: ta,
ndërsa Harapi: t’a; Fishta: komtare (për mbiemër), ndërsa Harapi shkruan:
kombtare; Fishta: gjymsë (e shumë rrallë gjysë), ndërsa Harapi: gjysë (e shumë
rrallë gjymsë); Fishta: qeveria, por dhe qeverija; ndërsa Harapi: qeverria, por dhe
qeverrija; Fishta: sonë, ndërsa Harapi: s’onë; Fishta kurrkund, Harapi kerkund;
Fishta vllazent tuj, Harapi vllazent t’ue; Fishta t’asaj kohe, Harapi t’asajë kohe;
Fishta ndoj punë, Harapi ndo’i punë; Fishta njerzimit, Harapi nierzimit; Fishta
kufijt, Harapi kufitë; Fishta njitë, Harapi njitas; Fishta kallxon, Harapi kallzon,
kalzon; Fishta: me ja shperthye, dikur, ma, tande, na, tem, të gjegjunit,etj; Harapi:
me i a…, dikuer, m’a, t’ande, ne, t’ëm, të gjegjunt,etj.
Harapi përdor shprehje e proverba, të tilla, si: ti luej e nafaka luej, pirolla i
kjoftë, me ba bankrrot, me i a dyndë vnerin, shka len prejë micet gjuen mi; ku do
rasha, mos u vrasha, etj.
Elemente të përbashkëta në ndërtimin e stileve të këtyre autorëve: Asht, aj,
per, nder, burrni, lmuetas, prej, prejë, i sugurtë, vetun, gjytet, ndërmjet, ba- baj,
luej,ma para se, nji, un, icilli, e cilla, duem, mëndyrë, komisjoni etj.
Shkrimi “Nder tela….”, që i takon nr.7, të datës 27 Maj 1923, ndërtohet
mbi një dialog të vazhdueshëm të Puntorit me Zyrtarin për të zbërthyer
domethënien e punëve dhe të zhvillimeve shqiptare të asaj kohe:
Puntori- shka don me thanë qi kurr së mund e mora vesht punen e ksajë dreq
Shqypnijet!Kuer më permendë kush Ameriken e di se asht vendi i pareve, Inglizin e
majë per nieri diplomat e politiket, po foli kush per Alleman, më ve’ mendja te
puna e te dieja, e kshtu per ç’do nahije diç m’epet me thanë e me mendue, por
Shqypnia, per mue asht si prralla e Gjo Mar Shkallës.48

numrin përkujtimor të Shejzave, 1961 dhe monografinë “Gjergj Fishta, Jeta dhe Veprat” i
Pal Dukagjinit, 1992. ( Shënim në futnotë në: Gjergj Fishta. Përndritje, “Lajmëtari 2000”,
Tiranë, 2000, f. 9).
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Punëtori duke luajtur të paditurin, pyet zyrtarin, e ky i fundit përgjigjet.
Punëtori pyet se ku shkon gjithë ky mund i popullit: Besa nji Zot por e din se shka
do të hjekim per pagesa, por thaçë se po më kalzon se ku shkon gjithky mund qi
bahet e gjith kjo pare qi derdhet.49
Përgjigja e Zyrtarit është: Mos e tier ma giatë lum djali, se ke prekë nder
tela. Shqypnija per me u majtë ka nevojë per zyrtarë, zyrtarët do të paguhen prejë
popullit, e se si ja ban mandej populli per me pague aty din vetë. Por paguej e mos
druej.50
Dialogun e zotëron një humor i shëndetshëm, por edhe ironia e sarkazma
për zyrtarët e korruptuar të asaj kohe, që nuk mendojnë për jetën e popullit të
thjeshtë. Humori buron nga ai popullor dhe zhvillohet në një linjë origjinale duke
ruajtur shtratin dhe ngjyrat e të parit.
Në replikën e dytë të Punëtorit (...a din me më kalzue a ka kund Shqypni?)
ideja që nuk shfaqet, por nënkuptohet, është mjaft e rëndësishme dhe shpreh syrin
realist të vlerësimit të gjendjes së rëndë të Shqipërisënga njerëzit e thjeshtë. Për
këtë gjendje ata bëjnë përgjegjëse qeverinë. Më e dukshme kjo e fundit është në
ironinë që zotëron replikën e dytë të Zyrtarit: “Ty me giasë, mas hallit, të paska
lanë edhe mendja;po si pvetë a ka Shqypni, mas topave qi janë shprazë e mas
ligjeratave qi janë majtë me 28 Nanduer! Balonat kanë ardhë, ingjenjerat kan’ fillue
m’ u perda, parlamenti vijon çashtjet gjithnji e per shpejti do të kemë edhe
asemblen komtare”.51
Në rubrikën “Ora nder valle”, në nr. 8 të datës 3 Qershor 1923, Harapi
boton shkrimin me titull ”Në mërgim”. Në këtë shkrim prej 19 rreshtash
tipografikë, ngrihet lart roli e kontributi i gazetës “Ora e Maleve” në mbrothësimin
e punëve të Shqipërisë në kohën e viteve 1923-1924, për të cilën kemi folur
gjerësisht më lart:Të falem Orë! Ti e ke shpetue Shqypnin gjithsaherë asht ndodhun
nder rreziqe derë më sod, e ti ke per t’ a pshtue edhe mas sodi. Mos me pas qenë ti,
Ora e malevet, marë Shqypnija, sod kush e din nen zgiedhë të kuej do të gjindej e
mundueme edhe e shnderueme. 52
Shkrimi “Të merguemit” është një monolog dashurie e dhimbsurie i Nanës
Shqypni që i drejtohet të merguemit. Është një monolog i spikatur, që përtej
kuptimeve të drejtpërdrejta të konkretes, na jep të kuptojmë simbolikën e luftës dhe
përpjekjeve të vazhdueshme të të mërguarve politikë për atdheun e tyre: Të falem,
bir! Nonse larg zemers s’eme me trup, me shpirt ty të ka Nana Shqypëni në loçkë.
Per mue burgimin, mergimin sprovove! Jam sugure se per mue, per jeten t’eme, je
gadi t’epish edhe proven e mrame të dashtënis; je gadi të bash deken!53
Për mjetet dhe formën lakonike të shprehësisë ngjan me një etyd. Harapi si
një prej atdhetarëve e idealistëve të kulluar shqiptarë, çdo orë e çast të jetës ka
jetuar me shqetësimet dhe hallet e Shqipërisë. Dashuria e tij për atdheun, ka qenë e
49
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thjeshtë dhe e pabujë, ngaqë ka qenë e vërtetë dhe jo false apo shtirake. Asnjëherë
nuk ka qenë një dashuri me interes apo me kushte. Këtë e tregojnë thjeshtësia dhe
përulësia, si veti dhe virtyte të karakterit, që përbëjnë njëherazi edhe një mënyrë të
jetuari.
Një shqetësim i brendshëm i tij për fatet e Shqipërisë ngre krye në shkrimin
e shkurtër ironik e sarkastik “Çmime”: Të parin çmim e fiton kush të dije me kalzue
se në ç’krrabë virret, me ç’fije lidhet e sa thellë do të bije Shqypnija, po bani me
rrshitë e me marrë teposhtë. I dyti çmim i epet ati qi të dije me e matë kohen edhe
sa ngiatë pa u kputë fija e me vojtë ku së kje Shqypnija? E fiton çmimin e tretë kush
të na çojë me shkrim e nenshkrim se cilla asht mndyra ma e shkurtë e ma e sugurtë
per me pshtue Shqypnin prej kti rrezikut.54
“Shka len prejë micet gjuen mi” është një shkrim i ndërtuar nëpërmjet një
dialogu babë e bir, që shtjellon temën e atdhetarizmit.Autori i saj është kundër
fenomenit që është bërë modë ndër shqiptarë në atë kohë, atdhetarizmit të
deklaruar: Babë, sa punë lypen per me kenë shqyptar i vertetë?-Nuk lypen punë por
fjalë… -Pra msuesi na thot ndryshe në shkollë, se nierin e ban kena e jo duka, e se
nuk mjafton me shitë atdhetarizem me fjalë, por duhet me punue per Shqypni. –Aj
asht ne e Lekës he krahthatë!Po së punove per vedi, ke metë në zall ti me gjith
Shqypni. Shka u qiti Shqypnija atyne qi u borne mas sajë?55
Figura e mësuesit në këtë shkrim njëjtësohet me atë të atdhetarëve të
vërtetë, që autori i shkrimit i quan Ne e Lekës. Gjithashtu Harapi nuk lë pa
ironizuar dhe stigmatizuar qeveritë e ndryshme dhe udhëheqësit shqiptarë, që me
mënyrën materialiste dhe zhvatëse që drejtuan, hodhën poshtë, injoruan dhe
zhvleftësuan kontributet e ndryshme të idealistëve shqiptarë. (A nuk është në të
njëjtën linjë mendimi me Harapin edhe F. Noli, kur shkruan për një idealist të
këtillë: Nëno moj, ç’është përpjekur/Gojëmjalt’ e zemërhekur,/Syrgjyngjallë e
syrgjynvdekur/Ky Vigan Liberator.// Ti s’i dhe as varr për hor ?... ).Kur lexon
shkrime të tilla, përveç të tjerash, mendon se sa pak ka lëvizur në aspektet e
mësipërme, që nga ajo kohë e gjer në ditët tona, mentaliteti i shqiptarëve.
Siç vihet re edhe nga analiza e shkrimeve të mësipërme të kësaj rubrike,
Harapi i ndërton ato duke u mbështetur në fabula jetësore situatash të gjalla e mjaft
realiste. Njëherazi fabula të selitura nga pikëpamja e ndërtimit, përmbajtjes dhe
stilit. Në to ai trajton shqetësimet e mëdha të popullit e të shoqërisë shqiptare,
rrugët e zhvillimit e të ecjes përpara të Shqipërisë.
Në shkrimin “Giuha e Gishti”, nëpërmjet një humori të hollë e me një
gjuhë sofizmash, të një strukture mjeshtërore e gjetjesh gjithaq mendimesh të befta
e origjinale, Harapi trajton e argumenton se si do të arrijë të bëhet Shqipëria.
Njëherazi ai arrin në përfundimet se Shqipërinë do ta bëjnë atdhetarët e vërtetë e se
këta numërohen me gishtat e dorës.56
Ideja e rëndësisë dhe vlerës së grupimit politik “Ora e Maleve” në jetën
politike shqiptare, roli i ri i saj që do të luante, duke marrë në kuadër të opozitës së
54
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kohës frenat e jetës shtetërore e politike shqiptare, pas zgjedhjeve të përgjithshme
elektorale të vitit 1923, spikatin në shkrimin “Buk e Politikë”, që botohet nga autori
në nr.29 të datës 22 Tetor 1923. Siç kemi theksuar më lart në këto zgjedhje ky
grupim kishte kandidatët e vet për deputetë. Është po ajo mënyrë ndërtimi e disa
prej shkrimeve të mësipërme që kemi analizuar.
Katundari që është një prej dy vetave që ndërtojnë shkrimin, jep me fjalët
e tij kuadrin realist të situatës politike shqiptare në prag të zgjedhjeve të
mësipërme: shka me të kalzue, more burrë, qyshë dje qi vuna kamen në ket mollë
Shkodre, me janë ba met shoshë;pa ‘j dikush thumit dikush patkonit, kndej politika
andej qeverrija, diku partija atje “Vllaznija”, fundi, un së po dij me marr gja
vesht.57
Në fjalët e replikat shtjelluese të Shkodranit lëvdohet roli dhe
konstruktiviteti i “Orës së Maleve”, qëllimet atdhetare të udhëheqësve të saj, që pas
zgjedhjeve mund të jenë udhëheqësit e vërtetë të Shqipërisë.58
“Shka së ban parja!?” titullohet shkrimi i kësaj rubrike i nr.30 të datës 27 Tetor
1923. Në këtë shkrim Harapi stigmatizon efektet negative të parasë në jetën
shoqërore e njerëzore. Midis të tjerash ai nënvizon:
E po shka së ban parja!? Parja shpon detin-por t’ep edhe malin. Parja shet vendine parja dan kuvendin. Parja shet fisin- e parja të zen bishtin. Per pare shiti i biri
t’amen-me pare i bani gjamen. Me pare je sokol-por parja të ban edhe hor. Per
pare po bahena shqyptar-me pare po bajmë Shqypnin. Për pare së luhet dajreKush së ka pare së ka çajre.59
E më poshtë vazhdon:
Valla, m’a merr mendja se i kam ra në të, por kishe me dashtë me dijtë kush shet
erz e burrni per me iba t’u ngiatë jeta ksajë dreq parje? Un po t’i kalzoj me gisht e
ti qiti me bisht: 1. Njata qi han buken e permysin kupen.2. Njata qi bzan me gojë,
por flasin me gisht. 3. Njata qi rrinë ndrejtë e flasin shtremt. 4. Njata qi kurr së
janë të zott me thanë jo.5. Njata qi bajn be 9 herë e s’e majten asnji herë. 6. Njata
të cillve së ka shka ju ha mia mas darke e kan pare me tretë. 7. Njata tëcillët tuej
mos ja vjeftë kuej nji pare, rjepen buzësh e musteqesh per me u diftue se diç janë. 8.
Njata qi të merit i thonë i keq e të keqit i thonë i mirë.9. Njata qi e kan per zanatë
me shtypë rrena në havan. 10. Njata të cillët me gjith se e dijnë se e kan menden e
ngushtë, ven kandidaturen per deputet per me zgja xhepat etj. Të cillëve per shkak
të pares u ka dalë boja ç’ka dit.60
Në nr. 35 të datës 22 Nëntor 1923, Harapi boton në këtë rubrikë shkrimin:
“Çë po losim loder…” Në këtë shkrim autori ironizon mendësitë dhe qasjet e
shtrembëra, motivet materialiste dhe shpenzimet financiare pa kriter që bëhen për
fitoren e pushtetit në fushatat elektorale të zgjedhjeve: …Në fund të punës, na të
dam se të dam, pse gjithkush per vedi, as ma mirë asht mos me u prishë per ket
punë; por po ja u shterrim thasët, e mandej po ja nisim valles së mrame: Haja
57
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qenit, pija qenit/ Edhe bje karadyzenit./ Qeverija banë perpeq,/Parja e Shtetit
shkon per dreq.61
Vargjet: Agë Zymeri së na u martue:/Po, more, jo-o!/Desht me marrë
Shqypnin per grue:/Po, more, jo-o!62 përveç idesë që aspirantë të tillë të pushtetit
(këta për të cilët folëm më lart), kërkojnë të kenë një pushtet të pakufizuar që t’i
vjelin përfitime personale gjithfarëlloj, janë madhështore edhe në mënyrën e
shprehjes artistiko-gjuhësore. Kjo tregon veç të tjerash edhe për elemente të
theksuara e origjinale letrare të publicistikës harapiane.
Një gjetje tjetër origjinale nga pikëpamja e ndërtimit pason në shkrimin
“Dreqent në Shqypni”. Shkrimin e karakterizon një simbolikë e gjetur dhe e
goditur. Dy vetat ndërtuese janë Ora e Shqypnis dhe Ora e Maleve. Dialogët që
shkëmbejnë të dyja Orët kanë lidhje me fatin e keq të Shqipërisë që e kanë zaptuar
dreqent: Ora e Maleve- Po si? Shqypnija ka punë me dreqen? Ndjeva e së ndjeva:
por se dreqent zaptojnë marë nji popull e nji shtet, kjo asht punë shqym per
mnerë.63
Për Harapin, janë këta dreqen, shqiptarë - antishqiptarë, që po e çojnë
Shqipërinë drejt greminës.Për të ata janë të tre formave: 1.Që frymëzohen prej
dasisë Toskë-Gegë 2. Që frymëzohen prej dasisë Kristian –Mysliman 3.Që
frymëzohen prej konfliktit Bujq-Beljerë.64
Në shkrimin e titulluar “Asht nji kashë e nji lashë” spikat një formë tjetër
ndërtuese, ajo e gjëagjëzës. Vetë titulli i shkrimit shpreh një formulë tipike
popullore shkodrane të ndërtimit të gjëagjëzave (Asht nji kashë e nji lashë = Na
ishte njëherë). Idetë që e përshkojnë 10 pyetjet e shkrimit, lidhen me gjendjen e
vështirë ekonomiko-politike të Shqipërisë së viteve 1920-1924. Autori A. Harapi
aludon këtu për Ahmet Zogun si shkaktarin e një gjendjeje të tillë65(Kujtojmë këtu
që A. Zogu është zgjedhur për herë të parë Kryeministër në vitin 1922...).
Në shkrimet e kësaj rubrike përveç elementeve gazetareske, nënvizuam që
spikatin në mënyrë harmonioze edhe elemente letrare, si: gjuha e figurshme me një
mbështetje të fortë në tabanin popullor, shprehjet frazeologjike të lira e të
ngurtësuara, proverbat, pasuria dhe veçoritë dialektore të leksikut, fjalët e rralla,
dhe simbolizmi i goditur. Duhet thënë se këto shkrime i dedikohen më shumë
lexuesit të thjeshtë, popullit dhe rrinë shumë afër psikologjisë së tij. Por kjo nuk do
të thotë se nuk mund të shijohen edhe nga kategori intelektuale, elitare.Sepse
përveç cilësive të nënvizuara, ato dallohen edhe për idetë e fuqishme kritike e
stigmatizuese si dhe nëntekstet e thella e të guximshme.
Mendojmë se vetë elementet ndërtuese të kësaj gjëagjëze, që ofron një
qasje realiste të problemeve më të rëndësishme të aktualitetit politik e social të
Shqipërisë së asaj kohe, e shprehin një gjë të tillë: 1. Njiqind vetë së mund e
pleqnojnë, katerdhetë e dishmojnë, pesdhet vetë e çpartallojnë - Shqypnija. 2. Ka
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sy e nuk shef, asht gjallë e nuk ndien, po e there e së qet gjak, me e mytë nuk des Populli shqyptar. 3. Shka ndolli zogu e shka po na qet prendvera në Shqypni? –
Anarkin.4. Deri kuer Shqypnija do të rrijë me shpirtë nder dhamë? Derë të kndojë
mbi të – Zogu i qyqes.66
Siç kemi vënë re edhe në shkrimet e tjera të kësaj rubrike, veç të tjerash në
to bie në sy një përpjekje e vazhdueshme dhe e kujdesshme e udhëheqësve idealistë
për ta edukuar popullin e thjeshtë me normat dhe rregullat e demokracisë, me vlerat
e saj që lidhen me sjellje e qëndrime civile, me guximin qytetar, njohjen e ligjeve,
solidaritetin e socialitetin etj. Kjo gjë bie në sy jo vetëm në shkrimet e kësaj
rubrike, por edhe në shkrimet e tjera të Harapit, qofshin këto në “Ora e Maleve”, në
“Hylli i Dritës”, “Posta e Shqypnisë” apo diku tjetër. Është një veçori kjo jo vetëm
e shkrimeve të Harapit, por edhe të Fishtës, L. Gurakuqit, L. Shantojës etj.
Në shkrimin “Qeveri – Shtet – Atdhe”, autori shtjellon dhe argumenton
idene se pseudoqeveritarët tanë të asaj kohe janë një kategori njerëzish që ndyjnë
shtetin dhe atdheun.Gjithashtu ai argumenton se, kur kritikojmë qeverinë për punë
të dobëta, nuk do të thotë se kemi fyer shtetin apo atdheun. E kundërta e optikës që
mbron e argumenton ai, ështëmendësi karakteristike për vendet me shoqëri e
zhvillim të prapambetur, që frenojnë në esencë mendimin kritik dhe janë
konformiste.67
Në shkrimin”Kush thumit e kush patkonit” Harapi shtjellon temën e
ekzistencës së jetës sonë shtetërore. Sipas tij, ajo është e lidhur ngushtë me
gjendjen politike ndërkombëtare, veçanërisht gjendjen politike të Europës.Ndërsa
gjendja ekonomike është e vështirë. Shkaku kryesor i prapambetjes dhe gjendjes së
tillë të vendit, është qeveria. Në fund ai konkludon se shteti ynë do të qëndrojë prej
punës e vullnetit të disa atdhetarëve dhe vetë popullit shqiptar.68
Në shkrimet “Kaperceva dy tri male”, “Kudo rasha mos u vrasha”, “M’ a
myti barra shojnë...! Mirë e ka mirë e pastë!” dhe në ndonjë tjetër trajtohet ideja e
luftës politike të drejtë e të ndershme që zhvillojnë grupi e gazeta “Ora e Maleve”
në Shkodër e në të gjithë Shqipërinë. Në to spikat ideja e përkushtimit të denjë e të
vërtetë të tyre ndaj popullit dhe atdheut.
Te “Kashë e lashë” theksohet puna e dobët dhe korrupsioni i parlamentarëve
shqiptarë. Por stigmatizohen edhe fenomene negative të jetës dhe shtetit shqiptar.
A. Harapi dhe “Hylli i Dritës”
Revistës “Hylli i Dritës”, më shumë se çdo organi tjetër botues të kohës së
vet, por edhe të çdo kohe tjetër, do t’i shkonin epitetet “hijerëndë”, “hirëplotë” apo
metaforat “hambarë të mbushur plot”, “minierë ari”, cilësimet “revista më e mirë
kulturologjike, politike, sociale, fetare, letrare, etj. në Ballkan”, etj. Numri i parë i
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saj doli në nëntorin e vitit 1913, duke u bërë “shprehësja kryesore e aspiratave të
elitës shqiptare për pavarësi, shtetformim, liri, demokraci e kulturë perëndimore”69.
Ajo është e lidhur ngushtë me emrin e françeskanëve shqiptarë e kryesisht të Gjergj
Fishtës, i cili, siç shprehet Agron Gjekmarkaj, qysh në editorialin e parë dëshmoi
që busulla do të shënonte vetëm një drejtim-Evropën: kur flasim për ekzistencën e
Shqipnisë na e nënkuptojmë gjithmonë si shtet të qytetnuem dhe europian. Me
emrin e “Hyllit të Dritës” janë të lidhur pazgjidhshmërisht emrat e Gjergj Fishtës,
Anton Harapit, Shtjefën Gjeçovit, Gjon Shllakut, Eqrem Çabejt, Ambroz
Marlaskajt, Benardin Palajt, Donat Kurtit, Pal Dodajt, Marin Sirdanit, Justin
Rrotës, Danjel Gjeçajt, etj.
Studiuesi Gjekmarkaj mendon se nga pikëpamja kronologjike veprimtaria e
kësaj reviste ndahet në katër periudha: 1.Periudha e parë, përmblidhet në vitet
1913-1914, e cila, thënë me fjalët e Vili Kamsit, konsiderohet si një periudhë
paraqitjeje e sprove ku dëshmohet aftësia e shqiptarëve për tëndërtuar shtetin e tyre
mbas pesë shekuj pushtimi të huaj, marrëdhëniet mes lirisë e kombit, në mes
kombësisë e fesë, në mes individit e shtetit, në mes shoqërisë dhe shtetit, diskutohet
gjeokultura e gjeopolitika, raporti me qytetërimin dhe rrugët për ta arritur atë.
“Hylli”i fillimeve vuri bazat për një seri studimesh, si ato: albanologjike, letrare,
etnografike, folklorike, pedagogjike, duke nxjerrë në pah gjithë atë pasuri
shpirtërore që kishte mbetur e pacënuar nga nata otomane dhe që vetvetiu rizgjohej
identitare në përputhje me bazat e qytetërimit europian.
2. Periudha e dytë, shënohet me sprovën demokratike ndërmjet viteve
1921-1924. U krijua modeli i polemikës demokratike, si armike e hapur e
feudalizmit shqiptar, mentalitetit dhe përfaqësuesve të saj në politikë, si
“surratqerepi”, “shakllabani”, “dylmja”, “dudumi”, “muhaxhiri”, që kishin zënë
zyrat e shtetit. Në këtë kohë në faqet e revistës përfshihen emrat më të spikatur të
mendimit shqiptar. Kjo kohë 4-vjeçare, ndryshe nga periudha e parë, konsiston kah
një përgatitje demokratike e qytetarit. Gjithnjë sipas Gjekmarkajt, qëndrimi
antizogist iFishtës dhe mbështetja për lëvizjen e Fan Nolit, kushtëzuan qëndrimin e
qeverisë së Ahmet Zogut, e cila e mbylli “Hyllin”.Amnistia politike, paqja me
Zogun, si dhe rikthimi i Gj. Fishtës nga ekzili, bëjnë të mundur që më 1930-n gjer
në dhjetor 1944 të ridalë “Hylli i Dritës”.
3. Kjo periudhë, pra 1930-1944, përbën periudhën e tretë. Siç dihet, më
1944, revista mbyllet. Pushtetarët komunistë fillojnë vrasjet, burgosjet dhe
persekutimet e llojeve të ndryshme kundrejt figurave kryesore të françeskanëve,
por edhe të klerikëve të tjerë katolikë, duke mos përjashtuar shumë prej figurave
më të rëndësishme të tyre që bashkëpunuan me “Hylli i Dritës”.
4. Periudha e katërt, fillon në vitin 1993 dhe vazhdon në ditët e sotme.
Filozofi Ardian Ndreca, Drejtor i “Hyllit të Dritës”, qysh nga viti 2005 e më pas, ka
botuar 32 numra. Për “Hyllin e Dritës” nuk prajnë fjalët.Historia e saj e madhe nuk
mund të zhbëhet, as me dhunë, as me falsifikime. Ajo që ka ndodhur me të pas vitit
1944 e gjer në vitin 1990 është një turp. Kjo revistë për shumë kohë do të mbetet
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dëshmi e gjallë e mendimit dhe historisë sonë kombëtare. Një prej emrave qëështë i
lidhur fort me këtë revistë është ai i Anton Harapit.
Në se i referohemi mendimit të At Danjel Gjeçajt, numri i artikujve që
Harapi ka botuar te kjo revistë është rreth 50. Përgjithësisht ato i takojnë periudhës
së viteve 1930-1936, kur Harapi ishte drejtor i kësaj të përkohshmeje. Siç nënvizon
At Danjeli, në to subjekti ndryshon, por tematika mbetet e njëjtë: sociologji
shqiptare në dritën dhe shtrirjen e parimeve të krishtera.70
Shkrimet e tij të para në këtë revistë Harapi i botoi në vitin 1930. Të këtij
viti janë shkrimet: Prej kahë do të nisemi e ku do të kapemi; Rrfana e jetës
shqyptare; Shka prêt atmja prej studentash unversitarë; Menimi jonë mbi çashtjen
arsimore; Tri zanamare ase harmonija ndër elementa të nryshëm në Shqypni;
Njisija kombëtare e edukata e popullit; Lmashku i hiperkulturës në Shqypni; T’a
vemë gurin e themelit…; A jemi shqyptarë, apor do të bahemi,etj.
Ndërsa botimeve të vitit 1931 i përkasin shkrimet e mëposhtme: Morali i
shtetit e morali fetar nuk janë thikë e brisk; Për pshtim tonin; Tue punue do të
bahemi të zotët e punës; Nuk jemi si thonë…;
Janë botime të vitit 1932 shkrimet: Rrymë të reja arsimore; Stërvitje
logjike; Rrymët e jetës shqyptare.
I përkasin vitit 1934 shkrimet: Letër e hapun; Nji fyshek qorr; Idealogji
shqyptare; Nji kërkesë për modus vivendi; Smunja e kohës.
I përkasin vitit 1935 botimet: Dukë e kenë; Shka duam na katolikët; Nierz
qi shkojn e nierz qi vin; Harti letrar e morali; Si xun fill rrenat e kohës moderne;
Lum i forti; Përgjegjsi n’edukatë e tagër edukate.
Janë të vitit 1936 botimet e mëposhtëme: A edukon shkolla; Varrë e vjetër
- Ethe të reja; Korçë e Shkodër (Përshtypje e kujtime); Kulla e mnjenueme; Kush
shpifet; Dy lot e nji betim; Idealista pa ideal.
Në këtë revistë Harapi ka botuar edhe shkrimet të tjera duke vijuar në
mënyrë kronologjike prej 1936 e deri në vitin 1944. Ndër to përmendim: Tok; Tue
kujtue 25-vjetorin shqyptar; Problemi i madh kundrue në 25-vjetorin shqyptar;
Myllja sensacjonalee 25-vjetorit në komunën e Kastratit; Tue hi në të dheten vjetë;
Opinioni publik; Fijeja e lamshit; Randsia e besës te shqyptarët; Shqyptari i madh;
Burri, burrë, grueja, gru; Nji mik i lartë e nji pritje bujare; Andrra çuet e andrra
fjetë; Katolicizmi dhe shpirti kombtar; Burrë nder burra të dheut; Nji theori e re;
T’a bajmë monumentin kombtar: Bashkimin e shqyptarvet. Analizën e shkrimeve
të botuara te “Hylli i Dritës” e kemi ndërtuar sipas problemeve të trajtuara nga
autori.
Atdheu dhe kombi
Anton Harapi është një prej idealistëve më të shkëlqyer shqiptarë. Idetë e
tij brilante jo vetëm ruajnë autenticitetin, por edhe jetëgjatësinë. Ato nuk janë flakë
kashte. Ndaj dhe pas 70 e ca vjetësh pas artikulimit të tyre të parë, e ruajnë
tingëllimin dhe freskinë. Ai e ka dashur Shqipërinë me një dashuri të pashoqe, me
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zjarrin e një zemre që digjej pak nga pak për të; ka menduar për të ditë e natë, duke
u përpjekur për të bërë më të mirën. Shprehje konkrete e këtij përkushtimi e
dashurie janë edhe angazhimi e përpjekjet e tij për të realizuar sistemin “Ideologji
shqyptare”, që do të përbënte ideologjinë tonë kombëtare. (Për këtë sistem dhe
veçoritë e tij kemi folur në kreun e tretë të punimit).
Ky projekt i madh i tij përbëhet prej një sërë pikëpamjesh e idesh filozofike
e sociologjike, ekonomike e kulturore, fetare, historike dhe etnopsikologjike. Të
mos harrojmë se në atë kohë, konceptoheshin e hartoheshin edhe projekte të tjera të
rëndësishme me theks kombëtar.Krahas dhe pavarësisht tij, janë elaboruar edhe
projekte, si ai i “Neoshqiptarizmës” të Branko Merxhanit, “Shqypnia Spirituale” e
Gjenço Bardhit, etj.
Këndvështrimet e autorit tonë janë origjinale dhe japin zgjidhje realiste e
afatgjata të problematikave kombëtare. Projekti i tij është i gjerë e i thellë, por
edhe i adaptueshëm. Si fazë të parë të objektivave madhore të veta me anë të tij
Harapi merr përsipër të realizojë tejkalimin e krizës së thellë që kishte prekur
vendin në kuadrin e një krize të gjerë europiane.
Në një prej shkrimeve që mund të përfshihet tek “Ideologji”, Harapi kërkon
edhe rrugët për themelimin e një Shqipërie ideale ose shpirtërore: “Në shka t’a
pshtesim e t’a vendojm idealin t’onë porsi nierz e porsi shqyptarë? Mbas çëfarë
kriteri do të punojm per realizimin e nji Shypnije shpirtnore ase ideale?” Dhe
përgjigja është: “Tanë ata shka përban idealogin tonë porsi nierz e porsi
shqyptarë, mund ta themi me dy fjalë: Kulturë shpirtnore e njimendtë, e vetmja
vlerë nierzore e kulturë shqyptare në vështrim të fjalës, e vetmja vlerë e
shqyptarit”.71
Kjo kërkesë, rrugëzgjidhje, siç thekson autori, nuk ia mohon vlerën
kulturës materiale, as të mirave të tjera njerëzore. Por, këto të fundit duhet të jenë të
rendit të dytë dhe janë e duhet të jenë përftim i kulturës shpirtërore. Harapi mendon
se krijimi i një sistemi të tillë nuk ka të bëjë me ndërtimin dhe zgjidhjen e një
çështjeje të veçantë, por me aspektet më themelore e më të rëndësishme të jetës
njerëzore. Ai mund të mendohet si një kryeçështje. Mjafton t’i jepet ndërtimit të tij
gjer në arsyen e fundit. “Thirret e asht ideale a por shpirtnore nji gja, pse shihet
vetem me syrin e mendjes, gjindet vetem në botën e idevet e themelohet nder
lamije të patrandshme të jetës shpirtnore, qi janë parimet e arsyes e të moralit; e
sikurse nuk pershihet me shise ashtu nuk ka realitet në botën trupore as në rrethin e
jetës sensitive”.72
Për Harapin, rilindja jonë mendore, morale, shoqërore, artistike apo letrare
duhet të marrë parasysh parimet dhe normat e përgjithshme e të paluajtshme të
kulturës botërore e të vlerave njerëzore. E për këtë duhet shpallur idealizmi i
vërtetë, me të vërtetën dhe të drejtën objektive, të mirën e të mbarën-sistem
filozofie i Sokratit, Platonit, Aristotelit, Akvinatit, Leibnicit dhe Kantit (Por edhe i
Otto Willmanit). Ajo që Harapi konsideron “pamja relative”, presupozon që
parimet e përgjithshme të kulturës botërore dhe vlerat e përgjithshme të njerëzimit
71
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të ndërthuren me formën e me frymën, me shpirtin dhe me karakateristikat
shqiptare.
Në shkrimin “Tok”, tri fjalët: bashkim, bashkëpunim, solidaritet, autori i
përkthen si ngallnimin e interesave të përbashkëta me veprën e të gjithëve, për të
mirën e të gjithëve. Ky trinom për të është palca e ideologjisë në lëmin e politikës
sociale. Idetë dhe teoritë e ndryshme në këtë drejtim nuk duhet të mbeten në letër
dhe të kthehen kësisoj në utopi, por ato duhet të kërkojnë rregullimin e punëve në
terrenin konkret të jetës shoqërore e kombëtare. Duke vërejtur me sy kritik
realitetin, ai nënvizonte: “Të pakë janë ata qi merren me palcin e punvet, me dellin
e jetës, me ata shka asht njimend, e si asht në realitetin e vërtetë”.73
Në ndërtimin e ideologjisë sonë shqiptare nuk duhet të udhëhiqemi nga
kritere të radikalitetit, sepse jeta shqiptare, tradicioni, normat, morali dhe arritjet
tona gjithsesi shënojnë edhe vlera, që duhen konsideruar. Për Harapin drejtësia
bashkon, vëllazërimi ështëi vetmi që mund të na lidhë tok në jetën kombëtare. “E jo
vllaznim per dukë, as vllaznim nevoje, as interese materjale, por vllaznim
shpirtnuer, i bam me të mushun mendje, i ndjekun me ndiesit e zemres e i ushtruem
me veprat e dashtnis së njimendtë në vështrim të fjalës…Trinomi ideologjik:
bashkim, solidaritet, ide kolektive, të shndërrohet pra kshtu: drejtsi e zbatueme,
moral i sigurtë, dashtni e njimendtë. Per ndryshe ideologija e jonë asht në rrezik të
jesë golle e të dështojë”.74
Shkrimet që përmendëm më lart kanë të përbashkët tematikën e jetës
shoqërore dhe kombëtare. Ato trajtojnë me mjaft kompetencë koncepte e kategori,
si: atdheu, populli, shteti, kombi në shikimin e tyre diakronik, por edhe atë
sinkronik. Autori zotëron gjithë diturinë për t’ia dalë me sukses trajtimeve dhe
shqyrtimeve të tilla, analizave që kërkojnë përveçse një formim të përgjithshëm
kulturor edhe infomacion dhe kulturë tepër speciale. Shkrimet në fjalë janë të
mirargumentuara dhe mbështeten në të dhëna e fakte. Referencat që shfrytëzon
autori i tyre i përkasin niveleve më të larta të fushave të ndryshme të njohjes e
mendimit. Infiltrimi nëpër analiza i teorive të ndryshme, shembujt e sjellë,
interpretimi dhe krahasimi i fakteve dhe të dhënave janë disa prej tipareve më të
qenësishme të tyre. Të gjitha këto padyshim e ngrenë atë në nivelin e një
enciklopedisti.
Në shkrimin “Tue kujtue 25-vjetorin shqyptar” autori thekson në mënyrë të
sigurtë mendimin e tij të patundur se jeta shpirtërore në jetën tonë kombëtare duhet
të zërë vendin e parë; ndërsa ajo materiale, pa u nënvleftësuar,nuk duhet ta
dominojë atë, siç ndodh fatkeqësisht rëndom në kohën tonë. Përsiatje të tilla
shkruesi i paraqet në pozitat e reflektuesit dhe përjetuesit të kremtimeve të 25vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Për të, edhe ky rast, është shfaqje e
idealit tonë kombëtar e njerëzor.Ai do ta rrotullojë, pra ndryshojë pozitivisht jetën
dhe shpirtin e shqiptarit,do të jetë një stacion reflektimi për të gjithë, sidomos për
udhëheqësit e mendimit shqiptar. Duke e parë në zhvillimet e veta historike

73
74

Harapi, Anton. Tok, Hylli i Dritës, 1/1936,f. 2.
Po aty, f. 6.

164

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

çështjen shqiptare, mendimtarët e ideologët tanë duhet të konkludojnë mbi shkallën
dhe nivelin e këtyre zhvillimeve.
Harapi ka mendimin se, pavarësisht hapave të bëra, Shqipërisë i duhet të
bëjë akoma më shumë në të ardhmen. E tashmja jeton në lidhje të ngushta me të
shkuarën dhe të ardhmen. Në pasazhe të caktuara të botimeve të mësipërme, autori
zbërthen e zhvillon termat “ndërgjegje”, “ndërgjegje kolektive”, duke i ilustruar me
shembuj në kontekstin e jetës shqiptare. Për termin e parë autori nënvizon se është
një fjalë e re, por kuptimi dhe ideja e saj janë të hershme sa shqiptari. Kur ne themi
shqip “me folë me zemër në dorë”, “me folë kah del shpirta”, “me punue me
shpirt”, “me shikjue punën me të drejtë”, etj, “duem të themi me shikjue punen me
ndërgjegje”. Duke vazhduar se ndërgjegja është shpirti i drejtë me të cilin
veprojmë, është një fuqi, një urdhër i brendshëm, një aftësi morale nëpër të cilën,
në një veprim të caktuar, shtyhemi të punojmë përkueshëm me bindjen intime që
kemi për një ide apo parim.
Siç shihet ndërgjegjja është e lidhur me moralin dhe se plotësimi i saj
mbrrin në shkallën më të lartë me karakterin moral. Shqiptarizmi për Harapin,
ndërgjegja kombëtare, mund të dallohet në tri rende: 1.Ka shqiptarë që thonë se e
duan Shqipërinë, se kanë punuar diçka e punojnë për të, “porse mendja u thotë se
Shqypnija do të jetë për ta, e jo ata per Shqypni…”Këtyre u mungon ndërgjegja
kolektive. E është e çuditshme, se ku e gjen kjo kategori shqiptarësh gjithë atë lumë
fjalësh e egoizëm vetiak për të treguar të kundërtën e asaj që janë realisht, për të
treguar se janë shumë të ndërgjegjësuar ndaj idealit kombëtar. 2. Ka shqiptarë që e
duan Shqipërinë, janë të bindur për idealin dhe jetën kombëtare; por këta kanë
ndërgjegje kombëtare të paplotësuar, sepse “në mende të tyne nuk ka Shqypni
ndryshe veç si e mendojn ata”. 3.Ka shqiptarë që as me fjalë e zhurmë, por me
punë e vepra thonë: “Shqipnia kjoftë e rroftë edhe pa ne! Ktyne u flet shpirti e jo
goja. Kta janë forca, ndera e vlera e jetës shqyptare. Kta janë burrat, fatosat e
soçëm. Nder ta ngallnon shpirti mbi nevojë e dobi, altruizmi mbi egoizëm”.75
Përfundimeve të mësipërme u rrinë afër analizat dhe përfundimet që nxjerr
autori në shkrimin tjetër, “Problemi i madh kundrue në 25-vjetorin shqyptar”,
tematikisht i njëjtë me shkrimin e sipërcituar.Për Harapin, ai që i thotë vetes
udhëheqës ka mbi vete tri detyra: të gjejë idenë, ta shfaqë atë në përkim me
ideologjinë që ka ndërtuar e të vërë në shërbim të gjitha fuqitë e veta për të gjetur
mjete të afta për ta zbatuar në praktikë, në jetë.Për të Shqipëria nuk është thjesht
ideale, trillim apo përftim i imagjinatës; ajo është një realitet i gjallë, objektiv, i
prekshëm, me faktorë përbërës shpirtërorë dhe materialë, të njohshëm e të
dallueshëm.
Do të thotë se në mendimin e vet ideologjik Harapi është realist, konkret,
bashkëpunues dhe gjithëpërfshirës. Nga ana tjetër nuk është një teorizues apo
frazeolog. Ai kërkon materializim në praktikë të ideve. Do të ishte një gabim i
rëndë, mendon ai, në se do ta kujtonim Shqipërinë thjesht shpirtërisht e idealisht, të
shkëputur prej nevojave e rrethanave të jetës e të kohës. Ashtu siç është një delikt i
madh, po qe se do ta vëmë tërë entitetin shqiptar ndër vlerën materiale.
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Sipas tij dëmin më të madh Shqipërisë ia sjellin ata që shfaqin e paraqesin
materializmin nën maskën e vlerave ideale e shpirtërore. Në një nga paragrafët e
fundit të shkrimit në fjalë,ai thekson në mënyrë të qartë: “As vetëm idealist, por as
vetem materjalist, due të jem realist, kshtu e kuptoj realitetin e jetës shqyptare. Jo
pra regresista, por përparimtarë, as futurista të pa themel, por çmuesa të së
shkuemes, puntorë të palodhshem të së tashmes e ndërtuesa të njimendtë, mbi baza
të shndoshta tës’ardhmes”.76
Në se i vëzhgon më nga afër këto analiza, do të vësh re se ato plotësojnë
njëra-tjetrën, duke i dhënë formë kësisoj së tërës.Pesha dhe thellësia e tyre nuk
mund të stepin një gjigand si Harapi, aq më pak ta trembin atë. Nga analiza në
analizë ai thekson dhe shtron argumente të reja, fakte e prova, shembuj dhe
ilustrime tërheqëse dhe shpesh befasuese. Analizat i lidh jo vetëm ideja e hapët dhe
“shtrisia e sistemit”, por edhe një informacion shkencor i larmë, i gjerë, i pasur dhe
i freskët. Forma e thjeshtë dhe qartësia e të shprehurit të ideve, mendimeve dhe
informacioneve e bëjnë këtë sistem më të perceptueshëm e njëherazi më të
receptueshëm prej bashkëkombësve dhe lexuesve të tij.
Nëpërmjet shkrimit “Një kërkesë për një modus vivendi” njihemi me
tërësinë e faktorëve që do të realizojnë realisht parimin shoqëror mbështetur mbi
parimin jetësor. Ato janë: trup e shpirt,individ e kolektiv, relegjion e kulturë, moral
e filozofi, parime teorike e nevoja praktike. Harapi i shikon këta si faktorë
harmonie dhe bashkëjetese dhe aspak që mund të përjashtojnë njëri-tjetrin.Ata
duhen zhvilluar e zbatuar në jetën tonë kombëtare me qëllim që të konsolidohet jeta
dhe ideali ynë kombëtar.
Vetëm kështu shqiptarët do të shkruajnë me punë e përpjekje epopetë e
veta të qytetërimit.Autori vëren se kriza shqiptare, porsi kriza europiane është në
zanafillë krizë shpirtërore, krizë morale.Por ajo rëndon shumë mbi shqiptarët për
arsye të një varfërie të skajshme ekonomike. Sipas tij, e keqja qëndron në faktin se,
edhe pse njihen parimet e vërteta të një jete e zhvillimi të shëndetshëm, preken me
dorë nevojat e jetës, në vend që të sigurohen praktikisht vlerat e këtyre të dyjave,
në vend që të shenjohen caqet e duhura, për të krijuar harmoninë ndërmjet teorisë
dhe praktikës së jetës, është bërë një përçarje e madhe ndër koefiçientë të tillë të
jetës njerëzore. Aq sa të shkon mendja se të vetmet realitete janë oportuniteti,
dukja, ëndja, interesi dhe forca:
“Përparoi shkenca dhe teknika, por nieri si nieri mbet mrapa; gjithnji
religion e kulturë, në vend m’u shikjue si janë, dy motra të mira, qi dora doras e
percjellin nierin në lumnin e tashme e të perhershme, ato shikjohen e mbahen si
anmiqt ma të mdhajt, aq ma sa, në shekullin t’onë, gjindet kush kujton, se me
pshtue nierzimin don me thanë me e humë religionin me kulturë”.77
Shtjellimi konceptual dhe kontekstual i termave “jetë vetiake”, “jetë
familjare”, “jetë shoqërore” dhe “jetë kombëtare” ndodh në shkrimin “Prej kahë do
të nisemi e ku do të kapemi”. Këtu Harapi vëren se “palci i jetës e i shpirtit
shqyptar asht i shëndoshë e i paprishun”. Për t’i dhënë përgjigje e zhvillim termave
76
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të mësipërm, autori pohon disa cilësi të inteligjencës e mendjes së shëndoshë të
shqiptarit, si: intuita,depërtimi, zgjuarsia, t’arsyetuarit e pozicionit të jetës, të
vlerësuarit e arsyes e të mendjes, mbështetja e jetës tek Zoti e të fituarit e jetës me
mund e djersë.
Në përgjithësi në shkrimet e Harapit haset dukuria e bashkëplotësimit. Kjo
ka lidhje me vetë thelbin dhe strukturën e një sistemi ideologjik(dhe jo vetëm
ideologjik) që ai ka tentuar të krijojë, i cili, siç kemi thënë edhe në ndonjë vend
tjetër, do të shërbente si një ideologji kombëtare. Që të mund të krijohet kjo, duhet
krijuar më parë “njësia kombtare” dhe ajo “shtetnore”. Në krijimin e tyre luajnë rol
të rëndësishëm veëoritë karakteristike të krahinave të ndryshme të një vendi,
traditat dhe doket e tyre, kultura materiale dhe ajo shpirtërore. Në se duam një
bashkim të vërtetë kombëtar, duhet të jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm në
ruajtjen e “cilësive karakteristike të ndryshme të popullit tonë”.78
T’i ruash ato nuk do të thotë të mbeten në gjendje statike, por të marrin
shkase të një “zhdrivillimi”. Një rol të posaçëm këtu duhet të luajë shkolla e cila siç
edukon individin, ashtu duhet të marrë përsipër edhe edukimin e popullit. Nuk
kemi pse luftojmë për të kundërtën, pra rrafshimin e dallimeve zakonore, dokjesore
e veçorive dialektore. Sepse këto të fundit janë në të vërtetë visari ynë kombëtar.79
Zhdrivillimi i dokeve,dialekteve, gojëdhënave, besimeve etj është e do të
përbënte edhe një shkas të madh për vetë zhvillimin e kulturës kombëtare,
përkundër “indiferentizmit kombtar” që është i lidhur me një platformëa “plan” të
“unjisimit” të plotë të tyre. Harapi flet këtu edhe për veçori ekonomike, tregtare,
diturore e artistike të zhvillimit të krahinave shqiptare. E në këtë aspekt është për
krijimin e disa kryeqendrave të tilla.80
Duke trajtuar problemin në një mënyrë të tillë ai thekson njëherazi edhe
rrezikun e partikularizimit81 që mund të vijë në këtë rast. Kjo do të ishte me pasoja
për idenë kombëtare dhe atë shtetërore.
Por nga ana tjetër Harapi qorton tek shqiptari shumë relacione të jetës që
ky i fundit “i merr e i kupton fare gabueshëm”, sepse dëmton konceptualisht e
realisht egocentrizmi e individualizmi i tij. “Familja asht themeli e ama e popullit e
kombit e e shtetit.Aty…formohen të gjitha njato parime e rrethana themelore mbi
të cillat pështetet çë do veprim per jeten e perbashkët”;
Mjerisht, shprehet Harapi, gjendja e familjes shqiptare është e ulët dhe e
keqe. Gjithashtu, njeriu si një frymor i arsyeshëm, e kupton nevojën që ka për të
tjerët, e që të tjerët kanë për të. Ndër popujt e përparuar shkalla e qytetërimit matet
mëfort se me tjetër të thuash, vetëm me ndjesitë shoqërore.
Harapi vëren se kuptimi i shqiptarit për jetën shoqërore është i mangët. Por
gjithashtu edhe kuptimi i jetës kombëtare, të cilën shqiptari s’ka patur kushte
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shumë të favorshme për ta kultivuar, që të mundet ta materializojë. Pak nga pak
sistemi përplotëson veten.
E kaluara nuk na mjafton.E tashmja nuk na pëlqen. E ardhmja na paraqitet
e mjegullt. Harapi analizon gabimet e disa ideologëve të kohës që kërkojnë të
shmangim besimin nga sistemet e tyre ideologjike që kanë ndërmend të ndërtojnë.
Gabimi i parë i tyre është fanatizmi që vjen prej intolerancës shpirtërore të
trashëguar nga shekujt e robërisë së huaj, ushqyer prej injorancës.Ky fanatizëm
paraqitet me “format e hijshme t’atdhetarizmit e të gjytetnimit”.Ai nënkupton
pasione të caktuara, vese të ndryshme, “besimin e mbajtun kundra që do arsyeje”.
Por kemi edhe “fanatikë atdhetarizmi”.Për të ndërtuar Shqipërinë ideale, për të
realizuar bashkimin kombëtar autori mendon se duhet të përbashkojmë të gjitha
energjitë tona si shqiptarë pasi të kemi “unjisuar” qëllimet dhe interesat. Kjo
kërkon një “harmoni’ ndërmjet jetës private dhe asaj shoqërore.82
Për autorin tonë, ata që i mbartin gabime të tilla janë dy grupesh: të parët
janë oportunistët; ndërsa në grupin e dytë hyjnë: idealistët megalomanë, që janë
pedantë, diletantë dhe utopistë.83
Në “Rrfana e jetës shqyptare” autori i saj si një filozof e psikolog i madh,
por edhe si njohës i mirë i jetës së popullit, përcakton atë që quhet “idejari i
shqyptarit”, që ka lidhje të pazgjithshme me vetitë karakteristike të kombit, të cilat
duhen lartësuar dhe sistemuar në“sistemacjonin ditunuer”.
Përgjatë shkrimit autori rrëfen për një ndodhi, një takim me një malësor të
quajtur Maxho, me të cilin diskuton për kanunin e sidomos besën, burrërinë dhe
nderin e malësorëve. (Është fjala për Maxho Grishin, një prej personazheve
kryesore të romanit “Andrra e Pretashit”, një malësor i matur dhe mjaft inteligjent,
që ka ekzistuar realisht në Grudë).
Nga biseda me Maxhon, Harapi nxjerr përfundimin se parimi themelor
sipas të cilit e shikon dhe e cakton vlerën e rëndësinë e jetës shqiptari është besa,
feja e burrnia “që përbajnë karakterin moral të popullit tonë”. Në këtë mes shpirti
fetar i shqiptarit është një element shumë i rëndësishëm, sepse sistemi filozofik i
Harapit nuk mund të ndërtohet, po qe se nuk jepet e nuk përmbahet në të gjykimi
edhe mbi Zot e mbi shpirt. “Mirë se shqyptari asht fetar, po besimi i tij, thue se
asht…nji faktuer i jetës vetjake e shoqnore?... Per me pasë besimi të gjitha këto
veti, do të jetë nji sherbim a nënshtrim i arsyeshëm i nierit ndaj Zotit…”
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PETAR SKOK

KULTURA FETARE NË BALLKAN
Kultura shpirtërore e Ballkanit me këtë nuk e përfundon punën e saj, siç
nuk e përfundon askund në vend. Nga koha kur Krishterimi ka hyrë fuqishëm në
fushën e organizimit njerëzor, shteti dhe shoqëria njerëzore prezantojnë vetëm
pushtetin botëror, detyrë e së cilës është ta begatojë botën me njerëz të mirë. Njeriu
nuk është vetëm “qenie e ngarkuar” (zoonpolitikon), siç predikonte Aristoteli; ai
nuk është vetëm qenie që di shumë shkenca, që t’i shfrytëzojë për të mirat e tij në
tokë, por është edhe qenie, i cili beson dhe i cili shtron pyetje se për çfarë ai gjendet
në këtë botë. Kultura, e cila e fisnikëron dhe organizon këtë rrethanë të një pjese të
natyrës njerëzore, është kultura fetare (religjioze). Të shohim se çfarë i ka dhënë
ajo Ballkanit në këtë fushë.
Ballkani i vjetër i takonte religjionit pagan ose natyror. Ky religjion i
rregullonte marrëdhëniet e njeriut, të krijesës më të dobët ndaj natyrës, dhe më të
fortë prej tij. Njeriu i Ballkanit të vjetër i adhuronte fuqitë e natyrës. Mrekullitë e tij
për botën përtej varrit e sollën derisa t’i respektojë paraardhësit e vdekur. Nuk
besonte në një Zot të vetëm, por në shumë zota (politeizëm) dhe gjithashtu nuk i
njihte rendet klerikale rreptësisht të ndara nga populli, rende të tilla që do ta kishin
organizimin e vet personal dhe në të cilin populli nuk do të vinte në shprehje lehtë.
Morali i religjionit (fesë) së Ballkanit të vjetër ecte me zhvillimin e vlerave dhe
fisnikërive personale brenda organizimit qytetar (cite anticue). Mirësia dhe bukuria
e shoqërimit në kuadrin e tërësisë (kallokathia) nuk qëndronin mbi idealin e
popullit të atij mjedisi, për të cilin feja ishte një gjë e rëndësishme. Feja nuk ishte
supranacionale (mbi kombëtaren), si më vonë në kohën krishtere.
Feja pagane në Ballkan, si edhe në gjithë Perandorinë Romake i pranonte
lehtë elementet e popujve nikoqirë si edhe të feve tjera të Lindjes si, për shembull,
respektimin ndaj zotit të diellit, Mitres. Ky kult e njihte kungatën e besimtarëve.
Kur filloi përhapja e fesë së re, besimit në një Zot, i Lartësuar mbi natyrën
(monoteizmi krishterë), e cila kishte lindur bash në Mesdheun lindor, ajo në
Ballkanin pagan gjeti një vend të frytshëm dhe këtu kishte filluar shumë herët të
predikohej. Si edhe çdo kund në Perandorinë Romake, Krishterimi edhe këtu në
rend të parë i pushtonte qytetet. Domethënë se qyteti i Ballkanit të vjetër
(urbanizmi), po sikur qytetet e tjera, gjënë e parë që e ndjeu ishte nevoja për
ripërtëritje shpirtërore (reforma). Paganizmi i Ballkanit të vjetër, kundruall
krahinave dhe banorëve të ndryshëm, bëri lëvizje edhe në fshatin e Ballkanit. Kisha
e krishterë së pari u organizua nëpër qytetet e Ballkanit. Kryeparët shpirtërorë të
kishave të qyteteve e mbikëqyrnin tërë jetën shpirtërore të qyteteve me rrethinë.
Ata ishin dhespotë, që do të thotë kontrollues.
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Me Krishterimin nënkuptohej një moral i ri dhe atë, para së gjithash, moral
mbikombëtar (supranacionale). Duhet ta duash dhe respektosh të afërmin tënd i
cilitdo komb qoftë.
Krishterimi zhvillon jetën fetare në përmasa çfarë nuk e kishte njohur më
parë Ballkani i vjetër. Ajo me kultin e shenjtërove martirë dhe murgarë të vet, me
liturgjinë, në të cilën shpreh dhe prezanton (simbolizon) shkencën e saj në
përgjithësi, dëshiron të depërtojë tërësisht në jetën shpirtërore të njeriut, që ta
përgatisë atë që, pas vdekjes, t’i bashkohet Zotit. Këtë nuk e kishte të njohur
paganizmi i Ballkanit të vjetër.
Krishterimi shkon më tej, dëshiron t’i ndajë nga pjesa tjetër e shoqërisë ata
të cilët do të kenë dëshirë të shugurohen në Krishterimin bashkëkohor – jetës
shenjtore (askete). Ai krijoi manastire. Tri elementet: qyteti, liturgjia
jashtëzakonisht e zhvilluar dhe jeta askete, bënë që Krishterimi duhej të
organizohej mirë, që profesionin e rendit klerikal ta aftësojnë në mënyrë speciale,
me saktësi dhe drejtësi për aktet e caktuara (hierarki). Këso organizimesh nuk i
duheshin Ballkanit të vjetër pagan. Organizimi klerikal ec paralel me shtetin dhe
mbështetet në pikat qendrore të shtetit. Qyteti më i rëndësishëm në Ballkan për
shtetin dhe Kishën është Stambolli. Peshkopi i tij, për shkak të vetë selisë së saj, u
bë krye pari suprem i Kishës Lindore në Ballkan (patriark). Por, pasi që kleriku
është aq mirë i organizuar, ndoshta edhe më mirë se vetë pushteti shtetëror, sepse
Krishterimi vetvetiu dëshiron që në mënyrë të plotë të depërtojë në anën e jetës
shpirtërore të njeriut, qoftë ai figurë private ose publike në dëshirën e pozitës në të
cilën edhe vetë sundimtari i Bizantit kishte mundur të bëhet kryepari i fesë, kjo nuk
është për çudi. Para se gjithash ai predikon besim të vërtet, ai i qëndron “besnik
Jezuit ”.
Procesi i njëjtë zhvillohet edhe jashtë Ballkanit. I njëjtë bëhet peshkopi
Romak për shkak vendit ku qëndron dhe ku pushteti i shtetit nuk ka qenë ashtu i
fortë si në Carigrad (Stamboll – Sh.V.), që ishte më i rëndësishmi ndër të gjithë
peshkopët. Mes këtyre dy peshkopive, Romës dhe Carigradit, detyrimisht erdhi deri
te konflikti dhe, në fund, edhe deri te ndarja. Ata janë dy rivalë, të cilët më parë i
ndau ajo se ata ishin kryetarët e dy vendbanimeve qytetare më të rëndësishme të
Mesdheut, e pastaj ata i ndanë edhe të gjitha pasojat që dolën nga shkatërrimi i
Perandorisë Romake në dy pjesë.
Kur këta dy peshkopi u ndanë, morën dy lloje (tipa) të Krishterimit, atë
lindor dhe perëndimor. Gati tërë Ballkani ra nën krishterimin lindor, edhe ai i cili
gjatë liturgjisë shërbehej me gjuhën greke, si dhe ai që mbeti me gjuhën latine,
kurse lidhjet me Romën i mbetën vetëm pjesës më perëndimore të Ilirikut. Ani pse
besimi themelor i krishterë edhe më tej mbeti me të dy këto lloje të krishtera njësoj,
megjithatë ajo në pikëpamjen e organizimit hierarkik të Krishterimit të Ballkanit
lindor shkoi në rrugën e veçantë. Organizimi i rendit klerikal fillimisht zhvillimin e
tij në Ballkan e nisi nën udhëheqjen e Carigradit me principet popullore. Roma
edhe në këtë pikëpamje mbeti mbikombëtare: duke marrë shembullin e shtetit
botëror romak. Organizimi i rendit klerikal i Kishës, si pasojë, i ka themelet
popullore që tërë jeta e krishterë të zhvillohej në lidhje me jetën popullore.
Liturgjia kryhet në gjuhën popullore, kurse kishat organizohen ndaj shteteve. Kur u
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organizua shteti bullgar në krye me Simonin, atëherë u organizua edhe Kisha
Bullgare. Në këtë mënyrë në pjesën kontinentale të Ballkanit u krijua organizimi i
parë i kishës sllave me në krye Ohrin dhe Presllavin. Kur në pjesën perëndimore të
Ballkanit u bë organizimi i shtetit serb, me atë rast u formua edhe kisha shtetërore
dhe nacionale serbe. Carigradi grek, në këtë drejtim, u tregua jashtëzakonisht
tolerant. Kjo tolerancë shkoi aq larg, saqë dy vëllezër grekë nga Selaniku, Cirili dhe
Metodi, që për nga pozita ishin personalitete të larta (të shenjta) krijuan liturgjinë
në gjuhën sllave. Një vepër të tillë nuk e dha Perëndimi. Peshkopi i Romës, duke
parë se ajo i nguli rrënjët në Ballkan, qe detyruar të lejojë liturgjinë në gjuhën
sllave. Folja në pjesën më perëndimore të Ballkanit kontinental dhe në Adriatik pra,
ishte, filizi i fundit i Ballkanit të krishterë, të bazuar në themelet popullore.
Nga shtetet dhe popujt në Ballkan Bizanti i krijoi kishat e pavarura
(autoqefale). Diç të tillë nuk ekziston te krishterimi perëndimor. Ky proces vazhdoi
deri në ditët e sotëm, kur më në fund u krijua edhe Kisha Autoqefale Shqiptare.
Gjatë kohës të sundimit turk bullgarët krijuan një lëvizje të fortë për pavarësinë e
kishës në formë ekzarku, e cila në brendinë e saj përgjithësisht i përgjigjej prirjes së
krishterë të Ballkanit. Për vllahët (cincarët) e Ballkanit në Peshkopinë e Ohrit
ekzistonte peshkopi i veçantë kishtar i organizuar, ashtu që kisha ortodokse rumune
gjenealogjinë e saj e tërheq nga kisha sllave e Ohrit. Dhe, sërish një paraqitje, e cila
i përgjigjej prirjes së përbashkët të jetës së krishterë në Ballkan.
Religjioni i vërtetë i Ballkanit pas zhdukjes së paganizmit të Ballkanit të
vjetër, pra, ishte, Krishterimi, i cili si bazë themelore kishte tolerancën shtetërore
dhe popullore. Krishterimi i Ballkanit tërë organizimin dhe jetën fetare të tij e
zhvilloi mbi këto themele. Ky krishterim nuk është mbinacional.
Dy bashkësi të tjera fetare jashtë-ballkanase po ashtu i ngulitën rrënjët e
tyre në Ballkan. Njëra prej tyre, kisha katolike, u ngulit në pjesën periferike të
Ballkanit veriperëndimor të banuar me sllavë dhe shqiptarë. Fenë tjetër në tërë
territorin e Ballkanit e përhapi Perandorinë Osmane, me shumicë nëpër oaza të
vogla, dhe atë veçanërisht nëpër qytete. Kjo fe, në masë të madhe, e ndante fatin e
Perandorisë Osmane. Ajo ishte Islami. Të dy këto bashkësi fetare, edhe Islami edhe
Krishterimi, sipas organizimit dhe shërbimit të tyre në Zot, janë mbinacionale.
Njëra prej karakteristikave kryesore të Islamit janë veprat bamirëse,
vakëfet. Islami ato i la me bollëk në Ballkan. Në këtë pikëpamje Islami vetëm e
forcoi prirjen, të cilën qysh nga më herët e përfaqësonte në Ballkanin e krishterë.
Janë të njohura veprat bamirëse të kohës mesjetare. Këto vepra, në përgjithësi, i
karakterizojnë të gjithë ortodoksët e Ballkanit, edhe grekët, edhe serbët, edhe
malazezët, edhe rumunët, ashtu që sot përmes veprave të tilla mund të vërehet
dallimi ndërmjet Krishterimit lindor dhe perëndimor në Ballkan.
Krahas vakëfeve, Islamin e dallon jashtëzakonisht edhe toleranca fetare.
Islami, madje, lejon dallimin fetar në marrëdhëniet bashkëshortore. Sipas Kuranit,
burri dhe gruaja mund të jenë të feve tjera. Edhe në këtë pikëpamje Islami deri diku
është në harmoni me tolerancën e përgjithshme të Krishterimit lindor, që e
përshkruam më lartë. Në veçanti duhet theksuar se Islami e ka shtuar
jashtëzakonisht tolerancën, kjo si një përshkrim i përgjithshëm i jetës fetare në
Ballkan. Me të drejtë mund të thuhet se proverbi jonë i njohur “Vëllai është i
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dashur i cilësdo fe qoftë” zuri fill në kohën kur në Ballkan fe shtetërore ishte
Islami.
Ky mendim themelor i moralit fetar të Ballkanit del jo vetëm nga zhvillimi
i gjithëmbarshëm i historisë së jetës fetare në Ballkan, por edhe nga hapësirat e
zgjeruara gjeografike të feve kryesore të Ballkanit. Asnjë fe në Ballkan gjatë kohës
së zotërimit turk nuk kishte kompaktësi të plotë. Të gjitha ishin të shpërndara dhe
të përziera. Mozaikun e vërtetë në këtë drejtim na e ofrojnë Bosnja dhe
Hercegovina, Shqipëria dhe Bullgaria. Se pse disa shtete të Ballkanit, si për
shembull Serbia e paraluftës (lexo Lufta e Parë Botërore – Sh.V.) dhe Greqia e
sotme, u bënë shtete kompakte ortodokse, kjo është nga pasojat e rilindjes së tyre,
shpërnguljes së myslimanëve (muhaxhirët) dhe nga ndërrimi i popullsisë. Pra,
zemërgjerësinë fetare e kërkonte jo vetëm zhvillimi historik i feve të Ballkanit, por
edhe hapësira gjeografike e tyre në këtë gadishull. Zemërngushtësia fetare në të
vërtet është një paraqitje joballkanike. Këtë ia lejonte shpesh vetes administrata e
Venedikut dhe Austrisë, duke përhapur paragjykime dhe duke shpifur për
mbrapshtitë bizantine, veçanërisht të pikasur dhe punuar në prozelitizëm (për t’u
bërë katolik ose unit). Toleranca e Ballkanit njëkohësisht është më mirë dhe më
humane e jetës fetare në këtë gadishull dhe doemos duhet të mbetet si gurthemel i
kulturës fetare.
*Artikulli është shkruar nga romanisti, toponomastiku dhe njohësi
shkëlqyeshëm i lidhjeve ndërballkanike, kroati Dr. Petar Skok, ndërsa
shkrimi është botuar në librin “BALKAN I BALKANCI” (Ballkani dhe
ballkanasit). Beograd, 1937 faqe 107-114.
Përktheu dhe përshtati: Shefki Sh. Voca.
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FJALËT E NOBELISTËVE

FJALA MAGJEPSËSE E HEMINGUEJIT DITËN
QË MORI ÇMIMIN “NOBEL”
Ne, shkrimtarët, kemi jetë të vetmuar. Fjala e Ernest Heminguejit në ceremoninë
e “Nobelit”
Të shkruarit, në rastin më të mirë, është një jetë e vetmuar. Organizatat e
shkrimtarëve e lehtësojnë vetminë e shkrimtarit, por unë dyshoj që ato e
përmirësojnë të shkruarin e tij. Ai rritet në staturë para publikut, teksa hedh tutje
vetminë e tij, dhe shpeshherë, vepra e tij përkeqësohet. Sepse, veprën e tij ai e
shkruan i vetëm, dhe nëse është shkrimtar i mirë, ai duhet të përballet me
përjetësinë, ose me mungesën e saj, çdo ditë
Nga Ernest Hemingueji
“Duke mos patur aftësinë e të shkruarit të fjalimeve, dhe as të oratorisë apo
dominimit të retorikës, dëshiroj të falënderoj administratorët për bujarinë e Alfred
Nobelit për këtë çmim. Asnjë shkrimtar, që i njeh shkrimtarët e mëdhenj që nuk e
morën këtë Çmim, nuk mund ta pranojë, përveçse me përulësi. Nuk ka nevojë të
rendis këta shkrimtarë. Gjithësecili këtu mund të bëjë listën e tij, sipas njohurive
dhe ndërgjegjes së tij.
Do të ishte e pamundur për mua, që t’i kërkoja Ambasadorit të vendit tim
të lexonte një fjalim, në të cilin një shkrimtar të ketë thënë të gjithë ato gjëra që ka
në zemër. Gjërat mund të mos jenë menjëherë të dukshme në ato që një burrë
shkruan, dhe në këtë drejtim, ai është ndonjëherë me fat; por me kalimin e kohës,
ato bëhen shumë të qarta, dhe përmes tyre si dhe shkallës së alkimisë që ai zotëron,
shkrimtari ose do të kujtohet, ose do të harrohet.
Të shkruarit, në rastin më të mirë, është një jetë e vetmuar. Organizatat e
shkrimtarëve e lehtësojnë vetminë e shkrimtarit, por unë dyshoj që ato e
përmirësojnë të shkruarin e tij. Ai rritet në staturë para publikut, teksa hedh tutje
vetminë e tij, dhe shpeshherë, vepra e tij përkeqësohet. Sepse, veprën e tij ai e
shkruan i vetëm, dhe nëse është shkrimtar i mirë, ai duhet të përballet me
përjetësinë, ose me mungesën e saj, çdo ditë.
Për një shkrimtar të vërtetë, çdo libër duhet të jetë një fillim i ri, ku ai
përpiqet sërish për diçka që është përtej arritjeve. Ai duhet të përpiqet gjithmonë
për diçka që nuk është bërë asnjëherë, apo që të tjerët e kanë provuar dhe kanë
dështuar. Ndonjëherë, me shumë fat, do ia dalë mbanë.
Sa i thjeshtë do të ishte të bërit e letërsisë, nëse do të ishte e nevojshme të
shkruhej në një mënyrë tjetër, ajo që tashmë është shkruajtur, dhe mirë madje.
Pikërisht se kemi patur shkrimtarë të mëdhenj në të kaluarën, sot janë shtyrë shumë
limitet e asaj ku një shkrimtar mund të shkojë, përtej, atje ku askush nuk mund ta
ndihmojë. Kam folur shumë gjatë për një shkrimtar. Një shkrimtar duhet ta
shkruajë atë që ka për të thënë, dhe jo ta flasë. Edhe një herë, faleminderit”.
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FJALËT BRILANTE TË MARKEZIT DITËN QË
MORI ÇMIMIN NOBEL
Një shans i dytë mbi Tokë, për racat e dënuara me njëqind vjet vetmi. Fjalimi
brilant i Gabriel Garsia Markezit, kur mori “Nobelin”
Nga Gabriel Garcia Markez
Guxoj të mendoj, se është ky realitet i jashtëzakonshëm, dhe jo shprehja e
tij letrare, që ka merituar vëmendjen e Akademisë Suedeze të Letrave. Një realitet
jo në letër, por një që jeton brenda nesh, dhe përcakton çdo moment të vdekjeve
tona të panumërta përditë, dhe që ushqen një burim krijueshmërie të panginjshme,
plot me trishtim dhe me bukuri, ku ky kolumbian bredharak dhe nostalgjik, që jam
unë, është thjeshtë një shifër më shumë, i puthur prej fatit. Poetë dhe lypsarë,
muzikantë dhe profetë, luftëtarë dhe zabërhanë, të gjithë krijesa të atij realiteti të
pafre, ne na është dashur vetëm pakëz imagjinatë, për problemin tonë thelbësor, që
ka qenë mungesa e mjeteve tradicionale për t’i bërë jetët tona të besueshme. Ky, të
dashur miq, është thelbi i vetmisë sonë.
Antonio Pigafetta, një lundërtar fjorentinas në udhëtimin e parë përreth
botës, shkruante, në lidhje me momentin e kalimit të tokave tona të Amerikës
jugore, një rrëfim i saktë që megjithatë i ngjan një aventure në botën e fantazisë. Ai
shkruan se kish parë derra me kërthizat në ijë, zogj pa kthetra që i lëshonin vezët në
shpinën e zogjve meshkuj, dhe të tjerë, që ngjanin si pelikanë pa gjuhë, me sqepin
si lugë.
Ai shkruan se kish parë një krijesë bastarde, me kokën dhe veshët e një
mushke, trupin e një gamilje, këmbët e një dreri dhe hingëllimën e një kali. Ai
përshkruan se si, të parit vendas që takuan në Patagonia, i dhanë një pasqyrë, dhe se
si më pas, gjiganti humbi ndjenjat prej tmerrit të pamjes së tij.
Ky libër i shkurtër dhe magjepsës, i cili që atëherë përmbante farat e
romaneve tanë modernë, është padyshim rrëfimi më mbresëlënës i realitetit tonë në
atë epokë. Kronikat e Indive na kanë lënë dhjetëra rrëfime të tjerë. Eldorado, toka
jonë kaq shumë e kërkuar dhe gjithmonë e pakapshme, është shfaqur në shumë
harta, për një kohë shumë të gjatë, duke ndryshuar vendin dhe formën, për t’i
shkuar për shtat fantazive të kartografëve.
Në kërkimin e tij për burimin e rinisë së përjetshme, mitiku Alvar Núñez
Cabeza de Vaca eksploroi veriun e Meksikës për tetë vite, në një ekspeditë
zhgënjyese, gjatë të cilës, pjesëtarët e saj hëngrën njëri-tjetrin dhe vetëm pesë prej
tyre u rikthyen, nga gjashtëqind që ishin nisur. Një prej mistereve të shumtë e të
pakuptueshëm të asaj epoke, është ai i 11 mijë mushkave, secila e mbushur me
qindra kilogramë flori, që u nisën nga Cuzco një ditë, për të paguar haraçin e
Atahualpas, dhe që nuk mbërritën kurrë në destinacion.
Më pas, në kohërat koloniale, pulat u shitën në Cartagena de Indias, të
rritura në tokë të hedhur dhe të cilat, mbanin në fyt, copëra të vogla floriri. Etja për
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flori e një themeluesi na ka ndjekur deri kohët e fundit. Deri në fundin e shekullit
që kaloi, një mision gjerman i caktuar për të studiuar ndërtimin e një hekurudhe
ndëroqeanike përgjatë Istmit të Panamasë, konkludoi se projekti ishte i
realizueshëm, me vetëm një kusht: që shinat të mos bëheshin prej hekuri, që nuk
gjendej në rajon, por prej floriri.
Pavarësia nga dominimi spanjoll nuk na shpëtoi ne prej marrëzisë.
Gjenerali Antonio Lopez de Santa Anna, tre herë diktator i Meksikës, organizoi një
funeral madhështor për këmbën e djathtë që kishte humbur në të ashtuquajturën
Luftë e Embëlsirave. Gjenerali Gabriel Garcia Moreno sundoi Ekuadorin për 16
vjet si një monark absolut; pas vdekjes, trupi i tij u vendos në karriken
presidenciale, veshur me uniformë, si dhe një shtresë medaljesh.
Gjenerali Maximiliano Hernandez Martinez, despoti i El Salvadorit, i cili
theri tridhjetë mijë fshatarë në një masakër barbare, shpiku një lavjerrës për të
dalluar helmin në ushqimin e tij. Statuja e Gjeneralit Francisco Moraz’n, e ngritur
në sheshin qendror të Tegucigalpas, është në të vërtetë statujë e Marshallit Ney,
dhe është blerë në një magazinë pariziene, ku shiteshin skulptura të dorës së dytë.
Njëmbëdhjetë vjet më parë, kileni Pablo Neruda, një prej poetëve më të
shquar të kohës sonë, e iluminoi këtë audiencë me fjalët e tij. Që atëherë,
europianët dashamirës – dhe ndonjëherë edhe ata dashakeqë – janë befasuar,
gjithnjë e më shumë, prej rrymave të mbinatyrshme të Amerikës Latine, ajo
mbretëri e pakufishme e burrave-fantazmë dhe grave historike, kryeneçësia e të
cilëve është legjendare. Ne nuk kemi patur asnjë moment pushim. Një president
prometean, i rrethuar në pallatin e tij që digjej, vdiq duke luftuar një ushtri të tërë, i
vetëm; dhe dy aksiente ajrorë të dyshimtë, që ende nuk janë shpjeguar, ndërprenë
jetën e një tjetër presidenti zemërmadh, si dhe atë të një ushtari demokratik, i cili
kishte rikthyer dinjitetin e popullit të tij.
Ka patur pesë luftëra dhe shtatëmbëdhjetë grushte ushtarakë; ka dalë një
diktator diabolik, i cili në emër të Zotit, po kryen të parin etnocid të kohës sonë në
Amerikën latine. Ndërkohë, 20 milionë fëmijë amerikano-latinë vdiqën para se të
mbushnin një vjeç – më shumë se sa kanë lindur në Europë, qysh prej vitit 1970.
Ata që mungojnë për shkak të represionit janë më shumë se 120 mijë. Është njësoj
si të thuash, që janë zhdukur të gjithë banorët e Uppsalas.
Shumë gra të arrestuara ndërsa ishin shtatzënë, kanë sjellë në jetë fëmijë në
burgjet e Argjentinës, megjithatë askush nuk di gjë për vendndodhjen apo
identitetin e fëmijëve të tyre, të cilët u adoptuan apo u dërguan në jetimore, me
urdhër të autoriteteve ushtarake. Për arsye se u përpoqën të ndryshojnë këtë
gjendje, pothuaj 200 mijë burra dhe gra kanë vdekur në të gjithë kontinentin, dhe
më shumë se njëqind mijë kanë humbur jetën në tre vende të vegjël dhe fatkeqë të
Amerikës Qendrore: Nikaragua, El Salvador dhe Guatemalë. Nëse kjo do të kishte
ndodhur në Shtetet e Bashkuara, shifra korresponduese do të kishte qenë një
milionë e gjashtëqind mijë vdekje në vetëm katër vjet.
Një milionë njerëz janë larguar nga Kili, një vend me traditë mikpritjeje –
domethënë, dhjetë për qind e popullsisë. Uruguaji, një shtet i vogël me dy milionë e
gjysmë banorë, që e konsideronte veten, shteti më i qytetëruar i kontinentit, ka
humbur prej mërgimit një në pesë qytetarë. Që nga viti 1979, kjo luftë civile në El
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Salvador ka prodhuar pothuaj një refugjat në çdo njëzetë minuta. Vendi që do të
mund të krijohej prej të gjithë mërgimtarëve dhe emigrantëve të detyruar në
Amerikën latine, do të kishte një popullsi më të madhe se ajo e Norvegjisë.
Guxoj të mendoj, se është ky realitet i jashtëzakonshëm, dhe jo shprehja e
tij letrare, që ka merituar vëmendjen e Akademisë Suedeze të Letrave. Një realitet
jo në letër, por një që jeton brenda nesh, dhe përcakton çdo moment të vdekjeve
tona të panumërta përditë, dhe që ushqen një burim krijueshmërie të panginjshme,
plot me trishtim dhe me bukuri, ku ky kolumbian bredharak dhe nostalgjik, që jam
unë, është thjeshtë një shifër më shumë, i puthur prej fatit.
Poetë dhe lypsarë, muzikantë dhe profetë, luftëtarë dhe zabërhanë, të gjithë
krijesa të atij realiteti të pafre, ne na është dashur vetëm pakëz imagjinatë, për
problemin tonë thelbësor, që ka qenë mungesa e mjeteve tradicionale për t’i bërë
jetët tona të besueshme. Ky, të dashur miq, është thelbi i vetmisë sonë.
Dhe nëse këto vështirësi, thelbin e të cilave ne e ndajmë, na pengojnë,
është e kuptueshme se talentet racionalë në këtë anë të botës, të ekzaltuar në
soditjen e kulturës së tyre, duhet të jenë gjendur pa mjetet e vlefshme për të na
interpretuar ne.
Është thjeshtë e natyrshme që ata këmbëngulin të na masin ne, vetëm me
kutin që përdorin për veten e tyre, duke harruar që rrënimet e jetës nuk janë të
njëjta për të gjithë, dhe se kërkimi për identitetin tonë, është po aq i lodhshëm dhe i
përgjakshëm, sa ka qenë edhe për ata. Interpretimi i realitetit tonë, përmes
modeleve që nuk janë tanët, shërben vetëm për të na bërë edhe më të panjohur,
edhe më pak të lirë, edhe më të vetmuar.
E nderuara Europë, ndoshta do të na perceptonte më mirë, nëse do të
provonte të na shihte ne, në të kaluarën e vet. Sikur të kujtonte se Londrës iu
deshën treqind vjet për të ndërtuar të parin mur të qytetit, dhe treqind vite të tjerë
për të patur një peshkop; që Roma u zhyt në pasiguri për dy shekuj, deri kur nje
mbret etrusk u “ankorua” në historinë e saj; dhe që zviceranët paqësorë të sotëm, që
na sajdisin me djathërat e tyre të butë dhe orat apatike, përgjakën dikur Europën si
ushtarë të fatit, deri në shekullin 16. Edhe në kulmin e Rilindjes, njëzetë mijë
mercenarë që paguheshin nga ushtritë perandorake, mësynë dhe shkatërruan
Romën, dhe futën në shtapë tetë mijë banorë të saj.
Nuk dua të mishëroj iluzionet e Tonio Krögerit, ëndrrat e të cilit, për të
bashkuar veriun e dëlirë me jugun pasionant u lartësuan këtu, 53 vjet më parë, nga
Thomas Manni. Por unë besoj se ata europianë të qartë që luftojnë, edhe këtu, për
një vendlindje më të drejtë dhe njerëzore, mund të na ndihmojnë shumë më mirë,
nëse rishikojnë mënyrën se si na shohin ne. Solidariteti me ëndrrat tona nuk do të
na bëjë të ndihemi më pak të vetmuar, sa kohë që nuk përkthehet në akte konkrete
mbështetjeje legjitime, për të gjithë njerëzit që përqafojnë iluzionin e të paturit një
jetë të tyren në këtë botë.
Amerika Latine as nuk do, as nuk ka arsye, që të jetë një gur shahu pa
vullnetin e saj; as nuk shpreson që kërkimi i saj për pavarësi dhe origjinalitet, duhet
të bëhet një aspiratë Perëndimore. Megjithatë, përparimet në lundrim që kanë
ngushtuar kaq shumë distanca mes Amerikave tona dhe Europës, duket se,
çuditërisht, kanë theksuar më shumë largësinë tonë kulturore.
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Përse ky origjinalitet na jepet kaq kollaj në letërsi, dhe na mohohet, me kaq
mosbesim, në përpjekjet tona të vështira për ndryshime sociale? Përse duhet
menduar që, drejtësia sociale që kërkonin europianët progresistë për vendet e tyre,
nuk mund të jetë një objektiv edhe për Amerikën Latine, me metoda të ndryshme
për kushte të ngjashme? Jo: dhuna e pamatë dhe dhimbja e historisë sonë, janë
rezultat i pabarazive të kahershme dhe hidhërimit të parrëfyeshëm, dhe jo një
komplot i bërë tre mijë lega larg prej shtëpisë sonë. Por shumë udhëheqës dhe
mendimtarë europianë kanë menduar kështu, me kalamanllëkun e të vjetërve që
kanë harruar teprimet e frytshme të rinisë, a thua do të ishte e pamundur të gjendej
një tjetër fat, përveç atij të të jetuarit nën mëshirën e dy zotave të mëdhenj të botës.
Kjo, miqtë e mi, është shkalla e vetmisë sonë.
Pavarësisht kësaj, ndaj shtypjes, plaçkitjes dhe braktisjes, ne përgjigjemi
me jetën. As përmbytjet as sëmundjet, zitë e bukës apo kataklizmat, as edhe luftërat
e përjetshme shekull pas shekulli, nuk kanë qenë në gjendje të zhbëjnë avantazhin e
qëndrueshëm të jetës mbi vdekjen.
Një avantazh që rritet dhe shpejtohet: çdo vit, ka 74 milionë më shumë
lindje se sa vdekje, një numër i mjaftueshëm jetësh të reja për të shtatëfishuar,
përvit, popullsinë e Nju Jorkut.
Shumica e këtyre lindjeve ndodhin vendet me më pak burime –duke
përfshirë, sigurisht, ata të Amerikës Latine. Ndërkohë, shumica e vendeve të begatë
ia kanë dalë që të akumulojnë fuqi shkatërrimtare të tilla që, të asgjësojnë, njëqind
herë, jo vetëm të gjithë qeniet njerëzore që kanë ekzistuar deri sot, por edhe
tërësinë e gjithë qenieve të gjalla që kanë marrë frymë ndonjëherë mbi këtë planet
të mjerë.
Në një ditë si e sotmja, mësuesi im Uilliam Faulkner tha: “Unë refuzoj të
pranoj fundin e njeriut”. Nuk do të isha i denjë të qëndroja në këtë vend që ishte i
tiji, nëse nuk do të isha tërësisht i vetëdijshëm se tragjedia kolosale që ai refuzoi të
njohë 32 vjet më parë është sot, për herë të parë qysh prej fillimit të njerëzimit,
asgjë më shumë se sa një mundësi e thjeshtë shkencore.
Përballë këtij realiteti, që duhet të jetë dukur thjeshtë një utopi përgjatë
gjithë kohëve të njerëzimit, ne, krijuesit e rrëfimeve, që besojmë gjithçka, ndihemi
se kemi të drejtë të besojmë se nuk është ende shumë vonë për t’u angazhuar në
krijimin e utopisë së kundërt.
Një utopi e re dhe gjithëpërfshirëse e jetës, ku askush nuk do të jetë në
gjendje të vendosë për të tjerët se si të vdesin, ku dashuria do të jetë e vërtetë dhe
lumturia e mundur, dhe ku racat e dënuara me njëqind vjet vetmi, më në fund dhe
përgjithmonë, do të kenë një shans të dytë mbi Tokë.
/Përkthimi: Bota.al/
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ZYLYFTAR HOXHA

MIRËNJOHJE GRIGOR PËRLIÇEVIT TË MADH
Ai që jep një farë kontributi sado modest dhe zbut disi marrëdhëniet tejet të
tendosura midis Maqedonisë dhe Greqisë, edhe pse ka një shekull e ca që ka
vdekur, është poeti i madh maqedonas, Grigor Perliçev. Perliçevi konsiderohet si
babai i poezisë maqedonase, por që këtë poezi ai e ka shkruar në greqisht. Dhe,
bash për këtë arsye, grekët e konsiderojnë poet të tyre, “Homerin e kohëve të reja”.
Perliçev është një lidhje e trupit me shpirtin që natyrshëm troket butë në zemra të
ndjeshme njerëzore të të dy vendeve, duke sjellë njëkohësisht edhe një erë të
ngrohtë paqëtimi. Se të tillë janë poetët, ata nuk punojnë e mendojnë vetëm në
gjallje, por edhe në vdekje, ata nuk mendojnë vetëm për ditët, por edhe për shekujt.
Për ta s’ka kufij. Po të kishte kufij, nuk do të ekzaltohej e frymëzohej aq shumë
Perliçevi, sa të shkruante një poemë të tërë me 3000 vargje për Heroin tonë
Kombëtar Skënderbeun. Se ai e dinte që Skënderbeu ishte një figurë e tillë
universale, që në thelb të saj ka bashkimin, jo ndarjen. Fryma internacionaliste,
kozmopolite është karakteristikë e poetëve, por veçanërisht e poetëve të mëdhenj.
Duke i kënduar heroit kombëtar të shqiptarëve, epiku Perliçev nuk kishte
qëllim në vetvete ta paraqiste thjesht si një figurë simpatike luftëtari, por si një
burim frymëzimi për popullin e vet për të mbrojtur vendin dhe trojet e veta.
Sa dhe si e njohim ne Perliçevin dhe poemën e tij
Ky poet i madh, edhe pse kaq pranë nesh, edhe pse i ka kënduar
Skënderbeut me një vepër me gati po ato përmasa dhe me atë forcë ideo-artistike sa
ajo e poetit tonë kombëtar, Naim Frashërit, për arsye të njohura historike, njihet
pak nga shqiptarët. Dikur kanë shkruar artikuj në revista të specializuara akademike
në shqip, por meë shumë në gjuhë të huaj, Spiro Çomora, Androkli Kostallari,
Koço Bihiku, Petraq Pepo etj., por ato kanë ngelur në rrethe të ngushta shkencore,
pa u përhapur në publikun e gjerë. Poema “Skënderbeu” është përkthyer në shqip
nga Spiro Çomora dhe është botuar dy herë, në fillim në ish-Jugosllavi dhe në
Maqedoni, në vitet 1970 dhe në vitin 1998, por jo në Shqipëri. Diçka është bërë
këto kohët e fundit, por edhe më shumë duhet të bëhet. Psh, ka shkruar diçka për të
me rastin e 100- vjetorit të lindjes së Skënderbeut, dr. Fatmir Zanaj, si dhe një ese
Xhevahir Spahiu, të cilën e ka botuar në maqedonisht, ndërsa në shqip, eseja ka
ardhur për një numër shumë të kufizuar lexuesish, vetëm për ata të revistës “Perla”
të Fondacionit “Saadi Shirazi”, nga e cila kemi shkëputur një pjesë që po e botojmë
në këtë numur. Ne nuk e njohim fare as poemën e as poetin Perliçev, ndërsa ai
mund të rrinte shumë mirë me veprën e tij, krahas autorëve të tjerë të huaj apo
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shqiptarë, në memorien kulturore të kombit tonë, madje të njihej që në klasat e
ulëta të shkollave tona.
Poema “Skënderbeu”
Në poemën “Skënderbeu”, me gati 3000 vargje, tema kryesore është
ballafaqimi i ushtrisë së Skënderbeut, i historisë, vlerave, moralit dhe fesë, që ai
përfaqesonte si Gjergj Kastriot dhe i krishterë, me Ballaban Pashën dhe çfarë
përfaqësonte ky pasha turk, me origjinë shqiptare. Si dhe Naimi, në “histori e
Skënderbeut”, që i dhemb si shqiptar, edhe Perliçevi e ka shkruar këtë poemë si të
ishte një shqiptar, duke folur me shumë simpati për Shqipërinë, malet dhe njerëzit e
saj, fatosin e saj Skënderbe etj. Ndoshta në këtë atë e ka ndihmuar edhe ajo që ai e
ka njohur Shqipërinë dhe gjuhën shqipe (ardhja në Tiranë, por edhe bashkëjetesa
me shqiptarët e Ohrit)). Poema “Skënderbeu” e Perliçevit vazhdon të mbetet në
greqisht, bullgarisht dhe maqedonisht (ndoshta edhe në gjuhë të tjera), por jo në
shqip (Të më falë lexuesi, në qoftë se unë nuk kam informacionin e plotë), por edhe
në qoftë se është botuar, asaj i duhej bërë një jehonë e tillë që ta njihte i madh e i
vogël në Shqipëri, sepse, në të fundit, do t’i shërbente rritjes e forcimit të miqësisë
mes dy popujve tanë, të cilët po punojnë e bashkëveprojnë sot për integrimin e tyre
në strukturat europiane dhe euro-atlantike.
Kush është Perliçev
Maqedonasit si etni dhe komb e konsiderojnë sot me të drejtë Grigor
Perliçevin si figurën më të shquar të tyre që hodhi themelet e poezisë moderne
maqedonase. Perliçev ka lindur në Ohër në vitin 1830 ose 1831, është njohur për
herë të parë në Athinë si poet universitar grek. Në periudhën që studionte për
mjekësi në Universitetin e Athinës, Grigor Përliçev mori pjesë dy vjet rresht në
konkursin tradicional letrar që zhvillohej në atë vend, nën kujdesin e mbretit Otto.
Vitin e parë të pjesëmarrjes së tij në atë konkurs, në vitin 1860, Grigor Përliçev
fitoi çmimin e parë, me poemën e tij “Armatollos” (“Sirdari” përkthyer në
maqedonisht). Një vit më pas, si poet tashmë i njohur në qarqet letrare greke, ai u
paraqit në konkurs me poemën “Skënderbeu”.
Pasi kthehet në vendlindje në Ohër, ai bën përpjekje që të shkruajë jo më
në gjuhën greke, por në “gjuhën pan-sllavonike”, një lloj gjuhe e shpikur prej tij si
Esperantoja e sotme, duke menduar se ajo do të shërbente si një gjuhë letrare që do
të bashkonte sllavët. Në “gjuhën pansllavonike” ai përktheu “Iliadën” e Homerit si
dhe dy poemat e tij epike “Armatollos” (Sirdari) dhe “Skënderbeu”. Ai u përpoq të
hartonte edhe një gramatikë për këtë gjuhë. Por me gjuhën e krijuar prej tij, e cila
ende nuk kishte një normë të përcaktuar letrare dhe nuk njihej nga populli, ai nuk
arriti dot të shprehej artistikisht në atë nivel të lartë poetik, siç kishte bërë kur
kishte shkruar në greqisht. I vetëdijshëm për këtë, vetë Përliçevi e kishte pranuar
njëherë, se ai që kishte kënduar si bilbil në gjuhën greke, tani po çirrej si një buf në
gjuhën “pansllavonike”.
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Ai u mundua të sh shkruajë në dialektin shqipo-sllav të Ohrit, ndaj dhe
adhurohej nga populli i thjeshtë. Në poemën “Armatollos”, një nga veprat e tij më
të fuqishme, ka episode interesante të konflikteve, por edhe të respektit mes
njerëzve të fiseve shqiptare dhe maqedonase, që jetonin së bashku në të njëjta
treva.
Vdiq në Ohër në vitin 1893.
***
Ç’thotë poeti, për poetin
Një vepër e shkruar në ditët njerëzore të Ballkanit*
Xhevahir SPAHIU
Udhëtoj nëpër Ohër. Dua të pi një kafe në shtëpinë e Grigor Përliçevit. E, në
shqipen time të hershme t’i them:
-Tungjatjeta, poet!
Ai do të dalë te pragu e me një buzëqeshje të gjerë sa liqeni aty pranë, do të ma
kthejë:
-Mirëseven, o mik!
E gjitha kjo a nuk i njgan një ëndrre? Se këtu në Ballkanin tonë të trazuar ka patur
dhe ditë njerëzore, kohë të urta ku ai njeriu i thjeshtë i tokës, sa zgjohej në mëngjes,
i thoshte të birit: Pa shih, or bir, a del tym nga oxhakui i fqinjit?
Në Qafthanë, njeriu mban frymën; para syve një tjetër përngjasim i shumëfishuar i
vetevetes; syri qiellor, pa të dytë, i liqenit, zbritur aty qysh ditën e parë të krijimit të
botës.
Qarkuar me male, me kodrina, rrafshulta, – aty zymtanë e të xhveshur, aty të
veshur me lisa e blirë mitikë, – liqeni magjeps. Një tempull i hapur, i gjithkohshëm,
një ndjesi përjetësie, gjithë mister.
Në katund kërcet një portë…Në liqer hesht një lopatë…
Një shqiponjë – e arratisur fluturon në Mal – të – Thatë…
Në skajet e kësaj hapësire blu Ohër – Pogradec, kanë rrojtur, kanë dashuruar dhe
kanë mbyllur sytë dy poetë sipëranë: liriku i liqenit, Laskushi dhe epiku i engjëllit
mbrojtës të liqenit – Skënderbeut, Perliçevi. Të dy, si marrësi dhe pritësi në një
këngë polifonike, sundojnë si patriarkë dy shekujt e sprasmë: të 20-in i pari, të 19in i dyti. Fryma liriko – epike, jeta dhe vdekja, një bashkëjetesë e bioshpirtit
ballkanas.
Valët e liqenit, valët e rrëqëthura të drurëve, klithmat e guzave dhe pulbardhave
ngjan se thotë ritmikisht Perliçev –Lasgush, Lasgush – Perliçev. Shqiptojnë kumte,
– edhe në mosqenie, – si në mitin e Orfeut, koka e të cilit, – edhe pse e prerë! –
vazhdonte të këndonte në valët e lumit.
Në këto vise të thinjura të pellazgëve hyjnorë, thithet ajër poetik: atmosfera vibron.
Me sytë e përhumbur në syrin e stërmadh të liqenit, prej 47 vitesh mblidhen poetë
nga pesë kontinentet. E, këtu, bash këtu, pra, kujtesa pritet të ngjallë porosinë e
Aleksandrit të Madh; teksa urdhëronte të rrafshohej Teba me gjithësej, Leka ndali
hapat dhe tha:
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Tempujt e perëndive dhe shtëpinë e Poetit, mos i prekni!
Poetët e botës do të dëshironin të kishin fatin e Pindarit, jo të Tebës.
Vij t’i kthej vizitën e t’i shpreh mirënjohjen poetit që i ka kënduar prijësit të vendit
tim.
Paksa e çuditshme kjo ardhje: 164 vjet më parë, pra më 1847, poeti shkonte drejt
Tiranës. Mëuses i greqishtes në një shkollë të sapoçelur prej bashkisë orthodokse
tiranase. Ishte një shkollë dollmallie me katër salla të mëdha, me korridor në mes
dhe me një oborr të madh përqark, atje ku ishte baçja e kishës së re...Pas
përçapjeve, arrita të përcaktoj se kisha Vangjelizmoi ndodhej atje ku lartësohet
ngrehina e 15- katëshit, shkolla – atje ku sot gjelbërojnë tri pisha, me një palmë e
një manjolë anash, – buzë sheshit Skënderbej.
Çfarë parandjenje! Poeti paskësh qenë pikërisht tek ky shesh që pas 100 vjetësh do
të mbante emrin e heroit të kënduar prej tij! Syri i kalimtarit e vendos në një pamje
të vetme prijësin hijerëndë të derdhur në bronx, hipur mbi kalë e me shpatë në dorë
dhe kujtimin e djaloshit të hajthëm, 18-vjeçar nga Maqedonia që ligjëronte në
gjuhën e Homerit, në klasat e një shkolle që tani s’është më…
Hapësira para Qafthanës – një këmbanë madhështore, gjithë drithma e farfuritje
marramendëse. Pa zërate poetëve do të idhte pa gjuhëz. Një këmbanë pa zë.
Përtej shtëpisë së Perliçevit, nën diell, lëkundet një mëngë liqeni, ujërat shfletohen
nga gishtërinj të padukshëm, si fletë pergameni.
Rreth e përqark enden shpirtra të moçëm.
…
Skënderbeu është libër i Kujtesës kolektive. Kujtesë e së kaluarës për të shpëtuar të
ardhmen. Vetë poeti e quan muzën armike të harresës dhe bindshëm na kujton një
mendësi moderne se vdekjen nuk e sjell pleqëria po harresa. Me dëshmi të tilla të
fuqishme kultura shfaq prirjen e saj si forcë lëvizëse. Përmes krijimit artistik
arrijmë të bëhemi pjesë e njerëzimit.
Ndërsa përmbyll këtë përsiatje të lirë dhe pi një kafe me pak në shtëpinë e poetit të
madh, këtu në Ohër të Maqedonisë, përfytyroj çastin kur Monumenti i Skënderbeut,
pasi kishte zënë vend në sheshet e kryeqyteteve kryesore evropiane, mori udhën
drejt Shkupit: aty kishte luftuar, aty e njihnin të gjithë. Dolën ta prisnin
zemërhapur; në krye të shqiptarëve dhe maqedonasve, – nuk e patë? – printe vetë
Grigor Perliçevi, Poeti…
Faleminderit, Poet, për artin tënd që vjen të trimërojë shpirtrat tanë të tronditur, për
artin tënd si urë dhe si urti!
*Kjo pjesë shkrimi është shkëputur nga eseja e gjatë e poetit Xhevahir Spahiu, e
botuar në formën e një libërthi në Maqedoni për Perliçevin.
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ISMAIL SYLA

ANTON ÇETTA
Meritë e veçantë e Anton Çettës është përfshirja e seleksionuar në botim.
Vetëm vlerat.
Dija e kulluar. Nuk desha që të shikoj asnjë të dhënë biografike për Anton
Çettën, pos asaj dijes së përgjithshme si punëtor shkencor i Institutit Albanologjik
të Prishtinës dhe pajtimtar i gjaqeve në fillim të viteve 1990. Si biografi e
mjaftueshme më dalin dy librat “Prozë popullore nga Drenica”. Ndërkaq, kam
mësuar se IAP ka bërë gati për botim kompletin e veprës së tij, si mbledhës
folklori, prej 13 vëllimeve. Duke lexuar prozën e mbledhur nga Anton Çetta, çdo
gjë me vlerë që gjeta aty më vjen t’ia atribuoj atij. Atij që me aq kujdes i mblodhi
dhe i përshkroi nga tregimtarët e thjeshtë, me talent natyror, por edhe nga ata që në
mbrëmje ktheheshin të lodhur prej punëve verore. Meritë e veçantë e Anton Çettës
është përfshirja e seleksionuar në botim. Vetëm vlerat.
Vlerat që përfaqësojnë prozat e Anton Çettës që dy vjet kam qenë i
interesuar t’ua shpjegoj miqve dhe atyre që kanë vesh për të dëgjuar. Jo si prirje për
të treguar mesele, por si mundësi që përmes pasurisë popullore të shpjegohen disa
nga dukuritë individuale, sociale, kulturore dhe politike aktuale.
Uniteti i temës dhe idesë. Përdorimi i motiveve të prozës së Anton Çettës
ka një funksion tjetër. Duke qenë përralla, fabula, kallëzime, kashelashë,
gojëdhëna, proverba etj. ashtu siç janë bartur brez pas brezi, ato kanë në vetvete një
rëndësi bazike. Janë të dala nga përvoja jetësore e njeriut, përjashtojnë segmentin
enciklopedik dituror, e po ashtu edhe atë botës religjioze. Brenda tyre të bën për
vete uniteti i temës dhe idesë, arritja qind për qind e bartjes dhe dhënies së
mesazhit. Proza e mbledhur në Drenicë merr vlerë të veçantë pasi të lexohet edhe
në moshën e pjekurisë intelektuale, ku njohuritë e marra nga dija filozofike, letrare,
sociologjike dhe nga një kulturë e përgjithshme e bëjnë edhe më të kuptueshme atë
që është bartur nga goja në gojë, nga kujtesa në kujtesë. Pa dashur që t’i jepet
dimension shkencor, brenda një shkrimi publicistik, janë këta margaritarë që më
kanë shtyrë t’i diskutoj me miq dhe të interesuar rreth këtyre motiveve.
Rrjedha e informatës. Në pjesën e dytë ti librit, në nëntitullin “Dromca
etnografike” është tregimi “Deli Tuxhi” ndër më të mirët e prozës popullore shqipe.
Ky tregim përpos vënies në pah të rëndësisë së nderit dhe burrërisë tradicionale
shqiptare, nxjerr një element interesant. Momentin kur rrjedh informata, bëhet e
njohur për të gjithë, nuk ka kthim prapa dhe si e tillë krijon skandalin publik. Deli
Tuxhi, një zot shtëpie e përpin shkeljen morale që i bën reja me një huaj brenda
shtëpisë, me kusht që ky i huaj të mos flasë. Heshtje do të thotë jetë. I huaji nuk
durohet, dhe për t’u lëvduar e bën publike ndodhinë. Deli Tuxhi përmes të birit e
vret, dhe pleqnarit ia shpjegon me gjuhë metaforike arsyen e vrasjes. Sepse njeriu
nuk vritet pa gazep të madh (akti në shtëpi), pa ia mbuluar turpi oborrin (integriteti
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familjar) dhe bregun e lamës (dalja e informatës jashtë). E ndodhura sado
komprometuese, po të mbetej e panjohur për botën, do të përballohej, por ajo nuk
mund të mos ndëshkohet meqë “nuk ka shku teposhtë me ra n’lum, po ka dalë e ka
depërtue n’at anë” (tregimi 842, f.2016).
E keqja e brendshme. Në nëntitullin Kallëzime”, te pjesës së parë
“Njeriun e turpnon lakmija” (114, f.211) mënyra se si ndërtohet tregimi për
turpërimin e njeriut janë adekuat dhe model i unitetit të shembujve dhe idesë.
Veprimet e dhunshme të çfarëdo natyre dhe lloji, dhuna e jashtme, nuk e turpëron
njeriun. Njeriun nuk turpërohet po t’i merret, p.sh. me dhunë gruaja dhe arma.
Sepse, në rrethana tjera, i përgatitur, i kthen njërën dhe tjetrën. Njeriun e turpëron
lakmia sipas urtisë popullore. Lakmia si e tillë është e brendshme, pjesë e moralit
njerëzor, ajo është e integruar në shpirtin e individit. Derisa për faktorët tjerë të
dhunshëm ka mënyra hakmarrjeje, ndëshkimi dhe shpagimi, për të keqen e
brendshme është vështirë të ketë, sepse ajo është vetë njeriu. Nderi i pushkës
kthehet me pushkë ose dhe me vrasje të poshtëruesit, ndërkaq, lakmia brenda
njeriut është vetë njeriu dhe sipas ligjit të ndëshkimit dhe hakmarrjes, do të duhej
njeriu ta vriste vetveten. Prandaj, lakmia e korit burrin.
Dija është jetë, dija është vdekje. Në pjesën “Anekdota” (f. 62/438, pj.2)
gjendet anekdota me titull “Kam me vdekë tri ditë para mbretit”, flitet për falltarin i
cili në sajë të dijes, zgjuarsisë arrin të shpëtojë nga vdekja. Në këtë rast dija është
jetë. Por, në përrallën shqipe “Djali që mësoi gjuhën e frymorëve” në pjesën e parë
(f.115/ 37), dija del në funksion tjetër, ajo është vdekje. Dija, sekreti, enigma në
rast se zbulohen, janë të barabarta me vdekjen. Që gjarpri i vogël të shpëtojë nga
vdekja i duhet ndihma e njeriut. Shpërblim për këtë është të mësuarit e gjuhës së
gjallesave nga gjarpri plak, i cili, duke ia dhënë dijen tjetrit vdes. Në historinë
praktike të zhvillimit të shkencës, se dija është vdekje e vërtetoi Xhordano Bruno,
ndërkaq në kohën tonë se dija është rrezik dhe kërcënim, e vërtetoi rasti i Julian
Assange (wikileaks) dhe Edwuard Snowden.
Mundi dhe suksesi. Një ndër figurat më të njohura të përrallës shqiptare
është Qerosi (f.105/32, pj. 1) i cili kompensimin e cenit fizik e bën me zgjuarsinë
mendore. Derisa dy vëllezërit e tij i zë gjumi (dembelia, shpirti përtac) në
periudhën kur hapen dyert e pallatit të mbretit, Qerosi atë kohë kritike e kalon duke
u shtrirë në thera, që të mos e zërë gjumi dhe kështu fiton të drejtën e martesës me
vajzat e mbretit. Qerosi është simbol i zgjuarsisë, i sakrificës dhe mundit për të
arritur sukses. Jo gjumi po të qenit zgjuar, mundi dhe lodhja nga puna
këmbëngulëse e ndihmon njeriun për të arritur në sport, në shkencë, në art, letërsi
kulturë dhe çdo fushë jetësore.
Ndërtimi gradual i personalitetit. Në nëntitullin “Fjalë të urta dhe urti
popullore” te pjesa e dytë e prozës së Drenicës (f.269/913) është kjo urti: “Shejin
nuk duhet me vra t’parën herë se ta lan’ hallku për gan. T’parën herë duhet me ja
lanë ngat, t’dytën herë kur te gjuejsh duhet m’e mlu pluhni; t’tretën m’e vra.” Në
këtë urti më mirë se kudo është vënë ideja e besueshmërisë dhe veprimit bindës në
jetë. Njeriu duhet ta ndërtojë karrierën me rend, me etapa, me biografi dhe me të
arritura njëra pas tjetrës. Në jetën tonë aktuale le të kihet parasysh se me çfarë vrapi
dhe “djegie” etapash bëhet ngritja në karrierë dhe arritja e titujve akademikë, sa që
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tingëllon shumë shpirtërore shprehja anekdotike se “po ta dija se është kaq lehtë të
magjistrohet, do ta mbaroja pa problem edhe shkollën e mesme.”
Fuqia e fjalës proverbiale. Në pjesën e dytë të prozës nga Drenica, Anton
Çetta ka botuar 888 fjalë të urta. Nga më të mirat që ka populli. Në disa prej tyre
fshehën në mënyrë tejet të përqendruar margaritarë të vërtetë të mençurisë, të
përvojës dhe të udhëzimit të mbarë. Ato kanë një moral të fuqishëm. Janë vetë jeta
e konceptuar nga përvoja e gjatë e njeriut. Nuk e kanë artificialitetin e teorive dhe
shkollave të mërzitshme të mendimit pozitiv, që në një farë mënyre më fabrikohen
nga kultura e marketingut. Përkundrazi, fjalët e urta shqipe prekin në thellësinë e
jetës së njeriut. T’i marrim vetëm disa. Ati (kali i shalës) shpërthehet në gardh të
ungjtë, thotë njëri proverb. Nuk ka shprehje më të mirë metaforike se kjo fjalë e
urtë për njeriun e përmasave të mëdha, gjeniun, të cilit ia hanë kokën të vegjlit,
mediokrit, turma, zhgani. Gardh i ulët, është bota e pazhvilluar shpirtërisht,
barbaria, jo kultura.
Elita dhe turma. Fjala e urtë (f.254/288,) “Kërstina (pjesa e parë e qerres
së qeve, kuajve) m’u ba m’u thye, e mrama kurr s’un e bje n’shpi” është koncentrik
i urtisë për rolin e elitës dhe turmës, kokës dhe trupit, mendjes dhe muskujve. Po
ashtu, një tregues se mendja duhet ta udhëheq shoqërinë, jepet përmes krahasimit të
llojit të drithërave (tërshëra - gruri) dhe llojit të mbathjeve (opinga- këpuca) : “Mos
u hang’t për bukë tërrshana – mos sunoftë opanga.”
Ndërkaq, proverbi “Me langua t’lidhun nuk gjuhet” tregon më së miri për
domosdoshmërinë e pastërtisë morale për njeriun që merret me jetë publike. Pra, do
të thotë, njeriu me dosje nuk mund të jetë i lirë. Atij i bëhet shantazh në çdo
moment dhe në çdo kohë.
Dhe shumë të tjera. Në prozën popullore të Drenicës ka me dhjetëra e
dhjetëra shembuj nga më të mirët që shërbejnë aq mirë për të ilustruar ide, situata
dhe gjendje psikologjike, sociale, morale, familjare, edukative dhe të të gjitha
fushave të jetës. Madje edhe kashelashat janë formë e kulturës popullore që me një
metaforë të çuditshme lidhin dy objekte mes vete, objektin real me mundësinë e
thënies së tij me fjalë të tjera. P.sh. kur lexova kashelashën për drynin “Një qen i zi
e ruen ni shpi” , në mendje më erdhën shtëpitë e një fshati të Prespës, dyert e
oborreve të të cilit ishin të mbyllura me dryna të mëdhenj, sepse shumica e
banorëve ishin në mërgim, kryesisht në SHBA.
Dhe krejt në fund. Nuk kam fjalë të tjera përtej këtij shkrimi publicistik,
me elemente komenti eseje dhe interpretimi si një falënderim për Anton Çettën. Ky
do të ishte i vetmi homazh për të. Në të gjallë e kam takuar vetëm një herë në
korridorin e gjerë të gjimnazit “Gjergj Kastrioti” në Drenas, në vitin 1991, në një
tribunë publike. Pas diskutimit tim me disa teza të Franc Fanonit dhe idesë për
domosdoshmërinë e purifikimit (spastrimit shpirtëror), ai ma dha idenë që të
shërbehem me baladën e dhëndrit gjarpër dhe nuses. Të gjarprit me shtatë lëkurë, të
nuse me shtatë palë rroba veshur. Në librin “Duke kërkuar esencat” Rilindja 1997,
e bëra interpretimin autorial dhe numërova shtatë lëkurët (pengesat, të metat,
defektet) që duheshin hequr shqiptarët për t’u bërë nga “gjarpër” princ.
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SALI BYTYÇI

LETËR BANORËVE TË ASKUSHISTANIT
(Nga lart, neve banorëve të Askushistanit na erdhi një letër nga Hirësia e tij,
Lavdiploti Princ i Askushit, Mehmet Kraja)
Pas disa letrave dërguar me adresë, Mehmet Kraja së fundmi shkruan një
letër pa adresë, “Letër askujt”! Pra, sipas tij, në këtë vend më nuk ka asnjë adresë,
për asgjë nuk mund t’i drejtohesh askujt, sepse ky është vendi ku jetojnë bijtë e
askujt në të cilin klika, klane, shërbime inteligjente të huaja, sekte, mbisekte e
nënsekte mund të bëjnë gjithçka, të gjitha poshtërsitë që mund t’i bëjë qenia e
quajtur njeri, aty ku nuk sundon shteti i së drejtës. Dhe, sa herë që këta banorë të
Askushistanit fillojnë të mos ndihen mirë, del Mehmet Kraja në skenë dhe të gjitha
poshtërsitë që ndodhin në këtë vend i pjesëton për kokë banori! “Të gjithë ju poshtë
jeni fajtorë: edhe ti që shkon me dhi, edhe ti që shkon me dele, edhe ti që e lëvron
tokën, pa dallim, jeni fajtorë për përqindjet që merren për tenderë, për pronat e
grabitura, për privatizimin e pronës shoqërore, për shkatërrimin e ekonomisë, për
mosndërtimin e institucioneve shtetërore! Jeni fajtorë edhe për atë kush hyn në
Akademinë e Shkencave dhe të arteve të Kosovës: me një libër, pa asnjë libër, me
dy libra me përralla, me libër për gjuhën e gazetave, po edhe të atyre në
pseudolibrat e tyre e fyejnë popullin shqiptar dhe atyre që i kanë shërbyer
Stijoviqit, shefit të sigurisë serbe në Kosovë!
Për çdo gjë e për gjithçka, fajtorë jeni ju!
Prandaj, o askushë, qëndroni të palëkundur si vetë Hiçi! E dini se mbi Hiç
qëndron çdo gjë, ndaj bëhuni të fortë dhe na bartni edhe ne mbi shpinat tuaja ashtu
siç i bartët në të shkuarën popujt barbarë, sllavët më vonë, otomanët, pastaj prapë
sllavët! Shpinën e keni të fort!
Derisa askush nuk përgjigjet në këtë vend, përse të përgjigjemi ne dhe pasi
qëndrojmë fort në Stanin e Askushit, kujt duhet t’i japim llogari?!
Në shekuj keni jetuar shpinëkërrusur, vazhdoni edhe më tej të jetoni
kështu, se nuk u ka hije tani të jetoni vertikalisht! Bëhuni të lumtur, ashtu siç keni
qenë gjithmonë, legjendarisht jetoni në tokën legjendare të Askushit, se kohë të
bukura po vijnë për ju!”
Këto na i shkruan në letër neve, Mehmet Kraja, dhe ne, banorët e
Askushistanit, duhet të heshtim!
Duhet të jemi të kënaqur shumë se të vetmin privilegj që e kemi ne
askushët, është ndarja e barabartë e fajit! Çfarë duam tjetër? Dhe këtë privilegj na
jep i madhi Mehmet, sa herë që ne nuk ndihemi mirë!
Pra, jemi askush dhe duhet të pajtohemi me këtë!
Po, kur jemi këtu, po e përsëris diç që e kam thënë edhe më herët: Ne
shqiptarët problemin më të madh e kemi me logjikën!
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Kujt i drejtohet kjo letër? Vetëm një vendi në të cilin jetojnë askushët,
mund t’i drejtohet një letër e tillë!
Dhe derisa do të jetojë ky fis i askushëve, letra të tilla do të vazhdojnë të
shkruhen nga ata që i thonë vetes Dikushë dhe që bëjnë çfarë t’iu thonë epshet e
veta në vendin e Askushëve!
Ndërkaq, Mehmet Kraja del si neutralizuesi më i madh i përpjekjeve të
njerëzve për ta emërtuar të keqen, për ta veçuar atë, me qëllim luftimin e saj.
Ndërsa e keqja ka adresë të saktë në Kosovë, që janë udhëheqësit politikë me
inteligjencien si bashkëpjesëmarrëse, me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës në krye, Mehmet Kraja ka marrë detyrën speciale që t’i zhdukë të gjitha
adresat e fajësisë, ndërsa fajin ta ndajë në mënyrë të barabartë për kokë banori, në
kohën kur asgjë tjetër në Kosovë nuk ndahet barabartë, as ajri!
***
Ditën që u varros Etika
(Elegji)
Pasi kishte lënguar gjatë në shtrat, një ditë dimri, pa lindur dielli, Etika dha
shpirt.
Edhe ashtu, siç ishte e hajthme dhe e bukur, ajo kurrë nuk kishte bërë një
jetë të qetë në këtë qytet. Pothuaj askush nuk e donte. Edhe nëse qëllonte ndonjë që
e donte, ishin të pakët dhe të dobët ata. Të tjerët ishin të fuqishëm, e shihnin vëngër
me sy, i kërcëllinin dhëmbët kur u kalonte afër, ndërsa ajo ecte e frikësuar dhe
duhej të kalonte nëpër rrugicat e qytetit kur i duhej të shkonte diku, pa guxuar të
dilte kurrë në shesh. E netëve, kur binte për të fjetur, po s’e zinte gjumi, ëndërronte
duke kaluar sheshit, i kujtoheshin njerëzit e dyqanet, i kujtohej edhe ndonjë djalosh
që e shihte me simpati.
Tani ato kohë ishin të shkuara.
Nga mërzia që kishte ngelur e vetmuar, një ditë kishte rënë në shtrat për të
mos u ngritur kurrë. Ata të pakët që e adhuronin u merakosën, po nuk kishin
mundësi t’i vinin në ndihmë me asgjë: aq të zhveshur ishin! Të tjerët, secili kishte
nga një arsye personale për ta urryer, ndaj u gëzuan që më nuk do ta shihnin as në
rrugicat e qytetit.
Edhe në shtrat vazhdonte t’i pengonte prania e saj. Po të ngrihej një ditë?
Dhe, erdhi dita kur edhe në shtrat, shpirti e braktisi.
***
Kortezhi mortor i Etikës shoqërohej nga tre të rinj dhe karrocieri që i
grahte kalit. Të rinjtë, nuk kishin pasur aq para sa të paguanin një karrocë që, së
paku në ditën e vdekjes, t’ia madhështonte varrimin. Kishin paguar karrocierin më
të varfër të qytetit, atë që e paguanin lagjet periferike për t’ua bartur plehrat.
Varrezat ishin në anën tjetër të qytetit, prandaj karroca duhej të kalonte
rrugicave, të anashkalonte sheshin, sepse pushteti nuk i kishte dhënë leje
karrocierit, me arsyetimin që karroca e tij nuk i plotësonte kushtet higjienike, të
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kalonte përmes tij, prandaj një kohë të gjatë iu desh për të mbërritur deri te
Varrezat e Qytetit. Po edhe pse të lodhur e të rraskapitur, edhe aty nuk përfunduan
peripecitë e tyre. Roja e varrezave kërkoi një dokument në të cilin do të vërtetohej
se Etika i përkiste bashkësisë së atyre që kishin varrosur të afërmit aty. Pasi nuk e
kishte këtë dokument, karrocieri u nis për te varrezat e bashkësisë tjetër. Edhe te
dera e këtyre varrezave e priti e njëjta pyetje:
-Cilës bashkësi i takon e ndjera?
Karrocieri mori rrugën për te bashkësia e tretë, po edhe aty e priti pyetja e
njëjtë. Vazhdoi edhe në të tjerat bashkësi, po në asnjërën nuk kishte vend për
Etikën, sepse ajo nuk i takonte asnjërës prej bashkësive të shumta që kishte ky
qytet! Në fund, i rraskapitur ai, po të rraskapitur edhe tre të rinjtë si dhe kali që e
tërhiqte karrocën, vendosën ta dërgonin në një lendinë të askujt dhe, aty, fshehurazi
dhe në shpejtësi mos po i dilte pronari lëndinës, e varrosën Etikën.
***
Të lodhur, të tre djemtë dhe karrocieri, u kthyen në shtëpi, duke ruajtur për
jetë kujtimin e saj, ndërkaq, qyteti mori frymë thellë që u varros Etika, se edhe në
shtrat prania e saj nuk e kishte lënë të qetë!
Lisi i moçëm
Në një skaj të arës tonë që e kishim trashëguar nga gjyshi, e gjyshi ndoshta
nga babai i vet, të cilën e quanim Lluga e Markut (as dinim kush ishte Marku, as
kishte ndonjë dru në këtë arë, sepse gjendej në mes të arave që shtriheshin në
rrafshinën e Drinit), ishte një lis i vjetër. Sa herë që pushonim nga puna, kur e
lëvronim me qe arën apo kur korrnim grurin a misrin, uleshim nën hijen e tij.
Lisi ishte shumë i moçëm. Në fillim filluan t’i thaheshin degët. Ndonjë
edhe binte në tokë nga era, po lisi vazhdonte të qëndronte hijerëndë aty ku kishte
qëndruar për dekada me radhë...
Kur vinte vjeshta dhe babai bënte dru për dimër, në të katër anët dilte
derisa i siguronte, priste edhe shkurre, po lisin nuk e prekte, edhe pse nga viti në vit
kishte filluar tharja e tij.
Në vjeshtë, i thashë babait ta presim lisin, sepse edhe kështu ai veç ka
filluar të thahet, po babai më shikoi me vërejtje, pak i egërsuar. “Jo”, tha shkurt.
“Po pse të mos e presim?”, ia ktheva unë. “Nuk bën!”.
Me kaq e mbylli muhabetin ai që ishte mësuar të mos i bëhej fjala dy.
“Po pse nuk bën, nuk e kuptoj?”
E vërejti këmbëngulësinë time dhe foli babai im shumë i sertë.
“Është shej i moçëm”.
Mjaftoi kjo dhe ne u detyruam të pajtoheshim me fjalën e tij.
Kaluan edhe shumë vjet të tjera. Shiu e lagte lisin, ngrica e ngrinte, bora e
mbulonte, degët pothuaj i ranë të gjitha, por nuk guxonte kush ta priste. “Shej i
moçëm” ishte dhe ne duhej të pajtoheshim me ekzistencën e tij.
Kaluan edhe shumë vera dhe dimra dhe lisi qëndroi në këmbë derisa erdhi
një dimër i ashpër. Temperaturat ranë shumë nën zero sa Drinin e kalonin qerret me
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buaj ata që shkonin të hënave në pazarin e Gjakovës e lisat çaheshin në mal. Po lisi
sikur nuk donte të dorëzohej. Një ditë bëri aq ftohtë, po edhe furtunë sa lisi nuk
qëndroi në këmbë.
Kur shkuam në arë dhe e pamë lisin të shtrirë sa gjerë gjatë, babai u vrenjt
në fytyrë.
“Tani mund ta pritni! Kaq ia ka dhënë i madhi”!
Këtu përfundon rrëfimi për Lisin.
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JORINA VERLI

SITUATA NË SHQIPËRI DHE ROLI I
ITALISË NË LËVIZJET POLITIKESOCIALE NË VITET 1931-1932
Tema në fjalë nuk është e panjohur në historiografi. Posaçërisht ajo është
trajtuar në kuadër të temave më të gjera nga autorë të njohur, si: Arben Puto, Paskal
Milo etj.1 Po kështu asaj i janë kushtuar disa faqe edhe në vëllimin e tretë të
Historisë së Popullit Shqiptar, botime të viteve 1984 dhe 2007.2 Gjithsesi, mbetet
ende për të thënë. Kështu, mbi bazën e bibliografisë historike më të re, të publikuar
vitet e fundit, si edhe shfrytëzimit të materialit arkivor, që lidhet me situatën në
Shqipëri në fillim të viteve 1930, jam përpjekur të trajtoj veprimtarinë e strukturave
të ndryshme të shtetit italian në drejtim të Shqipërisë, rolin që patën në lëvizjet
politiko-sociale në vitet 1931-1932 dhe në tendosjen e marrëdhënieve midis dy
vendeve.
***
Gjatë periudhës republikane, Zogu kishte mundur të përqendronte shumë
pushtet në duart e tij, por kurrsesi një pushtet absolut, pasi i druhej reagimit të
Fuqive të Mëdha. Rreth vitit 1928, ai kishte filluar të kuptonte se cilat ishin prirjet e
përgjithshme europiane ndaj jetës së brendshme politike shqiptare. Arritja në
përfundimin se Europa, në pjesën më të madhe, ishte krejtësisht indiferente ndaj
politikës së brendshme të Shqipërisë, e bindi Ahmet Zogun se kujdesi i tij i
mëparshëm në këtë drejtim ishte diçka krejtësisht e panevojshme. Si pasojë,
kushtetuta e re, e dhjetorit 1928, i njihte Mbretit pushtet të pakufizuar ligjor dhe
ekzekutiv.3 Partitë politike nuk ishin të lejuara dhe asnjë kandidaturë, qoftë edhe
për nëpunës në parlament, nuk mund të kalonte pa u miratuar fillimisht prej
Mbretit.4
Në fillim të janarit 1931, qeveria shqiptare miratoi një ligj të ri çensurues,
të quajtur Ligji Penal mbi Fyerjet Politike, i cili i detyronte intelektualët shqiptarë
të heshtnin, duke iu mohuar lirinë e shtypit dhe të të kritikuarit. Ndonëse ky ligj u
1

Arben Puto, Shqipëria politike 1912-1939, Tiranë: Toena, 2009, f. 489, 526; Paskal Milo,
Politika e jashtme e Shqipërisë, vëll. I, Tiranë: Toena, 2013, f. 789, 801.
2
Historia e Shqipërisë, vëll. III, 1912-1944, botim i Institutit të Historisë të Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 1984, f. 375-377; Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III,
Tiranë: Toena, 2007, f. 308-310.
3
B. J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, Tiranë: Çabej, 2000, f.
167.
4
Po aty, f. 168.
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përdor rrallë, ai ndalonte çdo lloj propagande kundër regjimit, kundër anëtarëve të
kabinetit, kundër Mbretit si person dhe kundër Kushtetutës. Ajo do të konsiderohej
propagandë armiqësore, që përpiqej të cenonte stabilitetin e regjimit monarkik.
Parashikohej deri dënim me vdekje ose burgim i përjetshëm për ata, që organizonin
apo merrnin pjesë në komitete të fshehta antikombëtare, që synonin prishjen e
rendit ekzistues apo ndryshimin e formës së regjimit të vendosur prej Asamblesë
Kushtetuese.5
Ligji i “çensurës parandaluese” u sulmua ashpër në shtyp nga botuesi Nebil
Çika, i cili u akuzua dhe gjykua për fyerje ndaj Mbretit dhe Kushtetutës, por më
pas u la i lirë.6 Zbatimi i këtij ligji arrinte deri aty sa të parashikonte edhe hapjen e
korrespondencës postare.7 Si pasojë e këtyre masave parandaluese, kritika e hapur
ndaj regjimit dhe Mbretit u bë thuajse e pamundur dhe lufta e brendshme politike u
pakësua ndjeshëm.
Por, nëse situatën e brendshme, Mbreti, si një sundimtar me vullnet të
fortë, arrinte ta administronte me sukses, faktorët e jashtëm ishin thuajse gjithmonë
të pavarur prej tij. Këta faktorë, patën një natyrë kontradiktore dhe ndikimi i tyre në
zhvillimin e vendit është shpeshherë i debatueshëm nga historiografia e vendeve të
ndryshme. Ajo që vihet re përgjithësisht, është prirja e historianëve italiane (dhe
sidomos atyre të periudhës së fashizmit) për të nxjerrë përfundim se investimet
italiane në Shqipëri ishin një humbje (dhe veçse humbje!) për shtetin italian.
Ndërkohë që historianët shqiptarë priren të paraqesin të dy anët e medaljes, pra
edhe përfitimet rreth 20-vjeçare të qeverisë së Musolinit nga përpjekjet për të
dominuar çdo aspekt të jetës shqiptare.8
Investimet e kapitalit të huaj në përgjithësi, dhe atij italian në veçanti,
dhënia e kredive dhe huave në vitet e para të monarkisë, realisht sollën një farë
progresi ekonomik, u ndërtuan rrugë e kanalizime, u çelën shkolla, u krijuan vende
të reja pune, u krye një reformë e mangët agrare etj. Por kjo ishte veç dukja e
angazhimit italian në Shqipëri. Arsyeja që i vinte italianët në lëvizje, “në ndihmë”
të fqinjit të vogël të përtej Adriatikut, kishte karakter strategjik dhe synime të
përcaktuara qartë. Të tilla ishin: kolonizimi i vendit, shfrytëzimi i burimeve
natyrore e minerare, ndërtimi i një infrasktrukture ushtarake në shërbim të
qëllimeve të ardhme ekspansioniste në Ballkan etj. Vendosja e protektoratit italian

5

Owen Pearson, Albania and King Zog. Indipendence, Republic and Monarchy, 19081939, Volume One, The Centre For Albanian Studiues in association with I B TAURUS
Publishers, New York, 2004, p. 321.
6
Po aty, p. 322.
7
B. J. Fischer, Mbreti Zog…, f. 170.
8
Shih: Amadeo Giannini, L’Albania dall’indipendenza all’unione con l’Italia 1913-1939,
4o edizione, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 1940; Antonello
Biagini, Historia e Shqipërisë nga zanafilla deri në ditët tona, Tiranë: Botimet SHLK
(Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit), 2000; Iljaz Fishta, Veniamin Toçi, Gjendja
ekonomike e Shqipërisë në vitet 1912-1944, prapambetja e saj, shkaqet dhe pasojat, Tiranë:
8 Nëntori, 1983; Beqir Meta, Politika tatimore e shtetit shqiptar 1925-1939, Tiranë:
Shkenca, 1999; P. Milo, Politika e jashtme… vëll. I; etj.
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ishte alfa dhe omega e politikës së Musolinit në Shqipëri.9 Ky objektiv strategjik
italian ishte përpunuar në Romë, madje në detaje. Zyra e posaçme, e krijuar për
Shqipërinë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë, ndiqte nga afër zhvillimet
në vend, bënte raporte mbi gjendjen e Shqipërisë dhe jepte rekomandime.10
Megjithatë, kriza ekonomike botërore (1929-1933), e cila do të trajtohet më
gjerësisht në nën-çështjen në vijim, nuk kurseu asnjë vend të botës dhe pasojat më
të rënda i patën vendet me ekonomi agrare të pazhvilluar, si Shqipëria.
Arsyet se përse kriza ekonomike e mbërtheu kaq fort Shqipërinë dhe pati
rrjedhoja kaq negative, lidhen edhe me mënyrën se si Shqipëria veproi (ose pësoi!)
në tregjet ndërkombëtare. Së pari, shtetet e tjera morën masa direkte kufizuese ndaj
importimit të prodhimeve shqiptare nëpërmjet vendosjes së taksave të larta
doganore, ose masa të tërthorta, nëpërmjet nënshkrimit të traktateve tregtare midis
tyre apo ndjekjes së politikës së dumpingut, që automatikisht ngushtonin hapësirën
për eksportet shqiptare.11 Së dyti, Shqipëria nuk pati mundësi të përgjigjej me të
njëjtën monedhë, pra nuk kufizoi importimin e produkteve të huaja në tregun e
brendshëm. Së treti, modernizimi i mënyrave të prodhimit dhe strukturat e reja
ekonomike nuk po përhapeshin dhe nuk po gjenin zbatim në tregjet shqiptare.
Shqipëria mbetej një vend i prapambetur me marrëdhënie pronësie agrare, gjysëm
feudale.12 Bujqit që punonin tokën ishin tejet të varfër. Ata nuk ishin të gatshëm
dhe as të aftë të adaptonin teknikat e reja, të cilat gjithashtu akordoheshin me
pakicë për Shqipërinë, pasi investimet italine nuk kishin synim zhvillimin e
bujqësisë dhe ekonomisë shqiptare. Italia, fqinjët ballkanikë, madje edhe
Gjermania, Britania e Madhe dhe Austria, eksportonin miliona franga ar mallra
industriale në Shqipëri, kurse produktet bujqësore shqiptare, me gjithë përpjekjet e
vazhdueshme të qeverisë së A. Zogut, nuk gjenin asnjë lehtësi shitjeje në tregjet e
huaja. Vetëm Italia, e cila sipas marrëveshjes kishte “statusin e kombit të
favorizuar”, eksportonte në Shqipëri mallra me vlerë rreth 22 milion franga ar në
vit dhe nuk mbante angazhimet e marra lidhur me eksportet e palës shqiptare, të
cilat nuk e kalonin shifrën e 5 milion frangave në vit. Nga ana tjetër, rritja e vogël e
prodhimit në vend (50 milion franga ari të dhëna nga SVEA u përdorën kryesisht
për ndërtime të karakterit strategjik, si rrugë, ura dhe punë publike; e jo për vepra
prodhuese), e rëndoi më tepër gjendjen.13
Italia jo vetëm që i përdorte fondet e huave të akorduara prej saj, për të
kryer investimet që dëshironte, por shpesh shfaqte edhe vonesa në pagimin e tyre.
Këto arsye, si dhe përgatitjet e hapura për ekspansion ushtarak drejt lindjes, e bënë
Mbretin Zog që të përpiqej të frenonte disi ndikimin italian duke kërkuar rrugë
afrimi me Britaninë e Madhe dhe Jugosllavinë.14
9

P. Milo, Politika e jashtme…, vëll. I, f. 790.
Po aty, f. 790.
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B. Meta, Politika tatimore…, f. 67.
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Ilir Ushtelenca, Diplomacia e Mbretit Zog I (1912-1939), Tiranë, 1995, f. 227.
13
Arkivi Qendror i Republikës së Shqipërisë (më tej: AQSH), Fondi MPJ, Dosja 100, Viti
1933, fl. 236-241, Raport i Ministrit të Punëve të Jashtme Xh. Vila për Mbretin Zog I.
14
I. Ushtelenca, Diplomacia e Mbretit…, f. 229.
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Anglia për të kundërshtuar hegjemoninë franceze në Ballkan, e kishte
përkrahur Italinë deri në fillim të viteve 1930, por me krijimin e blloqeve të reja
dhe me përpjekjen për krijimin e një ekuilibri franko-italian, ajo detyrohet t’i kthejë
sytë nga Shqipëria. Ministri britanik në Durrës, Sër Robert Hoxhson (Sir Robert
MacLeod Hodgson), i caktuar në detyrë në prill 192815, pasi kishte përfaqësuar
diplomacinë britanike në Moskë, në vitet më të vështira, filloi të shfaqë shenja të
rritjes së interesimit britanik për Shqipërinë. Natyrisht krahas interesave politike,
fshiheshin edhe ato ekonomike. Hoxhsoni takohej shpesh me Mbretin Zog dhe
kërkonte prej tij që të pakësonte ushtrinë, e cila e bënte direkt të varur nga Italia.
Në atë kohë për të demonstruar forcën britanike, mbërritën në Shqipëri katër
kryqëzore me në krye komandantin e flotës së Mesdheut, admiralin Çetfild, i cili
kreu një vizitë në portet shqiptare. Shtypi i vendit botoi mjaft artikuj mbi Britaninë
e Madhe dhe mbështetjen e saj në ruajtjen e pavarësisë së Shqipërisë. Hoxhsoni
deklaronte publikisht se Britania nuk do të lejonte që Shqipëria të binte në duart e
italianëve dhe se ajo e kishte vënë Romën në dijeni se nuk ishte thjesht një
spektatore për çështjet shqiptare. Ajo do ta lejonte ndihmën financiare që i jepte
Shqipërisë Italia, por deri në cakun e moscenimit të pavarësisë së saj.16
Paralel me forcimin e marrëdhënieve britaniko-shqiptare, Zogu filloi të
tentonte një afrim të mëtejshëm edhe me Jugosllavinë, për të balancuar ndikimin
italian. Hapi i parë ishte emërimi i Rauf Ficos, si ministër i Shqipërisë në Beograd
(nëntor 1928 – prill 1929)17 , çka shkaktoi pakënaqësi në Romë. Shtypi jugosllav
menjëherë ndërroi taktikë dhe i ndaloi sulmet verbale ndaj Mbretit Zog. Sa më
shumë shtoheshin aktet e distancimit nga Italia, aq më shumë shiheshin shenjat e
afrimit me Jugosllavinë. Deputetët Hiqmet Delvina, Sali Vuçiterna, Hafiz Xhemali
etj., shpreheshin tashmë hapur në mbështetje të marrëdhënieve shqiptarojugosllave. Nga ana tjetër, ministri jugosllav në Vjenë, i nxiste emigrantët politikë
shqiptarë, të ktheheshin në Shqipëri dhe të mos bënin asnjë veprim kundër Mbretit
Zog, sepse këtë radhë ndoshta të dyja palët do të gjenin gjuhën e përbashkët.18
Gjatë kësaj kohe, në një gazetë shqiptare të Rumanisë, u botua një
korrespondencë nga Tirana, kundër Paktit të Parë të Tiranës dhe përgjithësisht
kundër aktivitetit italian në Shqipëri.19 Gazeta theksonte se këto ishin deklarata të
bëra nga Rauf Fico, përpara se të linte postin e Ministrit të Jashtëm dhe të emërohej
me detyrë diplomatike në Beograd. Ministri italian në Tiranë protestoi para Mbretit
Zog dhe pretendoi shkarkimin e Ficos, por Mbreti kundërshtoi duke u përgjigjur se
nuk kishte arsye për të kryer një veprim të tillë.20
15
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Mbreti mori masa edhe për të frenuar fashistizimin e policisë, duke e
kaluar atë në duart e gjeneral Aranitasit. Gjithashtu, ai filloi të emërojë në pika
kyçe, funksionarë shqiptarë që njiheshin si armiq të Italisë.21
Megjithatë, të shkëputeshe prej diktatit italian ishte jo e lehtë, në mos e
pamundur. Gjatë viteve të krizës, qeveria e Musolinit, duke shfrytëzuar gjendjen e
rëndë të Shqipërisë, bëri përçapje për ta rritur varësinë e kësaj të fundit nga Italia.
A. Zogu, për shkak të gjithë “rebelimeve” të tij diplomatike, konsiderohej si
“instrument i vështirë, por kryesor në duart e italianëve” dhe si “leva që duhej vënë
në lëvizje për të zgjidhur problemet e ardhshme (të Italisë)”.22 Pra, pavarësisht
mospëlqimit të pjesshëm në popull, askush nuk mund të kishte mbi shqiptarët atë
ndikim që kishte Mbreti Zog. Italisë i interesonte që ai të qëndronte sa më gjatë në
fron. Të gjithë të tjerët, ndjekësit apo rivalët e tij, ishin elemente pa ndonjë ndikim
të dukshëm dhe të paaftë për t’a zëvendësuar atë në krye të shtetit.23
Raportet e Zyrës së posaçme për Shqipërinë, në Ministrinë e Punëve të
Jashtme të Italisë, tregonin se deri në fillim të viteve 1930, ushtria, shkollat, Banka
Kombëtare dhe huaja SVEA ishin mjetet kryesore të influencës italiane në vend.24 I
ndodhur në një situatë të vështirë ekonomike brenda vendit dhe në morsën e
presionit të kërkesave italiane gjithnjë e në rritje, A. Zogu e pa rrugëdaljen tek një
aleancë e mundshme me vendet ballkanike. Ose të paktën, nëse afrimi me vendet
fqinje do të rezultonte një tentativë e dështuar, minimalisht do t’i jepte mundësi
Shqipërisë, të ngrinte disi zërin në negociata me Italinë dhe të pretendonte prej saj
ndonjë lëshim më shumë. Rrjedha e ngjarjeve tregoi se çështja e përfshirjes në
aleanca me vendet e gadishullit, nuk mori rrugën që shqiptarët dëshironin. Më
gjerësisht përçapjet shqiptare në këto konferenca do t’i trajtoj në sythin vijues.
Në vitin 1931, Mbreti u ndesh me një sërë krizash serioze, si nga
pikëpamja e shëndetit, ashtu edhe nga pikëpamja e karakterit diplomatik.25
Më 13 janar, Hoxhsoni njoftoi Forin Ofisin në Londër se kishte kontaktuar
Kryeministrin Pandeli Evangjeli për ta pyetur nëse qeveria shqiptare kishte
ndërmend të rinovonte Paktin e Parë të Tiranës të vitit 1926, të cilit i skadonte afati
në Nëntor; Evangjeli ishte përgjigjur se qeveria e shihte të panevojshme zgjatjen e
afatit të Paktit, pasi marrëdhëniet italo-shqiptare ishin të mbuluara nga Pakti i Dytë
i Tiranës (Pakti i Aleancës) i nënshkruar më 1927.26
Më 5 nëntor 1931 Ministria e Punëve të Jashtme lëshoi një qarkore, në të
cilën në mënyrë lakonike thuhej se: “Pakti i miqësisë dt. 27.11.1926, i lidhur për
pesë vjet, mori fund dhe nuk u pa e nevojshme të përtërihet”.27 A. Zogu u mundua
ta siguronte Romën se ky hap nuk do të cenonte vazhdimin normal të
marrëdhënieve midis dy vendeve. Ai i kërkoi përsëri Italisë ndihmë ushtarake “për
21

Po aty, f. 232.
Nina Smirnova, Historia e Shqipërisë përgjatë shek. XX, Tiranë, 2004, f. 175.
23
Po aty, f. 176.
24
P. Milo, Politika e jashtme…, f. 791.
25
B. J. Fischer, Mbreti Zog…, f. 191.
26
O. Pearson, Albania and King Zog…, f. 322.
27
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme (më tej: AMPJ), D. 77, V. 1931, fl. 94.
22

195

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

mbrojtjen”, vazhdimin e derdhjeve të huasë vjetore për 10 vjet (në bazë të
marrëveshjes financiare të 26 qershorit 1931), si dhe një moratorium për shtyrjen e
shlyerjes së detyrimit ndaj SVEA-s.28 Por Mbreti e dinte se çdo ndihmë financiare
do të ndërpritej pa ripërtëritjen e Paktit. Italianët e kishin bërë të qartë që në muajin
prill qëndrimin që do të mbanin, nëse rinovimi do të mohohej.29
Në muajt e parë të vitit, ngjarja më e bujshme dhe më e rëndësishme ishte
atentati ndaj Mbretit Zog në Vjenë. Më 21 Janar, Ministri i Oborrit, Eqrem
Libohova, njoftoi Ministrin Austriak në Tiranë Gunther, se Mbreti parashikonte të
kryente një vizitë në Vjenë për çështje mjekësore. Ai dyshonte se vuante nga
tuberkulozi. Ndihmësi i Zogut, kolonel Zef Sereqi u nis përpara tij në Vjenë, për të
bërë përgatitjet për vizitën.30 Mbreti Zog u shoqërua deri në Durrës nga katër motra
të tij, nga Këshilli i Ministrave, nga kryetari i Parlamentit Koço Kotta dhe disa
persona të tjerë të njohur. Në fshehtësi të plotë, Mbreti u largua nga Durrësi mbi
anijen italiane Quartro, i shoqëruar nga mjeku i tij personal Dr. Basho,
Abdurrahman Mati, Ministri i Oborrit, kolonel Eqrem Libohova, ndihmësi i
Mbretit Major Topallaj dhe dy persona të tjerë.31
Disa ditë pas largimit të Zogut për në Vjenë, Ministri Jugosllav në Tiranë
Nastasijeviç, paralajmëroi qeverinë shqiptare se i kishin ardhur disa informata rreth
një komploti për vrasjen e Mbretit Zog në kryeqytetin austriak dhe kërkoi që këto
të dhëna t’i komunikoheshin Mbretit.32 Edhe Ministri Jugosllav në Vjenë, informoi
qeverinë austriake për të njëjtën gjë. Autoritetet austriake i morën seriozisht
paralajmërimet dhe rriten masat e sigurisë gjatë qëndrimit të Mbretit në Austri.
Megjithatë, besohej se nëse jeta e Mbretit ishte në rrezik nga një komplot,
në njëfarë mënyre qeveria jugosllave nuk ishte tërësisht e pafajshme dhe e
papërfshirë në konspiracion.33 Ishte fakt, gjithashtu, se një numër i madh
kundërshtarësh politikë të Zogut jetonin në emigracion në Vjenë. Pasi ajo që u
paralajmërua ndodhi, Ministri Jugosllav në Tiranë Nastasijeviç përjashtoi çdo
përgjegjësi jugosllave mbi atentatin sepse “Jugosllavia nuk kishte asnjë interes të
bënte veprime të pakujdesshme, që mund të shkaktonin një luftë”.34
Ndërkohë, në kufirin jugosllav me Shqipërinë, në Gjakovë, ishin mbledhur
rreth 250 burra të armatosur me në krye Gani Bej Kryeziun, dhe ishin të gatshëm të
futeshin në Shqipëri dhe të rrëzonin qeverinë në momentin kur do të jepej lajmi i
vrasjes së Mbretit në Vjenë. U dëgjuan zëra se edhe Gjon Marka Gjoni po bëhej
gati të marshonte mbi Tiranë sapo të mbërrinte lajmi i zhdukjes së A. Zogut.35
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Pasi kreu analizat mjekësore për të cilat kishte udhëtuar dhe pasi mori
përgjigje pozitive lidhur me shëndetin e tij, Zogu vendosi të qëndronte edhe një
javë në Vjenë përpara se të merrte rrugën e kthimit.
Atentati ndaj jetës së tij, duke dalë nga opera e Vjenës, ndodhi më 20
shkurt 1931. Fatmirësisht Mbreti shpëtoi. Mbeti i vrarë truproja i tij major Llesh
Topallaj dhe u plagos Ministri i Oborrit Eqrem Libohova. Atentatorët ishin Ndok
Gjeloshi dhe Azis Çami, të dy ushtarakë të larguar në Jugosllavi pas rrëzimit të
qeverisë së F. Nolit.36
Ministri i ri italian në Tiranë, markezi Soranja (Antonio Meli Lupi di
Soragna), i cili kishte zëvendësuar Ugo Solën, u shpreh hapur përpara Ministrit
Amerikan në Tiranë Bernshtein (Herman Bernstein) se Jugosllavia patjetër kishte
gisht në atentatin ndaj Mbretit, duke qënë se paralel me komplotin, Gani Bej
Kryeziu kishte mbledhur forcat në veri për të rrëzuar qeverinë menjëherë sapo
lajmi të merrej vesh.37 Në fakt më vonë, edhe vetë Bernshtein, diku rreth qershorit
1932, në një raport që i dërgon Sekretarit të Shtetit, konfirmon se vëllezërit Gani
dhe Hasan Kryeziu jetonin në Jugosllavi që prej vitit 1928 dhe mbështeteshin
financiarisht nga qeveria jugosllave.38
Ndërkohë, Ministri Amerikan në Tiranë mori edhe një tjetër konfidencë
nga një tjetër diplomat italian me mision në Shqipëri. Këshilltari i Legatës Italiane
në Tiranë, Pietro Kuaroni, i shpalosi Bershteinit skemën e veprimit të Romës në
rast se Mbreti do të vdiste. Aq e detajuar ishte ajo skemë, sa parashikonte edhe
qëndrimet e Italisë në përputhje me variantin e mundshëm të trashëgimtarit. Sipas
Kuaronit, italianët nuk ishin të shqetësuar për Gani Kryeziun sepse ai “blihej”;
“…menjëherë sapo ai të kalojë kufirin, ne do t’i çojmë dikë me një ofertë të majme
në para të thata dhe jemi të bindur se do t’a pranojë atë.”39
Konsideratën më të saktë lidhur me gjendjen e Shqipërisë së kohës e bëri
Ministri i Jashtëm çekosllovak Dr. Eduard Benes: “Nëse Mbreti Zog do të vdesë
papritur ose nëse atij do t’i ndodhë diçka, italianët do të ndërhyjnë në Shqipëri me
forcën e armëve. Ky veprim i italianëve do të pasohet nga një kundër-veprim i
jugosllavëve. Vetë Ministri i Jashtëm i Jugosllavisë Marinkoviç ia ka bërë këtë
deklaratë Dino Grandit, Ministrit të Jashtëm italian, në Gjenevë.”40
Më 20 mars Mbreti u kthye në Durrës. Ministri i Brendshëm Musa Juka, i
cili kishte udhëhequr si diktator gjatë mungesës së A. Zogut, kishte organizuar
demostrata në Tiranë dhe Durrës për të mirëpritur Mbretin, i cili i kishte shpëtuar
atentatit dhe ishte mirë me shëndet.41
Në shtator 1931, u zhvillua gjyqi ndaj dy atentatorëve, Gjeloshit dhe
Çamit. Ata iu lutën avokatëve të tyre austriakë (Dr. Pressburger dhe Dr. Frischauer)
36
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të mos i mbronin me shumë zell sepse ishte vendimtare dhe jetike për ta çështja e
caktimit të dënimit. Nëse ngeleshin të lirë, kundërshtarët politikë do t’i vrisnin
menjëherë, nëse do të kalonin disa vjet në burg, ata do të harroheshin. Dhe në fakt,
u dënuan me 7 dhe 3 vjet burg.42
Në prill 1931 filluan negociatat midis Italisë dhe Shqipërisë, meqenëse
ripagimi i kredisë së viteve 1925-1926 duhet të kryhej në janar. Paratë e asaj kredie
ishin shpenzuar kryesisht për të ndërtuar rrugë, ura dhe porte, të cilat ishin objekte
me rëndësi për qëllimet strategjike italiane. Edhe pse këto investime publike, në
analizë të fundit, do t’i vlejnë edhe Shqipërisë në të ardhmen, për ta ndihmuar në
rrugën e vështirë drejt modernizimit; për momentin zhvillimi i vendit ishte i tillë, sa
e bënte të pamundur shlyerjen e këstit të SVEA-s. Italia, nga ana tjetër, kishte
treguar se ishte e gatshme të ofronte një moratorium me kohë të pacaktuar lidhur
me ripagimin e borxhit shqiptar. Kjo gatishmëri iu përsërit palës shqiptare, edhe në
këtë rrethanë të mospagimit, nga Ministri i Jashtëm italian Dino Grandi. Mbretit
Zog i leverdisi kjo ofertë sepse për momentin ai ishte i paaftë të mbulonte
shpenzimet qeveritare, jo më të paguante këstin e kredisë. A. Zogu u tregua i
gatshëm të hynte në bisedime që Shqipërisë t’i akordohej një kredi tjetër, edhe pse
kishte në çdo moment frikën e rritjes së presionit italian.43
Kur legjislatura kishte ardhur gati në mes të mandatit të saj, pozita e
qeverisë Kotta u dobësua së tepërmi për shkak të dhënies së konçesioneve të tjera.44
Vendin e saj e zuri qeveria e kryeministrit Pandeli Evangjeli (6 mars 1930 – 11
prill 1931), por gjendja nuk pati ndonjë përmirësim të dukshëm. Pakënaqësia e
përhapur në popull dhe në qeveri ndaj rritjes së ndikimit italian në ekonominë dhe
politikën e vendit, e vuri sërish në pozitë të vështirë Mbretin Zog, i cili vendosi të
shpërndante Kabinetin Evangjeli më 11 Prill 1931.45
Më 20 prill u formua një kabinet tjetër, i cili kishte shumë pak emra të rinj.
Pandeli Evangjeli u ricaktua Kryeministër dhe Musa Juka Ministër i Brendshëm.
Hysen Vrioni zëvendësoi Rauf Ficon si Ministër i Jashtëm. Milto Tutulani u
rikthye si Ministër i Drejtësisë. Said Toptani zëvendësoi Mehdi Frashërin në
Ministrinë e Bujqësisë. Hilë Mosi vazhdoi të ishte Ministër i Arsimit.46
Ndryshimi i njëpasnjëshëm i qeverive ishte vetëm një veprim fiktiv, sa për
të qetësuar masat, i cili nuk ndryshonte aspak gjendjen reale të vendit. Përveç
problemeve shumëplanëshe të brendshme dhe të jashtme (sidomos në marrëdhënie
me Italinë), ekzistonin edhe fenomene negative në përditshmërinë shqiptare, të tilla
si korrupsioni apo paaftësia e nëpunësve të shtetit, që e vështirësonin edhe më
shumë kuadrin e përgjithshëm dhe e bënin thuajse të pamundur funksionimin e
aparatit shtetëror.
42
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Në maj 1931, koloneli Stirling (Walter Francis Stirling) dorëzoi
kredencialet e tij si Inspektor i Oborrit Shqiptar dhe Mbreti Zog e pranoi
përfundimin e kontratës së tij. Titulli i tij zyrtar ishte Inspektor i Përgjithshëm i
Shërbimeve Qeveritare, një detyrë që mbante përgjegjësinë e gjetjes dhe
denoncimit të zyrtarëve të shtetit të paaftë ose të korruptuar. Ministri Britanik në
Durrës, Hoxhson, e përshkruante funksionin e Stirlingut si të veçantë, pasi në
mënyrë të pashmangshme ai do të duhet të hetonte mbi persona që kishin sjellje
deviante ndaj ligjit, por të cilët ishin aq të afërt me Mbretin sa ishte e vështirë t’i
dënoje menjëherë.47 Investigimet e kishin çuar Stirlingun tek dy nga
bashkëpunëtorët dhe miqtë më të ngushtë të A. Zogut, Musa Juka Ministër i
Brendshëm dhe Abdurrahman Salih Mati (Krosi), i njohur midis njerzve edhe me
nofkën“tullaci”, përgjegjës i Oborrit. M. Juka ishte thirrur në gjyq nga Stirlingu
mbi bazën e akuzave për korrupsion, por Mbreti kishte bllokuar çështjen dhe kishte
liruar Jukën. A. Mati kishte krijuar një rrjet të tërë ryshfetesh dhe korrupsioni
financiar. Njerëzit i tij e kishin bërë pothuaj të pamundur punën e Stirlingut, duke i
konsideruar të papranueshme raportimet e kolonelit pranë A. Zogut. Stirlingu ndjeu
se Mbreti Zog, edhe pse e konsideronte mik të ngushtë, nuk do të pranonte edhe për
shumë kohë këshillat dhe denoncimet e tij. Si pasojë, shërbimit të tij i kishte ardhur
fundi. Ai u largua nga Shqipëria dhe u kthye ne Angli.48 Rast tjetër, që tregon
gravitetin e situatës së brendshme dhe mungesën e transparencës dhe zbatimit të
ligjit, është edhe ai i Zhozef Suajërit (Joseph Swire).
Më 14 gusht historianit albanofil dhe korrespondentit të jashtëm të disa
gazetave në zë të kohës, iu kërkua të largohej nga Shqipëria, si pasojë e kritikave të
shprehura në adresë të Abdurrahman Salih Matit49 në shtypin e huaj. Dy muaj më
herët, në kohën kur edhe kolonel Stirlingut iu kërkua indirekt largimi nga
Shqipëria, Suajëri u ftua në zyrën e M. Jukës në Ministrinë e Brendshme për t’i
thënë se disa deklarata të artikujve të tij të botuar në gazetën “The Near East and
India” ishin shumë ofenduese për t’u toleruar. Juka tha se Suajëri i ishte referuar
një defiçiti në buxhet, të cilin edhe Juka pranonte se ekzistonte, por ai i deklaroi se
“qeveria shqiptare ishte e aftë të rregullonte problemet e vendit të saj pa iu
nevojitur evidentimi i tyre në shtypin e huaj”.50 Hoxhsoni mbështeti parimisht
denoncimin e Suajërit.51
Një tjetër rast abuziv me financat shtetërore u zbulua në tetor 1932. Një
audit tregoi për një vjedhje masive në Thesarit e Shtetit në Ministrinë e Financave,
aq sa menjëherë dyert u bllokuan dhe as vetë Ministri i Financave Lame Kareco52
nuk u lejua të hynte në godinë. E ardhura vjetore nga pullat e taksave mbi duhanin
zakonisht ishte rreth 38.000 franga ari, por në vitin 1932, kishte rënë në 7.000
47
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franga. Kjo rënie e të ardhurave çoi në fillimin e hetimit mbi gjendjen e thesarit.
Hetim, i cili zbuloi skemën e një mashtrimi kolosal, shpërdorimi fondesh dhe
vjedhjen e 15.000 frangave ar. Shumë zyrtarë të lartë të taksave u arrestuan në
pritje të hetimeve te mëtejshme.53
Meqenëse për një sërë arsyesh gjendja ekonomike e vendit ishte më e rëndë
se kurrë më parë, të shtyrë nga qëllime krejt të kundërta, Zogu dhe Musolini përsëri
iu afruan njëri-tjetrit. Intensifikohet, në këtë periudhë, marrja e kapitalit hua.54
Qeveria shqiptare i kërkoi asaj italiane një kredi prej 100 milion frangash ari në vit
për një periudhë 10 vjeçare.55 Musolini këmbënguli që marrëveshja të miratohej
nga Parlamenti shqiptar dhe të bëhej publike. Marrëveshja u publikua nga italianët
më 24 qershor, u miratua nga Parlamenti shqiptar më 26 qershor 1931 dhe hyri në
fuqi.56
Në këtë marrëveshje të nënshkruar në Romë thuhej se qeveria italiane ishte
e gatshme të ndihmonte buxhetin shqiptar duke akorduar një shumë prej 100
milionë frangash ari për një periudhë prej 10 vjetësh. Huaja do të disbursohej me
këste vjetore, që nuk do t’i kalonin 10 milionë franga ari në vit. Huaja ofrohej që të
balanconte disi defiçitin buxhetor të Shqipërisë, të lehtësonte zhvillimin e punëve
publike dhe të siguronte përmirësime në sistemin arsimor. Kredia nuk do të
akumulonte interes dhe nuk kishte një afat përfundimtar ripagimi. Ky afat do të
varej vetëm nga gjendja financiare e Shqipërisë dhe do të fillonte kur të ardhurat e
vendit të arrinin një nivel të caktuar.57
Marrëveshja dukej e favorshme për palën shqiptare sepse nuk e detyronte
atë të paguante përqindje interesash dhe shlyerja do të fillonte vetëm kur të
ardhurat vjetore në buxhetin e shtetit të arrinin 50 milion franga ari (ndërkohë që
për vite me radhë, ato rrotulloheshin në nivelin e 30 milion). Me administrimin dhe
dhënien e kësaj shume u ngarkua një komision miks i përbërë prej katër personash,
dy italianë dhe dy shqiptarë dhe vendimet do të merreshin me shumicë votash.58
Ata do të mbikëqyrnin çështjet financiare të të gjitha departamenteve qeveritare.59
Kompetencat e këtij komisioni arrinin deri aty, sa mund të ndryshonin ose
refuzonin kërkesat dhe programet e ministrive shqiptare për të përfituar nga huaja
italiane.60 Por, vetëm dy anëtarët italianë kishin të drejtën për të vënë veton, me
qëllim që të siguroheshin se Italia kishte kontroll të mjaftueshëm mbi fondet për të
evituar korrupsionin.61
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Kjo marrëveshje e re nënkuptonte që qeveria italiane kishte braktisur më në
fund, metodat indirekte të përpjekjeve për të vendosur kontrollin financiar në
Shqipëri, siç ishte përpjekur nëpërmjet korporatës qeveritare SVEA. Marrëveshja
për huanë 100 milionëshe parashikonte gjithashtu vazhdimin normal të
bashkëpunimit teknik dhe politik midis dy qeverive.62 Në qershor, Shqipërisë iu
disbursua edhe kësti i parë vjetor prej 10 milionë frangash ari.63 Për ambasadorin
amerikan në Romë, marrëveshja “e vendoste Shqipërinë nën skllavërinë ekonomike
italiane”.64 Për francezët, sipas Shërbimeve Sekrete Amerikane, “huaja e re
praktikisht i jepte Italisë një protektorat mbi Shqipërinë”.65
Peshën e marrëveshjes së re e vlerësonte realisht edhe A. Zogu. Fati i
pushtetit të tij do të përcaktohej nga vendosja e ekuilibrit midis sasisë së lëshimeve
ndaj Italisë dhe kundërshtimit të synimeve të saj për të reduktuar sovranitetin e
vendit dhe dinjitetin e monarkut.66
Gjatë kohës së firmosjes së marrëveshjes, Shqipëria pranoi një numër më të
madh këshilltarësh italianë, disa nga të cilët do të ushtronin më shumë autoritet se
më parë. Gjithashtu u ra dakord që të priteshin edhe disa ekspertë të veçantë,
këshillat e të cilëve nuk do të kufizoheshin vetëm në çështjet ekonomike dhe
financiare. Italianët do të mbikëqyrnin tani Ministrinë e Financave, Ekonominë dhe
Punët Botore. Gjithashtu, këshilltarët italianë në Ministrinë e Arsimit kishin për
detyrë që kurrikula e shkollës shqiptare të ngjasonte sa më shumë me atë të
shkollës italiane, duke favorizuar shkollat katolike dhe duke futur gjuhën italiane si
gjuhë e dytë në Shqipëri.67
Edhe pse vendi po vihej gjithnjë e më shumë nën dominimin e plotë italian,
Shqipëria tentoi të mos i shkëpuste tërësisht marrëdhëniet me shtetet e tjera. Pas
negociatash të stërzgjatura që prej vitit 1927, në korrik 1931, u nënshkrua “Traktati
Anglo-Shqiptar mbi Lundrimin dhe Tregtinë” mbi bazën e parimeve të
“reciprocitetit” dhe të “kombit më të favorizuar”, duke zëvendësuar një
marrëveshje të mëparshme tregtare me Britaninë e Madhe. Kundërshtimi italian,
edhe në këtë rast, e pengoi këtë traktat të ratifikohej.68
Italianët konstatuan qartë, në vjeshtën e vitit 1931, se Mbreti shqiptar nuk
kishte ndërmend të rinovonte Traktatin e vitit 1926, afati i të cilit skadonte në
nëntor. Përballë presionit italian, A. Zogu i deklaroi diplomatit amerikan në Tiranë,
Bernshtain, se “nëse Italia do të vinte në rrezik pavarësinë tonë, ajo do të
kundërshtohej fuqimisht nga çdo shqiptar”.69
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Më 27 nëntor, Paktit të Tiranës të vitit 1926 i erdhi fundi pas pesë viteve.
Ishte tashmë detyrë e qeverive ta rinovonin ose të shpallnin fundin e tij. Qeveria
shqiptare ishte nën një presion të madh nga ana e Italisë për të rinovuar këtë pakt
miqësie nëpërmjet të cilit Shqipëria ishte zotuar të mos ndërmerrte asnjë angazhim
politik me vende të cilat mund të mos e kishin përzemër interesin italian. Mbreti
Zog ndërkohë nuk dëshironte të rinovonte një pakt që i kishte dhënë Italisë
protektoratin mbi vendin e tij. Si pasojë, informoi Legatën Italiane në Tiranë se
kishte vendosur ta linte paktin të skadonte dhe të mos e rinovonte atë as plotësisht
dhe as pjesërisht. Ai mbështeste idenë se Pakti i Dytë i Tiranës i vitit 1927 e
mbulonte më së miri fushën e marrëdhënieve midis dy vendeve, duke i konsideruar
ato aleate mbi terma të barabartë, dhe si pasojë ishte ai që duhej të vazhdonte.70
Në Notën zyrtare, dërguar më 2 dhjetor 1931, Ministrit italian në Tiranë
markezit Di Soranja, Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Hysen Vrioni71, duke njoftuar
skadimin e “Paktit të Miqësisë dhe të Sigurisë” të vitit 1926, nënvizonte pikërisht
se “Traktati i Aleancës” së nëntorit 1927 zëvendësonte marrëveshjet e mëparshme
dhe përcaktonte për një kohë të gjatë natyrën e marrëdhënieve të sigurisë dhe
bashkëpunimit midis dy vendeve.72
Në këtë refuzim për të rinovuar Paktin e Parë të Tiranës, Mbreti Zog kishte
mbështetjen e popullit shqiptar, i cili gjithmonë e më shumë shfaqte prirje antiitaliane dhe kundërshti ndaj ndikimit masiv italian në çdo fushë. Qëndrimi i Mbretit
për pavarësi ishte gjithashtu një akt i rrezikshëm rezistence, meqënëse Italia ishte
shprehur qartë se nëse bashkëpunimi teknik dhe politik midis dy vendeve
ndërpritej, ajo do të refuzonte disbursimin e kësteve të tjera të kredisë të aprovuara
sipas marrëveshjes financiare të 26 qershorit.73 Dhe në fakt, Musolini iu kundërvu
qëndrimit shqiptar duke ndërprerë pagimin e kësteve të huasë SVEA dhe duke
intensifikuar më tej masat për shkombëtarizimin e vendit.74
Duke e parë vendin në gjendje tejet të vështirë ekonomike dhe buxhetin
shtetëror në pamundësi për të përballuar shpenzimet qeveritare, Mbreti Zog, në
fund të vitit 1931, i kërkoi ish-Ministrit të Financave Fejzi Alizotit, që të përgatiste
një shkurtim në listën e shpenzimeve civile dhe ushtarake mbretërore në nivelin
50%. Reduktimi ushtarak do të shkaktonte humbjen e 160 oficerëve dhe kursimin e
5 milion frangave ar nga buxheti vjetor.75 Në fakt, ulja e shpenzimeve qeveritare
me 5 milion franga ar nuk rezulton në pasqyrën e shpenzimeve shtetërore të
periudhës 1929-1936 të paraqitur nga profesor I. Fishta.76
Sipas B. J. Fischer-it, e gjithë biseda me Fejzi Alizotin ishte një bluff i
Mbretit. Duke njohur Alizotin si filoitalian, ideja e shkurtimit të ushtrisë shqiptare
70
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për mungesë të ardhurash, ishte e sigurt se do të transmetohej në mënyrë sekrete në
Romë. Kësisoj përveç vënies në dijeni në mënyrë direkte nga vetë qeveria
shqiptare, italianët do të kishin informacion edhe nga një burim dytësor i besuar,
për mënyrën se si Mbreti mendonte ta zgjidhte çështjen. Italianët synonin që ushtria
e ngritur nga ata me aq vështirësi të vazhdonte të funksiononte. Në këtë mënyrë, A.
Zogu mendonte të nxiste Romën për të lëvruar disa fonde më shumë në adresë të
Shqipërisë.77 Dhe Roma bëri lëvizjen e saj duke premtuar fonde shtesë, me kushtin
që të realizoheshin në interes të saj edhe një numër koncesionesh lidhur me
Agjencinë Italiane të Naftës dhe lejen për Shoqërinë italiane të Elektrikut për të
vepruar në Durrës. Zogu i pranoi këto propozime dhe e hodhi në kosh buxhetin e
reduktuar të vitit financiar 1932-1933.78
Sipas profesor Paskal Milos, fundi i vitit 1931 shënon kufirin ndarës midis
dy periudhave në marrëdhëniet shqiptaro-italiane. Faza e parë, 1928-1931 u
karakterizua përgjithësisht nga një klimë bashkëpunimi që favorizoi depërtimin e
mëtejshëm paqësor ekonomik, ushtarak dhe kulturor italian në Shqipëri, me
mosmarrëveshje që erdhën në rritje. Faza e dytë, e cila filloi në fund të vitit 1931,
karakterizohet nga marrëdhënie kritike, ku tonin do ta jepnin mosmarrëveshjet e
thelluara dhe presionet politike, ekonomike dhe ushtarake të Italisë për të
nënshtruar përfundimisht Ahmet Zogun dhe Shqipërinë.79
Në janar 1932, moratoriumi i vitit 1928 lidhur me pagimin e huasë SVEA
prej 50 milion franga ari, të akorduara më 1925, po mbaronte. Shuma në vonesë
dhe që duhet të paguhej ishte 8 milion franga ari, meqenëse nuk kishte asnjë
mundësi për të paguar një shifër të tillë, Shqipëria kërkoi një moratorium të ri një
vjeçar. Ministri italian në Tiranë Armando Koch dhe vetë SVEA kuptuan se
Shqipëria ishte e paaftë t’u bënte ballë detyrimeve të saj financiare dhe kërkonte
vetëm t’i shtynte në kohë. Musolini vendosi të aprovonte një moratorium të ri edhe
për një vit.80
Në përpjekje për të rregulluar disi situatën, në shkurt 1932, Mbreti Zog u
informua me një notë të qeverisë italiane se marrëdhëniet financiare ekzistuese do
të vazhdonin dhe Shqipëria do të mund të mbështetej në ndihma të mëtejshme
ekonomike dhe ushtarake me kushtin që Italia të mbante një masë kontrolli mbi
shpenzimet e vendit fqinjë. Në notë sugjerohej që qeveria shqiptare duhet të
negocionte me vetë SVEA-n për çështjen e marrëveshjes financiare që do të
parashikonte shtyrjen e pagesës së kredisë së vitit 1925 edhe për një vit tjetër. Koh
megjithatë e kishte të qartë se nëse Shqipëria ishte e paaftë të paguante 8 milion
franga ari në vitin 1932, aq më pak do të ishte e aftë të paguante 16 milion një vit
më pas. Ai mendonte se Zogu po përpiqej t’iu dredhonte detyrimeve të qeverisë së
tij në mënyrë dinake, pa pasur aspak synim të paguante më vonë.81 Në bazë të
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këtyre gjykimeve, italianët menduan se tashmë kishte ardhur momenti për të shtuar
presionet e tyre ndaj Shqipërisë me qëllim arritjen e synimeve të kahershme.
Në korrik 1932 Musolini largoi nga posti Ministrin e Jashtëm Dino Grandi.
Sipas Fischer-it, Grandi e humbi postin sepse besonte në politikën e pajtimit, gjë
për të cilën edhe ishte kritikuar. Portofolin e Ministrisë së Jashtme e mori vetë
Musolini. Ky veprim do të mbartte mjaft ndryshime në marrëdhëniet e Italisë me
Shqipërinë.82 Italianët i paraqitën kërkesa të tjera qeverisë shqiptare, e cila u ndje
akoma më shumë nën presion. Pala italiane tani kërkonte:
‐ kontrollin e monopoleve të sheqerit, telegrafeve dhe furnizimit me energji
elektrike,
‐

mësimin e gjuhës italiane në të gjitha shkollat e Shqipërisë,

‐

zëvendësimin e oficerëve britanikë drejtues të xhandarmërisë me oficerë
italianë,

‐

kontroll të mëtejshëm financiar dhe heqje të barrierave doganore,

pranimin e kolonëve italianë në zona të caktuara të vendit.
Mbreti Zog i refuzoi këto kërkesa dhe u përpoq në një sërë mënyrash t’i
rezistonte presionit italian. Në veçanti, Mbreti u përpoq të kontrollonte
imigracionin italian dhe të çlironte ushtrinë nga kontrolli i vendit fqinjë.
Megjithatë, dominimi ekonomik italian dhe depërtimi politik dhe ideologjik në
rritje ishin prezentë tashmë në shumë fusha. Agjensia Italiane e Naftës (AGIP)
kishte zgjeruar autoritetin e saj dhe kishte vënë nën kontroll koncesionet e fushave
të naftës në Fier. Ndërtimi i punëve publike ishte tërësisht në duart e kompanive
italiane, me SVEA-n që kontrollonte financimin. Katër shkolla të mesme teknike,
me staf italian, ishin vendosur në zona të ndryshme të vendit. Gjeneral Alberto
Pariani, komandant i Misionit Ushtarak Italian, u caktua këshilltari kryesor i huaj
pranë Oborrit Mbretëror.83
Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, nga pranvera e vitit 1932, ishin
përmirësuar mjaft. Megjithatë të dy vendet hidhnin hapa të kujdesshëm në drejtim
të njëri-tjetrit, të bindur se vëzhgoheshin nga Roma. Në vitin 1932, Shqipëria
importonte nga Jugosllavia mallra me vlerë mbi 2 milion franga ari.84
Viti 1932 ishte edhe viti i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Me dekret
mbretëror, të gjithë zgjedhësit mbi 18 vjeç mund të votonin për zgjedhësit e dytë
më 9 shtator. Zgjedhësit e dytë më pas do të votonin për deputetët në Parlament.
Kandidatët që u zgjodhën nga populli për të zgjedhur më pas deputetët, ishin një
për 250 votues.85
‐
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Qeveria e Tiranës i kishte marrë të gjitha masat që t’i fitonte edhe këto
zgjedhje, si të tjerat.86 Megjithatë, rrethet anti-qeveritare kishin një shpresë se mund
t’i fitonin ato. Nga këto rrethe në krahinën e Vlorës, në pranverën e vitit 1932, u
krijua një organizatë e fshehtë e nxitur edhe nga “Bashkimi Kombëtar”. Në krye të
saj u vunë intelektualë të pushuar nga puna prej Ahmet Zogut, si Qazim Kokoshi,
Seit Qemali, Myqerem Hamzaraj etj.87 Qeveria jugosllave me anën e një lëvizjeje
të tillë minimalisht synonte të frikësonte Zogun, në mënyrë që ai të shkëputej nga
Italia dhe të bashkohej me Jugosllavinë. Italia ndërkohë kishte bindjen se një
lëvizje e tillë, nuk do ta largonte Zogun nga Italia, përkundrazi, madje mund ta
bënte atë të hiqte dorë nga lojërat anti-italiane. Krerët e lëvizjes së Vlorës u lidhën
me Legatën Jugosllave në Tiranë dhe nëpërmjet saj me Qazim Koculin dhe me
krerë të tjerë të “Bashkimit Kombëtar”. Konsullata jugosllave e Vlorës për të
dëshmuar se e kishte seriozisht ndihmën në dobi të lëvizjes, vuri në dispozicion
shuma të mëdha të hollash, të cilat i shërbyen drejtuesve të lëvizjes. Ata pranuan të
bënin një grusht shteti dhe jo një kryengritje të përgjithshme, e cila mund t’i dilte
nga dora qeverisë jugosllave më pas. Qëllimi i grushtit të shtetit, i cili do të kryhej
nga disa dhjetëra veta ishte përmbysja e qeverisë së Tiranës, denoncimi i aleancës
italo-shqiptare dhe lidhja e një aleance me Jugosllavinë, kjo e fundit do të pyetej
më pas për formën e regjimit dhe qeveria e re do të kishte frymë pro-jugosllave. E
vërteta është, që kjo lëvizje ishte aq e pafuqishme dhe e paorganizuar, sa nuk do të
mund të shtinte në dorë as Prefekturën e Vlorës, e jo më të ndërronte qeverinë e
Tiranës.88
Banditi Idriz Jazo, i arrestuar pasi kishte qenë disa kohë në kërkim për një
vrasje për gjakmarrje, me qëllim që të ulte dënimin e tij, u kthye në informator të
qeverisë duke dekonspiruar një komplot që po organizohej në Vlorë dhe kishte
qëllim rrëzimin e sistemit.89 Përgjatë viteve të fundit, në Shqipëri ishte shtuar
pakënaqësia ndaj diktatit italian në çdo fushë e sferë të jetës, prandaj një komplot i
tillë nuk tingëllonte i pamundur. Intelektualë të ndryshëm kërkonin t’i vinin fund
tradhtisë që Mbreti Zog po kryente ndaj vendit të tij në dobi të italianëve.90
E ashtuquajtura “Lëvizje e Vlorës” u zbulua në gusht nga xhandarmëria.
Merita e këtij zbulimi i takon organizatorëve anglezë që e drejtonin xhandarmërinë,
si dhe informatorëve të qeverisë. Menjëherë u arrestuan shumë persona.* Ata ishin
nga të gjitha krahinat e vendit, nga Vlora, Gjirokastra, Korça, Berati, Shkodra dhe
Tirana, shumë prej tyre kishin marrë pjesë në kryengritjen anti-italiane të vitit 1920
dhe gjithashtu disa prej tyre e kishin mbështetur Zogun që të ngjitej në pushtet më
1924-ën. Të akuzuarit ishin avokatë, doktorë, zyrtarë të lartë qeveritarë dhe ishoficerë te ushtrisë. Sipas Pearson, 49 prej tyre u vunë përballë një gjyqi të veçantë
86

Historia e Popullit Shqiptar…, vëll. III, f. 322.
AQSH, F. 157, D. 16/I, V. 1932, fl. 119.
88
Historia e Popullit Shqiptar…, vëll. III, f. 323;
89
B. J. Fischer, Mbreti Zog…, f. 248; O. Pearson, Albania and King Zog…, p. 337.
90
Po aty, p. 337.
*
Të dhënat rreth numrit të saktë të tyre janë kontradiktore. Sipas Historisë së Popullit
Shqiptar janë 60 të arrestuar, sipas B. J. Fischer-it janë mbi 100 dhe sipas O. Pearson-it janë
rreth 200.
87
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në Tiranë. Përpara këtij gjyqi, Ministri i Brendshëm Musa Juka u shpreh se në
njëfarë mënyre falja e këtyre azilantëve dhe lejimi i tyre për të hyrë në Shqipëri
kishte qenë një veprim i gabuar. Ata me veprimin e tyre kishin provuar se ishin të
padenjë për t’iu dhënë besim. Gjyqi i Tiranës përbëhej nga tre oficerë dhe dy civilë.
Presidenti i gjyqit ishte Major Bilal Nivica, kolegët e tij ushtarakë ishin Kapiten
Hamza Kuçi dhe Kapiten Luigj Miçeli. Gjyqi dënoi me vdekje 7 nga të akuzuarit,
14 të tjerë me 101 vjet punë të detyruar (ky ishte dënimi me burgim të përjetshëm i
asokohe), 16 vetë me burgosje me kohëzgjatje të ndryshme dhe 14 të arrestuar të
tjerë u liruan.** Ndaj vendimeve të kësaj gjykate politike nuk kishte apel; për pasojë
ajo që mund të shpresonin të dënuarit ishte mundësia e akordimit të faljeve nga
Mbreti Zog përpara ekzekutimit të dënimeve me vdekje.91
Kjo lëvizje, edhe pse e dështuar, dëshmoi se në Shqipëri ekzistonte një
opozitë politike. Megjithatë, ajo ishte e dobët dhe e paorganizuar.92 Shtypja brutale

**

Disa nga personat e arrestuar për pjesëmarrje në komplotin e Vlorës dhe dënimet që ata
morrën:
‐
Dr. Seit Bilali, kirurg veteriner, nga fshati Golemanj i Beratit, drejtor i Seksionit
Zoologjik në Ministrinë e Ekonomisë Kombëtare në Tiranë. U dënua me burgim të
përjetshëm.
‐
Kostandin (Kostë) Çekrezi, zv.president i Këshillit të Shtetit, ish-komisioner në
Uashington (1920-1922). U dënua me 3 vjet burgim.
‐
Dr. Hasan Dosti, i diplomuar për drejtësi në Stamboll, gjyqtar i Gjykatës së Apelit,
derisa antagonizmi i tij ndaj regjimit të Zogut çoi në largimin e tij nga puna. U dënua me
burgim të përjetshëm.
‐
Muharrem Hamzaraj, pronar i madh tokash në Vlorë, i diplomuar në Roberts
College në Stamboll, përfaqësues i Vlorës në Kongresin e Lushnjës, anëtar i Parlamentit të
parë shqiptar, një nga ata që udhëhoqi shqiptarët e Vlorës më 1920-ën, kur tre regjimente
italiane u dëbuan në det. U dënua me vdekje.
‐
Qazim Kokoshi, i konsideruar si një nga miqtë e ngushtë të Zogut, mori pjesë në
dëbimin e italianëve nga Vlora më 1920-ën, Kryebashkiak i Vlorës nën Fan Nolin, kur u
arrestua ishte i punësuar në Shoqërinë Italiane për Zhvillimin e Shqipërisë. U dënua me
vdekje.
‐
Skënder Muço, jurist nga Vlora, i diplomuar në Romë. U dënua me vdekje.
‐
Qemal Seid, musliman nga Vlora, i diplomuar për drejtësi në Stamboll, pas
shpalljes se pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912 korrespondent i disa gazetave turke dhe
britanike, mori pjesë në dëbimin e italianëve nga Vlora në vitin 1920, Prefekt i Vlorës nën
Fan Nolin, u largua nga vendi kur Zogu erdhi në pushtet dhe qëndroi në azil derisa përfitoi
amnistinë më 1927-ën. U dënua me 15 vjet burg.
‐
Beqir Suljo, një tjetër pronar i madh tokash nga Vlora, udhëheqës i mirënjohur
politik i jugut të Shqipërisë, mori pjesë në revolucionin anti-italian të vitit 1920, mbështeti
Zogun më 1924-ën. U dënua me vdekje.
- Qamil Vlora, djalë i Ismail Qemalit, drejtor i divizionit konsullor në Ministrinë e Jashtme,
u vërtetua që kishte lidhje me komplotin e Vlorës, por i shpëtoi arrestimit duke u larguar
nga vendi. Etj.
91
O. Pearson, Albania and King Zog…, p. 338.
92
Historia e Popullit Shqiptar…, vëll. III, f. 323.
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që iu bë këtij komploti të ngelur në tentativë dhe dënimet e rënda që iu dhanë
personave të arrestuar janë konsideruar një gabim i qeverisjes zogiste.93
Më 14 shtator 1932 Mbreti Zog publikoi një dekret që shtetëzonte
edukimin kombëtar.94 Ky legjislacion i ri ishte përgatitur prej kohësh nga Ministri i
Arsimit Hilë Mosi, i cili dëshironte fuqimisht krijimin e një sistemi edukimi mbi
themele kombëtare.95 Edhe pse ai personalisht kishte qenë shumë i interesuar dhe
mbështetës ndaj Shkollës Teknike Amerikane në Tiranë*, duke ofruar zgjidhje për
problemet e saj dhe duke i siguruar stafin pedagogjik më të përgatitur, në këtë
rrethanë, u pa e arsyeshme që reforma të aplikohej mbi të gjithë shkollat e huaja pa
përjashtim.96 Mosi ishte i mendimit se italianët po e keqpërdornin pozicionin e tyre
si mësues dhe instruktorë në shkollat shqiptare duke bërë propagandë kulturore dhe
politike në klasa, sidomos në zonat e veriut me popullsi masivisht katolike.97
Me dekretin e nxjerrë nga Mbreti, shqiptarët tashmë ndaloheshin të ndiqnin
shkollat e huaja si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, sepse rrezikonin dënime nga 2
deri në 6 muaj burg dhe gjoba nga 5 deri në 10 mijë franga ari. Gjithashtu, pranimi
i një burse nga një burim i huaj dhe ndjekja e një shkolle të huaj për plotësimin e
një edukimi dytësor ishte e dënueshme nga burgosja deri në mos-punësim në shtet
për një periudhe 3-vjeçare.98 Për vënien në jetë të këtij dekret-ligji ishte e
nevojshme të bëheshin disa ndryshime në Statutin Themeltar. Hilë Mosi ndërroi
jetë në janar 193399, por veprën e tij e vazhdoi njeriu që e pasoi në detyrën e
Ministrit të Arsimit, Mirash Ivanaj. Në prill 1933 Parlamenti kreu ndryshimet në
Statut dhe për rrjedhojë të këtyre masave u mbyllën 85 shkolla të huaja private,
laike dhe fetare, prej të cilave shumica italiane.100
Në nëntor 1932 Mbreti Zog bëri një ndryshim në ligjin për zgjedhësit e
dytë. Me dekret mbretëror, ai deklaroi se nuk do të kishte më listë zgjedhësish të
dytë të aprovuar nga qeveria, por të gjithë qytetarët do të votonin direkt për
93

B. J. Fischer, Mbreti Zog…, f. 248.
Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik shqiptar, Tiranë: Ministria e Arsimit dhe e
Shkencës, 2003, f. 429-438.
95
Po aty, f. 429-438.
*
Edhe burime të tjera historiografike tregojnë se Shkolla Teknike Amerikane kishte tjetër
reputacion në Shqipëri, ndër shkollat e huaja. Ajo ishte e preferuar jo vetëm nga Ministri i
Arsimit, por edhe nga vetë Mbreti, e jo thjesht për arsye objektive, por edhe për arsye
personale. Harry Fultz, drejtori i Shkollës Teknike Amerikane në Tiranë, i raportonte Ernest
Bicknell-it, drejtorit të Marrëdhënieve me Jashtë në Kryqin e Kuq Amerikan, që anëtarët e
familjes mbretërore shqiptare ishin konsumatorët më të mirë të prodhimeve bujqësore të
fermës së shkollës. Fultz shkruante në letër: “Kokrrat e pemëve të pjeshkëve janë shumë të
kërkuara nga Mbreti Zog. Gjithashtu mjalti. Jemi bërë si kompania që furnizon me ushqime
mbretin… Psh. Një mbret që sapo ka ngrënë një pjeshkë të shijshme për mëngjes, nuk do të
dëgjojë mendimin e ndonjë ministri që mund t’i thotë se ferma jonë duhet mbyllur për
shkak të depresionit në ekonomi.”
96
A. Puto, Shqipëria politike..., f. 506.
97
O. Pearson, Albania and King Zog…, p. 339; A. Puto, Shqipëria politike…, f. 501.
98
Fletore Zyrtare, Nr. 21, V. 1932, f. 1.
99
A. Puto, Shqipëria politike…, f. 501.
100
Historia e arsimit dhe e mendimit pedagogjik…, f. 444.
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deputetët në Parlamentin e Shqipërisë. Më 11 nëntor u zhvilluan zgjedhjet
parlamentare101. Edhe pse Mbreti Zog urdhëroi që ato të ishin të lira dhe të shprehej
plotësisht vullneti i zgjedhësve, vetëm 16 nga 58 deputetët e zgjedhur ishin të rinj.
Ndërkohë, të gjithë pa përjashtim ishin mbështetës të regjimit të Zogut.102 Disa ditë
më vonë, më 28 nëntor i gjithë vendi festoi përvjetorin e 20-ë të shpalljes së
pavarësisë.
Më 7 dhjetor ndjenjat anti-italiane ishin shfaqur dukshëm në popull,
sidomos pas vendosjes së këshilltarëve italianë në pothuaj të gjitha postet e
rëndësishme zyrtare. Për pasojë, Kryeministri Pandeli Evangjeli u detyrua të jepte
dorëheqjen përballë presionit në rritje të nacionalistëve, të cilët kërkonin që ndaj
Italisë të ndiqej një politikë tjetër dhe të refuzoheshin kërkesat e tyre për
koncesione të mëtejshme.103 Mbreti emëroi sërish Evangjelin kryeministër dhe i
caktoi detyrën e propozimit të emrave të kabinetit të ri. U desh mbi një muaj, që ai
të propozonte emrat e duhur. Pikërisht këtu filloi, ajo që u quajt “kriza
qeveritare”.104
Viti 1932 u mbyll duke u zhvilluar negociata të reja italo-shqiptare mbi
çështjet financiare. Tensioni në bisedime sa vinte e shtohej, si pasojë e presioneve
të palës italiane. Raportohej se italianët kishin përfshirë në kushtet e marrëveshjes
së tyre bashkimin doganor midis dy vendeve, në të kundërt do të ndërprisnin
ndihmat financiare ndaj Shqipërisë. Ideja e bashkimit doganor ishte ngritur
vazhdimisht nga ana e italianëve, dhe tani Eqrem Libohova Ministri i Oborrit,
italofil i sapokthyer nga një vizitë në Romë, përpiqej të bindte Mbretin se ky
bashkim do të ishte në favor të Shqipërisë.105 Por Mbreti ishte i bindur se pas
bashkimit doganor, Shqipëria do të humbiste pavarësinë e saj, kështu që e refuzoi
propozimin.106
Sipas statistikave zyrtare, të dhënat financiare për vitin 1932 ishin:
‐
Importe 22.814.500 franga ari
‐
Eksporte 4.500.360 franga ari107

101

K. Dervishi, Historia e shtetit shqiptar…, f. 329, 330.
O. Pearson, Albania and King Zog…, p. 340.
103
Po aty, p. 340.
104
K. Dervishi, Historia e shtetit shqiptar…, f. 332, 333.
105
B. J. Fischer, Mbreti Zog..., f. 223.
106
O. Pearson, Albania and King Zog…, p. 340, 341.
107
Po aty, p. 341.
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REZEHANA HYSA

GJENDJA E ARSIMIT DHE SHKOLLAVE
SHQIPE GJATË LUFTËS SË PARË BOTËRORE
HYRJE
Lufta e I-rë Botërore filloi me vrasjen e kryedukës Franc Ferdinandit
trashëgimtarit të Frontit të Perandorisë Austro-Hungareze në Sarajevë të Bosnjës.
Atentat i cili u ekzekutua nga serbo-boshnjaku Gavril Princip më 28 qershor të
vitit 1914. Sipas shumë burimeve arkivore thuhet se kjo ishte arsyeja që AustroHungaria i shpalli luftë Serbisë më 28 korrik të vitit 1914, e cila për një kohë
shumë të shkurtër u shndërrua në Luftë Botërore. Në këtë konflikt mbarëkombëtar,
i cili qe i armatosur u përballuan dy Fuqi të Mëdha: Gjermania dhe AustroHungaria në një anë dhe Pakti i Trefishtë: Angli, Francë dhe Rusi në anën tjetër.
”Lufta e madhe” filloi më 4 gusht të vitit 1914 dhe përfundoi më 11 nëntor të vitit
1918 me fitoren e Paktit të Trefishtë. Shkaqet e Luftës së I-rë Botërore ishin të
shumëllojshme si: rivaliteti mes shteteve për të vendosur hegjemoninë e tyre deri
në kolonitë më të largëta, konfliktet në mes të shteteve për pabarazinë ekonomike
dhe ushtarake e shumë të tjera.
Shpërthimi i Luftës së I-rë Botërore pati pasoja të rënda për shtetin e
pavarur shqiptarë të pakonsoliduar ende politikisht. Shqipëria në atë kohë qeverisej
nga Komisioni ndërkombëtar i Kontrollit të cilën e kishin caktuar Fuqitë e Mëdha
që tanimë ishin nën konflikt me njëra tjetrën. Ndonëse Shqipëria nuk ishte
pjesëmarrëse aktive në Luftën e Parë Botërore por ajo u trajtua fatkeqësisht si
“plaçkë tregu” e interesave të Fuqive të Mëdha që merrnin pjesë në të.
I. Pushtimi i Shqipërisë gjatë Luftës së Parë Botërore
Vitet 1914-1918 u shoqëruan me antagonizma të fuqishme ekonomike,
politike në Shqipëri si rezultat i Luftës së I-rë Botërore.1Shqipëria edhe pse kishte
qëndrim neutral ndaj saj, ajo shpejt u shndërrua në një arenë lufte nga shtetet
ndërluftuese dhe u pushtua shumë shpejt prej tyre.2 Lufta e I-rë Botërore solli
pushtues të rinj dhe copëtime të reja të Shqipërisë dhe viset e tjera shqiptare.
Shqipërinë e veriut dhe të mesme e pushtuan austro-hungarezët. Vlorën, bregdetin
e jugut dhe prefekturën e Gjirokastrës e pushtuan italianët, Korçën me rrethinë e
pushtuan francezët. Austrohungarezët pushtuan edhe Mitrovicën, Pejën, Gjakovën,

1
2

Musa Kraja,Mësuesit për kombin shqiptarë,Tiranë,1993,faq.230
”Historia e popullit shqiptarë”,Tiranë,1996,faq.152
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Istogun dhe trevat rreth tyre. Pjesët e tjera të Kosovës si Kaçaniku, Gjilani, Ferizaji,
Prizreni, Rahoveci, Prishtina, Podujeva e Lipjani i pushtuan bullgarët.3
Pushtimi i Shqipërisë nga forcat ndërluftuese dhe përmbajtja e4 Traktatit të
Fshehtë të Londrës5shkaktuan shqetësime të reja për patriotët dhe për mbarë
popullin shqiptarë. Sipas rrethanave e mundësive,pushtuesve iu bë qëndresë e
armatosur,sidomos forcave greke, serbe dhe malazeze kryesisht në zonat malore.
Kështu në zonën e Korçës6 Themistokli Gërmenji7 dhe Sali Butka8dhe shumë të
3

Hajrullah Koliqi:”Historia e pedagogjisë botërore”II,Prishtinë,1997,faq.262
Historia e popullit shqiptarë,v.p.e cituar,faq.152
5
Traktati i Fshehtë i Londrës është marrëveshje e fshehtë e përfunduar midis Fuqive të
Antandës dhe qeverisë Italiane për të plotësuar pretendimet italiane në Shqipërri dhe
lakmitë ekspansioniste të Sërbisë,Malit të Zi,dhe Greqisë.Sipas pikës 5 po të këtij Traktati
bregdeti shqiptarë prej derdhjes së Bunës në veri deri në derdhjen e Drinit në Jug përfshirë
Shën Gjinin do ti kalonin Sërbisë dhe Malit të Zi,ndërsa sipas pikës 6 po të këtij Traktati,
Vlora dhe ishulli i Sazanit do ti kalonin Italisë.Ndërkaq pika 7 e detyronte Italinë që të
mos kundërshtonte dëshirën eventuale të Francës, Anglisë, dhe Rusisë që pjesët veriore dhe
jugore të Shqipërisë të ndaheshin midis Malit të Zi,Sërbisë dhe Greqisë,ndërsa në
Shqipërinë e mesme do të formohej shteti shqiptarë “autonom i cili do të ishte nën
protektoratin e Italisë. Kështu sipas këtij Traktati Fuqitë e Atantës dhe Italia i nëkëmbnin të
drejtat sovrane të popullit shqiptarë duke krijuar premisat edhe për likuidimin e Pavarësisë
së Shqipërisë. Traktiti i Fshehtë i Londrës nga qarqet patriotike shqiptare u cilësua
si”Qefini i Shqipërisë”për të cilën ngjallim pakënaqësi të madhe te popullata shqiptare si
mbrenda kufijve pollitik shqiptarë poashtu edhe jashtë tyre si pasojë e së cillës pasuan
protesta energjike në të gjithë Shqipërinë dhe trojet shqiptare.Ndërsa si document u botua jo
vetëm në Shqipëri por edhe në shumë organe të tjera jashtë Shqipërisë.Vendimet e Traktatit
të fshehtë të Londrës u hodhën poshtë nga Kongresi i Lushnjës.(Cituar sipas Fjalorit
enciklpedik shqiptarë, Tiranë, 1985,faq.1106)
6
Historia e popullit shqiptarë,Tiranë,1999,faq.153
7
Themistokli Gërmenji(1871-1917),veprimtar i shquar i Lëvizjes Kombëtare shqiptare,i cili
për shkak të kushteve ekonomike u detyrua të emigrojë në Rumani ku edhe u lidh me
shoqëritë patriotike të atjeshme “Drita” dhe “Dituria” dhe mori pjesë në veprimtaritë e tyre
atdhetare.Këtë veprimtari e vazhdoi edhe në Korçë dhe Manastir me tu kthyer në
Shqipëri,ndërsa pas Revolucionit Xhonurk të vitit 1908 hoteli i tij “Liria”në Manastir u bë
qendër e rëndësishme e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare.Ndërsa në prag të shpalljes së
Pavarësisë ,Themistokli Gërmenji e përshpejtoi veprimtarinë e tij politike dhe organizative
ndërsa më 1911 shkoi në Itai për tu lidhur me rrethet e arbëreshëve që ndihmonin lëvizjen
për çlrimin e vendit. Më 1912 u vu në krye të një çete luftëtarësh të armatosur që veproi në
krahinën e Korçës kundër pushtuesve osman.Me pushtimin e kësaj krahine nga forcat greke
në dhjetor të vitit 1912 u vu në dispozicion të qeverisë së Vlorës dhe më 1913-1914 kreu
detyra të rëndësishme në administratën e shtetit shqiptarë.Në shtator të vitit 1914 ai sërisht
u largua në mërgim dhe kryesisht në Rumani dhe Bullgari ku krahas veprimtarisë patriotike
botoi edhe revistën”Biblioteka”,”Zëri i Shqipërisë” sëbashku me disa të tjerë,që kishin
karakter kryesisht kombëtar.Ndërsa në vitet 1916-1917 gjegjesisht në Luftën e I-rë
Botërore kthehet nga Bullgaria në Shqipëri ku i përkrahur fuqishëm nga e gjithë popullata
shqiptare organizoi forca të armatosura për çlirimin e krahinës së Korçës dhe të gjithë
Shqipërisë së jugut nga pushtuesit grek.Veç tjerash ai luajti një rol të rëndësishëm në
nënshkrimin e protokollit shqiptaro-frances më 10 dhjetor të vitit 1916, në shpalljen e
4
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tjerë krijuan çetat e armatosura. Disa komitete kombëtare të krijuara brenda dhe
jashtë vendit si dhe9 Federata “Vatra”10 e shqiptarëve të SHBA-së përpunuan një
program politik pak a shumë të përbashkët i cili synonte dy detyra kryesore:e para
sigurimin e Pavarësisë së Shqipërisë të shpallur më 28 nëntor të vitit 1912 dhe
ruajtjen e tërësisë territoriale të caktuar nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër
më 1913 dhe së dyti rishikimin e kufijve të shtetit shqiptarë të vitit 1913 duke
përfshirë këtu të gjithë krahinat me popullsi shqiptarë që kishin mbetur jashtë
territorit amë.11Pra siç shihej Lëvizja Kombëtare përdori rrugë dhe forma të
ndryshme për të realizuar synimet e tyre në mbrojtje të tërësisë territoriale dhe
kufijtë e shtetit shqiptarë12

krahinës autonome të Korçës dhe në dëbim të pushtuesve grek dhe administratës së
tyre.(Cituar sipas Fjalorit enciklopedik shqiptarë”Tiranë,1985,faq.310)
8
Sali Butka(1857-1938),veprimtar i shquar i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare , Në vitin 1905
u bë anëtar i Komitetit të Manastirit për lirinë e Shqipërisë dhe u mor me ngritjen e çetave
të armatosura.Ndërsa pas Revolucionit Xhonturk të vitit 1908 kryesoi Klubin Kombëtar të
Kolonjës.Më 1911 ngriti një çetë luftëtarësh të komanduar prej tij.Mori pjesë aktivisht në
kryengritjet e përgjithshme të vitit 1912 në krye të luftëtarëve të Kolonjës dhe në
bashkëpunim me forcat e komanduara nga Themistokli Gërmenji ,Bellkameni etj e çliroi
Ersekën dhe iu drejtua Korçës ku hyri pas marrëveshjes shqiptaro-turke të gushtit të vitit
1912.Pas shpalljes së pavarësisë dhe në Luftën e I-rë Botërore e sidomos në vitin 1916
kontriboi sëbashku me Themisokli Gërmenjin në shpalljen e “Krahinës autonome të
Korçës”prej pushtuesve frances.Ndërkaq në vitin 1919 kur Korça rrezikohej që të
shkëputej nga trungu mëmë ai u bë një nga figurat qëndrore në luftë për mbrotjen e tërësisë
teritoriale të shtetit shqiptarë. Më 1920 mori pjesë në Kongresin e Lushnjës si delegate i
Korçës ndërsa më 1924 mbështeti revolucionin e qershorit dhe qeverinë e Fan Nolit.Veç
tjerash u mor edhe me botimin e një varg vjershash me frymë patriotike të cilat i botoi në
vëllimin “Ndnjenja për atdheun” etj.(cituar sipas “Fjalorit enciklopedik
shqiptarë”,Tiranë,1985,faq.134)
9
Historia e popullit shqiptarë,v.p.e cituar,faq.153
10
Federata”Vatra”u krijua më 28 prill të vitit 1912 në SHBA nga anëtarët e shoqërisë
“Besa-Besë” dhe 13 shoqëri të tjera të vogla në krye të së cilës qëndronte Fan Nolikryetar.Federata “Vatra” e zgjeroi veprimtarinë e saj me rreth 70 degë të saj.Ndërsa për
shkak të seriozitetit të saj ajo kishte edhe gazetën e përditshme “Dielli” si organ të saj.Në
Kuvendin e Vlorës dërgoi Fan Nolin për të dhënë kontributin e tij në qeverinë e
posakrijuar.Organizoi dhe financoi dërgimin e delegacioneve në kryeqytetet e Fuqive të
Mëdha për mbrotjen e çështjes kombëtare.Gjatë viteve 1918-1920 organizoi dërgimin në
Shqipëri të mjaft patriotëve në rimëkëmbjen e shtetit.Në vitin 1921 pas largimit të Fan
Nolit në Shqipëri kryetar u zgjodh Faik Konica.Prej themelimit e deri në vitin 1925
Fedarata “Vatra”ishte zëdhënëse e aspiratave demokratike të mërgimtarëve shqiptarë në
SHBA dhe më gjërë.Ndërkaq pas viteve 1925 u vu në shërbimin zogist ndërsa në vitin 1936
në Federata “Vatra” u krijuan dy fraksione dhe atë njëra në Boston e drejtuar nga Faik
Konica dhe tjetra në Detroit e drejtuar nga një grup patriotësh antizogist etj.(Cituar sipas
“Fjalorit enciklopedik shqiptarë”Tiranë,1985,faq.259)
11
” Historia e popullit shqiptarë”Tiranë, 1996,faq.153
12
Grup autorësh:”Historia e popullit shqiptarë,Tiranë.1999,faq.129
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II. Arsimi dhe shkollat nën pushtimin austro-hungarez
Për organizimin e arsimit në zonën e pushtuara nga austro-hungarezët u
zhvillua një veprimtari e gjerë13 që nënkupton që Perandoria e Habzburgëve kishte
investuar për shkolla dhe mësimdhënës, madje edhe disa bursistë i vazhduan
studimet në Austri të dërguar nga krahinat e Vlorës, Durrësit Shkodrës, Pejës,
Gjakovës, Prizrenit e Shkupit. Ndërsa “Shoqëria e studentëve shqiptarë të Vjenës”u
mor më së shumti me përgatitjen e kuadrit mësimor.14Gjatë kësaj kohe në Shkodër
u formua Drejtoria e përgjithshme e arsimit nën drejtimin e Luigj Gurakuqit dhe
disa drejtori arsimore rajonale të varura prej saj.Sipas sistemit austriak në trevat
shqiptare u hapën shkolla fillore pesëklasëshe në qytete,tri klasëshe në fshatra dhe
shkolla qytetëse triklasëshe mbi bazën e shkollës fillore pesëklasëshe. Arsimi fillor
u shpall i detyrueshëm për fëmijët prej moshës 7-12 vjeç në fshatra dhe 7-14 vjeç
në qytete. Për përgatitjen e kuadrit mësimor u hapën Shkollat Normale të Shkodrës
dhe Elbasanit ndërsa në ndërkohë u organizuan kurse pedagogjike në Shkodër,
Elbasan, Berat, Mitrovicë, Pejë etj. si dhe u caktuan inspektorët arsimor. Gjatë
viteve 1915-1918 në territorin e Shqipërisë së pushtuar nga Perandoria e
Habzburgëve u hapën rreth 200 shkolla shqipe ndërsa në trevat e Kosovës rreth 50
sosh. Po ashtu u bë përpjekje për hartimin e teksteve shkollore në gjuhën shqipe si
dhe për gjuhën e terminologjisë pedagogjike në gjuhën shqipe.15
Austro-hungarezët treguan interesim edhe për shkollat që përgatisnin
mësimdhënës e sidomos në Zarë në shkollën normale, në gjimnaz ku zhvillohej
edhe gjuha shqipe. Ata ndihmesë kanë dhënë edhe në përgatitjen e mësimdhënësve
në shkollat e Prizrenit dhe në disa qendra të tjera.16Ndërsa kur Austro-Hungaria e
pushtoi Malin e Zi i shfrytëzoi arbëreshët e Zarës si mësues në shkollat shqipe.17
Për zgjerimin e arsimit shqip rol të rëndësishëm luajtën edhe vetë mësuesit të prirë
nga Luigj Gurakuqi në Drejtorinë arsimore. Ndërkaq Hasan Prishtina kishte
ndihmuar në përgatitjen e mësuesve për Kosovë duke i dërguar ata për të vazhduar
Normalen e Elbasanit dhe Normalet e tjera që përgatisnin kuadër për mësimdhënës.
Ndërsa Bajram Curri ishte mik dhe përkrahës i fuqishëm i mësuesve sidomos për
zgjerimin e arsimit në Krumë dhe Kukës etj.18 Më 1916 në Mitrovicë u organizua
një kurs disa muajsh për mësues në të cilin u mësua gjuha shqipe, matematika,
historia, kënga, bazat e pedagogjisë, gjimnastikë etj. Nga mësuesit u dalluan Emin
Efendiu nga Prizreni, në Imvekovaricë mësuesi Hafus Xhaferi nga Vuçitërna, në
Pantinë mësuesi Ismail Efendiu nga Prizreni etj.19

13

Hajrullah Koliqi,Historia e pedagogjisë botërore II,Prishtinë,1997,faq.262
Musa Kraja,v.p.e cituar,faq.262
15
Hajrullah Koliqi,Historia e pedagogjisë botërore II,Prishtinë,1997,faq.262
16
Musa Kraja,v.p e cituar,faq.237
17
Po aty…,faq.238
18
Po aty…,faq.237
19
Po aty..,faq.239
14
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Në ndërkohë një plejadë mësuesish me në krye Luigj Gurakuqin, Jani
Mingën20, Aleksandër Xhuvanin21, Sotir Pecin22, Mati Logoreci23, Thoma
20

Jani Minga,(1872-1947)veprimtar i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare,i cili luajti një rol të
rëndësishëm në hapjen e shkollës së parë shqipe dhe Klubit “Labëria”më 1908 në Vlorë.Në
pranverë të vitit 1910 hapi në Kaninë shkollën shqipe.Ishte një ndër delegatët e Vlorës në
Kuvendin Kombëtar të vitit 1912.Punoi për mbrotjen e shtetit të ri shqiptarë nga armiqtë e
huaj.Për veprimtarinë atdhetare Jani Minga më maj të viitit 1920 burgoset dhe internohet
në Sazan.Në vitet 1921-1924 punoi për demokratizimin e shkollës duke kërkuar që ajo të
ishte kombëtare,laike, e njësuar,dhe e detyrueshme për djem dhe vajza.Veç tjerash mer
pjesë aktiv në Kongreset arsimore të organizuar në vitet 1921-1924.Për nevojat e shkollës
më 1920 botoi “Abetaren Kombëtare Shqipe”dhe një program të shkollës fillore në qarkun
e Vlorës,ndërsa më 1925 “Gramatikën e Gjuhës shqipe”etj.(cituar sipas “Fjalorit
enciklopedik shqiptarë”Tiranë 1985,faq.706)
21
Aleksandër Xhuvani(1880-1961) është një ndër figurat më të nderuara të historisë dhe
shkollës shqipe.Veprimtarinë e tij arsimore e nisi që në periudhën e Rilindjes
Kombëtare,fillimisht si mësimdhënës në Kolegjin arbëresh
të
Shën Mitër Ko
ronës(Kalabri)ndërsa në vitin 1909 ishte profesor në Normalen e Elbasanit ndërkaq më
vonë edhe drejtor i saj për rreth 3 dekada,në të cilën nxori një plejadë të shëndoshë
mësimdhënësish për shkollat shqipe të kohës në Shqipëri dhe në të gjithë trevat
shqiptare.Xhuvani mori pjesë edhe në formimin e “Komisisë Letrare Shqipe” në Shkodër
më 1916 ndersa në vitin 1920 ishte kryetar i këshillit të epërm arsimor .Veç tjerash ishte
edhe organizues dhe pjesmarës aktiv në Kongreset e para pedagogjike më 1920,1922 dhe
1924,drejtor i Gjimnazit të Shkodrës më 1940 si dhe profesor në Institutin e Lartë
Pedagogjik të Tiranës etj.Autor dhe bashkëautor i më se 30 teksteve shkollore dhe i
dhjetrave punimeve shkencore pedagogjike e psikologjike.Për kontributin e tij në fushën e
shkencës dhe arsimit iu dha titulli nderit “Doctor honoris causa” si dhe “Mësuesi i
popullit”etj.(cituar sipas Hajrullah Koliqit”Historia e pedagogjisë botërore
II,Prishinë,1997,faq.268)
22
Sotir Peci(1873-1932) ëshë veprimtar i Rilindjes Kombëtare Shqiptare,një ndër figurat
më të shquara të arsimit kombëtar,i cili në Boston të SHBA-ve botoi gazetën “Kombi”në
vitet 1906-1908.Sëbashku me Petro Nini Luarasi dhe Fan Nolin luajtën një rol të
rëndësishëm në formimin e shoqërisë”Besa-Besë” më 1907 në Boston dhe të “Lidhjes”në
Stat Liu etj.Në vitin 1908 ,mori pjesë në Kongresin e Manastirit dhe në hapjen e shkollës
Normale në Elbasan ku qe edhe mësimdhënës i saj.Në vitet 1911-1912 drejtoi Mësonjëtoren
shqipe të Korçës.Më 1915 u zgjodh anëtar i Komitetit të fshehtë që u krijua në Shkodër me
degë në qytetet kryesore të vendit për të luftuar synimet e Fuqive të Mëdha dhe të
shovenistve grek e sërbë për copëtimin e Shqipërisë.Më 1916-1917 ishte anëtar i Komisisë
Letrare në Shkodër,delegatë në Kongresin e Lushnjës dhe ministër i arsimi në qeverinë e
dal nga ky Kongres.Me fitoren e Revolucionit të qershorit të vitit 1924 u zgjodh anëtar i
Këshillit të Lartë ,ndërsa pas dështimit të këtij Revolucioni mërgoi jashtë vendit.Veç tjerash
është edhe autor i një sërë botimesh dhe tekstesh shkollore si dhe pjesmarës në Kongreset
Arsimore më 1920 dhe 1922 etj. (Cituar sipas Fjalorit enciklopedik shqiptarë, Tiranë, 1985,
fq. 813)
23
Mati Logoreci,veprimtari i shquar i arsimit shqip ,ndër mësimdhënësit e parë të shkollës
laike shqipe.Në moshën 21 vjecare hapi shkollën e parë kombëtare shqipe në Prizren në të
cilën punoi rreth 15 vjet.Punoi gjithashtu edhe mësues në Shkup,Shkodër,Tiranë.Në vitin
1908 mer pjesë në Kongresin e Manasirit, në vitin 1920 në Kongresin e Lushnjës,në
Kongreset arsimore të viteve 1920-1924 etj..Është një ndër themeluesit dhe drejtuesi t
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Papapano24Simon Shuteriqi, Anastas Laska, Jovan Ndreka, Sali çeka,25Sali Gjuka26,
Jusuf Puka, Sulejman Zalla e shumë e shumë të tjerë iu përveshën punës për hapjen
e 63 shkollave shqipe dhe ngritjen e efikasitetit të punës së mësuesve në arsimin
shqiptarë.27Veç tjerash gjatë kësaj periudhe në zonat e pushtimit austro-hungarez
me nismën e Luigj Gurakuqit më 1916 në Shkodër formohet “Komisia letrare
shqipe” e cila në vitin 1917 kaloi në vartësinë e Drejtorisë së përgjithshme të
Arsimit.” Komisia letrare shqipe” ishte këshill shkencor pedagogjik e cila u mor
me veprimtari shumëdimensionale, hartoi plane dhe mor vendime për gjuhën e
përbashkët shqipe,për termat shkollor, administrativ, gjyqësor, për ngritjen e
institucioneve kulturore, për botimin e organeve periodike dhe të literaturës
kryesor të klubit”Gjuha shqipe”,mer pjesë në Komisinë Letrare duke qëndruar gjithmonë
pranë Luigj Guraguqit.Mati Logoreci ëshë autor i disa teksteve shkollore.Veç tjerash mer
pjesë edhe në shoqërinë”Agimi”të cilën e kishte krijuar Ndre Mjeda në vitin 1901.Bashkë
me Nikolla Ivanajn drejtoi nga Shkodra gazetën “Dashamiri”që e nxirte në Triestë.Në vitin
1911 arriti të shkruaj dhe botojë “Historinë e Shqipërisë”.etj.(Cituar sipas Musa
Krajës,”Mësuesi,pedagogu personaliteti,Etika e tyre,Tiranë,2012,faq.244)
24
Thoma Papapano,(1884-1970)është figurë e shquar e arsimit kombëtar,autor i shumë
teksteve mësimore.Në vitin 1913 Qeveria e Vlorës e dërgoi në disa qytete të Europës për të
mbrojtur kufijtë e Shqipërisë së jugut.Ishte një ndër drejtuesit e shkollës”Liria” më 1908,që
konsiderohej se është shkolla e parë ilegale në gjuhën shqipe në rrethin e Gjirokastrës.Mori
pjesë si delegat i Gjirokastrës në Kongresin e Elbasanit më 1909,në Kongresin Arsimor të
Lushnjës më 1920,në Kongresin Arsimor Kombëtar më 1924 si dhe në “Bashkimin e
shoqërive”më 1921.Qe një ndër drejuesit e shoqërisë”Vëllazëria” më 1919,sekretar i
klubit”Drita” të Gjirokastës më 1908 etj.(cituar sipas “Fjalorit enciklopedik
shqiptarë”Tiranë më 1985,faq.794)
25
Sali çeka(1892-1925) është veprimtar i arsimit kombëtar në periudhën pas shpalljes së
pavarësisë.Një kohë punoi si mësues në Shqipëri ndërsa në Kongresin e Lushnjës më 1920
u zgjodh përfaqësues i Sulovës dhe Elbasanit.Veç kontributit të tij në demokratizimin e
arsimit dhe vënien e saj mbi baza kombëtare botoi dhe drejtoi gazetën “Ku vemi”ndërsa më
1924 drejtoi “Revistën pedagogjike”në periudhën 1922-1924.Sali çeka veç tjerash përgaditi
një sërë tekstesh shkollore ,ndërsa në vitin 1922 dhe 1924 qe ndër nismëtarët për mbajtjen e
Kongreseve arsimore të këtyre viteve etj.(Cituar sipas “Fjalorit enciklopedik
shqiptarë”Tiranë1985,faq.151)
26
Sali Gjuka,(…1925)veprimtar i shquar i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare,i cili veç tjerash
luajti një rol të rëndësishëm në Klubin shqiptarë të Shkupit pas shpalljes së Kushtetutës së
vitit 1908 dhe shërbeu si mësues i gjuhës shqipe në Shkollën Normale të këtij qyteti.Në
vitin 1912 sëbashku me disa atdhetarë të tjerë krijuan Komitetin”Shpëtimi”në Shkup
gjegjesisht në Luftës Ballkanike dhe qëllimi i së cilës ishte mbrotja e interesave kombëtare
kundër shovenistëve fqinj.Mori pjesë në Kuvendin Kombëtar të Vlorës dhe u zgjodh anëtar
i senatit.Një kohë punoi edhe si drejtor i arsimit në prefekturën e Beratit.Sëbashku me
Mustafa Qulin dhe Sali Nivicën më 1915 në Shkodër nxorën gazetën”Populli”në të cilën
boton një numër artikujsh gjuhësie.Po në këtë qytet ai u zgjodh edhe në Komitetin e
Fshehtë që ishte tranferuar këtu ndërsa shtëpia e tij u bë qendër e Këshillit qëndror të
Komitetit të fshehtë.Pas mbarimit të Luftës së parë Botërore, Qeveria e Durrësit e emëron
inspector në prefekturën e Durrësit.(Cituar sipas “Fjalorit enciklopedik
shqiptarë”Tiranë,1985,faq.354)
27
Musa Kraja,v.p.e cituar,faq.231
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artistike,për përgaditjen e teksteve mësimore,nxori dokumentin e drejtshkrimit të
përbashkët “Parime e rregulla mbi ortografinë e gjuhës shqipe”28Kontribuoi në
hapjen e shkollës së parë laike për vajza në Shkodër më 16 prill 1917, ngriti
bibliotekën e vet albanologjike me drejtor Hilë Mosin, filloi të botojë të
përkohshmen mujore”Lajmet e Komisisë letrare shqipe në Shkodër”, formoi një
nënkomision të veçantë për hartimin e teksteve shkollore me autor të njohur si
Gjergj Fishta, Aleksandër Xhuvani, Gaston Beltoja, G.Mikeli etj.29
III. Arsimi dhe shkollat nën pushtimin Italian
Shkolla shqipe u hapën edhe në trevat e pushtuara nga italianët,por mësimi
në këto shkolla drejtohej nga mësues Italian dhe organizohej në gjuhën shqipe dhe
italiane30.Qeveria italiane në qarkun e Vlorës dhe Gjirokastrës krijoi një
administratë ushtarake që drejtohej nga specialist italian31Ndërkaq veprimtaria e
mësimdhënësve shqiptarë në Vlorë zgjerohej me hapjen në qytet të një shkolle në
gjuhën shqipe të cilën e drejtonte një mësues Italian,ndërsa mësimdhënës ishin
Jani Minga, Thoma Papapano e Kolë Kamsi dhe Halim Xhela i cili ky i fundit
ishte edhe në rolin e inspektorit të arsimit. Të gjithë këto dhe shumë të tjerë krahas
misionit fisnik të mësimdhënësit ata punuan edhe për demaskimin e politikës
antishqiptare të pushtuesve të huaj duke organizuar herë pas here demonstrata anti
italiane në të cilën merrnin pjesë e tërë popullata shqiptare e zonës.Në zonat e
pushtuara nga Italia e gjegjësisht në Vlorë në vitin shkollor 1917/1918 kishte 81
shkolla në të cilën punonin 81 mësues Italian dhe 49 mësues shqiptarë. Ndërsa në
vet qytetin e Vlorës në shkollën për djem kishte 7 mësues Italian dhe në atë të
vajzave 5. Ndërsa në Nartë në shkollën e vajzave 2 dhe atë të djemve 3,në Kaninë 3
dhe në të gjithë fshatrat e tjera shqiptare kishte nga një mësues Italian dhe një
shqiptar. Madje kishte edhe fshatra ku kishte vetëm mësimdhënës
Italian.32Administrimi Italian në Shqipëri në vitet 1916-1918 solli në zonën e
Vlorës ushtarë Italian me profesion mësues të cilët nga janari i vitit 1917 shërbenin
në këto shkolla fillore si misionar për përhapjen e gjuhës italiane dhe qytetërimit
Italian në Shqipëri. Synimi i të cilëve ishte që ta italianizojnë arsimin
shqiptarë.33Për aftësimin e mësuesve shqiptarë në Vlorë u organizuan kurse të
shkurtra pedagogjike ndërsa më 1917 u dërguan edhe 25 mësues të tjerë në Itali
në Kolegjin e S. Demetrio Corone-s ku ndoqën një kurs tremujor pedagogjik
.34Ndërkaq në qytetin Gjirokastrës në vitin shkollor 1917/1918 hapet edhe një
28
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shkollë qytetëse triklasëshe me profil tregtar.35Të gjithë shkollat punonin sipas
programit të shkollës italiane36Mësimdhënësit shqiptarë të irrituar nga gjendja e
krijuar po punonin në mënyrë masive për të ngritur popullin në kryengritje kundër
pushtuesve. Kështu për të përgatitur mësues për qëllime të pushtuesve gjatë muajit
gusht-tetor 1918 u hap një kurs pedagogjik për mësuesit ekzistues ose kandidat për
mësues në italisht. Vetëm gjuha shqipe u dha nga mësues shqiptarë. Atje u
zhvilluan lëndët e kulturës së përgjithshme:gjeografi,histori e Shqipërisë,
arihmetikë, elemente të shkencave të natyrës, njohuri të para bujqësore, parimet e
gjeografisë,shkathtësitë dhe disa njohuri nga didaktika.37Në këtë kohë Avni
Rustemi në bashkëpunim me disa mësimdhënës të tjerë në vjeshtë të vitit 1918
themeluan Shoqërinë”Lidhja Djelmoshave” e cila veproi deri në krijimin e
Shoqërisë”Mbrojtja shkollore”38Në zonën e pushtimit Italian “Programi mësimor
për shkollat e Shqipërisë” i vitit shkollor 1917/1918 parashikonte këto lëndë
mësimore: edukatë morale dhe arsim qytetar,gjuhë shqipe dhe gjuhë italiane,
arihmetikë, mësim sendesh, histori, gjeografi, bukurshkrim, edukatë e bujqësi
ndërsa mësimi i fesë ishte lëndë facultative.39
IV. Arsimi dhe shkollat nën pushtimin Frances
Autoritetet ushtarake franceze pranuan kërkesat e shqiptarëve për të larguar
administratën e vendosur nga pushtuesit grek dhe më 10 dhjetor të vitit 1916
nënshkruan marrëveshjen për shpalljen e krahinës autonome të Korçës. Sipas kësaj
marrëveshje krahina e Korçës do të administrohej nga shqiptarët dhe nën mbrotje të
autoriteteve ushtarake franceze. Gjuha zyrtare do ishte gjuha shqipe dhe
njëkohësisht do të lejonin hapjen e shkollave shqipe,dhe përdorimi i flamurit
shqiptarë që do ti ngjitej një shirit tri ngjyrësh frances.40Si rezultat i kësaj
marrëveshje u hapën një numër i madh i shkollave shqipe në të cilat kishte një
numër të konsiderueshëm të nxënësve shqiptarë.41Kështu Këshilli administrativ me
në krye Themistokli Gërmenjin formoi Drejtorinë e arsimit e cila u mor me
hartimin e teksteve shkollore ,mbylli shkollat greke në zonën e Korçës dhe hapi
mbi 60 shkolla në gjuhën shqipe. Vetëm në qytetin e Korçës në vitin shkollor
1917/1918 u hapën 6 shkolla për djem dhe vajza. Në qytetin e Korçës mësimi
mbahej vetëm në gjuhën frënge ndërsa në fshatrat në gjuhën shqipe42Në zonat e
pushtimit të Francës shkollat shqipe punuan me “programin analitik të shkollave të
Korçës dhe të qarkut” e botuar më 1918 dhe e ribotuar më 1919. Aty përfshihej
35
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arsimi parashkollor dhe arsimi fillor (kl.I-IV) si dhe arsimi për femra (kl.IIV).Gjuhës shqipe i rezervohej numër i konsiderueshëm i fondit të orëve mësimore
.Programi përfshinte edhe historinë e Shqipërisë si lëndë mësimi në klasën e tretë.
Në program u fut edhe gjeografia e vendlindjes. Tekst për këtë lëndë u përdor
“Dheshkronja e Korçës dhe e Qarkut”ndërsa historia dhe gjeografia e Shqipërisë u
përfaqësuan gjerësisht në klasën e pestë43
Ndërkaq në bazë të vendimit të Këshillit Qendror të Krahinës Autonome të
Korçës më 25 tetor të vitit 1917 u hap shkolla e mesme e përgjithshme si e para
shkollë e arsimit të përgjithshëm në Shqipëri,e cila rreth viteve 1921-1922 mori
emrin Liceu Kombëtar.44Lëndët kryesore në Liceun e Korçës ishin gjuha shqipe,
gjuha frënge, historia, gjeografia, arihmetika,kaligrafia dhe muzika. Ndërsa në
klasat më të larta mësoheshin edhe shkencat natyrore,gjuhët klasike etj.Mësimet
përveç gjuhës shqipe ishin frëngjisht dhe vazhdonin 9 vjet.45
V. Arsimi dhe shkollat shqipe gjatë sundimit bullgarë
Pozita e shqiptarëve nën zonën e pushtimit bullgarë ishte më e rëndë në
krahasim me zonat e tjera. Pushtuesit bullgarë silleshin brutalisht me shqiptarët
autokton. Ata nuk lejonin kurrfarë të drejte kombëtare e njerëzore. Që në fillim u
arrestuan shumë patriot shqiptarë madje edhe Hasan Prishtina. Pushteti bullgarë
kreu edhe rekrutimin e detyrueshëm të meshkujve të aftë për luftë madje vendosi
taksa të majme për shqiptarët dhe plaçkiti bagëtinë e tyre për nevojat ushtarake. Si
rezultat i gjendjes së krijuar ekzistonte një uri e përgjithshme e popullatës shqiptare
nën pushtimin bullgarë. Ndërkohë populli shqiptarë gjithmonë gjeti forcë të
luftonte pushtuesit bullgarë dhe pushtuesit e tjerë në Shqipëri. Kështu gjatë viteve
1916-1918 çetat kryengritëse të Azem e Shote Galicës, Idriz Seferit, Mehmet
Konjuhi, Shaqir Smaka, Selman Trupi, Lotë Vaku e shumë patriot të tjerë luftuan
kundër pushtuesve bullgarë dhe austro-hungarez ngase Kosova gjatë Luftës së I-rë
Botërore ishte e okupuar një pjesë prej austrohungarezëve dhe një pjesë nga
bullgarët. Në vjeshtë të vitit 1918 çeta e Azem Galicës me shokë arriti të çlirojë
Drenicën, Istogun dhe në tetor e detyroi komandantin e garnizonit të Pejës ta
dorëzonte qytetin. Në ballkonin e bashkisë së qytetit u ngrit flamuri kombëtar.46Në
zonat e pushtuara nga bullgarët arsimi në gjuhën shqipe vijonte të gjindej në
gjendje të vështirë,punonin vetëm disa shkolla katolike në gjuhën shqipe por nën
përkujdesjen e Austro-Hungarisë.47Gjatë kësaj kohe bullgarët i mbyllën shkollat
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sërbe pastaj edhe ato turke dhe hapën shkolla popullore bullgare ndërsa në Prishtinë
hapet progjimnazi popullor bullgar.48
V. Arsimi në Çamëri
Gjatë Lufës së Parë Botërore në Çamëri ushtritë pushtuese i mbyllën
shkollat shqipe kudo që ishin madje shkatërruan edhe lokalet shkollore ndërsa
mësuesit e gjuhës shqipe si Peçi Mihajli, Dhori Treska e disa të tjerë u vranë
barbarisht nga forcat ushtarake greke. Shkollat “mejtep” me mësuesit hoxhë
grumbullonin nxënës në shumë vise të vendit duke e zhvilluar mësuesinë në gjuhën
shqipe.49Mustafa Merlika Kruja50 në veprën “Shkolla ime”shkruan: Shkollën e
kishim larg prej shtëpie. Ajo ishte në Pazar, ngjitur me xhaminë. Mejtepi i Molla
Hysenit ishte vetëm një odë shtruar me harasan, ku hoxhë e nxënës rrishin
bashkë.51Ndërkohë pjesën orthodokse grekët u përpoqën ta trajtonin si “grekë”duke
ngjallur përçarje. E tërë popullsia came I kundërshtoi këto veprime deri edhe me
armë52
Përfundimi
Në nivel botëror mbarimi i Luftës së I-rë Botërore në nëntor të vitit
1918,botën e gjeti të dobët ekonomikisht, të copëtuar politikisht dhe të pushtuar
ushtarakisht, madje edhe ndryshime në kufijtë e shumë shteteve duke përfshirë këtu
edhe Shqipërinë. Veprimet luftarake që u zhvilluan në Shqipëri gjatë konfliktit
botëror sollën numër të konsiderueshëm të viktimave njerëzore, shkatërrim dhe
djegie të qyteteve dhe fshatrave shqiptare si dhe mjaft sëmundje epidemike. Si
rezultat i Luftës së I-rë botërore forcat franceze vazhdonin të mbanin krahinat e
Korçës dhe të Pogradecit edhe pas mbarimit të Luftës së I-rë Botërore,në ndërkohë
trupat italiane u shtrinë në pjesën më të madhe të tokave shqiptare ndërsa trupat
serbe ripushtuan Kosovën dhe viset e tjera shqiptare deri në lumin Drin. Nga ana
tjetër Shqipëria rrezikoj që të humbte pavarësinë dhe copëtimin e saj ngase luftën e
kishin fituar shtetet që kishin nënshkruar Traktatin e Fshehtë të Londrës.
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MOIKOM ZEQO

MBI BESIMET DHE MITOLOGJINË ILIRE
Karl Patsch (1895-1945) ishte arkeolog dhe historian austriak. Qe drejtor i
Muzeut të Bosnje-Hercegovinës deri në 1918 dhe i Institutit për Hulumtime
Ballkanike në Sarajevë, në 1921 qe profesor në Universitetin e Vjenës.
U muar edhe me historinë e ilirëve dhe të shqiptarëve. Në 1904 në Vjenë
botoi gjermanisht edhe librin “Sanxhaku i Beratit”, në 1923 librin“Ilirët”, dhe në
1925 “Gjendja ekonomike e Shqipërisë në kohën e kaluar”. Patsch beson në
etnogjenezën e shqiptarëve nga ilirët, por gjithmonë edhe me një dimension trak.
Kjo teori mbijeton edhe sot.
“Ilirët” u përkthye në shqip nga Karl Gurakuqi në 1925.
Nga ky libër, po citoj disa pasazhe, kryesisht që lidhen me mitologjinë e
ilirëve.
Karl Patschi me një stil të qartë shënon:
“Sikurse të gjithë popujt e natyrës, domethënë popujt që jetojnë në gjirin e
natyrës, ashtu edhe ilirët formonin besimin e tyre, zotat e vet sipas prirjes
shpirtërore, po ashtu sipas qenies së tyre, karakterit që kishin, gjendjes së vendit e
punës që bënin. Ata qenë politeistë dhe Zotat e tyre kishin forma të ndryshme, siç
ndodhte edhe te popujt e tjerë të Europës.
Është e ditur se ilirët si luftëtarë që ishin, doemos që kishin edhe zotin e
tyre të luftës i këtilluar me emrinMedaurus (Medauri), i cili kishte në Risinium, në
qytetin e mbretëreshës Teuta, një shenjtërore të përmendur. Ilirët e përfytyronin
këtë zot si një kryetrim gjigand e të përveçuar, në majën e një kali zjarrmor, e me
një shigjetë në dorën e djathtë, që mban përpjetë.
Pylli e gjëja e egër ishin nën mbrojtjen e një hyjneshe; livadhet dhe gjëja e
gjallë mbroheshin sërish prej zotash të tjerë, të cilët kur nderoheshin me përshpirtje,
mbronin gjënë e gjallë prej rreziqesh e sëmundjesh dhe sigurisht shtonin farën e
tyre. Një zot të veçantë, që quhej Bindus, Ilirët e kishin për krojet, përrenjtë e
lumenjtë. Një shenjtërore e këtij zoti u gjet në një gërmim të bërë në Bosnje. Në
viset e hershme të Japodëve, afër qytetit Bihaç në Bosnjën veri-perëndimore, buron
një krua i madh me ujë të kthjelltë nga një e çarë shkrepi. Ky krua quhet Privilica,
ku freskohet çdo njeri që kalon aty pari. Në sheshin përpara këtij kroi ishin, –
sikurse janë edhe sot, – shumë pemë të mëdha me hije të madhërishme, e pikërisht
këtu në këtë vend i bënin fli zotit duke therur cjeptë. Ky vend i shenjtë ilir që edhe
në kohën romake, jo vetëm qe ruajtur, por edhe qe zbukuruar me monumente, siç
ishte zakoni i kohës. Ndërmjet pemëve e përpara rrëzave të tyre
ndërtoheshin sheshe kulti e shenjtimi të parët përdoreshin për flijimet që thereshin
në nderim të zotit, e të dytët ndërtoheshin prej njerëzve që bënin ndonjë lutje a
përkushtim për një qëllim të caktuar ose që stoliseshin për bukuri.
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Këto sheshe ndërtoheshin më tepër prej bujarëve ose princërve, që kishin
nëpunësira të larta në dorë kështu bie fjala një herë të bukur përkushtimi e kishte
ndërtuar një bujar, që quhej Licinius Teuda, i cili ishte praepositus et princeps
Japodum, i pari e bujari i Japodëvet.
Në Shqipëri ka qenë një shenjtore shumë e përmendur, e cila i ishte
kushtuar hyjneshës së pyllit e të gjësë së egër, që më vonë u këtillua me emrin
latin Diana, pasi këtë hyjneshë me të njëjtat cilësi e patën edhe Romakët që
sundonin vendin. Kjo shenjtore, që ishte si një tempull i madh, gjendej në
fisin Kandavi, në provincën Kandavia (në lindje të Elbasanit), në një vend që
thirrej po me këtë emër Kandavia.
Hyjnesha quhej pra Diana Kandavieniss. Vendi ishte në rrugën e moçme e
të përmendur Via Egnatia; por se ku më hollësisht nuk dihet por thuhet se vendi
është për t’u kërkuar në gjirin e Shkumbinit afër Babisë.
Muzeu kombëtar shqiptar do ta ketë për detyrë të bëjë gërmime e studime
më të thella; në qoftë se gjendet tempulli, atëherë puna e bërë ka për t’u shpërblyer
njëqindfish, pse aty do të gjenden edhe sende të tjera të cilat kanë për të na vlejtur
për historinë e vendit.
Shumë hyjnive ilire ua dimë vetëm emrat, por vetitë e tyre e për çfarë
nderoheshin, mjerisht deri më sot nuk kemi mundur t’i zhvillojmë.
Ndër këto hyjni kemi hyjnesha Ika, Futossika, Latra e Sentona, ashtu edhe
hyu Armatus, i cili nuk ka të bëjë fare me fjalën latine arma e, sigurisht, me
kuptimin e saj.
Përveç hyjnive të përgjithshme, çdo fis pastaj kishte hyjninë e hyjneshën e
tij. Sikurse u pa, Ilirët kishin tempuj, shenjtërore, sheshe, por përkundrazi kulti e
besimi i tyre qe anikonik (pa fytyra, pa figurë, pa shtatore a relief). Këta ua muarën
më vonë grekëve e romakëve e ua përshtatën zotave të tyre. Kështu, bie fjala, për
hyjneshën e pyllit e të gjësë së egër zgjodhën fytyrën e hyjneshës romake Artemis –
Diana,për hyjnitë e livadheve e të gjësë së gjallë muarën fytyrat e hyjnive Pan e
të Nimfave, për hyun e krojeveBindus zgjodhën fytyrën e Neptunit, etj., etj.
Ilirët nuk patën priftërinj; për rrjedhojë flijimet për hyjnitë mund t’i therte
çdokush mjaft që të dinte si t’ua përkushtonte perëndive. Është për t’u përmendur,
se Ilirët, ashtu edhe trakasit, njihnin e përdornin në mënyrë të përveçuar edhe
njerëzit për fli.
Për shembull, kur Leka i Madh mësyu Ilirët e jugut, në krahinën e sotme të
Korçës, për të mbajtur larg rrezikun, bënë fli tre djem e tri vajza.”
Patschi bën kështu nga skicat e para të besimeve mitologjike të ilirëve, që
pati ndikim.
Karl Patsch është i pari që vë re se alfabetin latin ilirët e plotësonin edhe
me dy germa të tyre origjinale. Patsch shkruan:
“Në Lisiçiqi afër Konjëc-it në Hercegovinë, në fushën e Narentës, janë
gjetur tre mbishkrime varrezash, të cilat janë shkruar latinisht, por në fjalët
autoktone kanë shkronja ilire të posaçme, për ata tinguj, për të cilët alfabeti latin
nuk kishte shenja përkatëse. Sikurse shihet prej shkrimit të emrit Posauljonis e
Jaci, Ilirët kishin një j të posaçme.
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Një pjesë e një mbishkrimi varreze prej Lisiçiqi-t afër Konjëc-it në
Hercegovinë: – … an-norum-XXVI e-t Aurelio Val-e-rio av-u-neu-l-o, de functoan-no-rum-XL, Aurelius- Dazas p-ro-p-ietate-.
e për më tepër, siç shihet në emrin Dazas, kishin një shkronjë frymore, që
nuk u përgjigjej as s dhe as z të latinishtes.
Nga këto mbishkrime, pra, shohim qartë, se gjuha ilire, sikurse thamë, ishte
edhe tinguj të tjerë, që nuk i kishte latinishtja, e se ilirishtja në të dytin qindvjet
mbas Krishtit (sepse këto mbishkrime janë prej kësaj kohe) qëndronte e gjallë
pranë latinishtes.
Mbi të gjitha provat, ajo që flet më shumë se gjithçka, është gjuha e sotme
shqipe, që sot në botën linguistike në shkallë ndërkombëtare e shkencore mbahet si
vazhduesja e vetme e ilirishtes.
E qëndrimi i patundur i gjuhës na tregon edhe një ndërgjegje të fortë
kombëtare.
Ky përfundim vërtetohet edhe prej një lajmi shumë më të vonshëm: Shën
Hieronimi, një shkrimtar i përmendur, i cili lindi rreth vitit 350 pas Krishtit në
kufirin verior të Dalmacisë në vendin Stridon, e që vdiq në Betlehem në vitin 420,
na kujton se në studimet e mëvonshme të shumë dijetarëve. Këto shënime qenë
përfundimisht stimuluese sepse synonin një sintezë nismëtare.
Patschi artikuloi një koncept shkencor për ilirët e bazuar në arkeologjinë
dhe filologjinë (toponimet dhe emrat e ilirëve në lashtësi).
Patschi beson se gjuhën e tyre ilirët e kanë përdorur deri në antikitetin e
vonë, pavarësisht se ende nuk janë gjetur mbishkrime të mirëfillta ilire.
Në mbishkrimet latine, që ilirët i kanë përdorur ka aty këtu edhe ndonjë
veçori që lidhet me alfabetin latin në kohën e tij në Dalmaci e në Panoninë kufitare,
flitej barbarisht, dmth jo latinisht, por ilirisht.”
***
Mesjetologu i madh Konstandin Jireček në veprën e tij “Historia e serbëve”
botuar në 1911, flet për “Kohën parasllave” të trojeve ilire dhe natyrisht analizon
dëshmitë arkeologjike që lidhen me ilirët.
Ky dijetar e pranon se shqiptarët janë pasardhësit e ilirëve. Kjo është e
rëndësishme.
Ai i njeh të dhënat e autorëve antikë mbi ilirët, është i informuar edhe për
monumentet e tyre mbivarrore, si dhe për objektet përkatëse që i përkasin si
trashëgimi dëshmuese për ilirët e lashtë, në trojet qendrore të gadishullit të Ilirisë
para ardhjes së sllavëve, që erdhën si një dyndje e madhe.
Konstandin Jireçek është megjithatë i kufizuar në shqyrtim, për arsye se
kishte parasysh rezultatet kërkimore para vitit 1911. Megjithatë në mënyrë
fragmentare ai përpiqet të bëjë një sintezë. Ai shkruan:
“Perënditë e ilirëve vizatohen dhe përmenden ende në mbishkrimet e
periudhës romake: perëndia e luftës Medaurus, e cila vërvit një armë mbi një dori
të zjarrtë, perëndia e ujit dhe burimeve Bindus te japodët, perëndesha Latra në
vendin e liburnëve, Sentona, Iria dhe Ica në Istria etj.
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Çuditërisht mungon çdo përmendje e priftërinjve. Në periudhën romake
perënditë vendase u zëvendësuan nga ato të ngjashme romake, sidomos nga
Silvanus (Pan), Diana, Liberi dhe Libera. Tanimë prej kohësh kultet e heronjve dhe
të perëndive helene kishin hyrë në zonën bregdetare. Një djalë i Kadmosit dhe i
Harmonias, varret e të cilëve tregohen në Rhizon, i quajtur Illyrios, në burimet
greke del si babai mitik i fisit të derës mbretërore vendëse. Një tjetër gjenealogji
tek Appiani e bën Illyriosin si bir të ciklopit Polifem dhe të nimfës Galateia; nga
bijtë dhe bijat e tyre fiset ilire kanë marrë emrat e tyre, të Autarieus, Dardanos,
Parthó, Daorthó, Dassaró etj.
Mbetje të besimeve të gjarpërinjve dhe të dragonjve, siç sqarohet nga
biografia e Shën Hilarionit të Gazas, e shkruar nga Hieronymusi babai i kishës,
ekzistonin ende rreth vitit 365 në Epidaur (Ragusa vecchia); një dragua (boa) duhet
të ketë ngrënë njerëz dhe gjedhë, derisa i shenjti e vrau kuçedrën me zjarr. Nga
besëtytnitë vendase te Pliniusi është ruajtur një shënim mbi syrin e keq që sjell
vdekjen tek ilirët dhe tribalët.
Të vdekurit kishin zakon t’i varrosnin poshtë tumave, të cilat në zonën
karstike janë ndërtuar me gurë dhe në brendësi të vendit me dhé. Nga e njëjta kohë
ato ruajnë pjesërisht skelete, pjesërisht varre të djegur. Në vendin e lashtë të
trakëve sheh kodërvarret më të larta në vendet më të thella, në lugina, fusha dhe
stepa.
Ndërsa tek ilirët gjenden nekropole të mëdha zakonisht në malet e shkretë;
ndoshta donin t’i varrosnin të vdekurit pikërisht lart, afër qiellit, yjeve, Hënës dhe
Diellit në qetësi të përjetshme. Të gjitha fushat e varreve të mëdha të hulumtuara
deri tani, vijnë nga periudha e akullnajave, me pak gjurmë të ndikimit grek,
sidomos nekropolet gjigante në Glasinac në malet në lindje të Sarajevës të
hulumtuar rrënjësisht nga Hoernes dhe të tjerë. Glasinac na kujton sendet e gjetura
në “malin e varreve” në fshatin Koman në Shqipëri, në qafat e ngushta të Drinit në
lindje të Shkodrës.
E njëjta gjë vlen për një fushë varresh me rreth 200 kodërvarre, në malet
midis Çaçak dhe Arilje, në fshatrat Negrishor dhe Markovica”.
Siç e thashë më sipër për Jeriçekun, ishte i kufizuar në njohjen më me
detaje të besimit të ilirëve, pra bën një përshkrim dhe asgjë më tepër. Jeriçek është i
bindur në lidhjet e ilirëve me trakët. Ai nënvizon:
“Fqinjët lindorë të ilirëve ishin trakët, të shpërndarë nga Karpatet e
Transilvanisë (Siebenbürgen) mbi Danub dhe Hemus deri në ngushticat detare
përtej Azisë së Vogël, ku atyre u përkisnin Phrygen, Mysier dhe Bithynen.
Ekziston një numër i madh toponimesh të kështjellave të tyre (-diza, -dizos),
fshatrash (-dava, – para) dhe termash (germ-) që janë të njohura. Emrat trakë të
njerëzve, zakonisht me dy rrënjë, të cilat shfaqen ende në kohën e Justinianit, janë
krejt të ndryshëm nga ato të ilirëve dhe të kujtojnë ato të armenëve dhe persëve:
Auluporis, Bithitralis, Dinikenthos, Mukaporis, Rhaiskuporis etj. Të rrallë janë
emrat me një rrënjë ose format e shkurtuara, si Kotys, Bithys apo Seuthes.
Të huajve u binte në sy zakoni trak për të bërë tatuazh, të cilin Straboni e
përmend edhe te japodët në Iliri.
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Sa më fisnik të ishte një trak apo trake, aq më të shumtë ishin vizatimet e
djegura plot mund me gjilpërë që nuk iu del ngjyra kur lahen, me të cilat
zbukuronin fytyrat dhe gjymtyrët.”
Tradita e tatuazhit me simbolikë mitike është jo rastësisht edhe tek trakët
edhe tek ilirët. Por ka edhe raporte të ndërsjellta të tjera të besimit mitologjik.
Jireçek thotë se:
“Te kultet e perëndive trake nganjëherë nuk mungonin flijimet e njerëzve.
Perëndia e dritës dhe e bubullimës me mjekër Zbelthiurdosi më vonë u identifikua
me Zeusin.
Bendisi, Artemisa trake, në piktura është paraqitur me hark dhe heshtë mbi
një dre duke kalëruar, e shoqëruar nga qentë e gjahut. Por perënditë më të
përmendura ishin Savadiosi ose Sabaziosi dhe i afërmi i tij Dionisi, nderimi i të
cilit bëhej me zdërhallje të pirash dhe orgjira dhe qendrën e tij e kishte në tempullin
e malit të besëve në pyjet konifere të Rodopeve.
Mbi tryezat prej guri të të gjitha madhësive, të gjetura nga Kostandinopoja
deri në Dardani, është pikturuar perëndia trake e Herosit apo “kalorësi trak”, i
shoqëruar nga qentë, drerët apo luanët.
Matanë qëndrojnë getët me perëndinë e tyre të natyrës Salmoksis, prifti i
lartë i të cilit, këshilltari i mbretit, jetonte keq në Starbo në shpellën e një mali të
shenjtë.
Duhet lexuar tek Herodoti se si u varros traku fisnik: gruaja e preferuar u
vra dhe u varros bashkë me të, u kremtuan lojëra lufte dhe u mbush një kodër e
lartë varri (χωμα).”
Trakët dhe ilirët kanë bashkëjetuar gjatë dhe padyshim në shumë raste kanë
qenë simbioza biologjike, historike dhe shpirtërore. Dimensioni trak në substancën
ilire ka qenë i pranishëm, ka ndikuar në etnogjenezën e shqiptarëve pasardhës.
Po nënvizoj disa lidhje të vërtetuara edhe më pas nga arkeologjia.
Kulti i Kalorësit, i mbiquajtur edhe si Kalorësi Danubian, ose Kalorësi
Trak, dëshmohet në disa monumente në Dardani dhe në Shqipëri. Shoh që edhe
hyu ilir Medaur është kalorës, po kështu për mendimin tim, në pllakën e gjetur në
Selcën e Poshtme e shekullit III para erës së re, kalorësi mbrapa të cilit është Radmi
në formë gjarpëri dragua duhet identifikuar kulti i Medaurit kalorës si një simbiozë
trako-ilire.
Një skulpturë e Artemisit e gjetur në Apoloni (shekulli III para erës sonë)
është Artemisa trake.
Është një kult kryesor në Apoloninë e Ilirisë. Skulptura është një vepër e
shquar artistike e epokës helenistike.
Pse nuk kemi në këtë rast kultin e Artemisës greke, por atë trako-ilire? Kjo
shpjegohet edhe me popullsinë etnike ilire në Apoloni, roli i tyre shoqëror tregon
edhe rolin e kultit mitologjik të parapëlqyer e të demonstruar prej tyre.
Kult tjetër i përhapur në Shqipëri në epokën romake është edhe kulti i
Sabasit (Sabaisos). Kult sinkretik i lindjes, i identifikuar si përshtatje me kultin e
Dionisit, kult i mistereve orgjike.
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***
John J. Wilkes, profesor i arkeologjisë greke dhe romane në Institutin
Arkeologjik, University College në Londër është edhe ilirolog i shquar. Wilkes
merret me kërkime dhe studime arkeologjike të periudhës romake dhe sidomos për
Europën Lindore. Në Angli ka drejtuar gërmimet arkeologjike në kështjellën e
Adrianit në Skoci. Ka bërë kërkime intensive sidomos në Pallatin e Dioklecianit në
Split të Kroacisë si dhe në Spartë. Në 1992 ai botoi në Angli veprën e tij “The
Illyrians”, që u ribotua edhe në SHBA.
Në 2005 Shtëpia Botuese Bocchus e botoi në shqip, përkthyer nga
Abdyrrahim Myftiu. Është një vepër e një mjeshtri gjakftohtë të analizës dhe
sintezës. Dua të veçoj posaçërisht prej këtij librin (“Ilirët”) çfarë ve në dukje
Wilkes për besimin dhe aspektet e mitologjisë ilire, bazuar kryesisht në të dhënat
arkeologjike. Wilkes nënvizon:
“Sa i përket ushtrimit të besimit fetar ndër ilirët nuk ka dëshmi që të
krahasohen me dëshmitë për ritin e varrimit. Nuk kemi mjete për ta vendosur në
këtë kuadër përmendjen e atij flijimi njerëzor, që disa ilirë kryen përballë
ekspeditës së Aleksandrit të Maqedonisë më 335 p.e.sonë. Disa autorë grekë
përmendin me neveri sjelljet e egra të ilirëve, sidomos zakonin e përdorimit të
kafkës së armikut si gotë për të pirë. Praktika e sakatimit të të burgosurve mund të
ketë qenë arsyeja përse autariatët i vrisnin të dobëtit dhe të plagosurit e vet, në
mënyrë që ata të mos binin në duart e armikut të gjallë e në gjendje për t’u ngrënë.
(Nikolla i Damaskut, Përmbledhje zakonesh, frag. 115). Në rrafshin më shpirtëror
ilirët pa dyshim merreshin shumë me fuqinë e magjisë e të syrit të keq. Ajo çka
rrëfen Plini, se ndër ilirët kishte nga ata që “mund ta ngulnin syrin e keq, t’i bënin
magji atij që ia ngulnin vështrimin e madje edhe ta vrisnin” (HN 7.16), përsëritet
një shekull më pas nga Aul Geli (9.4, 8) në përmbledhjen e tij me biseda të
intelektualëve romakë. Besimi te fuqia e syrit të keq mbetet e përhapur në mbarë
Ballkanin, por nuk ka asnjë arsye që të mendohet se ai e ka prejardhjen posaçërisht
prej ilirëve.
Ndryshe nga keltët, dakët, trakët ose skithët, nuk ka të dhëna që ilirët të
kenë përpunuar një kozmologji të njëtrajtshme, ku të bazohej e të përqendrohej
ushtrimi i fesë.
Një etimologji e emrit ilir e lidhur me gjarprin do të përkonte, në qoftë e
vërtetë, me shumë paraqitje të asaj specieje në Ballkanin jugor.
Emrat e fiseve të veçantë mund të jenë formuar në po atë mënyrë, emri
“taulantë” nga “dallëndyshe” ose “enkelejtë” nga “ngjalë” dhe “helidonë” nga
“njerëz-kërmij”. Emri “delmat” del i lidhur me fjalën shqipe delmë(dele), kurse
“dardan” me “dardhë”. Disa emra vendesh del se kanë të njëjtat prejardhje, ndër ta
“Ulqin” nga “ujk”, ndonëse të lashtët anonin nga lidhja me Kolkin-in.
Nuk ka dyshim se ilirët i pranonin forcat e mbinatyrshme dhe i njihnin
hyjnitë, fuqia e të cilëve shprehej në peripecitë e jetës së përditshme, te shëndeti
dhe sëmundjet, te begatia dhe te katastrofat e natyrës. Format simbolike shfaqen në
çdo variant zbukurimi. Më e zakonshmja ndër to është Dielli, me të cilin lidheshin
zogjtë, gjarpërinjtë, kuajt dhe svastika, e cila del se përfaqëson lëvizjen diellore.

226

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

Te liburnët dhe te fqinjët e tyre venetë imazhi i varkës-diell pasqyron
diskun-Diell, që bartet nëpër kupën qiellore.
Në Slloveni modelet e një karroje të tërhequr me kalë mund të jenë
paraqitje e koçisë së Fedonit, një mit grek rreth kreut të Adriatikut. Te ilirët e
veriut, ndër simbolet e lidhura me adhurimin e diellit janë ato të shpendëve të ujit
dhe kuajve bashkë me një sërë motivesh gjeometrike, por në jug vendin kryesor e
zë gjarpri.
Kulti i Diellit ndër peonët, të cilët banonin ndërmjet maqedonasve dhe
dardanëve, është përshkruar nga një autor i shekullit II të e.sonë në qendër të një
disku të vogël në majë të një shtize të gjatë (Maksimi i Tirit,Filosofoumenai 2.8,
6).”
Kulti i flijimit njerëzor, siç e përmend Herodoti dhe Plutarku nuk ka
ekzistuar vetëm tek ilirët, por edhe tek trakët dhe popuj të tjerë të lashtësisë. Nuk e
dimë emrin e hyjnisë kryesore të ilirëve, por unë mendoj se ky flijim lidhet me
hyun e luftës dhe fitores Medaurin.
Mund të shtoj se ekuacionet e emrave taulantë = dallëndyshe, enkelej =
ngjala, helidonë = njerëz kërmij, si dhe dalmat = dele nuk duhet të jenë një rastësi.
A mund të hidhet teza e një feje të hershme të zoomorfizmit, ku hyjnitë
kanë pamje shpendësh (bota e ajrit) ngjalash (bota e ujit) dhe delesh (bota e tokës)
që sëbashku me kultin e Diellit formojnë një kozmogoni zanafillore të ilirëve.
Nuk duhet hedhur poshtë pa argumente shteruese kjo tezë e imja.
Wilkes vazhdon më tutje në tablonë e mitologjisë ilire duke thënë:
“Figura e gjarprit ishte një simbol i fuqishëm, sidomos tek ilirët e jugut.
Edhe në periudhën romake çiftit të gjarpërinjve Drakon dhe Drakena i
kushtoheshin altare në Dardani (afër Shkupit). Ai ishte zbukurim fundor për
karficat, byzylykët, gjerdanët, varëset, etj. Simboli i pjellorisë dhe i fuqisë, gjarpri
më pas u pa si paraqitje e mospranimit të ndikimit të krishterimit në jetën
shpirtërore të ilirëve.
Kjo del nga përshkrimi i Shën Jeromit (nga Iliria) për jetën e Shën
Hilarionit, i cili erdhi në Epidaur në vitin 365 të erës sonë për ta çliruar popullin e
vet nga tmerri i gjarprit gjigand Boas, me nam se hante bagëti e njerëz. Shenjtori e
vrau gjarprin dhe të krishterët e përkujtuan për një kohë të gjatë këtë fitore (Jeta e
Shën Hilarionit 9).
Në atë trevë figura e gjarprit sillte ndër mend jo vetëm legjendën e Kadmit,
por edhe lidhjen ndërmjet Epidaurit ilir dhe kultit të hyjnisë shëruese Eskulap nga
Epidauri në Greqi, ku gjarpri zinte vend të dukshëm. Vrasja e gjarprit prej Shën
Hilarionit duhet të ketë patur ndikim simbolik te njerëzit e kësaj treve.
Një listë figurash dhe sendesh, që duket të kenë patur kuptim simbolik për
ilirët, do të përfshinte më se 60 syresh nga periudha pararomake dhe romake. Disa
vinin prej gjetiu, nga ultësirat në veri – svastika me koka kuajsh, nga keltët –
përdorimi i smaltit të kuq, nga Egjeu i epokës së bronzit – sëpata e dyfishtë,
pëllumbat, luanët dhe maskat funerale, kurse nga viset më në lindje – sfinksi dhe
macja.
Duket se nuk ka patur një hyjni të vetme ose mbizotëruese në Iliri dhe disa
adhuroheshin vetëm në vise të caktuara. Kështu, një varg hyjnish dalin vetëm në
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Istria, përfshirë Eian, Malesokun, Borian dhe Irian. Anzotika ishte Afërdita e
liburnëve dhe shfaqet në figurën tradicionale të perëndeshës klasike.
Hyjni të tjera vendore qenë Latra, Sentona dhe nimfa Ika, e adhuruar në
Istrian lindore në një burim, që edhe sot mban atë emër. Te japodët, krerët e fiseve
në burimin Privilika pranë Bihaçit i kushtonin altarë hyjnisë vendore Bind, i
identifikuar me Neptunin, perëndia klasike i burimeve e i deteve.
Në veri të japodëve, altarët kushtuar Vidasos dhe Thanës te burimet e
ujërave të nxehta të Topushkos nxjerrin në pah identitetet vendore Silvan dhe
Diana, një kombinim i njohur në shumë dedikime në trevat e Dalmacisë.
Nganjëherë emri i hyjnisë vendore është vënë në trajtën latinisht, për shembull,
Armatus në Delminum (Duvno), i cili ishte një zot i luftës i delmatëve, si dhe latini
Liber, i cili paraqitet me atributet e Silvanit dhe Terminit, mbrojtësi i kufijve.
Vepra “Ilirët” e Wilkes është kontribut i ri, i ndërkombëtarizuar, për
disiplinën shkencore të ilirologjisë.
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KLODIANA VENETIKU

ASPEKTET NDËRKULTURORE NË
MËSIMDHËNIEN E GJUHËS GJERMANE
E huaja dhe roli i saj për përvetësimin e kompetencës ndërkulturore
Në vitet e fundit shoqëria ka ndryshuar me ritme të vrullshme dhe bashkë
me këto ndryshime është rritur ndjeshëm nevoja për t ju përshtatur atyre me
metoda e njohuri të reja. Kjo lidhet veçanërisht me brezin e ri i cili është bërë pjesë
e pandarë dhe e integruar mirë e ndryshimeve të shpejta dhe është pikërisht ky brez
ai që duhet përgatitur për sfidat e reja të së ardhmes. Kalimi nga shoqëritë
kombëtare në ato multikulturore është tashmë real, megjithëse ende vazhdon lufta
kundër armiqësisë ndaj të huajve e ndjenjave të urrejtjes ndaj tyre. Fjala magjike e
ditëve të sotshme është mirëkuptimi midis popujve, i cili nuk është thjesht një
detyrim moral i gjithsecilit por përbën gjithashtu edhe një domosdoshmëri
ekonomike. Kulturat janë afruar aq pranë me njëra-tjetrën, saqë nuk është më e
vetëkuptueshme të presësh një bashkëjetesë paqësore pa bërë diçka për këtë, pa e
kultivuar me kujdes atë, pa ndërmjetësuar midis tyre. E huaja që bart çdo kulturë
kundrejt një kulture tjetër shpesh shfaqet si e egër e kërcënuese dhe ka nevojë të
zbutet. Ne si mësues të gjuhës së huaj shpesh jemi ndërmjetësit kryesor dhe në
rastin më të keq edhe të vetmit midis kulturës amë dhe asaj të gjuhës së huaj që po
përçojmë.
Cili është roli ynë si të tillë në gjithë këtë proces të ndërmjetësimit midis
kulturave? Cili duhet të jetë kontributi ynë në mënyrë që t i familjarizojmë e
afrojmë nxënësit tanë me të huajën, në mënyrë që takimet e tyre me këtë të fundit
të lehtësohen? Ne mbajmë përgjegjësinë tonë për këtë, qoftë në pikëpamjen
pozitive e qoftë në atë negative – dhe kjo lidhet ngushtë me të mësuarit e të nxënit
ndërkulturor.
Të mësuarit ndërkulturor është kthyer në një koncept qendror për shumë
diskutime pedagogjike e didaktike dhe është kthyer në një çështje mjaft të
rëndësishme për shumë institucione të ndryshme pedagogjike. Të mësuarit
ndërkulturor duhet parë si një koncept i rëndësishëm mësimor për përvetësimin e
kompetencës ndërkulturore. Ky koncept mësimor përfshin gjithë ato strategji të
mësimdhënies e mësimnxënies, që lidhen jo vetëm me gjuhën e kulturën e huaj, por
edhe me atë amtare. Nëpërmjet përfshirjes në mënyrë të ndërgjegjshme të kulturës
amë, nxënësit që mësojnë gjuhën e huaj aftësohen që të vlerësojnë në mënyrën e
duhur të ndryshmen që trupëzon ajo dhe të përftojnë një këndvështrim të ri lidhur
me normat e mënyrat e sjelljes së kulturës amtare. Në artikullin e vet me titull
„Lidhur me normalitetin e së huajës: kushtet paraprake të një plani mësimor për të
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mësuarit ndërkulturor“, Hans Hunfeld e përkufizon të mësuarit ndërkulturor si një
reagim të vetëkuptueshëm lidhur me faktin se në shoqëritë moderne, të qenit fqinj
me një të huaj është kthyer në diçka normale. Për këtë arsye, gjithë përkufizimet e
përcaktimet që i janë bërë së huajës deri më tani duhen parë nën një këndvështrim
të ri. Në një këndvështrim të ri duhet trajtuar gjithashtu edhe pritja e sjellja jonë në
kontakt me të huajën apo të huajt. E huaja apo i huaji nuk duhet të ndalojë së qeni i
varur nga aftësia jonë për ta kuptuar, nuk duhet që të kuptohet e perceptohet nisur
nga perspektiva jonë, por asaj duhet t i jepet fjala, e kjo duhet bërë shumë më
qartë se ç’është bërë deri tani. Të mësuarit ndërkulturor kërkon të kultivojë e
edukojë në lidhje me normalitetin e së huajës. E huaja gjithmonë ka qenë ndryshe
nga e ashtuquajtura „normale“ apo „familjare“ dhe shpesh ajo është përkufizuar si
diçka që shmanget nga norma, shpesh është adhuruar si diçka ideale e në raste të
tjera është përçmuar si diçka e pavlerë apo është luftuar si diçka armiqësore.
Aspektet ndërkulturore në mësimdhënien e gjuhës gjermane.
E huaja merr një rëndësi kyçe në takimet ndërkulturore. Është ajo që
kërkon të kuptohet, të mirëkuptohet, të pranohet apo tolerohet. Kjo fjalë ka shumë
kuptime dhe mund t i atribuohet një personi, një sjelljeje, një mënyre, tradite,
zakoni, ushqimi, kënge, poezie etj. Ajo mund t i atribuohet diçkaje që mund të
jetë nga i njëjti vend, qytet, shtet apo nga një vend i huaj. Gerhard Maletcke në
librin e tij „Komunikimi ndërkulturor“ shkruan:
“Wenn von Kulturen die Rede ist, von der Begegnung zwischen Kulturen,
vom Ethnozentrismus und Kulturrelativismus, von Selbstverständlichkeiten und
Überlegenheitsbewusstsein – dann liegt diesen Vorstellungen und Überlegungen
ein einfaches Bild zugrunde: die Unterscheidung nämlich von einem Innen oder
Zuhause und einem Draussen. Das Innen bedeutet Wärme, Geborgenheit,
Sicherheit, es ist das Feld des Selbstverständlichen. Dem Steht das Draussen
gegenüber, zwar faszinierend, aber zugleich auch bedrohlich, kalt, gefährlich,
fremd. Damit erweist sich das Wort `fremd als ein Schlüsselbegriff zum Verstehen
interkultureller Begegnungen. / Kur bëhet fjalë për kulturat e takimet midis tyre,
për etnocentrizmin e relativizimin kulturor, për vetë kuptueshmëritë e
ndërgjegjësimin për superioritetin – atëherë mund të thuhet se në bazë të gjitha
këtyre pikëpamjeve e përsiatjeve gjendet një imazh i thjeshtë: është pikërisht
ndryshimi midis asaj që është e brendshme dhe familjare dhe asaj që është e
jashtme dhe e huaj. E brendshmja do të thotë ngrohtësi, të qenit i mbrojtur, siguri,
është ajo fusha e së vetëkuptueshmes. Përballë saj vendoset e jashtmja që në të
vërtetë është magjepsëse por njëkohësisht edhe kërcënuese, e ftohtë, e rrezikshme,
e huaj. Fjala „e huaj“ në këtë kontekst shfaqet si një fjalë kyçe për të kuptuarit në
takimet ndërkulturore.”
Shumëkuptueshmërinë e shtresat e shumta kuptimore të kësaj fjale i ka
demonstruar virtuozi i fjalës Karl Valentin në mënyrë të pakrahasueshme në
dialogun analitik të mëposhtëm:
K: Orën e fundit mësimore kemi folur për stinët e muajt, kush më thotë një fjalë që
rimon me “muaj”?
V: Me muaj rimon i huaj.
K: Mirë. Si është shumësi për fjalën i huaj?
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V: Të huajt.
K: Dhe çfarë është një i huaj?
V: Një i huaj nuk është gjithmonë i huaj.
K: Çfarë do të thuash?
V: I huaji është i huaj vetëm në vend të huaj.
K: Kjo nuk është e gabuar. Dhe pse ndihet një i huaj vetëm në vend të huaj si i
huaj?
V: Sepse çdo i huaj që ndihet si i huaj është një i huaj dhe kjo vazhdon për aq kohë
sa ai nuk ndihet më si i tillë, atëherë ai nuk është më i huaj.
K: Shumë saktë! Por nëse një i huaj rri për shumë kohë në një vend të huaj, a
qëndron ai gjithmonë i huaj?
V: Jo. Ai është i huaj për aq kohë sa ka njohur e parë çdo gjë dhe kur për të nuk ka
më asgjë të huaj.
K: Por edhe për një vendas mund të ekzistojë diçka që ai nuk e njeh!
V: Patjetër, një Berlinas mund të njohë Bundestagun, por për të mund të jetë i huaj
muzeu Pergamon.
K: Me këtë doni të thoni që një vendas mund të jetë në disa pikëpamje i huaj dhe në
vendin e vet. Po atëherë çfarë janë të huajt midis të huajve?
V: Ta shpjegoj unë. Kur disa të huaj janë mbledhur në një shesh për ta vizituar atë e
aty afrohet një grup tjetër të huajsh, atëherë kemi të bëjmë me të huaj midis të
huajve, gjë që ti Zoti mësues nuk do e kuptosh dot menjëherë.
K: Aha, dhe çfarë janë vendasit?
V: Për vendasin edhe i huaji më i huaj nuk është krejt i huaj. Është e vërtetë që ai
nuk e njeh të huajin por ama që në shikimin e parë ai e di që bëhet fjalë për një të
huaj.
K: Por kur një i huaj kërkon informacion nga një i huaj tjetër?
V: Shumë e thjeshtë. Nëse një i huaj në një qytet të huaj pyet një të huaj tjetër
lidhur me diçka që është e huaj, atëherë i huaji tjetër i përgjigjet që edhe ai vetë
është i huaj e nuk e di përgjigjen.
K: E kundërta për e huaj sipas teje do të ishte e njohur.
V: Nëse një i huaj ka një të njohurin e vet kuptohet që ky i njohur në fillim ka qenë
i huaj për të, por duke u njohur në mënyrë të ndërsjellët, ata nuk janë më të huaj për
njëri-tjetrin.
Por nëse këta dy të njohur udhëtojnë së bashku në një qytet të huaj, atëherë
të dy bashkë nuk janë më dy të njohur por dy të huaj. Në mënyrë paradoksale ata të
dy janë bërë dy të njohur të huaj.
Nga ana konceptuale duket se është tepër e vështirë të përkufizohet ajo që
quhet “e huaj”. Kategoritë e ndryshme përzihen e ndërthuren me njëra-tjetrën.
Mund të dallohen:
- “E huaja” si diçka që vjen e i përket një shteti tjetër, si diçka që ndodhet
përtej një vije ndarëse gjeografike kufitare. Kjo perspektivë ka dhe anën tjetër në
vetvete që është vendlindja.
- “E huaja” si diçka e panjohur ndonjëherë edhe me kuptimin e një
anomalie, diçkaje të padëgjuar apo të pavend që qëndron në kontrast me të vetën
dhe normalen, familjaren.
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- “E huaja” si diçka ende e panjohur që iu referohet mundësive të njohjes e
afrimit reciprok të fushave të përvojave që praktikisht është diçka e arritshme.
- “E huaja” si diçka e panjohshme, si diçka që është plotësisht e mbyllur e
ku në princip nuk mund të kesh akses.
- “E huaja” si diçka kërcënuese, demonike që e merr kuptimin nga e
kundërta e ngrohtësisë e familjaritetit që të jep e njohura. Këtu bëhet fjalë për
përvojën shkurajuese që edhe e jotja, e njohura mund të kthehen në të huaj e të
panjohur.
Kufiri midis së brendshmes e të jashtmes zhduket nëse e njohura bëhet e
panjohur.
E huaja mund të përkufizohet edhe si një fushë apo aspekt që ndodhet
brenda larmishmërisë së tjetrës apo të së ndryshmes. E veta dhe tjetra formësohen e
ndërtohen në një ndërveprim të vazhdueshëm. Ekziston “tjetra” që mund të jetë e
njohur për ne si p.sh. shtëpitë dhe zakonet e fqinjëve tanë si dhe “tjetra” që është
tërësisht e panjohur. Ajo mund të jetë tërheqëse, joshëse, mund të jetë e frikshme, e
pështirë. Brenda gjithë këtyre aspekteve të tjetrës përfshihet edhe ajo që ne e
quajmë “e huaja”. Boesh e përkufizon atë si “ein anderes, das uns unvertraut ist,
und das uns durch seine Unvertrautheit zugleich ängstigen wie anziehen kann.
“Unvertrautheit”, mit der ich hier das Fremde definiere, Aspektet ndërkulturore në
mësimdhënien e gjuhës gjermane wäre also von Unbekannheit zu unterscheiden;
sie bezeichnet jenes noch-nichtErfahrene, das trotz möglicher Verlockungen unser
Handlungspotential in Frage stellt; es beinhaltet die Möglichkeit des Unerwarteten,
zuweilen sogar des Unheimlichen, auf jeden Fall aber einen Grad an Unsicherheit. /
një tjetër, me të cilën ne jemi të pa familjarizuar dhe që për këtë arsye mund të na
frikësojë ose tërheq në të njëjtën kohë. Mungesa e familjarizimit me të cilën e kam
përkufizuar këtu të huajën ndryshon nga e panjohura. Ajo i referohet asaj që nuk
është përjetuar ende, dhe që pavarësisht tërheqjes së mundshme që mund të
ushtrojë, vë sërish në pikëpyetje potencialin tonë të veprimit; ajo mund të jetë diçka
e papritur apo e frikshme, dhe në çdo rast ajo përmban një shkallë pasigurie në
vetvete”.
Gjithsesi, e formuluar në këtë mënyrë, e huaja përmban diçka që ndodhet
jashtë nesh por kjo nuk i përgjigjet gjithmonë të vërtetës. E huaja mund të ndodhet
edhe brenda nesh. Edhe brenda vetvetes sonë shpesh përjetojmë e dizajnojmë të
huajën. E huaja mund të hyjë tek ne në formën e materies sikurse ajri që thithim
apo ushqimi që hamë duke u përvetësuar e asimiluar nga ne e duke e humbur në
këtë mënyrë statusin “e huaj” e duke u shndërruar në “të vetën”. Bosch110
shpjegon se e huaja që hyn në trupin tonë mund të asimilohet prej tij ose të përbëj
një kërcënim për të, si p.sh. mikroorganizmat që na sulmojnë, thumbi i një insekti
që na pickon, trupat e huaj etj. të cilët herë asimilohen e herë refuzohen prej trupit
tonë. Por e huaja nuk vjen gjithmonë nga jashtë në trupin e veten tonë, ka edhe
raste kur ajo krijohet vetë brenda tij. Si shembull këtu mund të përmendim puçrrat
që na dalin në fytyrë, ethet apo gjendjen e të vjellave që na krijohet në stomak. E
papritura dhe e padëshiruara nuk ndodhin vetëm jashtë por edhe brenda trupit tonë.
E brendshmja jonë madje mund të na çudisë ndonjëherë në mënyra jo pak të
këndshme. Konceptet “e brendshme-e jashtme”, “e huaj- e njohur” mund të
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shpjegohen edhe në një këndvështrim tjetër. Si qenie biologjike jemi të lidhur në
një mënyrë të pandashme me mjedisin ku jetojmë. Mjafton të përmendim ushqimin
që hamë apo ajrin që thithim të cilat nga pjesë e mjedisit përthithen e përvetësohen
vazhdimisht nga qenia jonë për tu bërë pjesë e saj. Pavarësisht kësaj lidhjeje të
ngushtë, vetes tonë ne i referohemi me “unë” dhe gjithçkaje jashtë saj me “jo-unë”.
Uni është ajo fusha e përjetimit të brendshëm tek e cila ne kemi akses të
drejtpërdrejtë dhe timonin e së cilës e kemi në dorë vetëm ne. “Jo-uni” apo gjithçka
tjetër që është jashtë nesh, shfaqet herë si e njohur e herë si e paparashikueshme,
herë përmbush pritjet tona e herë bie plotësisht në kundërshtim me to, herë të tjera
shfaqet si pengesë apo rrezik. Prandaj edhe veprimet tona konsistojnë gjithmonë në
suksesin e tratativave me mjedisin ku jetojmë në mënyrë që prej tij të marrim
favoret e të minimizojmë rreziqet e mundshme. Kjo pjesë lidhet ngushtë me “të
huajën”. E huaja këtu implikon shumë më tepër sesa thjesht të panjohurën.
Bosch111 jep shembullin e një manuali të prodhimit të porcelanit. Gjithçka që
shkruhet aty është e panjohur për mua, por jo “e huaj”. Bëhet fjalë thjesht për diçka
“tjetër” për të cilën unë jam krejt indiferent,- shton ai. –Por e huaja na drejtohet në
mënyrë të pashmangshme, ne e përjetojmë atë si një përmbajtje të fushave tona të
veprimit e cila ka të bëjë me ne në mënyrë potenciale; ajo të bën të pasigurt,
përmban një kërcënim të mundshëm – madje edhe atëherë kur bëhet fjalë për një
premtim, pasi edhe tek ky premtim ne ndiejmë të paparashikueshmen. E shprehur
ndryshe, e huaja vë në pikëpyetje potencialin e veprimeve tona dhe në mënyrë të
drejtpërdrejtë ndikon unin tonë. Një kontribut të gjerë për kuptimin e së huajës në
Gjermani ka dhënë Kolegji i Gisenit me publikimet e tyre të shumta në drejtimin e
“Didaktikës së kuptimit të së huajës”. Aty u ndërtua një koniunkturë e vërtetë e
kuptimit të së huajës me një drejtim veçanërisht politiko-shoqëror. Disa nga
konceptet kyçe të projektit të madh të kuptimit të së huajës janë: perspektiva e
brendshme dhe e jashtme, marrja e perspektivës, koordinimi i saj, njohja e
kuptimeve të shumëfishta etj. Në didaktikën e kuptimit të së huajës zë një vend
qendror “die Fähigkeit, eine Innenperspektive einzunehmen / aftësia për marrjen e
një perspektive të brendshme”112
“Fähigkeit, die Differenzen wahrzunehmen / aftësia për perceptimin e
diferencave”113 apo “Fähigkeit, die Dinge in ein neues und differnziertes Licht zu
schauen / aftësia për t i parë gjërat nën një dritë të re dhe të diferencuar114.
Qëllimi është një “Flexibilität des Geistes, die uns erlaubt die Grenzen zu
überschreiten und die Differenzen zu akzeptieren.
/ fleksibilitet i mendjes që na lejon të kapërcejmë kufijtë dhe të pranojmë
diferencat”.115
“Um die fremde Kultur in ihrer Andersheit zu verstehen, müssen wir
einmal eine Innenperspektive einnehmen und das Selbstverständnis der Menschen
der fremden Kultur rekonstruieren. Da aber Menschen sich über sich selbst
täuschen können, müssen wir auch unsere Aussenperspektive ins Spiel bringen. Die
Innenperspektive ist notëendig, um den Ethnozentrismus zu überëinden und die
Aussenperspektive ist notwendig, um sish nicht unkritisch der jeweiligen
Innenperspektive auszuliefern. Eine reflektierte interkulturelle Bedeutung erfüllt
sich bei der Entfaltung der Spannungen, die zwischen Innen - und
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Aussenperspektive vorhanden sind. / Për të kuptuar kulturën e huaj në tjetërsinë e
vet, na duhet që pikësëpari të marrim një perspektivë të brendshme dhe të
rindërtojmë vetëkuptueshmërinë e njerëzve të kulturës së huaj. Por meqë njerëzit
mund të gabojnë lidhur me vetveten, na duhet të fusim në lojë edhe perspektivën
tonë të jashtme. Perspektiva e brendshme është e domosdoshme, për të kapërcyer
etnocentrizmin, ndërsa perspektiva e jashtme është e domosdoshme për të mos ju
dorëzuar në mënyrë krejt jo kritike perspektivës përkatëse të brendshme. Një
kuptim i reflektuar ndërkulturor përmbushet duke shpalosur tensionet që ekzistojnë
midis perspektivës së brendshme dhe asaj të jashtme.” 116
Bredela me aftësinë për ndryshimin e perspektivës nuk përshkruan
kompetencën ndërkulturore, por aftësinë bazë për të përballur takimet
ndërkulturore duke u respektuar dhe përmbushur perspektiva e brendshme e
kulturave të tjera. Nëse duam të mbijetojmë në një botë ku kombet po bëhen
gjithmonë e më të pavarura, duhet të mësojmë t i zgjidhim problemet dhe
konfliktet tona në mënyrë paqësore dhe kjo mund të bëhet e mundur vetëm nëse e
kuptojmë dhe respektojmë njëri-tjetrin. Bredela thekson në këtë pikë se të kuptuarit
ndërkulturor mund të realizohet vetëm nëse bëhesh i ndërgjegjshëm për natyrën e
tij konstruktive. 117
Siç u bë e qartë, të kuptosh të huajën, do të thotë të dalësh jashtë kontekstit
që të përket e të futesh në një tjetër. Në këtë rast nevojitet një lloj braktisjeje e
përkohshme e përvojave, koncepteve dhe modeleve të interpretimit të kulturës amë,
si dhe vendosja e vetes në mënyrë imagjinare në një qendër tjetër perceptimi, ç`ka
do të thotë të marrësh perspektivën e tjetrit apo të së huajës. Prandaj mund të thuhet
që kuptimi i së huajës do të thotë çqendërzim. Teza bazë që mundëson kuptimin e
së huajës është se gjërat nuk duhet t i shohim vetëm nga këndvështrimi ynë,
perspektiva e jashtme, por nisur nga një perspektivë e brendshme. Marrja e një
perspektive të brendshme do të thotë të lësh të tjerët të flasin. Kuptimi i së huajës
duhet të përfshijë në vetvete gjithmonë gatishmërinë dhe aftësinë për ndryshimin
dhe marrjen e një perspektive tjetër, për koordinimin e pikëpamjeve të ndryshme,
qoftë kjo gjatë leximit të teksteve letrare apo gjatë përkthimeve të ndryshme,
mësimit bilingual të historisë etj. Kuptimi i të huajës mund të didaktizohet e
mësohet lehtë nëse mësimi i nxit nxënësit të ndryshojnë e koordinojnë
perspektivën. Nga ana didaktike nga kjo rrjedh që duhen zgjedhur apo zhvilluar
tekste e detyra të tilla që e mbështesin në mënyrë të qëllimshme aftësinë e
gatishmërinë për ndryshimin dhe marrjen e perspektivës. Por me marrjen e
perspektivës së brendshme nuk mbyllet procesi i të kuptuarit. Takimi me të huajën
konfronton modele perceptimi e interpretimi të padiskutueshëm deri në atë moment
me alternativa, që vënë në diskutim koncepte mjaft familjare. Mësimi i gjuhëve të
huaja ju ofron nxënësve përvoja të shumëfishta të së huajës, p.sh. përvoja që
përfshijnë vetë gjuhën e huaj, sistemin e konotacioneve të kulturës së huaj, vetë
ndërkulturalitetin në kulturën e gjuhën e huaj.
Meqë kulturat nuk janë monolitike, nxënësit duhet që përveç kësaj të
marrin shumë perspektiva për ta kuptuar kulturën e huaj. Për shkak të dialektikës së
të huajës dhe të së njohurës, krahasimi i kulturave dhe subkulturave të ndryshme,
që zotërojnë përkatësisht perspektivat dhe përfytyrimet e veta mbi vlerat merr një
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rëndësi të veçantë. Një krahasim i tillë fut në lojë forcën personale të gjykimit dhe
kërkon krahas ndryshimit dhe marrjes së perspektivës edhe aftësinë për
koordinimin e këndvështrimeve, mentaliteteve dhe përfytyrimeve të ndryshme mbi
vlerat. Në tërësi duhet thënë që për kuptimin e një kulture të huaj duhen marrë në
konsideratë shumë perspektiva, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohet
krijimi i stereotipave tek nxënësit.
Duhet pasur kujdes që kur e vendosim veten në vendin e tjetrit, të mos
humbasim identitetin tonë sepse ndryshe marrja e perspektivës nuk do të kishte më
logjikë. Do të ishte thjesht një dyfishim i perspektivës së tjetrit. Prandaj marrja e
një perspektive të brendshme duhet kuptuar si vënia e vetes në vend të tjetrit nisur
nga sfondi i përvojave personale dhe verifikimi kritik i mënyrës se si e kemi
kuptuar ne të huajën. Ky proces praktikohet nga ne çdo ditë në jetën tonë të
përditshme. Nëse ne nuk do ishim në gjendje të mendonim e kuptonim si i shikojnë
gjërat të tjerët, atëherë nuk do të mund të kishim aspak ndërveprim social.
Dallimi i diferencës midis perspektivës së brendshme dhe të jashtme është i
rëndësishëm edhe për faktin se na lejon të bëjmë dallimin midis kuptimit dhe
mirëkuptimit. Në princip, çdo gjë mund të jetë e kuptueshme, por natyra etike e
njeriut e ndalon miratimin e gjithçkaje, siç bëhet e qartë edhe nga diskutimet rreth
kuptimit të së huajës dhe të drejtave të njeriut. Racizmin p.sh. mund ta kuptosh pa
qenë e nevojshme të biesh dakord me të. Por sërish dallimi nuk është shumë i
thjeshtë. Marrja e perspektivës së brendshme duhet të ndihmonte në princip
zhdukjen e stereotipeve dhe paragjykimeve. Por kjo nuk do të thotë që ne
miratojmë gjithçka që kuptojmë, për aq sa këto të fundit justifikohen me normat e
kulturës përkatëse. Prandaj për mësimdhënien e mësimnxënien e kuptimit të së
huajës, është e domosdoshme të merret në konsideratë lidhja komplekse e
perspektivës së brendshme dhe të jashtme.
Për dialogun e domosdoshëm nevojiten njerëz që qëndrojnë midis
kulturave dhe që përçojnë njohuri mbi këto kultura, njerëz që janë në gjendje të
mendojnë me konceptet e huaja dhe që përmes përçimit të këtyre njohurive të
ndërtojnë ura besimi. Nxënësit duhet të mësojnë në kontaktet personale me të huajt,
që e huaja nuk është thjesht përkthimi i objekteve, zakoneve dhe kategorive të veta
e të njohura. Ata duhet të kryejnë procese përpunimi në mënyrë të vetëdijshme
rreth së vetës e së huajës përmes përvojës personale të krahasimit. Kjo çon vetëm
në konfuzion dhe hutim. Kler Kramsh e quan mësimin e gjuhëve të huaja si një
“dritter Ort / vend të tretë” midis të vetës dhe të huajës. Jo vetëm që në mësimin e
gjuhëve të huaja ka fëmijë multilingualë dhe multikulturorë, identiteti i të cilëve ia
vlen të pranohet, por mësimi i gjuhëve të huaja është vetë një “dritter Ort / vend i
tretë”. 118 Një kuptim i tillë i mësimit të gjuhëve të huaja, ku ndërmjetësohet midis
të huajës dhe të njohurës, ndryshon dukshëm nga ai tip mësimi ku e huaja dhe e
njohura duhen kufizuar qartazi nga njëra tjetra. Në argumentimet për mësimin e
gjuhëve të huaja, theksohet shpesh se angazhimi me të huajën nuk duhet të sjellë
humbjen e identitetit të vet kulturor por përkundrazi, përforcimin e tij. Prandaj
shpesh asimilimi me kulturën e huaj interpretohet si tradhti ndaj kulturës amtare. Ai
që këtu emërtohet si “pozicioni apo vendi i tretë” i kapërcen alternativat midis
humbjes dhe përforcimit të identitetit të vet kulturor dhe thithjen e së resë nuk e
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kupton si tradhti por si një pasurim. Ky “pozicion i tretë” pritet të çlirojë fuqi
sinergjie.
Sipas Hanzen119 detyra e edukimit ndërkulturor nuk është nxjerrja e
ndryshimeve midis dy kulturave por përgatitja e të gjithë nxënësve për një jetë në
shoqëri me kultura e gjuhë të shumëllojshme dhe me identitete gjuhësore e
kulturore të larmishme. Implikimet pedagogjike që lidhen me konceptin e
ndërkulturores si p.sh. edukimi për të qenë tolerant, pranimi i së huajës janë pjesë
edhe të mësimit të gjermanishtes si gjuhë e huaj edhe në didaktikën e gjuhëve të
huaja si fushë më vete.
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NAIM HALIMI

DASMA NË MALËSINË E KUMANOVËS
Malësia e Kumanovës shtrihet në masivin malor të Karadakut jug-lindor, i
cili ndryshe quhet edhe Karadaku i Kumanovës (Kumanova, qendër
administrative), në 10 fshatra (Shtrazë, Bellanoc, Zllakuçan, Stançiç, Goshicë,
Strimë, Arkocë, Gllazhnë, Izvor, Runicë) të banuar krejtësisht me shqiptarë,
autoktonë. Banorët e këtyre fshatrave quhen malësorë dhe karadakli, sipas territorit
gjeografik, të cilit i takojnë dhe i cili dallohet prej viseve të tjera me disa veti. Ata
jetojnë në bashkësi familjare, në vëllazëri e miqësi, në harmoni, duke bërë një jetë
të përbashkët, në gëzime e hidhërime, duke krijuar doke e zakone, rite e virtyte të
ndryshme dhe vlera shpirtërore e materiale që meritojnë qasje serioze për
grumbullimin dhe studimin e tyre.
Një vlerë e kësaj natyre është edhe dasma. Për ata, dasma është një
moment shumë me rëndësi në jetën e tyre, me të gjitha doket, zakonet, këngët, e të
mirat tjera të saj që ka, është një kaptinë e veçantë në mesin e thesarit të
gjithëmbarshëm të popullatës së kësaj ane. Edhe këtu, si kudo ndër shqiptarë, është
ngjarje që sjell gëzim dhe shpresa të mëdha në familje, e rrit numrin, krahun e
punës, madje e shton atë, me të mira të nevojshme e të llojllojshme.
Në Malësinë e Kumanovës, me fjalën dasmë, që ata i thonë “darsëm”
kuptohet, martesa e djalit/gjalit, me martu gjalin, kurse për martesën e vajzës thuhet
“me përcjell vajzën/çikën.” Si njëra ngjarje ashtu edhe tjetra bëhet me njëfarë rendi
që ata e kanë ndërtuar brez pas brezi, shekuj me radhë. Sipas tyre dasma (po edhe
vdekja), nuk bëhen vetëm, por me më shumë njerëz, prandaj me këtë rast thirret e
mblidhet familja e ngushtë dhe e gjerë, miqtë, dashamirët etj., madje në dasmë ka
marrë pjesë jo vetëm lagja (mëhalla), por i gjithë fshati, që këtu i thonë katun.
Katunet, këtu nuk janë e as s’kanë qenë të mëdha. Kanë dhe kanë pasur nga
dhjetëra shtëpi, prandaj bashkëfshatarët, katundarët e një katundi, nuk janë martuar
në mesë veti, por vetëm me katundet e tjera, dhe atë duke pasur parasysh lidhjet e
gjakut (shtatë shokë e tutje) dhe shoqërinë, kumarinë (hyrje daljet e mëparshme).
Këtyre rregullave të përcaktuara me Kanunin e Lekës u janë përmbajtur sidomos
kur katundet kishin më shumë popullsi, nuk ishin shpërngulur e shpërndarë ende në
disa vendbanime të tjera, komuna e shtete, kush ku mund e i kishte lidhje, duke
kërkuar kushte më të mira punësimi, shkollimi e jetese, por duke marrë me vete e
duke ruajtur kujtimet për Malësinë, Karadakun e tyre legjendar, ku jeta, siç thonë,
nuk ishte e lehtë por kishte shumë lezet, ngase dashuria ndaj njëri tjetrit, ndaj
familjes, farefisit dhe vendlindjes ka qenë e madhe, mallëngjim, i cili u bën thirrje
për t’u kthyer përsëri në vendin e të parëve.
Pavarësisht nga këta që u shpërngulën, ata që mbetën në tokën e etërve
(baballarëve), vazhduan jetën, në ato kushte që ishin, kuptohet duke i bërë edhe
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martesat, e duke i thirrur edhe më tutje, së paku përfaqësuesit e familjeve, në
dasmë, edhe pse paraqiten vështirësi për t’iu përgjigjur pozitivisht ftesës, në të
gjitha dasmat, për shkak të shpërndarjes së madhe të të shpërngulurve, sidomos në
shtetet jashtme.
Pavarësisht nga kjo, këtu bëhen dy lloj dasmash, që dallojnë njëra nga
tjetra, por që kanë një qëllim. Dasma, në shtëpi të djalit/gjalit, dhëndrit dhe dasma
në shtëpi të vajzës/çikës, nuses. Si te shqiptarët e viseve tjera, edhe këtu, zakonisht
martesës i prin mësitnia, fejesa dhe martesa. Dëshira, dashuria për martesë edhe te
malësorët, paraqitet dhe shprehet, në fazën e pubertetit të të rinjve, kur si vajza
edhe djali fillojnë të mendojnë për shokun e tyre të jetës, por iniciativa për fejesë
fillon nga prindërit, të cilët djalin apo vajzën e tyre kanë dëshirë ta martojnë me një
djalë apo vajzë të familjes së mirë “të sojit”, si thonë. Për këtë punë interesohen jo
vetëm prindërit por edhe anëtarët e tjerë të familjes, fqinjët, shokët, miqtë,
dashamirët etj., të cilët pas një konsultimi të gjerë me rrethin familjar përcaktojnë
djalin apo vajzën e cila bën dhe duhet ta lypin e fejojnë dhe martojnë me
djalin/birin apo bijën/çikën e tyre, e cila martesë, nuse e dhëndër, do të paraqesë
shtimin e numrit të anëtarëve të familjes në shtëpinë e djalit apo vajzës.
Pas përcaktimit, të gjithë punët rreth fejesës i kryen mësiti (shkusi), i cili
me porosinë e prindërve, ta zëmë, të djalit, kuptohet duke marrë edhe pëlqimin e tij,
shkon për t’ia kërkuar vajzën atij për të cilin janë përcaktuar për ta bërë mik të ri
ose nëse kanë qenë miq më parë, siç thuhet, për ta “trashë” miqësinë e mëparshme.
Mësiti duhet të jetë i njohur nga të dy palët, të jetë burrë i pjekur, i fjalës, i besës e
autoritativ. Ai, po ashtu, duhet t’i njohë renet, zakonet e mësitnisë, të miqësisë e të
dasmës. Për punën që bën mësiti janë krijuar një mori këngësh e dhuratash. Këngët
edhe pse janë të mbushura me shpoti dhe sarkazëm, me sharje e lëvdata, nuk
shkaktojnë hidhërim për mësitin, sepse puna që bën ai ka qëllim të mirë, ngase
dasma ka karakter shtimi, gëzimi e hareje. Po ashtu, për mësitin janë paraparë edhe
dhurata, për punën që bën (sipas Kanunit shqiptar),si p.sh., një palë këpucë, ose
“pesëdhjetë denarë (më parë grosh), një lirë ari (alltan turki) etj. Si shkusë, mësiti
për ta lypur vajzën, shkon te prindërit e vajzës disa herë, sepse me të parën herë zor
që bëhet ajo punë. Pasi të bindet familja e vajzës se djali, dhëndëri dhe miku janë të
mirë, të rangut të tyre, duke e pyetur edhe vajzën në mënyrë indirekte, atëherë
mësiti njoftohet se prindërit e vajzës dhe familja e saj pajtohen që vajzën e kërkuar,
t’ia japin lypsit. Kështu, pasi sigurohet puna mirë, caktohet dita dhe koha madje
edhe ora se kurë do të jepet dora (fjala e dhënë, ikrari), thirret mësiti që ta marrë.
Po ashtu njoftohet edhe familja e djalit, me qëllim që ta dijë dhe të përgatitet. Si
ditë e mirë për ta dhënë çikën, të shumtën e rasteve, ka qenë dhe është caktuar e
hëna (fillimi i javës, hana e re) ose e enjtja (sipas besimit islam). Pasi mblidhet
familja e vajzës dhe vijë mësiti, në odë, në dhomën e mysafirëve bëhet biseda
(muhabeti), pihet kafja e çaji, kalohet në temën kryesore, babai i vajzës ose vëllai i
madh, axha ose ndonjë anëtarë tjetër i afërt i familjes i pjekur (të gjithë të
pranishmit ngrihen në këmbë, madje edhe gratë në dhoma e tjera ku e përcjellin
ngjarjen), ia bën përhajr vajzën mësitit,duke i shtrënguar dorën dhe duke u marrë
ngrykë, me fjalët: “Ja paçim dhanë vajzën për nuse mikut, që e ka lypë për djalë, ja
paftë hajrin, për hajr u qoftë’’,ndërsa mësiti ia kthen: “Hajli qoftë, paçi façen e
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bardhë”. Pas këtyre fjalëve, dhënies së vajzës, të pranishmit ulen, pinë nga një
sherbet apo hanë nga një llokum e vazhdojnë edhe pak bisedën,e pastaj merr leje
(izë) për të shkuar, por ka pasur raste kur kanë ngrënë edhe drekë, një gatesë të
shpejtë prej brumi, që është quajtur përlanë (me të gërlitme, prashitme), e cila është
quajtur edhe filhalle, sepse është gatuar filhall, shpejt. Pas kësaj, mësiti shkon në
shtëpi të djalit, dhëndrit, për ta çuar fjalën e marrë, dorën (lok), ndërsa familja e
vajzës, nuses, shpërndahet.
Këtu duhet theksuar edhe atë se kushdo nuk është bë mësit, sepse s’ka qenë
punë e lehtë, në të shumtën e rasteve ka dalë mirë (hajër), por ka pasur edhe raste
që s’është bërë mirë dhe pasojat kanë qenë katastrofale për të dy palët, madje edhe
për mësitin nëse nuk ka treguar drejt, se ka mësitnuar si duhej, e ka shtrembëruar të
vërtetën për pagesë të majme ose për diçka tjetër. Si do qoftë, mësitnia ka
ekzistuar, madje ka pasur disa lloje mësitnie, si ajo: burrë me burrë, fejesa në bark
ose djep, fejesa me ndërrim, etj.
Mësitnia burrë me burrë është bërë kur dy shokë kanë pasur jarani të
mëparshme si në ushtri, kurbet ose në ndonjë rast tjetër, por jo nëse kanë pirë gjak
në mesë veti, sepse atëherë janë konsiderua si vëllezër.
Fejesa në bark ose djep ka ndodh kur dy shokë a miq i kishin gratë
shtatzëna dhe merreshin vesh paraprakisht, nëse njërit i lind djalë e tjetrit vajzë, do
t’i martonin kur të rriteshin.
Shkuesia me ndërrime ka qenë më e shpeshtë te familjet e varfra. Dy palët
merreshin vesh dhe njëri tjetrit i jepnin vajzat, merrnin dhe jepnin, duke u bërë miq
të dyanshëm. Shumë rrallë ka ndodhur ndër familjet e varfra fshatare që prindërit e
kanë shitur vajzën që të mund të blinin nusen për djalë, dukuri e vjetër e cila ka
ekzistuar jo vetëm te populli i ynë por edhe te popujt e tjerë.
Mësiti posa shkonte, arrinte (në këmbë ose me kalë) në shtëpinë e djalit, ku
pritej nga të pranishmit, e përhap lajmin e dorës (myzhdesë), fjalës së marrë. Pastaj
mësiti babës së djalit ia bën për hajër, duke e kapur për dore e marrë ngrykë, dorën
e marrë nga miku i ri, baba i vajzës, me fjalët “Miki (me emër e mbiemër), që ja ke
lypë vajzën/çikën nuse për djalë ta ka dhanë dorën, ikrarin, a e ke kabull”. Babai i
djalit ia kthen: Po, po e kemi kabull, me emër të zotit e me fjalë t’ina,e hajrli na
qoftë!” duke ua dhënë edhe boçen e marrë nga nusja (një çevër të qëndisur me
tesha hejdie të lidhur në katër anë) me një tufë lule të freskëta barishtore ngjyrash
të ndryshme, në mesin e të cilave kishte një lule të kuqe dhe një monedhë letre ose
metali dhe një unazë. Me këtë rast dikush nga familja gjuan me pushkë apo rvole
një apo disa herë, për ta përhajrë lajmin e fejesës. Pas këtij momenti, vazhdon
gëzimi e hareja. Vajzat zëshëm këndojnë dhe u bien defave (dahireve), pastaj nisin
e bëjnë muhabet, pinë kjafe, çaj, hanë petulla të përgatitura për këtë rast dhe
vallëzojnë. Nga ky moment në shtëpinë djalit, dhëndrit të ardhshëm, vazhdon
gëzimi, urimi e kënga, derisa të merret nusja. Kjo periudhë nga fejesa deri në
martesë për vajzën e dhanme dhe djalin e folëm, quhet nën unazë (sepse i ndërrojnë
unazat e fejeses) e cila mund të zgjasë disa muaj e vite derisa të bëhen gati për
dasmë të dy palët.
Paraprakisht mësiti, pas një kohe, i njofton miqtë e rinj, kuptohet nëse nuk
njihen mirë në mes veti, duke shkuar te njëri tjetri në shtëpi, me burra e gra, për t’u
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njohur e parë të uruar (fatu, hajru), pastaj ata vetë vazhdojnë miqësinë duke u
përgatitur për dasmë. Ndërkohë urimet për fejesën e vajzës e të djalit vazhdojnë, si
jashtë ashtu edhe në shtëpitë e prindërve. I ati i djalit, sipas traditës, duhej të
interesohej më tepër për përgatitjen e nuses së zënë, për dasmë. Duke shkuar disa
herë te miku ri, nuses i çon punë dore, material për të punuar, oja, veshmbathje,
shtroje e mbuloje (jana, qilima, sexhade, zhguna, shokë, çorape, këmisha pëlhure
veku) etj., madje edhe pare për ta bërë çejzin, të cilat në shtëpinë e djalit i sjellin
ditën e dasmës, martesës. Përgatitjen e vajzës për nuse e bën, ndihmon edhe baba,
familja e saj, nëse ka mundësi materiale.
Pas përgatitjeve, bëhet dasma. Ajo është akti kryesor. Dasma nis me
ndarjen e vades, caktimin e ditës kur do të bëhet ajo, kur merret nusja. Për caktimin
e ditës, fjalën kryesore e ka vajza, sepse ajo dasmën e cakton duke u bazuar në
ciklusin fiziologjik të menstrualitetit. Me këtë rast, nuses i merrej edhe masa e
trupit për t’iu qepur teshat e nusërisë. Më parë masa merrej me pejë leshi (gjatësia,
gjersia etj.), por kishte raste kur masën, teshën, fustanin e vajzës për masë e
përgatiste familja e vajzës. Për ditën e dasmës dhe nxjerrjen (blerjen dhe qepjen)e
rrobave (teshave, petkave) të nuses, duhej pajtuar edhe familja e djalit, madje ajo
bënte edhe përgatitjet tjera që duhesheshte për dasmë si bluarjen e drithit, sigurimin
e miellit, bukës, orizit, pasulit, kafes, çajit, sheqerit, gazit, druve etj. Dasma më
parë zgjaste pesë ditë, nëse bëhej të enjten fillonte të hënën, e nëse bëhej të dielën
fillonte të enjten. Për vajzën në disa raste, dasma zgjaste më pak,tri ditë, nga dita e
ngjitjes së kanës deri kur shkonte nuse. Si zakonisht beqarët, beqaret, martoheshin
të enjten dhe të dielën, ndërsa vejanat, të vejat të martën dhe të shtunën.
Derisa bëheshin përgatitjet e lartpërmendura, pare se të nisë dasma, i zoti i
dasmës, me anë të personit të caktuar i thirrte dasmorët me radhë nga fqinjët e tutje
deri te miqtë e shokët, kur duhet të vijnë, në drekë apo darkë, me grua apo vetëm
ose me tërë familjen. Familja e ngushtë e dhëndrit nuk thirrej, por njoftohej, sepse
ajo e dinte dhe duhej të vinte vetë, e pa ftuar. Thirrja bëhej gojarisht për të gjithë.
Edhe në shtëpinë e nuses bëheshin përgatitje për dasmë.
Sipas rendit, një ditë para se të niste dasma, dërgoheshin rrobat,
teshat/petkat e nuses, nga familja, shtëpia e djalit, te nusja. Aty edhe një herë
vërtetohet dita dhe ora e marrjes së nuses, dhe sipas traditës fetare bëheshin niqah,
kurorëzoheshin me hoxhë, djali dhe vajza, pa qenë të pranishëm, por në prezencë të
prindërve, familjarëve, duke caktuar edhe një shumë parash që duhej të jepej nëse
vinte deri te prishja e kurorës nga ai që e prishte atë. Nga ky moment fillonte dasma
në të dy anët.
Nata e parë e dasmës, ndryshe këndej quhet edhe nata e kallamoçit
(misrit), në shtëpinë e djalit, ndërsa në shtëpinë e vajzës, nata e kanës.
Nata e kanës quhet sepse atë natë vajza që shkon nuse e vë kanën në kokë,
flokë, duar, gishtërinj e thonjtë, i vesh teshat, fustanin e nusërisë që ia sjellin me
rrobat e nusërisë ditën e petkave/teshave, në kokë vënë një shami të kuqe të errët, të
lëshuar kah fytyra teposhtë deri në mjekër dhe fillon të qajë dhe vajtojë sipas adetit
deri sa shkon nuse, e shoqëruar nga dy nuse ose vajza veshatore (telake), duke i
marrë ngrykë të gjitha femrat, nuset dhe vajzat, shoqet e saj, të pranishme e të ftuar
për këtë rast si dhe meshkujt e familjes që e vizitojnë. Këtë natë, ndaheshin edhe
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detyrat te femrat, kush ç’ka punon për dasmë. Ditën e dytë vajzën e vizitonin gratë
e thirrurra në dasmë, ndërsa ditën e tretë, vajza shkonte nuse, dhe dasma te gratë e
familjes e mysafirë, arrin kulminacionin, me këngë e valle.
Nata e kallamoçve/misrit, quhej sepse pas darke familjarët e djalit hanë
misër/kallamoç të zier (më vonë edhe ëmbëlsira fabrike) sipas adetit dhe i ndajnë
detyrat që duhet t’i kryejnë gjatë dasmës si caktohet konaku, shtëpia ku priten
mysafirët, kush i pret ata, kush iu shërben, kush i përcjell etj. Ngjashëm veprohet
edhe te gratë. Në këtë natë sipas adetit zihet edhe kulaçi (lloj buke), nga një djalë e
vajzë e familjes, me babë e nënë, të pamartuar në të cilin e fusin edhe një para të
metaltë, mundësisht të artë, të cilin kulaç më vonë e ndajnë dhe e hanë të rinjtë për
fat, nafakë. Kjo natë kalon me detyra, muhabet dhe këngë e valle. Me gëzim e hare
kalon edhe nata e dytë. Natën e tretë si te burrat ashtu edhe te gratë në drekë ose
darkë thirren mahalla/lagja, më të moshuarit, ndërsa të rinjtë natën e dasmës. Miqtë
e mikeshat e ftuara (mysafirët) vinë natën e katërt. Ata priten dhe gostiten në
mënyrën më të mirë të mundshme. Të gjithë miqtë, mysafirët, këtë natë e kalojnë
me muhabet, duke ngrënë, pirë, kënduar e vallëzuar, të përcjellë me muzikë, ku
rritet dhe shtohet gradualisht karakteri burrëror, madje edhe në këngë e valle si te
“Vallja e njohur e Karadakut” e intrpretuar nga katër valltarë. Në shtëpinë e
dhëndrit ku qëndrojnë gratë, në oborr rreth mbrëmjes ndreqej qerrja/kerri, me të
cilën merrej nusja të nesërmen. Kjo mblidhte në oborr shumë të rinj e të reja të
familjes, të cilët duke kënduar e vallëzuar bënin edhe disa adete dasmash si p.sh.
vjehrrën (nënën e djalit), pasi e shtinë në vallëzim, ia digjnin shaminë e kokës, kjo
simbolizonte djegien e të këqijave për djalin, nusen dhe gjithë shtëpinë. Gjatë këtij
rasti të rinjjtë e të rejat, thyenin edhe enë të baltës si ibrik, tepsia, pjata, rrashta
lulesh etj., gjithnjë për t’u thyer ligat. Në disa fshatra të malësisë ku nuk shkonte
qerrja për marrjen e nuses, nusja merrej me kalë. Si kali i mirë (me shalë ose
samar), i rregulluar mirë, ashtu qetë e qerres tërhiqeshin/ngreheshin, për kërpeshi,
për shkaqe sigurie nga të zotët e tyre. Qerrja mbulohej me qilima kuq e zi, ndërsa
para e prapa me çarçafë të qëndisur, zbukuruar.
Të nesërmen, ditën e pestë të dasmës shkohet për ta marrë nusen. Për ta
marrë nusen shkonin më shumë burra të zgjedhur, krushq, në kuaj dhe në këmbë e
më pak gra krushke (4-5), të cilat ndryshe quhen inxhe. Inxhet hipnin në qerre në
dy rende duke ia lanë vendin kryesor, më të mirë, nuses. Dasmorët shkonin në
mënyrë të organizuar e të disiplinuar duke u prirë bajraktari me flamur të kohës,
kombëtar. Edhe veshja e krushqve ishte kryesisht kombëtare. Dhëndri nuk shkonte
për ta marrë nusen, ai rrinte në shtëpi, vishej e bëhej gati për ta pritur nusen i
shoqëruar nga një burrë i afërm i familjes së tij, i cili sipas nevojës e adetit e
mësonte dhëndër, e punët tjera që vinin me radhë. Kur mbërrinin në katundin e
miqve, në familjen e vajzës ka qenë traditë që të priteshin në vend të caktuar ose në
shtëpi, konak. Ku do qoftë, pasi përshëndeteshin, në një anë uleshin pala e djalit e
në tjetrën ajo e vajzës. Shërbyesit e vajzës shpërndanin cigare, llokum e ujë, ndërsa
mysafirët bënin bisedë burrash, derisa nusen te gratë e përgatitnin për të hipur ne
qerre apo kalë. Posa ndodhte kjo, bëhej gati nusja e hipte në qerre, e veshur me
veshje nusërie, tradicionale kombëtare, me një kësulë të leshtë në kokë e me duvak
të kuq për fytyre, duke u përshëndetur me të qarë e vajtuar me anëtarët e familjes,
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gjë që paraqet edhe rast gëzimi se po shkon te burri dhe hidhërimi se ndahej nga
familja. Pas këtij rasti që është i ndieshëm dhe i dhimbshëm, krushqit njoftohen se
nusja është gati dhe jepet leja (iza) për t’u ngritur e për të udhëtuar, pastaj të gjithë
të pranishmit ngriheshin për të marrë udhën e kthimit me nusen për në shtëpinë e
djalit. Sipas adetit, në radhë, pas përshëndetjeve të miqve, i ati i vajzës ia bënte për
hair vajzën babës së djalit me fjalët “Ja pashi hajrin, gjaku i joni e erzi e namuzi i
juaji, udha e mbarë”. E i ati i djalit përgjigjej: “Harli qoftë, paçi façen e bardhë,
mbarë paçi”. Pas testimit (pranim dorëzimit të nuses), që nga ana e krushqve
konsiderohej si fitore, askush nuk guxonte të shkrepte armë para se të ndaheshin të
dy palët pa u bërë teslimi, dorëzim-pranimi, por kur largoheshin sa duhej, gjuanin
me armë në shenjë gëzimi, ndërsa familja e vajzës ngelnin duke shikuar, pak si të
dëshpëruar. Gëzimi, vallëzimi, këndimi gjuajtja me armë e krushqve vazhdon gjatë
gjithë rrugës deri në shtëpinë e dhëndrit. Siç thamë më lart, më parë nusja në shtëpi
të dhëndrit sillej me qerre apo kalë, ndërsa më vonë me makina moderne motorike.
Sidoqoftë edhe pas ardhjes së nuses në shtëpi të dhëndrit vazhdonte dasma.
Dasmorët vazhdonin lojërat e shumta, gjatë mbrëmjes dhe natës deri të nesërmen
në mëngjes, në shoqërinë të daulleve dhe curleve, të çiftelisë e sharkisë, fyellit e
kavallit, haheshin petullat dhe thyhej kulaçi, e pastaj dasmorët shpërndaheshin
nëpër shtëpitë e tyre.
Me këtë rast, duhet të themi se pasi hyn në derë të shtëpisë, nuses i bëhen
disa adete malsorëçe. Nusen nga qerrja ose kali e zbret i ati i djalit, dhëndrit, duke e
marrë për dore ose në krah. Këmbën e parë të djathtë e lëshon sipas adetit në tepsi
me ujë, me qëllim që jeta t’u shkojë mirë e fortë si uji e hekuri, mandej nën duvak i
fusnin një djalë të vogël me synim që nusja së pari të lindë djalë. Sipas traditës,
nuses ia ngrenë duvakun, ia çelin fytyrën, me grykë arme ose zhegër të zgjedhës.
Këto dhe adete tjera përcillen nga dasmoret, me këngë, valle e humor, deri sa hynte
nusja në dhomën e saj (gjerdek), e shoqëruar me gra ose vajza të afërta të dhëndrit.
Pas darke, dhëndri hyn në gjerdek, i përcjellë nga të rinjtë të familjes, duke i rënë
me grushte shpinës, pasi më parë përshëndetej me prindërit dhe familjarët, kuptohet
edhe me hoxhën i cili ia bën lutjet fetare (duanë), për këtë rast. Gjatë natës, deri në
mëngjes, nuk ka qenë praktikë të dalë jashtë dhomës, dhëndri, përveç nëse nusja
nuk e plotësonte kushtin e virgjërisë, për të cilin edhe mund të lëshohej, përzihej
nga shtëpia atë natë, si e pamoralshme. Nëse ndodhte kjo, pasojat ishin të mëdha.
Për punë të pamoralshme, ndaj nuses, kishte të drejta atë natë të marrë masa vetëm
dhëndri (jo edhe anëtarët e tjerë të familjes), si p.sh. t’ia presë flokët, ta veshë me
rrobe të vjetra, të mos i japë asgjë nga malli, pasuria e prurë si çeiz etj. Largimi ose
lëshimi i nuses dhe dërgimi i saj te baba i saj, në duar të sigurta, duhej të bëhej
para lindjes së diellit, sepse nëse e zinte dielli në shtëpi të dhëndrit, atëherë malli i
sjellë te burri duhej të ndahej për gjysmë. Nëse puna shkonte ashtu si duhej, në
mëngjes pasi zgjohej nusja dhe dhëndri nga gjumi, në dhomë e para hynte nëna e
djalit, të cilës nusja ia tregon çarshafin si shenjë dëshmie për pastërtinë e saj
morale. Pastaj me njerëzit e familjes hahen petullat, ku në sofër të pranishmit lënë
pare për nusen, ndërsa nusja me këtë rast ua shpërndan dhuratat e përgatitura më
parë dhe krejt në fund të mbarimit të dasmës, bëhej edhe thyerja e kulaçit. Thyerjen
e kulaçit e bënin në dhomë vajzat dhe djemtë e familjes të pamartuar. Secili prej
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tyre provonte gjatë ndarjes të marrë nga një copë kulaç, duke shpresuar se nëse i
bie monedha e futur më parë në kulaç gjatë gatimit, do t’i sjellë fat në fejesë, do të
fejohet më shpejt. Me këtë, mbaron dasma, pjesëmarrësit shpërndahen nëpër
shtëpitë e tyre,vazhdojnë adetet e pas dasmës.
Me krijimin e kushteve më të mira materiale, emancipimin e përgjithshëm
kombëtar dhe me depërtimin e mjeteve tekniko-teknologjike e instrumenteve të
ndryshme bashkëkohore, dasmat kanë filluar të bëhen edhe nëpër sallone, ku
meshkuj e femra dasmën e bëjnë bashkë.
Në fund edhe disa fjalë rreth kësaj teme. Me shkollimin e gjeneratave të
reja, shumë punë rreth martesës ndryshojnë. Tani, të rinjtë, vajza e djem, vetë e
zgjedhin fatin e tyre të martesës. Ata, vetë njihen dhe vendosin për fejesë e
martesë, kuptohet duke marrë edhe pëlqimin e prindërve, familjes, madje duke mos
anashkaluar as mësitin, anise puna e tij është pothuaj krejt formale. Ata,
bashkërisht, vendosin për të gjitha punët e dasmës, për mënyrën si, ku dhe kur do të
bëhet. Madje edhe dhëndri shkon me marrë nusen.

243

STUDIME ALBANOLOGJIKE 15, 2017

MURTEZAN IDRIZI

DISA LLOJE TË SHKRIMEVE OSMANE
(Rëndësia e njohjes së shkrimit osman)
Hyrje
Shkrimet e vjetra kanë një rëndësi të veçantë, sepse ngërthejnë një të kaluar
të pasur me informacione. Përkushtimi ndaj këtyre shkrimeve do mundësojë
ndriçim autentik të historisë së kaluar. Nga ana tjetër, nëse këto shkrime do të
liheshin në harresë dhe anashkaloheshin, drejtpërdrejt do të fshihej një periudhë
historike. Mes tjerash edhe shkrimi i vjetër osman është shumë i rëndësishëm për
shqiptarët, për shkak të kontributit në trashëgiminë kulturore nga periudha osmane.
Periudhë kjo e gjatë 5 shekuj, që jep të kuptohet se brenda kësaj perandorie kishte
funksionarë të lartë në udhëheqësinë e shtetërore osmane. Njëkohësisht kishte
shkrimtarë të spikatur, siç ishte Sami Frashëri që në letërsinë turke njihet si
Shemsettin Sami, por edhe shumë figura të tjera të njohura gjithandej trojeve të
Perandorisë. Njohja e kësaj të kaluare nëpërmjet shkrimeve osmane, historiografisë
shqiptare do t’i sjellë një argument shtesë për një dimension tjetër të kulturës dhe
letërsisë shqiptare të shkruar me këtë alfabet, e njohur ndryshe si letërsia alamiado
ose letërsia e shkruar në alfabet arabo-turk.
Shkrimi i parë i osmanlinjve ishte alfabeti arab. Më vonë ky shkrim pësoi
disa ndryshime dhe merr karakter tjetër. Shkrimi i hershëm arab shumë shpejt kaloi
në duart e turqve dhe fitoi një karakter estetik saqë u bë shkrim artistik në mesin e
shoqërisë osmane. Shkrimi osman pati një zhvillim të konsiderueshëm, madje
lindën edhe lloje dhe teknika të ndryshme të shkrimeve osmane. Dy karakteristika
të këtyre shkrimeve na bien në sy. Njëri është elementi artistik i shkrimit, kurse
tjetri është përdorimi i shkrimit në jetën e përditshme. Të dy llojet zhvilluan stile
dhe teknika superiore. Nga kjo edhe lindi lënda e “bukurshkrimit” (kaligrafia). Ky
lloj i shkrimit është produkt i trashëgimisë kulturore orientale.
Në shkrimet e ndryshme trungu i çdo shkronje është i njëjtë, kështu që
duke ua ndryshuar trungun shkronjave, na shfaqen lloje të ndryshme të shkrimeve.
Si më të njohur janë: Rik’a, Nesih, Sylys, Ta’lik, Sijakat, Divani1.
Rik’a2
Shkrimi rik’a është përdorur për herë të parë nga turqit, për këtë arsye edhe
llogaritet si shkrimi turk me dorë. Lirisht mund të thuhet se është vazhdimësia e
1

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, 2001, fq.
92.
2
Shih më gjerësisht: Fehmi Yilmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, fq.
544.
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shkrimit “divan”, gjegjësisht buron nga ky shkrim. Në shekullin XIX shkrimi rik’a
e ka zëvendësuar shkrimin divani3.
Është shkrim tipik që mund të shkruhet lehtë dhe shpejt. Duket si
margaritari i radhitur në pe, i padetajuar në çdo imtësirë, por në formë të
jashtëzakonshme i futur në kallëpet e shkronjës, i mbrojtur, i gjerë, me linjë
vertikale dhe i plotë4. Shkronjat janë shumë pak të pjerrëta, gjegjësisht janë shumë
të rrafshta. Këndi i zbritjes dhe ngritjes së shkronjave është i barabartë. Në fillim të
rreshtit shkronjat shkruhen në formë të pjerrtë, ndërsa në fund e ruan esencën e
shkrimit, me çka karakterizohet si shkrim. Meqë përmendëm se shkrimi rik’a është
i lehtë dhe shkruhet shpejt, shkronjat që kanë simbole të tjera dhe pika shkruhen pa
to5.

6

Nesih7
Shkrimi nesih, mund të quhet edhe shkrim libri. Ky shkrim është përdorur
në shkrimin e Kur’anit dhe të librave të tjerë . Ky shkrim daton nga shekulli XVII
dhe si i tillë është praktikuar në shkrimin e dokumenteve arkivore. Edhe pse
shkrimi përmban shenja të pikësimit, megjithatë nëpër dokumentet arkivore është

3

Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 173.
4
Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, fq. 92.
5
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 173.
6
Mehmet Memiş, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Türkçesi dersleri, Sakarya 2012.
7
Shih më gjerësisht: Fehmi Yilmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, fq.
499.
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përdorur pa shenja pikësimi8. Ky lloj shkrimi është i plotë, i qartë dhe i pastër për
lexim. Është një shkrim me linjë të drejtë të qëndrueshme. Për dallim nga rik’a,
është edhe më i qartë edhe i sofistikuar. Kjo do të thotë se është shkrimi më i
lexuar. Shkrimi nesih është produkt i shkrimit sylys, madje më drejt konsiderohet si
një nga llojet e shkrimit sylys9.
Edhe pse nuk është si shkrimi artistik sylys, është një shkrim i lehtë për
lexim, çdo shkronjë duket shumë qartë me gjitha parametrat që ngërthen. Ky lloj
shkrimi mori hov si rezultat i nevojës së kohës për një shkrim që mund të shkruhet
më lehtë dhe më shpejt10.

11

Sylys12
Ky lloj shkrimi është i përzier me linja të shtrembëruara, jo të plota, me
linja të gjata dhe të larta, të cilat vërehen pak. Shkrimi Sylys ka viza të
shtrembëruara dhe asimetrike. Mund të themi se gjatë shkrimit vetëm 1/3 apo 2/3 e
bazës së shkronjës është e ruajtur. Edhe pse rrjedh nga shkrimi i vjetër “kufi”, më
pas është ndryshuar dhe ka marrë kahe të kundërt. Pas shkrimit kufi ky lloj shkrimi
llogaritet ndër shkrimet më të vjetra. Në fakt kur përmendet kaligrafia së pari na bie
ndërmend ky lloj shkrimi. Llogaritet si shkrim artistik i shënuar në pllaka dhe
8

Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 170.
9
Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, fq. 93.
10
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 170.
11
Mehmet Memiş, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Türkçesi dersleri, Sakarya 2012.
12

Shih më gjerësisht: Fehmi Yilmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, fq.
596.
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mbishkrime. Në arkitekturë është përdorur shumë shkrimi i llojit “sylys xheli” si
nënlloj i shkrimit sylys13.

Ta’lik14
Shkrimi ta’lik edhe pse është me origjinë iraniane, me kalimin e kohës ka
depërtuar edhe në tekstet e shkruara brenda kulturës osmane. Meqë ngërthen veçori
të shkrimit nesih, në përdorim të shpeshtë e gjejmë edhe me emrin “nesta’lik”. Ky
lloj shkrimi në hapësirat osmane filloi të përdoret në kohën e Sulltan Mehmet
Fatiut edhe atë si emër i shkurtër ta’lik15. Veçoritë e këtij shkrimi janë vijat
horizontale të gjata dhe vertikale të shkurta, linjat janë të holla dhe të bukura, që
japin një pamje të shkëlqyer16. Pra pozita e shkronjave është e drejtuar në të majtë,
ndërsa në të djathtë të anuara pjerrtas. Fjalia fillon pak më lart se viza e kryerreshtit
dhe shkruhet në drejtim poshtë e anuar kah e majta. Meqë fjalia e ardhshme fillon
përmbi fjalën e fundit, paralelizmi i dy fjalëve në shkrimin ta’lik ka efekt më të
mirë estetik.
Osmanlinjtë këtë lloj shkrimi e përdorën në masë të gjerë, edhe pse shkrimi
nesih është më i përdorur, ndonëse nuk është lënë anash edhe ky lloj shkrimi.
Shkrimi ta’lik është përdorur në gjykimet e myftiut dhe shejhulislamit, në njoftimet

13

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, fq. 93.
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 170.
14
Shih më gjerësisht: Fehmi Yilmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, fq.
624-625.
15
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 171.
16
Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, fq. 93.
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dhe vërtetimet e kadive, në dokumentet dhe vakëfnamet, por në masë të gjerë është
përdorur në regjistrat osman17.

18

Divani19
Shkrimi divani, sikur se ai ta’lik, është me rrënjë iraniane, por në kohën e
Bejazitit II dhe pas tij, ky lloj shkrimi në duart e kaligrafëve osmanë fitoi një
karakter origjinal dhe unik. Shkrimi kaligrafik divan-i, në fillim është përdorur
vetëm në kabinetin qeveritar (Divan-i Humajun) për regjistrimin e temave të
biseduara. Mirëpo më vonë është përhapur me përmasa më të mëdha në gjithë
burokracinë osmane20.
Mund të thuhet se nevoja për këtë lloj të shkrimit u paraqit për arsye se
shkruhej shpejt dhe lehtë. Shkronjat janë të anuara në të majtë dhe të përdredhura,
17

Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 171.
18
Mehmet Memiş, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Türkçesi dersleri, Sakarya 2012.
19
Shih më gjerësisht: Fehmi Yilmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, fq.
138.
20
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 171.
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fjalët janë të ngjitura me njëra tjetrën, ndërsa rreshtat shkojnë në drejtim të lartë,
me çka krijohet një pamje fenomenale21. Në shkrimin divani zvogëlohet pjesa e
rrumbullakët e shkronjës, këndet dhe skajet e shkronjës janë të rrumbullakosura
dhe kanë formë të rrafshët, me çka fitohet karakter të shkrimit të shpejtë. Sikurse
tek shkrimi sylys, shkronja “elif" dhe “l” fiton një figurë estetike në drejtim të
majtë. Ndryshime pësojnë edhe disa shkronja të tjera, por në këtë punim nuk do të
futemi në detaje më të hollësishme22.

Sijaakat23
Shkrimi sijakat më së shumti mund të rastiset në dokumentet osmane, por
është më i vështiri për t’u lexuar. Në shikim të parë duket se nuk lexohet fare,
mirëpo me ndjekjen e shpjegimeve lexohet, por me vështirësi24. Nga vetë fjala sijakat- që rrjedh nga folja arabe -sevk- (vazhdimësi) ose përfundim të fjalisë
pavarësisht a është shkruar mirë ose keq25. Mund të themi se paraqet një lloj kodi të
shkrimeve të vjetra, që nuk ngërthen estetike drejtshkrimore. Pra është shkrim
shumë i koklavitur, që lexohet me shumë vështirësi26.
Në burokracinë osmane është përdorur me të madhe në këshillin financiar,
në fondacionin drejtues dhe në regjistrat e tapive. Në raste të veçanta është përdorur
anash tekstit si shënim. Nga rrjedha e shkrimit kuptojmë se gjatë shkrimit të
21

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, fq. 93.
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 172.
23
Shih më gjerësisht: Fehmi Yilmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, fq.
589.
24
Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 172.
25
Said Östürk, Osmanlı Arşiv Belgelerinde SİYAKAT YAZISI ve Tarih Gelişimi, OSAV,
İstanbul 1996, fq. 18.
26
Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Baskı 35, Boğaziçi Yayınları, Istanbul, fq. 94.
22
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shpejtë, ky lloj shkrimi e ka humbur esencën, shkronjat e rrumbullakëta kanë
humbur qarkun, ato me linja të gjata kanë humbur gjatësinë e kështu me radhë. Në
të shumtën e rasteve, për ta ruajtur një sekret pikat e shkronjave nuk shkruheshin
fare. Ky lloj shkrimi u përvetësua dhe u praktikua më shumë gjatë shkrimit të
numrave, që në esencë janë arab por shkruhen me shkronja. Ky shkrim formohet
duke e marrë për bazë barasvlerën e numrave arabë27.

28

Ashtu siç përmenda në fillim deshifrimi i këtyre shkrimeve neve si shqiptarë do të
na zbardhë fakte të reja dhe të panjohura për neve si popull që kemi jetuar dhe
vepruar në kuadër të Perandorisë osmane për rreth 500 vite. Për të qenë edhe më të
qartë, mund ta veçojmë romanin “Dashuria e Talatit me Fitnetin” të botuar për
herë të parë në Stamboll në vitin 1872. Ky roman ishte edhe vepra e parë e autorit
Sami Frashëri e shkruar në gjuhën osmane. Krejt kjo, vonë në vitin 1984 për herë të
parë ky roman është përkthyer në gjuhën shqipe29. Po ashtu mund ta veçojmë
shembullin e “mevludit” vargjet poetike për lindjen e profetit Muhamed të shkruar
në versione të ndryshme nga shkrimtarë të ndryshëm. Në gjuhën osmane si më i
njohur ishte mevludi i Sulejman Çelebiut, që më vonë edhe është përshtatur në
gjuhën shqipe por me shkronja osmane nga Tahir Popova. Versioni i Tahir Popovës
gjeti jehonë në mesin e shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë30. Të kësaj natyre
kemi një mori shembujsh, por ngel të njëjtat të transkribohen dhe përkthehen, në
mënyrë që ta zënë vendin e duhur në letërsinë dhe kulturën tonë kombëtare.
Ekzistojnë edhe disa nënlloje të shkrimeve osmane, që janë përdorur më
pak, ose më vonë, të cilët janë zëvendësuar me llojet që i kemi përmendur më sipër.
Këtu do t’i përmendim vetëm emrat e tyre: Xheli Divani, Kufi, Muhakkak, Rejhani,
27

Mahmut Ak – Fahameddin Başar, OsmanliıTurkçesi, Birinci baskı, Dünya Kitapları,
İstanbul 2004 fq. 172-3.
28
Said Östürk, Osmanlı Arşiv Belgelerinde SİYAKAT YAZISI ve Tarih Gelişimi, OSAV,
İstanbul 1996, fq. 328.
29
Sami Frashëri, Dashuria e Talatit me Fitnetin, Logos-A, Shkup, 2002, fq. 11.
30
Hasan Kaleshi, VEPRA 1, Studime Publicistike, Logos-A, Shkup, 1996, fq. 63.
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Ixhazet dhe Rikag. Këto shkrime janë më pak të njohura, andaj edhe nuk kemi
dhënë shembuj të tyre.
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MUMIN Z. SHUTAJ

LEKSIKU TOPONIMIK I FSHATIT LLOJAN
Është evidente gjithkund gjatë periudhave historike se emërvendet të
emërtohen me kuptimësi gjuhësore të një popullsie e cila bën jetë aktive në një
vend. Emërvendet rëndom popullsia ia përshtat në mënyrën se si ata e shohin nga
këndi i tyre perceptues në formë dhe përmbajtje fizike, që shënjon një ngjarje, një
pronë, një mriz ku pushojnë bagëtia, një burim uji, një majë të veçantë mali, një
përroskë a lumë të caktuar, një pllajë toke në të cilën rritet një bimësi e caktuar etj.
Kështu edhe në fshatin Llojan fusha e emërvendeve si toponimike dhe patronimike
përshkohet me një mori vlerash përmbajtjesore të kësaj natyre, që ndërlidhet me
shumëçka në kuptimësinë e saj shprehëse dhe përcaktuese të një vendi, burimi,
pylli, rruge, mali, etj. Është e kuptueshme se popullsitë e ndryshme gjatë jetës së
tyre edhe bëjnë lëvizje, migrime, mandej si rëndom siç flet historia popujt e
ndryshëm kanë përjetuar edhe pushtime nga popuj e ushtri të tyre dhe pushtuesit së
paku këtu ndër ne jo vetëm që shfrytëzonin të mirat materiale e të tjera të vendit
tonë por ata kanë ndërhyrë edhe në këtë segment kulture gjuhësore e etnokulturore
të popullsisë autoktone. Andaj edhe gjatë periudhave sa edhe kanë sunduar aq sa
kanë arritur në mënyra zyrtare ata edhe kanë ndryshuar trajtat e emërvendeve dhe i
kanë përshtatur apo dhe përkthyer nga gjuha e popullsisë së vendit në gjuhën e tyre,
siç kanë bërë ndër ne pushtuesit romakë, osmanlinj dhe ata sllavë. Andaj edhe në
arealin e këtij fshati është evidente një gjë e tillë, por detyrimisht duhet theksuar se
edhe pse një gjë e tillë ka ndodhur, popullsia e këtij fshati në pjesën dërmuese të
kësaj fushe toponimie e patronimie ruan me fanatizëm leksikun e shprehjes të
emërvendeve në gjuhën e tyre amtare. Hasim edhe emërvende si mbetje të
pushtimeve romake, turke, sllave etj.
Nga toponimia e këtij vendbanimi po evidentojmë një varg topikësh.
Maja e Zezë – një nga majat më e larta të bjeshkëve, Mali i Zi i Shkupit, që
ndodhet mbi fshatin Shtrazë.
Guri Shtrazës – gur në kufirin mes dy fshatrave Shtrazë – Llojan.
Ujt e Bardhë – vendburimi i ujit më të pasur të këtij fshati ndonjëherë ka qenë
pikërisht ky, Ujt E Bardhë. Deri pas viteve 1918, ky burim mbante emërtimin e
lartcekur, por pas pushtimit serb të tokave shqiptare në librat kadastralë pushtuesit
atë emërtim e përkthejnë nga shqipja dhe e thërrasin në gjuhën e tyre serbishte, dhe
më vonë edhe popullsia vendase e fut në përdorim të përditshëm të njëjtën si
përkthimi nga sllavishtja (Bella Voda, Bella Vodë).
Te Prroni Madh- afër burimit te Ujt e Bardhë.
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N’ Rreze t’ Staneve1 – deri vonë në këtë pjesë të maleve të fshatit ka pasur stane,
vendbanime të përkohshme të blegtorëve ku i nxirrnin bagëtinë gjatë muajve të
verës kur ishte edhe moti i ngrohtë, meqë ruajtja e tyre ishte më i lehtë dhe i
levërdishime gjithanshmërisht. Kumanovarët ngrehinën e mbyllur ku i mbajnë
kafshët e quajnë, Ahër-i, kurse atë të jashtmen, në hapsirë veçanrisht ku i mbajnë
delet, Argaç-i.2
Kodra Gatë (gjatë) - shtrihet nga Ujt e Bardhë deri në Toptel.
N’ Hije t’ Rrezes s’ Staneve – vend me hijesirë.
Te Murrizat – vend me drunj murrizi.
Te Mrizi i Zanave (Shpella e Zanave, Te Shpellat).
Ndër shqiptarët ë kësaj ane deri vonë, e edhe sot ndër gjeneratat e banorëve të
moshuar e hasim besimin popullor nga tradita e vjetër shqiptare se kjo figurë
mitologjike, Zana, bën jetë ndër malet tona, e në veçanti si destinim më të
përfaruar jetese i ka bjeshkët dhe natyrën e virgjër, dhe burimet e pastra ujore
(krojet) dhe mrizet e ndryshme. (M. Zeqiri, Besime popullore shqiptare, rite e
mitologji në rajonin ë Kumanovës.)3
Te Shpellat – shpella në mal.
Shkoza Ukit – vend me drunj shkoze.
Vorri Sadikit (Axhës Dikë) – Axha Dikë për banorët e këtij fshati dhe shumë më
gjerë njihet si një luftëtar i devotshëm, në radhë të parë i inkuadruar në radhët ë
vullnetarëve shqiptarë gjatë LDB dhe më vonë dhe si pjesëtar i luftëtarëve të
Lëvizjes Shqiptare e njohur si NDSh në krye me Gjon Sereçin, e për bërthamën e
Malit të Zi të Shkupit me komandant Sulejman Hasipi Hotla, dhe që Sadiki në
luftime kundër forcave ushtarako-policore të Jugosllavisë së Titos, në një rrethim
ushtarak të tyre së bashku me nëntë shokë, e në mesin e tyre Enver Destani
bashkëluftëtari dhe bashkëfshatari e miku më i afërt i tij, pasi plagoset rëndë Axha
Dikë vetëvritet për të mos iu dorëzuar forcave ushtarake jugosllave i gjallë në
muajin maj 1946, dhe varroset në atë vend ku edhe sot e ka varrin, te Hija e Kodrës
Gatë, e që atë pjesë të malit populli e quan Te Vorri Sadikit .
N’Top Tel - konsiderohet në të kaluarën të ketë pasur miniera.
Te Arat – ara, toka pune.
Te Ujt e Cërr – burim uji.
Te Prroni Mollave – përrua.
Lesniktë - në këtë hapësirë malore rritet druri i bungut, por i ka ca karakteristika të
veçanta, ngase gjethin bima drusore e bungut këtu e ka karakteristike, fort të madhe
dhe të trashë. Fshatarët këtë bimë e mblidhnin në kohë më të hershme gjatë stinës
1

Stallë, stan, stanet – (fjalë e gjuhës italiane – stalla) vathë, ndërtesë e veçantë ku
mbahen kafshët. Ndër popullsinë e Kumanovës ngrehinës (hapsirës) ku i mbajnë
kafshët i thonë; Ahër – i, ahri i kafshëve ( vërejtja jonë). Mikel Ndreca – Fjalor
fjalësh e shprehjesh të huaja. Rilindja Prishtinë 1986. fq. 656.
2
Qemal Murati – Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni
ITSHKSH Shkup 2014 fq.18.
3
Rrëfimtarë – Mehmet Ramizi Llojan. B. Selimi, Llojan. Kadri Iljazi Llojan,
Ibrahim Musliu Llojan, Beqir Neziri Llojan, Ramadan Zeqiri Llojan.
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së verës dhe në stinën e dimrit ua hidhnin kafshëve për haje, një ushqim me vlera
paksa të veçanta.
Te Guri Krist – gur i madh që ka formën paksa si katrore, është i plasaritur
permes i tëri.
Reka Thatë – lumë që shteron.
Çeshma Shaqirit – Kroi i Shaqirit, (çeshma agës Kil).
Shaqiri, një banor i fshatit Llojan, më 1952 shpërngulet për në Turqi dhe sipas
traditës së vjetër në raste të tilla duhej lënë një vepër bamirësie dhe ai e ndërtoi këtë
krua.
Luxht e Barit Gatë – (lugjet e barit të gjatë) - është një kodrinë përmasash
mesatare për ambientin e maleve mollake si këto në fshatin tonë dhe që përshkohet
nga ana e lindjes me disa lugje, lugaja.
Te Stanet. Tbanet te Luxht e Barit Gatë - familja e Isait Saqipit nga fshati këtu i
kishte stanet.
Te Betha Shtremt - brinjë mali e papërshtatshme për ta kaluar me qerre.
Te Dushki Keç – hapësirë malore në të cilën rritet më së shumti bima drusore e
qarrit dhe bungut.
Te Rrafshi Alisë – në thellësi të maleve një pjesë e rrafshët toke ku blegtorët i
kanë pushuar bagëtinë
Te Livadhi Miftarit - livadh.
Te Gurt e Zezë – shkëmbinj në mal.
Te Kodrat e Repta – kodër.
Reka e Madhe – dy lumenj – përroska të mëdha që nismën e kanë disa kilometra
mbi fshat, dhe janë mbledhësit më të mëdhenj të ujërave veçanërisht dimrit kur ka
më shumë te reshura.
Reka Vogël - lumë përkrah Rekës Madhe, dy lumenjtë kryesorë të cilët i ndan
vargmali përmes, e që quhet Kodra Brahimit (kuria Brahimit).
Pylla - një pjesë mali përskaj Lumit të Madh.
Te Dushki Trashë - rritet druri i bungut me gjethe karakteristike në përmasa dhe
fort i trashë.
Te Pusi Ali Beqirit - pus.
Te Hamamxhiki - gur i madh skaj lumit.
Te Lugi Mirë - lugajë me tokë të pëlleshme.
Te Lugi Plepave - lugajë ku rritet druri i plepit.
Te Prroni Keç - përrua.
Te Shortat, N’ Rrafsh të Shortave – kullosa, male, livadhe.
N’Kodër t’Plakë/ Kuria Plakë – kodrinë mbi fshat, pyll, kullotë, tokë a vend që
shfrytëzohej bashkërisht nga krejt katundi. Disa nga fshatarët këtë pjesë e
fshatarëve e quajnë Kodra e Plakë, kurse disa Kuria Plakë.
Te Verrat – pllajë mali ku rritet bima drusore e vërrit.
Te Shpati i Vneshtave – shpat ku dikur ka pasur vreshta.
Te Dragidolli – luginë në mal.
Te Prroni Madh i Shpatit – në pjesën veriore të fshatit ndodhet dhe Shpati i
Vneshtave të cilin e pret përmes Prroni i Madh (përroi i madh).
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Te Çeshma Tishit Fazlisë – ndodhet në skaj të Shpatit të Vneshtave (shpati i
vreshtave), krua të cilin e ka ndërtuar Jetishi (Tishi) i Fazlisë.
Ku ka Brazditë Bqiri – vend.
N’ Lug t’ Qershiave – luginë ku rritet qershia e egër.
N’rreze t’Rekës Vogël, (n’rreze t’lumit vogël).
Te Guri Xharpnive – vend gurishtor në male, ku vërtetë aty jetojnë numër shumë i
madh gjarpërinjsh, grumbull.
Te Bari Gatë – vend ku rritet një lloj bari i gjatë.
Te Gurra Gatë – burim uji në mal.
Te Hekri – s’ kemi hasur në shpjegim më më kuptomplotë.
Te Bira Arushës – në ato vrima nëntokësore bëjnë jetë arinjtë.
Të Brraka Shahës – bërrakë.
Te Çeshma Latifit – krua.
Prroni Keç – përrua.
Te Humza – tokë argjilore.
Çeshma Zenunit Sabedinit – Zenuni nuk ka pasur pasardhës, por kur shpërngulet
për në Turqi len si shenjë kujtimi një simbol mirëbërje për vëllamërinë dhe
popullsinë e cila kalon atyre anëve sipas traditës, ( një hajrat, turq.).
Çeshma Isait Saqipit – Isai me familje nuk kanë qenë orgjinë e vjetër nga ky
fshat, ai këtu ishte vëndosur pas 1930, nga fshati Rohovicë të Preshevës, por edhe
ky e ndërton këtë krua për mirëbërje, si një familje e devotshme dhe të prirë nga
ndjenja humaniteti.
Te Ara Kajës – një fshatar i hershëm i Llojanit që ndonjëherë kishte hapur një tokë
buke ne male.
Te Tre Krojt – ndodhen në pjesën perëndimore në thellësi të maleve.
Guri Vogël – ndodhet mbi fshat, një kodrinë me përbërje gurësh gëlqeror.
Rrafshi Gurit Vogël – vend i rrafshët, pllajë malore.
N’ Shkozë – një hapësirë malore kodrinore aty pranë fshatit në të cilën thuaja se në
përbërjen më të madhe rritet shkoza.
N’ Padinë – kodrinë mollake mbi fshatin Llojan. Duhet të ketë qenë vendbanim
ndonjëherë, ngase aty janë gjetur pjesë të shumta qeramike në nëntokë dhe, edhe
mbetje të tjera që mund të dëshmohet se në atë vend dikur dhe kanë jetuar njerëzit.
N’Çafë t’ Padinës – kodrinë me përmasa të mëdha me formë të rrumbullakët që në
dy krahët e saj ka dy rrafshnalta, në nivele të gjysmës së lartësisë së kodrinës
Padina.
N’Rrotllak, (n’ kala, n’ kështjellë) – në majë kësaj kodrine ka pasur një kështjellë
e cila deri vonë pas viteve 1945 i ka pasur themelet. Pastaj kur edhe ndërtohet
shtëpia e kooperativës bujqësore në mes fshatit e që deri vonë e quanin në
sllavishte (domi), fshatarët të urdhëruar nga pushteti i atëhershëm i atij regjimi,
bartin një kontingjent të madh gurësh dhe me ata gurë ngrihet ajo ngrehinë e
kooperativës bujqësore në qendër të fshatit. Një pjesë e asaj ngrehine edhe sot
ekziston përkrah shkollës në qendër të fshatit.
N’ Repumlak – rrafshnaltë.
Te Lugi Njerit – lugajë që shtrihet në mes kodrës së Padinës dhe një bregoreje në
anën e kundërt të saj.
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Mas Guri – vend në mal.
Te Lugi Stojkit – vend i lugët.
Te Shpati Vrellës – shpat ku ka burim uji.
Te Lisi n’Kodër – lis.
Çeshma (kroi) Tërllave – tokë e rrafshët rrëzë maleve ku barinjtë kanë pushur
bagëtinë gjatë ditëve të ngrohta të verës dhe aty ndodhe dhe kroi.
Te Lugi Therrave – lug.
Shpati Rekës – shpat.
Rrafshi Masgurit – rrafsh.
N’Guri t’ Vaksincës – kodrinë e vogël me përbërje guri gëlqeror mbi minierën e
Llojanit që dikur i takonte fshatit fqinj, Vaksincë, por më vonë e përvetësojnë
llojanasit.
N’ Krep – pjesë malore gurishtore, aty mbi minierë; guri gëlqeror ku vështirë
kalojnë edhe dhitë e delet.
Te Rrasa – rrasa gurësh të mëdhenj në mal.
Te Çeshma (kroi) Masgurit – krua.
Kulishtet – kodrinë pa bimë drusore mbi fshat.
Te Kurijat – pllajë e madhe toke që ndan pjesën malore dhe atë fushore në të
cilën rritet tejet me sukses druri i bungut e të tjerë.
Rrafshi Tërllave – Aty mbi fshat ku ndahet pjesa malore dhe fushore e pronave të
fshatit ndodhet një hapësirë e rrafshët ku në kohëra më të hershme blegtorët në
mesditë i kanë pushuar dhentë.
Toponime fushore
Te Vrella – burim uji rrëzë maleve.
Arat e Gata – ara.
Te Lisi Shipeve – lis i madh shumëshekullor. Në majë të atij lisi kanë ndërtuar fole
shqiponjat, meqë edhe në këtë vend jetojnë në vazhdimësi shqiponjat e zeza.4
Vneshtat te Kurijat –pllajë e madhe e mbjellë me vreshta.
Te Çeshma (kroi) Lazit – familja Lazi që ngahera i kanë pasur tokat në këtë pjesë
ku edhe ndodhej kroi të cilin e kishin ndërtuar ata vetë.
Te Vorri Plakës – ndodhet krejt afër Kroi të Lazit. Një kohë e një mot, gjithnjë
sipas rrëfimit të pleqve llojanas, niset një grua e moshuar me të afërm të saj në
udhëtim të nevojshëm në kulm të një dimri me acar. Në rrugë e sipër acarohet
tejskajshëm moti, e plaka nuk i reziston të ftohtit të madh dhe pikërisht aty në mes
rruge ndërron jetë.
Te dy (krojet), Te Kroni (çeshma) Bacit Adem, Adem Shutit, dhe Kroi i
(çeshama) e Bacit Hesat. Që të dy këta llojanas të vjetër i përkasin si
trung
gjenealogjik familjes Shutaj – Shuti; e që ndonjëherë kanë qenë në vëllamëri të
afërt. Ademi dhe Hesati si dy njerëz që i përkisnin një familje dikur edhe pronat
tokësore i kishin afër, kështu në njërën anë të përroskës i përkisnin, dhe, edhe sot i
përkasin pasardhësve të Ademit, kurse në krahun tjetër atyre të Hesatit. Që të dy
4

Rrëfimtarë – Mehmet Ramizi – lindur 1911, B. Selimi. 1928, Zeqir Zeqiri 1906.
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këta meqë toka kishte burime të mira ujore ndërtuan dhe kroje në tokat e tyre për
mirëbërje. Që të dy këta kroje ndodhen në pjesën jugore të fshatit, rrëzë pllajës
kodrinore të quajtur N’ Kodër t’ Qerimit.
Te Brraka Madhe – bërrakë te përroi i madh.
Te Brraka Vogël – përroi i vogël, mespërmes shtëpive në krahun e majtë të fshatit
Llojan.
Te Ledinat - lëndinë, tokë djerrë. Lëndinat e fshatit.
Te Vidhishtet – vend në fushë nën fshat i pasur me drunj vidhi.
Te Arat nër Katun – pjesa e tokave që nis nga shtëpitë në fund të fshatit e tutje
deri ku kanë emërtime tjera.
Te Livadhet e Mdhaja – menjëherë pas arave ndër katund (fshat) është një
hapësirë prej disa hektarësh livadhe prona të fshatarëve të fshatit.
Te Livadhet e Resulkeve5 – ndodhen në pjesën verilindore të fshatit, jo larg
Livadheve të Mdhaja.
Te Shpati Vneshtëve (vneshtave) – një pjesë malore, shpate që shtrihet në
veriperëndim të fshatit duke nisur nga vendbanimet e deri në kufi me tokat e fshatit
fqinj Miratoc.
Te Çeshma (kroi) Selimit Isufit – krua.
N’ Mera, Te Meraja nër Resulke – diku deri rreth vitit 1922, tokat e Llojanit
shtriheshin deri poshtë edhe përtej lumit Bajka, dhe atje ka pasur një sipërfaqe
tokësore ku fshatarët e Llojanit e kishin pronë të tyre të përbashkët dhe e quanin
mera, meraja, por më pas këto toka ia merr me forcë pushtuesi (shteti) serb dhe ua
ndan kolonistëve të tij të sjellë nga Lika e Korduni.
Te Livadhet e Vogla – gjinden në pjesën verilindore të fshatit, në kufi me tokat e
fshatit Miratoc e shumica syresh sot iu përkasin miratocasve.
Te Vorri Avdis – varr.
Te Parangoni – tokat bujqësore.6
Te Arat e Shehit – kjo pllajë toke ndodhet në vazhdimësi nga Parangoni e tutje.
N’Porovishte – te porovishtet – tokë e pëlleshme në skajin juglindor të pronave
tokësore të Llojanit. Një pjesë të këtyre tokave kur ka shira të rrëmbyeshëm e të
shpeshtë i vërshon përroska që vjen nga malet.
Te Smolnicat (smolic-at) – tokë argjilore me ngjyrë të zezë.
5

Fjala resuke – resul - resuli ndër të folmet popullore të kësaj ane shprehë kuptimin e një
vendi moçalor, tokë me lagështi të përhershme, dhe vërtetë ajo pjesë e tokave të fshatit kur
ka të reshura të rregullta e tillë është. Këtë fjalë s’ e kam gjetur në asnjërin nga fjalorët si
më poshtë: Fjalori i Gjuhës së sotme shqipe Tiranë 1980. M. Ndreca > Fjalor fjalësh e
shprehjesh të huaja< Prishtinë 1986. Fjalor Sërbokroatisht –Shqip, Prishtinë 1986, Q.
Murati - Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni Shkup 2015.
6
Kur mbillej bima e duhanit përpara disa vjetve në Llojan e gjetkë ndër fshatra të kësaj ane,
sipërfaqja e arës ndahej në më shumë pjesë me anë të një vije e cila bëhej me shat, apo
hullie me parmendë apo pllug dhe kësaj ndarje i thonin e ndamë arën në parangoj, çka don
të thotë pjesë pjesë në mënyrë që ara e destinuar për mbjellje të ujitej më lehtë, pikërisht për
këtë bëhej dhe të mos shkilej kudo porn ë vende të caktuar në vijën ndarëse të parangojve.
Këtë fjalë kam konsultuar katër fjalorët e lartëpërmendur në faqen pararendëse dhe s’e kam
hasur në asnjërin prej tyre.
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N’Gropë –pjesë toke edhe më ulët se pjesa më e madhe e fushë së përgjithshme të
fshatit për disa metra.
Livadhet e Gropës – fushëgropë.
Te Kulla – objekte ndërtimi prej muresh me gurë nga ku kontrollohet lëvizja e
sigurt e trenave, andaj aty në atë pjesë toke të fshatarëve të Llojanit ka pasur një të
tillë që shqipatrët e quanin kulla.
Te Çeshma (kroi) Demiralisë – (Demiralia i Hibës, kështu e kanë thirrur
fshatarët). Në largësi prej një kilometri nga Kulla ka pasur një burim të madh uji.
N’Rekë t’Tabanocës – lumi që bie përmes fshatit Llojan shtratin e tij e ka të
përvijuar teposhtë deri në fshatin fqi Tabanoc, dhe në të njejtën ajo pjesë e tokave
të Llojanit që mbajnë këtë emërtim më afër e kanë fshatin fqinj se Llojanin dhe
kështu e quajnë fshatarët.
Te Livadhet e Vaksincës – prona të fshatit fqinj Vaksincë, por që ndërkohë
llojanasit i pronësojnë ato dhe që ngahera këto i përkasin llojanasve.
Te Arat e Shehit – ara.
Kodra Brahimit (Kuria Brahimit) – kodër mes dy lumenjve, mbi fshat.
Emërvendi i fshatit Llojan, lagjet, burimet ujore, monumente kulti etj.
I tërë fshati Llojan janë një vllamëri e që sipas traditës e normave shqiptare
i përkasin rrjedhës së fisit Thaç.
Ky vendbanim pa mëdyshje është i vjetër e që gjurmët e gjetjeve
arkeologjike flasin qartë për një gjë të tillë. Një pjesë e këtyre gjetjeve përbrenda
dhe jashtë këtij vendbanimi që janë nxjerrë nga nëntoka deri më tash janë pesë stela
(gurë mbivarrorë të cilat tri prej tyre në ballinë përshkohen me mbishkrime të
alfabetit latin, e që i përkasin periudhave të ndryshme gjatë sundimit të Perandorisë
Romake të këtyre trojeve. Dy stela (gurë mbivarrorë) të tilla janë gjetur në
vendbanimin ku sot jeton një familje e madhe vendase e vjetër e fshatit. Që të dy
stelat në ballinën e tyre përshkohen me mbishkrim të alfabetit latin. Njëra prej tyre
është vendosur si mur kroi në avllinë e asaj familje ku edhe janë gjetur nën dhera,
kurse tjetra gjendet te varrezat e fshatit. Një stelë gjithashtu me mbishkrim latin ka
qëndruar kohë të gjatë e vendosur mbi Kroin (çeshmën) e Bacit Adem, (Adem
Shutit), por që ka disa vjet që një dorë e panjohur e ka bartur prej atij vendi dhe
nuk dihet se ku mund të ketë përfunduar. Dy stela pa mbishkrim gjithashtu kanë
qenë vendosur te varrezat e fshatit dhe besojmë të jenë aty, por ka kohë që s’i kemi
vizituar. Gjithashtu në Llojan një familje tjetër përbrenda vendbanimit të sotëm,
diku rreth vitit 1964, duke punuar në hapjen e një themeli, ka hasur në një enë të
madhe balte të pjekur në nëntokë, pitos, (enë me përbërje argjilore), e cila ka
shërbyer për ruajtjen e drithërave të bardha. Më tej në këtë vendbanim një familje
tjetër duke hapur themelet e një ndërtimi ka gjetur eshtra njerëzish dhe stoli të
ndryshme metalike, njëkohësisht dhe enë balte etj. Në këtë vendbanim ka ekzistuar
fortifikata në majë të kodrinës ku sot fshatarët e quajnë Rrotllak, aty mbi fshat e që
muret e kësaj fortifikate janë rrënuar përfundimisht pas viteve 1950, kur është
ndërtuar shtëpia e kooperativës bujqësore, aty në mes të fshatit, ku edhe sot një
pjesë e saj qëndron si ngrehinë, në qendër të fshatit gjatë sundimit të Jugosllavisë
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komuniste. Më pastaj, në varrezat e fshatit ndodhen dy varreza aty afër
elektromotorit (trafos) elektrike, e që ata gurë të vendosur te koka e të ndjerëve
përmbajnë edhe përkujtime të shkruara (epitafe) me skalitje shkrimi të alfabetit
arab. Dihet mirëfilli se popullsia e këtij vendbanimi deri rreth viteve 1823-60,
kishin përcaktim të ritit fetar të krishterë katolik, andaj edhe popullsia mbante në
pjesën më të madhe emra të krishterë, por dhe të natyrave të ndryshme. Andaj
lidhje me këtë flasin dhe emërtimet e vëllamërive e lagjeve të cilat pjesërisht edhe
sot hasen gjurmët e tyre. Lidhje me këtë ndër banorët e këtij fshati deri më sot
mund të evidentohen tri lagje e vëllamëri nga e kaluara jo edhe aq e largët, e që e
kemi zënë në mbamendjen e të parëve tanë dhe tonën, të cilat kanë gjurmët e tyre
edhe sot dhë atë: Shutajt – Shutejt, pasardhësit e njërës vëllamëri të cilën është
paksa jo mjaft e qartë ngase sipas rrëfimtarëve s’kemi dhe aq informacione që
mund të përcaktojnë me saktësi rreth emrit të vëllait më të vjetër si quhej, dhe a e
trashëguan pasardhësit e tij emërtimin e vëllamërisë të cilën e bartin edhe sot
Shutaj-Shutaj-Shuti- Shyty, etj. Në këtë kontekst është e kuptueshme se vëllamëria
Shutaj dhe patronimin që mbart edhe sot kjo, Shutaj rrjedhën e ka diku më herët në
të kaluarën tejet të thellë nga tradita e vjetër, dhe atë pa mëdyshje që përpara viteve
1830, ngase me konvertimin e popullsisë nga të krishterë në islam ky patronim
vëllamërie s’ ndryshoi si edhe dy të tjerave, e që është e ditur saktësisht se dy
vëllezërit e këtij personi nga e ka rrjedhën patronimi i vëllamërisë Shutaj ishin,
Caka, dhe Simoni. Lidhje me këtë flet edhe një fakt tjetër; ngase si emërtim
pasardhësi të parë me emrin islam ishte Murati nga vëllamëria Shutaj, e që për këtë
Muratin na kanë folur me saktësi pleqtë rrëfimtarë, dhe që ata numëronin gjeneratat
(shokë siç e quajnë ndër këtë popullsi, se nga cila periudhë popullsia e këtij fshati u
konvertua nga të krishterë në mysliman dhe që sipas tyre nga Zeqiri i Alisë i lindur
më 1906 rrjedhimisht nuk shkonin më larg se tri, eventualisht katër gjenerata
(shokë), e që edhe ndërtimi i objektit të kultit (xhamisë) së parë duhet të jetë
ndërtuar përafërsisht në këtë periudhë. Emërtimi i njerëzve Shyt, Shut, Shyty, dhe
patronimi Shutaj siç është dhe në fshatin Llojan njihet ndër shqiptarë edhe sot e
gjithë ditën në më shumë krahina si në Shkodër, Malësi e Madhe, Mirditë, po dhe
në ndonjë krahinë tjetër shqiptare. Përveç vëllamërisë Shutaj kemi dhe vëllamërinë
Caka, Cakaj, e që duhet të jetë vëllamëria e dytë, dhe Simonajt, më vonë e
thjeshtëzuar Sinejt, pasardhësit e Simonit vëllamëria e trëtë. Më vonë, pasi
popullsia e këtij fshati konvertohen dhë kalojnë në ritin fetar islam, dhe numri i
banorëve rritet, gjithnjë bëhen dhe ndarje të reja vëllamërish edhe me kalimin e
kohës krijohen vëllamëri të reja po dhe lagje të reja. Tashti kemi më shumë
vëllamëri e emërtime lagjesh të vëllamërive të cilat emërtime i lidhin me emrat e
paraardhësve të tyre. Kështu prej Shutajve pasojnë: Zeqirt, Selmant, Haxhiajetët,
Azist. Kurse prej Simonajve rrjedhin; Ametalejt, e disa vëllamëri tjera tw dala nga
ajo. Kurse, nga Caka duhet të ketë rrjedhur vëllamëria Haxhiallarët, (Mahalla Epër)
e vëllamëri të tjera. Lazët, gjithashtu janë një vëllamëri e madhe.
Qendra e fshatit sot dhe një kohë të gjatë së paku njëshekullore është
quajtur Lama e Shukrisë, meqë edhe ajo pjesë toke në të kaluarën kishte qenë
pronë e një fshatari të Llojanit që bartte emrin personal Shukri.
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Në veri të fshatit, gjithashtu, përbrenda vendbanimeve të sotme atë vend
deri dikur e quanin Te Vorret e Jahudive. Në atë copë toke janë gjetur përpara ca
vjetësh nga fshatarët duke punuar arat e tyre eshtra njerëzish, dhe këtë pleqtë e
verifikonin se dikur në një skaj të fshatit kanë qenë të ngulitura disa familje
hebrenjsh, të cilët kanë jetuar përkrah shqiptarëve të këtij fshati, por jo brenda tij, e
kjo ka ndodhur gjithmonë sipas traditës së popullit tonë, ngase njerëzit jashtë
rrjedhës së gjakut nuk lejoheshin të vendosen brenda vëllazërisë së tyre. Kështu
edhe nipërit, djemtë (trashëgimtarët) e bijave të fshatit të cilët mbeteshin pa prindër
(jetim) nuk lejohej të vendoseshin, të ndërtonin vendbanim brenda gjakut, ngase
konsiderohen jo rrjedhë gjaku, por të gjirit (qumështit), andaj ata vendoseshin, në
një pjesë të skajshme të vendbanimit të dajve (vëllezërve të së ëmës). Të tillë kanë
qenë në fshatin Llojan: Arifi Xifës, (Arifi nipi, e Xifa e ëma bi e fshatit Llojan e
martuar në fshatin Lezbali që mbetet pa burrë në ndërkohë e që detyrohet me të
birin të vendoset prapë afër familjes së saj. Halili Minës, edhe Halili gjithashtu nip
i Llojanit ishte. Njëkohësisht edhe familja e Ajdinëve të sotëm, nipër të Shutajve
ishin, dhe që në të njëjtën mënyrë vendosen në fshatin e lindjes të nënës së tyre.
Objekte kultike
Sot fshati ka një xhami të ritit islam sunit, e cila, ngrehina e sotme është
ngitur mbi themelet e xhamisë së vjetër e cila sipas disa të dhënave duhet të jetë
ndërtuar rreth viteve 1830-1860, e popullsia duhet të jetë konvertuar në kohë të
ndryshme, por në tërësi ndokush edhe më vonë se atëherë kur u ndërtua objekti
kultit islam. Thuhet se në këtë fshat ndonjëherë ka pasur dy kisha të krishtera.. Sa i
përket asaj të parës që i ka gjurmët edhe sot te shtëpia e një fshatari të sotëm i
ardhur rreth viteve 1960, dhe ngulitur në Llojan nga fshati malor fqinj Shtraza;
Riza Shtraza, dihet, ngase aty një pjesë muri të objektit kultit të krishterë, kishës,
edhe sot ruhet si relikt nga fshatarët, por për të dytën deri më tash nuk kemi ndonjë
të dhënë relevante. Popullsia e këtij fshati përderisa kishte përcaktim fetar të
krishterë duhet të i ketë takuar ritit të krishterë katolik, por kjo megjithatë duhet të
gjurmohet dhe konkludohet në bazë të të dhënave të dokumentuara, ngase s’kemi
dëshmi të qëndrueshme sa duhet rreth kësaj.
Burime ujore
Bunari (pusi) Shutajve, sot i papërdorshëm
Bunari (pusi) te Lama Shukrisë, gjithashtu i papërdorshëm.
Çeshma (kroi) i Bacit Hesat
Çeshma (kroi) Adem Shutit
Çeshma (kroi) Arifit Xifës, Shtegu i Lopëve.
Çeshma (kroi) Bjaramit Nëzirit.
Bunari (pusi) i Mahallës Epër.
Në periudha më të hershme puset (bunaret) e ujit të pijshëm ishin në
përdorim të përgjithshëm, thjesht, të përbashkëta, thuaja se secila vëllamëri kishte
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bunarin (pusin) e saj, e kjo bëhej ngase për të hapur një të tillë kushtonte si në
ngarkesë financiare por dhe duhej shumë krah pune e angazhim, por me kalimin e
kohës njerëzit filluan që secila shtëpi e familje të hapte dhe pusin e vetë për
furnizim me ujë.
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OLIVERA MILOSAVLEVIÇ

SHQIPTARËT JANË AUTOKTONË
Qysh në gjysmën e dytë të shekullit XIX, stereotipi negativ për shqiptarët ka qenë i
shprehur në një sërë librash të autorëve serbë pa ndonjë redaktim të veçantë
shkencor. Më i përhapuri ka qenë, sigurisht, ai për urrejtjen ndaj serbëve, shkruan
historiania serbe, Olivera Milosavleviç.
Teksti i mëposhtëm është është nxjerrë nga një punim i gjatë i historianes mbi
raportet serbo-shqiptare
“Me politikën pushtuese të qeverisë serbe ndaj arbanasve, në kufirin
perëndimor të Serbisë janë krijuar marrëdhënie të tilla që në të ardhmen e afërt
vështirë mund të pritet paqe dhe gjendje stabile […] shtypi ynë, në një garë
katastrofale për të ndihmuar një politikë të referuar dhe ekzekutuar në mënyrë të
neveritshme, me muaj dhe vite (ka) përhapur mendime tendencioze për arbanasit
[…]
Ky është edhe sot mjeti i vetëm me të cilin shtypi shovinist krijon te
populli serb urrejtjen ndaj arnautëve “të egër”, duke fshehur, si nepërka këmbët e
egërsirës, atë që populli serb ka bërë ndaj tyre. […] Ballkanicus dhe dr. Vlladan
[Gjorgjeviçi] kanë shkruar nga një libër të plotë me dëshirë të qartë për ta ndrydhur
këtë popull të mjerë arbanas dhe ta dëshmojnë paaftësinë e tij për një jetë të
kulturuar dhe kombëtare. […] me qëllim që të dëshmojnë se ai popull si racë, nuk
ka sens për jetë të kulturuar dhe të pavarur, ata gjithë atë që në primitivizmin e atij
populli ekziston, e paraqesin jo si shprehje të shkallës së historisë në të cilën ata
gjenden dhe nëpër të cilat kanë kaluar edhe popujt e tjerë, por si shprehje të
paaftësisë së tyre racore për zhvillim kulturor në përgjithësi. […]
Zelli i Ballkanicusit për nënvlerësimin e popullit arbanas si racë shkon deri
aty ku rolin historik të Skënderbeut ia atribuon origjinës nga serbja Vojisllava”
(Dimitrije Tucoviç [1914] 1980:17-44).
Nuk mund të mohohet se sot shqiptarët konsiderohen si “armiqtë” më të
mëdhenj të serbëve. Në qoftë se këtë mund ta shpjegojmë lehtë me ngjarjet aktuale
politike dhe me përshkrimin e “karakterit” të tyre nga mediat e pahijshme, është e
nevojshme që më seriozisht të analizohen arsyet e përbuzjes së tyre që, ndonjëherë
haptas e ndonjëherë fshehurazi, iu janë të ekspozuar gjatë gjithë shekullit XX.
Intelektualët bashkëkohorë shkruajnë për shqiptarët kryesisht brenda stereotipit për
urrejtjen e “lindur” të tyre ndaj serbëve dhe dëshirës për shkatërrimin e tyre, i cili
është produkt i “tipareve”, “primitivizmit” dhe “grabitjes” së tyre dominuese.
Autorët e vjetër, megjithatë, kanë insistuar edhe në një element. Kanë tentuar, mes
tjerash, që të dëshmojnë se paaftësia e shqiptarëve për një jetë të pavarur shtetërore,
përsëri vjen si pasojë e tipareve të tyre në “karakter”.
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Ata pohonin se fiset shqiptare nuk kanë nevojë për shtet e as aftësi që të
konstituojnë kombin e vet. Andaj, në përputhje me nevojat shtetërore-politike të
Serbisë, zgjidhjen e kanë parë në ndikimet kolonizuese fisnore të cilat, me
përfshirjen e shqiptarëve dhe territoreve të tyre në shtetin serb, do të mundësonin
trajnimin e tyre për një jetë të civilizuar. Në këtë kuptim, klasifikimi i stereotipave
nënçmuese për shqiptarët do të mund të bëhet në këtë mënyrë: “Shqiptarët i urrejnë
serbët”: ata kanë veti specifike në “karakter” nga të cilat rrjedh kjo urrejtje;
shqiptarët janë konvertuar në masë të madhe, të ashtuquajturit serb të arbanizuar,
me të cilat shpjegohen edhe dy “vetitë” e mëhershme. Me këto vlerësime
bashkëkohore me rregull shkojnë edhe ato që gjatë gjithë shekullit kanë variuar për
shqiptarët të cilët nuk e kanë konstituuar kombin dhe të cilët nuk kanë aftësi
civilizuese për organizimin e shtetit të pavarur, e produkti i stereotipit të fundit
është edhe argumenti se Skënderbeu është serb.
Me emrin shqiptar, nga mesi i viteve tetëdhjetë, në veçanti janë përdorur
fjalët “gjenocid”, “shtypje”, “plaçkitje”, “dhunim”, andaj konotacion negativ ka
mbajtur çdo përmendje e pakicave kombëtare në fjalimet politike dhe private. Pas
librit për Kosovën të autorit Dimitrije Bogdanoviç të vitit 1985 dhe intervistave të
tij të shpeshta po atë vit, të shkruarit për shqiptarët nga ana e intelektualëve serbë,
ka qenë e pranueshme vetëm nëse është shkruar në drejtim të dëshmimit të
“gjenocidit të planifikuar” ndaj serbëve, ku vetë Bogdanoviç së shpejti është
tejkaluar në të ngarkuarit negativ ndaj objektit të analizës.
Bogdanoviç ka riaktivizuar argumentin e vjetër se vendosja e shqiptarëve
në tokat serbe nga shekulli XVII deri në kohën tonë, ka lënë “gjurmë të
përgjakshme të dhunës në ndërgjegjen historike të popullit serb”, derisa e ka
shtjelluar me shembuj shtypjen individuale, plaçkitjen, masakrat dhe “dëbimin e
serbëve nga toka e tyre”, si dhe me argumente që baza e dëbimit te shqiptarët duhet
të kërkohet në islamizimin e tyre të përcjellë me asimilim dhe “dhunë brutale”.
Ashtu, sipas tij, populli serb është bërë viktimë, jo vetëm i një elementi,
por edhe i një “plani për shkatërrimin e tij fizik”. Përhapja e një fotografie të tillë
negative në një popull të tërë është bërë përmes vlerësimit të lëvizjes politike
shqiptare si “agresive, pushtuese, revanshiste, konservative dhe nacionaliste”,
qëllimet e të cilit janë që të shkatërrohet populli serb “me ndihmën e vrasjeve,
dëbimit, fshirjes së ndërgjegjes historike”, dhe “ta përvetësojnë tokën serbe” që
“me plan ta thyejë dhe rrethojë popullin serb”.
Sipas Bogdanoviçit, teza për prejardhjen ilire të shqiptarëve është raciste
sepse me të përcaktohet e drejta e tyre agrare për territoret. Përveç kësaj, duke folur
për migrimin e serbëve në Ballkan, për kohën që e shënon si parahistori të
shqiptarëve, ai përmend paraardhësit e shqiptarëve duke mos e përcaktuar kush
kanë qenë ata (Bogdanoviç [1985] 1990:29–31,139,154,318–325,443–445).
Për Radovan Samarxhiç, “arbanasit“ qysh në shekullin e XVI kanë qenë në
ekspansion përderisa turqit janë ata të cilët “ua turrin” serbëve “që si pykë
shkatërruese të futen në atdheun e tyre të vjetër”. Sipas tij, shqiptarët kanë shtypur
popullin serb me “vrasje, plaçkitje, me djegien e tërë fshatrave, me vjedhjen e tokës
dhe islamizim të dhunshëm” (Samarxhiç, 1989:123,253). As për Marko
Mladenoviç, shpesh të pranishëm në publik, gjenocidi dhe aparteidi në Kosovë nuk
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janë të kontestueshëm, e tregimi për prejardhjen ilire është “mjegull arkeologjike”
me qëllim që të pretendojnë të drejtën e tyre për “gjoja atdheun e paraardhësve
prehistorikë të shqiptarëve të sotëm”. Ai thekson se deri në shekullin XVII në
Kosovë nuk ka pasur shqiptarë, e që deri në Luftën e Dytë Botërore nuk kanë qenë
shumicë. “Persekutimi i serbëve nga Kosova e Metohia shtrihet nga të
padisiplinuarit deri tek ballistët, pra nga islami deri tek nacionalizmi ekstrem”
(Mladenoviç, 1989:63–69).
Sipas këtyre intelektualëve, nuk kontestohet as shfrytëzimi i fëmijëve për
qëllime politike. Dallimi qëndron vetëm në kahun e përdorimit të tyre. Përderisa
Bogdanoviç e sheh shfrytëzimin e fëmijëve shqiptarë në “nxitjen” e tyre për të
sulmuar fëmijët serbë (Bogdanoviç [1985] 1990:312), Mladenoviç e sheh atë në
shfrytëzimin e tyre për të arritur dominimin në numër tek shqiptarët (Mladenoviç,
1989:86).
Atanasije Jevtiq thotë se qëllimi i shqiptarëve në Kosovë ka qenë prej
kohësh ky: “Sa më shumë tokë, sa më shumë fëmijë dhe sa më shumë armë”, duke
theksuar në veçanti “se fëmijët shqiptarë jo vetëm që janë “manipuluar, por në
thellësi janë mbushur me urrejtje për gjithçka që është serbe dhe krishtere në
Kosovë dhe Metohi”, duke ia atribuuar këtë prindërve, mësuesve, “frymës
primitive fisnore” dhe “frymës myslimane” (Jevtiç, 1992:542–544).
Derisa, sipas Bogdanoviçit, shqiptarët kanë qenë mjet në duart e turqve,
sipas Nikola Samarxhiçit ata kanë qenë mjet në duart e Kurisë Romake, e cila “ka i
llogaritur njerëz me fe të dobët, që e shkelin fjalën e dhënë, e të cilët ajo, pa shumë
mundime, do t’i kthente në katolikë”. Duke dhënë karakteristikat e veta për
shqiptarët, Samarxhiç përmend “natyrën e egër të arbanasve”, “fuqinë fantastike
për riprodhim”, “urrejtjen çnjerëzore”, “orgji të përgjakshme” (N. Samarxhiç,
1990:56, 60).
Përndryshe, gjatë viteve ’90, paradigmatik ka qenë shkrimi i Miodrag
Joviçiçit në përmbledhjen Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Serbisë për
serbët dhe shqiptarët në shekullin XX. Shqiptarët janë aty “arnautët”, mizorët dhe
grabitësit, me prirjen për dhunë “në gjak”. Edhe për Joviçiçin, islamizimi është
përgjegjës për atë se pse shqiptarët kanë fituar nga turqit “carte blanshe” që me
mizori, grabitje dhe plaçkitje të terrorizojnë popullsinë serbe.
Duke pranuar tezën se me traditë dhe me akumulimin e përvojës krijohen
predispozita të caktuara biologjike dhe nacionale, ai thekson se gjitha shtresave të
popullsisë shqiptare “i ka hyrë në gjak dhuna, por edhe urrejtja ndaj popullsisë
serbe, e cila është fajtore që është gjallë”. Analiza e ngjarjeve historike si “kthimi i
borxheve” këtu ka ardhur më direkt në pah. Edhe pse e pranon se shqiptarët në
Mbretërinë e Jugosllavisë “nuk kanë qenë adhurues të regjimit”, megjithatë Joviçiç
konstaton “se as për së afërmi nuk i kanë larë borxhet në mënyrë adekuate që i kanë
ndaj popullsisë serbe gjatë pushtimit turk”. Në të njëjtin stil të historisë së merituar
dhe pamerituar është edhe konstatimi se, duke pasur parasysh përvojat nga e
kaluara, “pakicat shqiptare në Serbi, thënë thjesht, nuk e kanë merituar autonominë
e vet”.
Përkundrazi, atë (pakicën shqiptare) “sipas mendimeve të ndryshme” është
dashur që në vitin 1945 “ta vendosin në një karantinë të veçantë” ku ajo do të
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detyrohej që të ofrojë dëshmi që është e gatshme për bashkëjetesë të civilizuar, e
mandej t’u jepet autonomia. Shqiptarët janë “armiqtë e gjakut të Serbisë dhe
serbëve”, janë bartës të “shovinizmit dhe racizmit agresiv”, që dëshmon për
“pamundësinë e krijimit të kushteve për bashkëjetesë normale të pjesëtarëve të
etniteteve të ndryshme në Kosovë dhe Metohi”. Ata ndiejnë “urrejtje të thellë ndaj
Serbisë dhe serbëve”, e “sjelljen e tyre gjenocidale” e kanë “punë shekullore”.
Zgjidhjen e këtij problemi autori e sheh në ndryshimin e fotografisë ekzistuese
etnike të krahinës me kthimin e të dëbuarve, me popullim të ri dhe suspendim të
autonomisë ekzistuese në kohë të caktuara (Joviçiç, 1991a:138–139,143–146,151–
153).
Autorët bashkëkohorë shkruajnë për “inferioritetin historik të shqiptarëve”
(Dragiç Kijuk, 1992: 411); për “gjenocidin e hapur ndaj popullit serb”, për të cilën
gjë gjatë shekullit XIX janë përdorur “plaçkitje, vrasje, përdhunime dhe rrëmbim të
grave, të cilat më vonë janë konvertuar në islam” (Batakoviç, 1992a:453); për
mostolerancën etnike dhe fetare ndaj serbëve e cila ka qenë “në themelet e gjitha
lëvizjeve arbanase” (Batakoviç, 1991:38); për “bujën agresive dhe shkatërruese
ndaj çdo gjëje që ishte serbe”, ashtu siç ka qenë “gjithmonë sjellja e tyre, okupuese
dhe përvetësuese” (Jevtiç, 1992:542).
Duke iu referuar historisë shekullore të marrëdhënieve “serbo-shqiptare”,
sot thuhet se “paraqitja e egër e agresive e nacionalizmit e separatizmit shqiptar
rregullisht ndodh kur çrregullohet baraspesha demografike”, që është në natyrën “e
organizimit primitiv fisnor” (Glushçeviç, 1992:620), si dhe që shqiptarët në
persekutimin e serbëve kanë qenë “më radikal dhe më mizor nga të tjerët: ata kanë
përdorur mjetet më brutale, sipas traditës së vet muhamedano-turke dhe fashistoballiste” (Qosiç 1992a:64).
Qysh në gjysmën e dytë të shekullit XIX, stereotipi negativ për shqiptarët
ka qenë i shprehur në një sërë librash të autorëve serbë pa ndonjë redaktim të
veçantë shkencor. Më i zgjeruar ka qenë, sigurisht, ai për urrejtjen ndaj serbëve.
Madje edhe Haxhi Serafim Ristiç i ka përmendur shqiptarët si “armiqtë më të këqij
të fesë së krishtere dhe torturuesit më të zinj të të rinjve të shkretë” (Ristiç
1864:40), kurse Radosavljeviç Bdin, me disponim të gjerë patriotik, duke numëruar
mjetet që gjithë armiqtë e serbëve (komshinjtë) i përdorin në punën e përbashkët
për shkatërrimin e serbëve, për shqiptarët shkruan se kanë përdorur “thika, pluhur
dhe plumb” (Bdin, 1903:15).
Haxhi-Vasileviç i ka vlerësuar arnautët si “kundërshtarët më të flaktë të serbëve”
(Haxhi-Vasileviç, 1906:61), “armiqtë e serbëve” (Haxhi-Vasileviç, 1909a:2), duke
thënë se “serbët i vlerësojnë arnautët si armiqtë më të mëdhenj të tyre. (HaxhiVasileviç, 1913a:143). /DialogPlus/
(Olivera Milosavleviç (1951-2015) ka qenë historiane serbe dhe ligjëruese në
Fakultetin Filozofik në Beograd. Është e njohur për qasjen kritike ndaj
historiografisë bashkëkohore serbe dhe thyerjen e miteve kombëtare të përhapura
në librat e historisë. Teksti i mësipërm është pjesa e parë e një punimi të gjatë të
Milosavleviç mbi raportet serbo-shqiptare).
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QAMIL GJYREZI

STANDARDI I MUZIKËS SHQIPTARE
Muzika shqiptare ka “standardin e saj muzikor” siç e ka edhe gjuha shqipe
“standardin gjuhësor”. Krahas një seri elementësh gjuhësorë, sintaksa, fonetika dhe
studimi i bio-muzikës, siç është frymëmarrja dhe “gjuha pre-verbale e trupit
njerëzorë”, ky konstatim për "standardin muzikorë", ka edhe element gjenetikë
është edhe shprehje e drejtpërdrejtë e unitetit gjenetik të llojit.
Shumë studiues të shkencave të komunikimit, gjuhës, sociologë dhe
filozofë, muzikantë modernë dhe post-modernë e konsiderojnë muzikën si gjuha që
njerëzit flasin.
Sociologu dhe filozofi gjerman Teodor Adorno shkruante se: “Muzika
është e ngjashme me një gjuhë”.
Nëse kemi standardin gjuhësor të gjuhës shqipe, duke e konsideruar
muzikën gjuhë (jo-verbale) kemi edhe standardin muzikorë të muzikës shqiptare
me “dialektet dhe nëndialektet muzikore”, të cilat janë të lidhura me dialektet dhe
nëndialektet e gjuhës së folur.
Muzikologu Loro Sata në artikullin “Polifonia dhe kryevepra shqiptare,
isoja, dje dhe gjithmonë”, botuar në gazetën “Mapo” me 14 Maj 2015 shkruan se:
“ISO – ja e cila, për hir të së vërtetës, në këngën polifonike shqiptare, labe
e toske me dialektet, nëndialektet e stilet që paraqitet ka pasur, ka dhe do ta ketë
përjetësisht për qëllim të: sigurojë, të garantojë logjikën e mbështetjes modale të
linjave muzikore të grupit vokal, grupit polifonik– racionalitetin harmonik – të
polifonisë kontrapunktistike; një ritmikë këmbëngulëse dhe të vendosur;
interpretimin vokal të këngës gjithnjë në regjistrin e lartë të tingëllimit; veçanërisht
hapësirë e pafundme, e tejskajshme, e asaj natyre dhe e atij karakteri kaq spontan,
improvizues të zërit të parë; të zotërimit të një fantazie, aq të “çuditshme”
mahnitëse e po kaq mjeshtërore, pasuruar nga një endje filigrane e stërholluar e
stilit polifonik të Skraparit”.
Standardi gjuhësor i gjuhës shqipe është bazuar duke u formuar në
toskërishten letrare. Por në të janë përfshirë edhe elementë të nevojshëm të
gegërishtes letrare, sigurisht pak elementë nga gegërishtja. Për të vërtetuar një
“hipotezë” të tillë, kam prezantuar në aktivitetin, “Dita kulturore minoritare
Përmetare”, me datën 23. Qershor. 2016 në Përmet, dy “shembuj” gjuhësorë dhe
artistik të "Iso-Polifonisë toske" me këngën shkodrane "Pranvera filloi me ardhë"
dhe Kabasë Përmetare ne "Jaren", në formatin e një “politematizmi”, bazuar në
tema të ndryshme, por në rastin e "standartit muzikorë" të përafërta nga intonacioni
duke i luajtur njëkohësisht në skenë.
Umberto Eço shkruan: “Muzika të kishte një dimension sintaksorë, por jo
një dimension semantik”.Sipas teorisë së Umberto Eços: “Sintaksa e muzikës
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shqipe është tërësia e mënyrave të bashkimit në ligjërim e fjalëve (shenjave
muzikorë introvertë dhe ekstroverte) të gjuhës së muzikës shqiptare sipas kuptimit
dhe natyrës “gramatikore” muzikore, bashkë me marrëdhëniet e vendosura midis
fjalive muzikore (njësive) të formuara prej tyre, (tek iso-polifonia marrësi kthyesi
dhe hedhësi, tek kabaja dhe jare, (pyetjet dhe përgjigjet, (fjalitë) muzikore) me
rregullsitë përkatëse muzikore (masa, koha, lartësia dhe ngjyra e tingullit, modet,
tonaliteti, harmonia), për të shprehur mendimet dhe konceptet dhe “tekstet
muzikore” e për t’ua bërë ato të njohura dhe të kuptueshme të tjerëve.
Iso-polifonia është një vlerë e madhe e folklorit shqiptarë. Iso-polifonia ose
“polifonia me iso” është dukuria bazë muzikore në Shqipërinë e Jugut, e cila
konsiderohet një dukuri shpirtërore unikale e banorëve të Shqipërisë së Jugut. Kemi
Iso-polifoninë toske dhe atë labe.Iso-polifonia shqiptare është realisht një ndër
supervlerat e folklorit muzikor shqiptar por dhe të traditës botërore folklorike në
përgjithësi. Struktura e ndërtimit të shumëzërëshit polifonik me Iso, Lab apo Tosk,
është shprehje e drejtpërdrejtë e unitetit gjenetik të llojit siç është homofonia (me
një zë) gege shprehje e drejtpërdrejtë e unitetit gjenetik të llojit.
Prej praktikës qindra shekullore janë ndërtuar formulat të cilat shprehin në
thelb strukturën e Iso-polifonisë popullore. Ajo e cila ngërthen në një të vetëm
tiparet e veçanta të zërave të tjerë, përbërës të shumëzërëshit.
Në këtë kontekst muzikologu Loro Sata po në artikullin “Polifonia dhe
kryevepra shqiptare, isoja, dje dhe gjithmonë”, botuar në gazetën “Mapo” me 14
Maj 2015 shkruan se: “Ja disa nga karakteristikat e stilit bënçor-Tepelenë: Duhet
zotëruar frymëmarrja e gjerë dhe e thellë e melodisë së marrësit; Kontrapunkti
aktiv që mbart dhe sjell zëri i dytë; Ritmika e përzierë dhe e pasur muzikore;
Pasuria dinamike shoqëruar nga begatia e shndërrimeve agogjike të saj. Ndërsa
duke kaluar në interpretimin e këngës labe të stilit tragjasiot –Vlorë spikasin
melodia e folur, recitative, dominuar nga përmbajtje me shprehje të theksuara
epike; Ritmika shumë e aksentuar; Dinamika e zhdërvjellët; Regjistri qendror i
tingëllimit zanor; Harmonia zanore – modet mbi të cilët zhvillohet melodia, i
përket tipikës popullore; Kontrapunti i ngjeshur i zërave, etj. Dukuri dhe veçori të
tjera shpalos stili piluriot – po i Vlorës, i cili shquan për pika të përbashkëta me
zërin e parë dhe të dytë të stilit bënçot –Tepelenë; për vibrimin vërtet karakteristik
dhe plot larmi ngjyrash të zërit të tretë; zotërimin e një modaliteti, harmonie të
qëndrueshme, si të zërit të tretë, po ashtu edhe atij të katërt, të isos”.
Zonat kryesore etnografike që përbëjnë Labërinë janë Kurveleshi,
Mesapliku, Drashovica, Topalltia, Treblova, Gorishti, Kudhësi, Lopësi, Kardhiqi,
Rrëzoma, Bregdeti, Dukati.
Labçe këndohet gjithashtu në Zagorie, Lunxhëri, Malëshovë, Rrëzë e
Tepelenës, Dragot, Kras, Izvor, Buz, Mallakastër, zona të cilat mund t’i
konsiderojmë si rrethinat të Labërisë.
Ramadan Sokoli ishte i pari që përcaktoi rëndësinë e Isos në natyrën e
polifonisë popullore tek vepra: “Folklori muzikor shqiptar morfologjia”, Tiranë
1965, ku shkruante:…atje ku flitet gegërishtja kemi muzikën homofonike, kurse
përposhtë këtij lumi atje ku ndihet rotacizmi i bashkëtingëllores n në r ose diftongu
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ua e tjera veçori fonetike të toskërishtes atje ndihet dhe isoja sëbashku me veçoritë
e tjera polifonike”.
Kaba-ja është Iso me zë të lartë. Kabaja është pjesë muzikore popullore, e
shtruar, që luhet zakonisht me gërnetë ose violinë. Kemi Kaba përmetare, Kaba me
gërnetë (me violinë ose dajre). Kabaja e luajtur me gërnetë apo me violinë, është
llojformimi më i plotë e i përkryer në muzikën popullore Iso Polifonisë me vegla të
Shqipërisë Jugore, që mund të krahasohet fare mirë me koncertin instrumental të
muzikës së kultivuar.
Ndërsa Jare është tipologji e veçantë e ahengut shkodran. Sipas Tahir
Dizdarit nga arabishtja “Jar”, do të thotë, mik shok, dashnor, objekt dashurie. Po në
turqisht “Jar”, Sipas Ramadan Sokolit me këtë emër përfshihen një grup këngësh
në perden IX (“leva”) të ahengut qytetar, të cilat fillojnë me interecionin “Jar-e”
para çdo strofe. Në njëfarë kuptimi “Jaret” janë të ngjashme me “Kabatë”, me zë,
për shkak të veçorive instrumentale që mbartin, si p.sh. ambitusi (busulla) shumë i
gjerë dhe ritmi i lirë i ndërtimit të tyre.
Kabaja me gërnetë është gjithashtu, padyshim gjinia dhe struktura më e
plotë kompozicionale e së qarës me vegla muzikore.
Fjala ka fuqi më të madhe “hëpërhë” se tingulli dhe ngjyrat. Asociacionet e
tingullit dhe të ngjyrave, mesazhi dhe domethëniet e tyre janë më të
“papërcaktuara” se fuqia e fjalës për botën kuptimore të muzikës dhe pikturës. Në
këtë kontekst, për të kërkuar në formë shkencore për mesazhet dhe domethëniet e
tingullit dhe ngjyrave, studjuesit e shkencave të komunikimit dhe gjuhës i janë
drejtuar teorisë së shenjave, semiotikës. Biles ka shkencëtarë të komunikimit që
pretendojnë se:“Muzika zë një botë semiologjike e cila, në nivelin filogjenetik
(lindja, origjina) dhe ontogjenetik (zhvillimi), ka një prioritet mbi gjuhën e folur.
Muzika do ta ndihmojë gjuhën e folur për krijimin e kuptimeve të reja.
Sipas semiologut Augusto Poncio: “Metodika e semiotikës së muzikës
është një metodikë e dëgjimit”. Metodika e dëgjimit të "Iso-Polifonisë toske",
Kabasë Përmetare, Këngës shkodrane "Pranvera filloi me ardhë" dhe "Jares" etj.,
është një metodikë e dëgjimit dhe të luajturit për të arritur një botë kuptimore për
gjuhën e muzikës së këtyre zhanreve muzikore dhe vërtetimin e hipotezës së
“standardit muzikorë” të muzikës shqiptare, krahas interpretimit shkencorë
semiotik (teoria e shenjave dhe simboleve) dhe muzikologjik.
Muzika është gjuhë dhe ka standartin e saj. Këtë hipotezë e kanë mbrojtur
dhe e mbrojnë disa shkencëtarë të linguistikës, modernë dhe post-modernë dhe
artistë të mëdhenj pianist, studiues muzike dhe kompozitorë. Në një koncert të
zhvilluar para disa muajsh në Tiranë me autorët e muzikës serioze nga vendet e
Vishegradit, Poloni, Hungari, Ceki dhe Sllovaki takova Gabor Eckhard pianist i
shkëlqyer nga Hungaria, profesor në Akademinë e arteve në Budapest. I thashë që
muzika e Franz Listit, në shumë momente të veprës tingëllonte qartësisht
"hungarisht" me standardin hungarez, ndryshe nga ajo e Bedrich Smetana dhe
Antonin Dëorzhak që tingëllonin qartësisht në gjuhën standarde ceke. Biles gjuha
muzikore e Bedrich Smetana ndryshonte qartë nga kompozitori sllovak Eugen
Suchon, që pothuajse kanë gjuhë të njëjtë me ndryshime të caktuara gjuhësore,
leksikore dhe semantike dhe standartin e gjuhës sllovake. Natyrisht Shopeni
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tingëllonte në planin gjuhësorë dhe shprehës polonisht dhe mbi të gjitha gjuha
muzikore e Shopenit ka edhe vlera të veçanta "shenjore" artistike. Dhe pa diskutim
në “Vallen simfonike” të profesor Thoma Gaqit dukej qartë ndikimi i gjuhës shqipe
dhe dëgjohej qartë standardi i gjuhës sonë. Profesor Eckhard ishte shumë dakord
me këtë hipotezë. Gabor Eckhard ishte gjithashtu edhe një studiues i semiotikës së
muzikës. Linguisti i madh Roland Barthez ka qenë pianist dhe kur e kanë pyetur,
nëse muzika është gjuhë ishte pak i paqartë. Por “dyshimin”, “hipotezën e
papërfunduar” të Roland Barthez po e vërteton shkencërisht dhe po e çon shumë
lart semiologu dhe pianisti finlandez me famë botërore Eero Tarasti. Tarasti ka
shkruar shumë punë, studime me vlera shkencore për semiotikën e muzikës që do
të ndihmojë jo vetëm deshifrimin dhe krijimin e domethënieve dhe vlerave të reja
muzikore por edhe gjuhën e folur për të krijuar domethënie dhe vlera të reja në të
ardhmen.
Takimi me semiologun me madh italian Giovani Morelli, më ndihmoi
shumë për të kërkuar shkencërisht dhe shkruar për semiotikën e muzikës dhe
konstatuar dhe pretenduar "standartin e muzikës shqiptare", që kërkon studime dhe
përfundime të mëtejshme shkencore. Morelli më bëri të njohur veprën e semiologut
të madh finlandez Eero Tarasti.
Një shembull i qartë dhe i pakundërshtueshëm janë edhe filologët dhe
kompozitorët Atë Bernardin Palaj dhe Atë Martin Gjoka, të cilët kanë qenë
muzikantë shumë të mirë dhe kanë lënë punë shumë të mira për gjuhën shqipe. Siç
duket muzika ka ndikim tek studimet e tyre gjuhësore, për albanologjinë me shumë
vlera. Prandaj muzika ka një ndikim të madh për gjuhën e folur. Në botën postmoderne studimi i muzikës dhe loja në një instrument për gjuhëtarët dhe studiuesit
e gjuhës është i domosdoshëm për krijimin e një bote më imagjinare dhe pasurimin
e gjuhës së folur, krijimin e "sinjifikateve" (domethënieve) të reja dhe standardit të
gjuhës së mrekullueshme shqipe.
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