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SKENDER ASANI

SKËNDERBEU I RI
(Një interpretim ndryshe)
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve tashmë është
bërë një epiqendër e historisë sonë kombëtare, edhe përtej kufijve, ashtu që ky vit –
që do të jetë në shenjë të këtij përvjetori – është i mbushur edhe me plot aktivitete
që kalojnë përmes institutit tonë. Madje, nëse nuk do të isha modest, do të thosha se
mburremi që edhe një sërë aktivitetesh që organizohen nga Tirana e Prishtina,
tashmë kalojnë përmes Shkupit. Dhe, kjo është mirënjohje jo vetëm për punën e
Institutit, por për gjithë shqiptarët e Maqedonisë, për shkencën dhe kulturën në
vendin tonë, por edhe për të gjithë ata që e kanë ndihmuar dhe e ndihmojnë
Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve.
Figura e Skënderbeut, që është trajtuar pa fund herë nga historianë të
Perëndimit e të Lindjes, për të cilin janë interesuar dhe kanë shkruar diplomatët,
politikanët e, veçmas, historianët, vazhdon edhe sot t’u flasë jo vetëm shqiptarëve,
por edhe Ballkanit dhe Europës, në përgjithësi.
Në planin shqiptar Skënderbeu është më shumë se hero kombëtar. Përtej
trajtimeve folklorike dhe herë-herë tifozerike e për interesa të ngushta grupore e
ideologjike, Skënderbeu është pika që i unifikon shqiptarët. Ai është edhe një
Gjergj krishterë, herë katolik e herë ortodoks, por edhe një Skënderbe mysliman.
Ai është emblema e shëmbëllimit të shqiptarit që pas disa shekujve do ta
portretizonin Pashko Vasa e, përgjithësisht, Rilindja kombëtare shqiptare. Ai është
metaforë e shqiptarisë. Përmes Besëlidhjes së Lezhës, ai na çoi mesazhin se ndarjet
mbi baza fisnore ose ndarjet e tjera asnjëherë nuk mund të prodhojnë sukses. Ai
është pika e pikëprerja e Lekë Dukagjinit dhe e Lekë Zaharisë, e Topiajve,
Arjanitëve dhe Balshajve, si dhe e të gjitha fiseve të tjera arbërore, që u mblodhën
nën Besëlidhjen e tij. Duke lëvizur nëpër trojet arbërore, ai i bëri koshient fiset e
mesjetës shqiptare se ata ishin një komb dhe duhej të angazhoheshin për të
bashkëpunuar mes vete. Kjo do të thotë se ai bëri një homogjenizim, që ishte
substrati i indit kombëtar shqiptar që do të krijohej më vonë. Pos tjerash, ky
sigurisht është edhe një mesazh për shqiptarët në Ballkan, se vetëm duke qenë
unikë në interesat e tyre, natyrisht edhe në paqe me fqinjët, do të mund të jenë një
komb i suksesshëm dhe i prosperuar.
Dimensioni i dytë që do të doja ta vë në spikamë është fakti se në kohën e
Skënderbeut u shkrua fjalia e parë shqipe. “Formula e Pagëzimit”, e shkruar nga
Pal Engjëlli, kryepeshkopi i Durrësit dhe mik e diplomat i Skënderbeut, është
dokumenti i parë i gjuhës shqipe. Andaj, derisa gjuha shqipe e ka këtë formulë si
kryefjalën e saj historike, gjithnjë do të shënohet se shqipja filloi të shkruhej
pikërisht në kohën e Skënderbeut dhe kjo është një pikë tjetër e rëndësisë që solli
epopeja e tij për gjuhën dhe kulturën shqiptare. Dhe, nëse shprehemi figurativisht,
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derisa Pal Engjëlli na mësoi të pagëzojmë shqip, ky – në një mënyrë – është edhe
pagëzimi që Skënderbeu ia bëri kohës së tij.
Një dimension tjetër që është veçanërisht i rëndësishëm për kohën dhe
rrethanat tona është bashkëpunimi i tij me fqinjët. Ai ka faza të mira të
bashkëpunimit gati me të gjithë fqinjët e tij, qofshin ata sllavë, bizantinë ose turq
osmanlinj. Madje, edhe lidhjet e tij familjare, përtej këtyre kufizimeve, e nxjerrin
atë si një figurë që sot shumëkush mund ta ëndërronte në Ballkan. Kishte një degë
familjare me osmanët, kjo përmes nipit Hamzë Kastrioti, kishte një lidhje familjare
që e lidhte me sllavët, ndërsa një vëlla i tij përfundoi në një manastir ortodoks
bizantin. Ndonëse kjo mund të llogaritet një traditë mesjetare, e vërteta është se
Gjergji ynë, Skënderbeu, nuk pati ndonjë përplasje me asnjë nga fqinjët e tij sllavë
e bizantinë. Prandaj, në kohën kur ne, sipas kërkesës së kohës sonë, gjurmojmë për
të gjetur pika që na bashkojnë e jo vija që na ndajnë, Skënderbeu është një figurë,
edhe më përmasa ballkanike, që i flet ndryshe historisë së rajonit tonë të trazuar.
Dimensioni i tretë dhe mbase i fundit është Skënderbeu si hallkë e jonë me
Perëndimin. Duke bashkëpunuar me qendra të ndryshme të Perëndimit dhe e duke
e ndihmuar, veçanërisht, princin e Napolit, Skënderbeu na bëri shenjë se nga duhet
të jetë orientimi ynë në të ardhmen. Shikuar në aspektin diplomatik, miqësia me
Vatikanin dhe admirimi që gëzonte ai në Perëndim ishin dëshmi se shqiptarët janë
një komb europian dhe se ata një ditë do ‘i ktheheshin kontinentit mëmë. Dhe,
derisa sot shqiptarët në Ballkan, pavarësisht se në cilat shtete gjenden, e kanë marrë
këtë mesazh saktë dhe qartë, duke qenë unikë e të pa kompromis se Europa është
strumbullari i shqiptarisë së shekullit të ri, Skënderbeu mund të mburret se ai qysh
në mesjetë na kishte dhënë udhërrëfyesin më të mirë për prosperitetin dhe
mirëqenien tonë.
Marrë në përgjithësi, do të më lejoni të konstatoj se Skënderbeu është figura që
sot u flet shqiptarëve përmes unitetit të kombit dhe përmes kultivimit të gjuhës e
kulturës kombëtare. Madje, edhe përkundër faktit se disa historianë dhe tifozë të
ndryshëm e kanë paraqitur Skënderbeun sipas prirjeve e kërkesave të tyre
ideologjike, kundruar edhe sipas nevojave të kohës, më lejoni të konstatoj se
shqiptarëve u duhet sot një Skënderbe i Rilindjes Kombëtare, një Skënderbe që i
bashkon shqiptarët, që i rrafshon dallimet krahinore e fisnore, një Skënderbe që i
shkrin përkatësitë religjioze dhe një Skënderbe që nuk na përplas me asnjë komb
tjetër. Në këtë kontekst, Skënderbeu i flet edhe Ballkanit, duke i bërë ftesë për paqe
dhe bashkëjetesë mes popujve, ndërsa po ky Skënderbe i flet edhe Europës se
shqiptarët, por edhe të tjerët në këtë rajon, do të duhet t‘i kthehen origjinës së tyre
qytetërimore në Perëndim.
Po e përfundoj fjalën time duke thënë se edhe neve shqiptarëve, por edhe të
gjithë popujve të tjerë në rajon, na bën nderë promovimi i këtyre figurave, andaj
shënimi i këtij përvjetori është edhe shënim dhe shënjim i vijës dhe orientimit tonë
si shqiptarë edhe në Maqedoni, në Ballkan dhe në Europë. Skënderbeu edhe pas
gjashtë shekujve vazhdon të na mbajë leksione! Dhe, ne vazhdojmë të marrim
mësim prej tij.
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MID’HAT FRASHËRI

SKANDERBEGU1
Shqiptarë! A e njihni këtë emër? Ky burrë është trimi i Shqipërisë,
që qe munduar 30 vjet për lirinë e saj. Emër i vërtetë i tij është Gjergj Kastrioti
dhe i ati quhej Gjon Kastrioti; ka lindur më 1405 në Krujë.
Mbreti i Turqisë, Murat II, si mundi t'anë e Skanderbegut, e kish marrë
peng së bashku me tre vëllezërit e tij më 1423. Në mes të vëllezërve, Gjergji,
që mori emrin Skander Beg, ish më trimi, m'i forti dhe m'i bukuri. Murati e
donte shumë dhe e bëri krye në ushtri; dhe në çdo luftë, q'e dërgoi, burri
shqiptar qe gjithnjë mundës, e kurr'i mundur. Po turkut të lig, Muratit, zu
t'i vijë nakar dhe donte të humbiste Skënderi. Shumë herë thërriste njerëz
trima e të fortë dhe i vinte të luftonin me shqiptarët, duke shpresuar se
Skanderbegu do të vritej ndonjë herë. Po ky, gjithnjë qe ngadhënjyes; Muratit
i shtohej nakari dhe të tre vëllezërit ia prishi; vetem këtë kish frikë ta
humbiste, se ushtria e donte fort tepër; e kush nuk e donte një shqiptar me
shpirt si Skënderin? Në çdo luftë ish fitues dhe shumë trimëri kish treguar.
Po trimit zemra s'i rrinte e përejtur: mendohej kurdoherë për mëmëdhenë
e tij; lot i shkonin shumë herë.
I ati, Gjoni, vdiq dhe armiku
e bëri të tij Shqipërinë. Po
Skanderbegu e liroi më 28 nëntor 1443.
Më 1449, Murati, me ushtri të madhe vajti vetë në Shqipëri edhe qëndroi
përpara Krujës; po trimat e mundën dhe e dëbuan.
0 i mjerë Murat, e qysh guxon të vesh në atë vent të bekuar, atje tek
rrinë Perënditë! Në 1451, Murati vdiq dhe hipi në fron Mehrneti II, i cili mori
Stambollin.
Mbretërit e Evropes u gëzuan tepër, se të mos qe burri shqiptar,
halldupët si qenër të tërbuar kishin për të tmerruar tërë Evropën. Po nga
këta mbretër, asnjë s’dërgoi ndihrnë në Shqipëri. Mehmeti dërgoi 50.000
ushtarë në jug të Shqipërisë; Skanderbegu i mundi dhe i dëboi; në këtë kohë
u hodh në Itali, për të ndihmuar Ferdinantin. Ah, o trim! Sa njeri i mirë, sa
shpirt të lartë ke! Sot, pse s'ka njerëz si ty në Shqipëri? Eja një herë të na
shpëtosh dhe tani nga zgjedha!
Sado që s'qe i plagosur në luftëra, trimi me fletë i Shqipërisë, ai burrë
zemërflorinjtë, mendjeflakti, ai që u përpoq për lirinë e mëmëdheut, ai që i
mundi në 20 beteja barbarët turq, më në fund frym'e tij u shua. E zeza vdekje
i erdhi, kur s'ish më shumë se 63 vjet, më 1468. Pse moj vdekje e shkretë e

1

Botuar te gazeta “Albania” e Faik Konicës, Bruksel 1897, me pseudonimin Skëndo
Frashëri; shkruar kur Mid’hati ishte 16 vjeç dhe jetonte ende në Stamboll.
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godite atë trim? Pse s'e le të kish shpëtuar mëmëdhenë? Turqit, pas vdekjes
së Skanderbegut, pak nga pak e morën Shqipërinë.
O djemt'e Shqipërisë! Me ç ’ f a q e mund të dalim sot përpara botës ne, qe
po mbajmë zgjedhën e të huajve në zverk!? A nuk jemi shqiptarë, të bijtë e
Skënderit? Pse rrimë nën turqit ne, që gjithë bota na kanë për trima, pse
flemë dhe nuk zgjohemi?
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SHEFKIJE ISLAMAJ

KARAKTERIZIMI I SKËNDERBEUT NË
ROMANIN “SKËNDERBEU” TË SABRI GODOS
Romani historik “Skënderbeu” i Sabri Godos është botuar 507 vjet pas vdekjes
së Skënderbeut, më 1975. Është ribotuar shumë herë, ndërkaq varianti i botuar më
2008 është ripunim. Konsiderohet ndër romanet më të rëndësishëm të tij dhe ndër
romanet historikë më të mirë shqiptarë.
Arsyeja pse u mendua të trajtohet kjo temë në këtë përvjetor të madh është se
Sabri Godo përmes këtij romani ia ka dhuruar pakursyeshëm kryepersonazhit të tij,
Skënderbeut, dhuntinë e tij të shquar rrëfimtare, vëzhguese e krijuese të
materializuar në një histori letrare, përkatësisht në një biografi të letrarizuar e të
dokumentuar mjeshtërisht brenda faqeve të një romani. Romani edhe pse dokument
fiktiv është mbështetur fort në elemente bazë faktike dhe kështu është shndërruar
në një dokument historik të besueshëm, për aq sa lejon një vepër artistike, si për
figurën e Skënderbeut e figurat e tjera e të shumta, si për kontekstin historik,
shoqëror, politik, fetar e kulturor të mesjetës shqiptare. Në të vërtetë, ky roman bart
më vete një karakterizim të jashtëzakonshëm fizik e sidomos psikologjik, moral,
ideologjik, fetar, luftarak të Skënderbeut, por edhe të personazheve të tij të shumtë
realë e të sajuar brenda një konteksti të përbërë historik.
Romani “Skënderbeu” i Sabri Godos është roman polifonik, roman qe tregon
realitetin nga këndvështrime të ndryshme përgjatë një periudhe pothuajse njëqind
vjeçe në një mjedis mjaft të gjerë ku janë ndërthurur ngjarje të rëndësishme të
historisë sonë të kohës së Skënderbeut. Romani ka elemente epike, lirike, proze, ka
monologë, dialogë, filozofi, legjenda, dokumente, letra - elemente këto që e bëjnë
roman të tillë.
Roman “Skënderbeu” i Sabri Godos zë vend të rëndësishëm në gjithë korpusin
e veprave kushtuar Skënderbeut, si për temën, si për mënyrën e trajtimit të figurës e
të epokës së tij, si për anën artistike-gjuhësore. Si i tillë ai përmbush interesimin
intelektual–njohës interesimin estetik dhe interesim praktik të lexuesit, kritere këto
që, sipas studiuesit Vejn But (Wayne Booth) një roman mund të quhet i madh. Në
“një tregim gjithmonë ekziston lexuesi” thotë Umberto Eko, dhe “ky lexues është
përbërës qenësor jo vetëm i procesit narrativ, por edhe i vetë narracionit”. Së
këndejmi Skënderbeu i Sabri Godos, shikuar edhe nga ky aspekt, përkatësisht nga
aspekti i receptimit nga lexuesi shqiptar, meriton një cilësor të tillë.
Skënderbeu në romanin e Sabri Godos është në rend të parë figurë historike,
por është edhe njeri me jetë të brendshme, si çdo njeri tjetër. Shkrimtari, i çliruar
dukshëm nga tradita dhe i mbështetur qëndrueshëm në faktografinë historike, ka
arritur artistikisht të realizojë një roman personazh struktura semantike e të cilit
përmban me vete “konceptimin dhe idetë e dijes historike të kohës” kur u shkrua,
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në të vërtetë në këtë roman, shkrimtari “ u bënë jehonë artistike ideve dhe
vizioneve të historiografisë sonë për Skënderbeun”. Skënderbeu si personazh u
modelua artistikisht në mbështetje të të dhënave të ditura historike për të, në rend të
parë të atyre që sjell vepra e gjithkohshme e Marin Barletit për Skënderbeun, vepër
mbi të cilën janë ndërtuar shumica e veprave historike e artistike për të, numri i të
cilave është tejst i madh.
Fabula e romanit “Skënderbeu” është në funksion të personazhit,.Shkrimtari
Sabi Godo ka arritur të vërë një baraspeshë duke e vendosur edhe personazhin e vet
Skënderbeun si figurë historike në funksion të fabulës se romanit, për çka ky roman
konsideroj se i zgjeron kufijtë e vet përtej emërtimit roman i personazhit, i cilësuar
kështu nga shumica e studiuesve që janë marrë me këtë roman. Prandaj, përmes
fabulës se këtij romani edhe Skënderbeu si personazhi kryesor bashkë me
personazhet e tjerë të shumtë, realë e imagjinarë, janë në funksion të fabulës që ka
në qendër shtjellimi njëzet e pesë vjet luftërash, betejash e ngjarjesh që kanë
shënuar historinë e Arbrit në shekullin XV.
Sado romani Skënderbeu qëndron midis fiksonit dhe faktit, Skënderbeu
personazh më shumë bën jetë historike sesa letrare. Kjo ka përcaktuar natyrisht
edhe gjuhën, përkatësisht mjetet gjuhësore që ka përdorur shkrimtari për ta
modeluar artistikisht strukturën e këtij romani, përkatësisht figurën historike të
Skënderbeut dhe kontekstin historik të kohës dhe të hapësirës. Mund të thuhet pa
mëdyshje se jo vetëm romani Skënderbeu i Sabri Godos shquhet ndër realizimet më
të mira artistike në llojin e vet, por edhe Skënderbeu është një ndër personazhet
historike më të realizuara në letërsinë shqipe.
Bashkëmarrëdhënia e ngushtë midis faktit dhe fiksionit,midis argumentit dhe
trillimit, si pikësynim i tejdukshëm i shkrimtarit, ka kushtëzuar që diskursi i
romanit të ketë veçoritë e ligjërimit artistik dhe të atij historiografik. Në të vërtetë,
ndërmarrëdhënia midis faktit dhe fiksionit ka kushtëzuar ndërmarrëdhënie midis
ligjërimit artistik dhe ligjërimit shkencor-historiografik. Së këndejmi, shkrimtari
Sabri Godo, në saje të njohjes së thellë të gjuhës shqipe dhe të ndjenjë së zhvilluar
gjuhësore-estetike, në saj të përvojës së pasur si shkrimtar dhe, sidomos në saje të
njohjes së lëndës historike, ka arritur të sendërtojë në shkallë të lartë këtë
ndërmarrëdhënie midis faktit dhe fiksionit, përkatësisht midis ligjërimit artistik dhe
ligjërimit shkencor-historiografik. Në funksion të karakterizimit gjuhësor të
Skënderbeut, në këtë roman, me shkathtësi të shquar artistike e gjuhësore janë
aktualizuar mjete gjuhësore të të dy këtyre ligjërimeve sipas tipologjisë së
stilistikës funksionale në raport me konceptimin, botëvështrimin, ndjeshmërinë
romantike, që ka përçuar kjo figurë në botën dhe në kujtesën shqiptare.
Karakterizimi gjuhësor i Skënderbeut, pra është realizuar, pos me mjete
gjuhësore asnjanëse e me stil historiko-shkencor, edhe me mjete gjuhësore-poetike,
me stil letrar-artistik, që parakupton domosdoshmërisht edhe me patos, retorikë,
gjuhë zbukuruese, përdorim të dendur të metaforave, të epiteteve, të krahasimeve
dhe të fjalorit poetik. Me kë rast duhet të thuhet se në kontekstin e përdorimit të
gjuhës, përkatësisht të mjeteve gjuhësore-stilistike, individualizuese për stilin
shkencor-historiografik dhe për stilin e letërsisë, romani shpreh maturi duke ruajtur
kështu emërtimin e tij roman historik, përkatësisht roman që trajton një temë nga e
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kaluara e ndritshme e një popull që ka ecur nëpër shekujt vijues me aureolën
romantike e veshjen mitike për Skënderbeun dhe epokën – një maturi dukshëm e
dalluar nga ajo që karakterizon të gjitha veprat pararendëse të saj në letërsinë
shqipe që i kushtohen Skënderbeut. Ky ligjërim, përkatësisht këto mjete gjuhësore
poetike, janë aktualizuar në rend të parë për ta madhëruar forcën fizike dhe forcën
shpirtërore të Skënderbeut, po edhe forcën fizike dhe forcën shpirtërore të popullit
të tij, pamjen, përkatësisht bukurinë e madhështinë e tij dhe të vendit të tij, lëvizjet
e qëndrimin, urtinë e maturinë, zemërgjerësinë e bamirësinë, luftarakësinë dhe
diplomacinë, virtyte e dhunti të tjera të çmuara, reale, të dëshmuara nga
dokumentet historike, po edhe imagjinare, të sajuara nga vetë shkrimtari Sabri
Godo.
Po cili është Skënderbeu i Sabri Godos? Sa është i vërtete? Si e karakterizon
gjuhësisht ai?
Sipas historianit të shquar dhe biografit më të mirë shqiptar të tij Kristo
Frashëri “shekujt nuk kanë përcjellë asnjë dokument me një përshkrim mbi tiparet e
fytyrës së Skënderbeut hartuar nga ndonjë njeri që e ka njohur atë nga afër” , pra,
“nuk jemi në dijeni, thotë ai, nëse ekziston një përshkrim i tillë”. Skënderbeun e
njohim ne dhe e njeh bota përmes ikonografisë shumë të pasur e të larmishme, mbi
të cilat janë mbështetur vepra historike e letrare e me të cilat janë marrë studiues
vendës dhe studiues të huaj, prandaj karakterizimi gjuhësor i kryeheroit tonë në
romanin e Sabri Godos në vijat e përgjithshme është i besueshëm, i qartë, intuitiv, i
tillë çfarë na e ka mësuar historiografia jonë e cila është ndërtuar mbi faktografinë e
historiografinë e pasur evropiane e më gjerë dhe patjetër mbi veprat artistike,
letrare-biografike dhe atyre të arteve të tjera. Ky karakterizim gjuhësor realizohet 1.
përmes përshkrimit të jashtëm të pamjes së Skënderbeut, përkatësisht të këtyre
elementeve: fytyra (sytë, flokët, hunda, mollëzat, mjekra, qafa), trupi (lartësia,
shtati, kraharori) dhe veshja – në këtë përshkrim të quajtur i jashtëm mbizotëron
përdorimi i emrave dhe mbiemrave, fjalitë e zgjeruara dhe figurshmëri e pasur,
sidomos metafora dhe krahasimi, dhe 2. përmes përshkrimit të brendshëm, që
realizohet në rend të parë me skicimin e karakterit: tiparet, ndjenjat, të menduarit,
sjellja, botëkuptimet, ndjesitë.
Përshkrimi i plotë i figurës së Skënderbeut krijohet përmes ndërthurjes së
elementeve të përshkrimit të jashtëm dhe atij të brendshëm. Karakterizimi social,
fjala vjen, ka përcaktuar pozitën e tij shoqërore ndër vite që nga koha kur ende nuk
ishte kthyer në atdhe e deri në fund të jetës së tij. Shkrimtari përmes një fjalori të
veçantë, përmes një ligjërimi ku mbizotëron përdorimi i leksikut të veçantë me
veçori terminologjike, të leksikut me prejardhje orientale dhe latine me të cilin
leksik tipizohen jo vetë personazhet po edhe mjedisi e koha. Ndërkaq,
karakterizimi psikologjik zbulon gjendjen shpirtërore, ndjesitë, shqetësimet,
emocionet e Skënderbeut që përjeton në situata të ndryshme, përballë sfidave dhe
vështirësive të shumta, në luftë dhe në paqe. Ky karakterizim sendërtohet edhe
përmes përshkrimit të ndodhive të vogla, përmes dialogëve me njerëz të afërt, të
thjeshtë, në takime zyrtare, me miq e me armiq, situata këto që zbulojnë mirë botën
e brendshme të kryeheroit.
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Romani zbulon edhe karakterizimin etik të Skënderbeut përmes raportit të tij
me figurat e tjera historike dhe në përgjithësi me personazhet e romanit, reale dhe
imagjinare, me qëndrimin e sjelljen e tij ndaj tyre ku shpalosen me dorëlirësinë e
shkrimtarit virtytet e shumta të Skënderbeut. Në përgjithësi shkrimtari ka arritur ta
portretojë në plotësi figurën e tij.
Po te kemi parasysh tipologjinë prej 5 tipave të heronjve letrarë të kritikut
letrar dhe historianit të letërsisë Northrop Fraj, Skënderbeu nuk mund të hyjë
plotësisht në asnjërin prej këtyre tipave Sipas paraqitjes dhe sipas përfytyrimit që
krijojmë gjatë leximit të romanit të Godos, Skënderbeu i takon tipit 4 që ka
parasysh figurën që nuk qëndron mbi njerëzit e tjerë të mjesidit të vet, pra është
njeri prej nesh, kurse sipas bindshmërisë që krijohet është një figurë e letërsisë
realiste. Megjithatë, atij nuk i mungojnë as elemente që mund ta karakterizojnë atë
sipas tipit të parë, të po kësaj tipologjie, pra si figurë që qëndron mbi njerëzit e tjerë
dhe mjediset e tyre – një si gjysmëzot, sepse rrëfimi për të shoqërohet edhe me
elemente mitike, elemente legjendash, kurse figurshmëria funksionalizohet në rend
të parë me metafora, epitete dhe hiperbola.
Sa i përket veçorive formale-kuptimore që karakterizojnë ligjërimi i Sabri
Godos posaçërisht në përshkrimet në përgjithësi e në karakterizimin e Skënderbeut
dhe të situatave ku vendoset ai, në veçanti, shkrimtari aktualizon mjete të ndryshme
gjuhësore e stilistike të cilat luajnë rol në thurjen e ligjërimit dhe në shprehjen e
mendimit me ngjyrim emocional. Shembull:
Skënderbeu pa së largu se lumi nuk kalohej. Njerëzit dhe kuajt ishin të lagur
deri në kockë e të pangrënë. Ai urdhëroi të bëhej pushim dhe të ndizeshin zjarret.
Shkarpat e lagura tymosën gjatë, po më në fund zjarret u ndezën dhe nga rrobat
prej shajaku të ushtarëve dilte avull. Skënderbeu u ndje i vetmuar dhe iu desh të
shikonte rrotull që të bindej se nuk ndodhej në mes të gardës. Flakët e zjarrit i
digjnin pëllëmbët dhe nuk e ngrohnin. “Jo çdo kullotë pastrohet nga zjarri”,
mendoi ai.
Kjo mënyrë paraqitjeje e Skënderbeut ndeshet rregullisht në përshkrimin e
tërthorët të gjërave, të personazheve e të ngjarjeve dhe sidomos në ligjërimin
dialogues, në monologun e brendshëm dhe në përgjithësi kur shprehet ngjyrim i
theksuar emocional. Ligjërimi në këto raste merr gjallëri sidomos kur këmbehen
format e ndryshme foljore, mënyrore e kohore, por edhe me ndërthuren e formave
të drejta me ato të zhdrejtat me ç’rast ndryshimi stilistik i shprehësisë del i
ndjeshëm. Në rastet kur shkrimtari u referohet fakteve atëherë ligjërimi merr
karakteristikat e stilit të veprës shkencore dhe shumë më pak të veprës letrare:
Punët me Napolin dhe zgjerimi i Skënderbeut, nuk ishin lajme të mira për
Venedikun ... Skënderbeu e bëri vjehërr Aranitit dhe shtyu traktatin me Mbretin
Alfons. Napoli po kapërcente Adriatikun dhe po dilte në Ballkan. Republika çoi
dhurata të shtrenjta në dasmën e Skënderbeut ... (f. 192)
Raporti njëmendësi - fiksion në roman është jashtëzakonisht i përbërë, për të
mos thënë i ndërlikuar, dhe mund të vështrohet nga kënde të ndryshme. Kjo çështje
do trajtim më të thelluar sesa mundëson një kumtesë si kjo.
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Në roman, ndonëse jo të shumta, gjejmë edhe përshkrime pothuajse poetike që
shpalosin momente nga jeta e brendshme e Skënderbeut, Në këto raste fjalitë
zgjerohen, shtohen fjalitë e varura, ndryshon leksiku dhe toni i ligjëratës:
Ai kishte jetuar në të shumtën në çadër, pa i shkuar në mend se do të shtrohej
ndonjëherë në vatër dhe të kujdesej për fëmijët. Po tani mund të dëgjonte zërat e
pranverës dhe të lindte fëmijë. Luftërat dhe mundimet kishin kërkuar tërë fuqinë e
tij, te shpirtit e te trupit. Gratë kishin ardhur më rrallë gjatë jetës së tij dhe kishin
kaluar shpejt, pa gjurmë e shqetësime ...
Në këto veprime, t’i quajmë kapërcime poetike, shkrimtari ka shfrytëzuar rastin
të bëjë si karakterizimin e pamjes së jashtme ashtu edhe të gjendjes së brendshme
të Skënderbeut, siç vërehet edhe në vijim:
Me ndjesinë e hollë të gruas ajo u pajtua me disa zakone të tij. Ai mund të
flinte nën hijen e një druri vetëm me një shtrojë të lehtë. Flokët e gjatë dhe mjekrën
donte ta ndreqte vetë. Donte të shëtiste i vetëm në pyll e në bregun e detit. Si kaloi
java ai duhej të kthehej te punët e tij, te kali e nën çadër. Donika e pranonte fatin e
saj. ... Ai do të shkonte në Dibër e gjetkë nuk mbetej më vend për gruan t’i varej në
sup. “Është fati i tij” i kishte thënë Mamica.
Nga karakterizimi i brendshëm Skënderbeu na del fisnik dhe i ndershëm, trim
dhe i mençur, i ashpër dhe krenar, ambicioz dhe i kujdesshëm. Në këto raste kur
përmes zbulimit të jetës së tij të brendshme zbulohet edhe bota e brendshme
ndjenjore e tij, koha e rrëfimit përgjithësisht është e pakryera e dëftores dhe e
lidhores e kombinuar me të kryerën e thjeshtë që i jep gjallëri e shpejtësi rrëfimit,
në të vërtetë format e së kryerës së thjeshtë të realizuara në të njëjtin kontekst me
kohën e pakryer përçojnë jo vetëm shprehësi stilistike, që ndihet pak a shumë e
fshehtë, por edhe një dinamizëm i veprimit dhe i shprehjes së emocioneve në
shkallë më të lartë duke i aktualizuar kohësisht përmbajtjet që shënojnë ato folje e
ato kohë foljore:
Javën tjetër Skënderbeu dhe Donika shkuan te Mamica në Petrelë dhe prej
andej në Ishëm, buzë detit...Ajo i rrinte pranë, e mirë dhe e dlirë, me hundën pak të
shtypur, e tejdukshme dhe pak hileqare. E dinte se të gjithë i gëzoheshin rinisë së
saj dhe donte që Skënderbeu ta shihte këtë.
Në vija të përgjithshme karakterizimi gjuhësor i figurës së Skënderbeut në këtë
roman është: 1. karakterizim i drejtpërdrejtë ose shtjellues, që zbulohet përmes
rrëfimit dhe përshkrimit nga ana e shkrimtarit – përshkrim në të cilin mbizotëron
sidomos përdorimi i emrave dhe i mbiemrave; 2. karakterizim jo i drejtpërdrejtë
ose joshtjellues që zbulohet përmes ligjërimit, komentit të rrëfimtarit dhe përmes
veprimit dhe portretimit nga ana e personazheve të tjerë, dhe 3. Vetëkarakterizim
që zbulohet përmes monologut, dialogut dhe veprimit të vetë kryeheroit.
Karakterizimi përmes veprimeve të Skënderbeut - në paqe e luftë, në fëmijëri e
rini, në pjekuri dhe pleqëri, me njerëz të afërt, të largët, të thjeshtë, diplomatë e
udhëheqës, si dhe portretimi nga personazhet e tjerë, mbështetur kryesisht në faktet
e njohura historike, na zbulon figurën e Skënderbeut në shumëpërmasësinë e tij si
njeri, si mendimtar, si politikan, si diplomat, si strateg, si luftëtar, si figurë
historike, si burrë, si bir, si bashkëshort, si vëlla, por edhe si i zgjuar, i urtë, i
njerëzishëm, i dashur, i ndershëm, i mëshirshëm, i drejtë, parimor, i shkathët,
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luftarak, i pathyeshëm, mbrojtës e kështu me radhë. Po japim pak fjali ku bëhen
disa nga karakterizimet e sipërtheksuara:
Ai (Skënderbeu): “që katërmbëdhjetë vjeç kishte qenë një djalë me trupin e një
burri, që merrej me kuajt e me armët, këmbëngulës dhe i lidhur me nderin”.
Ai: “ishte një babë që ka dhëne shumë dhe i dridhej zemra për atë që ka
mbetur”.
Ai: “ishte nga të paktët që e dinin dhe e dinin më mirë nga kushdo se vetëm
shkatërrimi i plotë mund t’i kthente sulltanët nga rruga e pushtimit”.
Ai: “ishte një burrë i fuqishëm, dyzet e pesë vjeç, kampion i kalorësve të
shekullit dhe ushtria duhej të shihte në të heroin që përmbys me topuzë e me shpatë
kolona armike”.
Ai: “ishte: i fuqishëm, i pashëm”;
Ai kishte: sy të gjelbër, përherë te ndritur”;
Ai: “kishte flokë të gjatë dhe mjekër te madhe”;
Ai: “hante çdo gjë, qeshte me zemër e dëgjonte me durim”. E kështu me radhë.
Karakterizimi i figurës së Skënderbeut, siç shihet kap si anën fizike si anën
psikologjike të tij. Ngjashmëria e Skënderbeut të Godos me Skënderbeun e Marin
Barletit është e dallueshme.
Me dallim nga përshkrimet që i bëhen kohës së rinisë së tij, kohës së
shndërrimit të tij nga një njeri me vrull rinor në një njeri që ka nisur të piqet për
veprime të mëdha, në të cilat mbizotërojnë përdorimi i shtuar i cilësorëve dhe
fjalori i përzgjedhur poetik, në përshkrimet që i bëhen kohës së tij të pjekurisë,
kohës së vendimeve të mëdha pra, të ngjarjeve të rëndësishme, të betejave, të
veprimeve diplomatike, përdallohet një dinamizëm më i theksuar si dhe përdorim i
larmishëm, i zgjeruar e i shpeshtuar, i foljeve dhe këmbimi i kohëve e i mënyrave
foljore.
Në përgjithësi, në roman rrjedhin koha më së e kryer dhe pakryera, të cilave u
rri ballë koha e kryer e thjeshtë, e cila, në përshkrimet që i bëhen Skënderbeu dhe
veprimeve të tij, shpreh faktet që presin dhe masin atë vijën e gjatë kohore që
shpreh e pakryera. Shembull:
Prijësit donin të dëgjonin më tepër për këtë, po Skënderbeu nuk foli. (f. 44)
Ai ecte me duart pas, i përkulur djathtas, sikur të ishte i vetëm. Skënderbeu
mendoi se ai burrë mund të ecte shumë, po ashtu, i përkulur që të harronte veten.
(f. 49)
Jo rrallë këto forma zëvendësohen me të tashmen narrative, kurse gramatika e
foljes rrëfyese realizohet mbi skemën që nuk lejon modifikime të dallueshme në
raport me traditën e përdorimit të saj. Këmbimi i sekuencave narrative me ato
përshkruese ofrojnë pamjen e rrjedhës kohore të ngjarjeve, njëra pas tjetrës.
Paraqitja narrative shpesh ndërpritet me elemente përshkrimi ku mbizotërojnë
ndërtime me përcaktorë si në shembullin në vijim:
Qe katërmbëdhjetë vjeç ai kishte qenë një djalë me trupin e një burri, qe merrej
me kuajt e me armët, këmbëngulës dhe i lidhur me nderin. (f. 25)
Ose:
Skënderbeu kishte ditë të tëra në stërvitje. I printe fama si njeriu që kishte
arritur të bëhej komandantë taborësh në Turqi me forcën e krahut e të mendjes. Me
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trupin e bëshëm të kalitur, këmbëngulës me zërin urdhëronjës, me një përdorim të
habitshëm të shpatës, ai fitoi adhurimin e atyre luftëtarëve të rinj, të mësuar të
adhuronin heronjtë legjendarë po jo bashkëkohësit e tyre. (f. 39)
Siç na është e njohur nga gramatika, përcaktori me parafjalën me nuk tregon
vetëm përmbajtje, përbërje ose pranie të një imtësie, po tregon edhe cilësi, në të
vërtetë emri me parafjalë me kuptimisht është i barasvlershëm me një mbiemër dhe
mund të marrë tregues të shkallës.
Gramatika e kohës në këtë mes nuk paraqet përjashtim nga tradita e romanit
tonë të fundshekullit 20 dhe as nuk paraqet shmangie nga sintaksa narrative e
foljes. Narracioni në përgjithësi mund të thuhet se është shumëzëror – ai paraqet
njëkohësinë e ngjarjeve.
Në pjesën e parë narracioni nuk shquhet me dinamizëm, prandaj karakterizimi i
Skënderbeut si personazh e karakterizimi mjedisor ku paraqitet ai, shquhen me
natyrshmëri dhe pa lojë me kohën, megjithatë përdorimi i formave foljore që mund
të shkrijnë brenda vetes dy mendime, dy veprime a dy ngjarje është realizuar me
mjeshtëri. Shkurt autori nuk eksperimenton me rrjedhën e kohës pra as me foljen,
por shfrytëzon mirë gramatikën ta quajmë normative të frymës shqipe, siç e
dëshmon mirë përdorimi i i kohës së kryer të thjeshtë, të së pakryerës dhe të më së
të kryerës. Ndërkaq e tashmja shpesh merr funksionin e kohës historike. Ky veprim
i autorit mund të konsiderohet me funksion stilistik. E tashmja historike në pjesën e
dytë të romanin gjallëron dukshëm narracionin dhe përshkrimin dhe kjo bën që
Skënderbeu të përjetohet me ndjenjësi të shprehur. Në mjaft raste kjo e tashme
përdoret në funksion gnomik, sidomos në dialogët e tij me njerëz me pozita
shoqërore, ushtarake e fetare.
Duke zgjedhur midis një beu të porsaformuar dhe një udhëheqësi, Skënderbeu
zgjedh këtë të dytën. Karakterizimi gjuhësor përforcon ambicien e tij për t’u
dalluar, për të dalë fitues e për të mposhtur kundërshtarët. Shkrimtari i dorëzohet
fakteve që gjen me shumicë te Barleti për të dëshmuar tipare si këto: vendosmërinë,
guximin, qëndrueshmërinë,vizionin, gatishmërinë për rrezikim, e të tjera.
Në të vërtetë Sabri Godo është treguar mjaft i shkathët kur ndërthur realen me
faktet duke bashkuar mjeshtërisht elemente shtesë historike për personazhet reale
por edhe për ato fiktive. Kufiri midis reales dhe fiksionit shpesh është i padukshëm.
Mjetet gjuhësore janë po ato, por fuqizohen përmes dialogut me fjali të thjeshta, të
shkurtra, por të ngjeshura semantikisht. Shembull:
Këshilli i tha Skënderbeut:
“Dërgoje proveditorin prapa diellit!”
Skënderbeu tha:
“Republika kërkon ndihmën tonë.”
Këshilli i tha:
“Le të kërkojë ndihmë tek ata që mbajti me pilaf e me tagji në vitin 1450.”
Skënderbeu tha:
Kohët kanë ndryshuar. Tani vetë Republika i ka vënë gjoksin luftës me turkun
prej katër muajsh. Burrë është ai që di të mposhtë zemërimin, të harrojë e të falë
dhe të pranojë të vërtetën.(f. 353)
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Mënyra si flet e si hesht, si peshon e si gjykon Skënderbeu i Sabri Godos
përputhet me Skënderbeun e Marin Barletit, po edhe të autorëve të tjerë. Ai pos të
tjerash, nuk ngutet, është i fjalës dhe fal, është mëshirshëm dhe bamirës, mbi të
gjitha është trim e i vendosur në çaste vendimtare:
Zëri i Skënderbeut kishte dridhur sallën dhe kërkonte një vendim të shpejtë për
t’u nisur drejt ndeshjes së fundit, që ngjante si një udhëtim pa kthim prapa, duke
marrë me vete një popull të tërë. (f. 354)
Duke përshkruar përherë e më hollë vendimet diplomatike e ndërmarrjet e
mëdha luftarake të Skënderbeut, të princit arbëror siç e quan ai, Sabri Godo shpreh
çdo herë e me shumë dobësi e dashuri për kryeheroin e romanit të tij, për
Skënderbeun:
Populli kishte besuar se ai do t’i shpëtonte kapitenët, qoftë edhe përtej varrit.
Populli besonte në fuqitë e tij prej perëndie. (f. 373)
Ai për shkrimtarin nuk ishte gjysmëzot por zot, perëndi. Por, ai ishte edhe njeri
i zakonshëm, njeri që ligështohej para të keqes, para pafuqisë e djallëzisë. Në ato
raste kur shpërthente si vullkan, ai madje edhe shante:
Ai u ngrit me hapa të mëdhenj dhe qëndroi në fund të dhomës. Aty shau nga
nëna dhe gjithë kardinalët kudo që ishin. Peshkop Andrea rrotulloi sytë andej-këtej
dhe nga tronditja nuk bëri dot as kryqin, Skënderbeu shikonte zjarrin në oxhak, me
sytë e gjelbër në ethe, mendohej dhe ndjente të nxehtë, siç ngjiste shpesh atë dimër,
dhe filloi t’i dridhej buza. Në të ritë e tij Skënderbeu shante si ushtar. Po nga
rrethimi i Krujës e prapa, sidomos pas Beratit, asnjëri nuk e kishte dëgjuar të
shante. (f. 424)
Karakterizimi gjuhësor vazhdon të stërhollohet, finesat që përdor shpesh janë
gjetje romantike: janë si gurë të çmueshëm që i janë nështruar përpunimit të hollë,
kurse gramatika stilistike dhe poetike aktualizohet shpesh. Kështu në paragrafë të
tërë zbulojmë një lirizëm të theksuar të shkrimtarit, të materializuar me cilësorë të
përzgjedhur, epitete të njohura e të panjohura dhe leksik poetik. Përshkrimet janë
mbresëlënëse sidomos kur shkrimtari vë në gojën e Skënderbeut dhe të
bashkëbiseduesve të tij jo vetëm gnome e shprehje të ndryshme aforistike apo
proverbiale, po edhe dialogë inventiv, ku shprehet shkathtësia dhe inteligjenca e
Skënderbeut dhe e bashkëbiseduesve, realë e fiktivë. Numri i shembujve të tillë
është i përfillshëm dhe meriton vëmendjen e lexuesve të veçantë.
-A e ke njohur ti, hirësi, Huniadin? – pyeti Skënderbeu.
-E kam takuar dy herë Buda. Ishte një gjeneral i madh dhe një burrë i madh.
Nuk e kishte për turp të thyhej në fushën e luftës dhe të ikte me po atë vrap që
kishte ardhur.
-Si kështu?
-Si duket në karakterin e tij kishte diçka nga stërgjyshërit, nga hunët. Ndërsa
ikte, mendja i punonte te mjetet për t’u kthyer prapë.
-Do të thotë se nuk thyhej kurrë.
-Njerëz si ai kthehen gjithnjë, deri në fund të jetës. Pra, thyerje nuk ka. Ka
vetëm tërheqje për të mbledhur fuqitë. ...
-Sa më tepër të ndiesh vetminë, aq më të shtrenjta bëhen rastet e humbura të së
kaluarës. ...
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-Zemrat e mëdha janë gjithnjë viktima të poshtërsive të vogla ... (f. 427)
Sabri Godo nuk kursehet në përdorimin e shprehjeve proverbiale a shprehjeve
që dëshmojnë të vërteta, t’i quajmë të vërtetuara, të cilat në të shumtën e herës
funksionalizohen për të dëshmuar urtinë e mençurinë, moralin dhe etikën,
zemërgjerësinë dhe drejtësinë e Skënderbeut. Kjo ndodh sidomos në pjesën e dytë
të romani kur realiteti dhe fiksioni ndërthuren shumëfish, kurse kufijtë midis tyre
lëkunden pa pushim. Autorit nuk i mjaftojnë fjalët e narratorit, por shton edhe fjalët
e kronikanëve të kohës, thuajse ka frikën se shmangiet e tij nga realiteti mund të
zbulohen nga lexuesi.
Duke këmbëngulur në faktet e njëmendta historike, Sabri Godo në të vërtetë e
pavarëson Skënderbeun duke e vënë në dy realitete – në realitetin objektiv historik
dhe në realitetin që krijon ai, në të vërtetën e vetë protagonistit, sepse siç dihet
ekzistojnë dy realitete - ai që njohim ne dhe ai që njohin të tjerët për ne. Fiksioni,
atëherë, zë hapësirë më të madhe dhe, natyrisht, edhe prania e Skënderbeut
imagjinar është më e madhe, por edhe ligjërimi artistik shfrytëzon regjistrat e vet
më lirshëm, sepse shkrimtari vendos raport dukshëm më subjektiv ndaj këtyre dy
realiteteve, në të vërtetë fiksioni ngrihet në një rrafsh më të lartë, duke i dhënë
romanit cilësorin roman tipik i personazhit.
Duke rrënuar kufijtë midis realitetit dhe fiksionit, duke këmbëngulur, përmes
karakterizimit të tij të plotë, në faktin se Skënderbeu i tij është figurë reale, është i
vërtetë, që ka hyrë në letërsi, që ka hyrë në romanin e tij, Sabri Godo përpiqet ta
legjitimojë edhe këtu me përmasat reale që ka, Ai është krenar me kryeheroin e tij
aq sa është edhe vetë Skënderbeu krenar me bëmat e veta. Skenat ku rrënohen
pamëshirshëm këta kufij nuk janë të paktë.
Dhe në fund
Me romanin “Skënderbeu”, Sabri Godo, dëshmon se vepra letrare është pjesë e
kontekstit më të gjerë, i cili komunikon gjithmonë me pjesë të tjera, në të cilat
mbështetet, si në rrafshin sinkronik ashtu edhe në rrafshin diakronik, sepse siç thotë
edhe vetë Kundera ”çdo vepër është përgjigje e veprave te përparshme a të
deriatëhershme, çdo vepër përmban gjithë përvojën paraprake te romaneve. Sabri
Godo me karakterizimin e tij e ka çuar më tej Skënderbeun e Marin Barletit. Nëse
Marin Barleti i ka dhënë Skënderbeut jetë të gjithkohshme faktike, Sabri Godo i ka
dhënë jetë të gjatë fiktive, në të vërtetë artistike. E thotë mirë e qartë Umberto Eko:
“Fiksionin e lexojmë si të ishte jetë, kurse jetën sikur është fiksion.”
Romani “Skënderbeu” i Sabri Godos mund të konsiderohet si vendi i kujtesës
sonë historike, i kujtimeve dhe i përvojës së autorit, në të vërtetë ai është formë e
kujtesës së letërsisë dhe e kujtesës në letërsi.
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ANDROKLI KOSTALLARI

FIGURA E SKËNDERBEUT NË LETËRSINË
BOTËRORE*
Të paktë janë udhëheqësit e luftërave çlirimtare që kanë gjetur një pasqyrim
kaq të gjerë e jetëgjatë në letërsinë botërore, siç ka gjetur Gjergj Kastrioti gjatë
këtyre 500 vjetëve. Në bibliografinë e botuar nga G. Petroviçi më 1881
shënoheshin 185 vepra historike e krijime letrare për Skënderbeun. Por kjo
bibliografi, e cila përfshinte vetëm një pjesë të botimeve të bëra kryesisht në gjuhët
e Evropës Perëndimore, sot është tejkaluar shumë. Bibliografia e re që po botohet
në Tiranë me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Heroit, përmban mbi 1000 vepra në
21 gjuhë, ndër të tjera, edhe në Esperanto. Ajo i zgjeron kështu shumë si numrin e
gjuhëve e gjinitë e botimeve, ashtu edhe gjeografinë e tyre. Të dhënat që kemi
lejojnë, gjithashtu, të shpresohet se në një të ardhme jo të largët kjo bibliografi do
të bëhet edhe më e pasur nga zbulimet e reja. Dhjetëra e dhjetëra punime shkencore
e krijime të reja letrare po i shtohen asaj edhe në ditët tona.
Megjithëkëtë, studimet rreth pasqyrimit të Skënderbeut dhe të epokës së tij në
letërsinë botërore, të cilat kanë filluar që në shekullin e kaluar, ndodhen ende në
hapat e parë. Një pjesë e madhe e veprave që njihen, nuk janë bërë ende objekt
analizash të thelluara, as të vështruara në vetvete, as në plan të krahasuar, ndërsa
punimet përgjithësuese, sintetizuese mungojnë fare. Është e vërtetë se në shekullin
tonë studimet e këtij lloji janë gjallëruar mjaft jo vetëm në Shqipëri, por edhe në
vende të tjera. Por, sidoqoftë, këto studime kanë mbetur prapa në krahasim me
kërkimet e zbulimet bibliografike si edhe me vetë studimet e mirëfillta historike.
Kështu, mund të themi pa e tepruar se sot në fushën e studimeve skënderbejane
problemi Gjergj Kastrioti dhe letërsia botërore është një nga më të rëndësishmit e
më aktualët. Sqarimi i aspekteve të ndryshme të këtij problemi do të ndihmonte që
të kuptohej më thellë madhështia e veprës së heroit dhe e epokës së tij në planin
ideor, moral, roli i rëndësishëm ndërkombëtar i luftës që bëri populli shqiptar nën
udhëheqjen e Skënderbeut dhe shkaqet e gjallërisë së pavenitshme të kësaj figure të
madhe historike. Pa dyshim, trajtimi i hollësishëm e i gjithanshëm i këtyre
aspekteve do të ishte detyrë e monografive të veçanta, të ndërtuara sipas kriterit
kohësor, historiko-gjeografik, tematik ose gjinor. Në këtë studim ne do të japim
përmbledhtas vetëm vijën themelore të evolucionit që ka pësuar trajtimi i figurës së
Gjergj Kastriotit në letërsinë botërore, duke u përpjekur të tregojmë disa nga
veçoritë kryesore të këtij procesi sa të ndërlikuar e të larmishëm, aq edhe origjinal e
ndofta unikal, në historinë politike e letrare të Evropës.
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***
Gjergj Kastrioti detyroi të gjithë shekujt të flasin për të. Dhe çdo shekull, çdo
epokë ka folur me zërin e saj, sepse me syrin e saj ka zbuluar tek ai diçka të re.
Ky zë i veçantë i epokave u pasqyrua në dy grupe kryesore botimesh për
Skënderbeun. Në njërën anë qëndrojnë veprat me karakter të mirëfilltë historik, ku
bëhen përpjekje për të ndërtuar e saktësuar më tej biografinë e heroit në kuadrin e
ngjarjeve të epokës së tij, për të përcaktuar rolin e luftës së pamposhtur
njëzetepesëvjeçare të shqiptarëve në periudhën e një kthese të tillë të madhe siç
ishte për fatet e Evropës shek. XV. Nga ana tjetër qëndrojnë veprat që kanë si
qëllim thelbësor jo zbulimin e fakteve historike e rindërtimin sa më të dokumentuar
të ngjarjeve, por trajtimin e figurës së Skënderbeut për qëllime të caktuara politikopublicistike, filozofike e edukuese-didaktike, si edhe për krijime letrare-artistike të
gjinive më të ndryshme. Veprat e të dy grupeve përshkohen tejendanë nga synime
të caktuara politike, nga ideologjia e epokave dhe e klasave të cilave u përkasin
autorët e tyre. Kufijtë e tipareve dalluese midis veprave të këtyre grupeve nuk janë
kurdoherë të qartë. Shpeshherë, këto vepra ushqejnë njëra-tjetrën, kalojnë në njëratjetrën. Ka raste, bile, kur në të njëjtën vepër bashkohen tipare të dyfishta – edhe
shkencore-historike, edhe filozofiko-publicistike e letrare. Të gjitha këto veçori të
përmbajtjes e të formës së letërsisë botërore mbi Gjergj Kastriotin, moria e veprave
e shumëllojësia e tyre, ripërtëritja e vazhdueshme e temës, evolucioni i saj gjatë
pesë shekujve e kanë burimin e parë tek vetë karakteri i shumanshëm i
personalitetit të tij dhe tek epoka historike që e krijoi atë. Në fund të fundit, të
gjitha këto veçori gjejnë një shpjegim të njëjtë historiko-shoqëror.
Skënderbeu jetoi dhe veproi në shekullin e parë të Rilindjes evropiane, të
përmbysjes më të madhe përparimtare që kishte pasur njerëzimi deri në atë kohë,
në një epokë të tillë, e cila, siç thotë Engelsi, “kishte nevojë për titanë – dhe lindi
titanë nga fuqia e mendimit, e pasionit dhe e karakterit…”. Skënderbeu, si figurë
historike, nuk mund të kuptohet jashtë radhëve të këtyre titanëve. Atë që
humanistët e shquar të Rilindjes e predikonin me zjarr – lirinë e njeriut e të atdheut,
besimin në forcat krijuese të popullit, në arsyen, optimizmin e besimin në të
ardhmen, zgjimin e vetëdijes kombëtare – Skënderbeu jo vetëm e predikoi, por e
vuri në jetë. Për këto ide të mëdha ai ngriti në këmbë një popull të tërë dhe ia
lehtësoi frymëmarrjen Rilindjes evropiane. Ai u bë kështu një titan shqiptar i
Rilindjes që, vërtet, nuk la traktate të shkruara latinisht, por shkroi me gjak një
vepër të gjallë madhështore, tek e cila kërkuan e gjetën frymëzim jo vetëm shekulli
i tij, por edhe shekujt e ardhshëm. Vetëm kështu mund të shpjegohet përse kjo
figurë, me ndërrimin e epokave nuk shuhet, por ndriçon përsëri me një dritë të re,
përse letërsia e këtyre pesëqind vjetëve i drejtohet kësaj figure, ka nevojë për të dhe
zbulon tek ajo vlera të reja.
E tërë kjo letërsi – historike, folklorike e artistike – ushqehet, para së gjithash,
nga një burim i drejtpërdrejtë shqiptar – nga monografia e humanistit tonë Marin
Barleti. Dhe kjo nuk është e rastit: Skënderbeu i takon shekullit më gjallërues të
humanizmit dhe figura e tij si njeri, si udhëheqës e luftëtar mund të kuptohej e të
ngrihej lart, në radhë të parë, nga humanistët. Por vetë vepra shkencore-letrare e
Barletit dhe të tjerat përpara dhe pas tij janë ushqyer e kanë marrë fuqi nga vepra e
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gjallë e Skënderbeut dhe kanë lulëzuar në truallin pjellor të luftërave që janë
zhvilluar gjatë shekujve në vende të ndryshme të Evropës jo vetëm për çlirimin e
mbrojtjen e popujve nga pushtuesit osmanë, por edhe për çlirimin e njeriut.
Letërsia me karakter thjesht historik, siç dihet, përfshin monografi e traktate të
përgjithshme historike ku shtjellohet, analizohet e vlerësohet jeta dhe vepra e
Skënderbeut. Kjo letërsi përfaqësohet nga studimet e shumë humanistëve të njohur
të shek. XV–XVI, siç janë Françesk Filelfi, Anton Sabeliko, Çepiko, Pal Jovi,
Xhovani Pentano, Rafael Volaterrani, Françesko Sansovino, Johan Piniciani,
Loniceri, Kaspar Hedi, Martin Bjelski etj., si edhe të studiuesve të shekujve të
mëvonshëm nga shumë vende të Evropës, si Gjergj Bartoldi-Pontanus, Riçard
Noles (Knolles), Zhan Dyponse, Eduard Gibboni, Daniel Farlati, Jozef HammerPurgshtal, Johan Cinkajzeni, Jakob Filip, Falmerajeri, Karl Hopfi, Johan Georg
Hani, Vikent Makushevi, Ludvig Pastori, Julius Pisko, Nikolla Jorga etj. Këto
studime janë thelluar e specializuar edhe më shumë në shekullin tonë nga Noli,
Marineskoja, Monti, Kutoloja, Babingeri, Pali, Inalçiku, Tirieja etj. e, në mënyrë të
veçantë, nga historianët tanë në këta njëzet vjetët e fundit. E gjithë kjo letërsi është
bërë objekt shqyrtimi më se një herë, por studime tërësore kritike mbi të ende nuk
ka. Një vlerësim i përmbledhur i është bërë asaj sidomos nga Fan Noli në veprën
“Gjergj Kastrioti-Skënderbeu”, botuar anglisht më 1947.
Nxitja themelore e këtyre veprave, sidomos të shek. XV–XVII, ka qenë, në
fund të fundit, përpjekja e popujve të Evropës Perëndimore, Qendrore e Lindore
për t’u mbrojtur nga rreziku otoman, që kërcënonte drejtpërsëdrejti gjithë
zhvillimin evropian, kulturën shumëshekullore të popujve evropianë, e cila nuk
mund të njëjtësohet në asnjë mënyrë me krishterimin. Këtë synim e shpreh shumë
qartë humanisti Kasper Hedi në parathënien e botimit të dytë të Barletit, që doli
pikërisht në një nga fazat më aktive të këtij rreziku. Hedi i vë vetes si detyrë që, me
anë të Historisë së Skënderbeut t’i shtyjë princat evropianë që “pas shembullit të
Skënderbeut, të fillojnë më në fund të mendojnë seriozisht me çfarë planesh t’i
bëhet ballë një armiku aq mizor…, i cili… po i shtrin gjithmonë kufijtë e sundimit
të tij, ose, që ta themi më drejt, të tiranisë së tij”. “Në kohën e Skënderbeut, –
thekson Hedi, – të gjithë së bashku përsëritnin njëzëri emrin e ëmbël të lirisë;
zemrat e njerëzve, të lartësuara nga ky emër si nga zëri i trumbetës, përpiqeshin ta
mbronin lirinë, luftonin për të njëlloj si për altarët dhe vatrat e veta. Sigurisht, në
qoftë se ne vetë nuk na bashkojnë të këqijat që na kanosen… për t’u ngritur kundër
një armiku kaq të madh…, kam frikë se brenda një kohe të shkurtër do t’i
shkruajmë një epitaf lirisë”. Hedi i dënon përçarjet feudale që brenin forcën e
qëndresës kundër invazionit të huaj dhe i quan një turp për princat evropianë.
Rrugën e shpëtimit ai e sheh në një bashkim të tillë, si ai që u bë në Shqipëri nën
udhëheqjen e Skënderbeut. Kështu, pa e thënë drejtpërsëdrejti, ai e ngre figurën e
Skënderbeut mbi gjithë princat evropianë të kohës së vet. Kjo kundërvënie çel
rrugë dhe bëhet ide themelore e letërsisë historike e johistorike mbi Skënderbeun.
Mbi sfondin e Evropës që grindej, figura e Gjergj Kastriotit vjen e rritet nga
shekulli në shekull dhe objektivisht bëhet një akuzë e rëndë për gjithë politikën e
shteteve feudale evropiane. Pikërisht si një akuzë e tillë tingëllojnë objektivisht
fjalët që historiani e shkrimtari më i madh rus i fundit të shek. XVIII – fillimi i
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shek. XIX, Nikollaj Karamzini, shkruante me zemërim në veprën e tij
dymbëdhjetëvëllimëshe: “Të tmerruar nga fitoret e Muratit e të Mehmetit II,
sunduesit perëndimorë dridheshin, por nuk vepronin. Heroi i Shqipërisë, i famshmi
Skënderbej, u dha atyre shembullin e shpirtmadhësisë; vetëm me një grusht
njerëzish ai zmbrapsi ushtritë e panumërta të sulltanëve. Por më kot: sunduesit
evropianë jo vetëm ishin të paaftë të imitonin atë, por me paturpësinë më të madhe
e bënë të merrte pjesë edhe në përleshjet që kishin ndërmjet tyre…”
Këto ide, si thirrje luftarake, kanë përshkuar pjesën më të madhe të letërsisë
historike për Skënderbeun edhe në shekujt e mëvonshëm e, në mënyrë të veçantë,
në shek. XIX, kur në Ballkan shpërthyen lëvizjet e mëdha popullore për çlirimin
kombëtar. Por krahas këtyre veprave, ka pasur edhe një letërsi historike që ka
ndjekur qëllime të tjera. Të nisur nga interesa e qëllime të kundërta me interesat
jetësorë të popullit shqiptar e të Shqipërisë ose nga qëndrime ideologjike e politike
të mbrojtjes aë perandorive, “burgjeve të popujve”, një varg historianësh janë
përpjekur me të gjitha mjetet – shkencore e pseudoshkencore – ta shkurorëzojnë
veprën e Skënderbeut. Dhe për ta bërë këtë, ata kanë goditur në radhë të parë
Barletin. Kanë arritur deri atje sa të lënë mënjanë edhe faktet më të pamohueshme e
ta quajnë veprën e Barletit një libër “të rremë”, plot “me përralla”etj. Kështu kanë
vepruar, p.sh., Spondanusi (Henri de Sponde), Gibboni, Foigti, Makushevi,
Jastrebovi e të tjerë. Por të gjitha përpjekjet për të rindërtuar një jetëshkrim të
Skënderbeut mbi një bazë kundërbarletiane kanë dështuar plotësisht. Siç është
theksuar me të drejtë nga studiuesit objektivë të Barletit, “patriotët shqiptarë,
bashkëkohës e dëshmitarë të luftës heroike e vetëmohuese të Skënderbeut… e
kishin vështirë të mos e lavdëronin udhëheqësin e strategun e tyre, lavdia e të cilit
ushtonte në gjithë Evropën…; megjithatë prirja panegjeriste e burimeve shqiptare
të biografisë së Skënderbeut, në radhë të parë e Barletit, ka futur në biografinë e
heroit popullor të Shqipërisë shumë më pak shtesa e shtrembërime sesa kanë futur
përpjekjet shumëvjeçare e këmbëngulëse të atyre që kanë dashur “të demaskojnë”
Barletin…” Duhet thënë se, në thelb, ajo që i ka bërë të dështojnë këto përpjekje,
nuk është monografia e Barletit, me stilin e saj të gjallë e të ngjeshur, me logjikën e
saj humaniste, por është vetë vepra e Skënderbeut, e cila e bëri edhe Barletin të
rrojë e të ripërtërihet në shekuj.
Pra, me gjithë karakterin dhe qëllimet e tyre, në fund të fundit, të gjitha këto
vepra historike, në mënyrë të shprehur ose të pashprehur, me dashje a pa dashje, e
kanë njohur Skënderbeun si një personalitet të madh historik dhe e kanë
popullarizuar nga një shekull në tjetrin figurën e tij, bile edhe atëherë kur janë
përpjekur ta ulin rolin e tij. Këto traktate e monografi janë bërë një burim themelor
për gjithë letërsinë tjetër me karakter filozofiko-publicistik e artistik.
***
Edhe për këtë letërsi burimi kryesor letrar ka qenë Barleti. Por, në këtë fushë,
letërsia botërore është ushqyer kryesisht jo vetëm drejtpërsëdrejti nga Barleti dhe
ribotimet e tij të shumta në gjuhët më të mëdha të Evropës, por edhe nga dy vepra
që kanë shërbyer vazhdimisht si qendra rrezatimi të fakteve dhe të mendimeve të
tij. Njëra nga këto dy vepra u botua në Evropën Perëndimore – Historia e Gjergj
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Kastriotit, të mbiquajtur Skënderbe, e Zhak Lavardenit, botuar në Paris më 1576
dhe një në Evropën Lindore – Kronika ose historia e botës, e humanistit polak
Martin Bjelskit. Tiparet e veçanta të këtyre dy veprave kanë bërë që edhe ndikimi i
tyre mbi letërsinë që është mbështetur tek ato, të mos ketë karakter të njëjtë. Vepra
e aristokratit Lavarden mbështetet vetëm te Barleti dhe është mbrujtur me idetë e
mbrojtësit dhe të mburrësit të monarkisë absolute, kurse ajo e Martin Bjelskit, i cili
në kohën e vet quhej si një Luter i dytë – ndryshe nga veprat e Barletit, të
Volaterranit, Pikolominit e Pal Jovit, prej të cilëve ka nxjerrë kryesisht të dhënat –
përshkohet nga një frymë e fuqishme antiklerikale. Për veprën e tij peshkopët
katolikë thoshin: “Latet anguis in erba” (në bar fshihet gjarpri). Pikërisht për këtë
arsye, me urdhër të papës, kjo vepër u fut në listën e veprave të ndaluara, së bashku
me Kopernikun e të tjerë.
Duke kaluar nga historianët te filozofët e publicistët, trajtimi i figurës së
Skënderbeut pëson një evolucion të ndjeshëm. Ky kalim ishte në të vërtetë një
kapërcim nga trualli i humanizmit të shek. XV–XVI në atë të ndriçimit
(iluminizmit) të shek. XVII–XVIII. Siç dihet, humanizmi si rrymë përparimtare në
kulturën e hershme borgjeze të Evropës Perëndimore, nuk ishte diçka kompakte,
unike e tërësore, por ishte një fenomen shumë e ndërlikuar, që përfshinte një varg
rrymash ideore e kulturore të ndryshme e bile kontradiktore. Në këtë veçori të
humanizmit pasqyrohet lufta e ashpër shoqërore e shek. XIV–XVI. Nga njëra anë,
u zhvillua rryma më përparimtare, radikale, që në disa raste i kapërcen caqet
ideologjike të humanizmit. Këtë rrymë e përfaqësuan themeluesit e socializmit
utopik, Tomas Mori e Tomazo Kampanela, si edhe humanistë demokratë të tillë, si
Fransua Rabëleja, Sebastian Franku e të tjerë. Por pjesa më e madhe e humanistëve
iu kundërvu kësaj rryme. Si ideologë të borgjezisë së epokës së grumbullimit
fillestar, këta humanistë u ngritën kundër ideologjisë feudale mesjetare, kundër
diktaturës shpirtërore të kishës e botëkuptimit asketik dhe i kënduan bukurisë së
natyrës, thesarit të pashtershëm të forcave shpirtërore të njeriut, aftësisë së tij
krijuese e vetëvepruese, atdhedashurisë e gjuhës amtare. Por, të frikësuar nga rritja
e lëvizjes popullore, ata qëndruan në pozita të moderuara, e kufizuan veprimtarinë
e tyre në rrethet e ngushta, të “zgjedhura” të aristokracisë e të qytetarëve të pasur
dhe, në fund të fundit, hoqën dorë nga programi i tyre politik antifeudal. Në vend të
aristokracisë së vjetër mesjetare ata luftuan për një aristokraci të re – për
aristokracinë e parave dhe për aristokracinë e mendjes dhe të kulturës. Lufta kundër
diktaturës mesjetare të papatit nuk i çoi ata në shkëputjen nga kisha, në pozita
antiklerikale. Përkundrazi. Në vend të kishave feudale ata ngritën kishat e krishtera
borgjeze. Historianët evropianë, që trajtuan figurën e Skënderbeut në shek. XV–
XVII, i përkasin pikërisht kësaj rryme të dytë të humanizmit. Kjo shpjegon përse
Skënderbeu në këto vepra del si një figurë e ndarë më dysh, e bigëzuar – më njërën
anë, si një personalitet i fuqishëm, vetëveprues, i ushqyer nga përkrahja e guximi i
masave popullore, i frymëzuar nga ideja e zjarrtë e lirisë, e mbrojtjes së vendlindjes
dhe, nga ana tjetër, si një Athleta Christi, si një luftëtar për besën, që bën kërdinë
mbi të pabesët me ndihmën e Zotit. Kështu shpjegohet edhe përse në veprat e
humanistëve evropianë të shek. XV–XVI Skënderbeu del gjithnjë si një hero i
fuqishëm që ngrihet mbi popullin, i adhuruar prej tij si një gjysmëperëndi, ndërsa
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masat popullore që luftojnë, nuk dalin me fizionominë e tyre të qartë, por mbeten
më tepër në një sfond pasiv e amorf. Paraqitja e Skënderbeut prej humanistëve si
hero ideal që lufton për një pushtet të fuqishëm, e ka burimin te konceptet e
ideologut humanist të borgjezisë Nikolo Makiavelit, i cili përpunoi teorinë e një
shteti të bashkuar e të fuqishëm kombëtar, nën sundimin e një monarku me pushtet
të fortë, që zotëron “cilësitë e luanit e të dhelprës” e që mund t’i garantojë
borgjezisë pasurimin e saj të pandalshëm. Edhe lënia në heshtje e luftës së masave
është ushqyer po nga ajo ideologji, që shprehte jo vetëm frikën nga masat, por edhe
urrejtjen ndaj tyre. Siç dihet, bashkëkohësi i Makiavelit, Guiçardini, thoshte se
“populli është një përbindësh”, ndërsa Erazm Roterdamasi e quante popullin “bishë
me shumë kokë”. Por, megjithëkëtë, në thelb, humanistët e krahut aristokratik nuk
e thyen dot figurën e vërtetë historike të Skënderbeut si udhëheqës popullor, nuk
mundën t’ua fshehin këtë jo vetëm epokave të ardhshme, por as epokës së tyre.
Edhe në kohën e humanizmit figura e Skënderbeut fitoi popullaritet në masat më të
gjera, të cilat panë tek ai antitezën e sundimtarit absolut, unitetin e komandantit e të
ushtarit dhe njëkohësisht komandantin që luftoi deri në fund kundër anëve më të
këqija të individualizmit borgjez, që predikonin humanistët – kundër gënjeshtrës e
hipokrizisë, degjenerimit e korrupsionit, kundër etjes për pasurimin vetjak me çdo
mjet, sado amoral qoftë.
Pikërisht këto anë demokratike, antiabsolutiste të heroit trajtuan dhe vlerësuan
më shumë ndriçimtarët (iluministët) e shekujve të ardhshëm, të cilët ishin ideologët
e borgjezisë së re përparimtare të Evropës Perëndimore në periudhën e përgatitjes e
të shpërthimit të revolucioneve borgjeze të shek. XVII–XVIII. Ata panë te heroi
shqiptar një njësi organike të fjalës e të veprës, të luftëtarit trim të hapët e bujar për
lirinë e të udhëheqësit popullor me ndjenja të thella njerëzore, një sintezë të
virtyteve më të mira të botës antike e të botës së re që po lindte, një mbrojtës jo
vetëm të vlerave kulturore të së kaluarës, por edhe të vlerave të reja të krijuara që
nga Rilindja. Duke depërtuar me një mprehtësi të rrallë në kontradiktat e
Skënderbeut me hipokrizinë dhe koprracinë e papëve, ata vërejtën tek ai edhe një
luftëtar kundër antiklerikal. Mbi të gjitha, në përputhje me idealin e tyre për
vendosjen e “mbretërisë së arsyes”, ata e trajtuan Skënderbeun si një mishërim
organik të arsyes e të shpatës, ku e dyta i nënshtrohet së parës. Kështu, ata i veshën
atij cilësitë e monarkut të ndriçuar dhe idetë e epokës së tyre, duke ia kundërvënë
këtë figurë si një ideal i mirë i botës feudale-klerikale mesjetare.
Në radhë të parë ndriçimtarët, të mahnitur, u përpoqën t’i gjenin një shpjegim
lindjes së kësaj figure vigane. Por konceptet idealiste të tyre i çuan ata ta kërkonin
këtë shpjegim jo aq në historinë heroike të popullit shqiptar e te faktorët historikoshoqërore, sa te faktor të tjerë. Ideologu i madh i iluminizmit frëng, Volteri, në
veprën e tij historiko-filozofike Sprovë për doket dhe shpirtin e kombeve (1756),
duke vënë në dukje heroizmin e pashembullt të popullit shqiptar në luftën kundër
pushtuesve osmanë, thekson se “sikur perandorët grekë (bizantinë) të ishin si
Skënderbeu, perandoria e Lindjes do të kishte qëndruar më këmbë”. Si dy faktorë
kryesorë që siguruan fitoret e Skënderbeut, Volteri përmend faktin që shqiptarët
janë një racë luftëtarësh dhe që Shqipëria është një vend malor. Ai e shpjegon
kështu në thelb veprën e Skënderbeut me faktorë fiziologjiko-psikologjikë dhe
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gjeografikë. Ky shpjegim na kujton konceptin e kronistit turk të fillimit të shek.
XVI, Idrisi Bitlisit, i cili, i mahnitur nga pathyeshmëria e shqiptarëve, e kërkoi dhe
e gjeti shkakun e saj te toka dhe tek ujët e Shqipërisë. “Ata që janë marrë me
studimin e natyrës së vendeve e të qyteteve e të karakterit të njerëzve, – thotë
Bitlisi, – dhe që e kanë të qartë edhe kuptimin e fjalës së urtë që thotë se çdo gjë u
krijua nga toka dhe i përket tokës, e dinë se përbërja dhe ndërtimi i qenies njerëzore
e ka bazën në tokë. Gjithashtu, edhe karakteret e vetitë e njerëzve që banojnë në një
të katërtën e këtij rruzulli, janë gatuar me dheun e tij dhe ujitur, po ashtu, me ujin e
tij… Pra, pa dyshim, karakteri i popullit të çdo vendi i përshtatet vendit të tij të
lindjes, i përshtatet ujit, klimës dhe natyrës së viseve të tyre, përputhet me veçoritë
e ambientit nga i cili është rrethuar. Prandaj shqiptarët, meqenëse në pjesën më të
madhe banojnë në vise malore, janë mbrujtur me një karakter të ashpër e të fortë,
kështu që nuk i përkulen askujt në çfarëdo rrethanash qofshin…” Megjithëkëtë,
shpjegimi i Volterit është një hap i madh përpara në krahasim me atë të
humanistëve – ai e përjashton fare ndihmën e qiellit dhe e kërkon burimin e
qëndresës vetëm në tokë, te njerëzit. Mbi të gjitha, ai nuk e sheh Skënderbeun si një
fenomen individual, të jashtëzakonshëm, por si një përfaqësues të gjithë racës së
tij, të vendit të tij. Kështu, Volteri e shpie më tej interesimin që kishin treguar
përpara tij për Skënderbeun përfaqësuesi i filozofisë morale, Montenji, dhe poetiushtar, kalvinisti i flaktë, Agrippa d’Obinje.
Në pragun e Revolucionit Francez të shek. XVIII trajtimi i temës së
Skënderbeut si çështje filozofiko-politike arriti shprehjen e tij më të lartë. Në këtë
periudhë të lëvizjeve të gjera e të thella popullore e mendore, në Lindje e në
Perëndim dalin dy vepra që patën jehonë të gjerë – Propozime filozofike e Jakov
Kozelskit dhe Kastrioti i madh i Shqipërisë e Stefan Zanoviçit. Jakov Kozelski
ishte një materialist rus, propagandist i flaktë i ideve të enciklopedistëve, pasues i
Helvecit e i Rusoit e përkthyes i veprave të Dideroit e të Dalamberit. Në qendër të
veprës së tij, që u botua në Peterburg më 1768, Kozelski vë figurën e Skënderbeut.
Në lidhje me të ai shtron dy probleme kryesore. I pari është problem i luftërave të
drejta e të padrejta. Luftën heroike të popullit shqiptar kundër pushtuesve otomanë
nën udhëheqjen e Skënderbeut Kozelski e vështron në një plan të gjerë historikofilozofik. Kjo luftë, për Kozelskin, është shembulli tipik i luftës së drejtë të një
populli të vogël kundër një agresori të fuqishëm. Ai dënon politikën agresive e
ekspansioniste të fuqive të mëdha në kurriz të shteteve të vogla, dënon luftërat
pushtuese, duke kritikuar ashpër konceptet e Makiavelit mbi shtetin dhe njeriun.
Nga pozita të reja përparimtare filozofike, Kozelski shtron për herë të parë në këtë
vepër edhe një problem të dytë – problemin e heroit të vërtetë në histori dhe të
pseudoheroit, të cilin ai e thellon më vonë në parathënien që i bën librit të
Shofinit, Historia e mbretërve të famshëm dhe e gjeneralëve të mëdhenj me
arsyetime rreth veprave të tyre. Për këtë ai përdor krahasimin midis Aleksandrit të
Madh e Skënderbeut dhe i jep një vlerësim të ri rolit të tyre në histori. Aleksandër
Maqedonasi, thekson Kozelski, nuk është e drejtë të quhet “i madh”, sepse ai nuk
ka qenë “udhëheqës për veprime të dobishme”, por, përkundrazi, ka qenë pushtues
i botës, “një mundës dhe grabitës i padrejtë” i popujve të tjerë të pafajshëm. Kurse
Skënderbeu, për Kozelskin, është një hero i një tipi krejt tjetër. Ai është me të
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vërtetë i madh, hero i vërtetë i njerëzimit, sepse ka luftuar për lumturinë dhe lirinë e
popullit të vet e të popujve të tjerë.
Vepra e Stefan Zanoviçit, iluministit me prejardhje dalmatine, që bëri një jetë
mjaft të trazuar në qytetet e në oborret e më të mëdha të Evropës e i dha fund kësaj
jete tragjike në qytetin e lirë të Amsterdamit, ka karakter të theksuar polemik. Me
përmbajtjen e saj shumë aktuale e luftarake, ajo bëri bujë të madhe dhe u përkthye
menjëherë në disa gjuhë. Ndikimi i saj ishte i madh edhe në letërsinë e shek. XIX.
Nëpërmjet jetëshkrimit të Skënderbeut autori shtron në këtë vepër disa nga çështjet
më të mprehta të filozofisë iluministe mbi rendin shtetëror dhe të drejtën, mbi
sunduesit dhe popullin, mbi klerin, fenë dhe shtetin, mbi marrëdhëniet midis
shteteve. Gjatë gjithë librit Skënderbeu vizatohet nga autori si një mbret i madh dhe
i thjeshtë, si luftëtar i ashpër dhe njeri me kulturë të gjerë; i ndershëm me miqtë e
me armiqtë, i pakorruptueshëm, me një zemër të pastër e bujare, i vendosur deri në
fund “o për të fituar, o për të vdekur”. Ai quhet “zbukurimi i më i madh i shekullit
të vet”. Kështu, ai shndërrohet në një përfaqësues të absolutizmit të ndritur të
gjysmës së dytë të shek. XVIII në kuptimin më radikal të fjalës, në një mbret
filozof, që ngrihet mbi klasat dhe është më tepër një mësues, sesa një sundues i
shoqërisë. Kur të dërguarit e Venedikut u përpoqën ta shtynin Skënderbeun të
prishte paqen e arritur me turqit për të mbrojtur interesat venecianë në More,
Skënderbeu iu përgjigj atyre: “Shkoni e njoftoni republikën tuaj dhe aleatët tuaj se
Gjergj Kastrioti lufton si një mbret dhe jo si një pirat…” dhe e karakterizon
politikën e Venedikut si një veprimtari dinake tradhtarësh. Në letrën që i dërgoi
Mehmetit II, ai thekson se lumturia dhe lavdia e tij janë të pandara nga mirëqenia e
popullit. Pjesa ku këto koncepte iluministe pasqyrohen në mënyrën më
konsekuente e të plotë, është porosia e fundit që Skënderbeu i lë të birit
dhjetëvjeçar, Gjonit. Duke e përmbysur rrënjësisht versionin provenecian që jep
Barleti për këtë rast, Zanoviçi vë në gojën e Skënderbeut vijat themelore të një
traktati të tërë politiko-filozofik për shoqërinë dhe shtetin ideal të absolutizmit të
ndritur, i cili duhet të mbështetet në aleancën e mbretërve me filozofët. Skënderbeu
e këshillon të birin që të kujdeset, në radhë të parë, për drejtësinë, për një drejtësi të
barabartë për të gjithë – për popullin e thjeshtë e për qeveritarin, për ushtarakun e
për priftin. “Drejtësia, – thotë ai, –është themeli i të gjitha virtyteve”. Ai e porosit
të mos u besojë gënjeshtrave të qeveritarëve e lajkave të oborrtarëve, por të vejë
vetë në gjirin e popullit e të dëgjojë me zemër të hapur zërin e tij. “Nxirr një gazetë
që të përhapet në gjithë mbretërinë, të mos ketë asnjë censurë e të botojë të gjitha
padrejtësitë e dhunën që mund të bëjnë ata që qeverisin krahinat e tua, sepse miqtë
e farefisi i tyre që rrinë në oborr, mund t’i fshehin… Kur të flasin keq për dikë,
dëgjoje me njërin vesh, por ruaje veshin tjetër për të dëgjuar të akuzuarin… Lejo
çdo nënshtetas që të të shkruajë dhe ngarko sekretarët që të përgjigjen…” Kujdesi
për punonjësit shtrohet si detyrë e parë për monarkun. “Ti duhet t’i mbrosh zejtarët,
si njerëzit më të dobishëm të shtetit, dhe të mos lejosh në asnjë mënyrë që ata të
shtypen nga të pasurit… Mos përbuz asnjeri: edhe ai më i vogli dhe më i varfëri…
mund të të sjellë dobi të madhe me këshillat dhe me guximin e tij… Mbro njerëzit e
dobët e të mirë, dëno shpirtrat e vrazhdë e kryelartë.” Ai e këshillon në mënyrë të
veçantë të mbrojë e të përkrahë filozofët dhe t’i bëjë këta ruajtës të drejtësisë.
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Zanoviçi, si përkrahës i rendit të ri borgjez, vë në gojën e Skënderbeut parullat e
Revolucionit Francez për shoqërinë e re: “Liria e njeriut dhe prona e paprekshme…
janë gjërat më të shenjta në botë.” Një pjesë e veçantë e porosive të Skënderbeut u
kushtohet çështjeve ushtarake. “Kujdesu, – thotë Skënderbeu, – të kesh kurdoherë
një ushtri të disiplinuar… dhe ushtarët e tu mos i trajto kurrë si skllevër, por si
shokë.” Ai e porosit të birin që në luftë të jetë njëkohësisht gjeneral dhe ushtar. Por
notat më të fuqishme në këtë vepër janë ato antiklerikale. Nëpërmjet Skënderbeut,
duke vazhduar të mbetet deist, Zanoviçi demaskon me gjuhë patetike e të
pamëshirshme legjendën e marrëdhënieve idilike midis Skënderbeut e papëve dhe
nxjerr në shesh hipokrizinë, metodat e qëllimet djallëzore të “Jupiterit të Kapitolit”
e të gjithë priftërinjve e murgjve. Këto fjalë tingëllojnë me një forcë të madhe
aktuale edhe në ditët tona: “Ti do të kesh të bësh me oborrin e Romës, për të cilin
unë kam qenë deri më sot përkrahës e mbrojtës. Interesat e mi më kanë detyruar t’ia
përshtat politikën time atij. Rrethanat në të cilat jam ndodhur, nuk më kanë lejuar të
luftoj uzurpimet e turqve dhe pretendimet e papëve… Roma nuk është kryelartë
veçse ndaj princëve të dobët e fatkeqë. Roma ma ka pasur gjithnjë frikën, prandaj
gjithnjë më ka bërë lajka… Papët plasën që nuk mundën kurrë të fitonin asgjë me
anë të kërcënimeve e iluzioneve të pushtetit të tyre metafizik nga një ushtar i vjetër
si unë; por ata do të përpiqen të përfitojnë nga mungesa e përvojës tek ti, nga
mosha jote e re, me qëllim që të të nënshtrojnë e të të futin nën sundimin e tyre.
Mos harro se një nga mjetet e heshtura që përdorin ata për t’ia arritur këtij
qëllimi… është rruga e rrëfyesit…”; prandaj “duhet ta dëbosh këtë si një
mashtrues, bile dhe ta dënosh si të tillë… Papa s’është veçse një njeri si gjithë të
tjerët, plot me pasione e dobësi; megjithëse e mban veten si të pagabueshëm dhe të
njëjtë me shpirtin e shenjtë. Në qoftë se Papa përpiqet të shtojë numrin e
priftërinjve e të murgjve… ose të të shtyjë të hysh në luftë për të mbrojtur çështjen
e Zotit, të vraftë rrufeja hakmarrëse ty dhe pasardhësit e tu, po ta dëgjosh…”
Skënderbeu e këshillon të birin të mos lejojë të rinjtë të bëhen priftërinj dhe
priftërinjtë t’i detyrojë të punojnë e të mbrojnë shtetin që i ka ushqyer, megjithëse
nuk i sjellin asnjë dobi. Zanoviçi demaskon edhe rolin djallëzor që luanin klerikët
në shërbim të Venedikut dhe shpreh keqardhjen që Skënderbeu disa herë u besoi e
ra “viktimë e hipokritëve të ungjillit”. Kjo pjesë e fundit e librit të Zanoviçit, që u
quajt testamenti i Skënderbeut, u botua edhe veçan në disa gjuhë. Ajo është pjesa
kryesore që i siguroi librit një sukses aq të bujshëm, ndërsa thelbi i saj është, në
radhë të parë, antiklerikalizmi. Nuk është e rastit që Zanoviçi ia kushton veprën e
tij Jozefit II të Austrisë, njërit prej përfaqësuesve më tipikë të absolutizmit të
ndritur, i cili njihet për dëbimin e jezuitëve, shpronësimin e manastireve e
nënshtrimin e kishës shtetit në Austri. Idetë e veprës së Zanoviçit afrohen shumë
me ato të ndriçimtarëve francezë, e sidomos me ato të Volterit e të Rusoit. Ato
ushtruan ndikim të dukshëm edhe mbi letërsinë skënderbejane të shek. XIX.
Një veçori e veprave të Kozelskit e të Zanoviçit është se për herë të parë në to
del faktori popull si element aktiv, i rëndësishëm i jetës shtetërore e shoqërore.
Nocioni popull këtu zbërthehet – me këtë nuk kuptohen vetëm fshatarët, por edhe
zejtarët, ushtarët, dijetarët, tregtarët. Kështu, ndriçimtarët e bënë fytyrën e
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Skënderbeut një figurë edhe më demokratike, më të afërt e të dashur për masat
popullore të Evropës.
Gjatë po këtyre shekujve, nën ndikimin e ngjarjeve të rëndësishme dhe si
pasqyrim i gjendjes shpirtërore të masave, u botua edhe një varg i tërë veprash me
karakter të theksuar publicistik e introduktiv. Ndër to interes të veçantë ngjallën
sidomos vepra e një autori anonim, me titull Kastrioti-Skënderbeu i ringjallur, që u
botua gjermanisht e anglisht më 1683 e 1684, pikërisht kur ushtritë turke
ndodheshin tek dyert e Vjenës dhe libri i shkrimtarit ukrainas J.
Galatovskit Mjellma me pendët e saj, botuar më 1679 polonisht, menjëherë pas
luftës ruso-turke të vitit 1677–78. Si në veprën e parë, ashtu edhe në të dytën, në
shembullin e betejave fitimtare e të taktikës së Skënderbeut, kërkoheshin me
optimizëm rrugët për dëbimin sa më shpejt të pushtuesve otomanë nga Evropa. Ato
u bënë, si të thuash, manuale luftarake për burrat e shtetit, për strategët e për
ushtarët e thjeshtë. Nuk është e rastit që Pjetri i Madh urdhëroi ta
përkthenin Mjellmën, të cilën e mbante vazhdimisht në bibliotekën e tij.
***
Letërsia artistike për Skënderbeun nuk është më pak e pasur se ajo historike e
publicistiko-filozofike. Me heroizmin dramatik të jetës së tij, me idealet e larta që
mbrojti, Gjergj Kastrioti hyri në letërsinë gojore – në legjendat e në këngët e
popullit shqiptar e të popujve të tjerë të Ballkanit – që kur ishte gjallë. Këto krijime
popullore dhe veprat e historianëve, të publicistëve e të filozofëve, ngjarjet dhe
idetë e epokave të ndryshme frymëzuan pas vdekjes së tij një letërsi të tërë, e cila
lulëzoi që nga fillimi i shek. XVI në shumë gjuhë e me një larmi të madhe gjinish –
poezi në gjuhën latine në distikë e hekzametra, sonete e poema, romane historike e
histori të romantizuara, drama e librete operash, romane aventuroze, dialogë
didaktikë etj. Pa dyshim, tiparet themelore të veprave letrare mbi Skënderbeun
lidhen si me kushtet historiko-shoqërore të periudhave në të cilat u krijuan, ashtu
edhe me rrymat letrare që lulëzuan në Evropë në ato periudha. Ndër to poezia
mbizotëron mbi prozën, drama neoklasiciste mbi dramën e vërtetë historike,
romantizmi mbi realizmin. Por, me pak përjashtime, të gjitha ato bëjnë thirrje për
veprim. Me gjithë veçoritë e tyre dhe evolucionin që ka pësuar trajtimi artistik i
figurës së heroit gjatë shekujve, këto vepra i bashkon një element themelor: në të
gjitha ato Skënderbeu del kurdoherë një hero pozitiv, një karakter i fuqishëm, sa
trim aq edhe zemërgjerë, me një fjalë, një gjeni i mirë që del fitues në të gjitha
rrethanat mbi forcat e së keqes.
Brenda caqeve të këtij punimi të përmbledhur do të ishte e pamundur jo vetëm
analiza e gjithë kësaj letërsie artistike, por edhe vetë paraqitja e thjeshtë
kronologjike e të gjitha veprave të këtij lloji. Prandaj ne do të flasim vetëm për ato
që meritojnë vëmenje të veçantë.
Në punimet e deritanishme mbi letërsinë artistike që i kushtohet Skënderbeut,
është thënë se dëshmitë e para të saj janë të vona dhe se “në krye të tyre qëndron
poeti i madh lirik francez Ronsar”. Në të vërtetë, dëshmitë e para të letërsisë
artistike për Skënderbeun janë shumë më të hershme. I gjejmë ato pothuaj tre çerek
shekulli përpara Ronsarit, që në botimin e parë të Barletit (1508). Në hyrjen e kësaj
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vepre janë shtypur dy poezi latinisht, me nga pesë distikë – njëra nga Pjetër Reguli
prej Viçence dhe tjetra nga Domeniko de Alcenjano prej Padove. Në këto poezi i
thuret lavdi nëpërmjet veprës së Barletit, heroizmit të Skënderbeut. Pjetër Reguli e
quan Skënderbenë “rrufe”, një prijës të përmendur e bujar “që u dha dërmën turqve
mizorë” e që të mahnit me betejat e tij. Po ai, në pajtim e përputhje të plotë me
frymën provatikanase e proveneciane të vetë veprës së Barletit, i ka idealizuar
marrëdhëniet e Skënderbeut me papatin e me Venedikun. Ushtritë shqiptare ai i
quan “armë fitimtare të selisë apostolike”, të cilat njëkohësisht “i kanë sjellë me
besnikëri edhe luanit venet ndihmën, dhuratën e këndshme të miqësisë së ëmbël”.
Krijimi i De Alcenjanos ka një përmbajtje më të pasur dhe një forcë poetike më
të madhe. Ai fillon duke lavdëruar emrin e Barletit, por në të vërtetë, ngre në qiell
heroin e veprës. “Skënderbeu, – thotë Alcenjano, – bir i një fisi të shquar… nuk
qëndroi më poshtë se Kamili i madh”, ai ia kaloi edhe Cezarit të pathyeshëm.
“Le të gëzohet Epiri aq i famshëm për triumfet e mëdha.
Veprat madhështore të prijësit të vet t’i lartësojë!”, – përfundon poeti.
Këto dëshmi të para pasohen nga një krijim poetik më i rëndësishëm, vepër e
humanistit italian nga Kremona, Gabriel Faernit, botuesit kritik të Filipikeve të
Ciceronit e të Komedive të Terencit. Ky krijim është botuar në dy variante –
latinisht me 16 vargje në hekzametra dhe italisht si sonet – në veprën e njohur të
Pal Jovit, Elogia virorum bellica virtute illustrium… Ne i kemi nxjerrë ato
përkitazi nga botimi italisht i 1554-ës dhe nga botimi latinisht i 1561-së. Vargjet
ndjekin menjëherë portretin historik të Gjergj Kastriotit. Faernit, me sa duket, i bëri
përshtypje të madhe përshkrimi që jepet tek Jovi për hapjen e varrit të Skënderbeut,
për copëtimin e marrjen dhe eshtrave të tij si hajmali nga turqit – gjë që nuk ka
ndodhur me asnjë nga njerëzit e tjerë të shquar – dhe ai shkroi me ndjenjë të thellë
dhembjeje e dashurie këtë epitaf poetik, që është një nga lirikat më të bukura të
shkruara deri sot për Skënderbeun:
Në varrin tënd, o Gjergj, u mbyll
Shkatërrimi i turqve dhe mbrojtja e Epirit,
Dhe eshtrat e tua, pa asnjë kundërshtim,
Në shumë vende u hodhën e u shpërndanë.
Gjymtyrët, që duhej të preheshin në qetësi
E të mos ndienin më fyerjen nga armiku,
– kaq shumë u ndez lavdia e emrit tënd –
Në njëmijë e pesëqind u thyen e u përzien.
Se kur e le ti botën, bashkë me jetën,
Trupin armiqtë ta grinë e ta ndanë,
Guxim prej tij të merrnin ata deshën.
Dhe trimëria, që fton varrim t’u jepet
Të tjerëve, ty ta hoqi; por vetë ajo pastaj
Nga po ata armiq nderim e famë të dha.
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Toni elegjiak, vajtimtar i sonetit në fund ndërpritet fuqishëm nga nota madhore,
nga një ide e re poetike: Skënderbeu nuk ka vdekur, ai vazhdon të rrojë jo vetëm në
heroizmin e popullit të tij, por edhe në trimëritë e armiqve. Ai s’ka varr, por u
takon të gjithë popujve. Kjo të kujton thënien e famshme të udhëheqësit të
demokracisë athinase, Perikliut: “Për burrat e shquar gjithë dheu është varr”. Ky
sonet i Faernit mund të quhet me plot gojën një epitaf pavdekësie për Heroin tonë
Kombëtar.
Në veprën e Lavardenit janë botuar tri sonete – i pari nga udhëheqësi i
mirënjohur i Plejadës frënge Pierr Ronsar, dy të tjerat nga dijetari Florest Krestien
si edhe një odë nga Amadis Jamin, mik e pasues i Ronsarit, përkthyes i Iliadës së
Homerit. Ronsari, ashtu si Volteri më vonë, e quan Shqipërinë një vend që pjell
burra luftëtarë të tillë si Pirroja dhe Skënderbeu. Ai e quan Heroin tonë “nderin e
shekullit të vet”, por në fund i përmbys rolet – meritën e pavdekësisë së
Skënderbeut ia vesh librit të Lavardenit; ndërsa, në të vërtetë, ky libër mori jetë prej
veprës së Heroit tonë Kombëtar. Dy sonetet e Florest Krestienit u drejtohen
francezëve dhe kërkojnë që Historia e Skënderbeut t’u shërbejë atyre që të lënë
grindjet, të imitojnë Skënderbeun e të sulen mbi barbarët. Skënderbeu ngrihet si një
figurë që duhet të zgjojë e të ngrejë peshë popujt dhe mbretërit e Evropës:
Merr, Lavarden, burijen që dikur
Kishte Skënderbeu dhe lajmëro mbretërit
Për detyrën që kanë kundër Barbarisë! – thërret poeti.
Oda e Amadis Jaminit ka përmbajtje më të thellë se sonetet. Ajo pasqyron
konceptet e periudhës së grumbullimit fillestar të kapitalit e të revolucionit të tregut
botëror, ndeshjen e ideologjive të botës feudale që po perëndonte dhe të rendit të ri
borgjez që po lindte. Ideja themelore qëndron është kundërvënia e idealeve të larta
dhe e idealeve të ulëta, e luftës vetëmohuese për atdhe kundër synimit për pasurim.
Në këtë kundërvënie Skënderbeu del si simbol i idealeve më të larta. Ai nuk është
nga ata që përpiqen “për pasuri e madhështi, të cilat shkojnë e shuhen shpejt”, por
nga ata “që mund të përdorin disa vite për përjetësinë”. Poeti, megjithëse e quan të
dobishme punën e tregtarëve, që çajnë valët mes rreziqeve për në Indinë e largët, e
dënon brezin e tij si një “një gjeneratë që po korruptohet” dhe bën thirrje për
bashkim e veprim, për luftë kundër pushtuesve otomanë. Ideali më i lartë i shekullit
për të është ai që “mbron tokën amtare”. I tillë ishte Skënderbeu i pamposhtur, “i
denjë për përjetësinë”, të cilin poeti e ngre në radhën e perëndive.
Një frymë e tillë e përshkon edhe sonetin kushtuar Aleksandrit të ri nga poeti i
verbër Luixhi Groto, botuar në veprën e Dh. Frangut (1510), dy këngët e një poemi
heroik të botuar më 1585 nga poeti italian Baldazar Skarameli si edhe poemën
historiko-dramatike të hungarezit Nikolla Bogati, Skënderbeu i Madh të vitit 1592.
Thirrja që doli nga krijimet poetike të shek. XVI i dha një ton madhor gjithë
letërsisë së ardhshme. Ajo tingëlloi fort sidomos në periudhat e shtimit të rrezikut
të jashtëm dhe të luftërave çlirimtare. Kjo thirrje u bashkua me përvojën historike
të popujve që kishin përballuar invazione pak a shumë të ngjashme, siç ishin sulmet
e maurëve në skajin jugperëndimor të Evropës dhe invazioni tartaro-mongol në
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Lindje. Këto fate të përbashkëta të popujve të Evropës nga njëri skaj në tjetrin
krijuan një truall shumë pjellor edhe për lindjen, edhe për të përhapur letërsinë mbi
Skënderbeun.
Kështu, shek. XVII, shekulli i fundit e dramatik i sulmeve të sulltanëve kundër
shteteve të mëdha evropiane, shpërtheu me një letërsi shumë të pasur për
Skënderbeun. Poetesha napolitane, Margerita Saroki, botoi më 1606 poemën
heroike Skanderbeida, ku në 23 këngë përshkruhen në një mënyrë të gjallë ngjarjet
e periudhës së parë të veprimeve të Gjergj Kastriotit pas kthimit në atdhe. Poema
mbyllet me triumfin e tij mbi Sulltan Muratin në rrethimin e parë të Krujës, më
1450. Skënderbeida ecën në gjurmëte poemave të mëdha kalorësiake të Ariostos e
të Tasos dhe në kuadrin historik fut një varg elementesh të marra hua nga poezia
epike kalorësiake e nga romanet oborrtare të Evropës Perëndimore, bile edhe nga
bota e largët antike. Të gjitha këto e errësojnë kuadrin historik dhe e bëjnë
Skënderbeun të rrojë në një botë tjetër, që s’është e tija. Megjithatë, ai mbetet një
hero i vërtetë, një kalorës pa njollë.
Të tjera poema i thurin lavdi këtij heroi në shek. XVII. Gjermani Jakob
Kokkert nga Lybeku botoi më 1643 një Carmen Encomiastikon (Këngë mburrëse)
dhe francezi Zhan Byssier poemën Skënderbeu. Të gjithë këtë kohë mund ta
quajmë periudhën e poezisë heroike skënderbejane, kur heroi deri diku
evropianizohet e del nga kuadri historik, por, megjithatë, vazhdon të mbetet
gjithnjë në një botë heroizmash, si një kalorës i pamposhtur.
Nga fundi i shek. XVII e në gjysmën e parë të shek. XVIII, në periudhën kur
pakësohet rreziku otoman, trajtimi i figurës së Skënderbeut merr një karakter tjetër:
vëmendja përqendrohet jo te luftërat e tij çlirimtare, po te peripecitë dhe aventurat e
jetës së tij, te kthesat e papritura dhe çastet e mprehta, si shkëputja e tij nga oborri i
turqve, lufta kundër atyre me të cilët kishte jetuar në moshën e re, vuajtjet
dashurore e të tjera. Subjekte të tilla u dhanë fill sidomos romaneve të vëllimshme.
Për Skënderbeun kanë filluar të shkruhen romane që në shek. XVI. Më 1548
italiani Antonio Posenti botoi romanin “Tmerri i turqve”, i cili u ribotua edhe dy
herë më vonë, dhe shkrimtari francez Yrben Shevro botoi në Paris më 1644
romanin Skënderbeu, në shek. XVII një autor rus shkroi po një vepër të tillë, me
titull Tregime për Skënderbeun, princin shqiptar. Por këto ishin, në thelb, romane
historike, që lidheshin organikisht me gjithë letërsinë historike të kohës së vet dhe
që ndofta do të ishte më e drejtë të quheshin histori të romantizuara. Ato që në
fillim shprehin qartë synimin e tyre politik, qëllim që aq bukur e pati formuluar më
parë Kaspar Hedi. Antonio Posenti, në veprën e tij që ai e quan Historia
discorsa(Histori e arsyetuar), thotë hapët se nuk ia kushton librin askujt, sepse
dëshiron që ai të jetë i të gjithëve, se çështja për të cilën e shkroi këtë libër “kërkon
kujdesin e të gjithëve – edhe përpjekjet e monarkëve më të fuqishëm, edhe lutjet e
grave më të varfra”. Ai paralajmëron lexuesit që vepra e tij është një tregim “për
prijësin më të guximshëm që ka parë ndonjëherë bota” dhe “nga ajo që bëri ai, të
mësohet ajo që duhet bërë”. Posenti e quan në mënyrë të vetëdijshme librin e tij
“udhëheqje për veprim” (Leggi dunque per operare). Romanet e fundit të shek.
XVII e të fillimit të shek. XVIII ishin të një natyre tjetër. Në to vendin e
problemeve të mëdha kombëtare e ndërkombëtare e zënë çështjet e vogla të etikës
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personale e familjare. Kështu, më 1688 u botua në Amsterdam nga një autore e
panjohur (M-lle***), e cila, me sa duket, është M-lle La Roche Guilhem, novela e
gjatë Skënderbeu i madh. Suksesi që pati kjo vepër, e cila u përkthye në disa gjuhë,
e shtyu më vonë francezin Shevji ta zgjeronte temën dhe të shkruante një roman
dyvëllimësh me titull Skënderbeu ose aventurat e princit të Shqipërisë, i cili u
botua në Paris më 1732. Këto romane u bënë të modës në shoqërinë e lartë
evropiane.
Cili ishte shkaku i këtij ndryshimi të ri në natyrën e letërsisë artistike mbi
Skënderbeun? Në radhë të parë, ai duhet kërkuar tek rënia e rrezikut të
drejtpërdrejtë otoman dhe tek trualli i veçantë që e ushqeu këtë letërsi. Ky truall
përfaqësohej nga shoqëria oborrtare dhe aristokracia evropiane, e cila tashti
kërkonte jo luftë, por një modus vivendi me Turqinë, për t’i përqendruar forcat
kundër dallgëve shoqërore që po shpërthenin në Evropë. Duke humbur karakterin
politik, kjo letërsi humbi edhe përmbajtjen shoqërore, luftarake dhe u bë letërsi
argëtuese për aristokracinë, të cilën atëherë filloi ta tërhiqte gjithnjë e më shumë
bota orientale me ekzotikën e saj. Nuk është e rastit që kjo letërsi u zhvillua
kryesisht në Francë e pastaj në Angli – në vendet që e kishin larg rrezikun e
invazionit – dhe që disa nga autorët e këtyre romaneve janë gra aristokrate.
Zhvillimi historiko-shoqëror e kulturalo-letrar i Evropës në gjysmën e dytë të shek.
XVIII ia preu rrugën kësaj letërsie.
Jeta e Skënderbeut, e ngjeshur me dramatizëm dhe plot veprime e konflikte,
nuk mund të mos tërhiqte edhe vëmendjen e dramaturgëve. Kështu, në shumë
vende, që nga Spanja në Itali, në Francë, Angli, Suedi, Poloni e gjetkë, lindën një
varg tragjedish e veprash të tjera dramatike për opera e balete. Në Spanjë, tema e
Skënderbeut u trajtua në gjininë e njohur me emrin “comedia famosa”, si edhe në të
ashtuquajturat “akte sakramentale”, pjesë me një akt që luheshin përpara popullit
nëpër sheshet e qyteteve. Sipas të dhënave të fundit nga Biblioteka Kombëtare e
Madridit, një “komedi të famshme” me titull Princi Skënderbej ka shkruar edhe
dramaturgu i madh Lope de Vega. Nga ndjekësit e bashkëkohësit e Lope de Vegës,
pikërisht në periudhën e lulëzimit më të madh të dramaturgjisë spanjolle, u botua
një varg i tërë “aktesh sakramentale” e “komedish të famshme” për
Skënderbeun: Princi i robëruar Skënderbej – “akt sakramental” nga Perez de
Montalban (1629), Princi Skënderbej – “Komedi e famshme” nga Luis Valez de
Guevara (1634), e cila u ribotua disa herë më vonë edhe me titullin I madhi Gjergj
Kastrioti e princi Skënderbe dhe hyri në koleksionin e dramave të shkrimtarëve më
të talentuar të Spanjës; pjesa Princi i persekutuar, që mendohet se është shkruar
nga Belmonte Bermudez, Augustin Moreto dhe Antonio Martinez de Meneses;
drama Shembull i virtyteve morale në jetën e Gjergj Kastriotit, të quajtur
Skënderbej (1688) e Antonio de Meneses e të tjera. Për fat të keq, dramaturgjia
spanjolle me temë skënderbejane ka mbetur një nga fushat më pak të njohura deri
më sot.
Vend të veçantë zënë dramat e shkrura latinisht nga autorët
polakë: Chelmsciane Lunae (1685) nga A. Chelmski dhe Castriotto
Georgius, Publica Sarmatiae felicitas in Scanderbego (1714) nga Olszowski.
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Në Angli, vepra e Skënderbeut frymëzoi poetin e njohur të Rilindjes Edmund
Spenserin, për një sonet, ku ai e vë heroin shqiptar të shek. XV në radhën e
njerëzve më të mëdhenj të lashtësisë, për të cilët janë ngritur harqe triumfi dhe
piramida gjigante që kërcënojnë qiellin. Meqenëse vepra e tij “Historie of George
Castriot,surnamed Scanderbeg, King of Albanie: containing his famous actes, etc.
Newly translated out of French into English by Z. I., Gentleman” (1596) sot është
tepër e rrallë në bibliotekat e Evropës dhe nuk ndodhet as në bibliotekat tona, po e
japim këtu të plotë këtë sonet, që është ndër poezitë më të mira të shkruara për
Gjergj Kastriotin:
Pse mburret koha e lashtë kaq fort
Me monumentet e moçme të zotërve të fuqishëm,
Të heronjve që, me veprat pa mort
Mahnitën botën, dhe fëmijët i lexojnë të etshëm?
Kushdo me lavdinë e tyre habitet,
Admiron statujat, kolosetë e tyre të lartë,
Harqet e pasur të triumfit, që ngritën,
Piramidat vigane, që kërcënojnë qiejt.
Por ja ai që kohë e vonë e nxori në dritë,
Që me më të mëdhenjtë ndër ta matet,
I madh në zemër, në forcë e në vetitë,
Vendi i triumfit atij i përshtatet.
Kamzhik për turqit, rrufe për të pafetë
Për bëmat e tua, Skënderbe, ky libër flet.
Kjo temë tërhoqi edhe vëmendjen e paraardhësit të Shekspirit, Kristofor
Marlout, i cili shkroi dramën Historia e vërtetë e Gjergj Kastriotit. Në shek. XVIII
dramaturgjia angleze u pasurua me tri vepra të reja: Skënderbeu ose Liri e
Dashuri e Tomas Uinkopit, Skënderbeu e Uiliam Havardit dhe Heroi i krishterë i
Xhorxh Lilo, e cila nga niveli artistik qëndron mbi dy të parat dhe solli elemente të
reja në dramaturgjinë angleze e evropiane. Këto vepra të autorëve anglezë mund t’i
quajmë drama historiko-etike. Mbi sfondin historik ato shtrojnë problemin e
detyrës së udhëheqësit e të njeriut ndaj atdheut. Dhe zgjidhja që i japin me gojën e
Skënderbeut këtij problemi, tingëllon si akuzë për botën angleze të parasë e të
korrupsionit, si një qortim për gjithë Evropën. Xhorxh Lilo, ashtu si Amadis
Jamini, pohon se për një burrë shteti, për një udhëheqës mbi të gjitha duhet të
qëndrojë detyra ndaj atdheut, jo lufta për fitime vetjake. Tomas Uinkopi shtron
problemin e unitetit të veprimtarisë shtetërore dhe të jetës personale të një
udhëheqësi – ai nuk ia kundërvë dashurinë lirisë, por i bashkon këto ideale në një të
vetëm. Nga ky bashkim forcohet liria.
Për herë të parë në dramaturgjinë angleze dalin bashkëluftëtarët e Skënderbeut
me tiparet e tyre të veçanta, si personifikim i urtësisë, i bukurisë shpirtërore e i
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forcës së popullit shqiptar. Këto drama ia bënë edhe më të dashur lexuesit e
spektatorit anglez figurën e Skënderbeut e të popullit të tij.
Edhe Italia nuk mbeti prapa në këtë gjini. Pas tragjedisë së tipit “appassionata”
të Arkangelos, të titulluar Shqipëria e sulmuar (rreth 1650), ku Skënderbeu del si
mishërim i unitetit të fjalëës e të veprimit, u botua drama e Anton
Zanibonit Trimëritë e princit Skënderbe, mundësit të Sulltan Muratit (1730) dhe
drama në vargje Skënderbeu, princi i Shqipërisë e Mauricio Gerardinit. Në Francë
më 1786 e pastaj në Belgjikë u botua tragjedia në vargje Skënderbeu e Pol
Dybyisonit. Në të gjitha këto vepra dramaturgjia skënderbejane filloi të zotërojë
mbi romanin.
Nga skenat e teatrove dramatike tema e Skënderbeut kaloi tek aktorët shëtitës
anglezë e gjermanë dhe u fut në masat popullore. Këta aktorë merrnin figura të
mëdha shtetërore historike nga tragjeditë e njohura dhe i luanin në popull. Si figurë
të tillë zgjodhën edhe Skënderbeun. Këto “aksione kryesore shtetërore” (Hauptund-Staats-actionen), siç u quajtën atëherë, u përhapën jo vetëm në Evropën
Perëndimore, por edhe në atë Lindore, që nga Anglia në Gjermani e deri në
Petërburg. Kështu, Heroi ynë nga shekulli në shekull bëri për vete zemra të reja –
që nga oborret deri tek njerëzit më të thjeshtë.
Këtij heroi të fuqishëm e të shumanshëm iu kushtuan edhe disa opera e balete.
Më 1718 u botua në Firence nga Antonio Salvi drama për muzikë me
titull Skënderbeu dhe më 1735 në Francë u botua një “tragjedi lirike” e shkruar nga
akademiku Hudar dë la Mot, e cila më 1763 u shfaq përpara mbretit të Francës e u
ribotua me urdhër të veçantë të tij.
Në përgjithësi, mund të themi se në gjysmën e dytë të shek. XVII e në shek.
XVIII tema e Skënderbeut doli nga kuadri i ngushtë historik dhe u fut në një kuadër
më të gjerë jetësor, njerëzor, në rrethe të ndryshme shoqërore. Me këtë shpjegohet
edhe zgjerimi i gjinive letrare që trajtuan këtë temë. Por në të gjitha rastet figura e
heroit mbeti një figurë aktive në mes të një shoqërie që herë mahnitej përpara saj,
herë i kërkonte ndihmë e herë zbavitej, shuante kureshtjen e pasionet në kthesat
dramatike të jetës së tij, pa pushuar asnjëherë ta quante i madh, ta donte e ta
nderonte. Bie menjëherë në sy që, edhe kur luftëtarin e bënë dashnor të haremeve e
hero të baleteve, nuk mundën t’ia hiqnin kurrë idenë e lirisë, idealet fisnike.
Dhe ja ku erdhi shek. XIX – shekulli kur shpërthyen lëvizjet për çlirimin
kombëtar në gjithë Ballkanin e lëvizjet e mëdha revolucionare në Evropë, kur
perandoria otomane mezi po merrte frymë dhe mbijetonte më tepër nga
koniunkturat e jashtme sesa nga forca e saj e brendshme. Ky ishte me të vërtetë një
shekull i madh prove për formacionet shoqërore, për klasat e për shtetet, për
njerëzit e për idetë. Dhe pikërisht në këtë shekull Skënderbeu u ringjall sërish në
letërsinë artistike, ashtu si dhe në krijimtarinë historiko-publicistike, si një figurë e
madhe politike, e pasur me ndjenja, me mendim dhe me vepra që mund të
frymëzonin lëvizjet e mëdha çlirimtare. Pa dyshim, në këtë kohë, ashtu si pesëqind
vjet më parë, ai i shërbeu, para së gjithash, atdheut të tij dhe gjithë Ballkanit.
Një rol të veçantë luajti kjo figurë në lëvizjen për çlirimin e Greqisë. Më
1812 Historia e Skënderbeut u përkthye greqisht nga Joanis Bailas. Një nga
udhëheqësit e lëvizjes çlirimtare greke, Plaku i Moresë, Kollokotroni, shënon në
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kujtimet e tij se këtë libër e mbante gjithnjë me vete, ndërsa njërit prej bastioneve të
kalasë së Misolongjit iu vu emri i Skënderbeut. Pikërisht në këtë periudhë,
romantiku i madh revolucionar anglez Xhorxh Gordon Bajron shkroi strofat
shqiptare aq të zjarrta në Shtegtimet e Çajld Haroldit. Duke i quajtur shqiptarët
spartanët e kohës sonë, Bajroni e përmend me nderim të madh emrin e Skënderbeut
dhe e vë atë krah për krah me Aleksandrin e Madh:
O Shqipëri, ku u ngrit Iskanderi
Shembull për të rinjtë dhe fener i të urtit!
Ku Iskanderi tjetër armiqtë i përmbysi
Dhe dërrmën u dha me trimëri kalorësi…
Dhe jo vetëm kaq. Në strofën 76 të këngës së dytë duket qartë se Bajroni ua
kundërvë si shembull këtë heroizëm skënderbejan të shqiptarëve atyre grekëve që
rrinë e presin shpëtim nga jashtë:
O bij skllevërish! A nuk e dini
Se robërit vargonjtë i thyejnë vetë,
Kur zëri i lirisë ata i frymëzon?
As Franca, as Moskovi s’ju shpëton…
Në shënimet e tij për strofën 38 të këngës së dytë Bajroni thotë se është njohur
me figurën e Skënderbeut nëpërmjet veprës së Gibonit. Eduard Giboni, autori i
veprës Historia e dekadencës (rënies) dhe e shembjes së Perandorisë Romake, ishte
një adhurues e mbrojtës i perandorive, armik i revolucionit frëng, prej të cilit ai u
tmerrua, armik i luftërave çlirimtare. Për këtë arsye figurën e Skënderbeut dhe vetë
veprën e Barletit, në thelb, i trajton me mospërfillje, bile me përbuzje. E dënon
Skënderbeun, që nuk vazhdoi të qëndronte tërë jetën si skllav mirënjohës i
mirëbërësit të tij, sulltanit, por u ngrit në luftë kundër tij. Në dritën e këtij koncepti
pseudoshkencor e shtetmadh të Gibonit, këtij lord-komisari të tregtisë britanike e
pararendësi të ideologëve të imperializmit, ngrihet edhe më lart merita e Bajronit,
që jo vetëm nuk u ndikua nga Giboni, por u vu kundër tij dhe me fjalën e zjarrtë të
poezisë e goditi për vdekje konceptin e tij antiskënderbejan dhe antibarletian. Që
ky qëndrim i Bajronit ka qenë i vetëdijshëm, duket jo vetëm nga shënimi i tij i
lartpërmendur, por edhe nga dëshmia e mikut të tij Hobhauzit, i cili, gjithashtu, e
kritikon me sarkazëm të hollë qëndrimin antibarletian të Gibonit. “Zoti Gibon
parapëlqen më mirë historinë e Turqisë të Kantemirit, – thotë Habhauzi, – sesa
tregimet e mrekullueshme të jetëshkruesit bashkëkohës (të Skënderbeut – A. K.),
Marin Barletit…”
Në lidhje po me ngjarjet e Greqisë dalin edhe vepra të tjera mbi heroin
shqiptar. Më 1821 nga gjermani Karl Sondershauzen, që bënte pjesë në rrethin e
Gëtes, u shkrua drama poetike Çlirimi i Greqisë, në qendër të së cilës ngrihet figura
e Gjergj Kastriotit, ndërsa në Stokholm doli më 1835 drama historike Skënderbeu e
shkrimtarit suedez F. G. Rudbek. Poeti romantik gjerman Fridrih Krug fon Hidda
botoi më 1824 në Lajpcig një poemë heroike në dy vëllime. Kjo letërsi nuk u
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ndërpre as pas çlirimit të Greqisë. Shembulli i Skënderbeut dhe vetë shqiptarët e
ndihmuan popullin grek të fitonte lirinë. Pas kësaj, në rrethet përparimtare greke,
në popullin grek u shtuan miqtë mirënjohës të shqiptarëve. Më 1848 u botua
greqisht në Athinë Historia e Gjergj Kastriotit, të mbiquajtur Skënderbej, Princit të
Shqiptarëve, që u kushtohej luftëtarëve të Rilindjes greke, Qiriako Mavromihalit,
Marko Boçarit, Jorgo Karaiskaqit dhe Theodhor Kollokotronit, Rigas Ferecs etj.
Parathënia e kësaj vepre fillonte me këto fjalë: “Midis luftëtarëve të shek. XV, në
qoftë se dikush është i denjë për t’u quajtur i madh, ky është patjetër heroi i
shqiptarëve, Skënderbeu”. Edhe pas dyzet vjetësh, më 1889, tema e Skënderbeut
rron e gjallë. Me dramën Skënderbeu shkrimtari Anton Antoniadhi fitoi çmimin e
parë në konkursin letrar kombëtar.
Heroi i madh historik shtegtoi si hero letrar edhe në vende të tjera të Ballkanit e
të Evropës. Lulëzim të ri përjetoi letërsia artistike skënderbejane, sidomos
dramaturgjia, në Francë. Skënderbeu bëhet përsëri hero i dramave historike të
poetit neoklasicist Gijom Kazimir Pertysë (1870) e të Rogatien Forresë. Dhe jo
vetëm kaq. Akademia e njerëzimit e Puatjesë, ku dikur (732) një hero i ngjashëm
me Skënderbeun, Sharl Marteli, shpartalloi pushtuesit arabë, në vitin 1868 e
përkujtoi 400-vjetorin e vdekjes së Skënderbeut me një program të gjerë letrar, i
cili përfshinte shfaqjen e një tragjedie për Skënderbeun të një autori anonim dhe
ode, tregime e dialogë rreth jetës së heroit, të ndara në tri pjesë: sukseset e para,
prova dhe triumfi.
Hov të ri mori në shek. XIX edhe romani. Ky ishte një roman me një
përmbajtje të thellë demokratike, i frymëzuar nga lëvizje të tilla përparimtare si
Risorxhimentoja, në mënyrë të veçantë nga lëvizja garibaldine në Itali, si edhe nga
letërsia romantike e shek. XIX. I tillë është, p.sh., romani i garbaldinasit Antonio
Xonkada, i 1874-ës, i cili ndërtohet mbi bazën e dritës e të hijes dhe nxjerr jo vetëm
Skënderbenë si udhëheqës popullor të tipit të revolucionarëve demokratë të shek.
XIX, por edhe rolin e madh të masave popullore. Kjo është drita. Hija, në pamjen e
jashtme, duket sikur përfaqësohet nga pushtuesit otomanë, por në të vërtetë në
roman këta janë një hije e largët, vetëm një kujtim i rëndë; hija e mirëfilltë këtu
është bota e kalbur aristokrato-borgjeze evropiane e, në radhë të parë, shoqëria e
lartë italiane, ku nuk ka vend për njerëzit e ndryshëm, ku çdo gjë është e rreme,
jomorale, antinjerëzore. Në truallin e një bote të tillë të kalbur spikatin vlerat e
mëdha morale të popullit shqiptar e të një udhëheqësi të tillë popullor si
Skënderbeu. Pikërisht këtë kuptim kanë fjalët e një kalorësi të ndershëm italian, që
u përpoq më kot t’i kundërvihej shoqërisë nga doli dhe shkoi të luftonte në Shqipëri
nën komandën e Skënderbeut: “Italia nuk është gjithë bota; ka ende vende ku
dinjiteti i njeriut s’ka humbur akoma, ku liria nuk është një fjalë e kotë dhe ku
mund të përdoret ende gjykimi e shpata për një çështje bujare”. Me dritë të
brendshme ndriçohet Skënderbeu edhe në romanin e Xhejms Ludllout, Kapiteni i
jeniçerëve, 1887. Në këtë të fundit, në të vërtetë, dalin dy kapitenë, Skënderbeu dhe
Ballabani si përfaqësues të dy botëve, të dy ideologjive – të ideologjisë së luftëtarit
të lirë për atdheun dhe të ideologjisë së renegatit e të skllavit. Fryma demokratike,
revolucionare thellohet edhe më tej në romanin Për jetën të revolucionarit polak
Teodor Tomas Jezh, pjesëmarrës i revolucionit të 1848-ës në Hungari. Këtë roman
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e dallon nga të tjerët përpjekja e autorit për të pasqyruar popullin e tij në luftë,
heronjtë popullorë, si edhe fshikullimi i pamëshirshëm i dobësisë dhe i tradhtisë së
klasave të pasura.
Nivelin më të lartë letërsia artistike skënderbejane e shek. XIX e arriti me
poemat Skënderbeutë Henri Longfellout (1873) dhe të poetit revolucionar
maqedonas Grigor Përliçevit (1861). Poema e Longfellout, e cila njihet në shkallë
botërore, është bërë e dashur për të gjithë ne shqiptarët në përkthimin shembullor të
F. S. Nolit. Poema e Përliçevit është frymëzuar nga vepra e Barletit dhe nga këngët
popullore shqiptare për Skënderbeun. Megjithëse ka zgjedhur vetëm njërin nga
episodet dramatike të përleshjes së shqiptarëve me pushtuesit, Përliçevi ka ditur të
na japë tablo të mëdha e tipizuese epike të karakterit të një populli të tërë e të
udhëheqësit të tij. Ai e ka treguar këtë udhëheqës të shkrirë me popullin e tij, me
ushtarët e tij. Merita e madhe e Grigor Përliçevit është se i tregon të mëdhenj edhe
strategun, edhe ushtarin. E paharrueshme dhe me të vërtetë monumentale është
skena e vdekjes së ushtarit të Skënderbeut, Dinkos, këtij spartani të ri, që bëhet
mishërimi i koncentruar jo vetëm i heroizmit e i besnikërisë, por edhe i tragjedisë
optimiste i një populli të tërë. E shkruar për heroin dhe bashkëluftëtarët e tij, që
Përliçevi i quan “bij gjigantësh”, të denjë për vargjet homerike, poema e Përliçevit
është një vepër origjinale, që me realizmin e saj të thellë, të gërshetuar herë-herë
me shpërthime romantike, me ndjenjat e pastra e të zjarrta njerëzore, me idealet e
fuqishme çlirimtare e demokratike, me gjuhën e pasur e të gjallë, i takon, pa
dyshim, fondit më të mirë të letërsisë artistike të popujve të Ballkanit.
Tema e Skënderbeut ka çelur rrugë edhe në shekullin tonë, megjithëse
perandoria e sulltanëve nuk ekziston më. Ajo është bërë tema e luftës kundër
shtypjes e tiranisë. Është interesant fakti që kënga popullore shqiptare Skënderbeu
dhe vdekja, e përkthyer nga poeti revolucionar e internacionalist ukrainas Ivan
Franko në vitet e stuhishme përpara Revolucionit të Tetorit, u botua më 1941
pikërisht në pragun e Luftës së madhe patriotike të popujve sovjetikë kundër
hordhive hitleriane. Siç dihet, në këtë thuhet se Skënderbeu la kalin, flamurin e
shpërvjelur dhe shpatën, që ta vazhdojnë luftën edhe pas vdekjes së tij. Me një
përmbajtje të dyfishtë, historiko-patriotike e filozofiko-njerëzore, kjo këngë, e cila
flet për pavdekësinë e heronjve, që ia falin jetën atdheut, tingëlloi aktuale edhe në
ditët e betejave të mëdha antifashiste. Në 500-vjetorin e vdekjes së tij, letërsia për
Skënderbeun po pasurohet me vepra të reja që zbulojnë te kjo figurë anë të tjera
përparimtare e të ndritura, të cilat mund t’u shërbejnë popujve edhe sot. Pa dyshim,
tashmë vendin kryesor e zë letërsia shqiptare në të cilën figura e Skënderbeut ka
luajtur rol shumë të rëndësishëm që nga periudha e Rilindjes Kombëtare.
Po ta shikojmë tashti në një vijë të drejtë pesëshekullore evolucionin që ka bërë
figura e Skënderbeut në letërsinë botërore, mund të arrijmë në përfundimin se, me
gjithë luhatjet e kthesat, kjo figurë gjatë shekujve vjen duke u demokratizuar.
Kalon nga rrethi i ngushtë i historianëve në rrethe më të gjera shoqërore e më në
fund bëhet e masave. Kjo tregon pasurinë e madhe shpirtërore, vlerat e larta
morale, njerëzore që ka zotëruar prototipi historik i kësaj figure letrare. Përndryshe,
epokat e ndryshme nuk do të gjenin tek ajo idealet e tyre.
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***
Siç shihet, gjatë këtyre 500 vjetëve, në letërsinë botërore figura e Skënderbeut,
si shprehje e vetëdijes së epokave dhe e shpirtit popullor, ka marrë vlerësime të
ndryshme. Shkenca dhe letërsia përparimtare e çdo kohe e ka ngritur atë lart si
flamur për beteja patriotike e shoqërore. Mbytësit e lirisë dhe shërbëtorët e
perandorive janë përpjekur ta njollosin e ta diskreditojnë, t’ia heqin atë historisë,
botës reale dhe t’ia japin vetëm legjendës, botës së fantazisë. Grabitësit e lirive të
huaja, historianë e shkrimtarë shovinistë, janë përpjekur t’ia rrëmbejnë atë popullit
shqiptar. Por figura monumentale e Skënderbeut ka mbetur e gjallë dhe gjithnjë
është ripërtërirë.
Karl Marksi, siç dihet, i ka dashur shumë popujt e shtypur dhe ka përkrahur
luftërat e tyre çlirimtare. Ai e ka dashur shumë edhe popullin tonë dhe është
interesuar veçanërisht për krijimet e tij poetike. Më 1839 ai mbushi me dorën e tij
një album me këngë popullore shqiptare e të popujve të tjerë. Në shënimet që ai
bëri më vonë në Historinë botërore të Shloserit për luftën e popullit shqiptar e për
rolin e Skënderbeut, tregojnë se ai i çmoi këta shumë lart jo nga qëndrime
sentimentale. Në luftën e shqiptarëve të udhëhequr nga Skënderbeu ai nuk shikonte
vetëm një luftë për të mbrojtur lirinë e një vendi e të një populli, por edhe goditjen
kundër “të vetmit shtet me të vërtetë ushtarak të mesjetës”, i cili i kundërvihej
zhvillimit historik të kapitalizmit që po lindte dhe përparimit botëror. Ai e sheh
kështu, mbi të gjitha, Skënderbeun si një figurë që ndihmoi për të shpejtuar
zhvillimin përparimtar të njerëzimit. Kjo na jep çelësin për të kuptuar thelbin e rolit
ndërkombëtar të figurës së Skënderbeut dhe jetën e saj të gjatë në letërsinë
botërore. Prandaj sot, kur ngrihen akoma zëra që flasin për “eklipsin” e kësaj figure
e që e lidhin “vdekjen” letrare të Skënderbeut me vdekjen e Perandorisë Otomane,
siç bën, p.sh. studiuesi amerikan B. B. Ashkom, ne nuk mund të mos i hedhim
poshtë këto edhe teorikisht, ashtu siç i hedh vetë jeta. Figura e Skënderbeut, njeriut
që e vuri shpatën e tij e të popullit të vet në shërbim të shpëtimit të atdheut e të
përparimit të njerëzimit, rron e do të vazhdojë të rrojë edhe si figurë historike, edhe
si figurë letrare derisa në botë të ketë të shtypur e shtypës, popuj që luftojnë për të
fituar e për të mbrojtur lirinë dhe grabitës të saj. Dhe nuk duhet harruar, gjithashtu,
se në bazën e pavdekësisë së kësaj figure qëndron jo vepra e një njeriu, por vepra e
një populli; jo vepra e një shekulli, por vepra e shumë shekujve.
*Ky studim i Prof. Androkli Kostallarit, i kryer në vitin 1968, në 500-vjetorin e
vdekjes së Heroit tonë Kombëtar, vjen për herë të parë i plotë në DITA pas gjysmë
shekulli, 31.1.2018
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PETRO LUARASI

SKENDER LUARASI: SKENDERBEU NË
LETËRSINË ANGLEZE
”Poeti i madh i Rilindjes angleze, Edmund Spencer, shkruan një sonet mbi
Skënderbenë, me të cilin përcolli botimin e veprës së Lavardenit në gjuhën angleze.
Pse mburret kot e Lashta kaqë fort
Me monumentet e moçëm burrash trima,
Heronj që përmes veprave pa mort
Mahnitën botën, dhe në prallë e rima
Çdo foshnjë i nxën? Njerzim’ i admiron
Statujat e tyre, kolose të larta
E beret triumfore q’i përshkon
E bukura me madhështit’ e narta.
Ja Një, që koha von’e nxor në dritë,
Ndër të mëdhenjtë krah më të madhit shkon:
I madh në zë, pushtet e në vetitë,
Triumfe të vërtetë meriton.
Kamzhik për turqit, për armiqtë rrufeKy libër flet për Ty, o Skënderbe!”
Ky sonet u permend më 1596 nga Zachary Jones kur botoi anglisht përkthimin e
historianit frëng J.Lavardin’’Historia e Gjergj Kastriotit, të mbiemëruar
Skënderbe’’. Botimin anglisht të këtij libri , Jones e përcolli me një sonet për
Skënderbenë prej Edmund Spenser i cili edhe në kryeveprën e tij’’Faerie
Queene’’(Mbretëresha e zanave), në këngën e tretë, kreu XII, vargu i 10-të, e vesh
mbretëreshën Elisabeta me fustan ‘’që mëngët i varen në mënyrë arbëreshe
(Sleeves dependant albanese iyse). Këtë sonet të vyer mbi Heroin Kombetar e ka
bërë të njohur për here të pare Skender Luarasi
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MARTIN BIELSKI

KRYEHEROI SHQIPTAR, SI E SHIKONIN
POLAKËT NË SHEKULLIN XVI?!
...Me këtë Mehmet pati të bëjë edhe Skënderbeu, i cili zhvilloi shumë luftëra në
mbrojtje të lirisë së Shqipërisë. Mehmeti i kërkoi haraç kurse Skënderbeu nuk ia
dha. Atëhere Mehmeti dërgoi në Epir një ushtri me 30 000 veta që i udhëhiqte
komandant Hamzai (Amesi), ndërsa me persët bëri një besëlidhje për t’u marrë
kryesisht me Skënderbeun. Kur ky mësoi për këtë dyndje të re të turqve, u ngjit në
male dhe ndërtoi një qytet të ri, pikërisht në rrugën që përshkonte armiku, tamam
në malin e Modrisë (Modrzysz), prej nga do të jepnin lajmin, me të shtëna topi se
armiku po vjen. Skënderbeu i vendosi luftëtarët në vende të fshehta, në lugina e
rrëzë maleve, me shpresë se do t’i pikaste turqit në kthesa e monopate të ngushta,
në cilat detyrimisht do të zbrisnin nga kuajt e do të mbroheshin si këmbësorë.
Këmbësorët e tij do të ishin vendosur sipër tyre e do ti qëllonin sikur të vrisnin
zogj. Të tjerëve do t’u binin nga prapa e do të bënin kërdinë. Mehmeti shumë nga
këta ushtarë i kishte blerë me para të madhe duke i çliruar nga pengu. Mehmeti pati
humbje pa hesap dhe iku i shpartalluar. Pas Hamzait erdhi Debrea (Debreas),
komandanti i dytë turk, me 30 000 ushtarë. Këtij nuk i pëlqente të lëvizte maleve,
prandaj priste në fushë. Skënderbeu i ndau luftëtarët e tij në tri pjesë dhe u ndesh
me ta. Beteja zgjati se luftonin forca të barabarta. Debrea i bëri shenjë me dorë
Skënderbeut që të ndesheshin në dyluftim. Ai me kënaqësi e pranoi. Në dyluftim u
vu re se shtizat i kishin të ndryshme. Skënderbeu kishte si gjithmonë shtizën e vetë
me një pjesë metalike e më të rëndë, kurse tjetri e kishte ushtë tërësisht prej druri
me majë hekuri. Lëshimi i shtizave ishte i rrufeshëm. Ajo e Skënderbeut e qëlloi
armikun nën mburojë aq fort sa ai ra nga kali. Turqit e kapën për ta ngritur se
kujtuan se ra i gjallë, por Debrea kishte vdekur dhe ata u hutuan e u përfshinë në
një pështjellim të paparë. Tanët i mundën deri në fund dhe pak prej tyre arritën të
ikin. Shqiptarët patën në këtë kohë shumë përfitime. Skënderbeut, ky sukses në
fillim të sundimit të Mehmetit, i dha mundësi e të drejtë t’i kërkonte mbretit të
Puljes (Apulije) Alfons Ferdinandit, me të cilin kishte marrëdhënie të mira, ushtarë
për të marrë Beratin, që ishte në duart e turqve. “Italjanët janë luftëtarë të mirë për
të pushtuar kështjella” – i shkruante në letër Skënderbeu. Në përgjigje mbreti i
Puljes i shkruante se “Italianët më mirë dinë të merren me gra se sa me kështjella”.
Mbreti Alfons i dërgoi 3 000 ushtarë dhe pará e po të ishte nevoja mund të dërgonte
dhe më shumë. Atëhere Skënderbeu rrethoi Beratin dhe filloi ta sulmonte fuqishëm.
Atëhere Skënderbeu rrethoi Beratin dhe filloi ta sulmonte fuqishëm. Të
rrethuarit duke pasur shpresë se do t’u vinin ndihma e do t’i shpëtonin, kërkuan
besëlidhje për një muaj. Në se ndihma nuk do të vinte gjatë kësaj kohe, atëherë do
ta dorëzonin Beratin. Skënderbeu gaboi dhe u dha besën. Mehmeti sa e mori vesh
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këtë ujdi, nuk vonoi të dërgonte komandant Sebalin me ushtri të madhe për të
shpëtuar të rrethuarit. Sebali iu shmang rojeve të Skënderbeut dhe u doli prapa
shpine luftëtarëve të tij të vendosur poshtë kështjellës. Brenda në kështjellë hyri
fshehtas një i dërguar i turqve, që i njoftoi se kishte ardhur një ushtri e madhe. Të
rrethuarit morën zemër dhe sulmuan luftëtarët e Skënderbeut përballë ndërsa Sebali
i godiste nga prapa. Atje mbetën të vrarë 5 000 luftëtarë nga më të mirët. Vetë
Skënderbeu mezi u largua. I erdhi shumë keq për Muzakën (Musaciusa), i cili ishte
toger në ushtrinë italiane. Nga dëshpërimi i madh kafshoi buzën e poshtme sa e
gjakosi, se kështu e kishte zakon. Megjithatë, Skënderbeu prapë mblodhi forcat, i
goditi turqit dhe vrau shumë nga ata. Me dorën e tij vrau në dyluftim Sanxhakbeun
me emrin Barah (Barach). Beteja zhvillohej edhe natën. Sebali festoi triumfin e
kësaj beteje, duke dërguar njoftim te Mehmeti dhe siç e kanë zakon kryen tmerre
ndaj popullsisë së krishtere. Të vrarëve u rripnin lëkurën e kokës dhe pastaj kokat i
rrokullisnin si gjyle. Moisiu, që i kishte shërbyer shumë Skënderbeut, ishte i
dyshuar si shkaktari i kësaj disfate, sepse u hodh te turqit. Skënderbeu dërgoi pará
në këmbim të robërve. Ata nuk i dorëzuan, përkundrazi i rropën të gjallë dhe
lëkurën e veshën. Mehmeti më vonë dërgoi në Epir Moisiun, të cilit i dha pak
ushtarë, me që njihte vendin dhe njerëzit si dhe i premtoi peshqeshe të mëdha në
qoftë se e kapte Skënderbeun. Ai u mund dhe vetë mezi shpëtoi. Mehmeti dyshonte
tek ai, veç kësaj atë e urrenin të gjithë. Moisiu duke venë re këtë shpërfillje, gjeti
rastin e duhur dhe ia mbathi për në Epir. Duke i shpjeguar disa arsye i ra në gjunjë
Skënderbeut me rripin të varur në qafë dhe iu lut që të tregonte për të mëshirë.
Skënderbeu hodhi poshtë të përfolurat, tregoi mëshirë dhe e pranoi Moisiun. Turqit,
pas kësaj ikje, i dhanë shpejt e shpejt peshqeshet e premtuara të ardhurit tjetër nga
luftëtarët e Skënderbeut, nipit të tij, Hamzait (Amesê), i cili u shkëput nga lidhjet
me principatën shqiptare dhe u hodh te turqit. Një pasha me ushtri të madhe u nis
drejt Epirit, për të vënë në krye të principatës së Shqipërisë, Hamzanë. Hamzai
ishte tashmë i turqizuar dhe të folurën e zakonet i kishte turke. Princat fqinjë, kur
dëgjuan këto synime të këtij pashai në krye të kësaj ushtrie, i afruan ndihma
Skënderbeut, pa ua kërkuar. Pashai u mund por vetë me vështirësi shpëtoi kokën,
kurse Hamzai u kap i gjallë dhe u dërgua me burgim të përjetshëm në Pulje te
mbreti Alfons. Në fushë të betejës mbetën 20 000, veç robërve e të plagosurve, të
cilët ua dërgoi mbretërve të krishterë në të gjitha vendet ku ishin. Kështu shkruajnë
gjerësisht Volaterani dhe Marini. Në këtë betejë vuri nderin e tij në vend edhe
Moisiu, të cilit iu dha posti i kryeplakut të Dibrës së Poshtme.
Mehmeti, pas këtyre ngjarjeve i kërkoi Skënderbeut besëlidhje për dy vjet.
Skënderbeu nuk desh t’ia jepte sepse e dinte që po përgatitej për të pushtuar
Konstandinopojën. Por u detyrua ta bënte këtë paqe sepse Alfonsi i Puljes i kishte
kërkuar ndihmë, madje i kishte dërguar edhe anijet për transport. Në këtë kohë,
francezët, Picenaci e të tjerë, e kishin rrethuar e i kishin marrë shumë porte mbretit
napolitan dhe ai nuk mund t’u përulesh atyre. Skënderbeu kapërceu detin me 5 000
kalorës me kuajt e tyre dhe vajti në Pulje. Atje tri herë radhazi, njëra pas tjetrës i
mundi ushtritë armike të mbretërve, deri sa i detyroi të kërkonin besëlidhje. Mbreti
i dha dhurata këto qytete të Puljes: Monte, Gargano, Benevento, Simponte, Bari,
me të gjitha të ardhurat e tyre, përveç argjendit, arit, armatimit dhe pajisjeve të tjera
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ushtarake. Atij i dhanë shumë dhurata, secilit veçmas, po ashtu edhe princër të
tjerë. Ky ishte mbreti Alfons, gjyshi i mbretëreshës sonë Boni, nga nëna.
***
Në këtë kohë të besëlidhjes me Skënderbeun, perandori turk Mehmeti, pushtoi
shumë mbretëri në Azi, në Greqi, në Itali, mori dhe Konstandinopojën. Prej këtyre
sukseseve u bë shumë krenar dhe mendoi që Skënderbeun ta kap ose ta ndjekë
derisa të pranojë të bjerë nën urdhrat e tij. Nisi kundër tij komandant Sinen (Synê)
me 20 000 ushtarë dhe pas tij Hasan beun (Assamabega) me 30 000 ushtarë që të
kapnin Skënderbeun. Skënderbeu i ndihmuar nga miqtë mblodhi 8 000 luftëtarë
dhe i doli në pritë Sines, në një vend të ngushtë, natën, në malet e Mokrës (Mokr¹).
E mundi Sinen por ky mezi shpëtoi dhe iku. Zuri shumë robër dhe të gjithë i nxorri
në shitje. Paret ua ndau luftëtarëve. Po kështu ia punoi dhe Hasan beut në malet e
Ohrit (Okryda), të cilin e mbylli së bashku me ushtrinë natën, në ato male. Turqit
nuk mund të dilnin nga asnjë anë se ishin të rrethuar nga male të lartë shkëmbore,
kurse përballë kishin luftëtarët e Skënderbeut që i goditnin pa ndërprerje dhe i
dëmtonin rëndë me të gjitha llojet e armëve. Hasan beu, megjithë që u përpoq e u
rropat rripave e gërxheve nuk mundi të ikte. Një shigjetë e harkëtarëve shqiptarë e
kishte plagosur keq në krahun e djathtë dhe i kishte rrjedhur shumë gjak. Kur nisi të
agojë i thirri Skënderbeut : “O Skënderbe, ku je, më dëgjo pak. Kundër kujt shkon,
kundër kujt mpreh shpatën tënde. E di dhe e kuptoj që ke të drejtë, prandaj dhe Zoti
të jep mbarësi, por një gjë mbaj mend nga unë, se nuk është mirë gjithnjë të fitosh,
prano të humbasësh edhe ndonjëherë. Më madhështi ndjen kur bën vepra mëshire
se sa kur je fitimtar. Lavdia do të jetë tëndja, në qoftë se tregon për mua mëshirë
dhe më lë të lirë me këta pak njerëz që më kanë mbetur se shumica e ushtrisë sime
u shua. Pra jepu lutjeve të mia sot fitore”. Skënderbeu u kthye nga të tijtë dhe u tha:
“Nuk ka gjë më therëse se disfata. Asgjë nuk është më e çmueshme se mendja. Sa
kënaqësi ndjejmë kur na flasin me fjalë të mira e mirënjohje. Duke qenë gjithmonë
fitimtarë, nuk e kemi ditur se mund të mundemi nga lutjet”.
Mori përkrahu Hasan beun dhe i tha: “Kënaqu, ti sot më munde” dhe urdhëroi
luftëtarët e tij që ta strehonin në një tendë dhe t’ia mjekonin plagën sa më mirë.
Ushtria e tretë turke po vinte pas tyre dhe nuk dinte çfarë u kish ndodhur dy
ushtrive të tyre pararendëse. Ajo udhëhiqej nga Jusuf beu (Lusembeg). Për
Skënderbeun nuk ishte e papritur ardhja e kësaj ushtrie. Ai i preu rrugën me
luftëtarët e tij dhe në marshim e sipër e mundi, ndërsa Jusuf beu me vështirësi
shpëtoi. Pas tyre erdhi Karaz beu i Natolisë (Karazbeg natolski), që njihesh edhe si
Pashai aziatik, një burrë i moshuar, që i kishte shërbyer edhe sulltan Muratit e
kishte qenë shok me Skënderbeun. Duke dëgjuar se Skënderbeu ishte bërë i
pathyeshëm atje në Shqipëri dhe ushtri të shumta të sulltanit kishin pësuar disfata
tronditëse, ai vullnetarisht i kërkoi perandorit të shkonte në luftë në Epir e të
hakmerresh kundër Skënderbeut për ato bëmat që u kish bërë ushtrive të perandorit.
Perandori ia plotësoi dëshirën dhe i dha aq ushtarë sa desh. Skënderbeu, kur mori
vesh lajmin se Karaz beu në krye të një ushtrie prej 50 000 veta ishte drejtuar
kundër tij, u tha luftëtarëve që kishte pranë disa fjalë të goditura, siç dinte ai: “Unë
më shumë i druhem viteve të tija se sa trimërisë dhe numrit të njerëzve, sepse
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përvoja është fuqi, të cilën të rinjtë nuk e kanë. Por deri sa nuk iu frikësova në vitet
e rinisë, në pleqëri nuk do t’i trembem”. Këtë radhë mblodhi më shumë luftëtarë se
herët e tjera, të cilët vinin me dëshirë se kishin besim te zotësia e tij si prijës
ushtarak. Karaz beu mblodhi në Maqedoni rreth 4 000 ushtarë të cilët i nisi si
pararojë për të vëzhguar e ndjekur Skënderbeun. Ky u doli përpara atje ku nuk e
prisnin dhe i shpartalloi. Tani i gatshëm qëndronte në pritje për fillimin e betejës
me Pashain aziatik. Karaz beu, në krye të një ushtrie të madhe, hyri në trojet
shqiptare dhe u ndal në vendin e quajtur Lihnidas (Linad). Prej këtu i dërgoi lajm
Skënderbeut se kërkonte të ndeshesh në dyluftim me të në mënyrë kalorsiake, në
fushë të hapur dhe jo hajdutçe pas skutave. I kërkoi gjithashtu të mos përdorte
dredhitë, të mos i bënte prita dhe të mos e sulmonte në prapavijë. Skënderbeu iu
përgjigj se do të ishte më mirë të shtrihej në spital, si i sëmurë, nën kujdesin e
grave, se sa të qëndronte në ushtri. U përgatit Skënderbeu të ndeshesh me të, por
moti qëlloi me shi të rrëmbyer. Ra tri ditë e tri net rresht shi pa ndërprerje.
Gjithandej ushtria turke ishte në ujë. Ditën ngjiteshin në mal kurse natën zbrisnin
në kampin e zhytur në ujë. Pas ditës së tretë, të ligështuar dhe të rraskapitur morën
rrugën nga erdhën dhe u larguan nga trojet shqiptare.
***
Mehmeti, kur e pa se me forca ushtarake dhe me luftë nuk po e mundte dot
Skënderbeun, mendoi të përdorte një rrugë tjetër të djallëzuar, me hile e dredhi, për
ta mposhtur. Dërgoi tek ai përfaqësuesit e tij me peshqeshe të kushtueshme, duke i
kujtuar se në vitet e rinisë ishin shokë dhe nën kujdesin e babë Muratit, u rritën e u
edukuan bashkë. Ai i shkroi Skënderbeut – “Prandaj edhe tani miqësinë time mos e
refuzo. Ti nuk do të kesh asnjë dëm, në qoftë se lejon që njerëzit e mi të kalojnë
nëpër Shqipëri për të shkuar në Venedik, që tregtarët tanë të udhëtojnë lirshëm me
mallra, si tanët tek ty dhe tuajt në shtetin tim. Për miqësi të sigurt, të më japësh
Gjonin (Jan) djalin tënd në kujdestari dhe stërvitje, që të mësohet tek ne ashtu si u
mësove ti. Ti vetë, të vish tek ne kur të duash, vetëm me një letër bese nga ana
jonë. Shpata ime do të kthehet gjithmonë kundër çdo armiku tënd. Nga
Konstandinopoja 1461 pas lindjes së Krishtit”. Përgjigja ishte me këto fjalë.
“Gjergj Skënderbeu Kastrioti (Jerzyk Skanderbeg Kastriotus) kalorës i Krishtit,
princ shqiptar. Mehmetit, perandorit të Turqisë. S. D. (Salutem dici – Dërgoj
përshëndetje). Në letrën që më shkruaje Mehmet, më kujtoje shoqërinë tonë të
viteve të rinisë, të cilën në qoftë se e përtërijmë do të jetë e qëndrueshme dhe e
ndryshme. Përsa i përket lejes që kërkon, me anë të së cilës do të kalosh përmes
vendit tim dhe të shkosh në shtetin e Venedikut nuk mund të ta jap sepse me ata
kam miqësi të lidhur me përbetim. Ndërsa për tregtinë ndërmjet vendeve tona jam
gati ta nisim. Lidhur me djalin tim Gjon, birin e vetëm që kemi, të cilin dashuria
atërore e mbron, sidomos në vitet e vegjëlisë, është e pamundur ta shkëpus nga gjiri
i familjes e ta jap në duar të huaja e pastaj ta kërkoj që të kthehet përsëri shëndosh e
mirë. Nga ana tjetër, kjo do të kërkonte dhe një vendim nga familja fisnike, të cilët
nuk janë mësuar të jetojnë në qetësi, me shtëpi të boshatisur e vetëm me gra dhe
nuk duan që nga paqja të bien në plogështi. Shkruar në tendat në Epir”. Mehmeti,
pasi lexoi letrën shkroi përgjigjen, që ia dërgoi përsëri me Mustafanë. Kjo ishte një
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letër për besëlidhje. Skënderbeu ia tregoi Këshillit, për t’i marrë mendimin në se
pranonin. I lejoi të gjithë të hynin në dhomë, sepse ishin njerëz të munduar, që e
kishin ndihmuar në luftëra e beteja të vazhdueshme. Vendosën paqen midis tyre,
por kjo nuk zgjati shumë se turqit kishin bërë shumë dëme në disa prona në kufi
dhe në këtë mënyrë kishin thyer besëlidhjen me Skënderbeun. Kur ia thanë
Mehmetit, si ankesë të Skënderbeut, urdhëroi menjëherë që gjithçka e rrëmbyer t’u
kthehesh pronarëve si dhe dëmet e bëra të paguheshin. Në të vërtet as gjysma e tyre
nuk u shpërblye. Turqit me forca të mëdha lëvizën drejt Peloponezit, në qytetet
venedikase në Greqi. Venedikut i morën shumë qytete dhe i shkaktuan dëme të
mëdha. Për këtë arsye, deputeti i Venedikut Gabriel Trinizani, me një përfaqësi
shkoi tek Skënderbeu. Venediku i lutej që me turqit të prishte besëlidhjen, meqenë
se ata të parët e shkelën atë dhe i premtonte njëkohësisht se do të ishin me të në çdo
rast nevoje, pa kursyer shpenzimet dhe njerëzit , deri në orën e fundit. Skënderbeu
mblodhi Këshillin dhe u konsultua me ta. Ata dhanë mendimin që ta mbante fjalën
edhe me paganët (myslimanët osmanë A.T.) edhe me të krishterët. Atëhere deputeti
venedikas, shkoi te Pal Engjëlli (Angelus Pawe³) arqipeshkvi i Durrësit
(Dyrachium), i cili ishte i respektuar dhe farefis me Skënderbeun. Venedikasit iu
lutën që të bind Skënderbeun të ngrejë armët kundër Tiranit Mehmet. Arqipeshkvi
shkoi te Skënderbeu me këtë dërgatë venedikase dhe i tha këto fjalë:
“Mbretërinë e bekuar, Zoti ia jep njeriut të mirë – thotë Platoni (Plato). Skënderbe,
këtë mund ta themi dhe për principatën shqiptare, mbi të cilën Zoti ty të ka vënë, që
atë me vepra të mira ta mbash. Tani është e ditur Skënderbe se këtë besëlidhje
Mehmeti nga ty e peshkoi me dinakëri pagane, sepse ndryshe nuk mund ta huante.
Ai, pasi të pushtojë fqinjët e tu, do të hidhet tek ty dhe do ta ketë të lehtë të të futë
në rrjetën e vetë. Nuk do ta ketë të vështirë të gjejë shkak për ta shkelur
besëlidhjen, siç bën zakonisht. Kujto çfarë u ka bërë të tjerëve, çfarë bëri me
Rashën, me Despotin, me ilirët, me bullgarët, me trapezuntët apo me
Konstandinopojën. Nuk i mori me forcë, por me dinakëri. Të njëjtën gjë bëri dhe
me ty Tirani jo shumë kohë më parë. U beson ende premtimeve të tija dinake.
Fjalëve të tija hileqare t’u zësh besë. Kujt ia mbajti fjalën. Kush dinakërinë e këtij
Tirani e ka kuptuar ndonjëherë. Ligësitë e këtij Tirani nuk është mirë të fshihen, se
kështu do të ruhen nga ato dhe të tjerët. Siç duhet të krenohemi me virtytin, ashtu
duhet të dënojmë ligësinë. Atëhere me të drejtë, tiranëve e të ligjve, që kanë edhe
Zotin kundër, nuk do t’u zërë besë njeri në fjalë dhe në vepra. Kush vepron
ndryshe, do të thotë se miraton veprimet e tyre. Populli Otoman, a e di si e nga u
formua, nga maskarenjtë e poshtër e banditë, prandaj i dëbuan nga tokat e tyre. Në
Azi, tradhtisht shtinë në dorë shtetet e të tjerëve, pa miratimin e të zotëve. Më vonë
edhe brezat pas ardhës ecën në gjurmët e të parëve, si Murati, i cili siç dihet
mbretërinë e një tjetri mori me tradhti. Vëllezërit e t’u i helmoi dhe pastaj erdhi ky
Mehmeti, më mizori nga të gjithë. Vëllain e tij e mbyti, mbretin boshnjak e vrau, të
tjerët i mbylli në burg, ca i verboi dhe Konstandinopojën, duke qenë në besëlidhje,
e pushtoi. Nuk ua them dot të gjitha se koha nuk do të më mjaftonte, çfarë tiranët u
kanë bërë njerëzve paqësor në botë. Edhe ti i di. Prandaj mos i beso tash e tutje atij
Tirani dhe qëndro larg miqësisë dhe besëlidhjes me të, sepse disa herë i ka shkelur.
Gjithmonë ji i kujdesshëm dhe mos i beso se ai vetëm mendon se si me dinakëri të
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të hedhë rrjetën, siç ia hedhin tigrit për ta kapur. Ai do të çrrënjos nga faqja e dheut
të krishterët, për këtë ti I je kundërvënë gjithmonë sepse Zoti të nxorri në krye, siç e
ke thënë vet jo njëherë. A e di se gjithë të krishterët i janë kundërvënë, madje dhe
vet ipeshkëvi më i lartë Enea Silvio (Eneasz Silvius) po marshon në fushatën
kundër atij Tirani që me ndihmën e Zotit, ta dëbojnë nga Greqia dhe nga gjithë
Evropa. Ai ka nxjerrë këtë vendim që kush bashkohet në këtë fushatë , do të jetë i
falur nga mëkatet. Mos u lëkund, mos nguro në asgjë. Papa, venedikasit e t’u do të
marshojnë bashkë me ty, ujit e tokës, po ashtu francezët, spanjollët, polakët, çekët,
italianët, gjermanët, hungarezët dhe gjithë të krishterët. Kur Papa do të vijë së pari
në Durrës (Durachium), ty do të bekojë në krye të mbretërisë shqiptare dhe do të
emërojë prijës në fushatën kundër Tiranit Mehmet. Pra zgjoi fuqitë e tua fizike e
mendore, mblidhi princat e luftëtarët e tu nga të gjitha anët e marsho në këtë
fushatë së bashku me të gjithë të krishterët. Për këtë arsye , venedikasit dhe papa
Silvio më dërguan tek ty që të bashkosh luftëtarët e tu me të tyre. Venedikasit për
këtë fushatë do të plotësojnë të gjitha kërkesat. Vetëm ar, argjend dhe armatime ata
kurrë nuk japin. Kur Tirani do të dëgjojë për këtë bashkim do të marrë arratinë për
në Azi. Dhe ne atëhere do të themi se ia vlejti kjo punë. Por dije, ai me siguri do të
dërgojë përfaqësues të tjerë që të të kandisë, duke të premtuar shumë gjëra që ta
mbash besëlidhjen me të. Largo mendjen nga ligësitë e tij të lindura, mbylli veshët
para gënjeshtrave të tij, pra të jesh i vetëdijshëm për degjenerimin e tij”.
Skënderbeu, pas kësaj bisede, mblodhi princat fqinjë dhe Këshillin e tij, për të
vendosur si të veprojnë. Pasi u mblodhën të gjithë , njëzëri ranë dakord që të
bashkohen me të krishterët e tjerë kundër turqve, aq më tepër kur printe arqipeshkvi
më i lartë (Papa), i cili kishte ardhur në Ankonë (ë Ankonie) me një numër të madh
të krishterësh.
*Përktheu nga origjinali: Arqile TETA/MILOSAO
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MOIKOM ZEQO

PËR NJË SHPJEGIM TË RI, ORIGJINAL TË
PËRKRENARES SË SKËNDERBEUT
Simbolika e përkrenares së Skënderbeut është një enigmë çudigrishëse, një
kurth semantik i jashtëzakonshëm, një fjalëkryq hamendësor për tërë semiologët,
një lloj komete në qiejt emocionalë, drithërues, kërcitës, flladitës të Kuriozitetit të
Madh.
Përkrenarja me kokë dhie, ose cjapi (kush dreqin e përcakton gjininë!?), tashmë
është bërë një metaforë shënjuese e një identifikimi të patjetërsueshëm, aq sa, kur
nënkuptojmë Heroin, vetvetiu me dëshirë, apo pa dëshirë, me inteligjencë apo me
shpërfillje, duam, apo nuk duam përfytyrojmë përkrenaren madhështore dhe të
tmerrshme, epike, mitologjike, biblike, surrealiste, futuriste, poetike, fatale dhe
ngadhënjimtare me dy brirët e mprehtë sipërorë, qiellorë, kundërshtorë, të
pabindshëm, triumfues.
Këta brirë na përgjakin imagjinatat, na plagosin arsyen, na lumturojnë dhe na
sfilitin në dilema ciklike.
Ç’përfaqëson kjo përkrenare?
***
Në portretet e hershme të Gjergj Kastriotit, përgjithësisht ai paraqitet pa
përkrenare, por me një kapele tipologjike europiane njëlloj si Erazmi i Roterdamit,
ose si Martin Luteri, si një napolitan, apo venedikas, si një spanjoll, apo një
anzhuin.
Paraqitet gjithmonë me kapele si për të treguar karakterin e tij laik dhe qytetar,
civil dhe aspak ushtarak.
Kështu është grafikuar portreti i tij në kryeveprën barletiane dhe s’ka se si të
ndodhte ndryshe.
Ne nuk trashëgojmë realisht një shëmbëlltyrë konkrete, autentike, qoftë dhe të
çuditshme, apo dhe origjinale të Skënderbeut kur ai hipte mbi kalin e parzmuar, i
armatosur me armët këlthitëse dhe hakmarrëse, duke përshëndetur Vdekjen, në
fqinjëri të padyshimtë dhe fatale me Lirinë.
Përgjithësisht kur Skënderbeu kapërcente Adriatikun ai paraqitej me një
gardërobë civile, madje dhe “varfanjake”, më i thjeshtë nga ç’ishte, pra fuqimisht
më i ndërlikuar dhe më i veçantë.
Në brigjet e Italisë përtej adriatikase, Skënderbeu qe një europian që kishte
kapërcyer Rubikonin, që ndante Perandorinë Osmane nga Europa e mozaikuar
pafundësisht, por gjithëpërfshirëse në idenë e rrezikimit gati të pashmangshëm.
Vetëm më vonë ikonografia e Skënderbeut fton një motiv: përkrenaren
dybrirore.
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Por asnjëherë nuk paraqitet në shumësinë grafikore europiane me përkrenaren
mbi kokë.
Përkrenarja është diku nën këmbët e tij, Skënderbeu tregohet me shpatën në
dorën e djathtë, ose në gjoks, por jo me përkrenaren.
Shpikja e ikonografisë së re të Skënderbeut me përkrenaren në kokë është një
shpikje e shqiptarëve, kryesisht piktorë minorë të epokës së Rilindjes Kombëtare të
Shqipërisë, të romantizmit inkandeshent De Rada – Naimian.
Kjo risi u bë më pas e padyshimtë, gati absolute.
Tashmë është e vështirë të nënkuptojmë një imazh të Heroit pa atributin
magjik, zbukurimor, fantazmor, identifikues, magjipërhapës të përkrenares.
Por përkrenarja ekziston dhe nuk është megjithatë një shpikje, ajo është tashmë
muzeore, por me një status të pashtershëm ngacmimi të mprehtë, gati të
papërballueshëm.
Për këtë përkrenare është folur shumë, por asnjëherë saktësisht.
Është një subjekt, që duket se e ka tejkaluar historinë, është një objekt metalik i
shkëlqyer, që vetëm mund të subjektivizohet pambarimisht.
Askush nuk ka fuqi ta zhbëjë më, ta tresë dhe ta humbasë këtë mrekulli.
Përkrenarja është riprodhuar, si në një klonim marramendës. Kuptohet që në
Vjenë kjo përkrenare është vetë Heroi.
Kjo përkrenare është porta e tij për në amëshim, ashtu siç është dhe paradoksi i
tij i pashpjeguar asnjëherë.
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Shkencërisht dihet, se përkrenarja në gjendjen e sotme është riparuar, apo
restauruar.
Mbi të janë shtuar elementët dekorativë me rozeta si dhe mbishkrimi me
iniciale, më vonë, shumë mbas vdekjes së heroit.
Kush e ndërmori këtë nismë të restaurimit, pse u shtuan rozetat, apo inicialet
mbishkrimore?
Askush nuk mund të thotë një përgjigje të saktë. Përkrenarja përmban një
kurorë me gjashtë rozeta gjashtëpetalëshe. Pse pikërisht me gjashtë rozeta (dikush i
ka quajtur edhe trëndafil)? Inicialet janë: IN. PE. RA. TO. RE. BT.
Ato zbërthehen në latinisht:
I (HESUS) N (AZARENUS)
JEZUSI NAZARETAS
P (RINCIPI) E (MATHIAE) PRINCIN E MATIT
R (EGI) A (LBANIAE)
MBRETIN E SHQIPËRISË
T (ERRORI) O (SMANORUM) TMERRIN E OSMANËVE
BT (BENEDICTUM TE)
BEKON TY
Për fat të keq ky mbishkrim nuk analizuar, nuk është bërë një hulumtim tekstor
i mirëfilltë.
Ai, që e ka inicuar mbishkrimin dëshmon një vetëdije të qartë. Mbishkrimi
latin është me stilin gjysmëgotik, përdor praktikën e inicialeve, kaq e përhapur dhe
simbolike të kohës.
Mbishkrimi ka një formulë tipologjike të krishterë, ku kryepersonazhi është
Jezu Krishti, ose më saktë kryemotivi.
Duket si një formulë rituale e pakundërshtueshme dhe përjetësuese. Është
pikërisht Krishti, që e bekon Skënderbeun, pikërisht mbi përkrenaren, shkrim i
tërëshenjtë për të gjitha kohërat.
Pra njeriu që e ka bërë këtë mbishkrim është tërësisht një europian vizionar i
krishterë, që i shpërfill dyzimet dhe e shpall Urbi et Orbi Skënderbeun si një
Kryekalorës të Jezu Krishtit.
Mbishkrimi e quan Skënderbeun si” Princin e Matit”, ç’ka nënkupton gati si në
një biografi të rreptë, origjinën e tij nga krahina e Matit, apo fillesën e Principatës
Kastriotase origjinale.
Titulli « Mbret i Shqipërisë » është në titull, që Skënderbeu nuk e mori
asnjëherë zyrtarisht.
Dihet, që në aktet zyrtare Skënderbeu ka firmosur si” Dominus Albaniae,” “Zot
i Shqipërisë.”
Në Kongresin e Mantovës në 1459 Papa Piu II (Pikolomini) pati mirësinë, apo
krenarinë befasuese por dhe mbushamendëse të kurorëzimit, sipas kanunit papal të
Gjergj Kastriot Skënderbeut me statusin dallues shkëlqimtar të Mbretit.
Problematika e titullit « Mbret » për Skënderbeun mbetet e hapur de jure,
pavarësisht situatës de facto.
Midis këtyre dy skajeve duhet kuptuar gjithçka, rreptësia e cilësimit, karakteri
mbiemëror i rolit.
Përkrenarja e Skënderbeut është një monument i dyfishtë : është një vepër arti
skulpturore e metaltë, ku spikat koka e kafshës toteme (nuk e dimë skulptorin e
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panjohur të këtij arketipi) ngjitur, apo pllenuar në një kaskë metalike ushtarake të
llojit venedikas, si dhe një dokument epigrafik, le të kuptohet post mortem.
Midis metalit të skulpturuar dhe mbishkrimit është Vdekja dhe Lavdia e Heroit.
Ai e ka prekur me duart e tij përkrenaren, por mbishkrimi ka qenë i padukshëm
për të, ndonëse i vetëkuptueshëm, diçka e paasgjësueshme, por në ajër, në vetëdijen
shqiptare, por dhe atë europiane, një mbishkrim fantazmë që Historia do ta kthente
në substancë.
Nuk e dimë se në çfarë rrethanash u krijua kjo përkrenare kryevepër. Kush qe
mjeshtri që e modeloi, sipas një ideje paraprake, ose gjithëpërfshirëse.
A ia ka dhuruar këtë përkrenare Skënderbeut Papa në Romë, apo Mbreti i
Napolit (nuk përjashtohet edhe dikush tjetër !).
Kjo përkrenare ka qenë kuptimshmëria e një ceremonie të veçantë, me këtë rast
duhet të jenë thënë fjalë të paharrueshme, por sot të zhdukura. Të gjitha këto
hamendësime kanë grishjen e logjikës, pra thelbin e vërtetësisë dhe të përjetësisë
reliktuare.
Duke qenë para së gjithash një ide konceptuale, përkrenarja ka pasur një qëllim
dhe një simbolikë të pakundërshtueshme, të tërëpranueshme, një kumbim universal
për të tjerët, por në radhë të parë për vetë Heroin. Ekziston edhe mundësia tjetër që
vetë Skënderbeu të ketë dhënë idenë e veçanësisë tipologjike të përkrenares së
skulpturuar.
Nëse ai do ta mbante vetë këtë përkrenare, vallë nuk do të përfillej vetëdija e
tij?
A do të pranonte Skënderbeu diçka që nuk qe në harmoni me të ?
Nuk e besoj.
Logjika është brenda fakteve dhe jo jashtë tyre, logjika është shpëtimtare dhe
pohuese, shmang në të gjitha kuptimet rastësitë, apo tiraninë e paradoksit.
Ndoshta Heroi e ka porositur vetë, sipas imazhit të tij përkrenaren. Mund të
mendojmë thjeshtësisht, se përkrenarja është realizuar në Romë, në Venedik, në
Napoli.
Por mundet që përkrenarja të jetë realizuar në Krujë.
Pse?
Në Krujë ka ekzistuar një punishte armëtarie.
Dhimitër Frëngu, dëshmitar okular dhe intim i Heroit na ka lënë dëshmi, besoj
të pakundërshtueshme se në Krujë “rastisi të vinte një mjeshtër fort i dëgjuar prej
Italisë, i cili i bëri tri kordha, që jo vetëm mund të vlerësoheshin të mira, por krejt
të përsosura”.
Cilësimi kaq i lartë i mjeshtrit nënkupton gati një personalitet me famë të
rrafshit të tij, pa harruar të përcaktohet origjina nga Italia, ku ka më tepër gjasa që
ubikacioni të përcaktohet në Mbretërinë e Napolit, frutshmëria e një aleance të
shpallur dhe reale.
Mundet që vetë Skënderbeu t’ia ketë dhënë idenë e përkrenares këtij mjeshtri.
Skulpturimi i kokës tregon një ndjeshmëri dhe stilizim artistik të përsosur, duke
përjashtuar çdo arkaizim, apo modelim amator.

52

STUDIME ALBANOLOGJIKE 17, 2018

Kjo skulpturë e metaltë është e denjë për t’u përmendur dhe në historinë e
arteve figurative të shekullit XV në Shqipëri, duke kapërcyer cakun kohor
pambarimisht.
***
Por në substancë përkrenarja e strukturuar kërkon një shpjegim semantik të një
mbushamendjeje të qëndrueshme, larg tundimeve subjektiviste, apo interpretimeve
fantazmagorike.
Deri më sot studiuesit kanë dhënë shpjegime të befta, kuptime imazhore,
shpesh folklorike. Ka zotëruar mendimi se në përkrenare kemi të bëjmë me kultin e
dhisë së egër, simbolin e zanave shqiptare, pra një reflektim aktualizues të Eposit të
Kreshnikëve të Veriut.
Madje ka shkuar deri tek një shpjegim kontradiktor, krejt i pakuptimtë, duke
cituar kronikanin romak të shekullit II të erës sonë C. Seuton Tranquilli (De Vita
Caesarum, LII, 12, 94) i cili ka shkruar se perandori romak Augusti, gjatë luftës
kundër Batos së ilirëve, kur arriti në Apoloni, preu për nder të fitores së tij, një
monedhë argjendi me kokën e dhisë së egër.
Ky është një lexim i gabuar i Seutonit.
Në të vërtetë C. Seutoni Tranquilli në librin II Divus Augustus (Augusti
Hyjnor) flet për kohën, kur Augusti i ri qe student në shkollat e Apolonisë të Ilirisë.
Pasazhi i Seutonit është “Gjatë qëndrimit të vetmuar në Apoloni, një ditë i
shoqëruar nga Agripa, hyri në Observatorin e astrologut Theogen. Agripës, i cili e
pyeti i pari astrologun, iu fallxhuan gjëra të mëdha dhe pothuaj të pabesueshme.
Nga frika dhe turpi se ora e lindjes së tij do të paraqitej më pak e rëndësishme,
ai e vuri në heshtje këtë dhe me këmbëngulje nuk dëgjonte të tregohej.
Por kur pas përpjekjesh të shumta me mundim e nxori nga goja, Theogeni, u
ngrit dhe i ra në këmbë në shenjë nderimi.
Qysh prej asaj dite, Augusti kishte besim të plotë në yllin e tij (në shenjën
zodiakore) dhe shenjën në të cilën kishte lindur e shpalli publikisht dhe preu një
monetë argjendi me figurën e dhisë së egër”.
Pra, kuptohet qartë, që kemi të bëjmë me shenjën zodiakore të Bricjapit, ç’ka
nënkupton detyrën funksionale të astrologut Theogen, i cili u muar me ditën
origjinale të lindjes së Augustit.
Augusti në atë cak kohor qe një djalosh i ri, nuk qe bërë perandor, pra nuk qe
bërë August.
Kryengritja e Batos ka ndodhur vite më vonë.
Nuk ka mundësi, që një shenjë astrologjike të ketë kuptimshmëri të tillë, që të
reflektohet tek përkrenarja e Skënderbeut, por qoftë edhe tek kulti i dhisë së egër të
epeve mesjetare shqiptare.
Kemi të bëjmë me një turbullirë, por jo me një kthjelltësi të semantikës.
***
Unë vetë në disa shkrime të miat kam mbrojtur tezën e mitit iliro-epirot të
dhisë Amaltea, që ushqeu me qumështin e saj Zeusin fëmijë.
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Kjo për analogji të një trashëgimie mendësore, shpirtërore, kultologjike, që
lidhej me apelacionin e Epirit, në vetëdeklarimet, apo kulturën historike të Gjergj
Kastriot Skënderbeut.
Për këtë fakt mbështetesha edhe tek dëshmia historike e Pompon Atikut,
eruditit të madh romak, i cili në një letër dërguar mikut të tij Ciceronit, përshkruan
një tempull të quajtur Amaltion, pranë Butrintit, të zbukuruar me skulptura dhe me
epigrame poetike.
Kjo tregon se kulti i Amalteas qe i gjallë dhe monumentalisht arkeologjik në
jug të Shqipërisë.
Pra, logjika funksionon, pjell argumente.
Por tashmë mendoj se nuk kemi të bëjmë me një shpjegim shterrues,
përfundimtar.
***
Kjo më shtyn t’i besoj një krahasueshmërie më të madhe, më të thellë në kohë
dhe më hapësirore në gjeografi.
Teza, se Gjergj Kastrioti u mbiquajt Skënderbe për nder të Aleksandrit të Madh
përveç karakterit metaforik ka dhe një besueshmëri historike, për shkak të
analogjisë.
Aleksandri i Madh është mbiquajtur si Dybrirëshi, madje përmendet edhe në
Kuran.
Për Aleksandrin e Madh ka ndodhur një mutacion legjendash, epesh, romanesh
mesjetare, nga më të pabesueshmit.
Aleksandri i Madh është njohur në Shqipëri që në hershmëri.
Kulti i Aleksandrit të Madh dokumentohet në disa monumente mesjetare në
vendin tonë.
Subjekti ikonografik i quajtur “Ngjitja e Aleksandrit të Madh në qiell”, subjekt
çuditërisht i krishtëruar, vetë kuptohet gati surrealist në aspektin teologjik, lidhet
me ngjitjen e Aleksandrit të Madh në Zenitin parajsor mes dy grifonëve.
Një reliev me këtë subjekt ikonografik, që gjendet në kishën e shën Markut në
Venedik me sa duket ka pasur përafërsime dhe pllenim relievesh në Durrës dhe në
Kurian të Fierit.
Figura e Aleksandrit të Madh, shoqëruar me epigrama poetike gjendet dhe në
afresket kishtare të Shqipërisë.
***
Kronikanët osmanë për shkak të kakofonisë emërore e lidhin dhe emrin e
Shkodrës (Skadar, Iskudar), gjoja si themelim të Aleksandrit të Madh, gjithashtu në
dokumentin e jashtëzakonshëm juridik “Statuti i Shkodrës” gjendet dhe në diplomë
latinisht apo apokrife në formën e një lloj testamenti të Aleksandrit të Madh.
Kjo tregon se kulti i tij ka qenë i gjallë dhe fuqipërhapës në Shqipërinë
Mesjetare.
Shqiptarët kanë krijuar gojëdhëna dhe mite lokale për të, aq sa në eposin poetik
“Florimont” të poetit frëng Aimon de Varanes të shekullit XII shtjellohet
çuditshëm dhe mrekullisht një gjenealogji, që kinse Florimonti, kryepar i Durrësit
në shekullin IV para Krishtit paska qenë vetë gjyshi gjinor i Aleksandrit të Madh.
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***
Tani le të rikthehemi tek Skënderbeu.
Thuhet, që turqit e mbiquajtën Skënderbe, ç’ka përbën formën lindore të emrit
Aleksandër.
Dijetari gjerman Peter Robert Franke nga Vestfalia ka ardhur në Shqipëri në
vitin 1981, me këtë rast kam pasur nderin ta takoj dhe të bisedoj me të.
Ai është doktoruar në 1954 për Epirin dhe Mbretërinë e Molosëve, është
numizmat i madh, sidomos i numizmatikës epirote.
Pikërisht në librin e tij “Albanien im Altertum” (Shqipëria në Lashtësi), botuar
në revistën Antike Welt në 1983 ai na jep për herë të parë kyçin e artë zbërthyes
për zbërthimin e enigmës së përkrenares kastriotase.
Franke e quan përkrenaren e Skënderbeut një “përkrenare të rangut të kurorës,
që është një punim italian rreth vitit 1460, dhe mund të pranohet se Skënderbeu e
ka porositur, ose e ka marrë si dhuratë këtë send më vonë të përpunuar shumë herë
gjatë qëndrimit të tij në Itali në vitet 1453, 1461, ose 1466”.

Sipas Frankes, stolisja e përkrenares lidhet me një arketip të lashtë, pikërisht
me një simbol të derës së lashtë mbretërore maqedone.
Franke jep shembuj të shumtë. Në një denar republikan romak të mjeshtrit të
monedhave L. Marcius Philippus të kohës rreth vitit 105 para Krishtit me portretin
e mbretit maqedon Filipi V (221-179 para Krishtit), shumë herë fitimtar – ai mban
një përkrenare me brirët e cjapit.
Me të njëjtën pamje ai del në një denar të Q. Marcius Philippius në një emision
më të vogël.
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Që Filipi V kishte përkrenaren me brirë cjapi merret vesh edhe nga Tit Livi
(27, 33).
***
Në mozaikun e famshëm të Aleksandrit të Madh në Pompei që sot është në
Napoli e që rrjedh nga një tablo e humbur e Filoksenit të Eritresë, rreth vitit 316
para Krishtit për mbretin Kasandër të Maqedonisë, në tokë, nën Aleksandrin e
Madh kokëzbulur e që lufton me ashpërsi gjendet po ashtu një përkrenare me brirë,
që mund t’i përkasë vetëm Aleksandrit të Madh.
***
Plutarku në kreun II të veprës së tij “Vita” e mbretit molos Pirro i Epirit, i cili
dy herë për disa vjet mbajti si atribut edhe titullin e mbretit të Maqedonisë, njofton
se Pirro në një betejë kundër Dimitër Poliorketit në vitin 287 para Krishtit mbante
një përkrenare me një tufë pendësh e me dy brirë cjapi dhe maqedonasit menjëherë
kaluan në anën e tij me që e njohën drejtpërdrejt si mbretin e tyre të vërtetë.
Në monetat e Tarentit, që u prenë nga ky qytet për Pirron gjatë fushatës së tij
kundër Romës në vitet 280-275 para Krishtit dalin si simbole të mbretit ajakid një
majë shtize, rrufeja e Zeusit të Dodonës si dhe përkrenarja me brirë.
Një përkrenare e ngjashme është simbol monetash edhe i uzurpatorit Trifon, që
në vitet 142-139 para Krishtit në Siri, duke kujtuar prejardhjen e tij mbretërore
maqedone u ngrit kundër seleukidëve.
***
Në letrën që Skënderbeu i dërgon princit Ursini në vitin 1460 në Itali
përkujtohen paraardhësit e shqiptarëve, që kanë bërë beteja të mëdha me romakët
nën udhëheqjen e Pirros, prandaj edhe Skënderbeu u mbiquajt “Epirotarum
Princeps” (“Princi i Epirotëve”).
Por gjeneza e shpjegimit lidhet me emrin e Aleksandrit të Madh.
***
Për të goditur në shenjë duhet të kuptojmë mjedisin apokaliptik të shekullit
XV, nga rrjedhin dhe fiksohen shumë metafora të mëdha kuptimore.
Librat biblikë citohen papushim, frymëzojnë artistët figurativë dhe mjeshtrit e
shkrimeve.
Kjo gjë është mëse e vetëkuptueshme.
***
Një nga librat, jo vetëm me prapavijë, por dhe me perspektivë apokaliptike në
të gjitha kohërat është Libri i Danielit.
Në këtë libër ka disa vegime profetike, në fragmentin 8, 2 – 5, tregohet, se
profeti Daniel ndërsa gjendej në qytezën e Suzas, në krahinën e Elamit, befas në
vegim u gjend pranë lumit Ulai.
***
Danieli thotë “ngrita sytë dhe shikova, dhe ja, pranë lumit pashë një dash me
dy brirë, të dy brirët ishin të lartë… pashë dashin, që godiste kundrejt Perëndimit,
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drejt Veriut dhe drejt Jugut, asnjë kafshë nuk mund t’i rezistonte, askush nuk mund
të çlirohej nga pushteti i tij, kështu ai bëri atë që desh dhe u bë i madh.
Ndërsa kisha parasysh këtë ja, ku po vinte nga Perëndimi një cjap, që
përshkonte tërë sipërfaqen e dheut pa e prekur tokën… e pashë të afrohet dhe të
zemërohet kundër dashit, pastaj i ra me bri dashit dhe copëtoi dy brirët e tij, ndërsa
dashi nuk kishte fuqi për t’i rezistuar… Cjapi u bë shumë i madh”
***
Simbolologët biblikë janë shprehur qartë, se dashi përfaqësonte perandorin e
Medëve, të persëve të vjetër, kurse cjapi Aleksandrin e Madh që sulmoi nga
Perëndimi në Lindje dhe shkatërroi Perandorinë Persiane.
Në shumë shkrime teologjike dhe vepra me frymëzim apokaliptik është
konsideruar se turqit e Lindjes kishin ripërtërirë perandorinë e persëve të vjetër, të
simbolizuar nga totemi i dashit.
Për rrjedhim figura e Skënderbeut profetizohej si një edicion i dytë në shekullin
XV i figurës së Aleksandrit të Madh, nëpërmjet totemit të cjapit. Europa qe
tmerruar nga perandoria turke, që ishte në një vërshim kobzi. Rezistenca e
Skënderbeut i bënte që të gjithë që të besonin në vegimin e famshëm të profetit
Daniel të betejës së çuditshme dhe simbolike midis cjapit të Perëndimit me dashin
e Lindjes.
Kjo është arsyeja përfundimtare, mendoj unë, që shpjegon përfundimisht
enigmën e përkrenares së skulpturuar të Heroit.
Kështu gërshetohet tradita pagane antike me profecitë biblike, ç’ka përbën një
sinkretizëm të hatashëm dhe tejet të fuqishëm.
Kështu përkrenarja e Skënderbeut mbijeton si një objekt, ku gërshetohen,
përplasen dhe mpiksen, fosilizohen kulturat,mitet, shekujt, heronjtë,
trimat,substanca e kohërave, mbretërit, profetët dhe simbolet, historia dhe arti.
Amen!
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KRISTO FRASHËRI

SI U PËRGJIGJEMI NE SHQIPTARËT
KRITIKAVE PËR SKËNDERBEUN!
Pasi doli nga shtypi monografia me titull “Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Jeta
dhe vepra”, Tiranë, 2002, ajo u prit me vlerësime pozitive nga opinioni publik
shqiptar. Shumica e kritikave të shfaqura më parë rreth veprimtarisë së Gjergj
Kastrioti Skënderbeut nuk u përsëritën më.
Megjithatë, në opinionin publik shqiptar nuk munguan qëndrime të ashpra
kritike mbi vlerësimin gjoja të tepruar që përmbante edhe këtë radhë monografia
rreth rëndësisë historike të epopesë që shqiptarët zhvilluan gjatë shekullit XV. Për
ndonjë opinionist shqiptar, nuk justifikohej vlerësimi thellësisht pozitiv që kishte
mbajtur historiografia shqiptare e periudhës së regjimit komunist ndaj veprimtarisë
së Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Kjo për arsye se vlerësimi pozitiv i veprimtarisë
historike të Skënderbeut mbështetej mbi ideologjinë nacional-komuniste që kishte
përqafuar Enver Hoxha gjatë regjimit të tij komunist.
Zëdhënësi kryesor i kësaj kritike ndër shqiptarët u bë publicisti i viteve të
kthesës demokratike, Fatos Lubonja. Sipas tij, lufta që zhvilluan shqiptarët nën
udhëheqjen e Skënderbeut nuk qe një epope, por një luftë e zakonshme e
malësorëve shqiptarë kundër dhunës perandorake të sulltanëve osmanë. Si e tillë,
ajo nuk qe një luftë nacionale për formimin e shtetit të bashkuar shqiptar. Fatos
Lubonja mendon se karakterin nacional të rezistencës shqiptare të shekullit XV ia
bashkangjiti Enver Hoxha, diktatori shqiptar i shekullit XX, i cili frymëzohej nga
parimet e nacional-komunizmit. Për këtë arsye, përfundon Fatos Lubonja, edhe
vlerësimi historik i rezistencës së shekullit XV, si lëvizje kombëtare, nuk qëndron.
Madje, sipas tij, edhe vlerësimi i periudhës së lëvizjes së Rilindjes Kombëtare
Shqiptare të shekullit XIX duhet korrigjuar (Më hollësisht shih: Kr. Frashëri,
Skënderbeu i shpërfytyruar nga një historian zvicerian dhe nga disa analistë
shqiptarë. Vështrim kritik. Tiranë, 2009).
Në botimin e saj të parë, monografia mbi Gjergj Kastrioti Skënderbeun nuk
arriti të vlerësohej nga historianët e huaj për shkak të gjuhës shqipe të panjohur prej
tyre. Shpresat për një përkthim të monografisë në një nga gjuhët kryesore të
Europës (anglisht, gjermanisht ose frëngjisht), nuk u realizuan.
Megjithatë, në nëntorin e vitit 2008 u promovua në Tiranë një monografi prej
573 faqesh me titull “Skënderbeu”, hartuar nga historiani i ri zviceran, Oliver Jens
Schmitt, i punësuar në Institutin e historisë së Evropës Juglindore, në Vjenë,
përkthyer shqip nga Ardian Klosi (O. J. Schmitt, Skënderbeu. Tiranë, 2008).
Historiani zviceran kishte botuar kohët e fundit, para punimit mbi Skënderbeun,
edhe një tjetër trajtesë mbi historinë e Shqipërisë mesjetare. Edhe kjo trajtesë,
botuar në Tiranë më 2007, e cila mban titullin “Arbëria Venedike. 1392-1479”, prej
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668 faqesh, ishte përkthyer në shqip gjithashtu nga A. Klosi. Ndryshe nga punimi
“Arbëria Venedike”, i cili nuk pati jehonë në publikun tonë, monografia mbi
Skënderbeun u prit, për arsye që do të thuhen më tej, me reagime më pak pozitive
dhe më shumë negative në faqet e shtypit shqiptar.
Punimi i O. J. Schmitt-it mbi Skënderbeun u shtohet qindra monografive
studimore dhe mijëra artikujve shkencorë kushtuar Heroit kombëtar të shqiptarëve,
të botuara gjatë pesë shekujve në gjuhë të huaja gjatë qindra viteve që pasuan
vdekjen e tij. Kjo vepër e re pati privilegjin, njësoj si disertacioni i Djevat Korçës
mbi Skënderbeun më 1924, që të botohej më parë në përkthimin shqip, kurse në
origjinalin gjermanisht nuk e dimë as se kur do të botohet, as se si do të pritet nga
opinioni ndërkombëtar. Siç e pohon vetë autori O. J. Schmitt, merita e botimit më
parë shqip se në origjinalin gjermanisht i takon përpjekjeve të përkthyesit, Ardian
Klosit. Shpenzimet e botimit janë përballuar nga “Fondi i bashkëpunimit Zviceran
– Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim”.
Pas vitit 1990 kanë parë dritën e botimit edhe punime të tjera nga autorë të huaj
kushtuar Skënderbeut. Por ato nuk patën jehonë të veçantë. Përmbajtja e tyre nuk
shkaktoi reagime në opinionin publik shqiptar. Kjo për arsye se autorët e tyre kanë
ecur pak a shumë në trasenë e shtruar nga historiografia botërore dhe shqiptare e
deritanishme. Secili prej tyre ka vënë në dukje, kush më shumë e kush më pak,
vlerën historike të Skënderbeut – si një Hero kombëtar që udhëhoqi në interes të
atdheut të vet një luftë çlirimtare kundër invazorëve osmanë; si një strateg gjenial
ushtarak që korri me një ushtri të vogël fitore pas fitoresh kundër armatave
superiore osmane; si një burrë shteti i cili dora-dorës me luftën çlirimtare krijoi për
të parën herë një shtet shqiptar të përqendruar; si një dorë e fortë, i cili për interesat
e shtetit të centralizuar nuk u lëkund përballë prirjeve separatiste të feudalëve
shqiptarë; si një kapiten i shquar, i cili me luftën që zhvilloi për lirinë e atdheut të
vet mbrojti në të njëjtën kohë edhe qytetërimin evropian nga invazioni osman; si
një personalitet me përmasa evropiane, i cili me veprimtarinë e tij tërhoqi simpatinë
dhe admirimin e elitës humaniste të kontinentit që në shekullin e vet; si një figurë
historike, lufta e të cilit u çmua si gjatë kohës kur ishte gjallë ashtu edhe pas
vdekjes së tij.
Përkundrazi, historiani zviceran u shkëput në çdo drejtim nga traseja që kanë
shtruar deri sot historiografia shqiptare dhe botërore mbi figurën e Skënderbeut
duke na dhënë një Skënderbe krejt të ndryshëm. Portretin historik krejt të ndryshëm
të Heroit shqiptar historiani zviceran e ka përmbledhur në formë sinteze në shpinë
të kopertinës së punimit të tij. Sinteza e tij është shumë e qartë. Sipas O. J. Schmittit, “jeta e Skënderbeut nuk ishte një marshim triumfal, por një luftë e vazhdueshme
për mbijetesë, e mbushur me disfata, me situata në dukje pa rrugëdalje, por shpesh
edhe me kthesa të papritura të fatit”. Pa vullnetin e Skënderbeut, vazhdon ai, ata që
i vajtën pas do t’u ishin nënshtruar herët osmanëve. “Mirëpo ishte pikërisht vullneti
i Kastriotit për fitore ai që tek e fundit i tërhoqi malësorët drejt rrënimit”. (Vini re:
Sipas O. J. Schmitt-it, fshatarët u rrënuan pasi i paskan vajtur pas Skënderbeut jo se
ai luftonte për liri, por se synonte lavdinë e vet personale). Sipas autorit, Murati II
dhe Mehmeti II iu turrën Shqipërisë me një ashpërsi të panjohur më parë jo për të
pushtuar vendin, por për të dënuar si “dezertor” Skënderbeun, i cili u kishte
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shërbyer si “oficer”, të dy sulltanëve turq. Kështu, nënvizon O. J. Schmitt, “jeta dhe
kryengritja e Skënderbeut u bë dhe tragjedia e trevës së tij të prejardhjes, e cila si
asnjë rajon tjetër i Ballkanit u shkretua e u shpartallua nga osmanët”. Sipas tij,
Skënderbeu e kishte filluar luftën për të marrë hakun e vrasjes së të jatit nga
sulltani. Pastaj shton se “është gati emblematike se si Skënderbeu, kundërshtar i dy
sulltanëve të mëdhenj të Turqisë, i shpallur nga Papët atleti i Krishtit, i mbiquajtur
në kohën e vet Aleksandër-i-Ri – u ndodh i vetëm në fund të jetës mbi rrënojat e
veprës së tij”. Autori nënvizon në sintezën e vet se, me vdekjen e Skënderbeut
“përreth tij ishte ulur në varr një botë e tërë: papët eRomës dhe sovranët evropianë,
të cilët i kishin premtuar dhe dërguar ndihmë, por edhe fqinjët e tij të krishterë në
Ballkanin sllav dhe grek, veç kësaj fisnikë të tjerë të Arbërisë, sidomos shpura që
atij i vajti pas”.
Më tej O. J. Schmitt shton si mbyllje: “Vetëm se bota (evropiane – K.F.) pas
vdekjes së tij nuk deshi të dinte për këtë fat tragjik, ajo dëshiroi një hero
ngadhënjimtar në luftën për mbijetesë kundër Perandorisë Osmane. Kështu vazhdoi
të jetojë Kastrioti i madh si hero vezullues në kujtesën e të krishterëve në Ballkan
dhe në Perëndim, ndërkohë që u harrua se ai në të vërtetë ishte figura tragjike e një
periudhe kur po ndryshoheshin kohët”.
Këto formulime kristaline dhe tezat e tjera me të cilat historiani zviceran e ka
mbushur trajtesën e tij, prezantojnë para syve tanë jo një Skënderbe hero, por një
Skënderbe për t’u mëshiruar. Shkurtimisht do të themi se sipas tezave të tij,
Skënderbeu nuk paska korrur asnjëherë fitore, por ka pësuar vazhdimisht disfata
pas disfatash – pikëpamje kjo e padëgjuar ndonjëherë deri sot. Kthesat e papritura
që paska patur Skënderbeu gjatë luftës së tij O. J. Schmitt mendon se, i takojnë fatit
të tij, ndryshe nga sa ka pohuar vetë Skënderbeu më 1460 se ato i përkasin virtytit,
domethënë, këmbënguljes së shqiptarëve për liri. Shqiptarët i vajtën pas
Skënderbeut, thotë Jens Schmitt, jo për hir të interesave të tyre dhe të vendit, por
për të ndihmuar Kastriotin që të hakmerrej ndaj sulltanëve për vrasjen e të jatit –
shpjegim ky që tregon se autori nuk e njeh strukturën shoqërore që kishte Shqipëria
në shek. XV. O. J. Schmitt e ngarkon me përgjegjësi Skënderbeun se i çoi
malësorët shqiptarë drejt rrënimit. Ai nuk sheh se me këtë shpjegim i trajton
malësorët shqiptarë, të cilët e kanë mbushur historinë e tyre para dhe pas
Skënderbeut me lufta kundër sulltanëve, sikur të ishin bagëti që shkojnë verbërisht
pas dashit ogiç. “Ashpërsinë e panjohur më parë” me të cilën sulltanët e goditën për
njëçerekshekulli Shqipërinë, O. J. Schmitt e shpjegon me urrejtjen që Murati II dhe
Mehmeti II kishin ndaj Skënderbeut si “oficer” i tyre dezertor, – faktor ky që lë pa
shpjeguar ashpërsinë me të cilën sovranët osmanë goditën Shqipërinë si para ashtu
dhe pas Skënderbeut kur nuk kishin përballë tyre ndonjë “dezertor” si Skënderbeu.
Historiani zviceran nuk ka arritur ta kuptojë se këmbëngulja njëçerekshekullore e
ekspeditave perandorake turke kundër kështjellës shqiptare nuk buronte nga urrejtja
personale e dy sulltanëve për hakmarrje ndaj një oficeri të gardës së tyre, por për
arsye të thella strategjike. Arsyet strategjike duhen parë te domosdoshmëria që
shtrohej para strategëve osmanë për të çmontuar që në themel rezistencën
shqiptare, pa çmontimin e së cilës ishte e pamundur të kryhej zbarkimi i ushtrive
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osmane në Gadishullin Italik. Tri nga “absurditetet” lapidare të mëtejshme të
historianit zviceran meritojnë që tani një analizë, qoftë edhe të shkurtër.
E para, sipas O. J. Schmitt-it, Skënderbeu ishte në të vërtetë një komit malesh,
të cilin Evropa e bëri Hero nga nevoja që kishte për një hero ngadhënjimtar.
Megjithatë, shton ai, Skënderbeu mbeti si një “hero vezullues” dhe jo hero i vërtetë.
Pra, sipas historianit zviceran, Skënderbeu është një “Hero” i rremë, i fabrikuar nga
punishtja politike evropiane.
E dyta, për sa i përket shkretimeve dhe shpopullimeve që pësoi treva shqiptare
gjatë luftës njëçerekshekullore të shek. XV, ai sheh si përgjegjës vetë Skënderbeun.
Është njësoj sikur të akuzosh Winston Cherchill-in përgjegjës për shkretimet me
bombardimet ajrore që shkaktuan hitlerianët në Britaninë e Madhe gjatë Luftës së
Dytë Botërore. Nga kjo del se, sipas O. J. Schmitt-it, po të mos e kishte ndërmarrë
Skënderbeu epopenë, Shqipëria nuk do të ishte rrënuar. Po të ishte historian, ai
duhet ta kishte kuptuar se Skënderbeu zhvilloi një luftë mbrojtëse dhe jo pushtuese,
njësoj si Janosh Huniadi. Ai gjithashtu ka harruar se historia nuk njeh lufta
mbrojtëse, sidomos kur ato janë lufta për mbijetesë, pa sakrifica njerëzore dhe pa
dëme materiale. Veç kësaj, akuza që i bën O. Schmitt-i Skënderbeut sikur ai është
përgjegjës për rrënimet e vendit është e padrejtë edhe nga pikëpamja faktologjike,
sepse rrënimin e vendit nuk e shkaktoi Skënderbeu, por sulltanët osmanë, të cilët
historiani zviceran nuk i ngarkon me përgjegjësi. Me këtë logjikë O. J. Schmitt
ligjëron gjithashtu edhe politikën e kolaboracionistëve të Luftës II Botërore, të cilët
e justifikonin bashkëpunimin e tyre me okupatorët hitlerianë me argumentin se
donin të shpëtonin vendin nga rrënimet e luftës.
Teza e tretë e historianit O. J. Schmitt është se Skënderbeu jetoi në një
periudhë kur po ndryshoheshin kohët, pra kur në Europë po lindnin shtetet
nacionale. Sipas tij, faktori tragjik që e pengoi Shqipërinë t’i përshtatej
ndryshimeve të kohës, pra krijimit të shtetit shqiptar, ishte Skënderbeu dhe jo
pushtimi osman. Me fjalë të tjera, nëse Skënderbeu do të bashkëpunonte me
sulltanin osman, Shqipëria do të zhvillohej në rrugën që ndërmori Evropa
perëndimore.
Hë për hë, të tri këtyre absurditeteve dhe pikëpamjeve të tjera absurde po i
përgjigjemi me fjalët e Krishtit: “O Zot, mos ia vër veshin, se ai vetë nuk di çfarë
thotë!”
Pasi mbaron së lexuari trajtesën e historianit zviceran bindesh se ai përpiqet,
ndonëse pa sukses ta zhveshë Skënderbeun nga vërtetësia historike dhe të na japë
me përdhunë jo një hero, por një komit malesh. Me metodën e punës që përdor
historiani zviceran, ai përpiqet që vizionin që kemi ne sot për Skënderbeun si Hero
kombëtar, ta shpërfytyrojë edhe në një drejtim tjetër – ta paraqesë personalitetin e
Skënderbeut, gjoja në emër të shkencës, si një mit.
Pasi bindesh nga burimet e shkruara historike se Skënderbeu, i cili doli fitimtar
përballë furisë perandorake osmane dhe përballë intrigave të Republikës së
Venedikut, nuk ka arsye përse të lëvizë nga vendi që ka zënë si hero kombëtar në
historinë e Shqipërisë dhe si mbrojtës i krishterimit europian në shekullin XV,
përballë absurditeteve të një historiani, i cili abuzon në mënyrë mjerane me burimet
historike dokumentare.
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Sikurse shihet, me rastin e trajtesës së O. J. Schmitt-it, u vunë nga disa
“analistë” në qarkullim koncepte dhe perceptime të habitshme ideologjike dhe
metodologjike mbi Skënderbeun dhe mbi ngjarje ose procese të historisë së
Shqipërisë, të cilat nuk përputhen me konceptet dhe perceptimet që njeh shkenca
historiografike e ditëve tona.
Në të vërtetë, deri sot historianët skënderbegianë të Shqipërisë në shumicën e
tyre pothuajse kanë heshtur ndaj këtyre koncepteve dhe perceptimeve të
përmendura nga historiani gjerman O. J. Schmitt. Vetëm dy “analistë” tanë të
medias u entuziazmuan nga këndvështrimi i historianit zviceran – Ardian Klosi,
Fatos Lubonja. Duke e konsideruar veprën e O. J. Schmitt-it si një zbulim të ri
shkencor, ata kërkuan të hiqet dorë nga vlerësimi që ka shprehur deri tani
historiografia shqiptare dhe botërore mbi Skënderbeun. Kjo për arsye se ata e
konsideruan historinë e deritanishme të Skënderbeut, në pajtim me O. J. Schmitt-in,
një mit, për më tepër një mit të farkëtuar nga Enver Hoxha. Pra, nga vlerësimi i tyre
lindi kështu një çështje e parrahur deri sot në historiografi: nëse Skënderbeu, sipas
tyre, ashtu siç e ka trajtuar deri sot historiografia shqiptare, afërsisht ashtu siç e ka
trajtuar edhe Kr. Frashëri në monografinë e vet, është mit dhe jo histori e vërtetë.
Ky vlerësim ka prekur natyrisht jo vetëm historianët shqiptarë që janë ende gjallë,
por ka ngacmuar edhe eshtrat e historianëve të vdekur, mbasi tani ata po mësojnë
se janë mashtruar nga dokumente historike, të cilat flasin se Skënderbeu i trajtuar
prej tyre qenka një mit, pra një përrallë dhe jo një histori e vërtetë.
Si çdo punim që trajton një temë historike, ashtu dhe punimi i O. J. Schmitt-it
mbi Skënderbeun mund të gjykohet paraprakisht nga faktologjia dhe nga
metodologjia, pra nga burimet historike dhe nga analiza shkencore që autori ka
përdorur si lëndë të parë për trajtesën. Në Pasqyrën e Bibliografisë të punimit të O.
J. Schmitt-it, ne shohim se nuk ka të shënuara tituj burimesh të panjohura. Në
punimin e tij mbi Skënderbeun, historiani O. J. Schmitt mburret se ka shfrytëzuar
një mori njohurish dokumentare të panjohura të kohës së Skënderbeut. Ne nuk
hetuam dot as gjatë leximit të tekstit se cilat janë këto dokumente të panjohura me
përjashtim të një tufe letrash të hulumtuara në Archivio di Stato di Milano
(Archivio visconteo-sforzesco), që e paskan ndihmuar autorin të përmbysë
këndvështrimin e deritanishëm të historiografisë skënderbegiane. Nëse e ka fjalën
për aktet kancelareske të zbuluara në arkivin e Milanit, ato u përkasin vetëm dy
viteve të fundit të jetës së Skënderbeut. Ato fillojnë nga 17 mars 1466 dhe marrin
fund më 31 dhjetor 1467. Në pjesën e tyre dërrmuese ato janë relacione të
përfaqësuesit të dukatit të Milanit në Venedik, Gerardo de Collis, në një pjesë më të
vogël të përfaqësuesit të dukatit të Milanit në Romë, Augustino de Rubeis, së
bashku me disa kopje letrash të kancelarisë së Napolit drejtuar Bianca Maria
Sforza-s, pjesërisht dhe Galeazzo Sforza-s në kryeqendrën lombarde, në të cilat
jepen lajme mbi ngjarjet që ndodhnin në Shqipëri. Letrat e dy ambasadorëve
(gjithsej 56 letra) bëjnë pjesë në fondet e kancelarisë sforceske, nga të cilat 65 letra
janë botuar së bashku me komente dhe me njoftime të pasura nga historiani rumun
Francisk Pall, më 1964. Botimi i tyre nga O. J. Schmitt-i është një nismë për t’u
përgëzuar. Por pretendimi i tij se ato i paskan dhënë mundësi të zbulojë një
Skënderbe të ndryshëm, këtu me siguri që ai e tepron. E tepron sepse ato hedhin
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dritë, madje një farë drite, vetëm për dy vitet e fundit të jetës së Heroit. Aq më
tepër që ato flasin për një situatë krejtësisht të njohur – për dramaticitetin e situatës
politike, ekonomike dhe shoqërore në të cilën ndodhej Skënderbeu në vitet e fundit
të epopesë. Nuk është mirë për një historian të urtë që të spekullojë me gjoja
“zbulime” dokumentesh historike.
Për më tepër, pavarësisht se në Pasqyrën e Bibliografisë janë renditur dhe dy
historianët e huaj – J. Radoniç dhe G. Valentini – të cilët kanë botuar materiale të
pasura arkivore për Skënderbeun; ndër më të rëndësishmit e atyre që ne sot njohim
– nuk shohim që O. J. Schmitt-i t’i ketë shfrytëzuar në trajtesën e vet. Për më tepër,
edhe pse kritikat kryesore në trajtesë O. Schmitt-i ia drejton historiografisë
shqiptare, sikurse do të shihet, në Pasqyrën e Bibliografisë mungojnë disa nga
autorët më të rëndësishëm shqiptarë që janë marrë me Skënderbeun.
Vazhdojmë më tej. Nëse historiani zviceran mburret me zbulimin e letrave të dy
ambasadorëve milanezë, ne kemi të drejtë po të mbështetemi në Pasqyrën e
Bibliografisë të vëmë në dukje se ai nuk ka shfrytëzuar të dhënat që japin burime
historike të tjera tepër të rëndësishme të kohës së Skënderbeut, shumë më të
rëndësishme se letrat e arkivit të Sforzës, të botuara prej tij, madje burime që kanë
lëndë të dorës së parë për shqiptarët në përgjithësi dhe për Skënderbeun në veçanti.
Po fillojmë me kronistët osmanë, të cilët nuk janë përmendur nga O. J. Schmitt-i si
burime historike për veprimtarinë e Skënderbeut, por që janë shfrytëzuar gjerësisht
në monografinë e Kristo Frashërit. Nuk janë një apo dy sa ka përmendur historiani
zviceran, por janë mbi 14 kronistë osmanë, shumë nga të cilët kanë jetuar në
shekullin e Skënderbeut – si Ahmediu, Shukrullahu, Enveriu, Oruç ben Adili,
Ashik Pashë-zadeja, Tursuni, Këvami, Idris Bitlisi, kurse të tjerët edhe pse kanë
jetuar në shek. XVI dhe XVII, si Kemal Pashë-zadeja, Koxha Sadeddini, Sollakzadeja, Myne Xhimbashi dhe kronistët anonimë – janë mbështetur në kronistë
osmanë të shekullit XV. Dihet se të dhënat e tyre mbi jetën dhe veprimtarinë e
Skënderbeut janë të varfra, gjë që shpjegohet me urrejtjen e tyre ndaj armikut
kokëfortë të shtetit osman. Është pikërisht kjo urrejtje që u jep fuqi bindëse
njoftimeve të tyre tepër të rëndësishme kur ata thonë se, me gjithë fushatat e mbarë
armatave perandorake kundër Skënderbeut as sulltan Murati II, as sulltan Mehmeti
II nuk arritën ta pushtonin Krujën. Për një historian, vetëm disfatat që pësuan tri
herë me radhë fushatat perandorake osmane nën muret e Krujës tregon se
Skënderbeu nuk pësonte disfata pas disfatash, siç pretendon historiani zviceran, por
fitore pas fitoresh. Do të shkonte gjatë të merreshim këtu me burimet dokumentare
autentike të viteve të Skënderbeut, të cilat historiani zviceran i ka anashkaluar –
anashkaluar si duket mbasi të dhënat e tyre nuk rakordojnë me këndvështrimin e tij
historik. Disa prej tyre janë përmendur në vendin e duhur gjatë trajtesës sonë.
Ka edhe raste kur dokumentet e njohura i shet sikur ai vetë, O. J. Schmitt, i ka
zbuluar. Këtu do të përmendim, sa për shembull dy njoftime dokumentare, të cilat
ai kujton se kanë rëndësi të veçantë, meqenëse i përmend edhe në intervistën që ai
ka dhënë kohët e fundit në shtypin shqiptar. Në intervistën që O. Schmitt-i u dha në
Vjenë dy emrave të panjohur deri sot mburret se në veprën e tij paska sjellë dy
dokumente të panjohura, të cilat “pasqyrojnë pikërisht figurën njerëzore të
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Skënderbeut. Kjo figurë, thekson ai, del shumë më madhështore sesa në paraqitjet
klasike të komunizmit” (!).
Njëra prej tyre, sipas tij, qenka mikpritja që pati Skënderbeu në Romë më
1466, mikpritje kjo që është thënë e stërthënë disa herë, pra nuk është një njoftim i
panjohur. Në lidhje me këtë pritje “mbretërore”, siç e quan ai, thotë se ajo ishte
njëkohësisht tragjike, sepse Skënderbeut nuk iu dha ndihma për të cilën kishte
nevojë. Ku qëndron atëherë rëndësia madhështore e pritjes mbretërore? O. J.
Schmitt-i përgjigjet: “te pritja madhështore theksohet rëndësia evropiane e figurës
së Skënderbeut”. Këtë vlerësim historiani zviceran e konsideron si një kontribut të
madh që ai sjell në historinë e Skënderbeut. Është e çuditshme sesi ai, edhe pse, siç
thotë A. Klosi, është marrë tërë jetën “me historinë e Skënderbeut, nuk e ditka se
këtë pritje madhështore (!) e kanë thënë të tjerët para tij. Si duket nuk e ditka as
fjalimin që thuhet se Skënderbeu mbajti në Concistori-n roman, kur mori vesh se
papa po i jepte si ndihmë disa thërrime. “Këto pak dukate – tha Skënderbeu –
mbajini për vete dhe jepuani të varfërve të Romës, se unë edhe pa to do të korr
fitore mbi turqit”. Ja ky është qëndrimi dinjitoz i Skënderbeut dhe jo pritja
madhështore e kardinalëve me lugë të zbrazët.
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FATOS LUBONJA

SKËNDERBEU DHE IDENTITETI I SOTËM
EVROPIAN
Pjesa më e komplikuar e debatit mbi Skënderbeun është ajo që lidhet me
argumentet e atyre (8%) që përmenda në krye të këtij shkrimi, të cilët, edhe pse e
njohin dallimin midis historisë dhe mitit, i mëshojnë nevojës së këtij të fundit. Pse
ta prekim Skënderbeun; të gjithë popujt kanë mitet e tyre? A është kjo koha? - janë
pyetjet në të cilat sintetizohet reagimi i tyre. Edhe Kadare, ndonëse bën pjesë ndër
ata që refuzojnë të njohin mospërkimin e narracionit historik me narracionin mitik,
sepse "njëri i dendësuar jashtë mase, e tjetri, po ashtu, jashtë mase i faktuar,
mëtojnë të njëjtën gjë: të rrëfejnë botën dhe njerëzimin." (sikur diferenca të
qëndrojë në kompresimin dhe jo në interpretimet e ndryshme, që i bën miti
historisë), thotë, megjithatë, se janë "dy vizione të botës". Oliver Schmitt, në
parathënien e librit të tij për botimin shqip, ku ndjehet se e ka pasur merakun e
reagimit të nacionalistëve shqiptarë, shkruan se shoqëritë, nëpërmjet heronjve të
tyre, "projektojnë dëshirat dhe idealet e tyre". Ai citon edhe histrianin R.R. Davis i
cili ka shkruar një monografi të heroit kombëtar të Uellsit, që i ka shërbyer si pikë
referimi, i cili thotë se "gjithë dituritë e historianëve shpesh nuk mjaftojnë që të
ndryshojnë imazhet e rrënjosura thellë" dhe se, prandaj, "nuk ka shumë kuptim të
merresh me "dekonstruksion" imazhesh.
Por Schmitt thotë në parathënien e tij edhe diçka të rëndësishme për
argumentet e debatit në fjalë: se ata, heronjtë apo imazhet, "pasqyrojnë gjendjen
intelektuale dhe morale të një shoqërie". Le të qëndrojmë tek ky pohim i Schmitt.
Pra, nëse mitet pasqyrojnë gjendjen intelektuale dhe morale të një shoqërie, atëherë
çfarë ndodh kur gjendjet intelektuale dhe morale të shoqërive ndryshojnë - siç ka
ndodhur dhe ndodh në histori. A nuk duhet të themi se, për rrjedhojë, edhe imazhet
që pasqyrojnë këtë gjendje intelektuale dhe morale duhet të ndryshojnë? Dhe, për
t'iu afruar kontekstit tonë, a nuk duhet të themi se një shoqëri e rritur në diktaturë e
izolim të thellë ka një gjendje intelektuale dhe shpirtërore të ndryshme nga ajo e një
shoqërie të rritur në liri. Thelbi i gjithë sa kam shkruar deri tani në këtë shkrim ka
të bëjë pikërisht me nevojën e ndryshimit të imazheve. Se një individ i rritur në një
shoqëri të lirë, siç është ajo që aspirojmë, duhet t'i shohë heronjtë e tij dhe t'i
ndërtojë imazhet e veta në një mënyrë tjetër nga ajo se si i ka parë dhe ndërtuar në
diktaturë, ndërkohë që inercia e diktaturës, e shfaqur në formën e reaksionit të
elitës që ka ndërtuar këta imazhe dhe që ka ende pushtetin politik dhe kulturor, nuk
po e lejon ta bëjë këtë.
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Nevoja e historisë kritike
Niçe, në esenë e tij të njohur "Mbi dobinë dhe dëmin e historisë për jetën" flet
për tre mënyra të vështrimit të historisë që lidhen me tre nevoja themelore
shpirtërore të njeriut. Sipas tij njeriu ka aspirata dhe pasione prandaj e sheh
historinë në mënyrë "monumentale" - me çka nënkupton se edhe ai don të bëhet si
heronjtë e historisë dhe i kërkon modelet tek ajo. Njeriu gjithashtu ruan dhe nderon,
prandaj e sheh historinë në mënyrë "antikuare" - bën kërkime arkeologjike, ndërton
muzeume etj. Por njeriu - thotë Niçe - edhe vuan dhe kërkon të çlirohet, prandaj ai
e sheh historinë edhe në mënyrë "kritike", që të mos përsëriten të njëjtat situata që e
kanë bërë atë të mbetet nën pranga, pra ta ndryshojë historinë, të krijojë histori.
Në qendër të këndvështrimit të Niçes vihet liria dhe krijimtaria e njeriut që
sipas tij, në mungesë të historisë kritike, rrezikojnë të mbyten nga mbipesha e
historisë. Ajo "monumentalja" edhe ajo "antikuarja", që i përgjigjen nevojës së
njeriut për heronj dhe nderim, në mungesë të vështrimit kritik, rrezikojnë ta mbysin
jetën e njeriut që kështu mbetet, pasiv, në admirimin dhe imitimin e së kaluarës.
Mendoj se ka diçka të përbashkët midis tekstit dhe kontekstit në të cilin është
shkruar shkrimi i Niçes dhe kontekstit shqiptar në të cilin zhvillohet debati ynë.
Edhe ne jemi në një periudhë kur ndjehemi të mbytur nga një histori e interpretuar
në një mënyrë të caktuar për interesa të caktuara ("nuk ekzistojnë fakte, vetëm
interpretime" - thotë Niçe) dhe na mungon kritika ndaj kësaj historie dhe heronjve
të saj. Po ashtu, historia e lexuar vetëm në mënyrë monumentale dhe antikuare pa
ndërgjegjen kritike i ka bërë shqiptarët të imitojnë heronjtë e ndërtuar nga
mitologjia e tyre, por pa bërë histori të re. Sepse edhe aspirata (monumentale) e
njeriut për të qenë si heronjtë nënkupton që heronjtë të kenë edhe vetitë e tij
tokësore, virtytet dhe dobësirat e tij. Ai ka nevojë që heronjtë të jenë sa më të
besueshëm. Përndryshe vijmë në trajtimin e historisë si letërsi e realizmit socialist
apo si përrallë për fëmijët: Na ishte njëherë e një kohë "kur Shqipëria pillte vetëm
trima dhe luanë." Por edhe fëmijët mund të shtrojnë pyetjen: po pse nuk pjell më
vetëm trima dhe luanë kjo Shqipëria?
Tek nevoja për t'u çliruar nëpërmjet historisë kritike duhet të kërkojmë edhe atë
ngulm të njeriut për të ditur e për të dekonstruktuar mitet dhe imazhet e një kohe.
Sepse kemi parë se sa të shumtë janë edhe sot ata që duan ta fshehin të vërtetën, për
të manipuluar konsensusin e njerëzve, që kanë nevojë për një shkencë të
nënshtruar, të paaftë për të na dhënë interpretime të reja, që ngrenë mite e heronj që
u shërbejnë pushtetit të tyre. Historia jonë është e mbushur me të tillë. Mjafton të
kesh parasysh se, në të njëjtën mënyrë, është shkruar edhe historia e Luftës
Nacional - Çlirimtare. Se për ironi me të njëjtën metodologji është shkruar edhe
historia e heronjve të demokracisë. Se po ashtu, në të njëjtën mënyrë, po shkruhet
edhe historia e heronjve të UÇK-së në Kosovë. Historia e shkruar në këtë mënyrë
bëhet histori paragjykimesh dhe dogmash që mbështeten me kokfortësi, kombinuar
me intolerancë dhe fanatizëm. Janë histori që përsëriten, pa bërë histori.
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Përkatësia dhe liria
Problemi i nevojës së njeriut për heronj e mite më një anë dhe dekonstruktimin
e tyre më anë tjetër ka të bëjë edhe me një kontradiktë themelore të njeriut: atë
midis nevojës së tij për përkatësi në një komunitet, për identitet, dhe, nga ana tjetër,
nevojës së tij për liri. Pa mitet ku projekton idealet e, rreth të cilëve, organizon
jetën e tij shoqërore njeriu mbetet një individ i izoluar edhe pse mund të jetojë mes
njerëzve. Nga ana tjetër shpesh këto mite, këta identitete, bëhen kërcënim për lirinë
e tij sepse, nëse ai nuk i pranon vlerat dhe heronjtë me të cilët identifikohet
komuniteti, rrezikon të nxirret jashtë tij e të persekutohet.
I gjithë thelbi i këtij problemit, sipas meje, është se njeriut në vend se ta jetojë
këtë kontradiktë ka kërkuar ta zgjidhë dhe, në më të shpeshtën e herëve në historinë
e tij e ka zgjidhur duke ia nënshtruar lirinë e tij individuale përkatësisë në
komunitet dhe nderimit të miteve të tij. Pra, thënë më konkretisht, nëse më një anë
ka qenë feja, atdheu, dhe më anë tjetër liria e tij individuale, deri në shekullin e XX
ai ka qenë i shtrënguar t'ia nënshtrojë këtë të fundit atyre të parave. Dhe ky është
një fenomen i njohur. Një kult të tillë si atë të atdheut edhe njeriu perëndimor e vuri
në dyshim pasi ky e çoi në luftërat botërore.
Po ashtu, pakkush shqetësohet për atë se krijimi i identiteteve si nevojë
thelbësore nënkupton edhe një reduksionizëm që, nëpërmjet një procesi që LeviStrauss e quan "kanibalizëm kulturor" varfëron njeriun dhe shoqërinë.
Po t'i shohim shqiptarët e sotëm ata shkojnë e vijnë në Turqi, Greqi, Serbi,
Maqedoni, Itali e gjetkë, ku punojnë por edhe ku takohen me turq, grekë, serb,
italianë e maqedonas e hanë gjellë turke e sallatë greke, ngasim makina evropiane
apo aziatike, hanë ushqime greke maqedonase, italiane lexojnë libra të përkthyera
nga shumë gjuhë dhe po kështu shohin filma e dëgjojnë muzikë me origjina të
ndryshme; por përdorin edhe shumë mallra kineze, shkollat më të mira në Tiranë i
kanë turke etj. Si është e mundur që ata, megjithatë, kur vjen puna për identitetin e
tyre harrojnë shumë nga këto pasurira që ndërtojnë jetën e tyre të përditshme dhe
theksojnë e glorifikojnë ato pak gjëra që i bëjnë të ndryshëm nga të tjerët, deri në
urrejtje e armiqësi?
Sipas meje, po të shohim me sy kritik këtë proces ndërtimi identiteti, do të
arrijmë në përfundimin se ato që i quajmë identitete shpesh nuk janë tjetër veçse
kafaze që i ndërtojnë elitat në pushtet duke shfrytëzuar nevojën tonë për përkatësi.
Këta mund të jenë kafaze ku hyjmë vetë me dëshirë, me hekura më të ngushta ose
me hekura më të gjera, të larë edhe me ar ndonjëherë. Këta mund të jenë të
ndryshueshëm në formë nga koha në kohë, por mund të jenë edhe me derë çelësin e
të cilit e kemi ne, por që, në një moment të caktuar, na e marrin nga dora. Në fakt
janë kafaze virtualë që ne i ndërtojmë nëpërmjet manipulimit që elitat i bëjnë
mendjes sonë për pushtetin e tyre. Ato shprehin njëherësh edhe dëshirën tonë për
përkatësi për t'i dhënë një kuptim jetës. Një kafaz i tillë ishte edhe komunizmi që
do të na jepte të hanim me lugë floriri, por edhe identiteti kombëtar apo atdheu, që
në kohën e Hoxhës na u kthye në burg. Këtu më vjen të citoj një thënie që tingëllon
sa cinike aq edhe e vërtetë e Karl Deutsch i cili, në veprën e tij "Nationalism and its
alternatives" (Nacionalizmi dhe alternativat e tij), thotë se kombi është "një grup
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njerëzish që i bashkon një vizion i gabuar mbi të kaluarën e tyre dhe urrejtja për
fqinjët". Tamam një kafaz i rrezikshëm që njerëzit i ka çuar deri në luftëra
shkatërrimtare.
Prandaj duhet të jemi të vetëdijshëm për kontradiktën që qëndron midis nevojës
sonë për përkatësi dhe asaj për liri. Mençuria qëndron, sipas meje, në përjetimin
dhe jo zgjidhjen e kësaj kontradikte. Rrugët drejt kësaj mençurie janë të shumta.
Personalisht do të rekomandoja mbrojtjen e lirisë nëpërmjet zgjedhjes me vetëdije
dhe dituri të përkatësisë, dhe njohjen e respektimin e lirisë dhe përkatësisë së të
tjerëve, gjithashtu.
Miti i Skënderbeut dhe identiteti i ri evropian
Nëse do të pranojmë, pra, se pa heronjtë e mitet, pa përkatësinë, nuk mund të
bëjmë mund të shtrohen disa pyetje që lidhen me mitin e Skënderbeut. Së pari, cilët
janë ose duhet të jenë mitet që do t'i bashkojnë shqiptarët me bashkësinë evropiane,
a mund të ndihmojë për këtë miti i Skënderbeut, a duhet të ndryshojë ai apo duhet
të jetë ashtu siç është ndërtuar në kohën e Rilindasve apo në atë të regjimit
komunist. Apo duhen mite të tjerë sepse ai mund të rezultojë i pasuksesshëm?
Sipas meje miti i Skënderbeut po njeh një periudhë të tretë rimodelimi në
nacionalizmin e shqiptarëve. Kam parasysh kohën që nga shek. XIX kur ai, nga një
mit i evropianëve, që sipas Schmitt vjen e zbehet pikërisht në periudhën e
fillimshekullit XIX kur Turqia nuk është më rreziku kryesor i Evropës (por Rusia),
bëhet hero i nacionalizmit shqiptar.
Periudha e parë është ajo e Rilindjes, kur ai ka shërbyer për të dhënë identitet
dhe njëherësh për të përcaktuar një kahe të ardhmërisë së shqiptarëve përdrejt
Evropës. Në fakt, heronjtë e vërtetë të nacionalizmit shqiptar janë Rilindasit.
Skënderbeu u ka shërbyer atyre si princip identitar përballë botës. Duke i dhënë
përkatësinë e tyre një heroi të njohur evropian shqiptarët pohonin të drejtën e tyre
për të ekzistuar si komb më vete, krahas të tjerëve. Por, për këtë nuk i ka ndihmuar
Skënderbeu, sikurse përfytyrojnë ata duke mos njohur historinë e tij, por Rilindasit
që luftuan që ai të njihet si shqiptar.
Në kohën e komunizmit manipulimi i Skënderbeut, sikurse e kam shtjelluar, u
bë në frymën e ndërtimit të imazhit të një Shqipërie që i kishte qëndruar si
kështjellë të gjithë armiqve, si në Lindje ashtu edhe në Perëndim dhe, jo vetëm, por
që i konsideronte si armiq të vendit edhe fetë e këtyre vendeve.
Pas rënies së komunizmit kemi një rimodelim në kuadrin e një rimodifikimi të
mitologjisë nacionaliste që synon të bëhet nacional - evropianiste. Sipas saj kombi
shqiptar, më në fund, pas pesë shekujsh robëri nën Turqi dhe gjysëm shekulli në
Lindjen sllavoortodokse, kthehet në origjinën e tij evropiane dhe kristiane, madje
katolike, që nuk e ka harruar asnjëherë në ndërgjegjen e tij. Dhe Skënderbeu
kthehet e bëhet kështu edhe katolik. Madje bëhet deri pararendës i Natos.
Dikush mund të thotë: ky është një mit, ok, por ç'të keqe ka, përderisa i
ndihmon shqiptarët të bëhen pjesë e Evropës?
Sipas meje projektimi i dëshirave dhe idealeve tona për tu bërë pjesë e
bashkësisë evropiane nuk arrihet me vlerat dhe identitetin që përçon miti i
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manipuluar kësisoj, përkundrazi, ky na ndan prej saj. Madje, po të aplikojnë
evropianët identitetin dhe vlerat që përçon ky mit, ne nuk do të pranoheshim prej
tyre. Le të shpjegohem.
Tek miti i manipuluar kësisoj gjejmë rimarrjen e frymës orientaliste të
Rilindjes në thelbin e së cilës qëndron dikotomia Perëndim - Lindje ku i pari
mishëron të mirën kurse e dyta të keqen. Në rindërtimim e kësaj mitologjie
përdoret filozofia e manikeizmit që është tipike në ndërtimin e mitologjive.
Manikeizmi ka dy principe "të mirën" dhe "të keqen"; tre kohë: atë kur e mira dhe
keqja ishin të ndara, kohën kur këto përzihen dhe kohën kur këto ndahen përsëri; si
dhe dy hapësira gjeografike ku e mira dhe e keqja kanë strehën. (Për ironi, sipas
manikeistëve, e mira në Lindje kurse e keqja në Perëndim). Po ta përkthejmë këtë
në kontekstin e mitologjisë nacional - evropianiste del se e mira ishte e ndarë nga e
keqja në kohën e Skënderbeut, kur Shqipëria ishte Evropë; pastaj erdhi një
periudhë pesë shekullore kur kjo u përzje me të keqen (Lindjen, turqit), kurse tani
kemi ardhur përsëri në periudhën kur e mira dhe e keqja po ndahen, ndonëse ka
ende një rezistencë nga ata që Kadare i quan "rimohuesit" për të cilët "e mirë për
Shqipërinë nuk është Europa, por Azia". (Ismail Kadare "Intrigat që fshihen pas
sulmit ndaj Skënderbeut" (Shqip, 27 dhjetor 2008). Në frymën e kësaj mitologjie
periudha osmane quhet "shkombëtarizim" sikur, pra, kombi, e mira, të ketë ezistuar
para kësaj periudhe. Po ashtu, në frymën e kësaj mitologjie, mungesa e shkollave
shqipe nuk shpjegohet me shkaqe historike, social ekomomike, fetare, por si një
konspiracion i së keqes ndaj shqiptarëve që, duke qenë e mira e pastër, luftoheshin
për vdekje nga e keqja. "Gati çdo gjuhë lejohej të mësohej në "perandorinë
tolerante", përveç njërës: gjuhës shqipe!" (Kadare, po aty)
Duke i qëndruar Niçes sipas të cilit "faktet janë budallenj; janë teoritë që i
interpretojnë që duhet të jenë inteligjente" kjo mënyrë interpretimi nuk është
inteligjente. Nuk është e tillë sepse bashkësia evropiane dhe identiteti evropian i
kohës së sotme po ndërtohet bash si e kundërta e principeve orientaliste, manikesite
dhe si e kundërta e ndarjes së të ndryshmëve. Mbi identitetin evropian është folur
shumë në vitet e mileniumit të ri. Për një vend që synon të hyjë në komunitetin
evropian ky është bërë një debat mjaft i rëndësishëm që ka përfshirë shumë
intelektualë të njohur evropianë. Është i njohur shkrimi që Jurgen Habermas botoi,
sëbashku me Jacques Derrida, në maj të vitit 2003 në "Frankfurter Algemeine
Zeitung". Në këtë shkrim sugjerohet se identiteti evropian është bash rezultat i
ngjarjeve dramatike historike që ka përjetuar Evropa për shkak të luftrave me
karakter fetar apo nacional. Është pra identiteti i atyre popujve që "kanë mësuar,
me një çmim të lartë, se si diferencat mund të qetësohen, kontrastet të
instucionalizohen dhe tensionet të stabilizohen". Është identiteti i një hapësire
kulturore ku është kuptuar më mirë se kudo se "njohja reciproke e tjetrit, në
diversitetin e tij, mund të bëhet shenja e një identiteti të përbashkët". Është, pra,
bash e kundërta e mënyrës se si kërkojnë të rimodelojnë nacional - evropianistët
shqiptarë mitin e Skënderbeut. (Korrieri, 16 shkurt 2009)
16 shkurt 2009
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GJOVALIN SHKURTAJ

ZULMA E GJERGJ KASTRIOTITSKËNDERBEUT DHE JEHONA E BËMAVE TË
TIJ NË LETËRSINË DHE ARTET E KOHËS DHE
NË RRJEDHË TË SHEKUJVE
(Kundrime, rivështrime dhe përditësime)
Gjergj Kastrioti, i njohur edhe me emrin e luftës Skënderbe (<trq. Scanderbeg)
është nga ata burra të mëdhenj që shekujt nuk ia zbehin madhështinë, përkundrazi,
teksa kalojnë (dhe tashmë qysh nga vdekja e tij më 1468, janë mbushur rrafsh
pesëqind e pesëdhjetë vjet), hijen e lavdisë së tij e bëjnë edhe më tërheqëse, ashtu
si kreshtat e larta të maleve prej lëmyshkut të zymtë që u rri përmbi. Me qëndresën
e tij të pashembullt e burrërore në krye të një grushti burrash shqiptarë, ai mposhti
legjionet e regjura të jeniçerëve dhe hordhitë e perandorisë më të fortë ushtarake të
kohës, duke i treguar gjithë botës, sikundër do ta thoshte E. Çabej, “se ç’mund të
bënte një gjeni pa mjete”.
Gjergj Kastrioti pati jehonë të madhe në kohën e vet, jehonë që kurrsesi nuk
mund të përligjet me mjetet e komunikimit masiv të kohës, ende të ngathëta e të
tilla që çanin kryesisht nëpërmjet letrës së shkruar dhe kumteve të lajmëtarëve
gjithsesi të kufizuar në numër. Zulma e bëmat e tij përhapeshin më fort duke kaluar
gojë më gojë, natyrisht edhe duke u stërmadhuar, hiperbolizuar e legjendarizuar aq
sa, deri edhe historianë seriozë bashkëkohës të kryetrimit, hera-herës janë rrëmbyer
më fort prej legjendares e gojëdhënës, duke mos iu përmbajtur dot arsyes së ftohtë
që lypset në shkrimet mirëfilli historike. Kjo, natyrisht, duhet parë në lidhje me
peshën e madhe që ka pasur rrëfimi gojor në rrjedhë të kohërave, sidomos në kohët
kur kishte pak njerëz me shkollë dhe, për atë arsye, sikundër theksojnë korifej të
antropologjisë kulturore “oraliteti ishte biblioteka më e madhe e analfabetëve”.
Dëshmitë e shumta që na kanë mbërritur nga historianë, publicistë dhe
udhëpërshkrues evropianë, na bëjnë të ditur se trimëritë e Skënderbeut dhe të
luftëtarëve që u printe ai përcilleshin me këngë e valle që në të gjallë të tij. Vetë
Marin Barleti, historiani që jetoi dhe, në një farë mase, edhe i përjetoi vetë ngjarjet
e lidhura me kryetrimin, duke shërbyer si burimi kryesor referues për studiuesit dhe
shkrimtarët e mëpastajmë, na thotë se mbas betejave fitimtare ushtarët shprehnin
gëzimin e tyre “me këngë, me shaka e me lojna të ndryshme”1.

1

Marin Baleti, Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut, përkthyer nga Stefan Prifti,
Tiranë, 1964, f.113.
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Qysh së lashti, popujt e kanë pasur traditë që t’u këndojnë princave e tribunëve
të tyre, porse kjo ka qenë ndoshta më e theksuar ndër popujt e vegjël e me armiq të
mëdhenj si shqiptarët, prandaj gjatë gjithë kohëve kanë fiksuar në këngët historike
çdo akt trimërie e atdhetarie, sepse siç thuhet në anët e Drenicës (Kosovë) “kënga
del prej grykës së pushkës”.2 Gjergj Kastrioti, si shumë prej njerëzve të mëdhenj të
dalluar në luftërat çlirimtare, u këndua, u lëvdua dhe u legjendarizua edhe për së
gjalli. Kjo ishte në hullinë normale të jetës e të marrëdhënieve të prijësve me
popullin. Vegjëlia kurdoherë u ka dhënë si shpërblim tribunëve të vet këngë,
vlerësime e hiperbolizime të bëmave trimërore e të pamjes fizike të tyre. Një nga
më të bukurat, e zgjedhur prej arsenalit të krijimeve popullore për heroin tonë
lavdimadh, është fiksuar në filmin artistik “Skënderbeu”, kënduar nga basi i
madhërishëm Llukë Kaçaj, ku fjalët e këngës kanë vlerën e një lapidari:
“Trim mbi trima ai Gjergj Kastrioti,
Forcë të madhe që m’i dhanka Zoti,
S’e djeg flaka, as s’e djeg baroti,
Sa shumë turq menjëherë ai i përlan,
Dhe me një të rame malin dysh e çan!”
Dhe mbyllet me urimin “Kënga jote brez pas brezi u këndoftë!”, si një nga
shprehjet më tipike të etnografisë së të folurit shqiptarisht.
Ajo çka shpëtoi prej këngëve të tilla, tregimeve dhe aforizmave për
Skënderbeun do të mblidhej më vonë dhe është botuar nga De Rada3 në Itali, nga
Shtjefën Gjeçovi4, Marin Sirdani5 etj., pastaj edhe në vëllimet e botuara nga
Instituti i Folklorit (sot Instituti i Kulturës Popullore) dhe nga Instituti Albanologjik
i Prishtinës. Një sasi e madhe botimesh të gjithnduershme për Skënderbeun qenë
botuar si sot pesëdhjetë vjet m parë, në prag e në vazhdim të kumteve e shkrimeve
për pesëqindvjetorin e vdekjes së Tij.
Trimëritë legjendare të heroit shqiptar, Gjergj Kastriotit, zgjatën njëzet e pesë
vjet, siç do të thuhej metaforikisht nga një poet, dhe ai qe “parzmore çeliku në
gjoks të Evropës”, ndaj edhe bëmat e fama e tij u bënë objekt tërheqës për studimet
historike si dhe gurrë frymëzimi për vepra të ndryshme letrare e artistike në mbarë
kontinentin tonë. Lavdia e tij qe aq e madhe saqë shkrimet e veprat kushtuar atij do
të zgjasnin pa shterim në rrjedhë të shekujve, duke u rilindur e rishfaqur heroi ynë
sa herë rrymave përparimtare brenda e jashtë vendit u duhej një figurë-simbol, një
hallkë e fortë për t’u mbështetur breznitë më të reja në luftërat patriotike. Kështu,
Skënderbeu që përfaqësoi “Motin e madh të Arbrit” në kujtimet popullore të
2

Shih: A. Çetta, Fytyra e Skënderbeut në traditën popullore ”, Simpoziumi për
Skënderbeun –Simpozijum o Skenderbegu (9-12 maj 1968), Prishtinë-Pristina, 1969, f.278.
3
Shih: Girolamo de Rada, Rapsodie d’un poema albanese, Firenze, 1866.
4
Shih: Shtjefën Gjeçovi, Gjergj Kastrioti Skënderbeu (Gojëdhanat e popullit t’Kurbinit e
t’Kruës), botuar me pseudonimin Lekeni i Hasit, në rev. Albania, London, 1905, nr.12.,
f.226-227
5
Shih: Marin Sirdani, Skënderbeu mbas gojëdhanash, Shkodër, 1926.
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mërgimtarëve arbëreshë, në penën e dijetarëve dhe shkrimtarëve evropianë, pastaj
edhe arbëreshë e, në kohët më të reja, edhe shqiptarë, do të ngrihej në shkallën e
pavdekshmërisë, duke e njohur atë si luftëtar të paepur për liri dhe si prijësin që
diti të bashkojë shumicën e krerëve dhe masat e gjera popullore, kryesisht fshatare,
në një luftë të shenjtë dhe heroike për sovranitetin e popullit të vet dhe dinjitetin
kombëtar. Njëkohësisht, studimet historike dhe shkrimtaria evropiane pranuan
edhe misionin e rolin e tij të lartë si mbrojtës të denjë të Ballkanit dhe të qytetërimit
evropian, duke e quajtur “kalorës i lirisë”, “mbrojtës i krishterimit”, “mundës i S.
Muratit” etj., ndërsa në popull ai do të quhej ”kulshedra e Ballkanit”.
Historianët janë të një mendjeje dhe e kanë shprehur qartë e pa mëdyshje se
Kruja dhe kështjellat e tjera shqiptare u bënë beden i pakapërcyeshëm për 25 vjet
rresht për osmanët, duke i penguar ata në marshimin e drejtimin e planifikuar drejt
Romës, Vjenës dhe Budapestit. Prandaj, kalorësi anglez Njupor, më 1456 bënte këtë
vlerësim të lartë dhe real për luftën e popullit shqiptar: “Invazioni i Evropës është i
sigurt, sepse s’ka fuqi tjetër që mund ta bëjë këtë rezistencë, po të bjerë kështjella
arbëreshe”6.
Sasia e madhe e veprave të ndryshme historike, letrare (drama, romane,
tregime dhe poema e vjersha), që shkon në më se katërqind7, të shkruara kryesisht
në gjuhë të huaja e nga autorë të huaj, është dëshmi e qartë e interesimit të gjallë që
zgjoi në krejt Evropën figura e ndritur e Gjergj Kastriotit.
Shqyrtimi historik dhe letrar i aspekteve të ndryshme të zulmës dhe bëmave
trimërore atdhetare të Skënderbeut ka bërë të mundur që të kuptohej e të ndriçohej
më thellë madhështia e veprës së heroit dhe e epokës së tij në planin ideor, moral
dhe, veçanërisht, roli i rëndësishëm ndërkombëtar i luftës që bëri populli shqiptar
për 25 vjet rresht nën udhëheqjen dorësigurt të Gjergj Kastriotit. Natyrisht, letrarët
dhe krijimtaria popullore kanë zhdavaritur edhe shkaqet e gjallërisë së pavenitshme
dhe të tharmit rilindës që ka pasur e vijon të ketë kjo figurë, ndoshta njëra nga më
emblematiket, në mos më emblematikja e krejt Evropës. Prandaj, dëshiroj të citoj
me këtë rast përcaktimin e plotvlershëm e të pavjetrueshëm që ka bërë A.
Kostallari: “Gjergj Kastrioti i detyroi të gjithë shekujt të flasin për të. Dhe çdo
shekull, çdo epokë ka folur me zërin e saj, ka zbuluar tek ai diçka të re.”8

6

Shih: Historia e Shqipërisë, vëll.I, Tiranë, 1959, f.300.
Në bibliografinë e botuar nga G. Petroviçi më 1881 jepen 185 vepra historike krijime
letrare për Skënderbeun,por kjo listë veprash tashmë është shtuar e tejkaluar, sepse
bibliografia e re që ka botuar K. Biçoku përmban mbi 1000 tituj në 21 gjuhë të huaja, ndër
të cilat edhe në Esperanto. (Shih, për këtë, A. Kostallari, Figura e Skënderbeut në letërsinë
botërore, kumtesë e mbajtur në Konferencën e Dytë të Studimeve Albanologjike, Tiranë,
1968).
8
A. Kostallari, Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore, kumtesë e mbajtur në
Konferencën e Dytë të Studimeve Albanologjike, Tiranë, 1968, botuar në “St. fil” dhe në
vëllimin ”, Simpoziumi për Skënderbeun –Simpozijum o Skenderbegu (9-12 maj 1968),
Prishtinë-Pristina, 1969, f.303.
7
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1. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore
Figura e Skënderbeut ka tërhequr vëmendjen e historianëve, po edhe të
shkrimtarëve. Një numër shumë i madh autorësh, të epokave dhe rrymave të
ndryshme letrare, i janë qasur kësaj figure duke krijuar një mori veprash të gjinive
dhe lloje të ndryshme letrare.
Krijimet e para kushtuar Skënderbeut janë dy vjersha në latinisht, prej autorësh
italianë, miq të Marin Barletit, i cili i vuri këto krijime në krye të veprës së tij për
heroin. Në shek. XVI këto u pasuan nga një varg krijimesh poetike, nga të cilat më
të njohura janë sonetet e poetëve të Rilindjes, si. p.sh. të francezit Pjer Ronsar
(1576) dhe të anglezit E. Spenser (1596), të cilat e ngrenë lart heroin, duke e
krahasuar me njerëzit e mëdhenj të lashtësisë. Po ai na shfaqet edhe në prozën
artistike të kohës, si në romanin “Tmerri i turqve” (1548), shkruar nga italiani
Antonio Posenti. Kujtimi dhe vlerësimi i luftërave të Skënderbeut vijuan edhe gjatë
shek. XVII, si p.sh. në poemën “Skënderbeiada”, botuar në Romë më 1623, shkruar
nga poetesha Margarita Sarroki, e cila e paraqet Skënderbeun si hero të vërtetë dhe
kalorës fisnik. Po ashtu edhe gjermani Jakob Kokert, në “Këngë mburrëse” (1643)
dhe francezi Zhan Bysier në poemën “Skënderbeu”(1658). Në këtë shekull u
shkruan edhe një varg dramash me protagonist heroin tonë legjendar, prej të cilave
mund të përmendim dramën “Historia e vërtetë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut”,
shkruar nga dramaturgu i njohur anglez Kristofor Marlou. Rrugën e tij e ndoqën
edhe dramaturgë të tjerë, të shumtë, nga disa vende të Evropës, si Spanja, Italia,
Franca, Suedia, Polonia, Greqia etj. Përmendim, ndër të tjerë, shkrimtarin e madh
spanjoll Lopes de Vega, i cili shkroi veprën “Princi Skandërbeg”, që përfshihet në
llojin e komedive të tij të famshme. Po në shek. XVII tema e Skënderbeut u trajtua
edhe në prozë, si p.sh. nga francezi Yrben Shevro (“Skënderbeu”, 1644) dhe një
autor anonim rus nën titullin “Tregime për Skënderbeun, princin shqiptar”.
Gjithashtu figura e Skënderbeut do të trajtohej në shek. XVII edhe në një varg
veprash të rrymës kalorësiake, që u shkonte përshtat kërkesave ideore të qarqeve të
larta shoqërore evropiane. Përmendim, p.sh., veprën “Skënderbeu i madh”
(Amsterdam, 1688), shkruar nga një autore anonime, pastaj edhe “Skënderbeu ose
aventurat e princit të Shqipërisë”, botuar në Paris më 1732. Po në këtë kohë
botohen edhe drama për Skënderbeun, si në Angli “Skënderbeu ose dashuri dhe
liri” (1747) nga Tomas Uinkop, “Skënderbeu” i Uiljam Havardit, “Heroi i
krishterë” nga Xhorxh Lilo.
Kësaj kohe i përkasin edhe disa drama të shkruara nga disa autorë italianë dhe
francezë, si ”Trimëritë e princit Skënderbe, mundësit të Sulltan Muratit” (1730)
nga Antonio Xamboni, “Skënderbeu princ i Shqipërisë” (1770) nga Mauricio
Gerardini, pastaj “Skënderbeu” (1786) nga Pol Debyjsoni. Me kohë, nga skenat e
teatrove dramatike këto vepra filluan të shfaqeshin edhe nga trupat shëtitëse
angleze e gjermane, gjë që ia shtoi shumë popullaritetin heroit tonë kombëtar.
Një nga anët më interesante të figurës së Gj. K. Skënderbeut është jetëgjatësia e
famës dhe lavdisë së tij dhe sidomos të rilindurit apo rikthimi i tij në periudhat më
të rëndësishme të lëvizjeve përparimtare të popujve të Evropës dhe të popullit
shqiptar. Ai, si moskush tjetër nga burrat e mëdhenj, si pinjoll i një visi e populli
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numerikisht të vogël, por të etur për liri e gati gjithmonë me jetë kombëtare të
trazuar prej pushtimesh të huaja, do të kishte shansin e rrallë të të rilindurit.
Me vrullin e lëvizjeve çlirimtare kombëtare që shpërthyen në Evropë në shek.
XIX pati një ringjallje të interesimit për figurën dhe bëmat trimërore të
Skënderbeut. U botuan një varg veprash, si drama “Çlirimi i Greqisë” (1821) e
gjermanit Karl Sondershaun, në qendër të së cilës ishte pikërisht figura e heroit
kombëtar shqiptar, Gj. K. Skënderbeut; drama “Skënderbeu” (1835) shkruar nga
suedezi F. G. Rudbek, “Skënderbeu, poemë heroike” (1824), shkruar nga poeti
romantik gjerman Fridrih fon Nidda etj.
Rreth një gjysmë shekulli më pas, poeti përparimtar maqedonas Grigor Perliçev
shkroi dramën në vargje “Skënderbeu” (1861), në të cilën heroin tonë e paraqet si
udhëheqës të madh,po edhe të thjeshtë e të shkrirë me popullin. Po ashtu, nga gjinia
e romanit, mund të përmendim veprën e Antonio Xonkadës, pjesëmarrës i lëvizjes
garibaldiane, vepër që dallohet për frymën e saj demokratike dhe që e paraqet
heroin tonë si udhëheqës shumë popullor. Po ashtu nuk mund të lëmë pa përmendur
romanet “Kapiteni i jeniçerëve” (1887) të anglezit Xh. Ludllou, “Për jetën” i
shkrimtarit polak Tomas Jazh. Në Francë, gjithashtu, heroi ynë u bë personazh
kryesor i dramave historike të autorit neoklasicist Gijom K. Perlyse dhe të Rogatien
Forresë.
Por vepra më e qëlluar në letërsinë botërore për Skënderbeun është poema me
të njëjtin titull e Henri Longfellout (1873), e cila është përkthyer edhe në shqip nga
mjeshtri i madh i fjalës shqipe Fan S. Noli.
2. Figura e Skënderbeut në letërsinë arbëreshe dhe shqiptare
Figura e Skënderbeut jo vetëm simbolizoi unitetin kombëtar përballë përçarjes
feudale, krahinore e fetare, por shënoi edhe rrugën e fitores, prandaj Rilindja
Kombëtare Shqiptare iu drejtua figurës së heroit të shek. XV si simbol të qëndresës
së pamposhtur. “Ai qe për rilindësit një shembull i shkëlqyer se si, duke u
mbështetur në bashkimin e pathyeshëm të popullit dhe kryesisht në forcat e
brendshme, mund të hidhej tej skllavëria osmane”.9
Skënderbeu-zemra e epikës popullore arbëreshe. Të mërguar në Itali në kohë të
ndryshme, në formë valësh të njëpasnjëshme, që nga shekulli i 15-të deri në
shekullin e 18-të, arbëreshët morën me vete dhe ruajtën si gjë shumë të dashur
këngët popullore epike, përrallat, legjendat,fjalët e urta dhe gjë e gjëzat.
Ruajtja,përtëritja e shtimi i tyre në rrjedhë të moteve në dhe të huaj dëshmon për
dashurinë dhe mallin që ata kanë pasur për atdheun e tyre të lashtë, prej të cilit u
shkëputën fizikisht,por jo shpirtërisht. Me gjuhën shqipe dhe këngët e bukura
popullore që trashëguan, si dhe me krijimtarinë e pasur letrare që do të zhvillohej
në ngulimet arbëreshe të Italisë qysh në shekullin e 18-të e,sidomos gjatë periudhës
së Rilindjes sonë Kombëtare, e cila, në fakt, shkrepi së pari pikërisht në diasporën
9

Shih: J. Bulo,Figura e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut në letërsinë shqipe, ”,Simpoziumi
për Skënderbeun –Simpozijum o Skenderbegu (9-12 maj 1968), Prishtinë-Pristina, 1969,
f.317.
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arbëreshe të Italisë,me De Radën e madh dhe krijues të tjerë të mirënjohur. Në
folklorin e tyre,pastaj edhe në letërsinë arbëreshe, do të shprehej malli i pashuar e
kujtimi përherë i gjallë i atdheut, i Arbërisë së moçme,po edhe i simbolit kryesor të
saj,Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.
Këngët popullore arbëreshe disa janë të vjetra, tradicionale dhe disa më të
reja. Më të vjetrat, të cilat janë njëherazi, edhe më të shumtat, kanë karakter të
theksuar historik dhe legjendar, që lidhet me gjendjen historiko-shoqërore të
Shqipërisë në kohën kur nisi shpërngulja e arbëreshëve. Në këngët epike të vjetra,
të ruajtura nëpër ngulimet arbëreshe, të cilat do të mblidheshin dhe përdoreshin si
burime frymëzimi nga poetë zëmëdhenj arbëreshë si De Rada, Gavril Dara i Ri, Zef
Serembe, Zef Skiroi i Madh (Giuseppe Schiro Segnor) etj. kujtohen heronj të
luftërave për liri, sikundër janë Milo Shini, Rada Vani, Dedi Skura, Nik Peta, Pal
Golemi,Lekë Dukagjini etj. Po, në krye të të gjithëve në këngët epike arbëreshe
shkëlqeu figura e kryetrimit shqiptar, Gjergj Kastriot Skënderbeu.
Duke njohur këngët kushtuar këtij heroi dhe trimave të tjerë të kohës së tij,
përtej frymës legjendare e përshtesave që u ka bërë atyre kalimi gojë më gojë gjatë
shekujsh, na shfaqet një realitet epik, një mbështetje në fakte,ngjarje e persona të
gjallë historikë, të cilët mund të përbënin objekt trajtimi dhe në vepra të shquara
letrare. Porse, në ato kohë, siç thotë me të drejtë studiuesi arbëresh Albert
Stratigoi, “Shqipërisë së zënë nëpër luftërat e shpeshta për të mbrojtur vendin i
mungonte një letërsi e vërtetë historike.”
Punën e veprave artistike, kushtuar Skënderbeut dhe epokës së tij, e kreu me
bukuri dhe art të rrallë kënga popullore epike, që u ruajt aq mirë në ngulimet
arbëreshe të Kalabrisë e të Sicilisë. Ajo do të shërbente më vonë si tharm poetik
edhe për vepra të frymëzuara letrare të mirëfillta të poetëve të talentuar
arbëreshe,siç janë “Kënga e Sprasme e Balës” e Gavril Darës së Ri apo “Milosao”
dhe “Skënderbeu i pafanë” të Jeronim de Radës, poezitë e Zef Serembes, i cili
shkruante ,ndër të tjera, se “Gaibaldi trim me fletë, Skënderbeut tonë i ngjet” etj.
Tema kryesore e epikës historike arbëreshe janë ndeshjet vigane që u përjetuan
në Shqipëri për 25 vjet radhazi,midis shqiptarëve që luftonin për liri e pavarësi dhe
hordhive pushtuese osmane, shumëfish më të mëdha e më të armatosura. Këto
ndeshje të fuqishme, ku shkëlqeu me forcë trimëria e Skënderbeut dhe e atyre që i
qëndronin gjithmonë përkrah, jepen me bukuri e art, po edhe me mjaft vërtetësi
historike në epikën popullore arbëreshe, gjë që tregon më së miri se ato këngë, në
variantet nistore, do të jenë thurur që në gjallje të heroit tonë kombëtar, si një
shfrim i menjëhershëm i muzës popullore për të përjetësuar bëmat zulmëmëdha të
kryetrimit e të shokëve të tij. Ndërsa në Shqipëri këngët për Skënderbeun do të
humbitnin nën rrebeshin e trysnisë së egër më se pesëshekullore të pushtimit
osman, ato u ruajtën vetëm tek arbëreshët e Italisë, të cilët ia transmetuan brezave
bashkë me kujtimin e dashurinë për mëmëdheun e largët,por kurrë të harruar. Nga
kjo anë, sigurisht, epika historike arbëreshe me temën e Skënderbeut merr një vlerë
të madhe,sepse vetëm aty, në masë të gjerë e me bukuri të vërtetë, na dëshmohet
figura e heroit tonë kombëtar. Prandaj, është rasti të përmendim se Jeronim de
Rada, i cili për vite me radhë qëmtoi, mblodhi këngët popullore arbëreshe,duke
parë se në të gjitha ato këndohej për Gjergj Kastriotin ose për bashkëkohësit e

78

STUDIME ALBANOLOGJIKE 17, 2018

tij,mendonte se ato formonin një cikël të vetëm,prandaj edhe kur i botoi në vitin
1866 i quajti “Rapsodi të një poeme shqiptare”.
Në ciklin e këngëve të epikës popullore, që pat mbledhur e botuar De Rada, e
para që flet për Skënderbeun është kënga me titull “Martesa e Skënderbeut”.Duke
qenë se martesa e kryetrimit të Shqipërisë ishte një ngjarje me rëndësi dhe jo një
veprim i thjeshtë familjar, në këngë tregohet për mbledhjen e princave e parësisë së
kohës për të biseduar e dhënë gjykimin e tyre rreth nuses që duhej zgjedhur. Me
interes të veçantë është strofa që riprodhon fjalët e Skënderbeut, i cili pohon se e do
nusen shqiptare “gjuhe e zakoneshit” (në gjuhë e ne zakone):
“Si dëgjova gjith’ bujarët,
E dij vetë se kë do t’ marr.
Dua vashën të arbëreshë,
‘gjuhe dhe zakoneshit.”
Edhe kur nuk flitet drejtpërdrejt për Skënderbeun, në këngët epike
arbëreshe,madhështia e kryetrimit shqiptar jepet me përmasat më të mëdha
nëpërmjet ndikimit dhe efektit që ushtron emri i tij, nami e pesha e emrit te tij.
Kështu, në një këngë tregohet se e motra e Skënderbeut, që bie në rrethim të
osmanëve, shpëton nga duart e tyre, sepse Sulltani tmerrohet kur i thonë se ajo ishte
e motra e trimit shqiptar.
Në këngë të tjera, sidomos në atë me titull “Skënderbeu dhe Milo Shini”, jepet
figura burrërore e Skënderbeut, forca dhe zotësia e tij, si strategu dhe luftëtari më i
madh i asaj kohe. Shumë bukur dalin në këngët arbëreshe cilësitë e Heroit tonë
kombëtar, në këngën “Skënderbeu e Ballabani:, “Skënderbeu dhe vdekja” dhe
“Vdekja e Skënderbeut”.Kjo e fundit është një këngë e shkurtër, sintetike,ku, me
figura të forta e të gjalla, jepet lajmi i zi për vdekje e kobshme të kryetrimit të
Arbërisë:
“Tundu themelesh Shqipëri,
Ejani zonja e bujarë.
Ejani qani hidhëruar,
Se sot mbetët ju bonjakë.”
Epika heroike-historike e arbëreshëve të Italisë, krahas e pranë Skënderbeut
përmend edhe shumë luftëtarë të tjerë,duke na e paraqitur kështu me gjerësi e me
shumë art epokën e tij dhe bëmat e tij zulmëmëdha e të pavdira.
Shumë prej këtyre këngëve të vjetra historike këndohen edhe sot nga
arbëreshët, madje edhe nga grupet folklorike të kohëve të reja. Kështu, këngët
tradicionale,
qofshin historike apo legjendare, si dhe ato lirike,vijojnë të ruhen e të
këndohen me ëndje e dëshira nga arbëreshët, krahas këngëve të reja që po shtohen
dita-ditës.
Të gjitha së toku i shërbejnë ruajtjes së mëtejshme të traditave të bukura
arbërore dhe të krenarisë se janë me origjinë nga Arbëria e moçme e se janë “gjiri”
me heroin e madh kombëtar, Gjergj Kastriotin e Motit të Madhe të Arbrit.
Figura e Skënderbeut në letërsinë e Rilindjes Shqiptare. Vendi i madh që zuri
figura e Skënderbeut në letërsinë e Rilindjes, e cila u frymëzua nga idealet e luftës
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për çlirim kombëtar të popullit shqiptar. Ndër autorët e parë që trajtoi temën e
Skënderbeut është Jeronim de Rada, poeti romantik arbëresh, në poemat e tij
“Skënderbeu i pafanë”, “Pasqyra e një jete njerëzore” dhe “Gjon Huniadi”, ku
heroi na shfaqet si simbol i Shqipërisë kryengritëse dhe si kreshnik i pamposhtur
dhe udhëheqës i shquar10.
Në pajtim me prirjen e përgjithshme të rilindësve, që shihnin te Skënderbeu
edhe aspiratat demokratike, poeti tjetër arbëresh, Gavril Dara i Riu, në poemën
“Kënga e sprasme e Balës” e paraqet kryetrimin si komandant dhe trim të mençur,
sa autoritar e të rreptë, aq edhe popullor dhe të dashur, kurse poeti strigariot Zef
Serembe, shkruan për Skënderbeun duke shprehur besimin se në Shqipëri do të
lindnin luftëtarë të denjë për t’i përtëritur traditat dhe shembullin e heroit. Figura e
Skënderbeut gjeti trajtim edhe në poemën e gjatë “Shpata e Skënderbeut në Dibër
të Poshtme” të Bernard Bilotës, dorëshkrim, që u botua në Tiranë më 1967. Në atë
vepër, autori i këndon heroizmit të popullit shqiptar të bashkuar rreth
Skënderbeut”.
Këndej Adriatikut, figurën e heroit tonë të lavdishëm e mishëroi për herë të
parë me nota madhore Naim Frashëri në epopenë “Istori e Skëndërbeut”, e cila do
t’i jepte tonin krejt letërsisë së mëvonshme shqiptare. Skënderbeu i Naimit është
personifikim i shpirtit heroik të popullit dhe shekullit të tij-burim frymëzimi për
heroizëm e therori në luftën e ardhshme për çlirim.11 Këtë udhë të Naimit, do ta
ndiqnin edhe poetë të tjerë të Rilindjes, si A. Z. Çajupi, N. Mjeda, Asdreni, R.Siliqi
etj. të cilët në krijimet e tyre u përpoqën ta lidhnin kujtimin e Skënderbeut me
detyrat që shtronte lëvizja për çlirim kombëtar.
Në vargun e veprave të kësaj rryme duhen përmendur edhe poema “Kënkat e
Krujës” e Kozmo Serembes (në mjediset arbëreshe) dhe dramat e Kolë Mirditës (i
njohur me pseudonimin Helenau) “Vdekja e Skënderbeut” (1917) dhe “Moisi
Golemi” (1917). Në periudhën 1912-1939 për t’u përmendur është “Historia e
Skënderbeut” e Fan Nolit, e cila ndonëse është vepër mirëfilli historike, ka edhe
cilësinë se është shkruar me stilin e këndshëm e të ngritur që përshkohet edhe nga
vrulle epiko-heroike dhe herë-herë lirike.
Edhe pas flakjes së zgjedhës së huaj dhe çlirimit të Shqipërisë, tema e
Skënderbeut do të mbetej aktuale, sepse shembulli i qëndresës së tij të pashembullt
i mëson vazhdimisht popullit shqiptar se si t’u bëjë ballë heroikisht dallgëve të
trysnisë së huaj. Ndërsa në vjershën e shkurtër figura e Skënderbeut u paraqit
kryesisht me mjetet e rrymës romantike, në llojet e gjata ajo gjeti pasqyrim më
realist. Përmendim, p.sh. romanin “Kalorësi i Skënderbeut”, vepër postume e Haki
Stërmillit (përfunduar në vitin 1950), dramën “Trimi i mirë me shokë shumë” të
Sulejman Pitarkës (1958), “Guri i hekurt dhe mokrat e gurta” (1963), dramë nga
Misto Markaj. Në një varg veprash, kryesisht poema e romane, që u botuan gjatë
vitit jubilar të 500-vjetorit të vdekjes së heroit (1968) dhe më pas, mund të
10
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Shih: R.Qosja, Skënderbeu në vizionin e Naim Frashërit, Simpoziumi për Skënderbeun –Simpozijum o
Skenderbegu (9-12 maj 1968), Prishtinë-Pristina, 1969, f.337-345.
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vlerësohet edhe konceptimi i ri artistik i problemeve të epokës dhe i figurës së
Gj.K.Skënderbeut. Kështu, mund të përmendim poemat “Garda Krutane” të K.
Jakovës, “Shkëmbi që theu dallgët” e Klara Kodrës. Në mënyrë mjaft të plotë e të
realizuar me mjeshtëri na del figura e Skënderbeut te romani i Gjergj Zhejit “Muret
e Krujës”, ku theksohet ideja e heroit se “besëlidhja është e vetmja shpresë e lirisë
së Arbërisë”. Në këtë hulli shkon edhe romani “Shqipja e kreshtave tona” i Skënder
Drinit, ku shohim edhe përpjekjen e lëvdueshme për ta dhënë figurën e heroit në
zhvillim, të gjallë e njerëzor.
Interesim dhe mëtime të mbara për trajtimin e figurës së Skënderbeut ka pasur
qysh në krye të herës edhe në letërsinë shqipe të trojeve shqiptare të Kosovës.
Theksojmë se, qysh në shkrimet e Lukë Bogdanit vlerësohet me krenari se
“Skënderbeu shitoi mbretnë”12, ndërsa më vonë, Shtjefën Gjeçovi nga Janjeva
tregoi interes të veçantë për figurën e heroit tonë, duke mbledhur në rrethet e
Kurbinit dhe të Krujës 16 tregime popullore që shënojnë mbledhjen e parë të
rëndësishme të gojëdhënave për Skënderbeun13. Emri dhe bëmat e Skënderbeut do
të përmenden me art e theksim të veçantë edhe në poezinë e shqiptarëve të
Kosovës, ku mund të rendisim, më së pari, vjershërinë e Esad Mekulit, për të cilin
poeti thotë se “shndrit mbi të shkuemen si rrfeja në natën e errët”. Mbas tij, doradorës me rritjen e sasisë dhe të cilësisë së krijimeve letrare në ato mjedise, figurës
së Skënderbeut i qasen me përmasa të reja poetë si Enver Gjergjeku, Rexhep
Hoxha, Beqir Musliu, Muhaed Kërveshi, Daut Demaku, Jakup Ceraja, Teki
Dervishi, Ymer Shkreli etj14. Nga dramat mund të përmendim “Gjergj KastriotiSkënderbeu” të Ahmet Çirezit, me karakter të theksuar lirik dhe rrëfimtar, pastaj
vjershën “Nikë Kosova” të Jakup Cerajës, si e vetmja që pohon se edhe shqiptarët e
Kosovës dhanë ndihmesën e tyre në luftërat e Skënderbeut kundër osmanëve15.
Figura e Gjergj Kastriotit mbetet gurrë frymëzime edhe në kohët e reja. Kur,
më 1968, në vitin jubilar të 500-vjetorit të vdekjes së heroit, u mbajtën aq shumë
referate, kumtesa, diskutime në Konferencën e Dytë të Studimeve Albanologjike që
iu kushtua heroit, po edhe u bënë aq shumë botime folklorike e letërsi artistike,
saqë mund të dukej se u sos dhe u shterua ajo temë (kemi parasysh referatin
magjistral të prof. Aleks Budës me titull “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe epoka e
tij”, si dhe kumtesat të ngjeshura të një armate studiuesish të autoritetshëm nga e
gjithë Evropa dhe hapësirat kombëtare e etnike shqiptare), njeriut mund t’i dukej se
nuk mbeti më gjë pa u thënë. Por jo. Vitet që vijuan do të sillnin përsëri prurje të
reja, madje shumë interesante. Emri dhe veprat e Gj.K.Skënderbeut do të hynin në
vargjet e gati mbarë poetëve shqiptarë, ndërsa vargu i romaneve e dramave
historike ku ai është heroi kryesor do të shtohej në mënyrë të ndjeshme. Për hir të
kohës nevojisht të kufizuar dhe të auditorit të sotëm, jo vetëm shqiptar, në
12

Shih: Historia e letërsisë shqipe, Vëll.I, Tiranë, 1959, f.233.
Shih: “Studime filologjike”, 1967, nr. 4, f.171.
14
Shih: Latif Berisha, Skënderbeu në disa krijime të letërsisë shqipe në Jugosllavi,
Simpoziumi për Skënderbeun –Simpozijum o Skenderbegu (9-12 maj 1968), PrishtinëPristina, 1969,f.325-335.
15
Shih: Latif Berisha, stud. cit., f.332.
13
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pamundësi për të trajtuar gjithçka, po përmendim shpejtazi disa prej veprave më
interesante, duke ritheksuar se romani historik me Skënderbeun si hero kryesor do
të mbetej edhe më tej arë e lakmueshme e disa prej shkrimtarëve të më shquar
shqiptarë.
Kryekreje, meriton të përmendet romani “Skënderbeu” i Sabri Godos, një vepër
e shkruar me dije të thella historike dhe me mjeshtëri të lartë artistike, një nga
krijimet më të mira të autorit dhe, besojmë, të krejt letërsisë shqiptare. Vepra ka
pasur disa ribotime, po edhe është përpunuar e rivështruar për kohë të gjatë nga
autori, me ngenë dhe ngulmimin e atij që, në kulmin e pjekurisë së vet artistike, si
ata piktorët sqimatarë që nuk kënaqen lehtë me frytin e penelit të vet, edhe Godoja
mëton me durim, derisa në variantin e dytë, na ka dhënë një Skënderbe jo vetëm
madhështor e legjendar, po edhe njerëzor e mishërues të tipareve më të mira të
shqiptarisë. Kur mbaron së lexuari atë vepër zemra të gufon nga një ndjenjë e
çuditshme, që ngërthen krenari e brengë të thellë: krenari që trojet shqiptare lindin
një vigan si Ai, brengë për rrethanën se, ndërkaq, në rrjedhë të moteve e shekujve,
shqiptarët i ndoqi fati i keq. Ata qenë kurdoherë,sikundër e ka thënë bukur një poet
“parzmore çeliku në gjoks të Evropës” (K. Petriti), porse, për ironi të fatit, deri sot
e gjithë ditën do të mbeteshin “jashtë mureve” të BE-së.
Vepra Skënderbeu e Sabri Godos sintetizon përvojën, modelet, mjetet dhe
rezultatet e letërsisë së pasur, qoftë artistike, qoftë historiografike, që u krijua për
Skënderbeun. Si vepër letrare, ajo përmbledh nismat dhe ndërmarrjet e shumta
artistike dhe historiografike për të ndriçuar në mënyrë të plotë dhe të shumanshme
personalitetin e madh të Skënderbeut. Skënderbeu i Sabri cilësohet me të drejtë si
një ndërmarrje artistike për të krijuar një ‘’roman epokë’’ për kohën më të
lavdishme të mesjetës shqiptare, një roman shumëplanësh, me ngjarje, subjekte,
karaktere dhe nënshtresa të shumta.
Figurës së Skënderbeut, sikundër e cekëm edhe më lart, i janë qasur me
dëshirë gati të gjithë krijuesit shqiptarë e arbëreshë të kohëve të reja, kush me
ndonjë vjershë lirike, kush me ndonjë poemë, po edhe me krijime të gjata. Në
vargun e tyre, një vend të veçantë zë edhe romani “Kështjella” i Ismail Kadaresë,
ku heroi vetë nuk na shfaqet, por ai përfaqësohet nga kështjellarët trima që zbatojnë
pa mëdyshje ideimin dhe strategjinë luftarake që u ka mësuar Gjergj KastriotiSkënderbeu. Me rëndësi, po edhe me domethënie të rëndësishme etno-kulturore
është edhe vjersha e Kadaresë “Portreti i Skënderbeut”, ku poeti ka fiksuar
dyemërsinë e heroit, si shprehje të një “taktike ligjërimore” me vlerë cilësuese për
madhështinë dhe njohjen shumë të gjerë të Heroit tonë kombëtar:
“Si dritë e plotë ai shtillej,
Me re dhe erë mbi Atdhe,
Një emër, Gjergj, e kish si diellin,
Tjetrin si hënën, Skënderbe”.
Ka pasur edhe mjaft krijime të tjera, të cilat në parashtresën tonë nuk është e
mundur t’i përfshijmë të gjitha, por po mjaftohemi duke thënë se kanë qenë të
shumta, sidomos dramatizimet, radiodramatizimet dhe ekranizimet që kanë si hero
Gjergj Kastriotin-Skënderbeun, si dhe vjershat e poemat për fëmijë e të rinj.
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Edhe poezia më e re e arbëreshëve të Italisë gëlon nga vjersha dhe krijime
dramatike që kanë në themel figurën e Skënderbeut. Përmendim, ndër të tjera,
romanin “La moto di Scanderbeg” e Karmine Abates, nga Karfici arbëresh, që
shkruan italisht, vjershën “Skanderbeku” të Karmell Kandrevës dhe “Kruja” të
lirikut më të shquar arbëresh Vorea Ujko, me të cilën më pëlqen ta mbyll referimin
tim:
“Në majë të malit,
u ngjita në një faltore
të ngritur nga trimëria.
E lavdishme, e papushtueshme
Kjo kala kumbon në histori.
…………………………
Çdo gur kishte duar çeliku
Një gojë, dy buzë të mbyllura,
Një kraharor të gjerë
Dhe sy prej zjarri.
Çdo guri unë ia njoh historinë
E mbi gurin më të madh
Ishte skalitur emri yt, Skanderbeg”.16
Dhe, për ta mbyllur, duke i kaluar disa nga shqyrtimet ku kam sjellë kundrime,
rivështrime dhe përditësime të atyre që edhe kanë qenë të njohura më parë, mendoj
se në këtë jubile të madhërishëm kombëtar të 550-vjetorit të vdekjes së Gjergj
Kastriotit-Skënderbeut, duhet të vëmë në dukje disa të dhëna etnolinguistike dhe
etnofolklorike e antropologjike të rëndësishme që dëshmojnë jetësinë dhe
vijimësinë e dashurisë së shqiptarëve për Heroin e vet Kombëtar:
1. Nga fusha e onomastikës shqiptare, d.m.th. e antroponimisë dhe e
antroponimisë letrare, po edhe e toponimisë, nuk ka rënë fashë gjakimi i
shqiptarëve për ta “rirë” a përtëritur qoftë emrin e parë Gjergj, dhe kemi,për fat të
bardhë,aq shumë burra të moshës së mesme,po edhe të rinj,që mbajnë emrin
Gjergj, duke ndjekur një shembull të bukur të historianëve dhe njerëzve të
rëndësishëm të kombit tonë, që kanë parapëlqyer për djemtë emrin Gjergj. (Po
përmend vetën një prej tyre, Gjergj Frashërin, i biri i historianit të mirënjohur
Kristo Frashëri, i cili, gjatë një jete të tërë, jo vetëm e ka studiuar historinë e Heroit
tonë kombëtar, po edhe deri në mugëtirën e jetës së tij, iu desh të dilte në fushën e
betejës për të hedhur poshtë shtrembërimet dhe shpifjet e Oliver Schmidt-it dhe të
atyre që i nënsqetulloheshin duke e përkthyer e përpallur librushin e tij antihistorik
“Skënderbeu“,Tiranë, 2008, përkthyer nga A.Klosi)17.

16

Shih: Vorea Ujko, Hapma derën zonja mëmë, poezi, Tiranë, 1990, f.28.
Më pëlqen të theksoj se emrin Gjergj për djalin e kanë pëlqyer edhe jo pak nga burrat e
sotëm të shtetit shqiptar.

17
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Një përhapje shumë të madhe, sidomos në mjediset shqiptare të besimit
mysliman, ka pasur edhe emri Skënder, që na del aq masivisht në Shqipëri të
Mesme,po edhe në Kosovë, herë në formën e gjatë, herë edhe në formën e
shkurtimeve zbunuese (ledhatuese) si Ner,-i, Nero-ua, po edhe në etnonimet
Skëndo e Skëndi,si dhe, në anët e Kosovës, edhe si emër i ri i një qyteze
Skënderaj, që më parë quhej Serbica.
Me shumë “baft” ka qenë në antroponiminë shqiptarë edhe forma e gjatë
Skënderbek,-u, që, sikundër tregojnë edhe regjistrimet e kohëve të reja18, ka pasur e
vijon të ketë jo pak djem që quhen Skënderbek ose në formën e shkurtuar Bek,-u.
Po ashtu, edhe prej mbiemrit të Heroit tonë kombëtar, moda e emrave të
përveçëm ndër shqiptarë ka pasur përhapje shumë të gjerë: Kastriot,-i (dhe forma e
dytë zbunuese Joti,-i ose Kastro,-jo. Mjafton të hedhim një sy në librat e
pajtimtarëve të telefonisë fikse, aspo listën e punonjësve të çfarëdo ndërmarrjeje a
institucioni për të gjetur kushedi sa veta që quhen Kastriot. Po përmendim, vetëm
disa nga më të njohurit e prej fushave të ndryshme,si Kastriot Tusha, Kastriot
Çaushi, Kastriot Zoraqi, Kastriot Gjini, Kastriot Borici, Kastriot Dervishi,
Kastriot Islami etj.
2. Jo vetëm nuk ka vejtur (shteruar), por edhe është shtuar e pasuruar, tradita e
krijimeve letrare, artistike, i filmave për të rinj e fëmijë, po edhe i veprave të
mëdha në skulpturë që i kushtohen Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.
Përmendim, filmin historik mbi jetën e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti
Skënderbeu, i cili ka skena masive të betejave historike dhe rrethimit të Krujës.
Është filmi i parë artistik, fryt i bashkëpunimit shqiptaro-sovjetik19.
3. Figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe bëmat e tij janë pasqyruar prej
kohësh në vepra të pikturës, të skulpturës dhe të gravurës në vende të ndryshme të
botës. Studiuesit e historisë së artit pohojnë se në mesjetën arbërore, krahas arsimit
dhe kulturës, morën zhvillim dhe artet figurative, sidomos piktura, që ishte e
pranishme gjerësisht në kishat arbërore, por u zhvillua dhe arti i mozaikut,
miniaturat në dorëshkrimet dhe në kodikët, ikonostaset, afresket dhe skulpturat. Për
shkak të rrethanave shumë të vështira, që kaloi vendi ynë në mesjetë, sidomos
pushtimi dhe shkatërrimet nga barbarët dhe hordhitë osmane, u zhdukën shumë
vlera artistike e kulturore arbërore. Për fatin e keq dhe disa nga ikonat e realizuara
në shekullin XV dhe që janë ruajtur deri në ditët tona, nuk i kanë emrat e piktorëve,
sepse në atë kohë, ata nuk e vinin emrin në veprat tyre. Këto rrethana, kanë
ndikuar, që në vendin tonë të ruhen shumë pak vepra arti, prandaj një pjesë e tyre
18

Për këtë dukuri,ndër të tjera,kumtoi para pak javësh, edhe prof.F.Altimari në leksionin e
vet Skënderbeu, mit themelues i identitetit arbëresh, leksion i mbajtur në kuadër të
konferencës ndërkombëtare albanologjike, Tiranë, 31 maj 2018..
19
Rolin e Gjergj Kastrioti Skënderbeu e ka interpretuar Akaki Khorava, dubluar në
shqip nga Pjetër Gjoka.Në atë film kanë interpretuar edhe aktorët shqiptar: Naim Frashëri,
Ndrek Shkjezi . Kadri Roshi, Lec Shllaku, Marie Logoreci dhe këngëtari i fasmshëm,
Lluk Kaçaj, që në atë kohë ishte me studime në Moskë.
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gjenden në arkivat, në koleksionet private dhe në muzeumet evropiane, kështu që
vepra të lidhura me figurën e heroit tonë Gjergj Kastrioti, duhet t’i kërkojmë
kryesisht në vendet e tjera, por studiuesit e interesuar ngulmojnë “të mos harrojmë
se diçka ka mbetur dhe në vendin tonë.” 20
Ndër veprat më të shënuara të artit shqiptar pas vitit 1945 me këtë temë, janë
shtatoret e heroit në kalë e me shpatë në dorë, në Krujë dhe në Tiranë21, që
mishërojnë realizimin e një dëshire të hershme të popullit shqiptar për ta parë të
ngritur në monument figurën e Heroit Kombëtar. Në pikturën e pas Luftës së Dytës
Botërore, në tablotë kompozicionale, me nota emocionale, trajtohet lidhja e
ngushtë e heroit me masën, epërsia shqiptarëve liridashës. Skënderbeu dhe
bashkëluftëtarët e ngushtë të tij, pasqyrohen gjerësisht në artin figurativ shqiptar.
Në veprat e Muzeut Historik Kombëtar dhe në Muzeun Kombëtar – Gjergj Kastrioti
– Skënderbeu në Krujë, afresket, shtatoret, grupi skulpturor e pasqyrojnë heroin si
luftëtar, udhëheqës popullor, burrë shteti dhe figurë e pavdekshme e heroizmit
popullor. Duhet përmendur se përmendorja madhështore e Heroit tonë kombëtar
në vitin 1940 është vendosur në Romë, në Piazza Albania, vepër e skulptorit italian
Romano Romanelli (1882-1969).Po ashtu, gjatë këtyre pesëdhjetë viteve të fundit,
kërkesat e ngulimeve arbëreshe të Italisë për të pasur buste të Skënderbeut në
qendër të katundit, si në Mbuzat (San Giorgio Albanese), në Vakaric ( Vaccarizzo
Albanese) dhe në vitin 2008, busti i heroit u vendos edhe në Çift (Civita) ngulim në
malësitë e Kalabrisë së Epërme. Në vitin 2001, monumenti i Heroit Kombëtar,
vepër e skulptorit Janaq Paço, u vendos në Prishtinë. Ndërkaq, në vitin 2003,
shtatorja e heroit, vepër e skulptorëve Muharrem Turkeshi dhe Agim Sela, u vendos
në Dibër. Në vitin 2006, monumenti i heroit, vepër e skulptorit Thoma Thomai u
vendos në Shkup. Busti i heroit është vendosur edhe në oborrin e gjimnazit
“Skënderbeu” të Preshevës.
Në vitet ’60 të shekullit XX, emigrantët shqiptarë në Belgjikë paraqitën
kërkesë për ta vendosur monumentin e Skënderbeut në Bruksel. Kjo u realizua në
vitin 1968. Monumenti u vendos pranë parkut Josafat të komunës Schaerbek në
Bruksel. Përmendore, përkatësisht bustet e Heroit Kombëtar ndodhen edhe në
Vjenë, në Budapest, buzë liqenit të Gjenevës, në Detroit etj. Përmendorja e
Skënderbeut në Miçigan të SHBA-së është përuruar në vitin 2006, në prani të
mijëra vetëve, duke qenë të pranishëm edhe kryepeshkopi i Detroitit – Kardinali
Adam Maida dhe Presidenti i Shqipërisë - Alfred Moisiu.22

20

Alia Lutfi, Gjergj Kastrioti në artet figurative, shkek.XV (I) në “The Natyral Albania”, në
të cilin tregon disa vepra të realizuara për Gjergj Kastriotin, si portrete, skica, grafika, një
miniaturë, një afresk, një kameo dhe tre medaljone argjendi, që i përkasin shekullit XV.
21
Realizur në vitin 1968 në “Sheshin Skënderbej”, vepër e skulptorëve Odhise Paskali,
Andrea Mano, Janaq Paço.
22
Shih: Xhelal Zejneli, Gjergj Kastroiti-Skënderbeu në artet figurative,
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4. Figura e Gj. Kastriotit-Skënderbeut është vënë edhe në emblemën zyrtare të
shtetit shqiptar, në stemën e Republikës së Shqipërisë e cila paraqet,një shqyt me
fushë të kuqe me një shqiponjë të zezë dykrenore në mes. Në krye të shqytit, me
ngjyrë të artë, është vendosur përkrenarja e Skënderbeut.
Figura e Gj. K. Skënderbeut paraqitet në monedhën më të madhe të Bankës së
Shqipërisë, prej 5000 lekësh.
Po ashtu, në Republikën e Shqipërisë, dekoratat dhe urdhrat më të lartë mbajnë
emrin e Tij, si:
a)Dekorata “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, e cila u jepet personaliteteve
shqiptare dhe të huaja për ndihmesë të qenësishme ose kontribut madhor në
mbrojtjen, forcimin apo përparimin e faktorit shqiptar kudo në botë.
b)Titulli “Kalorës i urdhrit të Skënderbeut”, i cili u jepet personaliteteve
shqiptare dhe të huaja për akte të veçanta heroike në mbrojtjen, forcimin dhe
përparimin e Republikës së Shqipërisë.
5. Emrin e Heroit tonë Kombëtar e Akademia Ushtarake "Skënderbej". Po
ashtu për rreth 60 vjet në kryeqyteti ishte edhe Shkolla e Mesme Ushtarake
“Skënderbej” (1945-1992), prej nga edhe fjala skënderbegas,-i (në ligjërimin
popullor edhe begs,-i) si dhe, mbasi ajo është mbyllur, në përkujtim e për
vlerësimin e saj Shoqata Kombëtare “Skënderbegasi”.
6. Në përkujtim të Heroit tonë Kombëtar, sikundër dihet e po jetësohet me
ndihmesa të rëndësishme shkencore e artistike,viti 2018 është shpallur zyrtarisht si
“Viti i Gj.K.Skënderbeut” dhe, natyrisht, sikundër po tregojnë veprimtaritë e
shumta dhe ligjëratat nga studiuesit më në zë, si dhe kjo konferencë shkencore e
organizuar kaq mirë e me pjesëmarrje kaq të gjerë, fundviti do të jetë me prurje e të
dhëna të shumta, të cilat, me dekorin dhe përkujdesjen e duhur, do t’i shtohen
vargut të treguesve se zulma dhe jehona e atdhetarisë Skënderbejane vazhdojnë,
sepse sikundër thekson historiani P. Xhufi “referenca ndaj Skënderbeut, si
referencë bazë rreth të cilës u mpiks edhe vetëdija kombëtare”23. Ai qe dhe mbetet
përherë ylli më i madh dhe gjithmonë i pashuar i Kombit Shqiptar.
Prishtinë, maj 2018

23

P.Xhufi, Traditë dhe risi në mendimin dhe veprimin politik të Gjergj KastriotSkënderbeut, leksion i mbajtur në kuadër të konferencës ndërkombëtare albanologjike,
Tiranë, 31 maj 2018 dhe”Pse nuk jam dakort me Oliver Shmidt për Skënderbeun”, në
“Shekulli”, 2 qershor 2018.
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QEMAL MURATI

SKËNDERBEU NË GJUHË, NË TOPONIME DHE
NË GOJËDHËNA
“Gjergj Kastrioti labdi e nderja e gjithë dorësë arbëreshe.”
Frang Bardhi
“Skënderbeu, siç ndodh me personazhet e mëdhenj, mbështjell rreth vetes gjithçka
thelbësore që ka të bëjë me kombin shqiptar.”
Ismail Kadare
“Shqipja është gjuhë që ushtoi në gojën e Kastriotit.” - Gjergj Fishta
Shqipja dhe kujtimi për Skënderbeun – dy shenjat më kryesore të
identitetit të shqiptarëve
Në hapësirën shqipfolëse Gjergj Kastrioti Skënderbeu nderohet lart si hero
kombëtar. Figura e Skënderbeut edhe sot, 550 vjet pas vdekjes së tij, nuk
perceptohet dot pa emocione, kjo sepse shoqëritë kanë nevojë për heronj (Schmitt
2008: 7). Derisa te disa popuj të tjerë janë krijuar edhe heronj kombëtarë fiktivë,
më shumë sipas dëshirës së tyre, te figura e Skënderbeut kemi një hero real historik
kombëtar shqiptar të përmasave evropiane e botërore, që sa më shumë kalojnë
shekujt emri i tij nuk venitet por zmadhohet, dhe, për famën e tij, një hero që kanë
synuar ta përvetësojnë edhe të tjerët. Popuj të Ballkanit kanë bërë përpjekje për ta
përvetësuar këtë figurë madhështore të historisë shqiptare, sidomos serbët,
maqedonasit etj. Repertori i shkrimeve për Skënderbeun, veprat në fushën e arteve,
pikturës, muzikës, letërsisë etj. është i madh gjatë shekujve dhe vazhdon të rritet
edhe në ditët tona, ajo u përket më se 20 gjuhëve (Dh. Shuteriqi).
Të rralla janë figurat historike kombëtare, si Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që
me bëmat e tyre i kanë krijuar vetes një aureolë të tillë sa të identifikohen me
gjithçka që është kombëtare dhe universale: me epokën historike (Epoka e
Skënderbeut 1443), me simbolet nacionale (Flamuri i Skënderbeut), me armët
(Shpata e Skënderbeut), me kohën (shekullin XV: Shqiponja dykrenore ka zënë
vend që nga koha e Skënderbeut) (Saliu 2011: 488); me Skënderbeun matet dhe
koha: thuhet para kohës së Skënderbeut, pas kohës së Skënderbeut, në kohën e
Skënderbeut; me të drejtën zakonore (Kanuni i Skënderbeut); me gjuhën (gjuha e
Skënderbeut). Kështu, deri dhe gjuha shqipe është ngritur në shenjë identiteti dhe
është bërë sinonim i emrit të tij, ta zëmë kur flitet për arbëreshët e Italisë, thuhet:
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“Flasin me gjuhën e Skënderbeut dhe e kanë ruajtur kulturën me çdo formë e
mjet. Por sot gjuha e arbëreshëve është e rrezikuar” (Gjuha arbëreshe drejt
zhdukjes!, Gazeta “Dita”, 1.11., 2016).
Dhe kjo sigurisht jo pa ndonjë arsye, sepse gjuha e të parëve tanë ilirëve, e
quajtur në mesjetë arbnishte/ arbërishte, ka mundur të mbijetojë përballë stuhive e
rrebeshe asimiluese të pushtuesve në radhë të parë edhe falë shpatës së kryeheroit
tonë Skënderbeut. Shpata e Skënderbeut i dha fuqi edhe penës së shkrimtarëve që
ta ruanin e ta kultivonin këtë gjuhë me shkrim. Prandaj edhe poetët do ta vinte në
spikamë këtë:
“Atë që bëri Skënderbeu me shpatë
Ti e bëre me penë, o i madhi De Radë”.
Me periudhën e qëndresës Skënderbegiane 25-vjeçare kundër pushtuesit osman
lidhet edhe farkesa gjuhësore “Moti i Madh”. “Moti i Madh” e quanin të ikurit e
krishterë arbër në Itali të poshtme duke vështruar pas kryengritjen që udhëhoqi
Gjergj Kastrioti, i quajtur Skënderbej, kundër osmanëve, midis viteve 1443 e 1468.
Me këtë kryengritje shqiptarët mbërritën për herë të parë në vetëdijen e Perëndimit
e për shekuj të tërë për shqiptarët nuk dihej aty ndonjë tjetër përveçse veprave
heroike të luftëtarit kundër turqve, të cilat u glorifikuan nga biografi i tij, prifti
shkodran Marin Barleti, në një nga veprat e shtypura më të suksesshme të Rilindjes
(botuar për herë të parë në Romë, 1508/10). Në “Motin e Madh” erdhën e u
bashkuan shtjellat e historisë mesjetare arbre. Në fund të saj, Arbëria e krishterë u
çua në varr” (Schmitt 2012: 59).
Edhe poeti madh kombëtar Gjergj Fishte do të shprehej: Shqipja është gjuhë që
ushtoi në gojën e Kastriotit”.
Gjuha është mbrojtur me këmbëngulje e vetëmohim të rrallë sepse shqiptarët
nuk kishin një territor të bashkuar ku mund të jetonin e të vetrregulloheshin. Ja
përse gjuha shqipe ka qenë vetë shteti, administrata, gjyqet, ekonomia, pronat,
shkolla, bibliotekat, arkiva, ambasadorët dhe ushtria, gjithçka jetike për një komb.
Përleshja e parë dhe më e madhe për të mbijetuar shqiptarët para se ta bënin me
armë e kryen me gjuhën e tyre. Sepse e dinin këtë mision të saj edhe osmanët,
tolerantë në punë besimi fetar apo vetadministrimi ekonomik, në çështje të gjuhës
qenë ndër pushtuesit më totalitarë. Dy shenjat më kryesore të identitetit të
shqiptarëve, shqipen dhe kujtimin e Skënderbeut, bënë gjithçka t’i shfarosnin.
Doemos që nuk ia dolën dot, sepse ishin pjesë të njëra-tjetrës. Gjuha shqipe është
sulmuar edhe sepse përfaqësonte unitetin e të gjithë bashkëkombasve (Polovina
2009).
Skënderbeu sa është hero kombëtar i shqiptarëve po aq është bërë hero edhe i
civilizimit botëror. Monumenti i Skënderbeut ka zënë vend në sheshet e
kryeqyteteve ballkanike, evropiane dhe botërore: në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë,
në Romë, në Gjenevë, në New York. Edhe në Beograd një rrugë mban emrin e
Skënderbeut.
Me emrin “Skënderbeu” janë emërtuar edhe shumë rrugë në qytete të ndryshme
të Shqipërisë, të Kosovës, të Polonisë:
Rruga “Skënderbeu” (Tiranë); Rruga “Skënderbeu” (Durrës); Rruga
“Skënderbeu” (Vlorë); Rruga “Skënderbeu” (Fier); Rruga “Skënderbeu”
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(Sarandë); Rruga “Skënderbeu” (Ferizaj - Kosovë); Rruga “Skënderbeu”
(Podujevë - Kosovë); Rruga “Skënderbeu” (Kamenicë - Kosovë). Skwer “Jerzego
Kastrioty Skanderbega” (një rrugë në Poloni është emëruar me emrin e heroit
kombëtar “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu”, sipas një njoftimi të publikuar në
“Kosova News”).
Skënderbeu si figurë historike ka kaluar edhe në legjenda, që ka frymëzuar
edhe poetë të mëdhenj si Grigor Përliçev (1830-1893) të ekzaltohej e frymëzohej
aq shumë, sa të shkruante poemën “Skënderbeu” në greqisht me 3000 vargje. Në të
poeti i këndon me ton të ngritur patetik heroizmit të luftëtarëve shqiptarë dhe të
prijësit të tyre, Skënderbeu është dhënë si mbrojtës i popujve të tjerë të Evropës
(vepra është përkthyer dhe botuar shqip më 1967 prej S. Çomorës). Se ai e dinte që
Skënderbeu ishte një figurë e tillë universale, që në thelb ka bashkimin, jo ndarjen
(Zylyftar Hoxha, Mirënjohje Grigor Përliçevit të madh, Gazeta “Dita”, 9.3.2914).
Skënderbeu është edhe vetë gjuha shqipe. Ai me gjuhën arbneshe i dha kësaj
gjuhe forcë si forca e Anteut që ishte e lidhur për toke. Bëri që kjo gjuhë të jetë
edhe më e dashur ngaqë lidhet edhe me një emër të tillë të madh dhe t’u shërbejë
shqiptarëve si mburrje para të tjerëve.
Gjuha shqipe e Kryezotit të Arbërit, Skënderbeut, injektonte krenarinë tek
shqiptarët. Siç shprehet shkrimtari Ismail Kadare:
“Skënderbeu, siç ndodh me personazhet e mëdhenj, mbështjell rreth vetes
gjithçka thelbësore që ka të bëjë me kombin shqiptar. Sot, pas 600 vjetësh, ai
mbetet personazhi numër një, më aktual se kurrë, i lidhur drejtpërdrejt me
problemin themelor të kohës: rikthimin e Shqipërisë në Evropë. Ai është
programuesi i parë i këtij projekti. Ka 600 vjet që himnizohet për këtë projekt dhe
po aq vite që sulmohet pikërisht për të. Duke e pranuar Skënderbeun si një
personazh të madh të saj, Evropa ka pranuar në të vërtetë thelbin shqiptar, atë që
rastis të jetë më i fortë se Shqipëria fizike. Nuk ishte as pjellë e ndonjë miti, e as e
ndonjë besimi fetar. U gjend në qendër të historisë dhe kjo s’është aspak një
metaforë. Ideja e mbrojtjes së Evropës nga mësymja osmane ishte ideja e parë e
kohës. Shumë popuj u rreshtuan për mbrojtjen e saj: ballkanasit, hungarezët,
polonezët, austriakët, por Kastriotit i qëlloi të gjendej pikërisht në rrugën e
mësymjes së parë, asaj më të tmerrshmes” (Flet Kadare për trenin serb,
“ALMAKOS, 16.1.2017).
Skënderbeu te banorët e Krujës është konsideruar edhe si shenjt mbrojtës. Në
letrën e dr. A. Thomson për C. S. Jackson (Stamboll, 15 tetor 1867), botuar në:
Monthly Reporter, vol. VIII, nr. 53, tetor-nëntor 1867, për banorët e Krujës hasim
këtë shënim: Festojnë Shën Gjergjin, pa dyshim për nder të Skënderbeut, emri i të
cilit ishte Gjergj Kastrioti i Elias, që mendoj se ka qenë shenjti mbrojtës i malit,
ashtu si ngjet në shumë vende të tilla në Lindje, e gjithashtu festat e Shën Nikollës e
të Virgjëreshës Mari” (Lloshi 2017: 208).
Për Skënderbeun, si për asnjë gjeni tjetër të artit luftarak, është shkruar shumë
dhe në shumë gjuhë të botës. Janë shkruar histori, romane, poema, drama, poezi;
janë thurur legjenda pa fund. Edhe në fushën e terminologjisë janë krijuar mjaft
terma dhe shprehje terminologjike që lidhen me figurën e Skënderbeut, si:
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Skënderbeolog: “Kristo Frashëri, nderohet Skënderbeologu (titull, Shekulli,
10.11.2005); Ai konsiderohej si një nga “Skënderbeologët” më të rëndësishëm...”
(Gazeta “Shekulli”).
Skënderbegian: Epoka skënderbegiane; Bibliografia skënderbegiane.

Toponime e legjenda që lidhen me emrin e Skënderbeut
Edhe gjeografia është plot me toponime e legjenda që lidhen me emrin e
heroit, që flasin për gjurmët e këtij vigani në të gjitha hapësirat shqiptare, si: në
Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, te arbëreshët e Italisë etj. Miti i Skënderbeut që
nga “Lidhja e Lezhës” deri sot është i gjallë edhe te toponomastika e katundeve
arbëreshe, tek rapsoditë epike dhe në vallet arbëreshe në Frasnitë tek e martja e
Pashkvet (Antonio Belusci, Ju tregoj arbëreshët e Italisë, Greqisë dhe ritin
bizantin në Kalabri që mban gjallë shqiptarinë, “Tema”, 2.12.2017).
Me emrin e Skënderbeut shënjohen një varg topikësh në areale të ndryshme
shqiptare:
Shkall’e Skënderbeut – shkallë ku sipas legjendës do të ketë luftuar
Skënderbeu – mbi Ladorisht të Strugës. Në një plloçë shihet gjurma e nallçes së
kalit të Skënderbeut, me të cilën dëshmohet lufta e Skënderbeut kundër turqve në
luginën e Drinit të Zi.
Shkalla e Skënderbeut - në veri të fshatit Rrajcë. Shkalla e Skëndërbeut sipas
gojëdhënave është krijuar nga Skëndërbeu gjatë rrugës për të zbritur në fushën e
Domozdovës. Një gurëskalitës i zonës ka realizuar përkrenaren, shpatën dhe
parzmorën e Skënderbeut.
Shpella e Skënderbeut - në jugperëndim të Bërzeshtës.
Kalaja e Skënderbeut – në Kepin e Rodonit.
Kalaja e Skënderbeut (ose dhe Kalaja e Varoshit) - ndodhet në skajin
verilindor të luginës së Matit afër fshatit Viq, kufi me fshatrat Shëlli, Vinjallë dhe
Qafëmurrë.
Kalaja e Skëndërbeut - te kjo kala dallohet si në pëllëmbë të dorës gjithë
lugina e Bulqizës, e Grykës së Madhe dhe deri edhe Dibra dhe gryka e Radikës.
Një legjendë për këtë kala thotë se nga kjo kala Skënderbeu ushqen disa mushka
me grurë dhe i rrokullis nëpër shkëmb. Kur bien poshtë ato çahen në bark dhe turqit
shikojnë që në barkun e tyre kishte grurë, kjo bëri që ato të mendojnë se
Skënderbeu kishte grurë për të ushqyer edhe kafshët kështu nuk rrezikonte të ngelej
pa ngrënë, kështu që ikën.
Gurët e Skënderbeut - një vend që ndodhet në lindje të fshatit Vajkal në
kufi me Dragunin në të cilin ndodhen disa gurë shumë të mëdhenj si të ngulur
në dhe që duket se janë hedhur në sipërfaqen e një vendi të sheshtë me bar
në formë livadhesh. Emërtimi i tij lidhet me një legjendë që tregon luftën e
Skënderbeut kundër turqve ndër të tjera me gurë që tregohet dhe besohet
se i hidhte nga lartësia kundër tyre (Agim Demiri, Shënime gjuhësore rreth
toponimeve të Bulqizës, Gazeta “Bulqiza”, 11.8. 2016).
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Kepit i Skënderbeut – në fshatin Sinë të rrethit të Dibrës. Sot dibranët
festojnë festën e “Shën Gjergjit”, në kujtim të ditëlindjes së Skënderbeut në datën 6
maj, duke shtruar darka në shtëpitë e tyre (Anisa Xhani, Muzeu i Kastriotëve, vendi
ku objektet humbasin pa u vënë re, 6.5.2013, TemaA).
Kungullari – një grumbull gur e dhe me perimetër 90 metra në qendër të
fshatit Malishevë, që gjendet në kryqëzimin e rrugëve Rahovec-Prishtinë-Dulë e
Klinë . Sipas një legjende, në Kungullar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka mbajtur
një fjalim para ushtarëve të tij (Krasniqi 1972).
Këto toponime, si dhe gojëdhëna popullore, flasin për atë se ku i ka zhvilluar
Skënderbeu luftime me turqit. E, përtej kësaj, jo domosdoshmërisht të vërtetës
historike, flasin për shënjimin e emrit dhe figurës së tij si një mit, si një metaforë
qëndresëtarie e mbijetese të lidhura me tokën e Arbërit.
Popuj të ndryshëm të Ballkanit kanë bërë përpjekje për ta përvetësuar këtë
figurë madhështore të historisë shqiptare, sidomos serbët e maqedonasit.
Sofra e Skënderbeut (ose Guri i Pishkashit) – shkëmb monumental i natyrës,
një pllakë e madhe gëlqerorësh me formë pak a shumë të rrumbullakët e vendosur
mbi shkëmbinj në skajin juglindor të rrethit të Librazhdit, në veri të Përrenjasit (ku
është dhe fshati Pishkash), rrëzë malit të Skurës. Zotëron mbi viset përreth dhe nga
Qafa e Thanës ka një pamje madhështore dhe piktoreske. Sipas gojëdhënave, në
këtë pllakë që ka pamjen e një tryeze gjigante, Skënderbeu ka ngrënë drekë së
bashku me ushtarët e vet, pas njërës prej betejave të tij të shumta të kurorëzuara me
fitore. Emërtime e gojëdhëna të njëjta ka edhe në Kostenjë, Skuraj etj. (Wikipedia).
Figura historike e Skënderbeut në mendësinë popullore në toponimi është
identifikuar a njësuar me legjendën mitike të Dragoit, si te topiku Gjurma e Kalit
të Skenderbegut. Në shpjegimet popullore thuhet se Skenderbeu ka qenë Dragua
dhe kërcente nga mali në mal gjatë luftimeve dhe se aty ku ka rënë ka mbetur
gjurma e kalit të tij (Tirta 2004: 129).
Veki i Kaurreshës - toponim në grykën e Deçanit. Sipas legjendës, aty ka
ardhur gruaja e Skënderbeut, e ka ngritur vekun dhe ka bërë pëlhurë për ushtarët.
Frang Bardhi thoshte: Gjergj Kastrioti labdi e nderja e gjithë dorësë arbëneshe
(I, 2,5). Ai është edhe nderja e gjuhës së sotme shqipe.
Në Shqipëri 73 toponime lidhur me Gjergj Kastriotin
Kërkimtarët në fushë të toponimisë kanë evidentuar mori topikësh që lidhen me
emrin, kujtimin, bëmat, legjendat dhe imazhin e Skënderbeut në areale të ndryshme
shqiptare: Krujë (11 toponime), Mat (20), Dibër (12), Kukës (5), Elbasan (7),
Kurbin (3), Librazhd (8), Vlorë (2), dhe në vende të tjera (4), pra kund nja 73
toponime.
Krujë
1 – N’Mal t’Trodhnës, përmi katun t’Vinjallit, n’Kurbi, asht nji ven qi e thrrasin
Buza e Skënderbegut; e ktu gjinet edhe nji kru qi e emnojnë Kroj Skënderbeg.
Kurbin – Krujë, 1905
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2 – N’rrazë t’malit t’Bazës, përmi katun t’Shkretës, asht nji gurrë qi populli e
thrret Gurrë Mamica edhe thonë se e ka pasë goditë at gurrë Mamica, e motra e
Skënderbegut.
Kurbin – Krujë, 1905
3 – Ke Gjolla e Vinjollit1 ka jare drekë Skanderbegu.
Krujë, 1950
4 – N’grykë t’Altarit t’katunit Milotit, n’Kurbi, drejti për drejti në Shkallë
t’Minjollit (nërmjet e rremon valën e vet lumi Matja) gjinet nji kru qi e thrrasin
Kroj Skendërbeg.
Kurbin – Krujë, 1905
5 – Asht nji kru i mirë te Kulla (Lyme t’Skurait) n’Qafëgëlqere, mali i thanun
edhe Kulmja e Dervenit, qi edhe sod e thret goja e popullit Kroj Skendërbeg.
Kurbin – Krujë, 1905
6 – Ka pasë nejtë Skënderbegju ke kroi m’Skanderbegj për bjeshkë me ushtri të
vet. Kroi Skanderbegjut asht në Fushën e Skanderbegjut.
Vinjollë – Krujë, 1953
7 – Në katundin Delbmisht (Selitë) të lokalitetit Milotit (Krujë) gjindet Kroi i
Skënderbegut.
Delbnisht – Krujë, 1950
8 – Afër katundit Delbnisht (Selitë) të lokalitetit Milot (Krujë), gjindet Mali i
Skanderbegut.
Delbnisht – Krujë, 1950
9 – Sipër katundit Shkretë asht ni mal qi quhet Mali Skanderbeg. Ktu futesh e
rrinte Skanderbegu, kur kishte fuqi turke rreth Krusë.
Krujë, 28.IX.1950
10 – Në kry të Malit t’Shkretës2 asht ‘i ven blinishtë qi i thonë Skënderbeg. Kë
temën ja kanë vu populli, se ktu rrente3 Skënderbegu me njerzit e vet.
Nojë – Krujë, 1.X.1950
11 – Në nji shkamb në Skure (Milot-Krujë), asht nji rrasë e gjanë qi quhet
Sofra e Skënderbeut. Ktu thohet se ka hangër bukë Skënderbeu bashkë me ushtrinë
e tij, kur po ktheheshin nga lufta.
Skuraj – Krujë, 1950
Mat
1 – Ke stanet e Karicës, në venin qi i thonë söjt Belegj, Skanderbegju ka ngranë
ni drekë.
***
Kur ka qenë Skanderbegju në Skanderbeg4 t’parët tonë5 i kanë bâ ni bukë në
Belegj.
Karicë – Mat, 6.X.1950
2 – Qafës Belegjut i ka metë ky emën se ktu Skanderbegju i ka dhanë belegj
Turkisë m’ato kohna.
Bazë – Matë, 6.X.1950
3 – M’Trodhën6 e Pshkashit gjinet ni fushë qi i thonë Fusha e Skanderbegut.
Pshkash – Mat, 7.X.1950
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4 – Kur ka bâ ushtimin me votë ke Gjurë Florinia e me shku në Skanderbeg ka
hârë bukë atje. Bukën e kish me vegju7. Bukën e ka pasë me vegju kah shkonte.
Pëshkash – Mat, 1952
5 – Në vl. të Shtjefnit, në ni faqe me shkurre, asht ni ven qi i thonë Gjurra e
Kastriote. Ktu ka pa’ dalë ni gjurrë e madhe, nejti vetëm traj ditë e humi opet.
Shtjefën – Mat, 12.X.1950
6 – Në Zatkë të Vinjallës, nja dyqint hapa drejt së lemes të Gjurës Varme, â
Gjurra e Skanderbegjut. Kjo â fare e pastër, nuk ka myshk, duket sikur ka dalë sot
sefte. Ktu mushte ujë Skanderbegju, kur rrinte në Varosh. Gjithni po at ujë ka pasë
pi Skënerbeu se asht uj i lenë fortë.
Vinjallë – Mat, 1950
7 – Në kry të katunit Derjan, nja treqin metre larg shpesë8 funit të kti katuni,
gjinet Kroi i Skënderit. Söt ka pak ujë. Ma parë ka qenë me lugje druni ku
pejshin9 bakteja10. Kroi i Skënderit nuk shteronte kurrë. Asht në faqen perëndimore
të Kodrës Gjurmeshit.
Derjan – Mat, 11.X.1950
8 – Asht nji ven ktu te ne qi i thonë Lama e Bakrit të Skënderbeut.
Ostren i Madh – Dibër, 31.V.1953
9 – Përmes Fushës Bunarit (Vigj) kanë qanë Lëmnajat e Skënderbegjut (katër
sheja lëmnajash).
Varosh – Mat, 1950
10 – N’Qafë t’Prushit asht Livadhi Skënderit. N’kt’anë t’Livadhit, prij
Martaneshit, asht ni gur i bardhë, mbi shkrep. Aj gur asht i veçanu prej shkamit, si
me e vu njeri, me dorë; në mest asht i hollu si prej litari. Thonë se aty ka lidhë kalin
Skënderbeu.
Peshk – Mat, 14.IV.1967
11 – N’Fushn e Lopës, në Malt t’Klosit â n ilqe qi i thonë Lqeni Skënderit. Në
Klos janë gjashtë shpi Skëndere. Ky mali duket se ka qenë i ktyne shpive, pranaj i
ka metë Lqeni i Skënerit.
Klos – Mat, 18.X.1950
12 – Në kry të katunit Derjan, nga ana e veriut, gjinet Prroi i Krojt Skënderit.
Ky bi në prunë e Veshte-Pete.
Derjan – Mat, 11.X.1950
13 – Në vl. të Shtjefnit â Rrahi i Kastriote.
Shtjefën – Mat, 12.X.1950
14 – Në faqe të Shtjefnit (v) asht Shpella e Burgjut Kastriote. Ktu fushin katuni
bylmetin (djathët, tlynët, gjizë, etj.) se ishte shpaj. Kji asht mushë tahê11.
Shtjefën – Mat, 12.X.1950
15 – Nan Trodhën, asht ni shpellë qi i thonë Shpella e Kualet. M’tâ thonë se
kanë pasë nêjë kualt e Skanderbegut.
Pshkash – Mat, 7.X.1950
16 – Shpella e Skënderit ndodhet sipër urës Matës, përmi xhaden e maqinës.
Burrel – Mat, 1953
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17 – Shpella e Skënderbeut asht përfun katunit Burrel, në krahun e majtë të
lumit Mat. Në te mun t’mrizojnë në vapë deri më dyqind bagëti. Ktu thonë
mshifesh Skënderbeu kur luftonte me turqit, pranej i ka metë edhe ky emën.
Burrel – Mat, 1950
18 – Knej Shkalln e Valet (midis Skurajt e Pshkashit) asht ni rrasë sa me
hangër nja nizet burra m’tâ. Ksajt i thonë Tryeza e Skanerbegut. I ka pa’ metë ky
emën se ktu ka pa’ hangër bukë Skanderbegu.
Pshkash – Mat, 7.X.1950
19 – Në Madhesh të Pshkashit â Tryeza e Skanderbegjut, gjurit, qi ma hâre
bukë n’kamë sak m’kamë, as asht i naltë gjuri. Asht bash rrasë e madhe sa me hâre
bukë 12 burra. Un e kam pa vetë me saj.
Kur ka bâ udhtim me vot ke Gjur Florinia e me shkue në Skanderbegj, ka hâre
bukë atje. Bukën e kish me vegju.
Pshkash – Mat, 1953
20 –Ne jemi gjashtë familje ktu në Klös qi kemi llagapin Skënderi. Kshtu e
kemi pasë gjish mas gjishi. T’parët tanë thohet se kanë ardhë prej Prelli.
Klos – Mat, 16.X.1950
Dibër
1 – Fushës Bulqizës i kanë pasë thanë Fush’e Teviollit; sot e përdorin Fush’e
Tezallit. E kom nigju nga nji farë Isuf Koçi; ka vdekë 90 vjeç, 20 vjet para. Ai
kështu ma ka thanë; se un kur ikëm pi Serpit, nejtëm nja di javë në Bulqizë; pi çati
plaku qi të thash e kom nigju kët fjalë.
Zerqan – Dibër, 4.VIII.1953
2 – Fusha e Vajkalit ka qanë pyll, po nuk punojin zoqt m’ta, jo ropt; ka qanë
krejt pishë. Ka pasë vetëm ni uj në mes, Uji me Shtrema i thoshin. Ene söjt me
shtrema asht ai uj.
Dushaj – Dibër, 1953
3 – Ku i thonë sot Fusha e Vajkalit, ke Gurët e Skënderbegjut, ka pasë bâ luftë
Skënderbegju, mâ parë i thoshin Fusha e Teviollit. E kam nie nga pleqt e Vajkalit.
Bulqizë – Dibër, 8.VIII.1953
4 – Në Vajkal s’ka pasë katun. Kanë qanë mashnore. Kur vijnë vajkalorët në
Koçaj thonë: «Shkojmë në katun». Ne të koçajve e të dushajve u thomi mashnorë
atyre.
Në Vajkaj ka qanë bjeshkë, për të kullotë gjanë në verë. Vetëm ujë të ftoftë e pishë
e bar për dele ka pasë. Diqind vjet ma parë në Fushë të Vajkalit ka qanë psihë, s’ka
pasë ujë.
Koçaj – Dibër, 1953
5 – Ke Gurët e Skanderbegjut (Bulqizë), Skënderbegju ishte rretheku. Qi të
nalonte ushtrinë turke, i lshoi si mallik atij veti të bante ftoftë.
Ene me të vërtetë, po ta kërkosh Shqipninë rreth e çark, ni ven ma t’ftoftë s’ka. Ni
ven bâ vorre për çdo vjet, ati shkon e s’vjen. Kanë vdekë di vetë prej t’ftoftit,
lumjanë. Për çdo vjet vdesin.
Dushaj – Dibër, 1953
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6 – Te Gurët e Skënderbegjut në Bulqizë, i kanë mërdhihë zagjarët
Skënderbegjut ene ate i kanë cofë prej të ftohtit. Pranej Skënderbegju e ka nemtë at
ven.
- Ktu mos ju daltë fortuna, gazeplleku. Ene n’verë fren ate, jo mâ n’dimën qi
t’shkul.
Zerqan – Dibër, 1953
7 – Kepi i Skënderbegjut asht kshtu terma, sikur âsht ni munare, po ma i madh.
A veni brinjë. Kepi i Ligjut Bakullit â kep m’nja.
Fushëmuhërr – Dibër, 26.VI.1953
8 – Kroi i Skënderbegjut âsht në Prat të Gjurase. Aty Skanderbegju ka bâ luftë
me Turkie. Ka pasë zanë atë ven n’Xhitet të Gjurasë.
Blliçe – Dibër, 30.VI.1953
9 – N’Mal t’Selishtës, në majë të Pratës, ka ni kru qi i thonë Kroi i
Skanderbegjut.
Qafmurë – Dibër, 14.X.1950
10 – Skanderbegu këtu në Sinjë ka dy shenja: Gjurma e kalit t’Skenderbeut në
Val dhe Thana e Skenderbeut.
Sinjë e Epër – Dibër, gusht 1956
11 – Në Balgjaj të Qafmurrës12, ke veni qi quhet Rgjatat e Doç Kics, â ni kru qi
i thonë Kroi i Skanderbegut. Skanderbegu pat hudhë gurë me e ndreqë, po, prej
luftës qi pat me Turqinë, nuk e maroi. Veç e bani me dërrasa ene tha:
- Kush i hektë u hutoftë!
Kto drrasa as kalben, as prishen. Poplli s’i lun me dorë; se thotë hutohesh, se
kshtu e ka lanë Skanderbegu. Ni plak desh ta luj drrasn e krojt ene lujti mensh,
thonë, para ca vjetsh.
Qafëmurrë – Dibër, 14.X.1950
12 – Di kabile janë ç’prej kohës Skënderbegjut ktu te ne: Gjurgjini a Xhurxhi
në Hotesh dhe Nkolli në Katun të ri. Të tjerët janë t’ardhun prej Lurje (Dedajt e
Muratajt), prej Mati, etj.
Arapaj – Dibër, 27.VI.1953
Kukës
1 – Gjuri i Skanderbegjut asht për kufi me Orosh e me Konaj, në vend të
Konajt. Ai ven quhet Zhrelë. Aty ka zatetë Skënderbegju. Ka pa’ lshu mullejt me
erë. Heret m’at ven ja pa copa tjegullash. Përfuni kepit në Zhrelë â ni gjur mulleni,
i dhen. Ka pasë shku tuj nej nëpër shkretina se e munojte Turku.
Ai gjur ka dy shtiqe: njanin e ka ka Zhrela e tjetrin e ka ka ana e Oroshit. Ate
gjur e kishte zanë qi të ruente ato dy shtiqe. Mbi ate kepin asht ni fushë nja ni dilim
tokë. Udha qi shkon n’Orosh i bie përfuni. Përfun të kepit ash ni gjurrë, qi quhet
Gjurra e Barxhanës. Mbi kry të Gjurit të Skanderbegjut asht ni bjeshkë qi quhet
Komërdhishtë dhe bjeshka kufitare e Oroshit quhet Nënshetin. Ky gjyr ka v. ka
Konajt ka l. Këmërdhishtin, ka j. Oroshin (Nënshetin), ka p. janë Bisakët. Ke ky
gjur Skanderbegju ka bâ si zatetje në hikje.
Bisakë – Kukës, 1952
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2 – N’Arrn ka lidhë atin Skënderbeu në kuj hekuri.
Arrn – Kukës, gusht 1933
3 – Në Kep të Skanderbegjut ka pa’ nejtë Skanderbegju kur ka bâ marrëveshje
me Lekën n’Konaj. Skanderbegju ka nejtë m’at ven katr a pesë ditë, pranej i thonë
Kepi i Skanderbegjut.
Konaj – Kukës, 1952
4 – N’Poxhoj t’arnorve â ni shpellë, Shpella e Skënderbegjut. Janë vjerrë me ra
n’at shpellë dhe s’un kanë ra.
Arrënmollë – Kukës, 21.VI.1953
5 – Në Arrn kemi nji pell të rrafshët rreth 30 ha. qi i thonë Tërvol.
Arrn – Kukës, 1966
Elbasan
1 – Në Cërujë ndodhet nji shkam me emnin Guri i Skënderbeut. Përkundër janë
gjurmat e mushkës.
Cërujë – Elbasan, 1927
2 – Në Mollagjesh asht nji qafë qi i thonë Gurët e Skënderbeut. Aty n’atë qafë
malesh pushonte Skënderbeu. Ene sot, kush ngjitet andei, nalet e pushon.
Mollagjesh – Elbasan, 1930
3 – Në katunin Prapanikë (Elbasan) gjinden disa gurë të sheshtë. Ktu, ke kto
gurë, asht ba nji mbledhje ku asht ndodhë edhe Skënderbeu.
Mirakë – Elbasan, 16.IV.1950
4 – Në Mal të Vashës (Elbasan) ka kalu Skënderbeu, ku ka ikë nga Labinoti.
Emni ktij malit ka mbetë kështu:
Ka qanë nji djalë e nji vashë. I ka thanë djali vashës:
- A po m’merr mua? Vasha i ka thanë:
- Të marrë, po t’më qiç n’maj a’ati mali.
E mur djali e e çoi mje n’majë t’malit. Po kur mrrini n’majet, plasi djali prej
t’lodhurit. Nga ajo dit i meti emni kti malit Mali i Vashës.
Polis – Elbasan, 14.X.1954
5 – Në Mollagjesh asht nji mhallë qi i thanë Mëhall’e Skënerit.
Mollagjesh – Elbasan, 1930
6 – Në nji vend ka ve stanet Miraka aty, â i vend qi quhet ke Pusi i
Skënderbeut. Kte vend e kullosi Shmilt.
Elbasan, 1930
7 – Rrapat e Byshekut kanë qanë kujat e kualet t’ushtrisë Fetit13. Ka ardhëm je
m’aty. Feti ka thirre kto krahinat tona. Shpati s’e la me shkelë në tokën e vet. Feti
tha:
- Fet olldi, fet allmadi (fet e bâra, fet s’un e bâra)14
Ata deshën shpatën. Ene i njeli Shpat ati veni.
Shushicë – Elbasan, 18.X.1954
Kurbin
1. Pylla Skanderbeg (Vinjollë).
2. Kroj Skanderbeg (Milot)
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3. Maja Skanderbeg (Pjetri 2017)
Librazhd
1 – Në kufi të Dardhës me Spatharin, afër Malit të Shalës Drerit âsht Guri i
Skënderbeut. Në mes të kti guri ka bar, lisa, pyll. Po ta zâsh shkallën e kti guri (pô
ta mbyllish) le gjâtë atje15 e hik masnaj, se s’ka asi16 ven ka t’i hyj uku (asht faqe
kan e kan).
M’Gurt t’Skënderbeut ka copa tjegllash, nji mur me tulla e me gëlqere, etj.
Thonë se ktu ka lëftuar Skënderbeu me Shapkën e Librazhdit (afër Qarrishtës). Se
cijin ka luftuar nuk e dimë.
Dardhës –Librazhd, 8.X.1954
2 – Guri i Skënerbeut asht shkam i naltë: ka vetëm nji hymje, nji shkallë guri.
Po ta mbyllish kët nuk mund të kalohet në sheshin qi asht pranë këtoj guri nga asnji
vend tjetër. Këtu kanë gjetë copë tjegullash, copa qypash, murishte të vjetra, etj.
Qukës – Librazhd, 10.X.1954
3 – Në Gurakuq gjindet nji shkam qi poplli e quen Gur i Muzhaqit. Për kte gur
thonë: Muzhaq Kala në kte gurë e Skënderbeu në nji shkam qi gjindje kundrejt ktij,
bajshin marrdhanje dhe shosheshin me nji shoshë.
Gurakuq – Librazhd, 19.II.1924
4 – Kur ishim top me katunin matanë, qi quhet sot Quksi-Shkumi, ne i qujshim
mhallët e katunit tonë: Burila, Lëngacja (ke asht lokaliteti sot), Gurra dhe ktu jemi
na Mhalla e Skënderbeut, Burlia thonte:
- Do hidhem në Mhallë të Skënderbeut. Ose:
- Ku e ke shpinë?
- Në Mhallë të Skënderbeut. (Duket prej Shpellës së Skënderbeut, Qafës kalit
Gjergjit e gjurmës kalit qi janë këndej).
Qukës – Librazhd, 7.X.1954
5 – Qaf’e Prevallit asht nja 50 metra. Përfun të Qafës asht katuni Prevall.
Katuni asht krejt i pjerrun dhe aty buron Rrapuni. Më të majtë ka nji fushë qi mund
të jetë nja nji hektar.
Sebisht – Dibër, 1.VI.1953
6 – Gurin e Pishkashit disa e qujnë Sofra e Skënderbeut, disa të tjerë Maja e
Golemit.
Pishkash – Librazhd, 20.X.1954
7 – Në Rrajcë asht nji ven (në katun plak) qi i thonë Shkalla e Skënerbeut.
Skënerbeu ka lëftuar hem në Shkallë të Rrjacës, hem në Qukës.
Qukës – Librazhd, 7.X.1954
8 – Në Kostejë asht nji vend qi i thonë Tryeza e Skënderbeut.
Kostejë – Librazhd
Vlorë
1 – Në fshatin tonë (Penkovë) është një arë buzë Shushicës që quhet
Skënderbeje. Thohet se ky emër i ka mbetur, pasi ka ngrënë drekës Skënderbeu
këtu.
Penkovë – Vlorë, 27.IX.1960
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2 – Vasë, që hidhe nga fshati ynë (Penkovë) nëpër Shushicë, për të shkuar në
Vlorë, i thonë Vaja Skënderbej. Me këtë emër e njohin edhe fshatrat e tjerë:
Vazhdonishte, Peshkëpia, etj.
Penkovë – Vlorë, 27.IX.1960
Të ndryshme
1 – Skënderbeu ka ardhë nji herë ktu në Shigjergj ke Dukajt qi t’i pajtojë; nji
herë ka shkue ke Gugajt, nji herë ke Skoku17.
Shëngjergj – Tiranë, 20.X.1949
2 – Në Shëmërdhej të Poshtëm (Gramsh) është një lagje që i thonë
Skënderbegas. Ka 12 shtëpi. Shumica janë ardhës nga Dardha e Beratit etj. Si
vendës mbahen fisi i Dokut. Këta kanë qenë den baba den në këtë lagje. E di se
këtë emër e ka pasë kjo legje që para çlirimit. (Qesh në lagjen Skënderbegas. Qesh
deri në Skënderbegas).
Shëmërdhen – Gramsh, 15.XII.1966
3 – Në krahun e majtë të rrugës prej Senice në Novipazar, pleqt thonë më prit
në Medare te Gorica e Skënderbegut.
Rugovë, 1964
4 - E kam pa’ ni prej babet se ktej Reket (Rekës Jovan Begut) ka kenë nji ven
si i thonë Manat e Skanderbeut.
Shipshan – Tropojë, 1954
«Tregime dhe këngë popullore për Skënderbeun», U. SH. Tiranës, Instituti i
Folklorit, Tiranë 1967, f.
_______
1) Tani ai vend nuk është më gjollë.
2) Fshat në vl. të Krujës
3) Rrinte
4) Mal’i Bazës
5) Të katundit Karicë
6) Mal në jl. të Pshkashit
7) Me vehte
8) Shpisë
9) Pijshin
10) Baktija
11) Tashti
12) Mal
13) Sulltan Mehmetit të II-të, Fatihut
14) Edhe e shkela, edhe s’e shkela
15) Lëri bagëtitë
16) Asnjë
17) Fise në Shëngjergj
A.N. Oshtima.org
Kujtesa historike, që lidhet me prijësin shqiptar Skënderbeun, gjatë kohës së tij
dhe më vonë është mishëruar nga shqiptarët në gjuhën e tyre, në emra vendesh,
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betejash, këngësh, rrëfimesh, rrugësh etj. Për shkak të rrethanave historike, kjo
kujtesë është ruajtur me një kujdes të veçantë edhe në emërtime të qëndrueshme
toponimike, kryesisht ato të fushave dhe arave, të maleve, kalave, kështjellave,
kishave, vendeve të tjera të rëndësishme jetike, etj.
Në gjeografinë shqiptare hasen me dhjetëra toponime që lidhen me
Skënderbeun, bashkemërues me emra të tillë si shkallë, gurë, kep-i, kungullari e të
tjerë, që zakonisht përbëjnë struktura të qëndrueshme komunikimi me kohët.
Toponimet apo emërtimet të kësaj natyre, pavarësisht strukturës gjuhësore dhe
formimit me kalimin e kohës kanë marrë funksione simbolike, d.m.th kanë
përfituar natyrën valorizuese të komunikimit. Përgjithësisht në toponiminë
shqiptare ka shumë përftesa të tilla, që kanë shërbyer jo pak në çështjet toponimike
dhe ballafaqime të tjera për një çështje jo pak të rëndësishme, pasi pas vdekjes së
kryetrimit, në të gjithë hapësirën shqiptare ku ai qëndroi apo zhvilloi betejat e tij të
njohura shqiptarët emërtuan në kujtim të tij shkëmbinj, ura, kala, qafa, kroje etj.
Gjetja e këtij areali në këtë hapësirë, si një prerje kohore e rëndësishme që nga
shekulli XV apo dhe më vonë është i rëndësishëm për shumë çështje etnogjuhësore,
historike dhe dije të tjera.
Skënderbeu te banorët e Krujës është konsideruar edhe si shenjt mbrojtës. Në
letrën e dr. A. Thomson për C.S.Jackson (Stamboll, 15 tetor 1867), botuar në:
Monthly Reporter, vol. VIII, nr. 53, tetor-nëntor 1867, për banorët e Krujës hasim
këtë shënim: Festojnë Shën Gjergjin, pa dyshim për nder të Skënderbeut, emri i të
cilit ishte Gjergj Kastrioti i Elias, që mendoj se ka qenë shenjti mbrojtës i malit,
ashtu si ngjet në shumë vende të tilla në Lindje, e gjithashtu festat e Shën Nikollës e
të Virgjëreshës Mari” (Lloshi 2017: 208).
Mbetet kurdoherë fjala e humanistit bashkëkohës Enea Pikolomini: “Nuk qenë
shekujt që e zbehën këtë figurë të madhe, përkundrazi Gjergj Kastrioti i mposhti
shekujt” (Aleks Buda, Biçoku-Kastrati 1997: 22).
Figura e Skënderbeut në gojëdhëna dhe shprehje popullore në Kosovë dhe
Rrafshin e Dukagjinit
Figura e Skënderbeut ka mbetur e gjallë, e paharruar, si në toponimi, edhe në
këngët popullore, në gojëdhëna dhe shprehje të ndryshme popullore edhe në
Kosovë. Shumë këngëtarë kanë krijuar një varg këngësh popullore epikehistorike kushtuar kryeluftëtarit Gjergj Kastrioti. Folkloristi Haxhi Krasniqi ka
shënuar disa legjenda, gojëdhëna dhe shprehje popullore kushtuar Gjergj
Kastriotit – Skënderbeut nga pleqtë, në Mamushë, Prizren, Samadrexhë –
Suharekë, Jezerc e Ferizaj. Në këto krijime legjendare pasqyrohet lindja e
Skënderbeut, ëndrrën që ka parë nëna e tij para sa ta lindte heroin, dhe me
vonë aftësitë e tij ushtarake e strategjike kundër ushtrisë turke për mbrojtjen e
Shqipërisë, si dhe zgjedhjen e pamjes së flamurit kombëtar.
Gjurma e kambëve të kalit të Skenderbeut
(Mamushë- Podrime)
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Mustafë Brahim Kryeziu, punëtor nga Pagarusha e Podrimes thotë:
- Skenderbegi ka liftue edhe në Kosovë. Kur a ardhë në Grykën e
Kostercit të Suharekës a konë i hypun n' kali të vet e ka kcye grykën qi ka ma
shumë se 150 metra. Pleqtë shpesh e përmendin ket vaki qi ka ba me
Skenderbegin e Shqypnisë.
Skenderbegi ja ngjiti emnin e Kostercit
(Baice- Lipjan)
Skenderbegi trim e luftar i madh i gjithë Shqyptareve, kish pasë bo lufta
të rrepta me turq. Kish pas ardhë edhe këndej te na në Kosovë. Kur vjen
ngat Semetishtit për në Kosterc, fusha e Kostercit asht fushë e vogël veç
mirë, ndërmjet dy kodrave, Skenderbegi e kish pasë kurdis këtu shtabin e
vet. Në fushën e Kostercit u bo luftë shumë e rreptë me Turq. Skenderbegi ja
ngjiti emnin e katundit Kastriot - prej asaj kohe e teri tash ka ndrrue emni
prej Kastrioti u bo Kosterc (të Suharekës).
Skenderbegi e ndërtoi Kalanë e Prizrenit
(Prizeren)
Para pesëqin e sa vjete kur ish konë sunimtar i Shqypnisë Skenderbegi
për nevojat e luftës, ai me askert e vet e kish pas nreç Kalanë e Perzerenit.
Kish pasë tubu shum askerë e i kish vargazue si zinxhir prej Drinit të
Bardh në Has, teri te Kalaja tue bajt gurë nëpër duert e askërve. (Këtë
gojëdhënë e kam dëgjuar kaherë prej pleqve te Prizrenit).
Lekë Dukagjini e këshilloi princin
(Samadrezhë - Suharekë)
Lekë Dukagjini ish kanë njeri tepër menjehollë edhe pse ish kanë
malsor pa fije shkolle.
N' kohën e Lekës, para pesëqind e sa vjete, kish pasë ba nji vaki. Njani
ish kanë princ, e gruen e kish pasë princeshë. Princi ish kanë qillue me ni
vend larg. Gruja e vet, princesha, ni ditë ja çoi burrit ni letër e i tha: "Edhe
une po due me punue n 'zyre!" Po don me u marrë me punë zyrtare edhe ajo.
Princi met pykë, e nuk dike se a me e marrë princeshën n'punë zyrtare.
Princi e dike se Lekë Dukagjini asht i mençën dhe pleqnar. Fill shkoi te
Leka për me e vet për ket punë. Princi, ja kallxoi fill e për pe punën e
princeshës qi dojke me hi n'punë zyrtare. At'herë Leka e msoi princin
kështu: "Merre ni kutie e shtine mrena nji bylbyl t' gjallë. Pra n' koftë se
nuk e hap kutinë princesha me e pa shka ka mrena, at'here jepi punë
zyrtare. N' koftë se s'un duron e e çelë kutinë, bylbyli ka me fluturue e
me ik. At'herë mos i jep punë zyrtare".
Princi bani ashtu si e mësoi Leka. E muer ni bylbyl të bukur, e muer
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edhe nji kuti e shtini bylbylin n' te. Princi shkoi te princesha e ja dha kutinë e
msheltë e i tha:
- Mos gabo me e çelë kutinë.
Princi hiç nuk po i kallxon se çka ka mrena n' kuti. Sa u largue princi,
princesha nuk mujti m'u durue pa e çelë kutinë, e bylbyli n'dakik flutroi
n'mal. Kur erdh princi, e veti princeshën:
- Ku asht kutija me bylbyl? Princesha i rrudhi krahët e i tha:
Kur shkove ti, e çela kutinë, e bylbyli iku.
- Masi ka ikë bylbyli ty s'un t'japi punë zyrtare.
Princesha e pa se e ka fajin e nuk bani za. I shkoi n'mend princeshës
se kaq mirë veç Leka do ta ketë msue. Princesha po don m'e nxerrë hakin
pej Lekes.
Mas do dite erdh Lekë Dukagjini te Princi mysafir. Kur erdh Leka
princesha menihere ja lshoi qenin me e hangër.
Mirëpo Leka, njeri i rryem e shum i zoti për keto dreqni e kish pasë
marrë me men se do t'ja ban princesha ashtu edhe kish pasë marrë ni lepër
me veti. Leka sa mrini te oborri, princesha ja lshoi qenin. Ky menihere
qenit ja lshoi leprin. Qeni turr e vrap mas leprit. Leka pshtoi si a m a mirë
e me faqe t'bardhë.
Lindja e Skënderbeut
(Jezerc- Ferizaj)
Nana e Skenderbegit ish konë metë me yzër. Ni natë pa le Skenderbegi
e sheh ni andërr sikur ish konë shkue me ni bjeshke t' Shqypnisë. Ish konë
ditë vere. Krejt jeshillik vendi. Prej asaj bjeshke shum t' naltë p'e sheh
krejt Shqypninë e rrezueme pej dilli. Vjen ni bylbil i hijeshem e i bjen n'
krah t' djathtë nanës Skenderbegit e po i knon shum bukur. Nana e
Skenderbegit, tue ngue bylbylin s'vanon e kërset ni pushkë, e kjo tremet
pak e i del gjumi. Te nesrit i len Skenderbegi.
Dhitë me kumonë në qafë
(Prizren)
Gjergj Kastrioti a konë i përrnenun n' botë, si pllanxhi i madh i
luftës. Gjergji e dha urdhnin qi çdo ushtar i tij me i kallë ka dhetë zjarrmije,
qe t' doken sa ma shum, dhe të tubohen shum dhi e secila me pasë
kumonë. Kur u ba terri i natës, zjarmat u kallën, lufta filloi në të katër
anët. Prej të shtimeve t'ushtrisë dhitë u trembën, çobant vikatshin. Prej
kësaj potere edhe bjeshka ushtojke dhe u zdrit prej zjarmave. At'here turqit
fort u tremen e thanë: "Krejt shqyptarët kokan çu e me na zanë, me na farue,
e me na hangër kryet!" N'ket luftë turqit hupen e shqyptaret fituen.
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Skenderbeu e sheh andërr shqiponjen
(Ferizaj)
Skenderbegi ish kanë n' gjum tuj fjetë n'mal. E pa ni anërr qi dikush p'e
thrret: "0 Skenderbeg! Çou prej gjumi e kqyr dishka n'lis!" Skenderbegit i
duel gjumi n' ferk t' sabahit e p'e sheh qillin luq si gjaki, hala pa le dielli.
Tuj kqyrë ashtu e pa përmi lis shqypojën me krih haptë. Skenderbegi e
muer lapsin edhe ni leter e vizatoi qiellin e kuq e shqipojën e zeze, e kshtu
duel flamuri kuq e zi.
Në traditën popullore në Kosovë me emrin e Skënderbeut është e lidhur edhe
emri i një loje popullore dasmash Skenderbejaz, të cilën leksikografi Abdullah
Zymberi i kishte shënuar në Burojë të Drenicës. luhet me kuaj. Garuesit i shtinë
kuajt që të luajnë sa më mirë sidomos duke i çuar këmbët e para lart, e me të
mbrapset duke e cur e luajtur (Zymberi 2014: 295).
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EMIL LAFE

RRETH STUDIMEVE GJUHËSORE PËR VEPRA
KUSHTUAR GJERGJ KASTRIOTIT –
SKËNDERBEUT
Organizimi i kësaj konference në Vitin e Skënderbeut është një rast për ne
filologët që të sjellim në vëmendjen tonë një dorë studimesh gjuhësore lidhur me
vepra letrare ose historike kushtuar këtij Heroi që duket sikur po përshkon sivjet
trojet shqiptare mbi kalin legjendar për të parë se ç’bëjnë shqiptarët e tij, a janë
përsëri ashtu si i kishte kujtuar, ashtu si i gjeti dhe ashtu si i la 550 vjet më parë,
apo janë bërë edhe më të mirë, më të ditur e më trima. Gjergj Kastrioti Skënderbeu ua ka marrë mendjen aq e aq historianëve, shkrimtarëve e poetëve që
kanë shkruar një bibliotekë të tërë veprash për të. E ndër këto vepra disa kanë
tërhequr vëmendjen e filologëve, që kanë studiuar gjuhën e këtyre veprave në tërësi
ose çështje të veçanta. Këto studime i përshkon si një fill, herë i dukshëm e herë i
padukshëm, ideja se sa e si ka ndikuar figura e Heroit në përzgjedhjen e mjeteve
gjuhësore me të cilat janë thurur ato vepra.
Duke kërkuar në bibliografinë e studimeve për gjuhën shqipe, vërejta se
studimet për gjuhën e veprave kushtuar Heroit nuk janë shumë dhe kjo më jep dorë
të paraqitem këtu me një kumtesë të shkurtër më fort përshkruese rreth tyre. Por,
duke ndjekur edhe kronologjinë, do ta nis jo me një studim, po me botimin kritik të
poemës “Histori e Skënderbeut” nga prof. Kostaq Cipoja, një adhurues i zjarrtë sa i
Skënderbeut, aq edhe i poetit të tij rilindës. Me sa dimë, ky është i pari botim kritik
(në kuptimin ‘i redaktuar dhe i pajisur me shënime’) i një vepre të plotë të letërsisë
shqipe. Shënimet sqaruese dhe shpjegimet e Kostaq Cipos zbulojnë tërë dijen e tij
të gjerë për gjuhën shqipe popullore dhe për gjuhën e Naimit në tërësi e të
rilindësve të tjerë si edhe për fjalorin e Kristoforidhit, që e përmend herë pas here.
Tërësia e shënimeve të K. Cipos te kjo vepër e Naimit përbën një kurs të vërtetë
universitar për veçoritë gjuhësore të Naimit dhe në përgjithësi të toskërishtes letrare
të kohës së tij. Këto shënime janë njëkohësisht edhe një shkollë cilësore e teorisë
dhe praktikës redaktoriale. K. Cipoja, poliglot i vërtetë, ka qenë edhe një njohës i
shkëlqyer i poezisë klasike gereko-latine, i poezisë persiane dhe poezisë moderne
europiane, njohës i metrikës dhe i figurave të artit poetik. Vende-vende bërë edhe
komente letrare të mrekullueshme. Gjithë entuziazëm nga këto vargje të këngës X:
Kur nj’ e madhe kërcëllimë / e tundi të tërë dhenë, / dhe ndriti një vetëtimë, / Tyrqit
të mahnitur mbenë! / Një zë i madh po dëgjohej, / një rrëmet unjej nga bregu, / tymi
sa vinte po shtohej / popo! thanë Skënder-begu! – K. Cipoja i cilëson si “vargje të
bukurisë së Iliadës që vrundullisin e lëshojnë vetëtima duke paralajmëruar arritjen e
papritur të zotit të stuhisë, të Skënderbeut.” “Historia e Skënderbeut” me
redaktimin e K. Cipos u shtyp më 1953 me një tirazh prej 5000 kopjesh (K. Cipoja
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kishte vdekur në janar 1952) dhe u bë një libër i dashur për nxënësit e studentët,
sepse kjo vepër nuk ishte ribotuar prej 20 vjetësh. Duke e kaluar edhe njëherë nëpër
duar me rastin e kësaj kumtese, u binda se ky libër duhet të ribotohet dhe t’u
rekomandohet në radhë të parë studentëve të fakulteteve filologjike në gjithë
universitetet shqiptare. Por libri ka vlerë njohëse e edukuese edhe për edhe për
shtresa më të gjera lexuesish, pasi jo vetëm poema e Naimit, por edhe komentet e
prof. K. Cipos përshkohen nga krenaria kombëtare dhe janë një himn i lartë për
vlerat e lirisë. Prandaj kjo vepër meriton përsëri një botim me tirazh të lartë si ai i
vitit 1953.
Në vijim pak fjalë për punimin e Nonda Bulkës “Frazeologjia shqipe
(lokucionet) në veprën e Naim Frashërit “Histori e Skënderbeut”. Autori,
shkrimtari Nonda Bulka (1906-1977), duke qenë nga Përmeti, e kishte të afërt
gjuhën e poetit të Frashërit dhe shprehjet frazeologjike të përdorura në veprën e tij i
kishte dëgjuar e i dëgjonte në mjedisin familjar e shoqëror të vendlindjes dhe ua
njihte mirë kuptimet e vlerat stilistike. Me këtë rast dua të shënoj se punimi i
Nonda Bulkës është i pari në studimet gjuhësore të pasluftës që ka në titull termin
frazeologji, pra ai është edhe një nismëtar në këtë fushë. Duket N. Bulka i hyri këtij
punimi ngaqë “këtu e pak vjet më parë u pat thënë e shkruar se Naimi nuk është
njohës i thellë i folklorit dhe se kjo ish një anë e dobët e veprës së tij. Një studim i
imtë i veprës së Naimit do të provonte të kundërtën. “Histori e Skënderbeut”
mbetet, sipas nesh, një monument i pavdekshëm në zemrën e çdo shqiptari, jo aq
për artin e saj poetik (nga kjo anë çalon mjaft), sesa për rolin e madh patriotik që ka
luajtur dhe për përhapjen e ideve kombëtare në popull ndër çaste veçanërisht të
vështira; për gjuhën e qëruar që ka përdorur poeti dhe për frazeologjinë e pasur që i
jep veprës një shije të veçantë.” (art. cit. f. 206 v). N. Bulka ka qëmtuar në poemën
e Naimit afro 300 lokucione (termi i tij), të cilat i ka renditur alfabetikisht, duke i
shoqëruar edhe me ndonjë koment, kur e ka parë të nevojshme. Por duke mos qenë
gjuhëtar, ai nuk ka ditur të dallojë ç’është lokucion frazeologjik e ç’është përdorim
i figurshëm i një fjale. Kështu krahas frazeologjizmave të vërtetë si i ranë pas, s’ia
dilte dot, u dha datën, sy e faqe më s’na mbeti, dy duar për një kokë etj. ka
përfshirë edhe fjalë me kuptime të figurshme, si : iu derdhën ‘iu vërsulën’, te dera
u dha një djalë ‘u shfaq’, ishin fort mirë të pjekur ‘të aftë, të stërvitur’, Tyrqit ...
zjeninë si mizërija ‘buçisnin, zhurmonin’ etj.
Në punimin e Nonda Bulkës, përveç lëndës frazeologjike, janë me vlerë edhe
disa pohime të përgjithshme për gjuhën e Naim Frashërit dhe të shkrimtarëve të
Rilindjes në përgjithësi. Kështu ai shkruan (më 1957): “Njeriu mbetet gojëhapur
kur mendon se afro gjashtëdhjetë vjet më parë u botua ky monument i madh i
gjuhës shqipe “Historia e Skënderbeut” prej Naim Frashërit, aq e krehur dhe aq e
pastër nga ana gjuhësore. Fjalët e huaja, barbarizmat, me të cilat është mbushur plot
gjuha jonë, në veprën e Naimit mund t’i kërkosh me qiri e s’ke për t’i gjetur.
Klasikët tanë nuk u këputën për asnjë çast nga burimi, d.m.th. nga gjuha e popullit,
prandaj ia duall lumit përtej dhe veprat e tyre mbeten sot e kësaj dite si model nga
ana gjuhësore dhe artistike.” (art cit, f. 206).
Dhe tani po kaloj te dy punime të prof. Xhevat Lloshit. I pari ka si titull: “Mbi
përdorimin leksiko-semantik të mbiemrave tek ‘Histori e Skënderbeut” e N.
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Frashërit” dhe është shkruar 50 vjet më parë me rastin e konferencës shkencore për
Skënderbeun (janar 1968). Autori ka marrë në shqyrtim në vështrimin leksikosemantik mbiemrat te kjo vepër. Pra shqyrtohet një klasë fjalësh te një vepër, por
pse pikërisht te kjo vepër? Sepse edhe atëherë ka qenë rasti i një konference
shkencore për 500-vjetorin e vdekjes së Skënderbeut dhe vepra e shqyrtuar është e
para histori në vargje e një autori shqiptar për këtë hero. Po pse Xh. Lloshi ka
marrë në shqyrtim mbiemrat? Përgjigjja është: sepse një poet për të karakterizuar
heroin e poemës së vet si mjet të parapëlqyer (që nga Homeri) ka epitetin dhe
epiteti shprehet kryesisht me mbiemra. Në stilistikën letrare dallohen dy lloje
epitetesh: epiteti i zakonshëm, që tregon veti të natyrshme të asaj që përcakton
(lisat e gjatë) dhe epiteti lirik, që pasqyron qëndrimin e autorit ndaj dukurisë a
sendit dhe tregon një veti që nuk e ka sendi në vetvete si i tillë, por ia jep poeti,
sepse ashtu e përfytyron (zemër e helmuar). Poema e gjatë e Naimit jep një lëndë të
pasur për vëzhgime gjuhësore e stilistike letrare rreth mbiemrave të përdorur në
tërësi në këtë vepër dhe sidomos për mbiemrat që karakterizojnë Skënderbeun. Xh.
Lloshi në punimin e tij ka ndjekur dy kritere kryesore: së pari, dendurinë e
përdorimit të mbiemrave; së dyti, lidhjet e mbiemrave me emrat e përcaktuar prej
tyre. Denduria e përdorimit nxjerr në pah tiparet e veçanta gjuhësore të një autori,
parapëlqimet e tij për këto ose ato fjalë, që janë shpesh gjymtyrë të një vargu
sinonimesh. Nga punimi i Xh. Lloshit del se vendin parë për nga denduria e ka
mbiemri i madh, ndërsa antonimi i tij i vogël del në dhjetëshen 80-90; i madh e zë
këtë vend për arsye të përdorimit të tij me rol vlerësues, hiperbolik e të figurshëm,
përdorime këto që nuk i ka mbiemri i vogël.
Ndër mbiemrat e tjerë me denduri të lartë (i treti) është edhe i vërtetë, i
përdorur mjaft shpesh sidomos në togun Zot i madh e i vërtetë, ku bashkë me
mbiemrin i madh përforcojnë dhe ngrenë në shkallën më të lartë ato atribute që
përfytyrohen për Zotin. Lidhur me cilësimin e Zotit si i vërtetë, unë besoj edhe se
Naimi e himnizon Zotin si diçka reale, të gjallë, aktive, si mishërim i një fuqie
madhore që vepron në të mirë të Shqipërisë për ta shpëtuar nga robëria. Një
shëmbëllim i këtillë i Zotit nga Naimi shkon deri atje sa edhe Skënderbeu
vështrohet si një shfaqje e Zotit, si Zoti vetë, siç del edhe nga në disa vargje, kur
poeti, pasi lavdëron Zotin që kishte bërë këtë herë Skënderbenë për Shqipërinë e
për shqiptarët, në ekzaltim e sipër për Heroin shprehet: “në mos ishte Ajy vetë”.
Gjon Kastrioti, kur përcjell të bijtë si peng te Sulltani, ”U thotë: Të silli mirë, / të
bëhi njërës në jetë, / Të mos mbetni n’errësirë, / Po të jini të vërtetë ...”, d.m.th.
njerëz me vlera, të nderoni emrin tuaj me sjelljet, veprimet dhe fjalët. Përdorimi i
mbiemrit i vërtetë me këtë denduri dhe me këto ngjyrime kuptimore përbën një
veçori të ligjërimit poetik të Naimit te kjo poemë.
Duke ndjekur rendin sipas dendurisë, Xh. Lloshi trajton edhe një varg
mbiemrash të tjerë, si: i shkretë, i gjorë, i mjerë, i qetë, i zi, i bardhë, i rremë etj.,
duke sjellë vëzhgime leksiko-semantike shumë interesante, p.sh. për kuptimet dhe
lidhjet sintagmatike të mbiemrit i qetë (pleq të qetë ‘që i marrin punët shtruar e i
peshojnë mirë’, trima të qetë ‘trima që nuk nguten, që nuk rrëmbehen, që nuk
marrin zjarr’; qen i qetë ‘qen që të kafshon fshehtas’, ushtë e qetë ‘ushtë që vjen
befas kur nuk e pret ose andej nga nuk e pret’). Nëpërmjet shembujsh të tillë Xh.
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Lloshi i qaset një problemi leksikologjik e leksikografik me shumë rëndësi: dallimit
ndërmjet kuptimeve të pavarura të fjalës nga përdorimet me kuptime a ngjyrime
kuptimore të veçanta si ato që u përmendën për mbiemrin i qetë dhe që mund të
jenë edhe përdorime individuale shkrimtaresh, që më pas pëlqehen e përhapen. Një
vëzhgim me interes është edhe përdorimi i mbiemrave të vargut sinonimik i
shkretë, i gjorë, i mjerë. Autori vëren se kur është fjala për Shqipërinë ose për
mëmëdhenë, Naimi përdor i gjorë ose i mjerë; kur është fjala për Turqinë,
Adrianopojën, Varnën, Evropën, po ashtu për disa emra armësh (shpatë, shigjetë,
gjyle), përdor mbiemrin i shkretë; po ashtu me emra si djali, motra, burri, mbreti,
përdor mbiemrat i mjerë, i gjorë, ndërsa për emra të pjesëve të trupit (dorë, gojë,
buzë) mbiemrin i shkretë. Xh. Lloshi e shpjegon këtë si “një shfrytëzim me qëllim
vlerësues-emocional të semantikës së këtyre mbiemrave” (Lloshi, 1970: 177). Unë
anoj të shoh më fort një përdorim sipas ligjërimit popullor, ku i shkretë përdoret me
kuptim dëshiror: “që mbettë i shkretë, që u shkretoftë!” (si mallkim: Adrianopoj’ e
shkretë ose e shkreta Adrianopojë), ajo dorë e shkretë ... (e bekuar, e uruar për ne,
sepse për armiqtë do të quhej e shkretë). Kështu p.sh.: si rrufeja gjyl’ e shkretë / e
rrih fortesën ... (Kënga X, 134-135); po kur xhveshnë Shqipëtarët / shpatat e prehta
të shkreta, / i mori djalli barbarët (Po aty, 182-184)
Të dhëna interesante dalin edhe nga shqyrtimi i mbiemrave në lidhje me fjalët e
përcaktuara prej tyre. Përsëri sipas dendurisë, Xh. Lloshi nxjerr këtë pasqyrë: grupi
i parë - emra që shënojnë njeriun (burrë, mbret, trim, njeri shok etj.); grupi i dytë emra që shënojnë pjesë të trupit të njeriut (zemër, fytyrë, sy, krah, kokë etj.); më tej
emërtime gjeografike dhe të dukurive të natyrës (ditë, natë, shiu, qiell, lumë etj.),
emra abstraktë (nder, turp, shpresë, brengë etj.), emra të armëve e të luftës në
përgjithësi etj.
Rasti i konferencës së organizuar 50-vjet përpara për Skënderbeun na solli prej
Xh. Lloshit këtë punim të parë rreth gjuhës së veprave kushtuar heroit më të ndritur
të historisë sonë. Që te ky punim Xh. Lloshi e shtriu vështrimin edhe jashtë poemës
së Naimit, duke sjellë të dhëna krahasuese me dy vepra të tjera: “Shqipëria ç’ka
qënë, ç’është dhe ç’do të bënetë” e Sami Frashërit dhe “Historia e Skënderbeut” e
Fan S. Nolit (1950). Krahasimi i të dhënave statistikore të poemës së Naimit me
këto dy vepra në prozë nxjerr në pah disa vlera sasiore me interes për t’u pasur
parasysh. Te poema e Naimit dalin gjithsej 313 mbiemra të përdorur gjithsej 2010
herë, në veprën e Samiut 232 mbiemra të përdorur 1000 herë, kurse në veprën e
Nolit 568 mbiemra të përdorur 2050 herë. Nga krahasimi i të dhënave del se a)
shtohet numri i mbiemrave, b) pakësohet përdorimi mesatar i secilit prej tyre, c)
zmadhohet vendi që zënë ata në raport me pjesë të tjera të ligjëratës.
Pas krahasimit të të dhënave statistikore të Naimit me të Nolit për veprat e
përmendura Xh. Lloshi i hyri punës për të krahasuar Nolin e vitit 1950 me Nolin e
vitit 1921 (është fjala për veprën “Historia e Skënderbeut”). Vitet e botimit të
këtyre dy veprave i ndan një hapësirë prej 29 vjetësh, d.m.th. një brez i jetës së
njeriut. Por në historinë e shqipes letrare kjo periudhë prej 30 vjetësh përfshin, si
zhvillime politike, organizimin e shtetit shqiptar pas Kongresit të Lushnjës,
Revolucionin e Qershorit 1924 dhe dështimin e tij, shpalljen e republikës e më pas
të monarkisë, pushtimin fashist, Luftën e Dytë Botërore, vendosjen e sistemit
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politik komunist dhe rikthimin e republikës, tashmë si popullore (Republika
Popullore e Shqipërisë). Duhet shënuar se gjatë viteve 1921-1924 F. Noli qëndroi
kryesisht në Shqipëri dhe mori pjesë në jetën politike si deputet e si kryeministër.
Kjo ndikoi që ta njihte edhe më mirë gjuhën shqipe të folur e të shkruar, të merrte
pjesë në zhvillimin e saj si gjuhë e jetës politike e intelektuale. Edhe më tej gjatë
qëndrimit të Europë si veprimtar i KONARE-së dhe më pas në SHBA F. Noli
ndoqi zhvillimin e shqipes së shkruar dhe gjuha e tij u pasurua e u afrua edhe më
gjuhën letrare që lëvrohej në Shqipëri. Le të kemi parasysh se në këtë periudhë
patën një zhvillim të dukshëm si publicistika, ashtu edhe letërsia artistike. Fan Noli
dhe kolonia shqiptare e Amerikës me organet e saj të shtypit nuk ishin të shkëputur
prej këtyre zhvillimeve letrare në shtetin shqiptar.
Edhe ky punim i Xh. Lloshit është shembullor për nga mënyra e trajtimit dhe
analiza e përgjithshme gjuhësore. Autori ka nxjerrë në pah sidomos përpunimin
leksikor e stilistik dhe ka sjellë komente e shpjegime me vlerë për historinë e
shqipes letrare në tërësi. Është saktësuar sidomos terminologjia, duke zëvendësuar
një numër fjalësh me kuptim pak a shumë të përgjithshëm të botimit të parë. Në
krahasimin e gjuhës së këtyre dy veprave Xh. Lloshi ka mbajtur parasysh edhe
dallimet në karakterin e tyre. E para, sipas përcaktimit të qëlluar të Aleks Budës,
ishte shkruar “më tepër me dorën e letrarit patriot, sesa të një historiani kritik” dhe
prandaj u bë një libër popullor që “e shoqëroi shqiptarin që nga bankat e shkollës
deri në moshën më të pjekur dhe e bëri ta dashuronte dhe ta adhuronte këtë figurë
të madhe të historisë së popullit të vet.” Vepra e dytë (1950) është një trajtesë
historike e mirëfilltë jo vetëm nga ecuria e shtjellimit dhe e argumentimit, por edhe
nga stili e gjuha në tërësi. Por krahas kësaj mendoj se duhet mbajtur parasysh edhe
një rrethanë tjetër. Parathënien e “Historisë së Skënderbeut” të vitit 1950 F. Noli e
ka nënshkruar në prill 1949. Në atë kohë ai kishte gradën Ph. D. dhe kishte hartuar
e botuar një histori të Skënderbeut anglisht, d.m.th. në një gjuhë me terminologji të
përpunuar e të përcaktuar. Vetëkuptohet që gjatë ripunimit të veprës së tij të parë
për Skënderbeun (1921), F. Noli do të ketë pasur jo vetëm përpara në tryezën e
punës, por edhe në mendje, veprën e tij të re anglisht dhe pa dyshim është ndikuar
prej gjuhës së saj.
Në qoftë se do të përmbledhim përfundimet e Xh. Lloshit nga krahasimi i dy
“Historive” të Skënderbeut të F. Nolit, dalin këto pika kryesore: a) në botimin e
dytë janë mënjanuar një numër elementesh dialektore ose të vjetruara në të mirë të
elementeve më të përgjithshme e më të kohës; b) vërehet pasurimi i gjuhës letrare
nëpërmjet marrëdhënieve të ndërsjella të variantev letrare të kohës; c) është treguar
përpunimi i mjeteve leksikore e stilistike të gjuhës letrare, duke u dalluar më fort se
më parë forma e shkruar nga forma e folur e saj Nëse Xh. Lloshi do t’i kthehej edhe
një herë gjuhës së veprave për Skënderbeun, ajo që do të prisnim prej tij është që të
merrej posaçërisht me mjetet gjuhësore të përdorura nga Naim Frashëri dhe Fan S.
Noli për të ndërtuar dhe karakterizuar portretin e Skënderbeut si luftëtar, si prijës,
si shqiptar.
Me Skënderbeun dhe Fan Nolin lidhet edhe një punim tjetër që ka si temë
analizën e përkthimit të poemës “Skënderbeu” të H. W. Longfellow-t nga F. Noli.
Çështjet kryesore të trajtuara janë variacioni fonetik (theksi, rrokja, tingujt);
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organizimet tingullore (ritmi, metrika, theksat në varg, aliteracionet); simbolizmi
tingullor; grafematika; leksiku (përdorimi i turqizmave dhe i neologjizmave). Të
gjitha këto shqyrtime ilustrohen e komentohen mirë nëpërmjet ballafaqimit të
përkthimit me origjinalin. Ka edhe ndonjë pasaktësi, p.sh. zëvendësimi i zanores a
me një apostrof te vargu dhe nga fush’ e kuqe gjak, është interpretuar si “cungim”
për nevoja të ritmit (në të vërtetë nuk kemi të bëjmë me një cungim të qëllimshëm
të përkthyesit, por me një veçori të ligjërimit popullor: rënia e zanores së
patheksuar fundore para nyjës së përparme, p.sh.: vajz’ e valëve...; fush’ e Korçës;
A, kjo an’ lumit / ka bilbila shumë ... etj.)
Është një trajtesë autoret nxjerrin në pah dhe komentojnë përftesat që
mbështeten në variacionin fonetik (theksi, rrokja, tingujt), në organizimet tingullore
(ritmi, metrika, theksat e vargut, aliteracionet), në simbolizmin tingullor, në
grafemikën (ruajtja e pamjes vizuale të origjinalit) si dhe në mjetet leksikore
(përdorimi i orientalizmave dhe i neologjizmave). Vëzhgimet e shpjegimet janë të
drejta, por ndonjëherë autorët janë nisur nga forma e sotme e gjuhës së shkruar për
të gjykuar për gjuhën e atij përkthimi të para një shekulli. Kështu te vargu Dhe nga
fush’ e kuqe gjak ose te Yjt’ e fatit po shikon ata shohin një “cungim” (në të vërtetë
këtu kemi të bëjmë me një veçori fonetike edhe sot të gjallë të ligjërimit të folur
popullor dhe jo me një cungim të qëllimshëm të përkthyesit për arsye ritmike); nga
ana tjetër, trajta si gjithënjë, nënëqeshi, nukë, pasqyrojnë shqiptimin dhe shkrimin e
toskërishtes së kohës, pra nuk kemi të bëjmë me “shtim të zanoreve”, siç pohohet
(shih f. 390).
Shpëtim Çuçka, specialist i gjuhëve klasike dhe përkthyes, në një shkrim të
shkurtër, po të ngjeshur me ide, ka analizuar dhe vlerësuar përkthimin e “Historisë
së Skënderbeut” të Marin Barletit nga Stefan Prifti, por pa hyrë në shqyrtime
teknike e në krahasime me origjinalin. Sh. Çuçka nxjerr në pah mesazhin e lartë të
veprës së Barletit si “një himn për të drejtën dhe të mirën në tërësi, për të drejtën
dhe të mirën e luftës së shqiptarëve nën udhëheqjen e Skënderbeut përballë valëve
të së padrejtës dhe të së keqes të hordhive osmane.” Ai vlerëson përkthimin shqip
si një dëshmi të prekshme e fuqisë së gjuhës sonë dhe të mjeshtërisë së prof. Stefan
Prifti për të përballuar latinishten e humanistit Marin Barleti, një latinishte, e cila
mëtonte të arrinte po atë lartësi që kishte pasur latinishtja e shekullit të parë erës së
re. Leximi i këtij përkthimi ngjall një kënaqësi estetike të pastër, ashtu si çdo krijim
i lartë i shpirtit njerëzor.
Më në fund duhen përmendur edhe dy punime nga fusha e onomastikës. I pari i
përket prof. Latif Mulakut: “Nga onomastika në veprën “Historia e jetës dhe e
veprave të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut” të Marin Barletit”. Autori trajton, së
pari, patronimet Kastriot e Berishë dhe toponimet Buzëgjarpën (sipas tij Bushati i
sotshëm) dhe mali i Bulgarit (sot Bulgër). Punimi është me interes për gjurmimin
historik dhe shtrirjen gjeografike të emërtimeve të mësipërme, për analizat
gjuhësore dhe mendimet rreth prejardhjes së tyre.
Në librin e prof. Kasem Biçokut Toponimet mesjetare për studimin e historisë
së Skënderbeut autori ka trajtuar një varg toponimesh që dalin në burimet historike
për Skënderbeun, duke i vështruar me syrin e historianit, d.m.th. duke u përpjekur
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për lokalizimin e saktë të tyre (siç dihet, ka pasur dhe ka diskutime për disa prej
tyre). Punimi i është me vlerë për studiuesit e onomastikës historike.
Punimet e mësipërme të paraqitura në këtë kumtesë nuk i bashkon thjesht e
vetëm emri i Skënderbeut. Ato kanë të bëjnë me vepra në poezi a në prozë,
kushtuar këtij heroi, që kanë vlera letrare e gjuhësore të spikatura, që kanë tërhequr
vëmendjen e gjuhëtarëve për t’i studiuar e për të nxjerrë në pah vlerat e veçoritë
sidomos stilistike e leksikore. Kjo konferencë ishte një rast për të hedhur një
vështrim të përgjithshëm për studimin gjuhësor të veprave letrare e historike
kushtuar Skënderbeut.
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FAIK KONICA

LEGJENDAT DHE TË VËRTETAT PËR
SKËNDERBEUN
Mund të ketë mendime të ndryshme për vetitë luftarake të shqiptarëve të
kohëve të fundit; kam parasysh brezat e sotëm dhe ata që ishin menjëherë para tyre.
Personalisht nuk dëshiroj të shpreh asnjë mendim për këtë çështje. Është e sigurt se
ikja e vazhdueshme e krahut të punës gjatë pesë shekujve e ka mpakur në njëfarë
mase kombin. Të rinjtë më të mirë e më të fuqishëm i rekrutonte Turqia për t’i
dërguar në luftëra të largëta dhe mbaj mend në fëmijërinë time se si një regjiment
shqiptarësh, që u nis për të mposhtur një kryengritje në Arabi, u kthye vetëm me
një grusht njerëzish. Mund të jetë një teprim të thuhet se shqiptarët e sotëm janë
pasardhës të atyre, që ishin aq të dobët, sa nuk dërgoheshin në luftë, por sidoqoftë
do të pritej një ulje e vitalitetit si pasojë e rekrutimeve për pesëqind vjet.
Megjithatë, pak vite më parë, në kohën e Luftës Greko-Turke të vitit 1897,
gjenerali prusian fon Grumbkov e ka shprehur botërisht adhurimin e tij kur pa një
trupë shqiptarësh në Thesali, që po i ngjiteshin një kodre përballë një zjarri kositës
dhe po kapnin një bateri të armikut. Korrespondenti i gazetës së Londrës “Times”
në këtë luftë, Kliv Bingam, ka shënuar se “shqiptarët në tërësi e përgënjeshtruan
famën e tyre”, por edhe ai dëshmon për një betejë ku, siç shkruan ai, “disa herë
rresht shqiptarët vërshuan teposhtë shpatit dhe u përpoqën ta kapërcenin shkëmbin,
por zjarri që u derdhej nga sipër ishte vdekjeprurës, kurse bateritë prapa tyre patën
pak efekt mbi faqet e shkëmbit e të gurit”.
Sidoqoftë, ka një mendim të njëzëshëm lidhur me vetitë luftarake të
shqiptarëve për brezat më të largët. Do të ishte e tepërt ta rrëfeje këtë dhe ka
material aq të pasur, sa mund të mbushësh një vëllim të trashë. Unë do ta kufizoj
veten vetëm me nja dy shembuj nga më domethënësit. Në një raport dërguar Senatit
të Venedikut më 1576, Andrea Justiniani thotë se në një forcë prej treqind e
pesëdhjetë ushtarësh, që përbënin garnizonin e Korfuzit, kishte një togë prej dhjetë
shqiptarësh, të cilët “ishin më të mirë se gjithë italianët e tjerë”.
Neve na duhet ta pranojmë këtë vlerësim të hapur italian për vlerën luftarake
të shqiptarëve, që i bie të jetë të paktën tridhjetë e katër herë më e lartë se e
italianëve. Venedikasit kanë qenë çmues të ftohtë të njerëzve e të sendeve: ata nuk
do ta kishin ndërtuar dot një perandori, nëse nuk do të kishin pasur një gjykim të
saktë e të pagabuar për vlerat aktuale. Në shekullin e shtatëmbëdhjetë ende nuk
ishin shpikur makinat për të plotësuar mungesën e trimërisë njerëzore.
Raimondo Montekukoli (Montecuccoli), një gjeneralisim i shkëlqyer i Perandorisë
së Shenjtë Romake, që fitoi betejën e madhe të Shën Gotardit kundër turqve më
1664, pohon në kujtimet e veta të luftës.
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“Se në çfarë rreziku ishim për ta humbur betejën, bëhej fare e dukshme
vetëm nga rrëmuja dhe arratisja e një pjese të ushtrisë sonë dhe nga lufta e
guximshme e jeniçerëve dhe e shqiptarëve, të cilët, edhe pse mbetën më të paktë në
numër, asnjëherë nuk kërkuan mëshirë ose t’u falej jeta, ndërsa beteja për një kohë
të gjatë ngjisnin me baticat dhe zbaticat e dallgëve të detit, që shtyheshin përpara e
tërhiqeshin pas”.
Mercenarët dhe ushtarët shqiptarë që kërkonin fatin e tyre duke u quajtur me
emra të ndryshëm (kapeletë, stratiotë dhe estratiotë, kowali, morienë, xhenetarë),
kanë luftuar në ushtritë e Francës, të Spanjës, të Perëndorisë së Shenjtë Romake, të
Venedikut dhe të shteteve të tjera italiane, kanë lënë shumë gjurmë në historinë e
Evropës. Ata kanë qenë luftëtarë të ndershëm, që nuk përvidheshin kurrë nga
beteja, siç ishte zakoni i shumicës së mercenarëve. Francezët zemëroheshin me
seriozitetin e këtyre ushtarëve, të cilët luftonin për punëdhënësit e tyre me gjithë
shpirt, sikur po luftonin për çështjen e tyre. Kur u dorëzua qyteti i Novarës në vitin
1500, francezët bënë një përjashtim për shqiptarët dhe nuk u dhanë dëshmi
mbrojtjeje, sepse, siç thotë Zhan d’Oton, “ata kishin ardhur nga një vend i largët
me zemër të lehtë për të luftuar kundër francezëve si tepër shpesh”.
Megjithatë, më pas, me sa duket, francezët e kuptuan se këta shqiptarë nuk
kishin ndonjë inat të veçantë kundër tyre, por thjesht luftonin siç e quanin se i
detyronte nderi i tyre. Më 1503 francezët, nga ana e vet, i morën shqiptarët në
shërbimin e tyre dhe shpejt në ushtrinë e Luigjit XII pati një trupë prej një mijë e
dyqind shqiptarësh, të cilët treguan trimëri të rrallë, aq sa ata u bënë një pjesë e
veçantë e ushtrive franceze për pothuaj një shekull, ndërsa mbretërit e Francës e
bënë si rregull që gjithmonë të kishin ndonjë fisnik në krye të këtyre trupave
speciale. Ndër të tjera, komandanti i tyre i përgjithshëm për një kohë ishte Duka dë
Brisak (Brissac). Në betejën e Kutrës (1587) shqiptarët u vranë pothuaj të gjithë.
Beteja e Ivrit (1590) ka parë praninë e fundit të trupave shqiptare në ushtritë
franceze. Brantomi shkruan se shqiptarët kanë qenë krijuesit e kalorësisë së lehtë;
autorë të tjerë ushtarakë shkruajnë se nuk janë të një mendimi me opinionin e
Brantomit, por besojnë se shqiptarët, me metodën e tyre të luftimit, kanë dhënë
idenë e krijimit të kavalerisë së lehtë. Kronika e Zhan d’Otonit, të cilën e
përmendëm, përshkruan me disa hollësi metodën e luftimit të këtyre mercenarëve
shqiptarë. Me shenjën e kryekomandantit të ushtrisë, ata e nisnin betejën duke hyrë
me galop në mes të rreshtave të armikut, mbanin ushta të gjata me flamurthe në
majë, jepnin një goditje dhe krijonin pështjellim; pas kësaj tërhiqeshin një çikë, i
riformonin rreshtat e veta dhe sulmonin përsëri, atëherë hynte në veprim pjesa
tjetër e ushtrisë. Të rreptë e të pamëshirshëm në betejë, këta shqiptarë, duke i
ndenjur besnikë kodit të tyre të nderit, pasi mbaronte përleshja, kurrë nuk e
harronin rregullën që “Koka e falur nuk pritet”. Në një raport me datën 27 qershor
të vitit 1510 dërguar Luigjit XII, mbretit të Francës, nga Seneshali i Madh i
Normandisë, i cili ka qenë një ndër gjeneralët që komanduan ushtritë e tij në Itali,
ka një krahasim të mprehtë ndërmjet etikës luftarake të sllavëve dhe të shqiptarëve:
“Sllavët, – shkruan Seneshali i Madh, – janë të egër në luftë, sepse ata vrasin kë të
mundin dhe kurrë nuk zënë robër dhe prandaj me ta e bëmë kokë për kokë”. Kurse
lidhur me shqiptarët, Seneshali i Madh vijon: “ata kanë treguar një sjellje krejt të
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ndryshme dhe i kanë trajtuar me mëshirë ata që kanë kapur, prandaj edhe ne i kemi
trajtuar me të njëjtën mënyrë”.
Ky borxh nderi që ia paguan kalorësisë shqiptare një gjeneral i shquar i
Francës monarkike mund të shumëfishohej lehtë nga mjaft dëshmi të tjera të
paanshme. Por nganjëherë trimëria e shqiptarëve ka vepruar kundër tyre, sepse ka
ngjallur smirë të fortë e të qëndrueshme. “Shpirti sipërmarrës i shqiptarëve, – thotë
koloneli Lik, – gjallëria e tyre, qëndrueshmëria dhe epërsia në gjithçka që lidhet me
luftën, i bën ata që t’ua kenë zili dhe t’i urrejnë’, madje edhe ndërmjet turqve, për
të mirën e të cilëve janë vënë në shërbim shpesh ato cilësi. Gjithashtu dhe në det
shqiptarët, duke shërbyer si oficerë detarë të marinës turke, si kapitenë privatë
anijesh të përdorura në luftë dhe si piratë, kanë treguar një veprimtari sypatrembur.
Njëherë e një kohë emri shqiptar përdorej për të gjithë piratët në Mesdheun Lindor
dhe Servantesi na tregon se rrëmbyesi dhe pronari i tij në Algjer ishte një pirat
shqiptar me emrin Arnaut Mami, që do të thotë Mami Shqiptari.
Në prill të vitit 1770 kapitenët shqiptarë nga Ulqini shpartalluan një flotë ruse
nën komandën e Aleks Orlovit pranë Navarinos. Me rënien e fuqisë detare osmane
dhe me heqjen e pranimit të kapitenëve privatë nga fusha e përdorimit
ndërkombëtar në kohë lufte, u erdhi fundi edhe veprimtarive të shqiptarëve në det.
Por është një fakt i mirënjohur roli i madh që kanë luajtur kapitenët privatë
shqiptarë në Luftën e Greqisë për Pavarësi dhe, deri një brez më parë, elementi
shqiptar në flotën greke ka qenë aq mbizotërues, saqë gjuha shqipe detyrimisht
përdorej në anijet luftarake si më e parapëlqyera se greqishtja.
Asnjë rrëfim për vetitë luftarake të shqiptarëve nuk do të ishte i plotë pa
përmendur Skënderbeun, heroin mesjetar të Shqipërisë, i cili për afër një çerek
shekulli i mundi turqit e hatashëm nën udhëheqjen e dy sulltanëve të fuqishëm dhe
vetë kurrë nuk u thye. Në Shqipëri ai është bërë legjendar për pesë shekuj dhe
gjithashtu e kanë quajtur me të drejtë “kampion i krishterimit”, titull ky që ia kanë
dhënë papët e Romës, sepse ishte veprimtaria e tij për t’u bërë një ledh, që ndihmoi
të shpëtonte Evropa e krishterë nga pushtimi turk, një katastrofë kjo që do të kishte
qenë shkatërrimtare për botën e qytetëruar.
Ndoshta mënyra më e mirë për të vlerësuar Skënderbeun është t’u drejtohesh
fjalëve që kanë thënë për të disa shkrimtarë dhe ushtarakë të shquar. Diku në
veprën e tij të vëllimshme Volteri ka guxuar të shprehet se sikur ta kishte mbrojtur
Skënderbeu Konstantinopolin, turqit nuk do të kishin mundur ta merrnin në maj
1453. Gjenerali Xhejms Volfi, heroi i Kuebekut, ka thënë: “Ai (Skënderbeu) ua
kalon gjithë oficerëve, të lashtë e të sotëm, për drejtimin e një ushtrie të vogël
mbrojtëse”. Autori anglez i shekullit të shtatëmbëdhjetë, Sër Uiliam Tempël, në
punimin mbi “Virtytin heroik”, e rendit Skënderbeun me shtatë mbretër të
pakurorëzuar të Evropës: “… bëmat dhe virtytet e të cilëve mund t’u lejojnë atyre
me të drejtë të renditen krahas kaq mbretërve e perandorëve… Gjergj Kastrioti, i
quajtur zakonisht Skënderbeu, princ i Epirit, dhe Huniadi, mëkëmbës i mbretit të
Hungarisë, që kanë qenë dy kapedanët më ngadhënjimtarë dhe burra të shkëlqyer,
kampionë të vërtetë të krishterimit sa qenë gjallë dhe tmerr i turqve, sepse me forca
të pakta iu bënë ledh për aq shumë vjet gjithë fuqive të Perandorisë Osmane… dhe
Skënderbeu asnjëherë nuk mblodhi bashkë mbi gjashtëmbëdhjetë mijë veta për të
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gjitha fitoret e famshme që korri kundër turqve, të cilët ishin disa herë si numër mbi
njëqind mijë”. Vetë Sulltani Mehmeti II, pushtuesi i Stambollit, ka thënë një herë:
“Kurrë s’ka për të dalë më mbi tokë një luan i tillë”.
***
Sipas legjendës Skënderbeu, siç njihet me këtë emër turk Gjergj Kastrioti,
lindi në vitin 1403 dhe, siç na thotë peshkopi Noli, por pa e besuar plotësisht, “e
mori peng Muradi II në moshën nëntë vjeç. Kjo do të ketë ndodhur më 1412, meqë
Skënderbeu kishte lindur më 1403″. Më pas peshkopi Noli shton duke e shpjeguar:
“Por më 1412 në Turqi sundonte Mehmeti I dhe jo Muradi II, që erdhi në fron
nëntë vjet më vonë, më 1421″.
Po ta ndjekim më tej legjendën, Skënderbeu u edukua në shkollat më të mira
të Perandorisë Osmane, ku ai shfaqi një talent ushtarak të shquar dhe në mënyrë
paradoksale, u bë njeriu më i dashur për Portën e Lartë. Ishte ky djalosh
nëntëvjeçar, që tridhjetë e një vjet më vonë u kthye në Shqipëri dhe i mundi turqit
për afër njëzet e pesë vjet deri sa vdiq më 1468. Në mendjen e lexuesit mund të
lindë kjo pyetje: a është e mundur për një djalosh nëntëvjeçar, të rritur në luks, të
trajtuar si hero dhe që i dhanë një titull princëror, t’i hidhte mënjanë këto gjëra
tridhjetë e një vjet më pas dhe të kthehej për të shpëtuar vendlindjen nga bamirësit
e tij? Kjo pyetje nuk mund të marrë një përgjigje të drejtë e të përshtatshme, derisa
të mos kemi më shumë fakte konkrete, që mund të jenë diku, ndoshta në
Bibliotekën e Vatikanit. Peshkopi Noli e hedh fjalën, por nuk e shpjegon plotësisht
këtë mister. Megjithatë ai beson me të fortë se Skënderbeu e ka kaluar pjesën më të
madhe të kohës nga viti 1412 deri më 1443 ose në Shqipëri, ose në kufijtë pranë
Shqipërisë. Po të jetë e drejtë kjo teori, atëherë do të kemi çelësin për dashurinë dhe
përkushtimin e Skënderbeut ndaj vendlindjes.
Po të pranohej se Skënderbeu kaloi tridhjetë e një vjet diku në Perandorinë
Turke, çfarë shoqërie gjeti ai kur u kthye në Shqipëri? Peshkopi Noli mendon, por
nuk e përpunon më tej, se shtresat shoqërore shqiptare mund të kenë qenë atëherë
këto: fshatarët e lirë në viset malore, një lloj sistemi feudal në tokat fushore pjellore
dhe “qytete të lulëzuara” gjatë bregdetit. Sipas peshkopit Noli, ka pasur disa
“aristokratë të vegjël, ose më mirë prijës patriarkalë të malësorëve”. Por shumica e
shqiptarëve kanë qenë të lirë, meqë “bujkrobëria dhe skllavëria as mund të
mendoheshin për ta”. Një vëzhgues i mprehtë ka thënë me mençuri: “Një shqiptar
nuk mund të ishte një skllav”. Dhe lidhur me këtë, është mjaft interesante që: “Në
tregjet e skllevërve të Turqisë askush nuk mund të blinte një shqiptar… sepse ishte
e pamundur t’i urdhëroje ata dhe ishin tepër të rrezikshëm për pronarët e tyre”.
Vëzhgimet e mësipërme mund të shpjegojnë përse popujt e tjerë të Ballkanit
iu nënshtruan Turqisë fare lehtë, ndërsa shqiptarët u bënë ballë me sukses turqve
për një çerek shekulli.
Me gjithë fitoret e panumërta, Skënderbeu gjatë gjithë kohës ka pasur
telashet e veta me kuislingë. Herë pas here krerë të tij e tradhtonin dhe
bashkoheshin me armikun. Disa këmbëngulnin për “bisedime për paqe”, siç na
thotë peshkopi Noli, por “Skënderbeu as nuk donte të dëgjonte për to. Megjithatë
shpesh shumica mbizotëronte”. Paqja u arrit më 27 prill 1463, pikërisht pesë vjet

116

STUDIME ALBANOLOGJIKE 17, 2018

para se ai të vdiste. Por më 27 nëntor të po atij viti ai e rifilloi luftën kundër turqve,
që vazhdoi deri në vdekjen e tij.
Disa nga veprimet luftarake më të mëdha të Skënderbeut lidhen me
përpjekjet e turqve për të pushtuar Krujën, kryeqytetin e tij. Përpjekja e parë për të
marrë Krujën u bë më 1450 nga Murati II, i cili pësoi disfatë pas një lufte epike prej
pesë muajsh. Duke përshkruar madhështinë e rrethimit të Krujës, autori amerikan
Agnes Replajer në një artikull me titullin “Skënderbeu”, botuar në “Catholic
World” të dhjetorit 1889, shkruan: “Vetë përmasat në të cilat qe planifikuar
pushtimi i Krujës, tregojnë se sa i thellë qe zemërimi i sulltanit dhe sa ngulmues
qëllimi i tij. U mblodhën njëqind e gjashtëdhjetë mijë veta… ushtria pushtuese
marshoi drejt Krujës, i mbuloi gjithë fushat përreth, përpara portave masive të
kështjellës vendosi topat, që atëherë ishin një risi imponuese për punët e luftës, dhe
i kërkoi garnizonit të dorëzohej. Ata morën një përgjigje sfiduese dhe osmanët
sulmuan muret, por u zmbrapsën me një tërbim aq të madh, sa mbi tetë mijë
jeniçerë ranë në luftim, ndërsa Skënderbeu fluturonte si shqiponjë mbi shkëmbinj,
priti sa beteja të arrinte kulmin dhe atëherë u lëshua teposhtë mbi armikun e hutuar,
i çau llogoret e tij, i vuri zjarrin fushimit dhe gjithçka para tij e shkatërroi dhe i vrau
e i preu”. Përpjekjen e fundit për ta marrë Krujën e bëri në korrik 1467 Mehmeti II,
i biri dhe trashëgimtari i Muratit, pikërisht më pak se një vit para se vdekja ta hiqte
heroin nga skena e betejës. Për këtë sulm peshkopi Noli thotë se Mehmeti “e la
ushtrinë e tij të madhe të lirë dhe shkatërroi me zjarr e hekur çdo cep të Shqipërisë
ku mundi të shkelë”. Por shpejt ai “e kuptoi se çmimi për repartet që binin në
kurthe dhe i shfaroste Skënderbeu, ishte shumë i lartë” dhe … “u kthye në Stamboll
i poshtëruar e i mundur”.
***
Gjithë autorët për Skënderbeun, që nga Marin Barleti e deri te Eduard Giboni
dhe peshkopi Noli, kanë ngritur lart heroizmin e tij luftarak, por pak gjë është thënë
për aftësinë e tij që të punonte me njerëzit. Në kohën e tij Shqipëria ka qenë e ndarë
në disa principata dhe çdo prijës ishte ziliqar e krenar, siç mund të jetë një shqiptar,
për rëndësinë e vet në tablonë e gjërave. Në këtë pështjellim e përleshje, që afrohej
me anarkinë, erdhi Skënderbeu më 1443. Për të sjellë rregull në këtë kaos, ai thirri
një kuvend të gjithë princave në Lezhë më 2 mars 1444, ku formoi Lidhjen e
Princave Shqiptarë, duke u bërë vetë kryekomandant i ushtrisë së Lidhjes. Ishin më
shumë se një duzinë princash, por me anë të diplomacisë e të shpirtmadhësisë ai ia
doli t’i mbante ata të bashkuar derisa vdiq. Një njeri më i vogël nuk do t’ia arrinte
dot. Herë pas here disa prej tyre u lëkundën, por personaliteti i tij dinamik i mbajti
ata të bashkuar fort si në mengene. Por mengeja u prish sapo ai u varros në
Katedralen e Shën Nikollës së Leshit më 17 janar 1468. Pak kohë më pas Lidhja e
tij u përça dhe bashkë me të ra edhe Shqipëria, për të mos u ngritur dot më deri më
1912, pas katërqind e dyzet e katër vjetësh. Kështu Shqipëria qe vendi i fundit në
Ballkan që iu nënshtrua turqve dhe i fundit që rifitoi lirinë e vet.
*Marrë me shkurtime nga libri “Shqipëria – kopshti shkëmbor i Evropës
Juglindore dhe shkrime të tjera). Zgjedhur e përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi.
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OLIVERA MILOSAVLEVIĆ

PARAGJYKIMET E HISTORIOGRAFISË SERBE:
SKËNDERBEU ËSHTË SERB
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 mediet 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». 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 serbë 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.
«Shqiptarët i urrejnë serbët»
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 Bogdanoviq 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 Bogdanoviq së shpejti është tejkaluar në të
ngarkuarit negativ ndaj objektit të analizës.
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Bogdanoviq 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 të një elementi por
edhe të 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 Bogdanoviq, 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 definuar kush kanë qenë ata (Bogdanoviq [1985] 1990:29–
31,139,154,318–325,443–445).
Për Radovan Samarxhiq „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» (Samarxhiq, 1989:123,253). As për Marko
Mladenoviq, shpesh të pranishëm në publik, gjenocidi dhe aparteid në Kosovë nuk
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»
(Mladenoviq, 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
Bogdanoviq e sheh shfrytëzimin e fëmijëve shqiptarë në «nxitjen» e tyre për të
sulmuar fëmijët serbë (Bogdanoviq [1985] 1990:312), Mladenoviq e sheh atë në
shfrytëzimin e tyre për të arritur dominimin në numër tek shqiptarët (Mladenoviq,
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» (Jevtiq, 1992:542–544).
Derisa, sipas Bogdanoviq, shqiptarët kanë qenë mjet në duart e turqve, sipas
Nikola Samarxhiqit ata kanë qenë mjet në duart e Kurisë Romake e cila «ka
llogaritur në njerëz me fe të dobët, që e shkelin fjalën e dhënë, e të cilët ajo, pa
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shumë mundime, do t’i kthente në katolikë». Duke dhënë karakteristikat e veta për
shqiptarët, Samarxhiq përmend «natyrën e egër të arbanasve», «fuqinë fantastike
për riprodhim», «urrejtjen çnjerëzore», «orgji të përgjakshme» (N. Samarxhiq,
1990:56, 60). Përndryshe, gjatë viteve ’90, paradigmatik ka qenë shkrimi i Miodrag
Joviçiqit 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 Joviçiqin, 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 Joviçiq
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 thjeshtë, 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
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
etniteve 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 (Joviçiq, 1991a:138–139,143–146,151–
153).
Avazi i autorëve bashkëkohorë
Autorët bashkëkohorë shkruajnë për «inferioritetin historik të shqiptarëve»
(Dragiq 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» (Batakoviq, 1992a:453); për
mostolerancën etnike dhe fetare ndaj serbëve e cila ka qenë «në themelet e gjitha
lëvizjeve arbanase» (Batakoviq, 1991:38); për «bujën agresive dhe shkatërruese
ndaj çdo gjëje që ishte serbe», ashtu siç ka qenë «gjithmonë sjellja e tyre, okupuese
dhe përvetësuese» (Jevtiq, 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
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demografike», që është në natyrën «e organizimit primitiv fisnor» (Glushçeviq,
1992:620), si dhe që shqiptarët në persekutimin e serbëve kanë qenë «më radikal
dhe më mizor nga të tjerët <vëllezërit tanë>: ata kanë përdorur mjetet më brutale,
sipas traditës së vet muhamedano-turke dhe fashisto-balliste» (Qosiq, 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 Ristiq i ka përmendur shqiptarët si «armiqtë më të këqij të fesë
krishtere dhe torturuesit më të zi të të rinjve të shkretë» (Ristiq, 1864:40), kurse
Radosavljeviq 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-Vasileviq i ka vlerësuar arnautët si «kundërshtarët më të flaktë të
serbëve» (Haxhi-Vasileviq, 1906:61), «armiqtë e serbëve» (Haxhi-Vasileviq,
1909a:2), duke thënë se «serbët i vlerësojnë arnautët si armiqtë më të mëdhenj të
tyre dhe ata i karakterizojnë me këto fjalë: <serbët janë të ndarë nga turqit (nga
turqit e vërtetë) sa ajo lëkura e qepës, e nga arnautët sa lëkura e buallit>» (HaxhiVasileviq, 1913a:143).
Olivera Milosavlević (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
Milosavlevic mbi raportet serbo-shqiptare. Në ditët në vijim dialogplus do të botojë
pjesët e tjera të kësaj trajtese.
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Tregim

AVNI DEHARI

FORCA MAGJIKE E SHPATËS SË GJERGJIT
Kishin kaluar thuaja dy vjet të plota nga beteja e fundit në afërsi të Shkupit.
Mehmeti nuk ishte dukur më në Arbëri. Humbjet e mëdha, që kishte pësuar në atë
vend, nuk i jepnin zemër të dërgonte ndonjë ushtri kundër Gjergjit tonë, që nuk po
mposhtej se nuk po mposhtej.
Kishte dërguar trima të mëdhenj në krye të ushtrive të armatosura si s’ka më
mirë, por kot. Kishte pritur t’ia sillnin bridhinë o të gjallë, o të vdekur, por kot. Sa e
sa komandantë të tij kishin lënë eshtrat në atë copë tokë, që ma quanin Arbëri. Sa e
sa komandantë të tjerë ishin turpëruar. Të shkretët ose kishin marrë me vrap ikën,
që ta shpëtonin kokën, ose kishin rënë robër. Për lirimin e tyre, që ishin zënë si
minjtë në çark, Mehmeti, mbret i perandorisë më të madhe në botë, ishte shtrënguar
të paguante me dukate ari. Nuk i dhimbseshin aq dukatet, sa i vinte inat kujt ia
kishte dhënë. Një kaçakut! Kishte humbur aq shumë ushtarë në atë vend, sa nuk
mund t’i numëronte. Ky Mehmet, që bota e quante “fatih1”, kishte shtruar princa e
mbretër me nam, por s’po ia dilte ta shtronte një cub! Kishte pushtuar
Kostandinopojën, hej Kostandinopojën, por s’po e pushtonte dot Krujën, që nuk
ishte as sa një lagje e këtij qyteti me famë botërore! “Turp, turp!” ‒ u thoshte
këshilltarëve dhe komandantëve të tij, sa herë bëhej fjalë për Arbërinë.
Meqë me ushtarë e me armë nuk ia kishte dalë t’ua vinte zgjedhën arbërve
kryengritës, vendosi ta lodhte mendjen për të gjetur një udhë tjetër, që do t’ia
zbardhte faqen. Mblodhi njerëz nga anë e anës së mbretërisë së tij për t’u
këshilluar, se si t’ia bënte që ta thyente Gjergjin dhe ta pushtonte Arbërinë. Premtoi
shpërblime të mëdha në argjend e në ar për atë që do ta gjente mënyrën për t’ia
thyer zverkun kaçakut, që nuk e hiqte nga koka përkrenaren me brirë dhie.
Njerëz të mençur e të mësuar, burra e gra, të rrahur në vaj e në uthull,
magjistarë e falltarë, që u kishte dalë fama edhe përtej mbretërisë së madhe të
Turqisë, iu përgjigjën thirrjes së sulltanit të tyre. Çdo ditë i dërgonin këshilla e
mendime si të mposhtej i pari i Arbërisë, që ata e quanin vetëm Skënderbej e kurrë
Gjergj.
Dikush e kishte këshilluar ta lidhte me flokë grash. Litarët e zinxhirët nuk
bënin punë, kurse floku i grave paska një magji, që po ua pika forcën ose po i
vënka në gjumë ata që nuk i vret hekuri, as nuk i djeg zjarri. Një tjetër i kishte
thënë t’ia rrëmbente përkrenaren me brirë dhie kaçakut të maleve, sepse aty na e
paska shpirtin dhe forcën, që s’u mposhtka dot. Disa e kishin mësuar t’ia thyente
shpatën Gjergjit, me të cilën ai i korrte armiqtë e Arbërisë. Kishin shtuar se vetëm
në dorën e tij ajo shpatë kishte forcë magjike për të prerë numër të madh
kundërshtarësh, madje edhe një ushtri të tërë! Në dorë të tjetërkujt ajo u
1

Pushtues
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shndërruaka në shpatë krejt të rëndomtë, si çdo shpatë tjetër, ndoshta edhe më e
pavlerë. Pra, sipas tyre, që të mposhtej Gjergji i Arbërisë, duhej t’i rrëmbehej dhe
t’i thyhej shpata. Po nuk iu thye menjëherë, shtonin ata, shpata, që ishte magjike,
sërish do të ikte tek i zoti.
Rrëmbimi i përkrenares dhe thyerja e shpatës, Mehmetit iu dukën përrallë me
kapuç. As që e lodhi mendjen për to. Këshilla për ta lidhur me flokë grash i pëlqeu,
por ku të gjendej ajo grua, që do ta lidhte të parin e Arbërisë. Vërtet Donikës
bishtalecat ia preknin edhe thembrat, por ç’e do: ajo nuk e lidhte se nuk e lidhte
Gjergjin e saj. Një ditë i erdhi një këshillë, që e la gojëhapur: “Gjergjin e pret
vetëm shpata e vet!” Nga ajo ditë Mehmeti vetëm këtë këshillë bluante në kokë. I
harroi edhe vargjet, me të cilat, kur kujtonte Arbërinë, mallkonte të parin e saj. Me
këtë këshillë ndër mend e merrte gjumi, me këtë këshillë ndër mend e fillonte ditën.
Gjergji dinte gjithçka ç’po kurdiste Mehmeti në kryeqendrën e tij, në
Kostandinopojë, që pas pushtimit i vuri emrin Stamboll. Që të mos befasohej nga
ndonjë e papritur, që mund t’i përgatiste, i ra pash më pash Arbërisë dhe ngriti e
forcoi të gjitha kështjellat. Takoi princa, trima, njerëz të mençur e me përvojë, që
më shumë se gjithçka në jetë e donin Arbërinë të lirë, të fortë e të pamposhtur.
Stërviste ushtrinë, që t’i bënte ballë çdo sulmi. Ushtarët i kaliste të luftonin rrëzë
mureve të kështjellave, në fushë të hapur, në brigje të pjerrëta, në pyje të dendura e
në lugina të thella. Me luftëtarët, që nuk po përmbaheshin, vendosi t’ia mësynte
edhe kështjellës së Beratit, që Murati, sa kishte qenë gjallë, e pati pushtuar me
dredhi.
Një ditë Gjergji ia behu në Dibër te Moisiu. Për te ky bashkëluftëtar dhe te ky
trim i rrallë vinte me kënaqësi të madhe. Vetëm kur e shihte, i dukej se ia
lehtësonte gjysmën e barrës së Arbërisë, që i rëndonte mbi supe. Me punë e pa
punë ia mësynte dhe ndalej te ai me ditë të tëra. Para çdo beteje, pasi këshillohej
me trimat e tjerë, vendimet i merrte në fund pasi ulej e kuvendonte edhe me të.
Çdoherë prej tij dëgjonte këshilla e mendime, që i bënin të ngadhënjenin mbi çdo
armik, sado i madh e i fortë që mund të ishte. Gjergji, kësaj radhe, ia kishte mësyrë
të këshillohej për punën e Beratit. Nga vetë Moisiu donte të mësonte edhe për disa
lëvizje, që po bëheshin kohët e fundit në viset e tij. Gjithandej flitej se po vinin
njerëz nga anë e anës në Dibër. Madje kishin pikasur edhe shumë venedikas, që
kurrë ma parë nuk kishin dalë andejpari.
‒ Të parët, Gjergj, janë lajmëtarët e mi. Atyre nuk u zënë këmbët të më
njoftojnë për lëvizjet e turqve.
Gjergji, si çdo herë, e besoi plotësisht dhe Moisiu mbeti i kënaqur.
‒ Po venedikasit...?!
‒ Venedikasve, Gjergj, u ka hyrë lepuri në bark. I frikësohen Mehmetit më
shumë se djallit.
‒ Këtë e di. Po këndej ç’duan?!
‒ Ata në det janë të fortë. Kanë besim se flota e tyre mund t’u bëjë ballë me
sukses turqve. Druajnë se ndonjë ushtri e tyre, që mund të kalojë këndej, do t’ua
rrezikojë qytetet.
‒ Dreqërit... ‒ tundi kokën Gjergji, që nuk po i besohej se mund të vinin
vetëm për këtë punë.
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Moisiu, që ishte mësuar t’i besonte kryekomandanti për çdo gjë, u bë dhe në
fytyrë.
Gjergji papritur vuri dorën mbi llërën e djathtë, ku shenja e shpatës nisi t’i
bënte “fër‒fër”.
‒ Ç’ke, Gjergj?! ‒ e pyeti Moisiu, që u zverdh edhe më shumë.
‒ Asgjë, Moisi. Shpesh ndodh të më shqetësojë shenja në llërë. Mund të më
paralajmërojë për ndonjë befasi të Mehmetit.
‒ Edhe ti, Gjergj! ‒ mbeti gojëhapur Moisiu, që nuk po dinte çfarë të thoshte
më shumë.
‒ Ka lëvizur gjë te kështjella në lug të Drinit? ‒ e pyeti Gjergji Moisiun, që e
njihte më mirë se çdokush tjetër gjendjen në atë vend.
‒ Për fat të keq, kështjella është forcuar shumë. Turqit kanë marrë armë, sasi
të mëdha gruri dhe forca të reja, ‒ i tha Moisiu duke shfryrë mllefin kundër tyre.
‒ Sikur të kishe gjetur ndokënd të të zëvendësonte dhe të ishim nisur për në
Berat? Si kjo në lug të Drinit dhe ajo kështjellë na është bërë ferr në sy. S’mund t’i
durojmë më turqit atje.
‒ Unë, Gjergj, duhet të qëndroj këtu. Po mori vesh Mehmeti, se tok me ty
gjendem atje, nuk lë pa dërguar ndonjë ushtri këndej, që të na dëmtojë keq. Nuk
kam besim që ndonjë tjetër mund t’i kundërvihet si duhet turqve. Mos kishte qenë
më mirë edhe Beratin ta kishim lënë për më vonë?
Gjergji u habit nga ngurrimi i Moisiut. Edhe në situata më të vështira ai
gjente zgjidhje, që sillnin përfundime të suksesshme. Kësaj radhe sikur për të ishin
mbyllur të gjitha shtigjet. E pushtoi edhe njëherë me shuplakë shenjën, që po e
shqetësonte në llërën e djathtë dhe ia hodhi një vështrim Moisiu. Për çudi ai u zbeh
edhe më shumë dhe u hutua fare. Gjergjit i erdhi keq. Me kërkesat, që ia bëri, iu
duk se ia shtoi edhe më brengat për kështjellën në lug të Drinit, ku turqit po i rritnin
forcat. Madje i shkoi mendja, mos bashkëluftëtari i tij ishte lodhur nga luftërat e
herëpashershme. “S’ka faj, ‒ mendoi me vete, ‒ iu ka bërë gjatë. Është këtu në kufi.
Natë e ditë nuk i heq armët nga brezi”.
Ishte vapë e madhe qershori. Gjergji, Muzaka, Tanushi, Krutani, Leka, Pepa
e të tjerë me ushtarët e tyre rrethuan kështjellën e Beratit. Përdredhoret, që ua
kishte dërguar Alfonsi i Napolit, i drejtuan nga muret e saj të larta e të gjera. Dy
ditë me radhë hodhën pandërprerë gurë të mëdhenj.
Të rrethuarit, që në fillim nuk e përfillën armikun, i kapi frika, kur panë
muret e çara të kështjellës. Dërguan disa burra te i pari ynë t’i kërkonin kushte për
dorëzim. Përpos jetës, lypën edhe një muaj kohë që të largoheshin nga kështjella.
Gjergji u tha shkurt: “Në doni të dorëzoheni, hapni rrugë, ndryshe na pritni. Tash
mund të dilni të gjallë dhe me armë. Më vonë, jo!” Turqit shkuan të këshilloheshin
edhe një herë me të vetët. Të nesërmen u paraqitën sërish, por me kërkesa të tjera.
Kështu, hiq e mos këput, i kaluan disa ditë pa sulme. Në fund kërkuan, së paku t’u
jepeshin dy javë kohë që ta dorëzonin kështjellën. Gjergji, sërish kundërshtoi.
Bashkëluftëtarët e tij, ngulën këmbë të pranohej kushti i armikut. Arsyetonin se
kështjella, përpos mureve, rrethohej me shumë shkëmbinj të mëdhenj e të thepisur.
Edhe po të luftonin me shpirt, thoshin, nuk mund të futeshin në të para dy a tri
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javësh dhe pa shumë viktima. Pra, duke pritur sipas marrëveshjes, do t’i kursenin
ushtarët dhe armët. Gjergji, pa dëshirën e tij, u pajtua me mendimin e tyre.
Vuri rojat mbi majat e maleve përreth të vrojtonin mos u vinin të rrethuarve
forca për ndihmë. Në rrafsh, me një numër të madh kalorësish la Muzakë Topinë,
të komandonte në vend të tij. Në pyjet, që shtriheshin në të dyja anët e lumit, la
Tanushin, Hamzanë, Muzakën e Elinës dhe disa trima të tjerë, që po të paraqitej
nevoja të hidheshin papritur mbi armiqtë. Vetë me Krutanin, me Ndocin, me Kolën,
me Lekën, me Aleksin, me Pepën dhe me disa të tjerë, me një pjesë të ushtrisë, doli
të shihte mos ndonjë ushtri e madhe turke përvidhej nga Dibra. Vërtet atje ishte
Moisiu, por siç e kishte parë të lodhur e të dëshpëruar herën e fundit, druante mos
nuk ishte në gjendje t’u bënte ballë turqve, që mund të mësynin për në Berat.
Pritja e gjatë dhe vapa e padurueshme e qershorit, që po digjte edhe gurin, i
kishte molisur ushtarët e Muzakës. Ata, tok me një tufë napolitanësh, që i kishte
dërguar për ndihmë Alfonsi, ishin shpërndarë gjithandej. Sa laheshin në lumë, sa ia
merrnin gjumit nën hijet e drurëve të bindur se kështjellën do ta merrnin në ditën e
caktuar pa derdhur pikë gjaku. Edhe rojat majë maleve nuk po qëndronin në këmbë
si herëve të tjera. Ishin futur e po pushonin në pyjet plot fresk. Shpresonin se turqit,
pas dy javësh, do ta dorëzonin kështjellën pa luftë.
Sulltan Mehmeti, ishte njoftuar në hollësi për kështjellën dhe për çdo gjë
rreth saj. Me të shpejtë nisi një ushtri të madhe në krye me Isa Beun. Kësaj radhe
turqit nuk erdhën nga Dibra, ku ishte Moisiu dhe ku mund t’i ndalte rrugës Gjergji.
Ata hynë nga Greqia dhe me shpejtësi të madhe mësynë Beratin. Së pari asgjësuan
rojat, që i zunë në befasi. U hodhën papritur edhe mbi ushtarët e Muzakës, që të
shpërndarë andej-këndej, mezi ia dolën t’i merrnin armët për ta ndalur turrin e
kalorësve të panumërt turq.
Muzakë Topia, edhe pse mblodhi një pjesë të ushtrisë dhe nisi të luftonte me
trimëri të madhe, nuk mundi ta përballonte armikun. Turqit, që erdhën si vërshim, e
thyen dhe e vranë. Ushtria e tij, ku bënin pjesë edhe napolitanët, që mbeti pa
komandant, nuk dinte nga t’ia mbante. As Tanushi, as Hamzai, as Muzaka i Elinës
me trimat e tyre, edhe pse u përpoqën, nuk ia dolën t’ia ndalnin furinë armikut. Që
të mos e pësonin si Muzakë Topia, u tërhoqën me pak humbje.
Gjergji me ushtarët e tij po ngutej për në Berat. Ishte afruar dita për
dorëzimin e kështjellës, andaj donte të ishte pranë bashkëluftëtarëve. Gati mbeti pa
mend kur ndeshi në ushtarët tanë, që kishin marrë arratinë të shpëtonin jetën. Mori
vrapin të arrinte sa më shpejt aty ku turqit po bënin kërdinë. Derisa erdhi afër
qytetit, ushtria e Muzakë Topisë, ishte shpartalluar thuaja e tëra.
Turqit shpejt e shpejt i futën në kështjellë të gjitha përdredhoret dhe armët, që
ia kishin dalë t’i plaçkitnin. Të ndezur nga flaka e fitores dolën sërish jashtë
mureve, që t’i ndiqnin edhe ata pak arbër që nuk gjenin vend për t’u fshehur.
Gjergji nuk po përmbahej nga hataja që pa. U lëshua mbi ushtarët e Isa Beut
me një furi, që nuk ishte parë deri më atëherë. Duke e vringëlluar shpatën sa
majtas, sa djathtas, sa para, sa prapa, i mori përpara si të ishin berra. Ai dhe trimat e
tij, edhe pse po i grinin me shpatë, Isa Beu me luftëtarët e tij nuk po sprapsej lehtë.
Kryetrimi i ndezur nga mllefi, me tërbim të papërmbajtur, u fut në mesin e
kalorësve të armikut dhe po bënte kërdinë. Turqit nisën të tërhiqeshin, sepse po e
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pësonin keq. Vetëm kur panë përkrenaren me dy brirë dhie, që ishte ndarë nga të
vetët për t’i ndjekur, u kthyen dhe e rrethuan nga të gjitha anët. Të joshur nga
shpërblimet e mëdha, që kishte premtuar Mehmeti, nuk e përfillnin fare vdekjen. Si
hiena të uritura u hodhën kush i pari t’ia merrte kokën ose t’ia hidhte litarët a
zinxhirët, që t’ia dërgonin trofe të parit të tyre. Derisa një kalorës turk po mësynte
ta godiste në ballë a në gjoks, një tjetër si panterë iu hodh në vithet e kalit dhe iu
var për qafe. Gjergji e hetoi dorën e armikut, që po përpiqej ta rrëzonte përtokë.
Turku, që i qëndronte përballë, ia gërvishti faqen me majën e shpatës. Kryetrimi,
kur ndjeu t’i shkonte currili i gjakut deri në mjekër, me një të goditur ia hodhi
shpatën përdhe. Me forcën që mblodhi si kurrë ndonjëherë, e goditi me shpatë dhe
e çau përgjysmë fatziun. Me një të përkulur të shpejtë të trupit e rrotulloi dhe e
hodhi poshtë turkun, që nuk po ia lëshonte qafën. Me shpatën e skuqur, nga gjaku i
kalorësit që vrau pak më parë, ia flaku kokën si një vegsh të thyer.
Ndoci, Krutani, Gjeloshi, Leka, Aleksi, Pepa dhe luftëtarë të tjerë, të
shqetësuar për të parin tonë, që fillikat po luftonte me ushtarët e Isa Beut, u hodhën
si luanë mbi kundërshtarët. Me shpejtësi të madhe arritën edhe Tanushi, Hamzai e
Muzaka i Elinës me një pjesë të ushtarëve, që ia kishin dalë t’i mblidhnin. Po të
mos ishte ndihma e tyre e pakursyer, Gjergji vështirë se do të shpëtonte i gjallë nga
armiqtë, që po ia ngushtonin rrethin dhe po i turreshin si valë deti. Turqit, që u
përballën me sulmin e stuhishëm të trimave, që iu bën krah kryekomandantit,
harruan shpërblimet që lakmonin. U thyen dhe morën ikën me kuajt që vraponin
me të katra.
Aleksi, që thua se po fluturonte me kalë, i arriti dhe i rrëzoi disa armiq duke i
goditur pas shpine. Një ushtar turk, për ta ndalur kalorësin arbër, që po ua shuante
jetën me shpatë, e gjuajti me shigjetë dhe e qëlloi mu në gjoks. Gjergji, me ta parë
bashkëluftëtarin e tij, që ra nga kali dhe po përpëlitej me shpirt, u çart edhe më
shumë. E arriti vrasësin dhe me një të goditur të fortë e çau më dysh. Edhe Tanushi
e Hamzai, me disa të tjerë, me kuajt e shpejtë si era, i zunë disa nga kundërshtarët
dhe i rrëzuan pa shpirt përtokë. Ata, duke i goditur nga prapa, nuk iu ndanë deri te
kështjella, ku u futën për t’i shpëtuar vdekjes së sigurt.
Gjergji, kur pa trimat e tij, me sy të përlotur rreth trupit të pajetë të Aleksit,
mezi u përmbajt. Zemra donte t’i shpërthente nga gjoksi. Edhe pse kishte vrarë
armiq, si kurrë ndonjëherë, nuk mund të pajtohej me dëmet që kishin pësuar. Në të
gjitha betejat, që kishte zhvilluar deri më atëherë, nuk kishte humbur aq ushtarë sa
atë ditë. Pas kështjellës, në lugë të Drinit, që turqit e kishin marrë me dredhi gjashtë
vjet më parë, ky ishte dështimi më i madh për të. Gjaku nga buzët e çara, që i
kafshonte me forcë dhe nga e prera në faqe, i përzihej me djersët dhe ia qullte
rrobat dhe trupin, që po i dridhej nga zemërimi. Shpata i kullonte kuq, sikur ta
kishte mbajtur në një pellg gjaku.
Bashkëluftëtarët e tij, po ashtu ishin të shqetësuar pa masë, ngaqë numri i të
rënëve ishte shumë i madh. Edhe pse rrallë ndonjëri nuk kishte marrë ndonjë plagë,
nuk e ankonin veten. Ia kishin ngulur sytë të parit të tyre, që atë ditë nuk po
përmbahej, siç bënte në beteja të ashpra dhe në raste shumë të rënda.
Të dërrmuar trupërisht dhe të këputur shpirtërisht, me të rënë terri i natës,
morën rrugën për në Krujë.
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FAKTE NGA JETA E SKËNDERBEUT

Çdo komb ka një Hero Kombëtar. Por rrallë i ndodh një vendi kaq të vogël si
Shqipëria të ketë për të tillë, një figurë si Gjergj Kastriot Skënderbeun. Jo thjesht se
për 25 vjet ai e ktheu Shqipërinë në një barrierë të sigurt ndaj ushtrive turke, por
njëkohësisht ai u bë barrierë që osmanët mos të përparonin më tej në Evropë. Për
këtë qëllim Evropa e njeh Skënderbeun si një “Atlet të Krishtit”, një mbret dhe një
luftëtar, që, nëse nuk do të ekzistonte, kishte gjasa që kontinenti të ndërronte fenë.
Me rastin që dje Heroi ynë Kombëtar kishte ditën e vdekjes “Tirana Observer” sot
boton 50 ngjarje dhe fakte nga jeta e heroit, ngjarje në formë të përmbledhur.
1. Gjergj Kastriot Skënderbeu lindi në Dibër, më 6 maj të vitit 1405. Vdiq në
qytetin e Lezhës, më 17 janar të vitit 1468. Ai jetoi 62 vjet, 9 muaj e 12 ditë.
Skënderbeu është figura më e shquar në historinë e Shqipërisë.
2. Gjergj Kastriot Skënderbeu mban titullin Hero Kombëtar që nga viti 1965,
titulli më i lartë dhe i vetëm që mban një shqiptar për vlerat e larta të figurës së tij.
3. Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit, princit të
Shqipërisë së Veriut dhe i princeshës malazeze, Vojsava. Gjergji ishte fëmija i
fundit midis 4 djemve dhe 5 vajzave.
4. Gjergj Kastriot Skënderbeu u martua me Donika Aranitin nga Kanina e
Vlorës dhe me të pati një djalë, Gjonin, emrin e të cilit ia vuri për nder të të atit. Për
nder të të atit, i biri i Gjonit mori emrin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut.
5. Vlera më e lartë kombëtare e figurës së tij është se për 25 vjet ai mbajti larg
Shqipërisë ushtrinë turke, duke e thyer pothuajse në çdo betejë. Janë të shumta
betejat e fituara nga Skënderbeu së bashku me ushtrinë e tij.
6. Vlerat e figurës së Skënderbeut janë ndërkombëtare, duke qenë se ai u bë
prijësi i barrierës ndaj ushtrive turke për pushtimin e Evropës dhe mosshtrirjes së
fesë islame në kontinentin evropian.
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7. Gjergj Kastrioti Skënderbeu i përkiste fesë së krishterë. U shndërrua në
mysliman, pasi shkoi në ushtrinë turke dhe më pas u kthye përsëri i krishterë. Kjo
ishte feja më e përhapur në Evropë në atë kohë.
8. Nga personalitete të huaj, nga historinë të huaj, ai ka marrë epitete të tilla si
“Atlet i Krishtit” dhe “Ideatori i Aleancës së Parë Euroatlantike”. Epitete këto që e
ngrenë shumë lart figurën e Heroit tonë Kombëtar.
9. Mendohet se Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte shtatshkurtër, truplidhur dhe
shumë i fuqishëm. Shpata të cilën përdori ai ishte e vështirë për ta përdorur një
njeri i zakonshëm për nga pesha e saj.
10. Sot në botë emrin e Gjergj Kastriot Skënderbeut e mbajnë sheshe të shumta
në kryeqytetet më të rëndësishëm të botës, duke filluar që nga Tirana, Prishtina,
Zyrihu, Parisi, Roma, Çikago, Shkupi, etj.
11. Buste dhe shtatore të Skënderbeut ndodhen në Londër, Spanjë, Buones
Aires, Neë York, Kanada, Kosovë, Tiranë. Në të gjitha punimet artistike, Heroi
Kombëtar qëndron hipur mbi kalë duke simbolizuar luftëtarin.
12. Përkrenarja me kokën e dhisë që mbante Skënderbeu ishte një simbol i
huazuar nga legjendat e Pirros së Epirit dhe Aleksandërit të Madh. Ajo është me
metal të bardhë dhe me një rrip (ruban) të larë me ar.
13. Janë dy shpata të Skënderbeut. E para i është dhuruar nga Papa në
Krishtlindjet e vitit 1466 dhe është me trup të drejtë, e gjatë 85.5 centimetra dhe e
gjerë 5.7, peshon 1.3 kg. E dyta është model turk, është 121 cm dhe peshon 3.2 kg.
14. Kali i Skënderbeut është një tjetër simbol që ka shoqëruar heroin. Sipas
Barletit, ai ishte i bardhë, i një race të zgjedhur. Pas vdekjes së Skënderbeut, ai nuk
pranoi t’i hipte njeri tjetër dhe ngordhi.
15. Në moshë të vogël së bashku me tre vëllezërit e tij, Skënderbeu u mor peng
nga Sulltan Murati II, si ndëshkim për luftën që i shpalli Gjon Kastrioti, i ati i
Skënderbeut, si dhe u vendos në Edrene të Turqisë.
16. Për trimërinë dhe zotësinë në artin ushtarak që tregoi gjatë betejave me
ushtrinë osmane, gjatë betejave në Azinë e Vogël, Skënderbeu mori nga Sulltani
titullin e gjeneralit. Skënderbeu studioi në Stamboll artin ushtarak, njihte gjuhën
osmane, latine dhe shqip, si dhe shkruante dhe kishte oratori të lindur. Ballkani dhe
Azia e Vogël ishin disa nga detyrat e tij ushtarake pas mbarimit të shkollës, duke u
dalluar për trimëri.
17. Familja e Kastriotëve kishte një principatë të vogël në malet midis Matit
dhe Dibrës, në kufirin verior, në zotërimet e Topiajve. Kostandin Kastrioti e filloi
sundimin e tij mbi këtë principatë në vitin 1383.
18. Gjatë gjithë jetës së tij, Gjergj Kastriot Skënderbeu zhvilloi 30 beteja, nga
të cilat 29 prej tyre i fitoi dhe vetëm një humbi. Betejat e udhëhequra nga
Skënderbeu kanë qenë nga më të fortat dhe më të përgjakshmet.
19. Dy janë uniformat që ka përdorur Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E para ishte
uniforma e luftës, me përkrenare dhe parzmore. Ndërsa veshja tjetër që përmend
Barleti është ajo popullore me qeleshe dhe xhubletë.
20. Eshtrat e Skënderbeut u zhvarrosën nga turqit pas rënies së Krujës, më
1480, 12 vjet pas vdekjes. Varri i tij, që ndodhej në Kishën e Shën Nikut në Lezhë,
u dhunua dhe eshtrat u morën si hajmali nga ushtarët turq.
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21. Skënderbeu ka deklaruar se, “unë jam pasardhës i Pirros së Epirit”. Marin
Barleti në veprën e tij thotë se Skënderbeu i referohej shpesh origjinës së Pirros.
22. Dy herë Papa Piu II kërkoi të vinte në Shqipëri me qëllim kurorëzimin
mbret të Skënderbeut. Në arkivat e Vatikanit ndodhet dokumenti që do të
kurorëzonte Skënderbeun, Mbret të Epirit.
23. Emrin e Skënderbeut e mbajnë të paktën 10 objekte dhe institucione. Tri
rrugë në Tiranë, Durrës e Krujë; një muze në Krujë, një fshat në Librazhd, një pije
alkoolike konjak, një skuadër futbolli e Korçës, universiteti ushtarak, një titull i
lartë, “Urdhri Gjergj Kastriot Skënderbeu” dhe një shesh në kryeqytet.
24. Emri i Skënderbeut u propozua nga Sami Frashëri t’i vendosej kryeqytetit
të vendit. Në 1889 në veprën e tij “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet”,
Frashëri mendon që qyteti të ngrihej në fushën e Tiranës.
25. Biografi i parë i Skënderbeut ka qenë Marin Barleti, në vitet 1504, me
veprën “Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut”, botuar në gjuhën latine.
Ndërsa në gjuhën shqipe Fan Noli, Sabri Godo dhe historiani Kristo Frashëri.
26. Familja e Kastriotëve kishte një principatë të vogël në malet midis Matit
dhe Dibrës, në kufirin verior, në zotërimet e Topiajve. Kostandin Kastrioti e filloi
sundimin e tij mbi këtë principatë në vitin 1383.
27. Rreth 60 kilometra katror dhe një kështjellë iu dhuruan Skënderbeut nga
Mbreti i Napolit, Alfonso, në shenjë mirënjohjeje për ndihmën që i dha. Ky vend
edhe sot është pronë e pasardhësve të Skënderbeut.
28. Lekë Zaharia, Moisi Golemi, Hamza Kastrioti, Gjon Muzaka, Pal Engjëlli,
Gjergj Araniti, Andrea Topia, Vrana Konti, ishin bashkëpunëtorët më të afërt të
Skënderbeut. Megjithëse dy prej tyre e tradhtuan.
29. Fjalimi më i rëndësishme dhe më i mbajtur mend, është ai i mbërritjes në
qytetin e Krujës. Fjalët “lirinë nuk ua solla unë, por e gjeta në mesin tuaj”, kanë
vlerë letrare dhe mendimi edhe sot e kësaj dite.
30. Për Gjergj Kastriot Skënderbeun shkrimtari Longfelloë ka shkruar poemë,
opera nga François Francoeur dhe François Rebel dhe një tjetër e shkruar nga
Antanio Vivaldi, piktori i madh Rembrand ka bërë pikturë portretin e tij.
31. Për figurën e Skënderbeut dhe për personazhin të tij janë shkruar në të
gjithë botën 600 libra, mes tyre romane, libra historikë dhe tregime, madje edhe
legjenda, duke e ngritur në piedestal figurën e Skënderbeut.
32. Tri mbahen mend si tradhtitë më të mëdha ndaj Skënderbeut. Nipi i tij,
Hamza Kastrioti, princi Moisi Golemi dhe tradhtia në betejën e Beratit, betejë kjo
që është konsideruar e vetmja e humbur nga ushtria e Skënderbeut. Ballaban Pasha
ishte gjenerali turk që u ndesh më tepër me Skënderbeun. Ballabani ishte shqiptar
dhe për portën e lartë ishte i vetmi që e njihte artin e luftës së Skënderbeut. Në një
betejë i vrau 8 komandantë të lartë Skënderbeut.
33. Tri herë qyteti i Krujës, që ishte dhe qendra e Skënderbeut, u rrethua nga
ushtritë osmane. Dy herë nga sulltanët dhe një herë nga gjenerali më i lartë turk,
Evrenoz Pasha. Por nën mbrojtjen e Skënderbeut qyteti asnjëherë nuk ra.
34. Dy sulltanë erdhën vetë në Shqipëri për të ndëshkuar Skënderbeun. Murati
II, i cili thuhet se pas humbjes vdiq nga hidhërimi gjatë rrugës së kthimit, si dhe
djali i tij, Mehmeti, i cili e la në mes rrethimin e Krujës.
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35. Në të tri rrethimet e Krujës Skënderbeut iu desh të përballej me një ushtri
shumë herë më të madhe në numër. 100 mijë me Sulltan Muratin dhe po kaq me
Sulltan Mehmetin dhe gjeneralët.
36. Titulli Skënderbej “Iskander Bej” ose “Aleksandër i Madh”, iu dha nga
Sulltan Murati II, pas fitoreve të betejave në Azi. Gjithashtu iu dha dhe titulli
“Sanxhakbej” për zonën e Shqipërisë në vitet 1437-1438.
37. Rreth pesë mijë të vrarë mendohet se është numri më i madh i ushtarëve që
ka humbur Skënderbeu në një betejë. Historianët turq thonë se beteja e Beratit ishte
dështimi më i madh i Skënderbeut.
38. Një herë Skënderbeu vendosi paqe të përkohshme me Sulltan Mehmetin
pas disfatave të ushtrisë turke. Historianët kanë mendime të ndryshme, por Barleti
thotë se osmanëve u duhej të linin pak kohë Skënderbeun dhe të merreshin me
luftërat në Bosnjë dhe Azi.
39. Më 1443 Skënderbeu braktisi ushtrinë turke. I dërguar nga Sulltani për t’u
ndeshur me hungarezët e drejtuar nga Janosh Huniadit, Skënderbeu me ushtarët e
tij besnikë largohet nga beteja dhe drejtohet për në Shqipëri.
40. Më 28 Nëntor të vitit 1443 u shpall rimëkëmbja e principatës së
Kastriotëve. Kjo ndodhi pasi Gjergj Kastrioti me një sërë masash ushtarake shtiu në
dorë qytetin e Krujës dhe atje ngriti flamurin kuq e zi.
41. Lufta e kalorësisë ishte një nga mjeshtëritë e Skënderbeut. Kalorësia e
pajisur me armë të lehta ishte një nga më të përdorshmet, duke bërë që të sulmonte
radhët e armikut dhe të tërhiqej shpejt.
42. Pas 25 vitesh luftë, në janar të vitit 1468 Skënderbeu thirri një tjetër kuvend
me princat shqiptarë. Barleti thotë se ato ditë Skënderbeu u sëmurë rëndë nga ethet
dhe shëndeti i tij nuk u përmirësua më.
43. Për vdekjen Skënderbeut ka pasur disa hipoteza. Në veprën e Barletit
thuhet se ai vdiq në moshën 62-vjeçare pa asnjë shkak natyror. Vitet e fundit
studiuesi Aurel Plasari hedh tezën se Skënderbeu mund të jetë helmuar.
44. Lidhja e Lezhës është i pari bashkim i princërve shqiptarë për të
kundërshtuar pushtimin osman. Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte organizator i
kësaj lidhjeje historike nga ku nisi dhe qëndresa e arbrit.
45. Gjoni, djali i vetëm i Skënderbeut, u largua në Napoli pas vdekjes së të atit,
ku mori titullin “Dukë” dhe “Kont”. U martua me Irena Brankoviç Paleologu,
pasardhësja e fundit e familjes perandorake të Bizantit dhe patën shumë fëmijë.
Pasardhësit u shpërngulën në Leçe, në vitin 1700.
46. Gjyshi i Gjergj Kastriot Skënderbeut, Gjoni, vendosi sundimin e tij në
Krujë në vitin 1439, por mësohet se Venediku e shpalli armik dhe i preu kokën në
Durrës, në vitin 1402. Pas atij erdhi i biri, Gjoni, babai i Skënderbeut, i cili e mori
Krujën përsëri dhe gradualisht e shtriu sundimin e tij mbi Tiranën, Matin, Dibrën
dhe Mirditën, nga Prizreni në lindje, deri në detin Adriatik në perëndim.
47. Nga viti 1407 deri më 1430, Gjoni luftoi periodikisht me turqit, u mund 3
herë dhe u detyrua të pranonte kushte të rënda paqeje. Pas humbjes në vitin 1421,
ai mbante një kontroll të kufizuar në principatën e tij.
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48. Pas Kuvendit të vitit 1443, Skënderbeu më 2 mars të vitit 1444, mbajti
Kuvendin pasues në Katedralen e Shën Kollit të qytetit të Lezhës. Ky ishte i pari
Kuvend Kombëtar i princërve dhe i fisnikëve shqiptarë të shek. XV.
49. Portreti më i hershëm i Gjergj Kastriot Skënderbeut daton në vitin 1466.
Gentile Bellini, në vitin 1466 kur Heroi vizitoi qytetin e Lagunovës në Itali, e
pikturoi atë me urdhër të autoriteteve venedikase, sipas autorit Friedrich Kenner,
mendohet se portreti ka qenë me profil majtas.
50. Një fakt tjetër në jetën e Skënderbeut është edhe iniciativa papnore
enciklike për nderimin botëror të Gjergj Kastriotit. Me iniciativën e tij papa i romes
mendoi t’i jepte këtë titull të lartë Heroit tonë Kombëtar, i cili është një nga
vlerësimet më të mëdha në atë kohë.
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REZEHANA HYSA

REFORMAT QË NDËRMORI MBRETI ZOG NË
DIGASTERIN E ARSIMIT
Në vigjilje të 90 vjetorit të themelimit të Mbretërisë shqiptare
“Abetare bukuroshe
fletë të bardha pikaloshe
fort të dua të mësoj
qysh atdheun ta nderoj.
Do mësoj që jam shqiptar
i vërtetë, jo gënjeshtar
dhe Shqipërisë më çdo hall
t’i qëndroj si trim në ballë”.
(Abetare e vitit 1938)
Hyrje
Ahmet Zogu është ndër politikanët më karizmatik që ka njohur historia e
Shqipërisë.I arsimuar në akademinë ushtarake në liceun Francez të Gallatasarait ne
Turqi. Gjatë luftës ballkanike me gradën kolonel bashkë me një fuqi me rreth 2000
burra të armatosur matjan u nis për në Shkodër kundër ushtrive sërbomalazeze.Mori pjesë në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë si përfaqësues i
Matit.Me ardhjen e Princ Vidit ishte ndër përkrahësit më të fuqishëm të tij .Në
vitin 1915 luftoi kundër qeverisë së Esat Pashë Toptanit dhe me 27 janar të vitit
1916 pas ikjes së tij formoi qeverinë lokale dhe vazhdoi marshimin për
Kavajë,Peqin,Elbasan,Lushnjë,Fier,Berat,Skrapar.Më 18 mars 1916 mori inciativë
për të mbledhur një Asamble konstituive në Elbasan dhe ftoi gjithë bashkitë e
Shqipërisë,gjithë kolonitë shqiptare dhe gjithë parinë e Kosovës për të biseduar për
punët e Shqipërisë dhe për të vendosur mbi fatin e saj.Autoritetet austriake të
tronditur nga kjo inciativë me karakter patriotik të tij më 14 prill 1916 e internuan
në Vjenë të Austrisë ku qëndroi deri në mbarim të Luftës së I-rë Botërore.Në vitin
1917 mori pjesë në delegacionin shqiptarë për ta uruar Perandorin Karli I I-rë në
detyrën e re.Kongresi i Lushnjës më 30 janar 1920,e emëroi atë ministër të punëve
të brendshme detyrë të cilën e mbajti deri më 14 nëntor 1920 gjegjësisht deri në
dorëheqjen e kabinetit të Sulejman Delvinës.Në prill të vitit 1921,Ahmet Zogu
zgjidhet deputet i Matit në parlamentin e parë kombëtar.Në shtator të vitit 1921 u
emërua kryekomand i fuqive në Mirditë ku me fuqitë e tij dhe pa derdhur asnje pik

135

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

gjaku i dha fund kryengritjes së armatosur dhe qëndroi në ballë të luftës kundër
ushtrive jugosllave derisa kjo e fundit u detyrua që në Konferencën e 18 nëntorit
1921 në Paris ti liron të gjithë tokat shqiptare. Më 4 nëntor të vitit 1921, emërohet
nga qeveria, komandant i operacioneve ushtarake për krahun lindor kundër
serbëve.Ndërsa në kabinetin e Xhafer Ypit më 1921 ishte ministër i punëve të
brendshme.Më 2 dhjetor 1922 për herë të parë Ahmet Zogu emërohet kryeministër
i Shqipërisë dhe ministër i punëve të brendshme,ndërsa në shtator të vitit
1923 ,Zogu konfirmohet edhe si kryetar i Partisë Popullore.Më 27 dhjetor të vitit
1923 në zgjedhjet për Asamblenë konstituive fitoi bindshëm,ndërsa më 6 janar të
vitit 1925 Këshilli i Naltë e dekreton kryeministër dhe ministër të punëve të
brendshme dhe me 25 janar të vitit 1925 Kuvendi Kushtetues shpalli Republikën
Shqiptare ndërsa dhjetë ditë më vonë, Ahmet Zogu u zgjodh nga Kuvendi
Kushtetues, kryetar i Republikës, duke qenë në të njëjtën kohë edhe kreu i pushtetit
ekzekutiv.
1. Ndryshimi i sistemit në Shqipëri gjegjësisht krijimi i mbretërisë
shqiptare
Për të ruajtur vazhdimësinë e qeverisjes së tij,Ahmet Zogu dhe përkrahësit e tij
menduan të ndryshonin formën e rregjimit në Shqipëri gjegjësisht prej Republike
në Monarki.Për të qenë më i sigurtë në hedhjen e hapave Ahmet Zogu kërkoi
opinionin e Fuqive të Mëdha në lidhje me formën e re të qeverisjes gjë që për të
cilën ngarkoi ministrin e punëve të jashtme të qeverisë shqiptare Hysen Vrionin të
merte masa të nevojshme diplomatike për të siguruar qëndrimin dhe mbështetjen e
kancelarive europiane për ndryshim të rregjimit në Shqipëri.Qeveria e Tiranës nuk
ngurroi të flirtonte me fqinjët përtej Adreatikut.Italia shprehu mbështetjen për
proklamimin mbret të Zogut ndërsa shtypi italian loboi me të madhe në arenën
ndërkombëtare për rolin qytetërues që do të luante monarkia shqiptare në Shqipëri
dhe më gjërë.Pastaj iu drejtua anglezëve me preteks që Londra ishte njohëse e mirë
në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe duke i argumentuar kësaj të fundit
se sistemi republikan i qeverisjes nuk garantonte sigurinë e domosdoshme për të
ndërtuar në Shqipëri një shtet mbi baza të shëndosha dhe se kurora mbretërore do të
përbënte një autoritet të përhershëm mbi konfliktetet e interesave personale të
klaneve të politikës shqiptare.Në fillim Londra u tregua skeptike ndaj arsyetimit të
Zogut duke aluduar se rregjimi monarkik nuk do të siguronte stabilitet të
brendshëm në Shqipëri.Ndërkaq Diplomacia jugosllave ndërimin e rregjimit e
konsideronte si çështje të brendshme të Shqipërisë.Ndërsa disa shtete të tjera të
Europës u shprehën me një indiferentizëm dashamirës.2
Pas aprovimit të ndryshimit të rregjimit nga faktori ndërkombëtar Ahmet Zogu
i këshilluar nga ministri italian në Shqipëri Ugo Sulo,ndoqi disa procedura juridike
kushtetuese për të legjitimuar ndërimin e formës politike-shtetërore.Kështu në
qershor të vitit 1928,u vendos të shpërndahej parlamenti dhe Ahmet Zogu nxori
2

Valentina Duka,”Nga Presidenca në Monarki: çështje të legjitimitetit ,,Monarkia shqiptare
1928-1939” Tiranë 2011,faq.123
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dekretin për organizimin e zgjedhjeve për Asamblenë Kushtetuese .3Zgjedhjet për
Asamblenë Kushtetuese u bënë më 17 gusht 1928.Qysh në mbledhjen e parë të saj
gjegjësisht më 1 shtator 1928 ,Asambleja e ndryshoi nenin 1 të statutit dhe e
shpalli Shqipërinë Mbretëri duke e bërë kështu Ahmet Zogun mbret të Shqipërisë.4
Duartrokitjet dhe njëqind e një të shtëna topi përshëndetën vendimin. Në
kundërshtim me zakonin e mbretërve në Europë, për të evidentuar emrin, Ahmet
Zogu zgjodhi mbiemrin (Zog I).
Mbretëria Shqiptare u njoh nga disa vende në Europë dhe më gjërë , gjë që
forcoi pozitën e Ahmet Zogut në Shqipëri. Qeveria e parë e Mbretërisë Shqiptare u
formua më 5 shtator të vitit 1928 me kryeministër Koço Kota .5 Më 1 dhjetor të
vitit 1928 Asambleja e dytë Konstituive vendosi dhe njëkohësisht dekretoi
“Statutin themeltar” sipas të cilës Shqipëria është Mbretëri, demokratike,
parlamentare dhe e trashëgueshme”.6 Senati u shpërnda në Parlament,mbeti vetëm
dhoma e deputetëve.Statuti mbretëror njihte të drejtën e fjalës,të shtypit,lirinë dhe
ndërgjegjen,të drejtën për pronë,por nuk lejonte krijimin e partive politike në
Shqipëri.Pushteti politik ishte përqëndruar në duart e mbretit.Ai ishte kreu më i
lartë i shtetit dhe kishte pushtet të përjetshëm dhe të trashëgueshëm.Mbreti
emëronte dhe pushonte kryeministrin,ministrat,kontrollonte parlamentin,organet
gjyqësore dhe ishte komandant i forcave të armatosura.Statuti Themeltar i
Mbretërisë dhe ligje të tjera vunë bazat e shtetit të ri shqiptarë.Ata u ndërtuan sipas
përvojës europiane.Gjatë kësaj kohe u forcua edhe më tej administrata shtetërore
etj.7Mbretëria shqiptare kishte disa avanazhe në krahasim me sistemin republikan të
qeverisjes.8Së pari ajo përkonte me traditën shqiptare për ti shërbyer me besnikëri
një prijësi.9Së dytë një mbretëri e konsoliduar dhe e trashëgueshme do të garantonte
qëndrueshmërinë e brendshme politike nga rivalitetet midis politikanëve gjatë
zgjedhjeve presidenciale. Së treti monarkia do të ndikonte në reduktimin e
konflikteve të vazhdueshme si rrjedhojë e politikës armiqësore të fqinjëve me
Shqipërinë.Përvoja kishte treguar se rregjime të tilla si në Angli,Itali,Jugosllavi e
Greqi ndiheshin më pak të rrezikuara nga intrigat e huaja se sa presidencat me
mandate të kufizuara. Dhe së fundi ishte ambicje personale e Mbretit Zog për
pushtet suprem.Mbreti i shqiptarëve vlerësohej si një nga udhëheqësit më të
famshëm ushtarak dhe politik,me intelegjencë dhe zgjuarsi të dallueshme, i cili
mund ti përballonte dhe ti zgjidhte problemet e koklavitura të popullit liridashës
shqiptarë.10

3

Briliant Gashi,Mbretëria Shqiptare 1928-1939,postuar në” Shoqëria e bashkuar” më 25
shtator,2015
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Shqipëria më 1937,vëllimi i I-rë,Tiranë,1937,faq.168
7
Grup autorësh:”Historia e popullit shqiptarë”,Tiranë,1999,faq.154
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Ramiz Lushaj,Ahmet Zogu dhe mbretëria shqiptare,Tiranë 1998,faq.11
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Gaqo Lushaj:”Ngrehja e një mbretërie, Zogu I-rë dhe populli i tij”,Tiranë 1938,faq.43
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Esilda Luku:”Gjeopolitika evropiane dhe Shqipëria në periudhën mes dy konferencave të
paqës (1919-1946),Tiranë,2012,faq.113
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Gjatë kohës së qeverisjes së tij ai bëri një sërë zhvillimesh në shumë fusha.I
pari dhe kryesori ishte unifikimi përfundimtar i territorit, kontrolli i plotë mbi të
dhe shtrirja e autoritetit të shtetit në çdo cep të vendit,pastaj ndërtimi i
infrastrukturës rrugore dhe portuale,me një kredi të marë nga Italia e cila bëri të
mundur ngritjen e një rrjeti rrugor në nivel përafërsisht me vendet fqinje me
Shqipërinë duke ndërtuar kështu rreth 2.600 km rrugë makinash nga 900 km që
kishte në vitin 1924. Zgjeroi dhe bëri për ankorim portet e Durrësit, Vlorës dhe më
pas Shëngjinit dhe Sarandën. Vuri në shërbim të rregullt autotransportin në të gjithë
Shqipërinë. Gjithashtu ngriti tri linja avionësh Tiranë, Vlorë, Korçë; TiranëShkodër, Brindizi-Vlorë. Si rezultat i së cilës kryheshin dy fluturime në ditë nga
Tirana në drejtim të 3 qyteteve shqiptare dhe 2 qyteteve italiane. Gjatë kohës së
qeverisjes së tij ai nisi punën për të ndërtuar dhe rindërtuar Tiranën si kryeqytet
relativisht modern, nga një qytet tipik oriental.Arkitektët e famshëm Arbando
Brasini dhe Flaustino de Fausto që morën përsipër ndërtimin e kryeqytetit i
sugjeruan Ahmet Zogut që të mos e prekte “Tiranën orientale” gjegjësisht pjesën e
vjetër të saj por kryeqytetin ta zgjeronte me “Tiranën e re” me një bulevard të gjërë
që do të shtrihej në pjesën perëndimore të saj(Sot bulevardi “Dëshmorët e
Kombit”, Zogu I I-rë, sheshi”Skëndërbej”).Anës tyre ndërtuan godinat e
ministrive,ndërtuan godinën e re të Parlamentit të Shqipërisë e nisur që në kohën e
Austro-Hungarisë. etj”11Në fushën financiare ngriti Bankën e Shqipërisë si
autoriteti financiar në vend,e cila ishte bankë e përbashkët midis kapitalit shqiptarë
dhe italian. Krijimi i bankës solli edhe qarkullimin e kartëmonedhës që
nënkuptonte se për herë të parë shqiptarët përdorën kartmonedhën, në vend të
monedhave të arit dhe argjendit që i përdornin deri atëherë.12Në fushën legjislative
hartoi një kod penal që thuhet si ishte ndër më të mirët që ka pasur Shqipëria
ndonjëherë.Ngriti një sistem gjykatash që funksionin në të gjithë vendin.Kodi civil
i aprovuar prej tij ishte tejet modern dhe hyri në fuqi më 1 prill 1929. Në vitin 1938
ndaloi përdorimin e ferexhes në publik,legalizoi të drejtën e divorcit,gruas ju njoh e
drejta e votës,më 1934 feja u nda me ligj nga shteti.Gjatë betimit të tij si president e
më pas si mbret u betua në Kuran dhe Bibël.Në politikën e jashtme ndroi kurs
menjëherë pas kthimit në Shqipëri gjegjësisht braktisi jugosllavët dhe më 10 nëntor
1926 nënshkroi një traktat miqësie me Italinë e Benito Musolinit i quajtur ndryshe
Traktati i Tiranës dhe i cili i jepte Italisë prioritet të plotë në Shqipëri.13 Krahas
kësaj Shqipëria më 10 qershor 1925 nënshkroi me Britaninë e Madhe një
Marëveshje Provizore tregtare në bazën e reciprocitetit dhe Kombit më të
favorizuar.Më 26 tetor 1926 Shqipëria lidhi një Pakt miqësie dhe sigurimi me
Italinë.Më 19 janar 1926 Shqipëria lidhi një Marrëveshje tregtare provizore me
çekosllovakinë.Më 25 qershor 1926 Shqipëria lidhi me Greqinë një Traktat
Ekstradimi me Protokoll Shtojcë,pastaj më 13 dhjetor 1926 lidhi me Greqinë një
Traktat tregëtie dhe lundrimi. 14. Pastaj një sërë marrëveshjesh, protokollesh,
11

Blendi Fevziu:”Ahmet Zogu,Presidenti që u bë mbret”,Tiranë,2014,faq.107
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memorandumesh biletare me interes të përbashkët me Greqinë, Mbretërinë SKS,
Britaninë e Madhe, Francën, Hungarinë, SHBA-të, Belgjikën, Luksemburgun,
Zvicrën, Japoninë, Rumaninë, Çekosllovakinë, Gjermaninë, Austrinë, Bullgarinë,
Rumaninë, Turqinë, Egjyptin, Uruguain etj.15
Duke pasur marrëdhënie të mira me Italinë,Qeveria italiane ishte e para që e
njohu zyrtarisht Mbretërinë shqiptare dhe i dërgoi mesazh urimi Mbretit Zog.Duke
konsideruar se vendosja e rregjimit të ri në Shqipëri do ti forconte edhe më tej
marrëdhëniet midis dy vendeve dhe do të siguronte vijimin e politikës së tyre të
përbashkët si dhe të gjente shprehjen më të lartë në Traktain e Aleancës Mbrojtëse
të 22 nëntorit të vitit 1927.Prandaj Italia do të mbetej thellësisht besnike e
interesave dypalëshe dhe do të bashkëpunonte më Qeverinë e Tiranës për të gjithë
çështjet që lidheshin me situatën në Ballkan.16
2. Sistemi arsimor në Shqipëri në kohën e mbretërisë shqiptare
Në vitet ‘30 të shekullit XX u bënë përpjekje për zgjerimin e mëtejshëm të
shkollave shqipe edhe pse kjo përpjekje për konsolidimin e shkollave fillore si dhe
krijimin e sistemit të plotë të arsimit të mesëm të përgjithshëm dhe profesional
kishte filluar qysh në gjysmën e dytë të viteve ’20.17Për ngritjen e arsimit kombëtar
shqiptarë në këtë kohë punuan shumë figura të shquara të kombit si:Mirash
Ivanaj,Hilë Mosi,Aleksandër Xhuvani,Jani Minga etj.18 Mbretëria Shqiptare e
shpallur në vitin 1928 ёshtё e para nё historinё mijёvjeçare tё popullit e tё kombit
shqiptar dhe përbën pikën kulmore të organizimit shoqëror e politik të
shqiptarëve19Andaj një nga fushat ku u përqendrua edhe personalisht Mbreti Zog i
I-rë ishte zhvillimi i shkollës së re shqiptare në kushtet e një shteti modern dhe të
pavarur. Ai ishte i bindur që vënia e themeleve të shëndosha të shkollës dhe të
arsimit kombëtar do të krijonte vetvetiu premisat për krijimin e një brezi të ri të
atdhetarëve shqiptarë, me dashurinë e madhe për atdheun dhe flamurin. Ky brez i ri
i arsimuar sipas standardeve më të përparuara për kohën do të krijonte armatën e
kuadrove dhe të nëpunësve të rinj të mbretërisë shqiptare. Ata do të vinin në lëvizje
mekanizmat e aparatit shtetëror të mbretërisë shqiptare që po lulëzonte në atë
kohë.20Ja se si dukeshte arsimi parashkollor,fillor dhe ai i mesëm në Mbretërinë
shqiptare:
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Grup autorësh:”Historia e popullit shqiptarë”,Tiranë 1996,faq.186
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2.1 Arsimi fillor
Arsimi fillor ishte falas dhe i detyrueshem për djem dhe vajza prej moshës 7-13
vjeçare.Ligji mbi shkollat fillore parashihte që shkolla fillore të hapen në çdo qytet
ndërsa në fshatra të drejtë për hapjen e shkollave fillore kishin vetëm nëse bëhet
grupi prej 30 fëmijë të moshës shkollore dhe se banorët e fshatrave kishin për
obligim të përgadisin lokalin shkollor me orenditë e nevojshme shkollore.Në rast
së fshatrat ishin në afërsi deri në 3 km.atëherë në to hapeshin shkolla të
përbashkëta.Në viset malore ku mungonin kondidat për hapjen e shkollave
fillore,shkollat kishin të drejtë të themelojnë internate në të cilat do të pranoheshin
fëmijë të varfër dhe me bursa shteti.Për përmbushjen e detyrimit shkollor të
fëmijëve ishin përgjegjës prindërit ose kujdestarët e tyre.Për zbatimin e detyrimit
shkollor duhet të kujdeseshin Komisionet shkollore nëpër qendrat e çdo bashkie
apo komune të cilët përgaditnin listat me emrat e nxënësve që do të fillonin në
klasën e parë qysh në muajin maj të çdo viti shkollor.Viti shkollor zgjaste 10 muaj
gjegjësisht prej shtatorit deri në qershor.21 Për mungesë të paarsyeshme të fëmijëve
në shkollë gjobiteshin prindërit prej komisioneve shkollore me gjobë në të holla
dhe të hollat e mbledhura shkollat i shpenzonin për mjete shkollore,për veglat e
bibliotekës,për libra dhe mjete për fëmijët e vobekët.22
Pas mbarimit të klasës së pestë dhe pas mbarimit të një provimi të fundit,
nxënësve u jepej dëftesa e lirimit me anë të së cilës nxënësit fitonin të drejtën për
vazhdim në shkollat e mesme të ulta të Mbretërisë.Përgaditja e mësimdhënësve
bëhet në shkollat Normale me të cilat lidhej edhe një shkollë ushtrimore që u
shërbente mësimdhënësve për stërvitjen e kandidatëve në praktikë.Pas 2 vjet
experience pune në mësimdhënie,mësimdhënësit duhet ta kalonin provimin e
stazhit.23Ngritja e godinave shkollore dhe mirëmbajtja e tyre ishte nën kompetencat
e komunës.Bashkitë që kishin mundësi financiare participonin në të paktën 50% të
ngritjes të godinave ndërsa shteti në të gjithë komunat pa përjashtim paguante
personelin mësimor.Tokat e mbretërisë ndaheshin në disa qarqe inspektimi dhe çdo
qark sipas dendësisë së shkollës përfshinte 50-130 mësimdhënës.Punën e
komisioneve shkollore e kontrollonin këshillat arsimor të qendrave të
prefekturës.Kryesinë e komisionit shkollor e kryesonte kryetari i bashkisë ndërsa
kryesinë e këshillit arsimor e kryesonte prefekti.24Shërbimin mjekësor nëpër
shkolla fillore e kryente bashkia me anë të mjekëve të tyre të cilët kujdeseshin për
shëndetin e nxënësve dhe për higjienën shkollore ndërsa nëpër fshatra kjo bëheshte
prej mjekëve shëtitës qeveritar.25 Para futjes së nxënësve në shkollë për çdo
mëngjes kryhej rituali i ngritjes së flamurit kombëtar dhe këndimi i himnit
kombëtar nga nxënësit.26
21
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2.2 Arsimi i mesëm
Llojet e shkollave të mesme ishin gjimnazet dhe Liceu.Të gjithë lëndët
mësimore mësoheshin në gjuhën frënge.Shkolla të tjera të mesme në Mbretërinë
shqiptare ishin Normalet,Instituti tregëtar,shkollat qytetëse dhe Instituti
teknik.Arsimi i mesëm në gjimnaze zgjaste 8 vjet (4 vjetët e para përbënin shkollën
e ulët dhe 4 vitet të fundit shkollën e lartë) dhe 9 vjet në Lice nga të cilat 1 vjet
ishte klasë përgaditore.Mësimi në shkollat Normale,në Institutin tregtar dhe
Institutin teknik zgjaste 4 vjet.Në gjimnaz mësimet ndaheshin në degë klasike dhe
reale duke filluar prej kl.së III-të.Normalja femërore kishte degë për fillore dhe për
foshnjore.Në vitin e fundit të shkollimit pranë shkollave Normale vepronte shkolla
ushtrimore për praktikë pedagogjike.Shkollat qytetëse kishin degët e saj si
tregtare,të përpunimit të drurit,hekurit, blegtorisë, bujqësisë, ekonomisë shtëpiake.
Shkollimi ishte me pagesë në përjashtim të nxënësve të varfër por të mirë në
mësime dhe sjellje.Vlerësimi i nxënësve në shkollat e mesme bëheshte nga 1-6.
Nota 1- shumë mirë;2-mirë;3-mjaft mirë;4-kalueshëm;5-dobët;6-shumë dobët;.Në
Liceun e Korçës sistemi i notave ndryshonte:nota 10- ishte më e mira;5-nota
kaluese;dhe 0-nota më e keqe.Provimet e pjekurisë në gjimnaze,në shkollat
normale,në Institutin teknik e tregtar mbaheshin pas mbarimit të klasës së fundit.Në
shkollat qytetëse nxënësit që mbaronin klasën e IV u nënshtroheshin provimit të
lirimit.Riprovimet mbaheshin në vjeshtë, në përjashtim të atij të provës
praktike.Qëllimi i arsimit të mesëm ishte pajisja e nxënësve me kulturë të
përgjitshme kombëtare.
Mësimdhënësit e shkollave të mesme duheshte të kenë të kryer shkollën e
mesme të plotë, shkollë të lartë ose Universitet.Fondi i orëve mësimore i
mësimdhënësve arrinte 22 orë në javë.27 Paga mujore e mësuesit shkonte nga 6-8
napolona flori, e cila jepej në bazë të kritereve të vjetërsisë dhe të përvojës në punë,
në një kohë kur rroga e një oficeri të thjeshtë arrinte në 7 napolona flori në muaj,
kurse rroga e një oficeri të lartë të ushtrisë mbretërore shqiptare arrinte në 12
napolona flori në muaj.Kur disa gazetarë të huaj e pyetën Mbretin Zog se përse ai i
paguante kaq shumë këto dy kategori, u përgjigj: “Mësuesi më ndriçon mendjen e
kombit, kurse oficeri më ruan kufijtë e kombit”.28
2.3 Reformat e tjera në arsim gjatë mbretërisë shqiptare
Krahas reformave të tjera që ndërmori Ministria e arsimit gjatë mbretërisë
shqiptare ishte edhe suprimimi i sistemit të inspektorëve të arsimit në qendër dhe
caktimi për çdo qark i një inspektori të veçantë i cili do të mereshte vetëm me
çështje teknike duke mbetur administrata si më parë,kjo reformë u ndërmor në vitin
shkollor 1928/1929. Ndërsa në Kulvesh dhe Homezh në këtë kohë u hapën
konvikte fillore të cilat filluan me punë në vitin e rri shkollor ndërsa ai i Rubigut
27
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subrimohej në mars të vitit 1929. Në verë të vitit 1931 u mblodh një komision për
përpilimin e një program të ri për shkollat fillore pas krijimit të një sistemi të ri
shkollor.Në vitin shkollor 1930/1931 shkolla tregtare e Korçës e cila kishte
funksionuar si degë e Liceut u organizua si shkollë në vete me një kurs katër
vjeçar.Në Gjirokastër u hap një shkollë Normale,si dhe u hap edhe shkolla
shqiptaro-amerikane në Kavajë me një degë bujqësore për meshkujt dhe me një
degë ekonomike shtëpiake e normale për vajza.Po në fillim të këtij viti u suprimuan
konviktet fillore të Skraparit,Kurveleshit,Leskovikut,e Berzeshtës.29
Në verë të vitit shkollor 1931/1932 u mblodh një komision për përpilimin e
programit të ri për gjimnaze dhe normale në bazë të një reforme të projektuar prej
Ministrisë.Në prill të vitit 1933 u bë shtetëzimi i shkollave dhe u mbyllën shkollat
private fillore dhe të mesme por disa prej shkollave të mesme vijuan deri në fund
të vitit 1932/1933 si degë të shkollave shtetërore.Në vitin shkollor 1933/1934 u
mbyllën shkollat profesionale,Normalja femërore dhe shkollat tregëtare e Korçës
ndërsa në anën tjetër u hapën një shkollë qytetëse femërore dhe një mashkullore në
Korçë,një qytetëse në Berat, një në Durrës,një gjysëm gjimnazi femëror në Shkodër
si degë e gjimnazit mashkullor dhe Instituti femëror “Nëna Mbretëresh”në Tiranë
me degë gjimnazi dhe Normaleje.Po në fillim të këtij viti u mbyllën konviktet
fillore të Vunojit dhe Homezhit.Qysh me themelimin e shkollave qytetëse u botua
edhe një projekt program.30
Gjatë vitit shkollor 1933/1934 u pregadit dekret-ligja organike e arsimit e cila
u dekretua në shtator të vitit 1934 dhe hyri në fuqi po në shtator të vitit shkollor
1934/1935.Dekret ligja solli reforma në arsim.Në ministri të arsimit gjatë kësaj
kohe seksionet u ndanë në tre:ai i arsimit fillor,normal, të mesëm dhe i “Djelmërisë
shqiptare”.Shkolla fillore mbeti pesë klasëshe.U parashikuan kurse për të
rritur.Inspektorët u rikrijuan përsëri me zyra dhe iu hoqën Drejtorive të
korrespodencës, kompetencat e mëparshme.Kryeinspektorët e edukatës fizike u
suprimuan dhe u caktua një instuktor për çdo zyrë inspektoriati.Gjimnazet u bënë 8
klasëshe pas mbarimit të shkollës fillore të ndarë në dy periudha 4 vjeçare.U
krijuan shkolla qytetëse me një kurs katërvjeçar dhe Instituti teknik u bë me një
kurs 2-3-4 vjetësh pas shkollës qytetëse.Shkollat Normale u bënë 4 klasëshe duke
pranuar në to nxënës me 4 klasë gjimnaz.Edhe shkolla tregtare u bënë 4
klasëshe.Shkolla Normale gjatë kësaj kohe mbetën dy; degët e shkollave Normale
pranë gjimnazit të Shkodrës dhe teknikës së Tiranës. Si dhe u suprimua dega
femërore normale e shkollës shqiptaro-amerikane të Kavajës.Normalja e
Gjirokastër në mbarim të vitit u kthye në gjimnaz. U botua projekt- programa e
gjimnazeve dhe u përgadit ajo e Normaleve pas reformës.31
Në vitin shkollor 1935/1936 doli Dekret-Ligji mbi shkollat private.Ndërsa në
vitin shkollor 1936/1937 iu kushtua kujdes mirë fuksionimit të shkollave dhe
disiplinimit të arsimit në përgjithësi si dhe iu vu interesim i veçantë zhvillimit të
kultit për simbolet kombëtare të nxënësve.Në këtë vit u nda qytetësja prej
29
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Normales së Elbasanit dhe u vendos vend qëndrimi i bursistave të jashtëm në
shtetet e huaja.32Dihet se që nga viti 1926,jepeshin për çdo vit 150 bursa studimi
për nxënësit më të mirë të shkollave të mesme për të studiuar në Francë,Austri
Itali,SHBA,por edhe në Suedi dhe Gjermani ndërsa 150 të tjerë dërgoheshin në
shkollat ushtarake kryesisht italiane.33
Ministria e arsimit gjatë kësaj periudhe formoi komisione për shqyrtimin e
dorëshkrimeve të teksteve shkollore duke zbatuar për herë të parë dispozitat
ligjore.Përveç kësaj në konformitet me reformat shoqërore të këtij viti dhe për ta
lartësuar gjendjen kulturore të femrës shqiptare dhe për ta luftuar
analfabetizmin,Ministria e Arsimit filloi me përgaditjen për hapjen e kurseve për
gra dhe të rritur në përgjithësi për vitin e ardhshëm.Poashtu në këtë vit do të fillohet
edhe me dhënien e mësimit të fesë në shkollat fillore.34Kështu në vitin shkollor
1936/1937 në Shqipëri kishte 18 shkolla të mesme me 5201 nxënës dhe 253
mësues.Shkolla shtetërore fillore e foshnjore(sëbashku me qytetëset e atëhershme
1-2 klasëshe)kanë qenë gati 509 dhe numri i nxënësve ishte 26.681 ndërsa i
mësuesve 817.Ndërkaq në vitin shkollor 1936/1937,numri i shkollave fillore e
foshnjore kanë qenë 615,numri i nxënësve arrinte diku 54.221 dhe me rreth 1196
mësues.Pra siç shihej arsimi i mesëm ishte i konsoliduar i tëri ndërsa shkollat
fillore janë përmisuar totalisht në pikpamje teknike ndërsa numri i nxënësve është
rritur dyfish nga 26.681 në 54.221 si dhe poashtu është dyfishuar numri i
mësimdhënsve. 35Në vitin shkollor 1938/1939 në arsimin fillor në kufijtë shtetëror
të Shqipërisë punonin 1349 mësues dhe në arsimin e mesëm 191 mësues që
atëherë quheshin “profesorë”.Ndërsa në Pejë,Prishtinë,Prizren,Tetovë të mara së
bashku në arsimin fillor kishte 399 mësues prej të cilat 61 ishin femra dhe në këto
shkolla mësonin 25.171 nxënës prej tyre 3391 femra.36Veprimtaria arsimore por me
financat e Qeverisë shqiptare në vitet 1934-1939 zhvillohet në gjuhën shqipe edhe
në komunitetin shqiptar në Bullgari,Sofje,në Egjipt,në Argjentinë etj.Tekstet
mësimore në gjuhën shqipe dërgoheshin nga Shqipëria.37
Në periudhën 1925-1939 kemi ngritjen e gjithsej 18 shkolIave të mesme të
përgjithshme dhe të arsimit professional, duke përfshirë natyrisht edhe shkollat
prestigjioze të lartpërmendura, të cilat njohën një lulëzim dhe zhvillim mahnitës.
Krahas gjimnazeve kemi ngritjen e Liceut të Gjirokastrës, të shkollës tregtare të
Vlorës, të Shkollës Bujqësore Amerikane në Kavajë. Këto shkolla të mesme u
jepnin nxënësve një përgatitje të gjithanshme si nga shkencat natyrore, të cilat
kishin rolin primar, ashtu edhe nga shkencat shoqërore. Këtu një kujdes shumë i
madh u kushtohej lëndëve të tilla si historia dhe gjeografia e Shqipërisë. Në grupin
e shkollave të mesme të dëgjuara në atë kohë ishte edhe Instituti femëror “Nëna
Mbretëreshë, i ngritur në Tiranë, posaçërisht për nxënëset vajza. Aty ato
32

Po aty….faq.172
Blendi Fevziu:”Ahmet Zogu,Presidenti që u bë mbret”Tiranë,2014,faq.111
34
Po aty….
35
Po aty…
36
Musa Kraja,”Mësuesit për kombin shqiptarë”,Tiranë 1993,faq.344
37
Po aty…faq.345
33

143

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

përgatiteshin si pedagoge dhe edukatore të ardhshme të brezit të ri të vajzave
shqiptare. Ato vinin nga prefektura të ndryshme të të gjithë vendit. Shkollë tjetër e
dëgjuar në atë kohë ishte edhe Medreseja e Tiranës e cila përgatiste kuadrot e
ardhshëm drejtues të Komunitetit Mysliman të të gjithë Mbretërisë Shqiptare.
Gjithashtu në qytetin e Shkodrës funksiononin dy lice privatë fetarë të drejtuara dhe
të administruara, njëri nga klerikët katolikë jezuitë dhe tjetri nga etërit
françeskanë.Në Shqipëri në këtë kohë ishin ngritur disa shkolla teknike italiane.
Personeli mësimdhënës në këto shkolla të mesme ishte shumë i kualifikuar nga ana
pedagogjike, pothuajse të gjithë, qoftë të huaj, qoftë pedagogë vendas kishin
mbaruar degë të ndryshme të shkollës së lartë në vendet më të zhvilluara
perëndimore. Mësimdhënia në to përveç nivelit shumë të lartë të ligjërimit
shoqërohej edhe me kërkesë maksimale të kontrollit të dijeve nga ana e nxënësve,
duke mos bërë as lëshimin më të vogël. Përveç lëndëve të ndryshme mësimore,
nxënësit shqiptarë të asaj kohe në shkollat e mesme të vendit mësonin edhe disa
gjuhë të huaja që shkonin dy deri në katër dhe që ishin gjuhët kryesore europiane:
italisht, frëngjisht, gjermanisht dhe anglisht. Ndërsa në shkollën e mesme fetare të
komunitetit fetar mysliman, pra në Medresenë e Tiranës, përveç gjuhëve kryesore
europiane mësoheshin edhe gjuhët kryesore lindore, ku parësore ishte gjuha arabe.
Në kuadrin e shkollës së mesme një vend të rëndësishëm filluan të zënë edhe kurset
ushtarake për oficerë dhe shkolla e oficerëve, e cila bënte përgatitjen e oficerëve të
rinj, të cilët më pas, kontigjenti më i përgatitur, dërgoheshte në akademitë
ushtarake europiane, kryesisht në ato italiane.
2.4 Shqiptarët në universitetet e Europës dhe të SHBA-ve
Një kujdes shumë i madh iu kushtua në ato vite dërgimit të studentëve
shqiptarë me bursa nga ana e Ministrisë së Arsimit në universitetet më të dëgjuara
të Europës perëndimore dhe të SHBA-së.38 Ministria e arsimit dhe shkencës për
çdo vit akordonte 100 bursa për arsim të mesëm dhe disa bursa për arsim të lartë
për jashtë shtetit që me tu kthyer bursistët në atdhe pas kryerjes së studimeve ti
shërbejnë shtetit për një periudhë 7 vjeçare në drejtimin që kishin studiuar dhe
kualifikuar .Numri i bursistëve me financim nga shteti ishte diku 65 dhe me
vetfinancim 363 në disa drejtime si mjekësi ku numri ishte më i madh, pastaj
drejtësi, literaturë,histori-gjeografi, filozofi, inxhinjeri, ekonomi, arkitekturë,
shkencat natyrore, fizikë, matematikë, veterinari, muzikë, etj.39Gjatë periudhës së
viteve 1925-1939 u dërguan nga ana e qeverisë shqiptare me bursë studimi rreth
400-500 studentë shqiptarë kryesisht në universitetet e Italisë, Austrisë, Francës,
Anglisë, Gjermanisë, SHBA-së, por një kontigjent i kufizuar u dërgua edhe në
vendet ballkanike si në Greqi, Rumani, Turqi etj, pa llogaritur kontigjentin e
studentëve të cilët ishin bij bejlerësh, agallarësh, tregtarësh të mëdhenj dhe që i
vazhduan këto shkolla të larta me shpenzimet e familjeve të tyre. Në kuadrin e
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përgjithshëm të emancipimit të vendit nga qeveria shqiptare u dërguan me bursë
studimi edhe një grup vajzash të talentuara, që nderuan figurën e vajzës dhe të
femrës shqiptare kudo në botë me përgatitjen dhe dinjitetin e tyre tepër të lartë.
Kriteret e përzgjedhjes së këtyre studentëve ishin tepër të rrepta. Ato bazoheshin në
nivelin shumë të lartë të notave dhe të përgatitjes individuale të nxënësit si dhe në
figurën e tij morale.40
Në rafshin arsimor Ahmet Zogu ndërtoi institucione të rëndësishme e sidomos
për shkollat e mesme duke thirur në ndihmë edhe profesor të huaj.Kështu krijimi i
një klase të re intelektualësh properëndimor e futi vendin në një përplasje edhe
mediatike midis këtyre që ishin shkolluar në Europë dhe e njihnin stilin dhe
funksionin e saj dhe zyrtarëve të vjetër osman që e kishin nisur karrierën në
Stamboll dhe që ende dominonin në jetën publike në vend.Andaj Zogut iu desht që
herë të mbajë krahun e njërit e herë krahut e tjetrit duke e zgjedhur në fund brezin e
vjetër.Më 1936 ai i dha të drejtë Mehdi Frashërit të krijonte një qeveri që mbante
emrin “”Qeveria e të rrinjve”ose”Dojç Qeveri”.U quajt kështu sepse anëtarët e saj
ishin shkolluar kryesisht në Austri dhe Gjermani.Qeveri e cila për ca kohë ngjalli
entuziazëm te popullata shqiptare.41
Përfundimi
Ahmet Zogu ndërmorri një program ambicioz reformash i cili kishte për
objektiv futjen e një rrjeti të tërë shkollash në të gjithë vendin,madje të ndërtuara
mbi bazën e sistemit me konvikt,për gjithë ata fëmijë që banonin në zonat e largëta
dhe nuk mund të udhëtonin çdo ditë për të ndjekur mësimin.Kujdesi i
drejtëpërsëdrejti i Mbretit Zog lidhur me arsimin kombëtar,bëri të mundur që vetëm
disa dhjetra shkolla që numëroheshin në Shqipëri në fillim të viteve ‘30 të
shekullit të XX,të hapeshin dhjetra shkolla fillore me konvikte që kishin për qëllim
që asnjë fëmijë shqiptar të mos mbetej pa marrë njohuritë e domosdoshme
elementare të gjuhës,leximit në shqip dhe njohuri të përgjithshme nga shkencat e
tjera.Në arsimin e mesëm mbreti Zog, bëri të mundur hapjen e disa gjimnazeve
shtetëror si ai Shkodrës,Liceu Francez i Korçës,Liceu i Gjirokastrës,shkolla
tregëtare e Vlorës,Gjimnazi i Tiranës,Beratit etj. Në këto shkolla u përgatitën edhe
një numër i madh nxënësish nga trojet e tjera shqiptare,të cilët më vonë kontribuan
në përhapjen e arsimit në gjuhën shqipe në viset e robëruara nën ish Jugosllavi
duke përhapur kudo në këto vise frymën e atdhedashurisë dhe të flakës së pashuar
të shqiptarizmit.
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ARMAND PLAKA

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

SI E ZHDUKIN BALLKANASIT FQINJIN NGA
HARTA?!
Pa një arsye nuk mund të nisë. Por ndonjëherë nuk mjaftojnë as dy. Shkak i
parë për shkrimin e këtij teksti u bë harta alegorike e njëqind vjetëve më parë, që
mban titullin shënimin Europa lindore, 1917.
Gjëja që bie në sy është një rul që drejtohet nga ariu i bardhë rus dhe kontinenti
si një zoopark i madh në panik. Mbi atë hartë shfaqet edhe portreti i një njeriu,
shqiptari në përfytyrimin e kartografit, i cili duket sikur po del nga territori mbi të
cilin shkruhet ALBANIA.
Hollësia e dytë lidhur me shkrimin i përket kujtimit të një mikeje, e cila disa
vjet më parë, më tha diçka që e kam mbajtur mend:
Nuk ndihem serbe, tha. Ndihem jugosllave. Kupton? Edhe pse Jugosllavia nuk
ekziston më në asnjë hartë, unë jugosllave jam, – vazhdoi ajo dhe, duke më
vështruar në sy, shtoi: – E di ti se cila është fjala më e bukur në jugosllavisht? Jo?
Dëgjoje. si tingëllon! Dui-ššoo!
Është fjala më e bukur e gjuhës jugosllave, edhe pse jugosllavishtja nuk
mësohet më në asnjë shkollë. Duu–šš–oo! Të gjithë kombet që dolën pas
shpërbërjes së Federatës e përdorin ende fjalën dušo! Kjo na mban të bashkuar,
edhe pse nuk jemi më bashkë. E kupton rëndësinë e kësaj fjale, prijatelju moj? Jo?
Have a nice flight, Dušo!, i dha fund monologut dhe, teksa largohej, përshëndeti
me dorë, duke shtuar: – Mos e keni edhe ju në shqip, fjalën Dušo? Jo?! Sa keq! A
jetohet pa dušo, my Albanian friend?!
Ato ishin fjalët e fundit që dëgjova prej poetes serbe, me të cilën kisha qenë në
të njëjtin festival poetik. Më ishte dhënë rasti fatkeq të bëhesha pjesë e atyre
gjykojnë. Francis Scott Fitzgerald-i nuk kishte patur të drejtë. Jo vetëm fytyrat e
grave amerikane mbi të tridhjetat u ngjajnë hartave të pakënaqura. Tiparet në
fytyrën e mikes sime ishin rrudhur dhe ruanin dhimbjen e hartës së vogël, që nuk
përputhet me territorin.
Me të hyrë në dhomën e hotelit fillova të kërkoj në Google se ç’kuptim mund
të kishte fjala dušo që, sipas saj, i mbante ende bashkë kombet e ndarë të ish–
Jugosllavisë. Për ne shqiptarët, Jugosllavia ishte zhdukur prej hartës së miqësisë që
prej vitit 1948. Bashkë me të po zhdukeshin edhe ata që e mbanin mend kohën e
simbolikave me yllin e kuq pesëcepësh dhe të sloganeve të përbashkëta Smrt
fašizmu – Sloboda narodu / Vdekje fashizmit – Liri popullit.
Po veniteshin edhe kujtimet e korrikut të vitit 1946, kur Enver Hoxha, teksa
kthehej nga vizita e tij në Beograd, udhëzonte Koci Xoxen të merreshin masa për
organizimin e një manifestimi madhështor në sheshin kryesor të Tiranës në të cilin,
populli i ngazëllyer nga ky takim historik, të tundte flamuj të Jugosllavisë dhe të
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Shqipërisë, të ngrinte lart parullat kushtuar “marrëveshjes mes popullit shqiptar dhe
popujve të Jugosllavisë” dhe “vëllazërimit të ushtrisë kombëtare shqiptare dhe
ushtrisë heroike jugosllave”, ndërkohë që mikrofonët e megafonët të shpërndanin
kudo thirrjet “Enver -Tito”.
Që prej asaj kohe ishim ndarë prej Titos dhe çdo gjë jugosllave dhe prej
Jugosllavisë kishte hyrë në mënyrë klandesitine në Shqipëri. Thelbi i armisësisë së
re, në kohërat moderne, shpjegohet nga karikatura me titull “Pija e preferuar e
Titos”, të cilën gazetari gjerman Harry Hamm fotografoi në Shkodrën e vitit 1961.
Edhe sot slogani lexohet qartë. Klika revizioniste e Titos ushqehet me dollarët e
imperializmit amerikan.
Kisha shkruar vetëm Duš.. në tastjerë, kur Google sugjeroi: Do you mean
Dušan? Stefan Dušan the Mighty? Nuk po kërkoja Stefan Dušan-Ngadhënjyesin,
nën sundimin e të cilit Serbia njohu kulmin e zgjerimit territorial, politik e kulturor
i cili, “shtini nënë sunimin e tij mpronjat bizantine në Shqipëri”, siç shkruhej në
shtypin shqiptar1. Burimet përmendnin se ndërroi jetë në Devollin shqiptar, si
pasardhës i Stefan Deèanski-t, emri i të cilit shfaqet sa herë që përmendet Manastiri
i Deçanit në Kosovë. Po kërkoja kuptimin e një fjale të vetme: Dušo. Shkrova
sërish Duš…, kur Google sugjeroi versionin e dytë: Do you mean Dušman? Në
monitor levova: Düºmen – huazim prej turqishtes otomane. Dushmán!
Përveç shpjegimit në fjalorin etimologjik2 fjalën dushmán e kisha ndeshur
edhe si emër krahine a fisi. Po atë fjalë aspak të panjohur për mua, e kisha ndeshur
edhe te Theodor Ippen i cili, siç saktësova në kthim, kishte botuar artikullin
“Shqipërija e ndarë në zotëní regjionale”,3 ku mes të tjerëve, përmendej edhe “Luk
Dushmani, zotëni i Pultit, mbi bregun e veriut të Drinit”4. Kisha lexuar gjithashtu
edhe shkrimin “Në shka fajíset Skânderbegu?”, ku P. Marin Sirdani përmendte
Lekë Dushmanin, princin e Zadrimës i cili, “bashkë me princa tjerë toskë e gegë”,
iu bashkua Lidhjes së Princave Shqiptarë, ku “Skënderbeu u zgjodh një zani
kryetar i saj e kryegjeneral i ushtrisë së federatës”.5 Vijimi i artikullit me njohu
edhe me një dushman tjetër, me emrin Gjergj, që ndryshe nga i pari, “mbajti anën e
Venedikut”. Por nuk mbaronte me aq. Dushmanët kishin zënë vend mirë në
kulturën shqiptare, duke filluar që nga Eposi i Kreshnikëve, ku në këngën e Ali
Bajraktarit – “Konstandini i vogëlith i këngeve akrite [që] ndërrohet në Shqiperinë
pasturke e bëhet në Toskeri Ymer Ago, në Gegëri Aga Imeri dhe Ali Bajraktari”6 –
se “n’Bjeshkë të Nalta dushmani â dalë/n’medis t’udhës kamkryq–o ish nalë” e deri
në Kangën e Dytë te Lahuta e Malsisë, ku djelmt shqiptarë lëvdoheshin se kishin
qenë “ma t’parët n’fushë t’mejdanit” dhe “ma të rreptë n’ballë t’dushmanit”. Veçse
“dushmanët tanë” paskëshin qenë jo vetëm të jataganit, por edhe njerëz si ipeshkvi
i Pultit, Pal Dushmani që, pavarësisht se për Papatin quhej Paolo Dusso/Dusmanus
e për serbët Pavle Dušman, kishte qenë edhe autor kronikash e biografish dhe
besohej se ndikoi në pajtimin mes Skënderbeut dhe Lekë Dukagjinit.7.
Por fjala dušman nuk gjendej e izoluar vetëm në një gjuhë e në një kulturë. Ajo
i kishte bërë ballë aksioneve që mëtuan spastrimin nga çdo gjurmë dhe prani e të
huajve në gjuhët e Ballkanit. Fjala dušman ishte treguar aq këmbëngulëse sa, jo
vetëm që nuk u zhduk, por ruajti të njëjtin kuptim si për shqiptarët ashtu edhe për
serbët, malazezët, maqedonasit, kroatët e boshnjakët. Edhe pse kishte kaluar më
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shumë se sa një shekull që prej pavarësimit nga Turqia, fjala dushman vazhdonte t’i
mbante ballkanasit sërish bashkë, siç peri mban tespihet. Përmes kësaj fjale,
ballkanasit kandidatë për në Bashkimin europian, duhet të kujtonin se ana tjetër e
sloganit modern “të bashkuar në diversitet”, donte të thoshte, veç të tjerash edhe “të
bashkuar në armiqësi”. Mikja serbe kishte pyetur mos kishim ndonjë Dušo të
fshehur edhe në shqip? Kërkova në YouTube, derisa dëgjova zërin e një shkodrani,
që këndonte: Shyqyr Dush–o’ që t’kam kojshie / Kur t’mërzitem, o vij e rrije. Dy
skaje litari mbi humnerën e fqinjësisë: Dušo – Shpirt; Dušman – Armik.
Shpikësit e hedonizmit mbështjellë me placentën e armiqësisë
Kur udhëton nëpër Ballkan duhet t’i përshtatesh klimës dhe të jesh i përgatitur
për çdo ndodhi. Një flakërimë a krismë në qiell mund të jetë paralajmërim i një
shtrëngate, po aq sa ç’mund të jetë edhe shenjë e fillimit të një lufte botërore.
Vetëtimat përforconin mendimin se atentati është një gjendje e përhershme e një
vrasjeje, pavarësisht nëse krimi ndodh në tokë, në kokë apo në qiell dhe se orët e
fundit të pritjes para kthimit të shtëpi përmbajnë ankthe e mendime që nuk ndjellin
mirë. Shkreptima e parë: Po sikur, për shkak të reshjeve të dendura të anulohen
fluturimet drejt Tiranës?
Për të larguar dyshimet mora telekomandën dhe fillova të kërkoj ndonjë stacion
televiziv, që transmetonte rubrikën e parashikimit të motit. Nuk kisha nevojë të
njihja gjuhën. Shigjetat mbi frontet atmosferike mjaftonin, thua se nuk bëhej fjalë
për klimën, por për fronte luftimesh që ndodhnin mbi hartën e vendeve fqinjë.
No 1 në telekomandë: BHT 1–Sarajevo. No. 2: Vojvodina–ÂÅÑÒÈ Novi Sad.
Më pas Ljubjana. Shkupi. Podgorica. Emisione porno me shenjën +18. Rubrika me
produkte bio, të kushtueshme për banorët e rajonit të varfër europian. Debat politik.
Enë kuzhine dhe bizhuteri në shitje online. Rubrika gatimi pa hurdha e qepë, që i
lejojnë njerëzit të puthen, pa drojën e duhmës kutërbuese dhe të gromësimës
ekzotike të ngopjes ballkanase. Kishte gjithçka, po jo atë që doja.
Kur nuk pritej, në ekran u shfaq një valle e kënduar, motivin e së cilës e kisha
dëgjuar teksa udhëtoja nga Shkodra drejt Malit të Zi. “Ajde Jano, ‘ajde dušo, kolo
da igramo. Ishte një 7/8 i qetë i cili, që kur ballkanasit filluan luftën nën ritme
marciale, mbeti pa përkatësi etnike. Një Jano i panjohur i këngës ftohej të merrte
pjesë në gëzim, të dalldisej, të kërcente bashkë me të dashurën, ta shisnin kalin dhe
shtëpinë, vetëm për të mos e lënë në mes vallen. Por a çmendej kush për dashurinë?
As serbët me emonodinë e tyre dhe as shqiptarët me polifoninë e Jugut që premtuan
“Do marr sharrën / Do sharroj selvinë / Ty të t’bej sehirë/ Kur mbledh trëndafilë,
moj / O, për dashurinë”, nuk çmendeshim më. Koha kur njerëzit rrëmbenin jo
armën, por sharrën, për të sharruar selvinë, e cila e pengonte të dashuruarin të
shihte fqinjën e bukur të shtëpisë përtej, ishte kohë poetike brenda formës së kohës.
Ndaj dhe dashnorët serbë nuk e shesin kalin, nuk shesin as shtëpinë. Ndaj dhe
dashnori shqiptar nuk e mori kurrë sharrën. Nga shpikës të hedonizmit dhe të
komedisë, ballkanasit ishin bërë placentë ushqyese për armiqësinë dhe pakush e
kujtonte se kur kishte filluar ajo armiqësi mes fqinjëve në Ballkan?
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Gazetat, ekranet dhe politikanët përmendin qindravjeçarë luftërash dhe shekuj
urrejtjeje, ardhur prej kohërave kur “n’mëni t’sho’shoqit kemi le / kemë ndërmjet
nji qiellë e’i dhe!”. Prej këtej krijohej përshtypja sikur dikush mezi që pret t’i japë
kuptime shoviniste Marko Kraljeviæ–it, (heroi kulturor që, për llogari të Sulltanit,
me ndihmën e Zanës së vet dhe me thikën e fshehur në brez, vrau kreshnikun
shqiptar me tri zemra a me tre gjarpërinj në gjoks), siç e gjejmë në eposin e Vuk
Stefanoviæ Karadžiæ–it, në të cilin ndodhet edhe vargu pendesëtar: “Zot i
mëshirshëm! Paskam vrarë një më të mirë se vetja”. Dhe sa herë që dëgjon fjalimet
apo një lajm mbi martesat ndëretnike në Ballkan, të duket se dikush do të të kujtojë
gruan e Mark Kraleviæ–it, e cila i ankohet të shoqit se nuk i paskë sjellë “ndoj
shqyptar të ri gjallë me ma kishe pru / e dadicë na fëmive do t’ja bajshim”, siç del
te Kanga e Gjergj Elez Alis në botimin e “Ora e Shkodrës” në vitin 1939.
Një shtet klimatikisht i varur dhe i papërfaqësuar në hartë
Këto vargje po sillja ndërmend, duke pritur që emisioni i motit të shfaqej në ndonjë
ekran. Ishte agim kur stacioni që po transmetonte Ajde Jano, filloi lajmet dhe fill
pas lajmeve, u shfaq sigla e rubrikës së shumëpritur: RTRS TV-Televizija
Republike Srpske. Një burrë mbi të pesëdhjetat, që e mbushi ekranin me trup, filloi
të shpjegonte tabelat sinoptike të motit mbi Ballkan. Kishte pamjen e pakënaqur të
atyre që jeta i detyron të ndërrojnë profesionin në moshë të shkuar. Me gjithë
lodhjen e lexueshme në fytyrë, ai shfaqej fuqiplotë, sa dukej sikur kishte nën
kontroll jo vetëm territorin, por edhe zonat operative të presioneve atmosferike.
Diçka e pabesueshme m’u duk se ndodhi atë çast para syve të mi. Rrymat
ajrore që kishin mbuluar hapësirën e Ballkanit i zhdukën kufijtë mes shteteve dhe
retë e reshjet e shiut u duk sikur po rithemelonin Federatën Meteorologjike e ish–
Jugosllavisë. Shtetet e ndara me luftë nga harta federative, duke lënë viktima e
varre nga pas, sikur i bindeshin thuprës së njeriut që ndiqte veprimet e masave
ajrore njëlloj siç një strateg ndjek lëvizjet e ushtrisë mbi hartat topografike. Prej
aty, parashikuesi i motit dukej sikur urdhëronte mësymjen e armatës së reve,
shpërthimin e stuhisë apo kundërsulmin e repartit të shirave të rrëmbyer mbi
rajonin më të trazuar të Europës.
Çudia filloi më pas. Si mbaroi punë me vranësirat dhe reshjet, parashikuesi i
motit filloi leximin e temperaturave. Beogradi 7 gradë celsius. Podgorica 10.
Shkupi 8. Athina 13. Sofia 12. Bukureshti 11. Ankaraja 20 gradë. Budapesti 9. Pas
kësaj leximi, ai përshëndeti me kokë dhe e mbylli duke thënë Hvala… i laku noæ!
Kaq.
Prishtina ishte zhdukur sa hap e mbyll sytë nga harta e motit të televizionit
serb. Për shkak të mosnjohjes formale të pavarësisë së Kosovës nga Serbia, e
merrja me mend pse Prishtina zhdukej nga harta e reshjeve të rajonit tonë.
Përderisa emisioni transmetohej në një ekran me financim shtetëror, Kosova ishte
dhe duhet të mbetej Serbi jo vetëm në edicionet politike, por edhe për parashikimin
e motit. Kosova nuk mund të ishte as klimatikisht një shtet i pavarur. Klima dhe
moti ishin monopol shtetëror dhe pjesë e klimës politike. Ajo duket të mbetej
krahinë autonome në hartën e reshjeve të Serbisë. Për cilën arsye duhet të
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ndaheshin në qiell ata që kishin qenë dhe do të jenë përjetësisht bashkë në Tokën e
Shenjtë, siç shpallej nga militantët në sheshet e mitingjeve elektorale dhe nga
tifozët në shkallët e stadiumeve?! Kjo ishte hakmarrja meteorologjike.
Duke parë se si një shtet i pavarur u zhduk aq lehtësisht nga harta meteorologjike,
fillova të kërkoj të njëjtën rubrikë edhe në stacionet e tjerë. Ljubjana. Zagrebi.
Beogradi. Sarajeva. Shkupi. Ato qytete nuk ishin zhdukur. Kishin ende vend në
hartën e reshjeve. Por, pikërisht kur thupra e parashikuesit të motit duhej të ndalej
mbi Tiranë, ndodhi më e pabesueshmja. Thupra e tejkaloi Tiranën, u shmang dhe
qëndroi mbi Athinë. Cili do të ishte fati i kryeqytetit shqiptar dhe i një milion
banorëve të tij, mbetur të papërfaqësuar në hartë dhe jashtë ndodhive klimaterike?
Do të futeshin ata nën mëngën e errët të xhaketës së parashikuesit të motit, si dikur
hebrenjtë nëpër kampe, si emigrantët afrikanë sot në Europë, për t’u zhdukur
fillimisht nga harta e motit dhe më pas edhe nga harta antropogjeografike e racave
dhe popujve?
Tani po, tani mund të shijoje një hartë pa shqiptarë, të pastër dhe të spastruar
mirë. Vërtet që sot askush nuk të përjashton dot nga harta politike, por për të të
zhdukur nga harta e parashikimit të motit nuk duhet mund i madhe. Çdo folës i
zymtë apo folëse e brishtë e ekraneve në Ballkan, mund të të zhdukë nga harta e
zhvillimeve sinoptike.
Të mësuar me shpërngulje, vrasje dhe vare masive, shikuesit as që do e vënë re
një ndryshim kaq imcak sa zhdukjet popujve nga hartat e reshjeve. Madje as që do
e marrin seriozisht se bëhet fjalë për kanosje, agresion, shantazh apo kërcënim.
Fundja çfarë ndodh? Qesharake ta besosh. Ballkanasit nuk janë më ata, që merrnin
gjak në vetull, që këndonin se t’i hanë mëlçitë gjallë dhe që i ndryshonin kufijtë si
të ishte lesa e derës së kopshtit. Dëbimet nga harta klimaterike nuk ishin shenjë e
mirë për ballkanasit. Ishin zbutur. Aplikonin forma të tilla forma elegante
kërcënimi dhe hakmarrjeje? Nuk trashëgonin asgjë nga tiparet e paraardhësve. Të
jenë ballkanasit aq të squllur e spitullaqë sa të ankohen se dikush i kërcënon me
zhdukje nga harta e parashikimit të motit për sot, për nesër dhe për ditët në vijim?
Por në Ballkan gjithçka fillon nga e vogla, si një rrufe e vetmuar në qiell, si atentati
në Sarajevë, në Mitrovicën e ndarë apo mbi urën mbi lumin Vardar. Por a e kishte
besuar kush se vrasja e diplomatit gjerman prej një hebreu polak, me banim në
Paris për më shumë, diku në nëntor të vitit 1938 apo një Kristallnacht do të vinte në
lëvizje një Holokaust aq të heshtur dhe aq elegant!?
Kill that Eagle! – Töte den adler! – Dikush mungon në hartë
Derisa mbërriti ora e nisjes drejt aeroportit, e shtyva kohën duke këqyrur hartat
fantazmagorike me shtete dhe qytete të zhdukur, mbi të cilat lexoheshin fjalët vrit
shqiponjën. “Kill that Eagle!” “Töte den adler!”. Ishin alegoritë ngjethëse të Paul
Hadol, të Fred W. Rose dhe të karikaturistëve të tjerë, ku fuqitë europiane dhe
fqinjët ballkanikë personifikohen si arinj, rrëqebuj, majmunë, cerberë dykokësh,
qyqe, lakuriqë nate, korba, kukuvajka e oktapodë. Ky kishte qenë dikur përfytyrimi
për tjetrin dhe për fqinjët tanë. Por nisur nga fakti i zhdukjes së tjetrit nga meteo–
harta për shkak të shovinizmit meteorologjik, pas kthimit në Tiranë kërkova të di se
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si trajtoheshin fqinjët në rubrikat shqiptare të parashikimit të motit në ekranet
kombëtare. A kishte edhe në Shqipëri raste të hakmarrjes meteorologjike, ku “tjetri
ynë” fshihej nga harta, sikur të kishim të bënim jo me motin, por me strategji të
spastrimit etnik? Për fat të keq, edhe në ekranet e shumtë kombëtarë të Shqipërisë,
ndodhte e njëjta dukuri. Gjithmonë dikush mungon në hartë, qoftë kjo edhe hartë e
parashikimit të motit. Herë mungon Athina, herë Beogradi dhe herë Shkupi
mungon në hartën tonë. Shpagimi ndodh çdo orë, me ngulmin e një përbetimi.
Zhdukje, mospërmendje e emrit, sidomos ndaj fqinjit të dyshimtë.
Teleshikuesit e vendeve të Ballkanit – këta nxënës që e mësojnë historinë e
urrejtjes nga mitingjet elektorale dhe gjeografinë nacionaliste nga rubrika sportive
si dhe nga parashikimi i motit në ekran – e kishin tanimë armën sekrete për
asgjësimin e fqinjit. Procesi zgjat fare paks, si të gjitha anestezitë. Disa fraksione
kohe kushtuar të shpërfilljes së përditshme të tjetrit-fqinjë mjaftonin për të na
mëkuar me qumështin e zi të Paul Celan–it dhe të urrejtjes që marrim çdo mëngjes
e çdo mbrëmje nga ekranet, në kujtim të flokut tënd të artë Margaretë, që u bë i
përhimtë, si floku yt, Sulamith. Sakaq në ekran ishin shfaqur zyrtarë të lartë të
shteteve ballkanike që, me buzëqeshje të ngrira dhe zell të shtirur ndaj ofertës
europiane, shtrëngonin duart duke përsëritur sloganet për normalizim
marrëdhëniesh mes fqinjëve dhe tejkalimin të armiqësimit shekullor. Ndërmend
format e fshehura, por ngulmuese të propagandave, elaborateve me bazë
gjenocidiste që, njëlloj si populizmi, militantizmi, autoritarizmi dhe autokracia,
janë ringjallur në rajonin ballkanik dhe shumëfishohen nga ekrani në ekran.
Kujtoj me këtë rast një fotografi të periudhës së izolimit komunist, në të cilën
dy njerëz krejt të panjohur, por të ngjashëm me prindërit tanë, për t’u mbrojtur nga
dielli përvëlues i plazheve të Adriatikut shqiptar, rrinë strukur jo nën një çadër, por
nën hijen e një tabele të llamarintë. Mbi llamarinën e ngjashme me një billboard
apo ekran prej teneqeje, me shkronja kapitale, pa pikë dhe presje, por me ngjyra
kombëtare kuq e zi, ishte shkruar një slogan. Edhe sot mund të lexohet i njëjti
mesazh: “QËLLIMI I TELEVIZIONIT BORGJEZO–REVIZIONIST ËSHTË TË
DEGJENEROJË MASAT!”. Ata dy njerëz të ngratë, por dhe gjithë të tjerët që u
strehuan nën llamarinat e sloganeve, besuan se llamarina do i mbronte nga
rrezatimi i televizioneve armiqësore të fqinjëve.
Lupus in fabula. Ekranet me hartat e qyteteve të zhdukur të fqinjëve rrinë varur
në muret e shtëpive, të zyrave dhe të kafeneve tona, siç vëreheshin dikur hartat në
klasat ku zhvillohej lënda e gjeografisë. Perandoria e ekranit kujdeset në mos
krijojë vakum. Secilit hartën e vet. Secili mund ta mbajë hartën e tij në telefonin
celular, por edhe mund ta shpërndajë me një të prekur të gishtit tregues
shumëfunksional (i njëjti me gishtin e këmbëzës së atentateve.)
Perandoria e ekraneve dikur do e përsosë aq shumë artin e kartografisë, sa mendjet
ripërtyëse nuk do e kuptojnë më “dallimin thelbësor mes realitetit dhe
përfaqësimit”. Kemi qenë të paralajmëruar nga Jorge Luis Borges për këtë. Atëherë
në kujtesën tonë të ekzistojë vetëm një formë harte: harta pa fqinj, harta me shigjeta
dhe ngjyra dhe e ngjashme me hartat e veprimeve luftarake. Në këtë ngut dhe me
këtë uri për njoftime dhe lajme, pakkush do e vërë re dhe më të paktë do jenë ata që
do e ndjejë mungesën shqiptarëve, serbëve, malazezëve, maqedonasve,
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boshnjakëve, grekëve apo kroatëve të zhdukur përmes vrasjeve virtuale që ndodhën
brenda një fraksioni prej pesë minutash në brendësi të hartës meteorologjike. Pas
kësaj, gjithçka, me gjasë, mund të përputhet me ëndrrën që Walter Benjamin-i
shënoi në Ditarin e datës 6 Mars të vitit 1938.
Kur e pa veten përballë një harte me peizazh tmerrësisht të zymtë dhe aq të
zhveshur, ai nuk e kuptoni nëse kishte të bënte me një djerrinë të ashpër apo atë me
një tokë të populluar nga shenjat dhe shkronjat kapitale të shkruara mbi hartë. E
dinte që atë çast ose e kuptoi më vonë se gjendej brenda labirinthit të makthit të tij.
Por tmerri iu shumëfishua kur, edhe pas zgjimit, harta që pa në ëndërr nuk ishte
zhdukur. Kishte mbetur aty. Një hartë skëterre dhe shkretimi. Gjurmë e pashlyer në
kujtesë. Shenja e mungesës së një pranie të padallueshme, siç do të shprehej
Derrida, edhe për fqinjin e zhdukur, që do i mungojë përgjithmonë kujtesës sonë.
Shënime
1 Revista “Dituria” e Lumo Skëndos. Numri 12, tetor 1928 në, f. 378.
2 Shih Eqrem Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes III(C-D), Tiranë,
1987,
f.365.
3 Po aty, f. 382.
4 Po aty, artikulli i Theodor Ippen. Dy shekëll e gjysn1ë nga histori e Shqipërisë. ff.
374-384
5 Shih “Hylli i Dritës”, Nr. 1, viti 1936. Për më shumë rreth Lekë Dushmanit shih
“Hylli
i
Dritës”,
Nr.
2,
Dhjetor
1932.
6 Shih Eqrem Çabej: Për gjenezën e literaturës shqipe, Hylli i Dritës”, Nr. 3-7,
Marc-Korrik, 1939, f.158.
7 Më shumë rreth Pal Dushmanit shih artikullin e studiuesit Shaban Sinani Statutet
e Drishtit dhe e drejta urbane në periudhën arbërore, botuar në revistën “Perla”,
Nr. 4, f. 27-57, Tiranë, 2005.
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VALDRIN PRENKAJ

BALLKANI SI I KOLONIZUARI I BRENDSHËM I
EVROPËS
Gjatë studimeve në Sofje, ndërsa isha duke ndjekur një konferencë për Theodor
Adornon, përveç tjerash, mu dha mundësia të takoj edhe disa studentë nga
Gjermania. Njërin prej tyre e pyeta pse kishte zgjedhur pikërisht Bullgarinë
destinacion shkollimi?
Ai tregoi se, përveç të qenit lirë në krahasim me vendet e tjera të BE-së, arsyeja
kryesore pse ka gjetur Bullgarinë vend atraktiv për studime është se ka dëgjuar se
në Ballkan njerëzve ‘nuk iu bëhet vonë’ dhe janë “crazy”, kurse në Gjermani çdo
gjë funksionon sipas rregullave dhe gjërat rrjedhin ndryshe. Pas një bisede të
shkurtër ai shpjegoi se për Ballkanin nuk kishte shumë njohuri dhe kishte shikuar
vetëm disa filma të Emir Kusturicës.
Studenti nga Gjermania përpara se të shfaq dëshirën të niset për në aventurat
Ballkanike fillimisht ka ndërtuar një fotografi fiktive për Ballkanin, pak nga
tregimet e luftërave të fundit në ish-Jugosllavi, dhe pak nga filmat e Kusturicës për
Ballkanin. Siç dihet, filmat e Kusturicës janë vetëm një formë tjetër e përfytyrimit
të Ballkanit që i hasim në teoritë akademike dhe rrymat populiste perëndimore mbi
Ballkanin. Duke e ndjekur këtë vijë, përveç të tjerash, Kusturica përmes filmave të
tij ka riprodhuar imazhin që të tjerët kanë prodhuar për Ballkanin, në këtë rast
Perëndimi. Kusturica me filmat e tij në të shumtën e rasteve ka vulosur klishetë e
vjetra që tentojnë ta paraqesin Ballkanin si një cirk teatral, jo ashtu siç është, por
ashtu siç e kërkon tregu komercial dhe siç dëshirohet të shihet nga bota e
Perëndimit. Dy shprehjet e studentit gjerman si: “nuk ju bëhet vonë’ dhe ‘crazy
people’ zakonisht i hasim në forma fiktive pothuajse në të gjitha narracionet e
filmave të Kusturicës ku Ballkani paraqitet si një vend i dehjeve dionisiake ku
popujt jetojnë nën një ekstazë metafizike të harruar nga historia.
Në literaturën filozofike perëndimore ndeshim shpesh klasifikime të tilla të
tipit’ të harruar nga historia’ apo ‘popuj pa histori’. Edward Saidi, në librin e tij
“Orientalizmi”, na ka treguar se e tërë letërsia perëndimore, kur ka pas të bëjë me
Lindjen e posaçërisht me popujt e Lindjes së Mesme, është ndërtuar mbi kësi lloj
përfytyrimesh përgjithësuese. Sipas Saidit, dituria dhe shkenca orientaliste
perëndimore përgjatë tre shekujve të fundit ka qenë instrument i politikës dhe
pushtetit dominues evropian (posaçërisht i Anglisë dhe Francës) për të pushtuar
dhe kolonizuar popujt e Lindjes. Epistemologjia antihermeneutike e Saidit për
interpretimin e teksteve perëndimore mbi Orientin është në realitet metodologjia e
huazuar nga teoria e Michel Foucault-ja e raportit pushtet/dije (këtu nuk ndaj të
njëjtin mendim me Maria Todorovan se ‘ligjërimi i Saidit është metodologjikisht
anti-Foucault, për aq sa ligjërimi i Foucault-së mbështetet fuqimisht ne
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modernitetin evropian’) e cila e ka bazën në teoritë e Marksit që ‘idetë e klasës
sunduese në çdo epokë janë idetë sunduese.’
Mirëpo, çuditërisht, këso lloj prezantimesh hasim edhe në shkrimet politike të
Engelsit të botuara kryesisht në revistën Neue Rheinische Zeitung përgjatë viteve
1848-1849. Engelsi aty bën ndarjen në mes të kombeve ‘me histori’ (gjermanët,
polakët, hungarezët) dhe kombeve ‘pa histori’ (çekët, sllavët e jugut, sllovakët,
rumunët e Transilvanisë, saksonët dhe ukrainasit). Sipas Engelsit ‘popujt me
histori’ janë popuj të avancuar dhe produktivë sepse ndihmojnë në shtrirjen e
revolucionit, kurse popujt ‘pa histori’, në këtë rast sllavët, janë vegla të Rusisë
reaksionare të paraparë të zhduken për shkak të paaftësisë së tyre politike dhe
historike për të avancuar në një shkallë më të lartë të vetëdijes kombëtare. Në
artikullin e tij “Lufta hungareze” të botuar në Neue Rheinische Zeitung, Engelsi
shkruan:
“Ndër të gjitha kombet e mëdha dhe të vogla të Austrisë, vetëm tre bartësestandard të progresit morën një rol aktiv në histori, dhe ende e ruajnë vitalitetin e
tyre – gjermanët, polakët dhe hungarezët. Prandaj ata tani janë revolucionarë. Të
gjithë kombet dhe popujt e tjerë të mëdhenj dhe të vegjël janë të destinuar të
zhduken së shpejti në stuhinë e revolucionit botëror. Për këtë arsyeje tani ata janë
kundërrevolucionarë.”[i]
Teoria politike e Engelsit mbi ‘popujt pa histori’ (e cila nuk është teori
marksiste), nuk është një analizë e politikave ditore, siç duket në shikim të parë –
edhe pse ai kah fundi i viteve të jetës ka ndërruar pikëpamje duke thënë se popujt e
Ballkanit mund të bëhen shtete vetëm kur të shkatërrohet sistemi monarkik i Rusisë
cariste – por e ka origjinën në metafizikën idealiste të Hegelit mbi ndërtimin e
shtetit. Sipas Hegelit, ‘një komb pa shtetformim (thjesht shtet), me thënë të drejtën,
nuk ka histori – si kombet që ekzistuan para ngritjes së shtetit dhe të tjerët që ende
ekzistojnë në gjendje egërsie’.[ii]
Ndarja midis ‘popujve me histori’ dhe ‘popujve pa histori’, edhe pse mund të
merret si ndarje gjeografike, në realitet më shumë është ndarje në mes të borgjezisë
(vendeve të avancuara ekonomikisht) dhe të feudalizmit (vendeve me ngecje
ekonomike) që është parë si pengesë e avancimit të etapave historike të progresit
shoqëror. Siç dihet, në gjysmëshekullin XIX pjesa më e madhe e popullsisë së
Ballkanit ka qenë e varur prej prodhimtarisë bujqësore kundrejt vendeve
perëndimore (Anglia Gjermania dhe Franca) të avancuara në prodhimin industrial.
Kjo ndarje është elitiste dhe eurocentrike e bazuar në metafizikën
transcendentale perëndimore që e ka fillesën e saj në konceptet idealiste platonike
të ndarjes së botës në dy entitete paralele – ku njeri entitet (bota e ideve) është
parësor dhe determinon entitetin tjetër ‘dytësor’ përmes koncepteve absolute
gjithëpërfshirëse. Ideologjia dominuese idealiste e ndarjes së tërës në dy botë ka
vazhduar transcendentimin e saj me dualizmin e Dekartit (res extensa/res cogitans)
pastaj me shkencizmin dhe empirizmin e Bekonit, e deri të format më të reja të
shkencave humane dhe shoqërore, duke përfshirë këtu edhe orientalistikën,
marrëdhëniet ndërkombëtare dhe teoritë bashkëkohore të nacionalizmit si
defusionizmi, gradualizmi, evolucionizmi etj.
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Po çfarë është në të vërtetë Ballkani? Pyetje kjo që nuk ka lënë kush pa e
shtruar, duke filluar prej zyrtarëve më të thjeshtë diplomatikë deri te nivelet më të
larta akademike të shkencës teorike. Në një intervistë ‘Marksizmi dhe çështja
kombëtare’ dhënë për Critique Communiste dhe pastaj e ribotuar ne New Left
Review, Regis Debray ka theksuar se “çdo identitet nënkupton diferencë, çdo
identifikim është diferencim. Nuk mund të ketë identitet kulturor për
individualitetet shoqërore pa dallim dhe kontrast prej një mjedisi fqinj, pa vizatimin
e vijave”.[iii] Debray pastaj shton se ‘e gjithë kjo mund të duket mjaft metafizike,
por unë mendoj se është shkencërisht e vërtetueshme’.[iv]
Këtë praktikë më së miri e vërteton qëndrimi mohues i Evropës ndaj
identiteteve të tjera përgjatë shekujve, duke filluar prej Perandorisë Osmane dhe
rënies së Kostandinopojës, pastaj Bllokut Lindor, e deri në ditët e sotme ndaj
Islamit. Kështu që Evropa gjithnjë është në kërkim të një të kundërte të saj që të
mund të identifikojë superioritetin e saj ndaj vendeve ‘inferiore’. Superioritetin e
saj mohues Evropa Perëndimore e ka praktikuar edhe ndaj Ballkanit duke e shikuar
atë si tjetrin e saj të brendshëm. Në njërën anë e kemi një Evropë të Bashkimit
Evropian që paraqet ‘Evropën e vërtetë’, sinonim të qytetarisë, rendit, arsyes,
pjekurisë dhe modernizimit, kurse në tjetrën kemi një Evropë tjetër, atë të Ballkanit
kaotik, irracional, infantil dhe barbar, që historikisht është treguar i paaftë të kapë
në dorë frenat e fatit të tij – si një fëmijë që ka nevojë herë pas here për një
mbikëqyrës.
Raportin prind-fëmijë e hasim edhe midis Evropës dhe Ballkanit: një Ballkan
që s’di të kujdeset për veten dhe një Evropë që ka marrë rolin e prindit. Ne një
intervistë dhënë për Eurozine, Vesna Goldsworthy këtë raport e tregon kështu: “Një
përfaqësues i OKB-së në Kosovë tha së fundmi për The Guardian se të qeverisësh
Kosovën është si ‘të veshësh një fëmijë: jepini pantallonat e ekonomisë, fanellën e
arsimit, xhaketën e demokracisë etj! Dhe gjatë gjithë kohës, fëmija dëshiron të dalë
me vrap dhe të luajë jashtë zhveshur. Në qoftë se ne e lejojmë, do të mund ta
lëndonte veten.’”[v] Kjo formë marrëdhënieje e ka legjitimuar Bashkimin Evropian
të marrë rolin autoritar të udhëzuesit për të ndërhyrë në politikat e shteteve
ballkanike duke hapur mundësinë e instalimit të njëfarë dominimi dhe kontrolli që
njihet si gjysmëkolonializëm administrativ.
Balibari ka specifikuar se Evropa ose duhet ta pranojë Ballkanin si pjesë të
historisë së saj, ose të vazhdojë ta trajtojë atë si një pengesë që duhet tejkaluar me
mjete të jashtme duke përfshirë kolonizimin:
“Fati i identitetit evropian si i tërë është luajtur në Jugosllavi dhe më gjerësisht
në Ballkan (edhe pse ky nuk është vendi i vetëm i gjykimit të saj). Evropa duhet ta
njohë situatën në Ballkan jo si një gjendje të shëmtuar të shartuar në gji të saj, një
‘pasojë’ patologjike të moszhvillimit apo komunizmit, por si një imazhi dhe efekt
të vetë historisë së saj dhe ta përballojë dhe zgjidhë atë; në këtë mënyrë mund ta
vendosë veten në pikëpyetje, madje ta transformojë atë. Vetëm atëherë Evropa
mbas gjase do të fillojë të bëhet e mundshme përsëri. Përndryshe Evropa do të
refuzojë të vij ballë për ballë me veten dhe do të vazhdojë ta trajtojë problemin si
një pengesë e jashtme për t’u kapërcyer përmes mjeteve të jashtme, duke përfshirë
edhe kolonizimin.”[vi]
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Këtu situata bëhet edhe më komplekse kur marrim parasysh faktin se në njërën
anë Ballkani konsiderohet pjesë e Evropës – për çka pritet që në një të ardhme jo të
largët edhe pjesa tjetër e mbetur e Ballkanit të integrohet në strukturat e Bashkimit
Evropian – kurse në anën tjetër shihet ‘ende joevropian’.Pas rënies se bllokut
socialist, Bashkimi Evropian e ka parë si të domosdoshëm zgjerimin e tij territorial
për të përforcuar dominimin ekonomik dhe gjeopolitik kundrejt Rusisë dhe
sidomos vendeve aziatike që viteve të fundit kanë një rritje të shpejt ekonomike. Në
mënyrë që të ketë sukses në shtrirjen e saj, roli primar i BE-së ka qenë që së pari të
edukohet qytetari i Ballkanit duke ofruar stërvitje përgatitore për krijimin e
kualiteteve bashkëpunuese në politikat e saj globale. Përgjatë këtij kursi Ballkanit i
është kërkuar (dhe vazhdon t’i kërkohet) të kalojë disa teste dhe të përmbushë
kushtet e paravendosura përmes disa etapave të caktuara; si për shembull, të
nënshkruajë marrëveshje rajonale si CEFTA, pastaj të plotësojë kushtet për
‘Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA), atëherë ato të tregjeve të lira, e deri
të marrëveshjet e paqes dhe ato me karakter ushtarak (NATO).
Për t’ia ‘lehtësuar’ këto etapa Ballkanit, BE-ja merr rolin e udhëzuesit,
mbikëqyrësit dhe drejtuesit. Ajo dërgon misione dhe vendos protektorate siç është
rasti i Kosovës. Jep donacione dhe kredi bankare për ‘zhvillimin e vendit’. Detyron
udhëheqësit vendorë të shpallin tenderë kombëtare në emër të Integrimeve
Evropiane për të shuar apetitet e korporatave të tyre mutinacionale. Privatizon
ndërmarrjet publike duke arsyetuar njëkohësisht paaftësinë e shteteve ballkanike
për të udhëhequr me një kompani shtetërore. Propagandohet nëpër mjetet e
komunikimit masiv se çdo gjë që është shtetërore është jofunksionale, çka
nënkupton socializëm dhe joefikasitet në punë.
Lind një pyetje: Po sikur pas integrimit në BE, vendet aspirante të vazhdojnë të
shihen sërish si Ballkan apo si i ‘vonshmi i Evropës’? Prapë do të kemi ndarje dhe
nënndarje edhe brenda BE-së. Një fakt shumë interesant me studentin gjerman
është se, edhe pse Bullgaria është anëtare e BE-së, ai ende e shikonte Bullgarinë si
joevropiane dhe të shkëputur nga qytetërimi perëndimor. Sllovenia, Bullgaria,
Rumania dhe së fundmi Kroacia, edhe pse janë anëtare të BE-së, ende vazhdojnë të
shikohen si ‘jo krejtësisht evropiane’ pasi nuk janë shkrirë tërësisht në familjen e
madhe evropiane.
Ballkani, përfundimisht, pas shumë përvojave tragjike që ka kaluar nëpër
histori, ka dalë nga tmerri i ferrit dhe është futur në purgator për të larë ‘mëkatet e
saj historike’ drejt rrugës për në parajsën e civilizuar evropiane. Mirëpo, siç
tregon Komedia hyjnore, e famshmja poemë epike e Aligerit, parajsa nuk vjen aq
lehtë, dhe procesi i pritjes në purgator zgjat shumë, aq shumë saqë nganjëherë
duket i përjetshëm.
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ALBERT DOJA

BALLKANI MIDIS FANTAZISË IMAGJINARE
DHE REALITETIT
Më 7 shkurt, protestat sociale të njerëzve të zakonshëm në Bosnje-Hercegovinë
u zhvilluan për shkak se ata janë të privuar nga mundësitë për të ardhmen. Në një
vend që është bërë sinonim i spastrimit etnik më të egër, ku të vetmet demonstrata
masive janë udhëhequr nga pasionet etnike ose fetare, ajo çka çoi demonstruesit në
protesta të përbashkëta ishte kërkesa radikale për drejtësi. Këtë herë, protestuesit
janë parë me tre flamujt krah për krah (boshnjak, kroat dhe serb), duke shprehur
kështu gatishmërinë për të injoruar dallimet etnike. Protestat sociale që po ndodhin
aktualisht në Bosnje-Hercegovinë tregojnë se sa të gabuar janë europianët në
perceptimin e tyre të Ballkanit dhe veçanërisht në mënyrën se si ata i trajtojnë
ballkanasit duke iu imponuar zgjidhjet e tyre imagjinare. Prandaj mbajtësit e
pushtetit të vërtetë për t’u fajësuar gjenden jo vetëm midis politikanëve lokalë me
origjina të ndryshme etnike apo fetare.
Të njëjtat ditë, më 7 e 8 shkurt, zhvillohej edicioni i 4-t i Panairit të Librit
Ballkanik në Polin e Gjuhëve dhe Qytetërimeve (INALCO) në Paris. Qëllimi i tij
është të paraqesë Ballkanin ndryshe duke i treguar publikut francez elementet e
përbashkëta në kulturën e vendeve të ndryshme të Ballkanit, që udhëheqësit
politikë, etnikë dhe fetarë kanë prirjen t’i përçajnë. Gjatë këtyre dy ditëve,
konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta, si dhe ekspozita fotografike dhe shfaqje
filmash janë shoqëruar nga momente zbulimi rreth shumë autorësh dhe botuesish të
letërsisë ballkanike, të cilët kanë prezantuar veprat e tyre në gjuhë origjinale apo të
përkthyera në frëngjisht. Një tryezë e rrumbullakët mori titullin e librit “Ballkani
imagjinar” të historianes së famshme Maria Todorova që të gjithë i thonë me
origjinë bullgare. Përmes një qasje ndërdisiplinore, në këtë tryezë u eksploruan
këndvështrime të ndryshme mbi Ballkanin:imazhe shpesh stereotipizuese të para
nga jashtë, imazhe të brendësuara shpesh të toleruara apo pranuara nga vetë
ballkanasit, por shpesh si reagim edhe përkatësi ballkanike e hedhur poshtë.
Interesante ishte shfaqja e filmit, “E kujt është kjo këngë”, e cila është e njohur
dhe këndohet në të gjitha vendet e Ballkanit, por që të gjithë e kudo e marrin për
këngën e “tyre” të “vjedhur” nga të tjerët. Edhe regjisorja e filmit e përcaktoi veten
si një Ballkanase “e vërtetë”, pasi ajo ka bërë gjithmonë e gjithçka në vendin e saj.
Ajo ka lindur, është rritur, ka jetuar, ka punuar, ka lindur fëmijët e saj, ka kënduar
këngë, vetëm në Bullgari. Por megjithatë do të dalë gjithnjë dikush për të thënë
diku se kjo është këngë amerikane, ajo këndohet në ishullin Borneo, e dinë
gjithashtu edhe në Malajzi, dhe kushedi se ku përsëri. Në kundërshtim me çka
mund të mendonin të gjithë folësit rreth kësaj tryeze, kjo histori e thjeshtë kënge
tregon vetëm faktin e thjeshtë se njerëzit në Ballkan janë vetëm si të gjithë njerëzit
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e tjerë në mbarë botën. Ata do të rendin të gjithë pas specifikave të tyre
imagjinare,kush pas këngës së vet, kush pas fshatit të vet, e kush pas kërthizës së
vet. A nuk shohim çdo ditë në media dikë si Luc Ferry që bën të njëjtën gjë?
Provoni t’i kërkoni të thellohet mbi një temë, ai do të bëjë çmos për t’u zhytur edhe
më thellë në kërthizën e tij. Shkon gjer aty sa t’i këndojë lavde qytetërimit të “tij”të
pashembullt edhe në mediet e Ballkanit (Mapo, dt. 18/01/2014). Ndërsa çdo lloj
relativizmi që guxon të vërë në pikëpyetje supremacinë perëndimore krahas të
egërve (ballkanas apo kushdo qofshin) i duket gjithmonë një krim i
papërshkrueshëm që ai e dënon me shumë hidhësi e përdhosje. A mund të gjendet
diçka tjetër më shumë “ballkanike”se kur shikohesh kështu në pasqyrën e kotësisë
së vetvetes dhe kur dehesh nën tingujt e zërit të vetvetes?
Këtu qëndron gjithë dallimi me një studiuese si Maria Todorova që këmbëngul
se nuk flet për Ballkanin, por “Ballkanizmin”, d.m.th. për imazhin në përgjithësi të
papajtueshëm dhe në përgjithësi negativ të Ballkanit në kulturën perëndimore, si
dhe për paradokset e referimeve kulturore të supozuara. Por duket se është e
pamundur të flasësh për Ballkanizmin kur u flet drejtpërsëdrejti Ballkanasve apo
Ballkanit, sepse të gjithë nuk shohin veçse specifikat e tyre ballkanike. Tryeza e 7
shkurtit zhvillohej tamam në kuadër të “Ballkanit”parisian, ashtu si dhe njerëzit e
thjeshtë protestonin të njëjtën ditë në Bosnje kundër Ballkanizmit europian si
parakusht për reformat dhe zgjidhjet imagjinare e të vjetruara që jo vetëm nuk
premtojnë gjë, por janë përgjegjëse për papunësinë, paralizën politike dhe
korrupsionin. Duke valëvitur së bashku tre flamujt e komuniteteve të tyre të
përçara, njerëzit e zakonshëm në Bosnje tani janë duke spastruar këtë rrëmujë, nënprodukt i Ballkanizmit. Në fakt, në qoftë se ka diçka për të fajësuar për situatën
aktuale, kjo është mënyra se si evropianët i identifikojnë dhe konkretisht qeverisin
Ballkanin, si dhe mënyra se si japin e marrin me elitat kulturore dhe intelektuale që
i konsiderojnë si partnerët e tyre të preferuar,sidomos kur ndërhyjnë midis tyre si
ndërmjetësues. Në çdo rast, ata vetëm favorizojnë identifikimin e tyre specifik
kulturor, etnik, fetar, dhe nacionalist.
*Profesor i Antropologjisë, Universiteti i Lilës, France. Anëtar i Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë
Marrë nga Le Courrier des Balkans
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GAZMEND KAPLLANI

MINORITETI DHE KALI I TROJËS
Nuk kam as më të voglin dyshim që "profesioni" më i kollajtë në viset tona
ballkanike mbetet ai i "patriotit". Njëkohësisht më i vështiri është ai i të qenit me të
vërtetë patriot, si e konceptonte patriotizmin Monteskje: "nëpërmjet dashurisë për
njerëzit e mi, mësova që mbi të gjitha i përkas njerëzimit". Rezultatet e "patriotëve
ballkanikë", qoftë në versionin e tyre etno-fashist, etno-bolshevik apo etno-religjoz,
i shohim çdo ditë në Ballkan, i cili mbetet ende një "thumb i ngulur në tru të
Europës".
Vetëm në Ballkan p.sh. Akademia e Shkencave apo Kisha merret gjerë e gjatë
me "temat kombëtare", përpilon platforma të zgjidhjes së "çështjes kombëtare",
megjithëse të ashtuquajturat "çështje kombëtare" kudo i quajnë "çështje të politikës
së jashtme" dhe me to në fakt duhet të merret Ministria e Jashtme dhe instancat e
tjera institucionale. Pse ndodh kjo? Sepse jemi të gozhduar akoma në epokën e
formimit të shteteve kombe në Ballkan. Sepse në Ballkan nacionalizmi i
"importuar" nga Perëndimi - për arsye të "kuptueshme" - u adoptua në versionin e
tij më anti-liberal, me anti-iluminist dhe anti-racional.
Personalisht mendoj se vetëm Europa - qoftë edhe kjo Europa e tanishme që
është ende në embrion nga ana politike - është shpresa e madhe që të ndërtojmë
dikur një lloj "identiteti kapërcye", të shpëtojmë nga skamja jonë ekonomike, por
mbi të gjitha nga skamja shpirtërore që e ka shndërruar Ballkanin në një
Supermarket mitesh nacionaliste të shoqëruara me spastrime etnike dhe varre
masive. Sigurisht duke mos pritur mrekullinë nga qielli, por duke u përpjekur edhe
vetë goxha. Po flas në përgjithësi sepse besoj që nuk ka në Ballkan "nacionalizma
të mirë" dhe "nacionalizma të këqij". Si thoshte edhe kroato-hebreu Danilo Kish
motoja e nacionalistit është "unë jam alkoolist por ti je sarhosh". Këtu po i ndal
përsiatjet abstrakte për të thënë dy fjalë për një temë konkrete. Temën që preokupoi
së fundi shtypin shqiptar dhe atë grek dhe që ka të bëjë me marrëveshjen mes
Shqipërisë dhe Greqisë për dhënien e "dynënshtetësisë" minoritarëve grekë.
***
Sikur për një çast ta zhveshja vetveten nga pozicioni in between dhe të luaja
rolin e një vëzhguesi të jashtëm, kam përshtypjen që do ngatërrohesha keq fare.
Kjo, sepse në Greqi disa gazeta (sidomos ato që "merakosen" shumë për kombin) e
karakterizojnë marrëveshjen si "tradhti kombëtare". Në Shqipëri në disa raste
ndodh e njëjta gjë: edhe tek ne marrëveshja në fjalë konsiderohet pak a shumë si
"sabotim i interesave kombëtare". Dhe unë, gjithmonë si vëzhgues i jashtëm, bëj
pyetjen: si ndodh që "interesat kombëtare" të cenohen në të dyja vendet
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njëkohësisht? Mister Ballkanik! Ndërkohë as në Shqipëri dhe as në Greqi nuk
dihen hollësitë e kësaj marrëveshjeje.
Kështu që po kufizohemi tek informacionet e marra prej shtypit. Dua ta filloj
mendimin tim me një përqasje anti-teorike të kësaj teme. Këtu bëhet fjalë për
bashkëqytetaret dhe bashkatdhetaret tanë, me origjinë greke, të cilët emigruan në
Greqi në një nga eksodet më dramatike që ka parë historia e Europës së re. Kaluan
- si të gjithë emigrantët e tjerë - nga një mijë e një vështirësira duke provuar mbi
kurrizin e tyre diskriminimin dhe të gjitha kusuret e tjera që sjell statusi i të
degdisurit. Politika e shtetit grek deri në vitin 1997 ishte që minoritarët të
mbeteshin me sa më pak të drejta në mënyrë që mos të "zënë rrënjë" në Greqi dhe
të kthehen në Shqipëri prej frikës se mos "zhduket minoriteti grek në Shqipëri".
Kështu, minoritarët të cilët, siç është e kuptueshme, kanë lidhje sentimentale
me Greqinë, mbeteshin thellësisht të diskriminuar edhe pse propaganda "patriotike"
shpesh i përdorte për "marketing patriotizmi" duke u përpjekur të paraqesë si
përfaqësues të tyre njerëz që shprehnin një nacionalizëm agresiv. Në fakt, ashtu si
ndodh me "patriotët", asfare nuk u interesonte këtyre të fundit se në ç'kushte
punonin mijëra minoritarë të thjeshtë, se si diskriminoheshin në tregun e punës, etj.
Ajo që u interesonte ishte shitja e sloganeve patriotike dhe acarimi i marrëdhënieve
greko-shqiptare. Të ndodhur në këto kushte diskriminuese, shumë minoritarë jo
vetëm që nuk ktheheshin në Shqipëri, por emigronin në vende të treta, kryesisht në
Kanada, në Amerikë, por edhe në vende të ndryshme të Europës.
Në vitin 1997, paralelisht me procedurat e ligjësimit të emigrantëve, u mor
vendimi për dhënien e të ashtuquajturës "kartë homogjene", e cila u akordonte
minoritarëve një lloj statusi "emigrantësh të privilegjuar". Megjithatë, ky status nuk
krijonte mundësinë e barazisë qytetare, duke mbetur përsëri minoritarët qytetarë të
dorës së dytë dhe të tretë. Vendimi i tanishëm i cili hap rrugën për marrjen e
nënshtetësisë greke duhet të na gëzojë sepse bashkëqytetarët dhe bashkatdhetarët
tanë me origjinë greke do kenë mundësinë të ndjehen qytetarë të barabartë në
vendin ku kanë emigruar. Në të njëjtën kohë, sipas marrëveshjes në fjalë, do kenë
mundësinë e mbajtjes së nënshtetësisë Shqiptare, pra të dy-nënshtetësisë.
Në radhë të parë diçka e tillë është hera e parë që ndodh në Ballkan. Edhe pse
Kushtetutat e vendeve të Ballkanit e njohin dynënshtetësinë, është "sekret" i njohur
nga të gjithë që diçka e tillë nuk aplikohet për pjesëtarët e minoritetit. Kjo vjen prej
faktit që minoritetet në Ballkan trajtohen kudo si "mallkim" apo si "Kolona e Pestë"
dhe paguajnë gjithmonë haraçin e acarimit të marrëdhënieve mes shteteve.
Dynënshtetësia (sidomos në rastin konkret) është një metodë e ikjes nga ky
mentalitet.
Nuk është e rastësishme që qarqet më nacionaliste në Greqi i kundërvihen
dynënshtetësisë. Pse? E para, sepse kështu humbet alibia e "Shqiptarëve barbarë që
shkelin të drejtat e minoritarëve". E dyta, sepse dynënshtetësia motivon minoritarët
të duan marrëdhënie sa më të mira mes Shqipërisë dhe Greqisë, në kuadrin e një
loje politike shumë më të ndërlikuar se sa skema "ne dhe ata". Por mbi të gjitha
sepse duke qenë qytetarë grekë disa qarqe do humbasin mundësinë ta "kapelosin"
minoritetin grek, përderisa ky i fundit s'do ketë më nevojë për "tutorë".
Njëkohësisht, ajo që të dhemb është fakti që në Shqipëri flitet për minoritarët pa
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minoritarët. Është për të ardhur keq që në gjithë artikujt dhe dedikasat për
dynënshtetësinë nuk dëgjohet pothuajse fare mendimi i tyre, thua se bëhet fjalë për
të huaj.
Është e qartë që asnjë minoritet në Ballkan nuk jeton në "parajsë", që i shkelen
të drejtat sepse kultura e respektimit të Tjetrit është shumë problematike në viset
tona. Megjithatë, është fakt i pamohueshëm, që shkalla e integrimit të minoritetit
grek në Shqipëri përbën një shembull të mirë për Ballkanin. Minoritarët nga ana e
tyre kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme
në jetën publike Shqiptare. Por, prej disa vitesh në Shqipëri shfaqet një filologji që
arrin caqet e racizmit, sipas së cilës minoriteti grek është kur "Kali i Trojës" dhe
kur "Kolona e Pestë"; një filologji që i paraqet minoritarët si bukëshkalë dhe të
dyshimtë. (Bukë për një filologji të tillë kanë dhënë ndonjëherë edhe disa
përfaqësues politikë të minoritetit të çilet në kuadrin e mentalitetit ballkanik
veprojnë në mënyrë komunitariste duke ushqyer nacionalizmin e "shumicës
dërrmuese").
Një trajtim i tillë është katastrofik për minoritarët dhe për Shqipërinë.
"Patriotët" tanë që promovojnë perceptime të tilla dhe që duket se gjithçka që lidhet
me Greqinë e identifikojnë me djallin, s’bëjnë gjë tjetër veçse ia dhurojnë
minoritetin qarqeve nacionaliste në Greqi, të cilat kanë të njëjtën simetri logjike,
por thjesht e aplikojnë atë tek emigrantët Shqiptarë ("emigrantët shqiptarë janë
"Kali i Trojës" i Shqipërisë së Madhe etj.). Përveç atyre personave që plasmohen
herë pas here në ekranet e televizioneve greke si "përfaqësues silogjesh" - të cilët
nuk e di në të vërtetë se sa përfaqësojnë me të vërtetë minoritarët - harrohet
krejtësisht ekzistenca e mijëra bashkatdhetarëve tanë minoritarë të cilët duan
marrëdhënie sa më të mira mes Shqipërisë dhe Greqisë, të cilët dhemben me gjithë
shpirt për Shqipërinë dhe e konsiderojnë atë atdheun e tyre. Kjo masë nuk paraqitet
asgjëkundi; me këtë masë nuk bëhet asnjë lloj dialogu dhe kjo është jo vetëm e
patolerueshme, por duke folur me termat e patriotizmit pa thonjëza, anti-patriotike.
***
Ndërkaq, në shtypin grek dhe Shqiptar fillojnë dhe publikohen edhe shifra për
numrin e minoritarëve që do marrin dynënshtetësinë. Ca thonë 70.000, të tjerë
300.000! Nga dhe si i nxjerrin këto shifra? Nga të dhënat statistikore vetëm 15.000
minoritarë kanë bërë kërkesë për marrjen e nënshtetësisë greke që nga viti 1991.
"Jo dyshtetësisë" - thonë në Shqipëri "se grekët të krekëzojnë gjithë Shqipërinë".
Me pak fjalë, imazhi që jepet është që grekët do lëshojnë policinë nëpër rrugë të
grumbullojë shqiptarët që t'i japin nënshtetësinë greke! Bëhet fjalë për një logjikë
groteske. Procedurat për dhënien e nënshtetësisë përveçse do marrin shumë kohë
(ndoshta vite), bëhen - sidomos në Greqi - me kritere shumë të rrepta se sa "karta e
homogjenit".
Është e çuditshme që edhe nacionalistet greke vënë alarmin që mijëra Shqiptarë
"në venat e të cilëve nuk rrjedh gjak helen", do "maskohen" si grekë që të marrin
nënshtetësinë greke për të vepruar mandej si "bumerang" për "shqiptarizimin e
Greqisë". Vërtet gjynah që Woody Allen rreket duke kërkuar temat e filmave të tij
në Manhatan. Por në të njëjtën kohë, pabarazia e madhe ekonomike mes Shqipërisë
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dhe Greqisë, por edhe periudhat jo shumë të largëta ku mbizotëronte në Greqi
histeria nacionaliste, ngjallin mosbesim në Shqipëri. Që politika e jashtme greke ka
ndryshuar në mënyrë radikale qysh nga viti 1996 ky është një fakt i pamohueshëm;
megjithatë "vatrat" e mentalitetit të vjetër nuk janë shuar përfundimisht.
Një publikim i fundit i Qendrës për Hulumtimet e Minoriteteve (KEMO) financuar pikërisht nga Ministria e Jashtme Greke. - theksonte faktin se si
ekzistojnë ndonjëherë përpjekje për të "grekëzuar" vllehet e Shqipërisë. Këto janë
metoda të një epoke tjetër dhe Greqia duhet të distancohet prej tyre përfundimisht.
Aq më shumë që në politikën e jashtme greke është pranuar pa rikthim skadimi i
dogmës "ortodoks = grek".
Për më shumë, për të treguar orientimin e saj të pakthyeshëm proeuropian,
qeveria greke duhet të kthejë menjëherë vëmendjen në gjendjen e emigrantëve
Shqiptarë në Greqi të cilët ndodhen në gjendje shumë problematike. Duhet të
përparojë në ligjësimin e tyre si edhe në dhënien e të drejtave siç është e drejta e
votës në zgjedhjet lokale dhe ato për Parlamentin Europian, propozim që e
promovoi në Komisionin Europian pikërisht komisionerja greke Ana
Diamandopulu dhe që do diskutohet për aprovim në Samitin e Selanikut. Gjithashtu
në kuadrin e një politike europiane, Greqia duhet të përparojë gradualisht në
shtrirjen e të drejtës së nënshtetësisë dhe dynënshtetësisë, domethënë ne "denacionalizimin" e nënshtetësisë greke. Sipas informatave joformale, marrëveshja
për dynënshtetësinë e minoritarëve, u hap rrugën për diçka të tillë edhe
emigrantëve Shqiptarë në Greqi. Le të shpresojmë që këto informata nuk do
mbeten vetëm joformale. Kjo duhet të ndodhë jo vetëm si një lloj "balancimi
forcash", por edhe si një kalim në një epokë tjetër për Ballkanin, epokën europiane,
ku mbi të gjitha do mbizotërojë koncepti i qytetarit europian. Sigurisht, diçka e tillë
do marrë kohë, por do ishte mëkat që edhe një herë tjetër ta menaxhonin të
ardhmen tonë përfaqësuesit e "patriotizmës ballkanike" që dinë të prodhojnë vetëm
teori komplotesh diabolike.
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ISMAIL SYLA

E NJËMENDTA
Se shprehja gjuhësore burimore e popullit di të ngërthejë kuptime filozofike
nuk është e panjohur, pasi që ajo ka kaluar nëpër një përvojë kolektive dhe si e tillë
është ngulitur me qëndrueshmëri në formë këshille, mesazhi apo edhe konstatimi të
gjendjes faktike. Një formë mjaft e përhapur e përdorimit të përditshëm në stilin
bisedor është ndajfolja “përnjëmend”, që në këtë ese do të përdoret si formë
popullore “pernime”, për fjalën realitet.
E vërteta e gjahtarit
Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe e shpjegon mirë këtë ndajfolje: përnjëmend me gjithë mend, pa bërë shaka, me të vërtetë, njëmend, i përnjëmendtë, i vërtetë, i
mirëfilltë. Kurse trajtën pësore të diskursit libror: njëmendet, e shpjegon me
baravlerësin njëjtësohet, identifikohet. Në bisedat më të rëndomta shpesh na bie ta
dëgjojmë këtë ndajfolje në këso formulimi: “A e ke pernime”, për diçka që
dyshojmë se mos nuk është ashtu.
Fjala “përnime” na shpie drejt interpretimit eseistik për një arsye të veçantë,
sepse lidhet me fjalën mendje. Pa dashur që të analizohet gjithanshëm dhe nga
aspekte të tjera etimologjike, psikologjike, filozofike etj., në rastin tonë është i
mjaftueshëm shpjegimi që mendjen e përkufizon si aftësi të njeriut për të menduar,
për të njohur botën, për të arsyetuar e gjykuar, që arrihet me anë të veprimit të
trurit. Për qasjen tonë eseistike ka rëndësi që fjala “reale” me përhapje të gjerë në
diskursin tonë të përditshëm, në gjuhën shqipe i përket sferës psikologjike të
njeriut, mendjes. Ajo që është reale është e përnjëmendtë. Kjo nuk ka të bëjë fare
me konceptin e dominimit të mendimit të vetëm, të njëmendimit, si imponim
ideologjik, doktrinar dhe dogmatik.
Pra, fjala përnjëmend e përdorimit shqip bart në vetvete vlerë filozofike në
radhë të parë se në esencën e vetë ka fjalën mendje. Mendja konsiderohet si pjesa
më e lartë e përpunimit të aftësive të qenies njerëzore, “produkti” me fin dhe më i
sofistikuar i natyrës. Përmes saj njihet dhe krijohet realiteti. Pra që të jetë diçka e
vërtetë duhet që jo vetëm një mendje por disa mendje të jenë të pajtuara, të jenë
dakord, të të jenë në një fjalë, të jenë në një mendje, që ajo për të cilën flitet dhe
ekziston të jetë e njëmendtë. Kur disa mendje pajtohen se x objekti për të gjithë
është x objekt, atëherë x objekti është real, i vërtetë, i përnjëmendtë. Nëse për
kategoritë universale të realiteti objektiv (natyra) është e lehtë rruga e konstatimit të
të të qenit real të diçkaje (guri, shiu bora), për fenomenet shoqërore është më e
vështirë rënia në një mendje për të gjitha gjërat. Dhe në përpjekjen për t’ia
zbërthyer këtë dukuri një mikut, doli një konstatim cinik se ndoshta
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mosmarrëveshja ndër shqiptarët për shumë gjëra qëndron te shuma e madhe e
mendjeve dhe vështirësia objektive që ata të bien të gjithë në një mendje.
Si një formë ilustrative vizuele e të rënit të të gjithëve në një mendje do ta
përmend rastin e gjahtarit çiftes dhe zogut. Veprimi i gjahtarit kundër presë së
synuar është real kur shikimi i përmes dritës së syrit përputhet me dy thumbat në
çiften e mbushur me municion, pra kur syri pushka dhe zogu janë në një linjë, dhe
me të shkrepur të plumbit vritet zogu.
E vërteta dramatike
Në fillim të viteve të shtatëdhjeta të shekullit njëzet një ringjallje kulturore
kishte bërë që edhe në skenat e korridoreve të shkollave fillore të zgjohej pasioni i
teatrit amator. Për autorin e esesë, në moshën 12 vjeçare, fuqia e madhe
transformuese e artit është përjetuar pikërisht në një korridorin shkollës së
vendlindjes, nga shfaqja e dramës “Halili dhe Hajria” e Kolë Jakovës. Me kalimin e
viteve dhe barrën e leximeve (Umberto Eko) njeriu arrin ta njoh teorinë e artit,
magjinë e artit, sprovat e artit, çmagjepsjen prej tij, por ky takim i parë me
“teatrin” e korridorit të shkollës së vjetër dhe dramëm meriton të përbotnohet për
dy arsye: për fuqinë e madhe mashtruese (magjike) të artit dhe kontekstin social kulturor të kohës.
Në këtë rast do t’i lëmë anash analizat dhe vlerat e dramës, distancat kohore
apo krahasimet midis forcës magjike të këngës popullore dhe vlerave estetike të
dramës së përpunuar nga autori Jakova. Momenti i përjetimit dramatik u shfaq kur
u kuptua se i zoti i shtëpisë (dhëndrri renegat) kishte vrarë (prerë në besë) Halilin
dhe Musën. Rolin e Halilit e luante mësuesi i frëngjishtes, një familjar i afërt. Më
bëhej se prerja në besë, ishte bërë e vërtetë, si prerje me thikë në fyt. “Aktori” i
veshur në tirq të zinj, në një këmishë pëlhure dhe me një plis të bardhë në kokë, për
mua atë ditë ka “vdekur”, është prerë dhe unë shpirtërisht e kam përjetuar me
intenzivitet të plotë vrasjen dhe prerjen e tij, po thuaj si të ishte reale. Kur, pas
përfundimit të dramës ai dhe aktorët tjerë dolën në skenë me rrobe të ngjyrosura me
të kuqe, unë çuditesha dhe e shikoja “Halilin” prapë duke qarë në vetvete. Në fakt
Halili duhej të ishte diku atje pas skene, i vrarë, në një pellg gjaku. Ndjenja e
dhimbjes së thellë njerëzore për vrasjen dhe vdekjen e njeriut të mirë ishte arritur
plotësisht. Përfytyrimi i kësaj skene më ka mbetur i fuqishëm i freskët, i ndjeshëm
dhe “real”, më shumë se çdo skenë arti që kam lexuar ose parë në shfaqjet tjera, me
sy dhe moshë tjetër.
E lidhur me këtë dramë është edhe dukuria tjetër. Aktrimi i aktores. Për
mungesë vajze në rolin e Hajrijes, atë e luajti një student trupmesatar, topolak, me
duar të shëndosha (ndoshta këto më janë fiksuar për shkak të thikës që mban për t’u
hakmarrë) dhe fytyrë të plotë, që kishte vënë në kokë parukë me flokë të gjata dhe
ishte veshur në dimi. Hajria fillestare për mua mbetet “aktorja” Ismet Gara,
përfytyrimin e të cilit nuk ma ka mbuluar as dhe shfaqja e versionit në balet të
“Halilit dhe Hajrijes” në sallën e Teatrit (tash Kombëtar) të Prishtinës në vitin 1980
nga trupa profesionale e baletit të Tiranës.
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Iluzionet dhe e vërteta
Shembull antologjik për idenë e krijimit të qëllimshëm të mashtrimit, iluzionit
ishte hasja në një formulim për “botën e përtejme”. Shpjegohej me elegancë se në
një stad të zhvillimit njeriu kupton dhe mbetet i pakënaqur me shkurtësinë e jetës së
tij. Kur u kuptua se trupi dhe shpirti nuk mund të jenë të dytë të përjetshëm mbi
këtë botë, që njeriu të mos dëshpërohet thellë iu krijua bindja: ka edhe një botë
tjetër, të amshueshme, ku jeton njëra pjesë e tij, shpirti. Dhe nuk është me rëndësi a
është Hadi, Errebi, Ferri, Parajsa a diçka tjetër, por besimi fetar mundohet të bëhet
një lloj filtri moral që sa më pak të gabohet në të gjallë të njeriut.
Ky iluzion i qëllimshëm ma kujtoi një vëzhgim jetësor të shkrimtarit të
talentuar për fëmijë, të ndjerit Ymer Elshani. Si krijues energjik ai shkroi shumë,
por e kishte hetuar shpërputhjen midis ëndrrës dhe realitetit. ëndrra e tij jetësore
kishte qenë ardhja e një momenti kur do të ketë kohë dhe kushte për krijimtari. Ato
kushte ideale dhe ajo kohë tepër e lirë nuk i kishin ardhur asnjëherë, dhe ai ishte i
vetëdijshëm për këtë. Midis një jete që jetohet ashtu si të rrethekon ai kishte krijuar
mjaft shumë. Por ajo, bota tjetër, iluzore ma përkujton fatin e intelektualëve të
brezit të tij, të cilët po vënin themelet e krijimtarisë së tyre në një traditë të hollë,
po vetëdijesoheshin, po kërkonin këndin e tyre, hapësirën imagjinare dhe kohën e
munguar për të arritur në art.
Jeta e Ymer Elshanit u përmbyll me një fund mizor
Ky zbulim iluzor i një hapësire të re, bota tjetër, amshueshmëria ka provokuar
të gjitha llojet e artit dhe gjenitë e botës. Epi i Gilgameshit, Komedia Hyjnore,
“Muri” i Ismail Kadaresë janë vetëm disa nga veprat që kanë trajtuar probleme të
tilla, pa përmendur Biblën dhe Kuranin. Se iluzioni, mashtrimi jo e vërteta arrin ta
mbajë krenarinë mbretërore, si ide, më së miri e ka realizuar Danillo Kish në
tregimin përarrin ta mbaj të për krenarinë e njeriut
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NË VEND TË IN MEMORIAMIT

KLASIKU I FUNDIT I SHQIPES NË MAQEDONI
Veprimtaria e prof. Remzi Nesimit në arsimin e lartë në gjuhën shqipe dhe
puna e tij kërkimore-shkencore, e shtrirë në gati 40 vjet, i kanë dhënë një vend
nderi jo vetëm në Maqedoni, por në mbarë arsimin universitar dhe në shkencat
filologjike shqiptare.
Prof. Remzi Nesimi është ikona e njeriut të ndershëm dhe të angazhuar, ikona e
arsimit shqip dhe ikona e Albanologjisë shkencore në Maqedoni. Njerëz të tillë,
edhe po të kërkosh me fener, rrallë mund të gjesh. Emri i tij meriton të përjetësohet
në emërtimin e ndonjë institucioni të lartë arsimor a shkencor në Maqedoni. Apo,
ta zëmë, në emërtimin e ndonjë çmimi: Çmimi “Remzi Nesimi” që do të jepej për
kontribut të shquar në albanologji.
Vëzhgues i mprehtë i gjuhës së popullit dhe i shqipes standarde
Më 3 shkurt 2018 ndërroi jetë, në Shkup, në moshën 85-vjeçare, gjuhëtari i
njohur dhe njeriu i urtë prof. Remzi Nesimi (1933 – 2018), albanolog i shquar dhe
intelektual i përmasave kombëtare. Fshati Odër i Tetovës, ku kishte lindur më 25
dhjetor 1933, shkolla fillore e vendlindjes dhe gjimnazi i Tetovë, ku i mori
njohuritë e para, i dhanë atij brumin e formimit fillestar prej atdhetari dhe i mbollën
dashurinë për gjuhën shqipe, ku në këtë fushë do të ishte një misionar i vërtetë për
një jetë të tërë. Për të marrë njohuritë më të thelluara për gjuhën, më 1955
regjistrohet në Degën e Albanologjisë në Fakultetin Filologjik të Universitetit të
Beogradit, ku u diplomua më 1960. Po në atë universitet, kreu edhe studimet
pasuniversitare (më 1971), kurse doktoraturën e mbrojti në Universitetin e
Prishtinës (1998) më temë: “E folmja e Dervenit”, para anëtarëve të Komisionit:
Akad. Idriz Ajetit, Akad. Olivera Jashar-Nastevës dhe prof. Latif Mulakut. Ai
cilësohet si një gjuhëtar i dalluar, veprimtar i shquar i shkollës shqipe në Maqedoni,
profesor universitar me karrierë të pasur dhe merita të spikatura për formimin e
disa brezave filologësh ndër shqiptarët e Maqedonisë, delegat në Kongresin e
Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe.
Me qëndrimin dhe pamjen e tij vizuale, me përkushtimin shkencor e kombëtar
në albanologji e në edukologji, do të mund ta krahasonim me emra të mëdhenj të
albanologjisë shkencore dhe, pse jo, ta quanim një Idriz Ajeti i Maqedonisë. Edhe
në Kongresin e drejtshkrimit të gjuhës shqipe (20-25 Nëntor 1972), prof. Remzi
Nesimi do ta paraqiste referatin e tij “Procesi i njësimit të shqipes letrare në
Maqedoni”, i katërti me radhë, menjëherë pas prof. Mahir Domit, prof. E. Çabejt,
dhe prof. I. Ajetit. E në këtë referat, kishte vënë si moto thënien e gjuhëtarit të
madh Aleksandër Xhuvanit “Njësia e gjuhës është njësia e kombit”, dhe nisej nga
rilindësit e mëdhenj që kishin punuar për gjuhën, se: “Gjuha letrare është thesari
më i madh i një populli e njëkohësisht edhe shoqëruesi më besnik i kulturës në
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përgjithësi, pothuaj të gjithë ideologët dhe përfaqësuesit më kryesorë të Rilindjes
sonë kombëtare çështjes së gjuhës i patën kushtuar kujdesin më të madh. Ata në
kushtet e asaj kohe përcaktuan edhe drejtshkrimin e atëhershëm, e pastruan gjuhën
nga barbarizmat, e pasuruan fondin leksikor me fjalë nga brumi i shqipes dhe në
këtë mënyrë kryen një mision të lartë patriotik”. Njëlloj siç ka kryer një mision të
tillë edhe vetë prof. Remzi Nesimi.
Në Kongresin e Drejtshkrimit (1972), Prof. Remzi Nesimi vuri në dukje se në
Maqedoni, hap pas hapi, gjuha e shkruar erdhi duke u afruar me formën letrare të
Shqipërisë. Kështu, pas botimit të projektit të drejtshkrimit në Tiranë (shkurt 1967),
gazeta “Flaka e vëllazërimit” në Shkup filloi ta zbatonte atë projekt, duke i
paraprirë vendimit të njohur Konsultës Gjuhësore të Prishtinës (prill 1968) për
njësimin gjuhësor me praktikën e shtetit amë, sipas parimit “Një komb – një gjuhë
letrare kombëtare.”
Në veprimtarinë e tij kushtuar kryekreje gjuhës shqipe, punoi si redaktor
gjuhësor në entin botues “Rilindja” të Prishtinës. Më pas kaloi në gazetën “Flaka e
vëllazërimit”, që ka qenë gazeta kryesore në gjuhën shqipe në Republikën
Socialiste të Maqedonisë. Në vitet 1962–1964 R. Nesimi punoi si lektor i gjuhës
shqipe në Katedrën e Albanologjisë në Beograd, aty ku kishte kryer studimet. Në
atë mjedis universitar pati mundësi të fitonte një kualifikim shkencor më të ngritur
si në fushën e albanologjisë, ashtu edhe të gjuhësisë në përgjithësi. Me këtë përvojë
të re të fituar, u kthye në mjedisin shqiptar në vitin shkollor 1964–1965 si pedagog
i Akademisë Pedagogjike të Shkupit, ku përgatiteshin arsimtarë për arsimin e
përgjithshëm në gjuhën shqipe. Më 1975 u emërua profesor i gjuhës shqipe në
Fakultetin Filologjik të Universitetit të Shkupit, ku shërbeu deri në fund të karrierës
së tij si profesor universitar. Veprimtaria e prof. Remzi Nesimit në arsimin e lartë
në gjuhën shqipe dhe puna e tij kërkimore-shkencore, e shtrirë në gati 40 vjet, i
kanë dhënë një vend nderi jo vetëm në Maqedoni, por në mbarë arsimin universitar
dhe në shkencat filologjike shqiptare.
Prof. Remzi Nesimi i ka ndjekur me vijimësi problemet teorike dhe praktike të
gjuhës letrare, veçanërisht në fushën e drejtshkrimit e të gramatikës, të zhvillimit,
të pasurimit e të pastrimit të saj, si dhe të zbatimit të normës letrare në botimet, në
shtyp, në shkollë, në veprimtarinë publike. Pjesa më e madhe e artikujve që ka
shkruar ai rreth këtyre temave, janë përfshirë në kreun e parë e të dytë të librit të tij
“Çështje gjuhësore” (Shkup, 1998), i cili përbëhet nga pesë krerë: I. Çështje të
normës letrare dhe të pastërtisë së gjuhës letrare; II. Shqipja e shkruar në
Maqedoni; III. Nga të folmet shqipe në Maqedoni; IV. Përvjetorë; V. Shqipja në
kontekstin ballkanik.
Prof. Remzi Nesimi i ka pasur shumë për zemër studimet nga fusha e
ligjërimeve popullore. Ai ishte vëzhgues i mprehtë i gojës së popullit në të gjitha
rrafshet e gjuhës. Kësaj fushe studimi i ka kushtuar një numër artikujsh si dhe
disertacionin e doktoratës “E folmja e Dervenit” (krahinë ndërmjet Tetovës dhe
Shkupit), të cilin e zgjeroi dhe e plotësoi më pas hap pas hapi, duke na dhënë një
punim dialektologjik klasik, si nga ndërtimi, ashtu edhe nga përmbajtja dhe analizat
që përmban (botuar më 2008). Studimi i tij i gjerë e i thelluar për të folmen e
Dervenit plotëson hartën e dialektologjisë shqiptare me të dhëna të sigurta e me
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shpjegime të hollësishme për një të folme me karakteristika të veçanta të
gegërishtes qendrore. Përshkrimi i së folmes së Dervenit në masën dhe në mënyrën
si është bërë në këtë studim parakupton një njohje të gjerë të dialektologjisë
shqiptare, nga njëra anë, dhe të sistemit të përgjithshëm të gjuhës shqipe në
gjendjen e sotme e në zhvillimin historik të tij, nga ana tjetër. Studimi dëshmon se
autori i tij i ka arritur të dyja këto caqe.
Shumë e rëndësishme është ndihmesa e prof. Remzi Nesimit në fushën e
teksteve dhe botimeve të tjera shkollore. Teksti universitar i mësimit të gjuhës
shqipe i hartuar në bashkëpunim me kolegen e tij, dr. Gjystina Shushka (botim i i
parë Prishtinë 1987, i dyti Shkup 1989, i treti Beograd 1997) është përdorur vite me
radhë në disa universitete të ish-Jugosllavisë. Prof. Remzi Nesimi ka hartuar rreth
12 tekste (në disa raste me bashkautorë) të gjuhës shqipe për arsimin
parauniversitar në Maqedoni (për klasat V, VI, VII, VIII dhe për shkollat e
mesme).
Prof. Remzi Nesimi ka meritë të veçantë për gjallërimin e jetës shkencore e
kulturore të shqiptarëve në Maqedoni. Ai ka qenë pjesëmarrës në konferenca e
simpoziume shkencore të rëndësishme, ka botuar artikuj edhe në revistat shkencore
maqedonase, ku ka trajtuar çështje të marrëdhënieve të shqipes me maqedonishten,
duke dëshmuar vullnetin për bashkëpunim me kolegët maqedonas dhe për trajtimin
objektiv të marrëdhënieve ndërgjuhësore. Botimi i përvitshëm “Godishen zbornik
(Vjetar)” i Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Shkupit “Shën Kirili dhe
Metodi” për vitin 2014 i është kushtuar prof. Remzi Nesimit në shenjë nderimi me
rastin e 80-vjetorit të lindjes. Në këtë vëllim prej rreth 750 faqesh kanë botuar
ndihmesat e tyre shkencore dhjetëra studiues shqiptarë, maqedonas e të tjerë.
Prof. Remzi Nesimi kishte një përkushtim të plotë për gjuhën shqipe. Edhe në
momentet e fundit kur gjendja e tij shëndetësore sa vinte e i përkeqësohej, ka thënë
fjalën e tij me peshë edhe në debatet e kohëve të fundit për çështjen e shqipes
standarde. Në kundërshtim me pikëpamjen e disave se shqipja standarde në Kosovë
(e pse jo edhe në Maqedoni) është e importuar dhe e imponuar nga toskët (pra nuk
na duhet!), ai në një intervistë (nëntor 2013) shprehet se shqipen standarde
përkundrazi e imponuan gegët, se po të mos ishte pëlqimi i tyre i njëzëshëm dhe i
vullnetshëm në Konsultën e Prishtinës (1968), as Kongresi i Drejtshkrimit nuk
mund të mbahej (Emil Lafe).
Personalitet i dalluar për mbrojtjen e shqipes standarde
Veprimtaria kontributdhënëse e prof. Nesimit dhe sjellja e tij e veçantë afruese
me kolegë edhe më të rinj se ai në moshë, bënë që të njiheshim prej kohësh dhe
kishim me të edhe kontakte miqësore e bashkëpunim të ngushtë. E kjo, sepse e
çmoja këtë figurë emblematike me vlera të mëdha njerëzore, diturore e kombëtare.
Si themelues dhe drejtor i parë i Seminarit Ndërkombëtar të Albanologjisë në
Universitetin Shtetëror të Tetovës, në vitin 2008, projektova edhe dhënien e Çmimit
“Kongresi i Manastirit” (1908) për studiues të shquar në fushën e albanologjisë.
Dhe këtë Çmim pata nderin t’ia jepja prof. Remzi Nesimit dhe prof. Rexhep
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Qosjes, me motivacionin “Për kontribut të veçantë në Albanologji”, të cilin ata e
meritonin plotësisht.

Po në atë vit, në kuadër të veprimtarisë së Seminarit Ndërkombëtar të
Albanologjisë, me mbështetjen e parezervë që kisha të rektorit të USHT prof. dr.
Sadi Bexheti, e vura në planin e botimeve edhe disertacionin e tij të doktoratës “E
folmja e Dervenit” (2008), një vepër me shumë interes për dialektologjinë dhe për
gjuhësinë shqiptare, por që dergjej e pabotuar. Objekt i këtij studimi dialektologjik
monografik është përshkrimi i hollësishëm i së folmes shqipe të rajonit të Dervenit,
që me lëndën që përmban dhe me akribinë shkencore mund të thuhet se është një
vepër prijatare për studimet albanologjike në Maqedoni me interes shumë të madh.
Prof. Remzi Nezimi përfaqësonte një personalitet të dalluar për mbrojtjen e
shqipes standarde. E kishin zgjedhur në mënyrë jakobine në të ashtuquajturin
Këshill Ndërakademik (2004), si përfaqësues nga Maqedonia, pa e konsultuar fare
dhe pa e pyetur për ndërhyrjet arbitrare që planifikonin të bënin në kodin e
drejtshkrimit të shqipes standarde. Në një takim që kam pasur me të, ai më pati
njoftuar se dëshironte të tërhiqej nga ai këshill dhe se vendin “vakant” më propozoi
të ma linte mua. Porse unë, i zënë ngushtë nga ndjenja e respektit për të, i shpreha
qëndrimin tim të prerë se nuk do të pranoja kurrë të isha pjesë e asaj kreature dhe
loje meskine antistandardiste të akademikhiçve.
Prof. Remzi Nesimi është ikona e njeriut të ndershëm dhe të angazhuar, ikona e
arsimit shqip dhe ikona e Albanologjisë shkencore në Maqedoni. Njerëz të tillë,
edhe po të kërkosh me fener, rrallë mund të gjesh. Emri i tij meriton të përjetësohet
në emërtimin e ndonjë institucioni të lartë arsimor a shkencor në Maqedoni. Apo, ta
zëmë, në emërtimin e ndonjë çmimi: Çmimi “Remzi Nesimi” që do të jepej për
kontribut të shquar në albanologji.
Qemal MURATI
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HIDAJETE AZIZI

BIBLIOGRAFIA E REVISTËS “STUDIME
ALBANOLOGJIKE” 2009-2017
Revista shkencore “Studime Albanologjike” është pjesë e veprimtarisë
botuese-shkencore e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve – Shkup. Për herë të parë e pa dritën e botimit në vitin 2009, dy vjet
pas themelimit të Institutit. Është botim periodik i Institutit. Dy vitet e para të jetës
së kësaj reviste (2009 dhe 2010) rrumbullakohen vetëm me dy botime, pra nga një
numër për secilin vit. Në vitet në vijim, revista del dy herë në vit. Nga 2009-ta e
deri më 2017-tën, arrin në numrin 15 të botimit, me 3841 faqe shtypi gjithsej. Pra,
revista botohet në formë të shtypur, por mund të gjendet edhe në ueb-faqen
elektronike të Institutit.
Në redaksinë e revistës shkencore “Studime Albanologjike” japin kontributin e
tyre, në radhë të parë punonjësit e Institutit, por edhe studiues të tjerë,
bashkëpunëtorë nga jashtë. I pari që udhëhoqi politikën redaktuese të revistës qe
prof. dr. Ramiz Abdyli. Në atë kohë, Abdyli qe njëherësh edhe drejtor i Institutit
dhe kryeredaktor i revistës. Pas tij, në krye të redaksisë vjen dr. Naim Halimi,
poashtu ushtrues i detyrës së drejtorit të Institutit. Kryeredaktor aktual është porf.
dr. Qemal Muratit, i cili e ushtron këtë detyrë që nga viti 2011. Pjesë e redaksisë
janë punonjësit e Institutit, prof. dr. Qemal Murati, dr. Bukurie Mustafa, dr. Naim
Halimi, dr. Zeqirija Ibrahimi, dr. Hidajete Azizi, dr. Besnik Emini dhe studiues të
tjerë nga jashtë, si prof. dr. Zeqirija Neziri, prof. dr. Mirlinda Krifca, prof. dr.
Asllan Hamiti dhe dr. Izaim Murtezani.
Vetë titulli i revistës tregon se në të botohen artikuj shkencorë nga shkencat e
albanologjisë. Materialet e botuara në faqet e kësaj reviste vijnë nga sfera të
ndryshme, si nga gjuhësia, letërsia, folklori, etnologjia, historia, studimet kulturore
dhe përgjithësisht nga sfera që ndërlidhen me albanologjinë dhe me shqiptarët e
këtyre trevave. Prurjet që botohen në këtë revistë përfshijnë arritjet më të fundit
shkencore në sferën e këtyre shkencave, gjithnjë duke respektuar parimet
metodologjike të punës shkencore.
Në revistë, në radhë të parë botohen studime të cilat ngërthejnë në vete
rezultatet e punës kërkimore të punonjësve shkencorë të Institutit, rezultate këto të
cilat shpeshherë vijnë nga hulumtimet dhe vjelja e materialit në terren nga trevat
shqiptare të Maqedonisë. Pjesë e pandashme e revistës janë edhe bashkëpunëtorë
të jashtëm e studiues eminentë shqiptarë nga Maqedonia e nga të gjitha trevat
shqiptare. Vlera e revistës shtohet edhe me praninë e konsiderueshme të studiuesve
të huaj nga hapësira mbarëkombëtare. Këta janë emra eminentë të shkencës, që në
studimet e tyre trajtojnë a prekin edhe çështje albanologjike.
Pjesa dërrmuese e botimeve paraqesin para lexuesve tema të reja dhe
interesante për opinionin shkencor. Pra rubrika e studimeve dhe e artikujve të
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disiplinave të ndryshme të albanologjisë zë vendin kryesor në revistë. Por, aty zënë
vend edhe rubrika të tjera jo më pak të rëndësishme, si rubrika e vlerësimeve dhe e
kritikave (recensione), rubrika e diskutimeve, e dokumenteve, e kronikës
shkencore, e bibliografisë, e fjalës së redaksisë, e përurimeve dhe përvjetorëve si
dhe rubrika in memoriam.
Botimi i kësaj reviste shkencore mund të shënojë një arritje të rëndësishme dhe
një kontribut me vlerë në shkencat e albanologjisë në përgjithësi, por arritja më e
madhe e saj është të qenit shtyllë e afirmimit të vlerave të shkencave albanologjike
në trojet shqiptare të Maqedonisë. Duke qenë organ i një institucioni, që për nga
lloji i vet është i vetmi në gjuhën shqipe këtu në Maqedoni, ajo plotëson një
zbrazëtire të madhe në fushën e veprimtarisë shkencore-botuese, duke informuar
opinionin e gjerë publik e shkencor edhe për çështjen shqiptare në Maqedoni dhe
për trashëgiminë kulturore të tyre e për sfidat dhe problemet me të cilat
ballafaqohen shqiptarët këtu.
I.

Sipas numrit dhe vitit të botimit

SA 1, 2009
1.
Abdyli, Ramiz: Jashar bej Shkupi – figurë e Lidhjes shqiptare të Prizrenit. –
SA 1, 2009, 25-38.
2.
Abdyli, Ramiz: Shqipëria e copëtuar dhe e lënë poshtë kombit të vet. –SA 1,
2009, 256-260.
3.
Anamali, Skënder: Kosova dhe trevat etnike në hapësirat e ish-Jugosllavisë
në mesjetën e hershme. –SA 1, 2009, 7-12.
4.
Asani, Skënder: Veprimtaria atdhetare e Josif Bagerit sipas gazetës bullgare
“Avtonomija”. – SA 1, 2009, 39-45.
5.
Azizi, Hidajete: Ligjërimi emotiv i realizuar me anë të derivimit prapashtesor
në gjuhën e folur të shqiptarëve të Maqedonisë. –SA1, 2009, 159-175.
6.
Bejtullahu, Alma: Muzika popullore shqipe në Maqedoni – Çështje të
hulumtimit. –SA1, 2009, 223-232.
7.
Dalipi, Qerim: Rënia e Maqedonisë së sotme Perëndimore nën sundimin
osman. –SA1, 2009, 13-25.
8.
Fejzullai, Adnan: Forcat atdhetare në Gostivar me Xhemë Hasën në krye
(1941-1944). –SA 1, 2009, 107-125.
9.
Fjala jonë e parë. – SA 1, 2009, 3-4
10. Halimi, Mehmet: Naser Pajaziti, “E folmja e Anadrinit”. –SA 1, 2009, 271273.
11. Islami, Zulfi: Material leksikor dhe onomastik nga krahinëza e Malit të Thatë
të Tetovës. –SA1, 2009, 201-216.
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Krifca-Beqiri, Mirlinda: Femra në poezinë shqipe të decenieve të para të
shek.. XX. –SA 1, 2009, 131-152.
Limani, Ardian: Promemorie – e prezantuar nga delegacioni i shqiptarëve
irredentistë në Kongresin Ndërkombëtar të të Drejtave të Popujve. –SA1,
2009, 261-268.
Lita, Qerim: Shpërngulja e shqiptarëve nga Maqedonia në Turqi (19531959). –SA 1, 2009, 75-106.
Matoshi, Hysen: Resmije Kryeziu, “Nga Lindja në Perëndim – Aspekte të
mendimit kritik shqiptar”. –SA 1, 2009, 279-283.
Mustafa, Bukurie: Gjuha e grave dhe variacioni i të folurit popullor në
ligjërimin letrar. –SA 1, 2009, 153-158.
Purellku, Halim: Kazaja e Kërçovës në kryengritjen e përgjithshme shqiptare
të vitit 1012. –SA 1, 2009, 63-75.
Qosja, Rexhep: Roli i përkthimeve në zhvillimin historik të letërsisë shqipe.
–SA1, 2009, 177-185.
Ramadani, Fehari: Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj çështjes shqiptare gjatë
vitit 1912. –SA 1, 2009, 45-63.
Rexhepi, Afrim: Migrimi i figurave mitologjike në prozën e Kadaresë. –SA1,
2009, 217-220.
Selimi-Osmani, Edibe: Gjarpri në mitologjinë popullore të shqiptarëve të
Maqedonisë. –SA1, 2009, 187-199.
Selmani, Asllan: Disa karakteristika të plakjes demografike të popullsisë në
Republikën e Maqedonisë. –SA1, 2009, 235-252.
Xhangolli, Agron: Muzafere Mustafa, “Përralla shqiptare, poetika dhe
mitikja”. –SA 1, 2009, 275-278.
Ymeri, Haki: Dridhëset [r] dhe [rr] dhe raporti i ndërsjellë i dendurisë së tyre
në gjuhën shqipe. –SA 1, 2009, 127-130.

SA 2, 2010
25. Abdyli, Ramiz: Kongresi i Dytë i Manastirit (në 100 vjetorin e mbajtjes së
tij). –SA 2, 2010, 5-27.
26. Abdyli, Ramiz: Shaban Efendiu sakrifikoi një jetë për atdhe. –SA 2, 2010,
279-283.
27. Abdyli, Ramiz: Historiografia shqiptare mbeti pa një historian të çmuar. –SA
2, 2010, 287-289.
28. Bejtullahu, Alma: Një jetë në muzikë. –SA 2, 2010, 135-148.
29. Beqiri, Nazmi: Kadri Bazi – Midis këngës dhe rrëfimeve popullore. –SA 2,
2010, 183-199.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Dalipi, Qerim: Balshajt në kulmin e fuqisë së tyre (1360-1385). –SA 2, 2010,
29-46.
Dezhgiu, Muharrem: Fjalë përurimi. -SA2, 2010, 271-272.
Hristova-Bejleri, Rusana: Thoma Kacorri dhe problemi i adaptimit të
shkrimtarit jashtë atdheut. –SA 2, 2010, 119-132.
Islami, Abaz: Aspekte demografike të Rekës nga shekulli VX – 2002. –SA 2,
2010, 151-179.
Lita, Qerim: Dokumente - Disa çështje aktuale të veprimtarisë armiqësore në
mesin e mësuesve të pakicës shqiptare. –SA 2, 2010, 235-266.
Meta, Beqir: Fjalë përurimi. –SA2, 2010, 269-270.
Muhametaj, Enver: Fjalë përurimi. -SA2, 2010, 273-274.
Murtezani, Izaim: Egzil i Brendshëm. Barcoleta si lloj letrat i krijimtarisë
popullore. –SA 2, 2010, 201-232.
Mustafa, Bukurie: Rreth huazimeve gjuhësore. -SA 2, 2010, 109-115.
Përzhita, Luan: Të dhëna të reja mbi zhvillimin kulturor të Dardanisë
Perëndimore gjatë shek.. I-IV. -SA 2, 2010, 77-88.
Prifti, Kristaq: Popullsia e Kazasë së Shkupit sipas burimeve arkivore të
viteve 1902-1904. –SA 2, 2010, 47-59.
Ramadani, Fehari: Rivaliteti austrohungarezo-italian në Shqipëri gjatë vitit
1904. -SA 2, 2010, 61-74.
Shatri, Muhamet: Fjalë përurimi. –SA 2, 2010, 275-276.
Xhaferri, Haredin: Formime ndajshtesore në leksikun dialektor të botës
bimore dhe shtazore. SA 2, 2010, 91-108.

SA 3, 2011
44. Ahmetaj, Lavdosh: Kontributi i shqiptarëve të Italisë në funksion të çështjes
kombëtare shqiptare. –SA 3, 2011, 35-44.
45. Asani, Skender: Dokument i pabotuar i delegacionit shqiptar të kryesuar nga
Turhan Pashë Përmeti më 24 Shkurt 1919 drejtuar përfaqësuesve në
Konferencën e Paqes në Paris. –SA 3, 2011, 289-294.
46. Beqiri, Nazmi: Deri në përjetësi. –SA 3, 2011, 257-270.
47. Dalipi, Qerim: Balshajt në kulmin e fuqisë së tyre (1360-1385). –SA 3, 2011,
19-34.
48. Emini, Besnik: Bibliografi e punimeve historike të botuara në revistën
“Jehona” Shkup 1965-2000. –SA 3, 2011, 279-286.
49. Gjoni, Irena: Origjina e riteve që lidhen me dy kultet bazë të zonës së
bregdetit Jonian: Kulti i ullirit dhe i detit. –SA 3, 2011, 237-256.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

Halimi, Naim: Nga historia e arsimit shqip në Kumanovë. –SA 3, 2011, 4558.
Halimi-Statovci, Drita: Tradita dhe moderniteti. –SA 3, 2011, 197-222.
Islami, Abaz: Aspekte demografike të Rekës nga shekulli XV – 2002. –SA 3,
2011, 137-164.
Limani, Ardian: Procesverbal i delegates shqiptare në Konferencën e Paqes
të vitit 1919. –SA 3, 2011, 295-296.
Lita, Qerim: Pozita e shqiptarëve në RS të Maqedonisë gjatë viteve 19861988. –SA 3, 2011, 71-85.
Lita, Qerim: Iniciativë e tre akademikëve shqiptarë të Kosovës drejtuar
Gjyqit Kushtetues të RSFJ në lidhje me vlerësimin kushtetues të aktit të RTV
të Shkupit. –SA 3, 2011, 297-300.
Murati, Qemal: Gjuha e humbur. –SA 3, 2011, 87-136.
Ramadani, Fehari: Kontributi i Austro-Hungarisë për ruajtjen e gjuhës shqipe
në koloninë shqiptare në Borgo Erizzo (Arbënesh) të Zarës. –SA 3, 2011, 5970.
Salihi, Agron: Karakteristikat demografike të Pollogut (1953-2002). –SA 3,
2011, 165-180.
Selimi-Osmani, Edibe: Simbole vendëse ilire te shqiptarët e Maqedonisë. –
SA 3, 2011, 223-236.
Sulejmani, Metush: Ndryshimet në familjen shqiptare si pasojë e dinamikës
së proceseve shoqërore. –SA 3, 2011, 183-194.
Useini, Rini: Hapësira në përrallat fantastike – magjike. –SA 3, 2011, 271276.
Xhufi, Pëllumb: Maqedonia Perëndimore në historinë shqiptare të shek. VIIXV. –SA 3, 2011, 5-18.

SA 4, 2011
63. Asani, Skender: Pasqyrimi i demonstratave të vitit 1981 në shtypin e
Maqedonisë. –SA 4, 2011, 151-156.
64. Azizi, Hidajete: Përdorimi i nyjës shquese tek emrat e përveçëm në shqipen
dhe në maqedonishten. –SA 4, 2011, 65-84.
65. Baliu, Begzad: Kërkime në onomastikën e gjeografisë anësore të shqipes. –
SA 4, 2011, 289-296.
66. Beqiri, Nazmi: Deri në përjetësi. –SA 4, 2011, 199-206.
67. Bislimi, Muzafer: Vështrim i shkurtër mbi “Historia e jetës dhe veprave të
Skënderbeut – princit epirot” nga Marin Barleti (Historia de vita et gestis,
Scanderbegi epirotarum – principis). –SA 4, 2011, 167-174.
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.

Culaj, Lush: Çështja e Çamërisë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër
1912-1913. –SA 4, 2011, 157-166.
Dervishi, Nebi: Kultura tradicionale e arbëneshëve të Zarës. –SA 4, 2011,
283-288.
Frashëri, Kristo: E vërteta mbi shqiptarët e Maqedonisë dhe shtrembërimet e
Enciklopedisë së Shkupit. –SA 4, 2011, 227-238.
Halimi, Naim: Kumanova në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare 1908-1912. –SA
4, 2011, 129-150.
Karagjozi – Kore, Mimoza: Kontaktet e lashta të shqipes me arumanishten. –
SA 4, 2011, 43-48.
Kovaçi, Rajna: Tenxherja Ballkanike. –SA 4, 2011, 275-280.
Kurani, Aida: Rreth fjalësit të fjalorit dhe grupeve tematike të përfshira në të.
–SA 4, 2011, 85-96.
Kushi, Enver: Urat e komunikimit mes kulturës çame dhe asaj greke. –SA 4,
2011, 265-274.
Lita, Qerim: Hasan Bilalli – një figurë e madhe kombëtare. –SA 4, 2011,
175-185.
Meksi, Aleksandër: Emra vetjakë mesjetarë të shqiptarëve. –SA 4, 2011, 97101.
Murati, Qemal: Shqipja dhe maqedoarumanishtja nga aspekti i kontakteve
midis tyre. –SA 4, 2011, 5-42.
Murati, Qemal: Shqiptarët e Maqedonisë në “Enciklopedinë maqedonase” –
trillimet dhe realiteti. –SA 4, 2011, 239-262.
Murtezani, Izaim: Tradita dhe moderniteti (Sipas disa riteve dhe praktikave
magjike të ciklit jetësor). –SA 4, 2011, 187-198.
Poçi, Spiridhulla: Marrëdhëniet gjuhësore shqiptare-aromane në vështrimin e
Grigore (Brâncuş). –SA 4, 2011, 49-52.
Rexhepi, Afrim: Dekonstruksioni i estetikës / diskurs për feminizmin. –SA 4,
2011, 121-126.
Skenderi, Fauzi: Veçoritë e lëvizjes natyrore të popullsisë së Maqedonisë dhe
të popullsisë shqiptare në te. –SA 4, 2011, 209-224.
Stojçevska Antiq, Vera: Disa veçori të riteve dhe këngëve të dasmës te
vllehtë dhe shqiptarët e fshatit Belicë e Poshtme të Strugës. –SA 4, 2011, 5358.
Sulejmani, Fatmir: Eseja epistolare e Faik Konicës. –SA 4, 2011, 103-120.
Ymeri, Baki: Kontibuti i Austro-Hungarisë për ruajtjen e gjuhës shqipe në
kolonitë shqiptare në Borgo Erizzo (arbënesh) të Zarës. –SA 4, 2011, 59-64.

SA 5, 2012
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.

Ahmetaj, Lavdosh: Mbi shtetformimin e hershëm ilir. –SA 5, 2012, 43-48.
Alili-Rexhepi, Zejnepe: Poezia e mesazhit universal në “Vargjet e lira”. –SA
5, 2012, 129-138.
Asani, Skender: Autoktonësia shqiptare e Shkupit në dokumente autentike. –
SA 5, 2012, 65-76.
Baliu, Begzad: Marrëdhëniet shqiptare-maqedonase – konteksti i
enciklopedisë. –SA 5, 2012, 210-218.
Beqiri, Nazmi: Qasje e shkurtër mbi të folmen e Kumanovës. –SA 5, 2012,
107-120.
Çabej, Eqrem: Ilirishtja dhe shqipja. –SA 5, 2012, 19-30.
Dalipi, Qerim: Konsolidimi dhe zgjerimi territorial i shtetit të Balshajve
(1360-1385). –SA 5, 2012, 161-174.
Derhemi, Eda: Zaman, derman, Ballkan, mor aman! –SA 5, 2012, 201-204.
Emini, Besnik: Maqedonia në shkrimet e gazetës “Shkupi”. –SA 5, 2012, 6978.
Halimi, Naim: Kontributi i shqiptarëve të Karadakut në çlirimin e Shkupit
dhe në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. –SA 5, 2012, 139150.
Idrizi, Zeqirja-Shabani Fahredin: Kontributi i Tajar bej Tetovës për çështjen
kombëtare shqiptare. –SA 5, 2012, 151-160.
Krasniqi, Sadik: Zhvillimi i muzeologjisë në Kosovë. –SA 5, 2012, 185-194.
Petoshati, Laureta: Kush ishte Ismail Bej Vlora? Në vigjilje të 100-vjetorit të
Shtetit Shqiptar. –SA 5, 2012, 9-16.
Murati, Qemal: Albanësia e “provincave onomastike” në arealin e
Maqedonisë – dëshmi e autoktonisë së shqiptarëve në këto vise që nga
perioda antike e deri sot. –SA 5, 2012, 49-64.
Murati, Qemal: Një vepër studimore me vlera për gjuhën e Xoxës. –SA 5,
2012, 207-209.
Murtezani, Izaim: Kah hermeneutika e disa lojërave popullore me prapavijë
teatrore. –SA 5, 2012, 85-98.
Mustafa, Bukurije: Vëzhgime mbi leksikun e të folmeve shqipe të
Maqedonisë. –SA 5, 2012, 99-106.
Skenderi, Fauzi: Disa veçori gjeografike të vendbanimeve rurale në trevat
shqiptare në Maqedoni. –SA 5, 2012, 175-184.
Stipçeviq, Aleksandër: Etnogjeneza e shqiptarëve nga ilirët. –SA 5, 2012, 3142.
Sulejmani, Fatmir: Tagri i një veprimtarie të pazakontë atdhetare. –SA 5,
2012, 121-128.
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107. Shoshori-Stafa, Monika: “Gjuha e tjetrit” si kriter mendësie. –SA 5, 2012,
197-200.
108. Zununi, Zunun – Jovçeska Silvana: Shpërngulja e popullsisë nga rajoni i
Mavrovës dhe Rostushës për në Turqi. –SA 5, 2012, 77-84.
SA 6, 2012
109. Asani, Skender: Pasqyrimi i veprimtarisë së Rilindjes Kombëtare Shqiptare
në burimet bullgare. –SA 6, 2012, 147-154.
110. Baliu, Begzad: Fan Stilian Noli dhe shekulli i pavarësisë. –SA 6, 2012, 7-12.
111. Dalipi, Qerim: Despotati i Artës në kohën e Gjin Bua Shpatës. –SA 6, 2012,
87-98.
112. Dervishi, Nebi: Veprimtaria atdhetare e Dervish Himës në Lëvizjen
Kombëtare Shqiptare. –SA 6, 2012, 99-126.
113. Dobruna-Salihu, Exhlale: Motivi i gjarprit në monumentet mbivarrore të
Dardanisë. –SA 6, 2012, 65-72.
114. Ferri, Naser: Mitologjia shqiptare në sytë e studiuesit të huaj. –SA 6, 2012,
205-208.
115. Ferri, Naser: Aspekte interesante të besimeve popullore shqiptare. –SA 6,
2012, 209-212.
116. Ferri, Naser: Mitologjia, besimet, magjia e besëtytnitë ndër shqiptarë. –SA 6,
2012, 213-216.
117. Ferri, Naser: Besimet dhe mitologjia islame me sy të një myslimani
amerikan. –SA 6, 2012, 217-221.
118. Halimi, Naim: Masakrat serbe mbi popullsinë shqiptare të Maqedonisë në
prag të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. –SA 6, 2012, 127-136.
119. Ibrahimi, Mustafa: Emërtimet popullore dhe letrare të muajve të vitit. –SA 6,
2012, 57-64.
120. Limani, Ardian: “Rregullorja – programi i organizacionit kombëtar të
Shqipërisë”. –SA 6, 2012, 179-194.
121. Lita, Qerim: Organizata Nacional-Demokratike Shqiptare në Shkup. –SA 6,
2012, 163-178.
122. Lloshi, Xhevat: Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare te E. Çelebiu në shek.
XVII. –SA 6, 2012, 45-56.
123. Memisha, Valter: Ndihmesa e Shaban Demirajt për etnogjenezën shqiptare
përmes emrave vetjakë dhe vendemërtimeve. –SA 6, 2012, 39-44.
124. Murati, Qemal: Sprovë për një fjalor etimologjik onomastik shqiptar. –SA 6,
2012, 13-38.
125. Murtezani, Izaim: Interpretimi i praktikës magjike shkrirja e plumbit. –SA 6,
2012, 7386.
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126. Rexhepi, Zeqirja: Marrëdhëniet shqiptaro-italiane në vitin 1930 sipas
raporteve të përfaqësuesit ushtarak jugosllav në Tiranë. –SA 6, 2012, 155162.
127. Shabani, Fejzulla: Luftërat ballkanike gjatë viteve 1912-1913 dhe qëndrimi i
shqiptarëve të viseve lindore. –SA 6, 2012, 137-146.
128. Tahiri, Sefer: Globalizimi dhe identiteti etnik shqiptar. –SA 6, 2012, 195202.
SA 7, 2013
129. Asani, Skender: Aktiviteti zgjedhor i Xhemietit gjatë vitit 1923. –SA 7, 2013,
81-96.
130. Halimi, Naim: Shqiptarët e Maqedonisë në luftërat ballkanike (1912-1913). –
SA 7, 2013, 69-80.
131. Hima, Yzedin: Letërsia e penguar. –SA 7, 2013, 49-62.
132. Hoxha, Arben: Koncepti i kohës në strukturën epistemologjike të kritikës
letrare shqipe. –SA 7, 2013, 39-48.
133. Ibrahimi, Zeqirija: Fletët e Mehmet Akif Ersojt. –SA 7, 2013, 13-18.
134. Kapllani, Gazmend: Grek apo shqiptar: ngjashmëria e padurueshme e tjetrit
(Identiteti i dyfishtë në Ballkan ose “Toka e Askujt”). –SA 7, 2013, 123-132.
135. Konica, Faik: Esse për edukimin. –SA 7, 2013, 147-156.
136. Lafe, Emil: Studim tërësor nga këndvështrimi stilistik i veprës poetike të
Fishtës. –SA 7, 2013, 169-172.
137. Murati, Qemal: Sprovë për një fjalor etimologjik onomastik shqiptar. –SA 7,
2013, 7-12.
138. Murati, Qemal: Branisllav Sinadinovski, Josif Bageri – Rilindasi, poeti dhe
publicisti i madh shqiptar, 2013. –SA 7, 2013, 177-180.
139. Murtezani, Izaim: Simbolika e motivit të rombit në disa veshje popullore
shqiptare të Maqedonisë. –SA 7, 2013, 19-34.
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