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DY FJALË PËR NUMRIN E RI
Revista “Studime albanologjike”, që del tashmë dhjetë vjet, e ka krijuar traditën e
saj dhe ka zënë vend të merituar në botimet akademike albanologjike shqipe. Falë
punës së kryeredaktorit të deritanishëm, prof. Qemal Muratit, ajo ka dalë si periodik shkencor në 18 numra rresht, duke botuar artikujt e studiuesve të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, por edhe të emrave
më të njohur të albanologjisë në mbarë gjeografinë shqiptare, ndërsa jo rrallë aty
janë botuar edhe artikuj të rëndësishëm shkencorë të studiuesve të huaj.
Pas kësaj përvoje dhe këtij bagazhi shkencor, nga ky vit revista “Studime albanologjike” synon të kalojë në një fazë tjetër të veprimtarisë së saj. Me ndryshimet e
bëra në redaksi, kjo për arsye të kalimit të ish kryeredaktorit në projekte të tjera
shkencore, redaksia e re vendosi të bëjë përpjekje që ta ndërkombëtarizojë revistën,
si dhe të vendosë standarde të reja për botimin e teksteve shkencore. Në këtë
mënyrë, tash “Studime albanologjike” ka edhe një bord ndërkombëtar me emra të
njohur të albanologjisë, ndërsa edhe punimet e botuara kanë kaluar nëpër filtra të
më shumë recensentëve që të mund të marrin leje të botohen.
Prandaj, nga ky numër, që shënon përvjetorin e dhjetë të daljes së revistës, shpresojmë se ia kemi dalë ta ngremë revistën në stad tjetër zhvillimor, gjë që sigurisht
mbetet për t’u vlerësuar nga opinioni shkencor.
Në këtë numër të Studimeve albanologjike kemi filluar me punimet mbi gjuhën
shqipe, për të vazhduar me artikujt mbi letërsinë shqiptare, folklorin, historinë,
muzikologjinë, metodikën, komunikologjinë, kemi dy kontribute shkencore që
është parë e udhës të botohen dhe, në fund, janë dy recensione për dy botime të
rëndësishme shkencore.
Duke e përmbyllur këtë numër dhe duke iu falënderuar anëtarëve të Këshillit
Shkencor Ndërkombëtar, si edhe recensentëve, redaksia pret që nga viti tjetër revista të pasurohet edhe më shumë dhe tradita e filluar të mbindërtohet e të fuqizohet.
Shkup, tetor 2019

Kryeredaktori

~7~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 19

A FEW WORDS ABOUT THIS NEW ISSUE
The journal Albanology Studies, published in the last ten years, has an established
tradition and holds a prominent place among the journals of scientific albanological
studies in Albanian language. Thanks to the work done so far by its founding
Editor in Chief, Qemal Murati, the journal has been issued as a scientific journal in
eighteen consecutive issues, publishing articles by research fellows of the Institute
of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje, and other renowned
names from the field of Albanology coming from all the Albanian geography. At
the same time, the journal has published a range of important academic articles
written by international academics.
In the wake of this accumulated experience and these academic achievements,
Albanology Studies aims to enter now another important stage of its activity.
Following the recent changes in the editorial board, as the former Editor in Chief is
pursuing other academic projects, the new Editorial Board decided to pursue efforts
to internationalize the journal, and to establish new standards in publishing
academic works. As a result, Albanology Studies has now an international advisory
board consisting of prolific and distinguished authorities in the field of Albanology,
while the submitted articles from now on will go through a peer review process
before publishing.
That is the reason why we hope that, starting from this issue marking its tenth
anniversary, the journal will now enter this new stage, and it is up to the academic
community at large to assess whether these efforts have succeeded.
This issue of Albanology Studies begins with several works on the Albanian
language, followed by articles on Albanian literature, folklore, history, musicology,
methodology, and communication studies. It also contains two academic contributions considered suitable to the specific scientific nature of the journal. This
issue concludes with two book reviews about two important academic works.
Concluding this issue, and while expressing our gratitude to the members of the
International Advisory Board and the peer reviewers, the Editorial Board has great
hopes and expectations that the good tradition of the last ten years will be further
enriched and consolidated starting from next year.
Skopje – October 2019

The Editor in Chief
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QEMAL MURATI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

GJURMË TOPONIMIKE “LLATINE”
NË TËRTHORET E MAQEDONISË, KOSOVËS
DHE SERBISË JUGORE
ABSTRAKT
Në arealet e Ballkanit ku kanë jetuar dikur ose ku jetojnë edhe sot shqiptarët, në
nomenklaturën toponimike hasim gjurmë të vjetra me adjektivin “Llatine” në
emërtime të tilla si: Vorret Llatine, Kisha Llatine, etj. Termi “Llatin” në thelb
shënjon popullsinë shqiptare të ritit katolik, e jo popullsinë romake, siç mund të
kuptohet në mendësinë popullore ose siç shpjegohet nga disa autorë të ndryshëm serbë
e maqedonas.
Fjalë çelës: Gjurmë latine, varr latin, kishë latine.

*
**

Gjurmë “Llatine” në arealet e Maqedonisë së Veriut
në vështrimin etnolinguistik dhe historik
Në truallin e Maqedonisë së Veriut (Nebregovë – Prilep), në viset ku dikur ka gjëllirë atje edhe popullsi e ndjeshme shqiptare, hasim të ruajtura emërtime topike
Latinska Crkva dhe Latinski Grobišta, me shënjuesin etnonimik “Latinska”
(“Llatine”), që në të vërtetë ky adjektiv tregon gjurmë të një popullsie katolike
shqiptare. Shqiptarët katolikë e kanë quajtur veten ose janë quajtur nga të tjerët llatinë, për t’u dalluar nga elementi tjetër fetar ortodoks (sllav, grek) e më vonë islam.
Kështu, edhe shqiptarët e islamizuar janë quajtur “turq”, shqiptarët ortodoksë të
Rekës së Epërme “maqedonas”, jo sepse ata janë etnikisht të tillë, por për arsye se
në ndjenjën e tyre etnopsikologjike e kulturore e identifikuan simbolin “fe” me
elementin “nacion”, si mjet për të mbijetuar.
Përcaktori “Llatin” edhe te popullsia shqiptare e Maqedonisë është sinonim i
shqiptarit katolik:
Llatajn - shqiptar me fe katolike (Derven).
Llatí – katolik. Kështu janë quajtur shqiptarët e vjetër katolikë. Ore mifti he kadi /
m’ka martu baba për ni llati, kp. (Kumanovë).
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Dëshmi të gjurmëve “llatine” hasim te Latinska Crkva, Latinski Grobišta në Nebregovë të Prilepit, të cilat, siç dëshmon linguisti i njohur Blazhe Koneski, nuk janë
gjë tjetër veçse kisha dhe varre të shqiptarëve katolikë:
“Në anë të Nebregovës në Surun, në gramota (diploma) del të përmendet vendbanimi i zhdukur Arbanasi. Nga ky vendbanim ka mbetur vetëm emri i vendit nën
shpellën Veta, si dhe disa gjurmë, tanimë të rrafshuara me dhe, nga fshati i dikurshëm. Afër një burimi të Nebregovës, ka një vend në fushë që quhet Latinska
Crkva. Gjithmonë ka qenë e çuditshme për mua prej nga rrjedh një emër i tillë, ku
nuk ka asnjë kishë atje. Tani më është e qartë që kjo lidhet me vendbanimin e braktisur Arbanasi, sepse te populli ynë (maqedonas – Q.M.) Latinë quhen shqiptarëtkatolikë” (Koneski 1991: 30). (tekstualisht: “Na nebreškata strana na Surun vo
gramotite se kažuva i za selište Arbanasi. I od nego e ostanato samo imeto na
mesnosta pod spilata Veta, no i nekakvi tragi, veke sramneti so zemjata, od
nekogašna naselba. Blizu do nebreškiot izvor ima vo poleto mesto što go vikame
Latinska Crkva. Sekogaš mi bilo čudno od kade takvo ime, koga tamu ne se
zabeležuva ništo od nekakva crkva. Sega mi stanuva jasno deka toa se povrzuva so
zapustenoto Arbanasi, zašto vo našiot narod Latini se vikaat Albancite-katolici”
(Koneski 1991: 30).
Latinska Crkva – pemishte, dikur aty ka pasur kishë të vjetër katolike shqiptare
(Tetovë) (Stankovska 1968). Te shqiptarët quhet Kisha – kishë e vjetër, tani e
rrënuar.
Latinski Grobišta – në fsh. Llatovë në jug të Kërçovës, ku edhe vetë ky vendbanim
ka marrë emrin prej “Llatin”, me të cilin në mesjetë shënjohej elementi katolik
shqiptar nga popullsia maqedonase, për ta dalluar nga elementi vetjak ortodoks sllav
(Smiljanić 1935: 476).
Gjurmë të vjetra të varreve “llatine” ruhen edhe në Pateec – fshat malor në juglindje të rrethinës së Kërçovës, sot i banuar me popullsi maqedonase (Kičevija 1935:
467), por që dikur ka qenë i banuar edhe me popullsi shqiptare.
Latinski Grobišta – varre të vjetra, në lokalitetin dardan Bade(a)r te Pçinja, të cilat te
popullsia maqedonase njihen me këtë emër, që në përkthim do të thotë varre të vjetra
të shqiptarëve. Varreza të tilla ka dhe në Gradmanci (Skok 1933: 118).
Në rrethinat e Shkupit, studiuesi Milenko S. Filipoviq evidenton një mori topikësh
dhe patronimikash ç’përmbajnë elementin “llatin”:
“Latini”, katolici: 348, 525, 526;
Latini, Latinska familja, familje në Ramanovc: 347;
Latinci, familje në Radishan: 338;
Latinska Groblja, varre të vjetra: 467;
Latinska Crkva - në Dobërdol: 514 (Филиповиħ 1939).
Ndërkaq, në librin e tij “Skopje i okolina”, Jovan Haxhi Vasiljević (Vasiljević
1930: 401) shënon se në fshatin Bulaçan ka gjurmë të një kulle, të cilën banorët e
asaj ane e mbajnë si të kohës “llatine”; banorët nga zonat e tjera e quajnë Latinska
kula, sipas gojëdhënave a legjendave të tyre se ajo ka mbetur nga “Latinët”, paçka
se “Latinët” janë në të vërtetë sinonim i emrit “Shqiptarët katolikë”.
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Studiuesja maqedonase Olga Ivanova në fjalorin toponimik të Bregallnicës ka
qëmtuar edhe disa topikë me emërtimin “llatine”:
Latinska Crkva – mure të ndonjë kishe (Dolno Gjugjance).
Latinski Grobišta – vend kodrinor me një varrezë të vjetër të braktisur (Trstenik).
(Ivanova 1996: 365):
Nga emërtimet që tregojnë për popullsinë shqiptare katolike në truallin e
Maqedonisë po sjellim edhe disa topikë të tjerë:
Latinski Dabje – mal (Donjo Lukovo – Strugë, Nerez – Shkup) (Pjanka 1970: 51).
Rrai Llatejnit (Rrahu i Llatinit) – kullotë e hapur në pyll (Prapadisht – Kërçovë).

Gjurmë “Llatine” në Kosovë
Termi Llatin përdoret sot në disa vendbanime të Kosovës, kryesisht në Rrafshin e
Dukagjinit, për ata që e kanë ruajtur fenë e tyre të vjetër të besimit katolik. “Llatinë” i
quajnë banorët e Petreshticës (Lipjan) ata të fshatit të afërm të Krajmirovcit, për shkak
se deri vonë e kanë ruajtur fenë e të parëve të tyre katolicizmin. Llatín i Kimirocit –
kështu i quajnë banorët e fshatit të afërm Krajmirovc, për shkak se deri vonë e kanë
ruajtur fenë katolike (llatine) të të parëve të tyre. Llatínkë – femër katolike. Ish martu me
ni llatinkë (Vërban – Morava e Epërme). Në fjalorin toponomastik të Kosovës ka dhe
emërvende me emërtesën “Llatine”: Vorret Llatine, Kishat Llatine, Rrahi i Llatinit
etj., ku përcaktori “llatin” është sinonim i shqiptarit katolik.
Në fjalorin e tij “Rečnik Kosovsko-Metohiskog dijalekta”(1998) Gl. Elezović sjell
disa topikë me me adjektivin “llatine”:
Latinsko Groblje – në fsh. Bellopole në komunën e Pejës.
Latinsko Groblje – emër vendi në Vushtrri, ku dikur ka pasur disa varreza.
Latinsko Trnje – në të njëjtin vend ku janë Varret Llatine në Vushtrri (Elezović
1998: 355).

Gjurmë “Llatine” në rajonin e Toplicës në Serbinë Jugore
Në rajonin e Toplicës në Serbinë Jugore ku ka pasur një popullsi të ndjeshme
shqiptare, e cila në vitin 1878 është shpërngulur me dhunë nga këto anë, ruhen
edhe atje emërtime topike “llatine”. Në librin e tij “Shqiptarë dhe sllavë” autori
Mid’hat Frashëri sjell të dhëna statistikore me interes se Propuplja (Prokoplje) më
1878 kishte 15.000 shqiptarë myslimanë; 9.500 serbë të krishterë; Kurshumlia
19.000 shqiptarë myslimanë; 1.500 serbë të krishterë; Leskovci 24.000 shqiptarë
myslimanë; 22.000 bullgarë të krishterë (Frashëri 1998: 120). Në këto zona hasim
një mori emërtimesh toponimike që shënojnë gjurmë etnike shqiptare, si: Arbanaška (Kurshumli), Arbasance (Prokuple), Konxheli, Kodra, dhe kisha “Llatine”:
Latinska Crkva (Prokuplje) – qytet i njohur si udhëkryq i rëndësishëm në rrugën
Naisus - Lisus (Nish-Lezhë). Në Prokuplje, në komunën Merošina në rrethin Nišava, është edhe sot vendbanimi Арбанасце (Arbanasce), tani i populluar kryesisht
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nga serbët, por në të kaluarën, siç tregon dhe vetë emërtimi, ka qenë një vendbanim
tipik Arbanas (shqiptar).
Latinska Crkva – në Glashinac (Glasince), qytet në komunën Žitorađa.
Латинска црква – te Gornje Матејеvcu, në malin Метоh mbi Nish. Emri i kësaj
kishe ruan gjurmë të pranisë se elementit shqiptar në këto anë dhe nuk mund të lidhet
me qytetarët dubrovnikas (Latinicich), të cilët e paskan ndërtuar dhe përdorur atë
kishë në këto anë gjatë shekullit XVI, siç shprehen disa autorë serbë (Wikipedia).

BIBLIOGRAFIA











Elezović 1998 = Elezović, Gliša Gligorije, Rečnik Kosovsko-Metohiskog dijalekta,
Priština, 1998.
Frashëri 1998 = Frashëri, Mid’hat, Shqiptarë dhe sllavë, Tiranë, 1998./ Titulli i
origjinalit: Albanais et sllaves, Lausanne, 1991).
Koneski 1991 = Koneski, Blaže, Makedonski mesta i iminja, NIO “Studentski
zbor”, Skopje, 1991.
Филиповиħ 1939 = Филиповиħ, С. Миленкo. Обичаји и веровања у Скопској
котлини, Српски етнографски зборник, књ. LIV, Живот и обичаји народни,
књ. 24, Београд, 1939.
Ivanova 1996 = Ivanova, Olga, Rečnik na toponimite vo oblasta po slivot za
Bregalnica. Skopje 1996.
Pjanka 1970 = Pjanka, Vlodjimjež, Toponomastikata na Ohridsko-Prespanskiot
bazen, Skopje, 1970.
Skok 1935-1936 = Skok, P. Iz Toponomastike Južne Srbije II. Skopska Kotlina,
Glasnik Skopskog Naučnog Društva XV-XVI. 1935-1936.
Smiljanić 1935 = Smiljanić, Toma, Kičevija, Srpska Kraljevska Akademija,
Naselje i poreklo stanovništvo, knj. 28, Beograd, 1935, 410).
Stankovska 1968 = Stankovska, Lj., Tetovo i negovata toponimija, Makedonski
jazik. Skopje 1968.
Vasiljević 1930 = Vasiljević, Dr. Jov. Haxhi, Skoplje i njegova okolina, Beograd,
1930.

~14~

HIDAJETE AZIZI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

GJURMË TË ANTROPONIMEVE TË MOÇME
POPULLORE TE SHQIPTARËT E
MAQEDONISË SË VERIUT
ABSTRAKT
Ky punim paraqet një përpjekje për të nxjerrë në pah disa nga elementet më të
moçme të antroponimisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Është realizuar duke
u mbështetur në një material të vjelë në terren nga pjesa dërrmuese e viseve të
banuara me shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Duke pasur për bazë këtë lëndë
antroponimike dhe prurjet e deritanishme në fushën e antroponimisë shqiptare në
përgjithësi, jemi munduar që t’i veçojmë të gjitha ato antroponime që në prurjet e
derisotme brenda fushës së onomastikës janë trajtuar si antroponime të moçme
popullore me burim nga shqipja. Në këtë drejtim, kemi konstatuar që këta emra të
traditës së vjetër shqiptare në fondin tonë antroponimik të vjelë në terren
rezultojnë me një numër shumë më të vogël sesa fondi i antroponimeve të këtij
lloji, të cilat dëshmohen nga prurjet e hulumtimeve shkencore në këtë fushë edhe
për viset e tjera shqiptare. Konstatimi i radhës është ai që, megjithatë, këta emra
janë të pranishëm në sistemin antroponimik të shqiptarëve të Maqedonisë së
Veriut dhe se prania e tyre flet për faktin që gjurmët e antroponimeve të moçme
shqiptare vazhdojnë të jenë të gjalla edhe sot e kësaj dite.
Fjalë çelës: gjuhësi, onomastikë, antroponimi, emra vetjakë mesjetarë, shqiptarët
e Maqedonisë së Veriut.

*
**
Çdo popull, sado i vogël, e ruan dhe dëshmon identitetin e vet përmes trashëgimisë
shpirtërore e materiale. Pjesë e kësaj trashëgimie është edhe onomastika, e cila ndër
shekuj ka arritur të ruajë e të përcjellë gjurmë nga më të lashtat. Edhe lënda antroponimike, si pjesë e onomastikës, është regjistruar ndër mote, duke krijuar kështu
shtresëzime të ndryshme, që i gjejmë sot të ruajtura në thesarin e fondit të përgjithshëm antroponimik, si dëshmi e ecurisë së zhvillimit të gjithmbarshëm të një populli.
Emri vetjak nuk përfaqëson vetëm një njeri të veçantë. Ai mbart në vete edhe histori, kulturë, traditë e një identitet shpirtëror, që lidhet ngushtë me besime e me besëtytni. Shikuar nga ky këndvështrim, popuj të ndryshëm, e ndër ta edhe shqiptarët,
e kanë repertorin e vet të emërtimit, të ndryshëm nga të tjerët, që pasqyron shpirtin
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dhe karakterin e këtij populli, që dëshmon për gjuhën, për jetën shoqërore e
kulturore të tij nëpër periudha dhe për ngjarje të ndryshme historike. Së këndejmi,
secila kohë e ka fondin e vet emëror karakteristik edhe brenda tërësisë së një etnie,
madje edhe brenda krahinave e shtresave a grupimeve më të ngushta që krijohen
brenda kësaj etnie.
Fondi i përgjithshëm antroponimik i shqiptarëve kudo që janë përmbledh në
vetvete një llojllojshmëri shtresëzimesh autoktone e të huaja. Një grup i madh
brenda këtij fondi s’do mend se ngërthen në vetvete shtresëzimet e emrave
autoktonë, të shtresuar në rrjedhë të moteve. Në këtë grup nxjerrin krye emrat ilirë
dhe emrat kombëtarë shqiptarë me burim vendës, të krijuar nga leksiku konkret e
abstrakt i shqipes dhe emra të tjerë kombëtarë, që populli ynë i ka përthithur prej
shekujsh nga historia e tij, nga toponimia, nga folklori e nga fusha të tjera, të cilat
janë bërë pjesë e pandashme e kulturës shqiptare, por që janë me burim të huaj e
nuk shpjegohen përmes leksikut të përgjithshëm të shqipes.
Për ta realizuar këtë punim kemi trajtuar emra kombëtarë shqiptarë, pjesa dërrmuese e të cilëve janë me burim nga shqipja, të vjelë në terren nga viset e banuara me
shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.1 Pas një analize që i është bërë
këtij fondi antroponimik, kemi bërë një klasifikim të tij në dy grupe. Në grupin e
parë kemi përfshirë antroponime me burim vendës, të formuar mbi bazë të brumit
gjuhësor vetjak të shqipes të cilët nga aspekti kronologjik mund të jenë antroponime më të vjetra, të mbështetur në traditën e moçme popullore e të përdorur që nga
periudha e mesjetës, si dhe antroponime më të vona a më të reja, të cilët po ashtu
ndryshojnë në vazhdimësi, nga brezi në brez, duke iu përshtatur zhvillimeve nëpër
kohë. Në këtë grup janë përfshirë edhe antroponime të cilat përdoren jo vetëm në
gjuhën shqipe, po edhe në gjuhë të tjera. Këto janë antroponime të cilat shpjegohen
jo vetëm përmes leksikut të përgjithshëm të shqipes, por gjejnë shpjegim edhe në
leksikun e gjuhëve të tjera, prandaj i kemi quajtur emra me karakter të dyfishtë,
kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Në grupin e dytë të antroponimeve kemi përfshirë
emra me karakter kombëtar, të cilët nuk gjejnë shpjegim në leksikun e shqipes, por
që janë të lidhur ngushtë me emra të njohur të historisë e të toponimisë kombëtare.
Emrat kombëtarë, ata që gjejnë shpjegim në leksikun e gjuhës së sotme shqipe, nuk
janë të paktë në korpusin tonë atnroponimik. Brumi leksikor i shqipes është mjaft i
pasur për të dhënë jetë një mal antroponimesh, të nevojshme për emërtimin e
njerëzve. Ky brumë, i gatuar me shije të ndryshme, nga brezi në brez vjen e rritet
vazhdimisht, pasurohet e ndryshon, ashtu si ndryshon mënyra e jetës, siç ndryshon
natyra e bota shpirtërore e njeriut, ashtu siç ndryshon edhe vetë gjuha. Në vazhdim
objekt i analizës sonë do të mbeten vetëm antroponimet me burim vendës, që
mbështeten në traditën e moçme popullore. Në fondin e përgjithshëm antroponimik
të sotëm të shqiptarëve emrat që mund të jenë më të moçëm e që mund të kenë
ruajtur gjurmët e gjenezës së hershme shqiptare janë shumë më të paktë në numër
1

Materiali i vjelë në terren krijon një fond emëror me rreth 10 600 njësi antroponimike. Nga ky material janë veçuar vetëm antroponimet me karakter kombëtar, që nga ky fond i përgjithshëm rezultojnë
me rreth 40 %.
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sesa emrat e tjerë të sajuar nga brumi i shqipes, për të cilët nuk është dëshmuar se
reflektojnë një vazhdimësi përdorimi nga periudhat më të hershme, por që
megjithatë janë të pranishëm, ndërsa një pjesë e tyre vazhdojnë të përdoren sot e
gjithë ditën nga shqiptarët kudo që janë. Disa nga këta emra, të përdorur sidomos
gjatë periudhës së mesjetës e që gjejnë shpjegim në gjuhën shqipe, sipas
onomasticientëve shqiptarë janë trashëguar edhe nga koha ilire2. Një pjesë e mirë e
këtyre emrave, të cilët reflektojnë traditën e moçme popullore, trajtohen si emra të
trashëguar nga fondi i.e., disa nga të cilat mbeten me burim të paqartë a të
diskutueshëm e të tjerë afrohen me latinishten, greqishten, sllavishten e vjetër etj.3
Një mbështetje e mirë për hulumtimin e këtyre emrave studiuesit e kanë gjetur në
burime të ndryshme të shkruara të periudhës së mesjetës. Ndër dokumentacionet
më të rëndësishme historike, ku takohen këta emra, të cilët janë studiuar nga
studiues të shumtë, përmenden dokumentacionet e Mesjetës së Mesme e, sidomos,
regjistrimet venedikase e turke të shekujve XV-XVI, si: dokumentet historike të
botuara në Acta Albaniae, Kadastri venedikas i Shkodrës, Relacionet e misionarëve
të Vatikanit e defterët e shumtë të periudhës osmane. Një burim në vete paraqet
edhe vetë literatura e shkruar në gjuhën shqipe.
Edhe pse këto burime të shkruara ku do të mund të takoheshin emra vetjakë me
burim nga shqipja mund të mos jenë të pakta, për një hulumtim më serioz e më
shterues të tyre mbase do të ndihmonte botimi i burimeve të tjera, akoma të
pabotuara, ose edhe një angazhim më i madh nga ana e studiuesve në hulumtimin e
antroponimisë, e cila si degë e onomastikës akoma nuk ka arritur të krijojë një
traditë të kënaqshme hulumtimi. Studiuesit,4 që përveç tjerash kanë trajtuar edhe
çështje të antroponimeve më të moçme shqiptare, mbështetur në burimet
dokumentare, kanë arritur të hetojnë një numër të konsiderueshëm të këtyre emrave
të cilët janë përdorur gjatë mesjetës. Ndër to po përmendim disa nga emrat e gjinisë
mashkullore, si: Bardh, Ukë, Gur, Mirash, Mal, Dre, Zog, Diell, Demi, Ka, Blin,
Trim, Kalosh, Lul, Peshk, Kaproll, Rrap, Shkurt, Keq, Dash, Didë e të tjerë, dhe të
gjinisë femërore, si: Borë, Hënë, Zoge, Male, Bjeshkë, Dritë, Mirë, Zojë, Pulë,
Drenushë, Shegë, Mollë, Sose, Shkurtë, Keqe, Lule etj.
Sipas studiuesve, prania e fondit të vjetër të antroponimeve me burim nga shqipja i
sajuar nga fusha të ndryshme të leksikut të shqipes, si nga flora, fauna etj., mund të
hetohet jo rrallë në burimet e mesjetës. Studiuesi P. Daka (1971: 456), mbështetur
në kërkimet rreth emrave vetjakë me burim nga shqipja, mbështet mendimin që
“një nga emrat më të lashtë, që ka vazhduar të përdoret në popull për disa shekuj
me radhë është emri vetjak Ujkan” përdorimin e të cilit, me variantin Uikan, e sheh
të mundshëm që nga shekulli XII. Për ta arsyetuar këtë mendim mbështetet në
qëndrimin që ky emër me rrënjën ujk/ulk bën pjesë në grupin e fjalëve më të lashta
indoevropiane të shqipes, e cila hetohet edhe në toponiminë e lashtë (e ka fjalën për
toponimin ilir Ulcinium) dhe prandaj thotë që ka ekzistuar shumë më parë se sa në
2

Si bie fjala, emrat Bardh, Ukë etj.
Shih për më tepër edhe K. Topalli, Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe, Tiranë 2017.
4
P. Daka, D. Luka, R. Doçi, Q. Murati, I. Ajeti, I. Rexha, S. Gashi, M. Ahmetaj e të tjerë.
3
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shekullin XII dhe se shënon vazhdimësi përdorimi deri më sot. Sipas të njëjtit
burim, në shekullin XIV dëshmohet emri Bardhi, me trajtën Bardus, ndërkaq fondi
i emrave të vjetër të përdorur gjatë mesjetës vjen duke u rritur sidomos nga shekulli
XV, atëherë kur në burimet e arkivuara, me burim më të shpeshtë, del emri Bardhi
(me variante të ndryshme fonetike), krahas emrave të tjerë si në vijim: Kuqe, Trim,
Mirash, Buz, Diellë, Rrap, Lal, Lalush, etj., të cilët po ashtu ndeshen gjatë këtij
shekulli, ashtu siç ndeshen tanimë edhe emrat e përbërë, si: Fatmir, Lisimadh etj.
Ky fond vjen e shtohet edhe gjatë shekullit XVII, kur sipas studiuesit në fjalë ndeshen edhe emrat në vijim: Ball, Gur, Mal, Mash etj. Mendim i përgjithshëm e i
njohur është që këta emra më dendur kanë filluar të përdoren nga periudha e
Rilindjes Kombëtare Shqiptare, letërsia e së cilës është mjaft e pasur me emra
shqiptarë për shkak të karakterit kombëtar që kishte.
Fondi i emrave i cili është krijuar nga ana jonë mbështetur në materialin e vjelë në
viset e banuara me shqiptarë në Maqedoninë e Veriut,5 e që mbështetur në
hulumtimet e deritanishme onomastike mund të jenë përdorur edhe gjatë mesjetës e
të trashëguar brez pas brezi deri në ditë të sotme, përfshin një numër më të vogël të
emrave, sesa fondi i gjetur në literaturën shkencore. Megjithatë, këta emra flasin
për faktin që gjurmët e fondit të vjetër antroponimik vazhdojnë të jenë të gjalla
edhe në vitet e fundit të shekullit të kaluar (e mbase mund të ndeshen edhe sot e
kësaj dite po të kishim në dorë një material më të pasur të vjelë në terrenin
konkret). Këtu e kemi fjalën sidomos për disa nga antroponimet të cilat në rrjedhë
të kohës vijnë e përdoren gjithnjë e më rrallë e të cilët sot, bazuar në semantikën që
bartin, nuk do të ishin shumë të përshtatshëm për t’u përdorur, si bie fjala
antroponimi Ukë, Kalosh e të ngjashëm. Nga antroponimet që janë gjetur në
materialin e vjelë, së pari po përmendim emrat që sipas studiuesve, mund të
paraqesin një vazhdimësi, që nga ilirët e deri më sot.
Emri Bardh,6 i sajuar nga leksema “i(e) bardhë”, në korpusin tonë antroponimik na
del herë me trajtën Bardh/Bardha, herë me trajtën e mesjetës Bard/Barda, i
regjistruar në këtë mënyrë edhe sot e kësaj dite në librat amzë të regjistrimit nga
ndikimi i alfabetit cirilik të gjuhës maqedonase, ku mungon grafema dh. Në fondin
tonë të emrave të vjelë në terren, ky emër shfaqet me një denduri të vogël (me katër
paraqitje, i gjetur në librat amzë që nga dhjetëvjeçarët e parë të korpusit tonë të
materialit të vjelë, e deri në vitet e ‘90-ta). Antroponimi me rrënjën Bardh- në
korpusin tonë na shfaqet edhe me trajtat e sajuara me mjetet e gjuhës shqipe,
përmes prapashtesimit, Bardhoke (me një paraqitje, i gjetur në vitet e 2000-ta),
ndërkaq me një denduri më të madhe të përdorimit na shfaqet sidomos me trajtat e
5

Fondi ynë emëror i vjelë nga terreni përfshin antroponime të regjistruara në vitet 1900-2010, qëkur
janë bërë regjistrimet e para administrative shtetërore nëpër libra amzë. Nga vitet 1900-1960 antroponimet e vjela janë grumbulluar në një periudhë të vetme, për shkak të ndryshimeve shumë të vogla që
ka pësuar sistemi antroponimik brenda këtyre viteve, ndërsa nga viti 1960 e deri 2010 antroponimet
janë klasifikuar për çdo dhjetëvjeçar, për të parë ecurinë e ndryshimeve të tyre në rrjedhë të moteve.
6
Shih Çabej (1976: 28), P. Daka (1984: 142), R. Doçi (2006: 116), M. Ahmetaj (2009: 12), I. Rexha
(2005: 90) etj.
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sajuara përmes kompozimit, si Fatbardha (me 14 paraqitje, i pranishëm që nga
dhjetëvjeçarët e parë e deri në vitet e ’90-ta), Ditëbardh, Lumbardh e Malbardh (që
të tre me nga një paraqitje, të gjetur në dhjetëvjeçarin e fundit të korpusit tonë).
Nëse në këtë grup e përfshijmë edhe emrin Bardhyl me variantet e tij Bardhil,
Bardhul, Bardul e Bardil, të sajuar mbi rrënjën e këtij emri, të cilët për motiv mund
të kenë pasur emrin e mbretit ilir Bardyl/Bardhyl, atëherë denduria e përdorimit të
tij shtohet (për 7 paraqitje, i pranishëm po ashtu që nga fillimi e deri në vitet e ’90ta). Në materialin tonë ky emër me trajtën Bardhi, Bardoniqi e Bardhushi është
gjetur edhe në cilësinë e patronimit. Me trajtën Bardhi e Bardoniqi është gjetur në
rajonin e Shkupit, ndërsa me trajtën Bardhushi në Dibër (patronimin Bardhi e
bartin familje nga Tanusha, fshat i Shkupit, ndërsa trajtën Bardoniqi, që vjen nga
Bard + on, sufiks grek, që ka dhënë trajtën greke Bardon dhe me shtimin e prapashtesës sllave -iq që ka dhënë trajtën sllave Bardoniq, I. Rexha (2005 : 99), e hasim
si toponim në Rozhajë dhe si toponim e patronim në Gjakovë). Ky patronim, nën
ndikimin e kontakteve gjuhësore, nga gjuha shqipe ka depërtuar edhe te popullata
maqedonase, me trajtat Bardoski / Bardev (M. Korobar, 1995: 197), ndërsa
studiuesit e kanë gjetur me përdorim të shpeshtë edhe në cilësinë e toponimeve.7
Emri Ukë ndeshet me trajtën Uk e Uke, për shkak të regjistrimit të tij me alfabetin
cirilik të gjuhës maqedonase ku mungon zanorja ë. Trajta Uk mund të jetë edhe
veçori e të folmeve të dialektit gegë, të cilit i takojnë pjesa dërrmuese e shqiptarëve
të Maqedonisë së Veriut. Njihet si emër i lashtë, që mund të lidhet me kuptimin e
fjalës shqipe “ujk(ulk)”. Sipas Çabejt (1976: 243) e shumë studiuesve të tjerë,8
është fjalë e fondit i.e. dhe haset në trevën gjuhësore të ilirishtes. Pas gjithë gjasave, përdorimi i tij shumë i rrallë dhe mosprania e tij në vitet e fundit në fondin tonë
të vjelë flet për një vazhdimësi përdorimi që nga kohët më të lashta, pasi që, ashtu
siç edhe supozuam më herët, për nga semantika që ka, sot nuk do të paraqiste një
motivim joshës për t’u përdorur. Prandaj, pos motivimit besëtytnor, që tani në
popullatën shqiptare ka një reduktim të theksuar krahasuar me të kaluarën, ashtu
siç ka një reduktim të theksuar edhe përdorimi i këtij emri, ose motivimit i cili
mbështetet në trashëgiminë e emrave të të parëve brenda zinxhirit familjar ose në
trashëgiminë e emrave të moçëm si vlerë kombëtare, për të mos e ndërprerë
zinxhirin e përdorimit ndër mote, ne nuk mund të gjejmë ndonjë motivim tjetër për
përdorimin e tij në periudhën kohore që është bërë objekt i studimit tonë. Se ky
antroponim vjen duke u përdorur çdoherë e më rrallë flet edhe gjetja e tij në terren
vetëm deri në vitet e tetëdhjeta, me një denduri të vogël përdorimi (gjithsej me
katër gjetje me trajtën Uke e Uk dhe me një gjetje me trajtën Ukali, nga numri i
përgjithshëm i antroponimeve që numëron 10.600 njësi). Në viset e banuara me
shqiptarë në Maqedoninë e sotme të Veriut e kemi ndeshur në përdorim edhe si

7

Shih edhe Petar Ilieski, Адаптација на неколку староалбански основи во современата топонoмија од регионот на Бистра и Кичевско, Балканолошки славистички студии, Shkup, 1988, f.
527.
8
Q. Murati (2008 : 192), M. Ahmetaj (2009 : 19), R. Mulaku (2005 : 254) etj.
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patronim në rajonin e Kërçovës me trajtën Ukshini, ndërsa studiuesit e kanë gjetur
edhe me trajta të tjera, si: Ukallet/Ukallarët, Ukorret, Ukshetina, Uklina e të tjerë.9
Edhe antroponimi Gur trajtohet si emër me rrënjë të moçme.10 Fjala “gur”, mbi
bazën e së cilës është formuar antroponimi, mendohet të jetë një fjalë paraindoeuropiane, e cila është përdorur dhe, siç shihet nga materiali i vjelë, akoma vazhdon të përdoret edhe në funksione onomastike, në cilësinë e antroponimit e të
toponimit, megjithëse sot si antroponim e gjejmë me një denduri mjaft të rrallë. Në
korpusin tonë, mbi bazën e fjalës gur kemi gjetur antroponimin Guri, për gjininë
mashkullore (që del i përdorur vetëm deri në vitet e ’70-ta, me tri paraqitje) dhe
Gurije, për gjininë femërore (që e gjejmë të regjistruar në dhjetëvjeçarët e parë të
fondit tonë antroponimik, vetëm me një paraqitje). Në cilësinë e patronimit e kemi
gjetur në Shkup me trajtën Guri.
Emra të cilët nga ana e studiuesve janë trajtuar si emra të traditës së vjetër të
përdorur në kohën e mesjetës dhe të cilët janë gjetur edhe në materialin tonë të
vjelë në terren janë emrat në vazhdim:
Mirush/Mirushe/Mirash – emra të cilët janë të pranishëm në fjalorin antroponimik
të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut (të cilët në materialin e vjelë i kemi ndeshur
të pranishëm deri në vitet e ’80-ta). Ky antroponim del me një denduri më të madhe
sesa emrat paraprakë (gjithsej me shtatë paraqitje për gjininë femërore me trajtën
Mirushe e me nga një paraqitje për trajtën Mirash e Mirush për gjininë mashkullore). Edhe për këtë emër, denduria e përdorimit vjen duke u zvogëluar vazhdimisht.
Për nga semantika, këtë emër e kanë lidhur me fjalën shqipe me kuptimin “i(e)
mirë”. Këtë emër me bazë Mir-, studiuesit11 e kanë gjetur të përdorur në mesjetën e
hershme në dokumente mesjetare në trajta të ndryshme, si: Mir, Miro, Miran,
Mirak, Mirush, Mirash, Mirosh e Miruk, për gjininë mashkullore dhe: Mire, Mirushë e Mirusha, për gjininë femërore. Emri me bazën Mir- është gjetur edhe si
patronim, ojkonim, mikrotoponim e toponim në vende të ndryshme të banuara me
shqiptarë.
Në korpusin tonë janë të pranishme edhe trajta të tjera të prejardhura, si: Miran,
Miron, Mirsan e Mirsona, të cilat mendojmë se lidhen po me kuptimin e emrit me
rrënjën Mir-. Rrënjën e këtij emri e gjejmë të jetë përdorur shpesh edhe si pjesë e
kompozitave: Mirdash, Mirgjet, Fatmir, Dashmir e Dashamir, Jetmir, Besmir,
Valmir, Ermir, Lulmir, Armir e Gazmir, për gjininë mashkullore, dhe Mirzana,
Ermira, Dashmire, Besmira e Besmire, Armira, Lulmire, Natmire, Fatmira e Fatmire, Mirlinda, Mirjeta, Mirijeta, Mirjete, Valmira e Valmire, Mirajet e Mirajete,
Jetmira e Jetmire, Emira e Emire dhe Mirdita, për gjininë femërore, pjesa dërrmuese e të cilave janë sajime të reja me mjetet e gjuhës shqipe. Nga këto sajime të
reja e të shumta, po veçojmë emrin Fatmir, Dashamir e Mirdash të cilët studiuesit i
9

Shih për më tepër: R. Doçi (1983: 139), R. Mulaku (2005 : 262), Q. Murati (2008 : 153) etj.
Shih për më tepër: I Rexha (2005: 139), S. Gashi (1978: 47), R. Doçi (2006: 86), M. Halimi (1996:
87)
11
R. Doçi (1979:137), M. Ahmetaj (1985:328), S. Gashi (1979:25), I. Rexha (2005: 189), P. Daka
(1984), R. Ismajli (1979: 52) etj.
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kanë gjetur të përdorur edhe gjatë mesjetës. R. Doçi (1983: 60) dhe I. Rexha (1987:
29) emrin Fatmir e kanë ndeshur në defterët osmanë të shekullit XV, ndërsa për
emrin Dashamir flet R. Doçi (2005: 367), i cili thotë që së bashku me emrin
Mirdash, mund të lidhet me fjalën dash të shqipes, i përdorur si antroponim Dash e
Dashe, i përtërirë brez pas brezi që nga kohërat ilire, ndërsa sot i përdorur edhe në
patronimi.
Kalosh - emri me rrënjën Kal- nga studiuesit12 trajtohet si një ndër antroponimet
më të shpeshta autoktone shqiptare të mesjetës, i hasur në dokumentet e kësaj
periudhe me trajtat: Kali, Kala, Kalo, Kalen, Kalan etj., i cili ka kaluar edhe në
patroniminë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, si: Kaleshet, Kalenxhejet,
Kalajxhijat (Q. Murati, 1996: 88) dhe në shumë vende të tjera jashtë territorit të
Maqedonisë, me trajtat: Kalaj, Kaleci, Kaleviqi, Kaliqani, Kaloshi, Kaleshi etj.
Sipas Doçit (1983: 77), përmes palatizimit të l-së fundore në –j te patronimet si
Kajoshaj e Kajolli, është e mundur që të gjendet shumësi i fjalës kalë. Nga shumësi
i kësaj fjale, Gj. Shkurtaj (2000: 81), me kalimin e a-së në –o, ka nxjerrë edhe
toponimet e shumta Kolshi e Kolçi. Antroponimi Kalosh, i gjetur në fondin tonë të
vjelë (me një denduri prej gjashtë paraqitjesh), duhet të jetë formim hipokoristik
me anë të prapashtesës diminutive në gjuhën shqipe –osh. Ashtu si edhe emrat
paraprakë, e gjejmë të regjistruar deri në vitet e tetëdhjeta me një ulje të
vazhdueshme të dendurisë, nga brezi në brez.
Lul – këtë emër që gjendet në dokumente mesjetare, studiuesit13 e shpjegojnë me
fjalën shqipe “lule”. Në këto dokumente ky emër takohet me trajta të ndryshme, si:
Luli, Lulo, Lulko, Lulan, Lulec, Lulosh, Lulak, për gjininë mashkullore dhe: Lule,
Lula, Lulë, Lulikë, për gjininë femërore. Në fondin tonë të vjelë e kemi gjetur me
trajtën Luli për gjininë mashkullore dhe Lule e Lula për gjininë femërore. Ajo që e
bën të dallueshëm nga pjesa dërrmuese e emrave të tjerë të sipërpërmendur është
fakti që ky emër, megjithëse nuk është aq i shpeshtë sa emrat e tjerë, nuk ka
shënuar një ulje të dukshme të dendurisë së përdorimit të tij nëpër breza, por, për
shkak të kuptimit që ka, vazhdon të jetë një burim motivimi, i pranishëm edhe në
ditë të sotme. Me trajtën e thjeshtë të tij, në korpusin tonë, më shumë është i
pranishëm për gjininë femërore e më pak për gjininë mashkullore. Me një denduri
më të madhe të përdorimit i ndeshim sidomos trajtat e formuara nga baza e këtij
emri (gjithsej me 56 paraqitje, nga të cilat 30 të gjinisë femërore dhe 26 të gjinisë
mashkullore), të sajuara me mjete të shqipes me anë të prejardhjes e të kompozimit, për të dyja gjinitë, si: Lulzim, Lulmir, Lulyman e Lulzija, Lulverim, Lulçe,
Lulije, Luljeta, Luleta, Lulijete, Luliete, Lulezime, Lulzime, Lulefere, Lulevere,
Lulvera, Lulvere, Lulkuqe, Lulmire e Lulzana. Studiuesit thonë se ky emër është
përdorur edhe në cilësinë e patronimit e në cilësinë e emrit topik në forma të
ndryshme. Edhe në Maqedoninë e Veriut apelativi i shqipes lule, respektivisht emri
personal Lul, sipas studiuesit Q. Murati, (1996: 46), ka kaluar edhe në patronimi
12

Q. Murati (1992: 16), R. Doçi (1983: 76), S. Gashi (1979: 74), Gj. Shkurtaj (2001: 81)etj.
I. Ajeti (1978: 366), Gj. Shkurtaj (2001: 119), R. Doçi (1983: 114), M. Ahmetaj (2009: 21), I. Rexha (1987: 33), Q. Murati (1996: 46) etj.
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me trajtën Lulexhijet, mirëpo ne nuk e kemi gjetur gjatë vjeljes së materialit në
terren. P. Ilievski (1984: 266), fjalën e shqipes “lule” e gjen të përdorur nën
ndikimin e shqipes edhe në antroponimet Lulo e Lulço, si dhe në patronimin
Lulovski te popullata maqedonase.
Mal – leksema “mal” nga e cila është sajuar antroponimi Mal është trajtuar nga
studiuesit14 si pjesë e leksikut të lashtë e i përdorur edhe në funksione onomastike
dhe si antroponim mesjetar. Në dokumentet mesjetare, në cilësinë e antroponimit
është gjetur me trajtat Malesh, Malshe, Mali, Malja, Malo, Malush, Malluk, Malotë
etj., ndërsa në cilësinë e patronimit me trajtat Malevci, Maloku, Malaj, Mala,
Malushaj, Maleshaj, Malsori, Malsiu etj. Në materialin e vjelë antroponimik e
kemi gjetur me një denduri më të vogël në cilësinë e antroponimit me trajtën Mal
(vetëm me një paraqitje) dhe si kompozim i formuar me mjete të sotme të gjuhës
shqipe në trajtën Ermal (me gjashtë paraqitje) e Malbardh (me një paraqeitje),
ndërsa në cilësinë e patronimit nuk e kemi takuar, ndërkohë që për territorin e
Maqedonisë së Veriut studiuesit e kanë gjetur në cilësinë e patronimit me trajtën
Malallar dhe në cilësinë e toponimit me trajtën Maleshevo.
Dren – këtë emër, në fondin tonë të vjelë e kemi gjetur me trajtat Dreni, Drenit e
me trajtën e prejardhur Drenusha (gjithsej me pesë paraqitje). Në lidhje me këtë
emër, R. Doçi (2005: 210) thotë që nuk përjashtohet mundësia që ky emër të
paraqesë vijimësinë nga një antroponim ilir ose trakas Drenis, ndërsa M. Ahmetaj
(2009: 83), emrin Dre e trajton si emër të moçëm autokton i përdorur edhe në
trajtën e gjinisë femërore Drenushë. Mirëpo, në fondin tonë është gjetur i
regjistruar kryesisht gjatë viteve të 2000-ta e jo më herët.
Bukur – është trajtuar15 si një ndër antroponimet më të shpeshta autoktone shqiptare të mesjetës, i ardhur nga fjala e shqipes “i (e) bukur”. Në fondin tonë del me
trajtat Bukuri, Bukurie, Bukurije dhe me trajtën e prejardhur për gjininë mashkullore Bukurim, me një denduri mjaft të madhe të përdorimit. Për gjininë femërore
del me 42 paraqitje për të gjitha trajtat, ndërsa për gjininë mashkullore vetëm me 2
paraqitje. Është i pranishëm në çdo dhjetëvjeçar të fondit tonë dhe shënon një ulje
të vazhdueshme në dendurinë e përdorimit të tij nga njëri dhjetëvjeçar në tjetrin, si
duket për shkak të pasurimit të fondit antroponimik me emra të rinj më modernë të
gurrës shqipe.
Në grupin e emrave shqiptarë të mesjetës së hershme janë përfshirë edhe emrat nga
fauna, si: Pëllumb, që në fondin tonë emëror del me variantet Pllumb, Pollum, Pollumb, Pllum, Pullamb, Pullumb e Pullump; (gjithsej me 14 paraqitje, i pranishëm
me një denduri më të madhe në dhjetëvjeçarët e parë të fondit tonë antroponimik,
por i gjetur në vazhdimësi deri në vitet e -90-ta); emri Shpend, në fondin tonë edhe
me trajtën e shquar Shpendi dhe me formën e prejardhur Shpendim e Shpendime
(me 16 paraqitje, i pranishëm në çdo dhjetëvjeçar) si dhe emri Zog,16 i cili në
korpusin tonë del vetëm në formën e gjinisë femërore me trajtën e shquar Zoga (me
14

Shih: Çabej (1976: 27), M Ahmetaj (2009: 16), R. Doçi (1983: 117) e Q. Murati (1996: 84) etj.
Shih R. Doçi (1990: 122), Q. Murati (1994: 67), S. Gashi (1979: 62) etj.
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Shih M. Ahmetaj (2009: 31) që jep trajtën Pllum, Shpen e Zog/Zoge.
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një denduri të rrallë përdorimi, vetëm me tri paraqitje, i gjetur vetëm në vitet e
2000-ta e jo më herët). Q. Murati (1992: 16) na bën të ditur se emri me trajtën Zogo
ka kaluar edhe në patronimi: Zogaj.
Si emra të mesjetës së hershme studiuesi M. Ahmetaj17 i trajton edhe antroponimet
Diell (Diellë e Diellushë), Hanë, Shkurte, Shegë e Lis. Antroponimin Lis R. Doçi
(1983: 60), në defterët e regjistrimeve turke, e gjen si emër kompozitë me trajtën
Lisimadh. Në fondin tonë antroponimik i kemi ndeshur të gjithë këta emra. Emrin
Diell, përveç trajtës së gjinisë mashkullore (me një paraqitje), e kemi ndeshur edhe
për gjininë femërore, por vetëm në trajtat e përdorura më të reja me anë të prejardhjes: Diellza, Djellza, Diellora e Diellona (me 8 paraqitje, i gjetur vetëm në vitet
e 2000-ta), ndërsa emrin Lis e kemi gjetur me një denduri përdorimi shumë të
vogël, për të dyja gjinitë, Lis (i regjistruar në trajtën e shquar Lisi, vetëm me një
paraqitje) e Lisa (po ashtu vetëm me një paraqitje – që të dyja variantet, të gjetura
vetëm gjatë viteve të 2000-ta). Meqë që të dy emrat në fondin tonë të vjelë
antroponimik janë ndeshur vetëm gjatë viteve të 2000-ta e jo më herët, mund të
trajtohen si emra më të rinj apo si emra modernë; emri Hanë është i pranishëm me
trajtat Hana e Hane (me 9 paraqitje, në dy dhjetëvjeçarët e fundit të korpusit tonë)
dhe me formimet prej tij Sihana e Siana,, (me 8 paraqitje, po ashtu në dy
dhjetëvjeçarët e fundit), Rezehane (me një paraqitje, në vitet e -70-ta) e Lindihana
(me 8 paraqitje, i cili ndeshet që nga vitet e -60-ta e deri në vitet e 2000-ta); emrin
Shkurte, i formuar nga mbiemri “i(e) shkurtë”, e kemi takuar me trajtën Shkurte e
Shkurta (me 4 paraqitje, i gjetur në vitet e -80-ta dhe -90-ta), që sipas gjasës, është
përdorur me motivim besëtytnor, për të ndërprerë lindjen e njëpasnjëshme të
vajzave në një familje ku nuk kishte djem, ndërsa emrin Shegë me trajtën Shega e
kemi ndeshur vetëm me një paraqitje, gjatë viteve të -80-ta.18
Sipas kuptimit që kanë sot në gjuhën shqipe, këta emra i kemi klasifikuar në disa
grupe:
a: Emra nga sende e fenomene të natyrës: Diell, Gur, Mal, Hënë etj.
b: Emra kafshësh e shpendësh: Ukë, Dre, Zog, Pëllumb, Shpend, Kalë etj.
c: Emra bimësh: Lul, Shegë, Lis etj.
ç: Emra cilësish: Bardh, Sose, Shkurtë, Mirë, Bukuri etj.
Këto janë kuptimet, që siç thamë edhe më parë, mund të kenë sot këta emra.
Ndërkaq pjesa dërrmuese e tyre, me kuptimin që shprehin, mund të paraqesin edhe
sot e kësaj dite një motivim të mirë e të zakonshëm për t’u përdorur. Por, cili ishte
motivimi i përdorimit të tyre më parë? Megjithëse kur flitet për motivimin asnjëherë nuk mund të thuhet asgjë me siguri, sepse secili emër mund të ketë një motiv
në vete, të ndryshëm edhe nga një emër identik me të, mund të supozohet se në
zanafillë, në të shumtën e rasteve, këta emra janë përdorur me kuptim besëtytnor.
Njerëzit në të kaluarën gjithsesi kanë qenë më besëtytë se sot. Edhe prurjet në
shkencën e antroponimisë e kanë bërë të njohur se emrat e parë kanë qenë
besëtytnor, të cilët janë përdorur si simbol force e mbrojtjeje nga të këqijat që
17
18

Gjurmime onomastike, Prishtinë 2009, f. 27, 31.
Shih dhe R. Doçi (1983: 42).
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mund t’u kanoseshin fëmijëve. Sipas kësaj logjike, fëmijët i kanë emërtuar me
emra të kafshëve që simbolizojnë fuqi, për t’i trembur forcat e këqija, si për
shembull me emrin Ujk; me emra të kafshëve e shpendëve që simbolizojnë butësi,
për të mos rënë në sy, siç janë emrat Pëllumb, Zog e të ngjashëm, dhe me emra të
gjërave e fenomeneve të tjera nga natyra, si: Gur, Lule, Erë etj., të cilët në besimet
popullore kishin funksion të rëndësishëm, magjik. Nëse sot janë të pranishëm në
fondin emëror emra të këtillë, që dikur mund të kenë pasur karakter besëtytnor,
mund të thuhet me një bindje më të madhe se ata, tanimë, në të shumtën e rasteve,
nuk kanë një karakter të tillë. Emrat si Ukë, Kalosh e të ngjashëm, pas gjithë
gjasave, mund të jenë vënë duke u mbështetur në motivin e trashëgimisë, për të
trashëguar emrat e të parëve, qoftë për të ruajtur kujtimin për të parët e familjes,
qoftë për rëndësinë kombëtare që kanë si emra të moçëm. Ndërsa emrat e tjerë, si
Pëllumb, Zog, Lule e të ngjashëm, sot mund të jenë në përdorim nga më shumë
motive të ndryshme, po jo edhe nga besëtytnitë e sipërpërmendura.
Duke i parë në një vështrim përmbledhës të gjithë këta emra vetjakë, që u
përmendën më parë e që nga studimet e fushës trajtohen si emra më të moçëm, e të
cilët janë bërë pjesë e traditës popullore, një pjesë e mirë nga të cilët u gjetën edhe
në korpusin tonë të krijuar nga terreni përkatës, mund të konstatojmë se një pjesë e
këtyre emrave flasin për një karakter mbijetues ndër shekuj, jo vetëm në trojet e
tjera ku banojnë shqiptarët, por edhe këtu te ne në Maqedoninë e Veriut. Dhe, me
të drejtë Ahmetaj (2009: 35) do të thoshte se këta emra “i karakterizojnë një radhë
specifikash, përkatësisht elementesh me vlera të mëdha kombëtare shqiptare, vazhdimësia iliro-arbëresho-shqiptare, fizionomia etnokulturore, forca mitologjike
shqiptare, laryshia fjalëformuese, prapashtesimi i brumit vendas, forca e rezistencës prej shekujsh kundër romanizimit, helenizimit, turqizimit, e sidomos kundër
sllavizimit”.

Përmbyllje
Ky punim paraqet një përpjekje për të nxjerrë në pah disa nga elementet më të
moçme të antroponimisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Është realizuar duke u
mbështetur në një material të vjelë në terren (me rreth 10.600 njësi antroponimike)
nga pjesa dërrmuese e viseve të banuara me shqiptarë në Maqedoninë e Veriut.
Duke pasur për bazë këtë lëndë antroponimike dhe prurjet e deritanishme në fushën
e antroponimisë shqiptare në përgjithësi, jemi munduar që t’i veçojmë të gjitha ato
antroponime, si Bardh, Ukë, Mirush/Mirash, Kalosh, Lul, Mal e të tjerë, që në
prurjet e derisotme brenda fushës së onomastikës janë trajtuar si antroponime të
moçme popullore me burim nga shqipja. Në këtë drejtim, kemi konstatuar që këta
emra të traditës së vjetër shqiptare në fondin tonë antroponimik të vjelë në terren
rezultojnë me një numër shumë më të vogël sesa fondi i antroponimeve të këtij
lloji, të cilat dëshmohen nga prurjet e hulumtimeve shkencore në këtë fushë edhe
për viset e tjera shqiptare. Konstatimi i radhës është ai që, me gjithë numrin jo
shumë të madh, këta emra janë të pranishëm në sistemin antroponimik të shqipta-
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rëve të Maqedonisë së Veriut, qoftë në cilësinë e emrave vetjakë, qoftë në cilësinë
e patronimeve e toponimeve, dhe se prania e tyre flet për faktin që gjurmët e
antroponimeve të moçme shqiptare vazhdojnë të jenë të gjalla edhe sot e kësaj dite.
Meqë përdorimi i kësaj lënde të moçme antroponimike, sipas rezultateve që dalin
nga analiza e materialit të vjelë në terren, vjen duke u pakësuar në vazhdimësi, nga
brezi në brez, atëherë do të thoshim që një hulumtim më i thellë i kësaj lënde, që
paraqet një rëndësi të jashtëzakonshme për onomastikën shqiptare në përgjithësi
për karakterin mbijetues që ka ndër shekuj, do të ishte i nevojshëm dhe i ngutshëm.
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PROZA SHKENCORE E FAIK KONICËS
DHE FAN S. NOLIT
- Analizë përmes konektorëve të tekstit ABSTRAKT
Studimi gjuhësor i prozës shkencore në gjuhën shqipe, veçmas i fillimeve të saj,
siç janë veprat e dy kolosëve të letrave shqipe – Konica e Noli, është i rëndësishëm jo vetëm sepse ata edhe sot mbeten ndër shkruesit më të mirë të shqipes,
por edhe sepse kështu krijohet mundësia që të njohim mënyrën e drejtë të ndërtimit të ligjërimit shkencor në gjuhën shqipe, si edhe interferimet me gjuhët e tjera
e me autorët e tjerë, ashtu që të mund të bëjmë tipizimin e gjuhës përkatëse të
autorit, por edhe tipizimin e ligjëratës argumentuese.
Fjalë çelës: gjuhësia e tekstit, kohezioni, konektorët, Noli, Konica, ligjërimi.

*
**
Studimi i tekstit, përmes analizës së konektorëve, detyrimisht nënkupton një paraqitje përgjithësuese për tekstin si njësi e gjuhës, për gjuhësinë e tekstit, kohezionin
e tekstit dhe mënyrën e ndërtimit të tij, për të ardhur te llojet e lidhjes, llojet e
konektorëve të tekstit dhe llojet e ligjëratës argumentuese.

Teksti si njësi e gjuhës
Ashtu siç janë njësi gjuhësore fonema, morfema e fjalia, sot në shkencën e gjuhësisë (së tekstit) njësi më vete e gjuhës është edhe teksti. Madje, sipas gjuhëtarëve që
merren me këtë disiplinë, ne kur flasim ose shkruajmë, nuk shërbehemi me fjalë e
fjali, porse me tekste. Sepse, vetëm teksti është një gjuhë në veprim, një gjuhë e
lidhur me kontekstin gjuhësor dhe jashtëgjuhësor. Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi
thonë se “Ligjërimi ynë realizohet nëpërmjet teksteve”.1
Fjala tekst vjen nga fjala latine texo, textus, ku ka gjetur përdorim të figurshëm te
pjesorja e foljes texere me kuptimet: 1. end, thur, 2. (fig) lidh, bashkoj, ndërsa në
1

Klodeta Dibra & Nonda Varfi, Gjuhësi teksti, SHBLU, Tiranë, 1999, fq. 28
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gjuhësi përdoret për kuptimin e një tërësie gjuhësore të ligjërimit, si një thurje,
endje. Kështu në italisht është krijuar termi testura, në anglisht dhe frëngjisht
texture, po ashtu në kuptimin parësor të endjes, ndërsa në kuptimin figurativ të
fjalëve del si ndërtim, lidhje, strukturë.2
Sipas autores kroate Zbrinjka Glovaçki-Bernardi, teksti mund të përkufizohet si
gjendje e gjuhës në të cilën krijohet rrëfimi, dëftimi, diçka e kuptueshme. Gjuha e
transformuar në tekst është gjendje e gjuhës si një gjuhë e njohur.3
Prof. Xhevat Lloshi thotë se teksti është njësi e lidhur dhe e sistemuar, duke përbërë një tërësi të përfunduar dhe të formësuar, që ndjek edhe një traditë shkrimore4.
Teksti, pra, mund t’i përgjigjet një fjale të vetme ose një thënieje në komunikim,
edhe një shkrimi ose një libri të tërë. Kjo do të thotë se teksti nuk përkufizohet për
nga sasia, por për nga kuptimi, autonomia dhe për nga mbyllja e tij.

Kohezioni e koherenca si kategori të gjuhësisë së tekstit
Ndërtimi i drejtë i teksteve nënkupton se teksti është koheziv ose koherent. Këta
janë dy terma që shpesh gjenden si sinonimikë, ndonëse nuk janë gjithnjë të tillë.
Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi thonë se konceptet kohezion e koherencë janë
koncepte gramatikore, ndër të cilët i pari realizohet në kuadrin e frazës (element
sintaksor), ndërsa i dyti në kuadrin e tekstit të plotë (element semantik)5.
Duke iu referuar fazës semantike të gjuhësisë së tekstit, gjuhëtarët Halliday &
Hasan, autorë të veprës së njohur në këtë fushë “Cohesion in English”, nuk bëjnë
ndonjë dallim më të shtruar ndërmjet kohezionit dhe koherencës. Ata për të dyja
rastet e propozojnë termin kohezion. Kjo qasje edhe neve na është dukur më e
pranuar dhe ne gjithnjë mbetemi në rrafshin e trajtimit të ndërtimit të tekstit përmes
kohezionit.
Ndërkaq përkufizimi i kohezionit është se ai është koncept semantik: shpreh marrëdhëniet e kuptimit brenda tekstit, kategoritë që e përcaktojnë atë tekst. Kohezion
kemi kur interpretimi i një elementi të ligjëratës varet prej një elementi tjetër. Në
këtë rast njëri e presupozon tjetrin, d.m.th. dekodohet duke iu drejtuar tjetrit. Kur
bëhet kjo, ato elemente integrohen në një tekst. Kohezioni aktualizohet jo vetëm
duke e zbatuar njërën nga lidhjet, por edhe duke pasur një element që e zgjidh
presupozimin. Kohezioni mund të bëhet edhe duke e keqinterpretuar presupozimin.
Për Xhevat Lloshin, kohezion ose përshtatje me kontekstin fjalësor kemi kur ndeshim përshtatje me atë që është thënë, që në fakt është një përshtatje josipërfaqësore, por përshtatje që realizohet në thellësi të tekstit6.
Marrë në përgjithësi, mund të themi se një tekst është koheziv sepse ka strukturë
sipërfaqësore të realizuar me lidhjet ndërmjet fjalive dhe sepse është koherent,
2

Po aty, fq. 23
Zrinjka Glovaçki-Bernardi, O tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 2004, fq. 19
4
Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, Tiranë, SHBLU, 2001, fq. 182
5
Vep. e cituar, fq. 41
6
Vep. e cituar, fq. 299
3
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meqë pranuesi i tekstit e pranon tekstin duke e njohur edhe mjedisin e jashtëm.
Teksti është koherent në raport me kontekstin e situatës, përmes saj besnik edhe
ndaj stilit, dhe në raport me vetveten, pra koheziv.
Për realizimin e kohezionit të teksti, autorët Halliday & Hasan i përkufizojnë këto
mënyra:
1. substituimi (zëvendësimi) dhe elipsa (lënia jashtë, rënia): (1) - Unë do të
marr një lëng molle. - Edhe unë njësoj.; (1) A erdhi Besimi? – Po.
2. lidhja leksikore (rimarrja) – përsëritja e drejtpërdrejtë e elementeve: P.sh.:
Dinamos mund t’i mungojnë shumë gjëra, mund t’i mungojë tifozeria dhe
trajneri i mirë, por mirë është që të mos i mungojë vullneti.
3. referimi (orientimi, kahëzimi në tekst) – është veprim me anë të të cilit
bëjmë që një referent t’i përgjigjet një pjese të thënies ose tërësisë së saj,
gjithnjë në kuadrin e një thënieje të veçantë. Referimi mund të jetë endoforik (referimi brenda në tekst) dhe egzoforik (jashtë tekstit). Refereimi
endoforik realizohet si:
a) anaforë – referim në atë që vijon (Ai që ngurron e ka të humbur).; dhe si
b) kataforë – referim në atë që ka kaluar (Ndërsa bëhej gati operacioni,
kirurgu bëhej gati me ngut. Ai ishte i lodhur, por nuk hezitonte të punonte
edhe në këtë rast.
4.

konjunksioni (lidhja me mjete gjuhësore).

Mënyrat e tjera të realizimit të kohezionit të tekstit janë: deiksisi, paralelizmi,
presupozimi, titujt si referues dhe parafraza.
Meqë në këtë tekst analizën e prozës shkencore do të përpiqemi ta bëjmë përmes
analizës së konektorëve të tekstit, po ndalemi pak më shumë në pikën e konjunksionit. Në vetë fjalën konjunksion qëndron kuptimi “ndërlidhje”, “lidhje”, ndërsa
në kuptim më të gjerë konjunksioni shërben para së gjithash që t’i lidhë fjalitë ose
pjesët e tekstit. Prof. Xhevat Lloshi konjunksionin e ka përkthyer me bashkëlidhje,
por mbetet problem përkthimi/përshtatja në shqip e konektorëve, ngase formës
bashkëlidhëzorët a diçka e ngjashme do t’i duhej kohë që të zërë vend në një
përdorim të këtillë shkencor. Prandaj, ne mbetemi akoma në termin konjunksion si
kategori gjuhësore dhe në konektorë si mjete të realizimit të konjunksionit.
Kur bëjnë fjalë për konjunksionin, edhe autorë të tjerë e trajtojnë si vendimtar që
një tekst të mund të merret si një tërësi. Kështu Glovacki – Bernardi pohojnë se
“Një njësi e gjuhës mund të merret si tekst vetëm nëse elementët që e lidhin atë tërësi janë të lidhur dhe nëse ajo lidhje është lidhje kuptimore, që do të thotë se
shpreh një marrëdhënie të caktuar.”7 Kjo do të thotë se derisa nuk kemi mjete me të
cilat lidhen fjalitë në tekst, ato janë vetëm fjali, por nuk paraqesin një tërësi të

7

Vep e cituar, fq. 45
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përbashkët. Dhe, janë vetëm konektorët ata që i lidhin fjalitë dhe kështu ndërtojnë
tekst.
Konjunksioni mund të jetë tekstual (këpujor, kundërshtor, shkakor dhe kohor) dhe
gramatikor (si kategori morfologjike – lidhëzat në kuptim morfologjik dhe sintaksor
– lidhëzat si mjetet për lidhjen e njësive brenda fjalisë). Por, kur bëhet fjalë për konjunksionin në ndërtimin e kohezionit, këto mjete të lidhjes do t’i quajmë konektorë.
Halliday & Hasan i konsiderojnë konektorët (ata vetë e përdorin termin lidhëza ose
elemente lidhëzore) si një prej katër elementeve që realizojnë kohezionin e tekstit.
Ata janë të mendimit se, ndryshe nga tri elementet e tjera (zëvendësimi, referenca,
elipsa) konektorët janë kohezivë jo në vetvete, por për shkak të kuptimeve të tyre
specifike. Konektorët shprehin kuptime të caktuara, të cilat e presupozojnë praninë
e përbërësve të tjerë në ligjërim, pra është një specifikim i mënyrës sesi ajo që vjen
më pas në tekst është e lidhur me atë që ka kaluar më parë.
Autorja kroate Mirna Velčić me librin e saj “Uvod u lingvistiku teksta”8 (Hyrje në
gjuhësinë e tekstit), që para së gjithash është një studim mbi konjunksionin, i ka
dalluar këta tipa të konektorëve:
1. Konektorët relativë – aty bëjnë pjesë përemrat lidhorë: që, i cili, e cila,
çka, si edhe ndajfoljet: ku, ashtu, si, ashtu si, prej ku, sikur.
2. Konektorët lidhëzorë – janë lidhjet lidhëzore ato që e krijojnë tipin e
kohezionit të tekstit: e as, veç sepse, ndërkaq, përveç kësaj, por, pa marrë
parasysh atë etj.
3. Konektorët rrethanorë – janë konektorët që ndërtojnë raporte rrethanore,
si: megjithatë, në fakt, përkundrazi, sipas kësaj, para së gjithash, për
shkak të kësaj.
4. Konektorët frazeologjikë: së pari, së dyti, së treti, në radhë të parë, nga
njëra anë, nga ana tjetër, për shembull, në një mënyrë, me fjalë të tjera, pa
marrë parasysh etj.
5. Konektorët prepozicionalë, si: është më rëndësi të thuhet se, duhet të
thuhet se, çdoherë është me rëndësi të dihet se, sa i takon kësaj, në radhë të
parë duhet të thuhet se, gjithsesi duhet të mbahet llogari për etj.
Pasi kemi bërë këtë hyrje paksa më të gjatë, mund të arrijmë në konkluzionin se
mjetet e lidhjes në tekst ose konektorët e tekstit janë ato me të cilat praktikisht
ndërtohet teksti. Diçka që është shumë e rëndësishme të thuhet pas këtij shpjegimi
është se secili autor, derisa shkruan, e krijon një korpus të tij të konektorëve, madje
edhe pa qenë i vetëdijshëm për këtë. Kështu konektorët e tekstit bëhen si gjurmët e
vijave të gishtërinjve, që te secili njeri janë të ndryshme. Në këtë mënyrë, edhe
secili autor e ndërton tekstin me konektorët e tij dhe, ashtu si vijat e gishtërinjve, që
janë elemente për forenzikën, që ta zbulojë autorin e një vepre, edhe konektorët e
tekstit janë gjurmët që autori i lë në tekst në mënyrë të pavetëdijshme dhe që e
tipizojnë tekstin e tij.
8

Shih: Mirna Velčić, Uvod u lingvistiku teksta, Zagreb, 1987.
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Proza shkencore në gjuhën shqipe
Proza shkencore paraqet një tekst ku autori synon të paraqesë një ide, një teori, një
konstatim a një gjetje, që dëshiron ta publikojë dhe të cilën mundohet ta mbështesë
me argumente empirike, duke iu drejtuar edhe burimeve të tjera, ta ilustrojë me
shembuj, të përdorë krahasime etj. Tekste të tilla janë librat shkencorë, revistat
shkencore, artikujt të ndryshëm shkencorë etj..
Prof. Lloshi, që është marrë gjerësisht me studimin e stilistikës dhe të stileve
funksionale të gjuhës, përcakton edhe nënstilet e stilit të veprimtarisë shkencoreteknike, por këtu do të mjaftohemi duke e cituar atë çfarë thotë për tekstet shkencore: “Në qendër të formësimit gjuhësor është një informacion objektiv e i vërtetë, që
edhe duhet të paraqitet në mënyrë objektive dhe me vërtetësi”, për të vazhduar se
(në ato tekste) “Synohet që informacioni të jepet i formuluar sa më saktë, i ngjeshur, pa gjëra të tepërta, pa shmangie. Thëniet nuk kanë kuptime të dyta, nuk veprohet me nëntekst”.9 Nga kjo mund të nxirret përfundimi se tekstet shkencore janë
pa ekzagjerime poetike, madje diçka e tillë do të konsiderohej si e palejueshme në
këtë tip teksti, dhe gjuha është pa emocione dhe merret vetëm me faktografi
objektive.
Në këtë lloj ligjërimi bie edhe proza shkencore e teksteve të historisë, që është objekt studimi i këtij artikulli. Ndonëse në të kaluarën edhe tekstet e historisë kishin
shumë elemente poetike (kujtojmë veprën e Barletit), në shek. XIX dhe, veçanërisht, në shek. XX, tekstet shkencore kaluan plotësisht “në kërkim të qartësisë,
saktësisë, shtjellimit logjik, ndërtimit të sistematizuar dhe argumentimit bindës”.10
Për shkak të vonesave të nënkuptueshme nga rrethana shoqërore, edhe proza
shkencore në gjuhë shqipe u paraqit shumë vonë. Përkundër shkrimeve e librave të
shumtë, të botuar nga shek. XVI e deri në shek XIX, që rëndom ishin poetike ose
fetare, tekstet e këtij stili ishin shumë të rralla ose gati nuk ekzistonin fare. Kështu
ndër tekstet e para të prozës shkencore në gjuhën shqipe janë ato të revistës “DritaDituria” (që nisi botimin më 1884), teksti i parë i fizikës (i botuar më 1889 nga
Gjergj Qiriazi) ose “Gjuha e shkencave” nga Luigj Gurakuqi (e botuar më 1905).
Por botimet e njëmendta shkencore në gjuhën shqipe do të vijnë vetëm në vitet e
dyzeta të shek. XX ose më vonë,11 që në fakt është koha e krijimit të veprave edhe
nga dy kolosët e dijes shqiptare, Fan S. Noli dhe Faik Konica. Madje, sipas nesh,
Konica e Noli mund të jenë ndër të parët që krijuan prozë të vërtetë shkencore, aq
më shumë që ata u shkolluan në gjuhë perëndimore dhe ishin njohës të mirë të stilit
të tillë në gjuhët e tjera. Megjithatë, derisa nuk kishim një kodifikim të gjuhës
shkencore, edhe tekstet e këtilla, aq më shumë që janë tekste të historisë, nuk është
se kanë ndonjë stil të rreptë të veprimtarisë shkencore-teknike dhe, aq më tepër, që
edhe Konica edhe Noli ishin shkrimtarë dhe delli i shkrimtarit nuk mund të mos
ndikonte edhe në tekstet e tyre shkencore, ndërsa kemi edhe elementin e publicis9

Xh. Lloshi, vep. e cit, fq. 191.
Po aty, fq. 201
11
Po aty, fq. 201
10
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tikës, që mund të jetë gjuhë e përafërt me tekstet e historisë. Kur kësaj i shtohet
edhe fakti se tekstet e Nolit dhe Konicës kishin shpesh dhe karakter polemizues, nuk
mund të presim edhe ndonjë rreptësi të stilit përkatës, por megjithatë – për aq sa lejojnë të dhënat – mund të nxjerrim konkluzione që janë me rëndësi për këtë artikull.
Këtu duhet të themi se ndonëse vepra shkencore e Nolit, është e shkruar në gjuhën
shqipe dhe është e plotë, vepra e tillë e Konicës është me disa probleme. Te Noli
kemi marrë për analizë veprën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu (1405-1468)”, e botuar më 1947 dhe është e plotë, kurse te Konica problemi na u shfaq në dy drejtime:
vepra e vërtetë shkencore e Konicës “Shqipëria – kopshti shkëmbor i Evropës
Juglindore” është e shkruar anglisht (vetëm tre kapituj), është e përpunuar e
plotësuar nga Qerim M. Panariti (ai ia ka dhënë edhe titullin dhe i ka shtuar dy
kapituj) dhe është e përkthyer shqip, fillimisht, nga Abdullah Karjagdiu më 1990, e
pastaj edhe nga Xhevat Lloshi12 më 1993. Prandaj, ndonëse e kemi bërë analizën e
këtillë të kësaj vepre, nuk jemi krejt të sigurt se ku është gjuha e Konicës, ku janë
ndërhyrjet e Panaritit dhe sa është ruajtur besnikëria e ndërtimit të tekstit edhe në
përkthimin shqip. Prandaj iu qasëm edhe prozës tjetër të Konicës, si disa prozave të
shkurtra në “Portrete dhe proza të shkurtra” ose në “Për gjuhën, letërsinë etj.”, që
megjithatë kanë një stil më shkencor, si edhe veprës “Shqipëria si m’u duk”, që
ndonëse është një reportazh dhe udhëpërshkrim, mund të na ndihmojë pak a shumë
në synimin tonë.
U kufizuam që të mbetemi në këta dy autorë, edhe me këto probleme, sepse gjykojmë që të dy vlerësohet të jenë ndër nismëtarët e prozës shkencore në gjuhën shqipe.
“Konica është quajtur si krijuesi i prozës moderne shqiptare”13, thotë Noli për
Konicën. Në këtë frymë gjykon edhe prof. Nasho Jorgaqi në hyrje të Veprës 1 të
kompletit të Konicës, kur thotë se: “Konica është i pari që i hapi udhë eseistikës në
letërsinë shqipe dhe është fakt që ai, në një mënyrë a në tjetër, u mor tërë jetën me
këtë lloj që bashkon në një letërsinë me studimin”14. Përveç kësaj, gjykojmë se përmes konektorëve mund të tipizohet edhe mënyra e ligjërimit dhe ligjërata argumentuese, ndërsa duke bërë këso analize mund të verifikohen edhe interferimet e
ndërsjella. Konektorët e tekstit e verifikojnë këtë me saktësi dhe nuk lënë shteg për
hamendësime.

Konektorët e tekstit te Noli
Duke e analizuar veprën “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, ne kemi nxjerrë këtë
korpus të konektorëve, që i kemi kategorizuar në bazë të frekuencës së përdorimit
në këtë vepër, në bazë të llojit të lidhjes që e krijojnë dhe në bazë të llojit të
ligjërimit që e mundësojnë.
12

Prof. Lloshi ka vërejtje për ndërhyrjet e padrejta që i ka bërë Q.M. Panariti në veprën e Konicës,
duke e mjegulluar identitetin e vërtetë të autorit. (Faik Konica - Vepra, SHB "Naim Frashëri" - Tiranë, 1993, fq. 530-532)
13
Faik Konica - Vepra, SHB "Naim Frashëri" - Tiranë, 1993, fq. 354
14
Nasho Jorgaqi, Faik Konica – shkrimtar, Faik Konica, Vepra 1, Botimet DUDAJ, Tiranë, 2001, fq. 28.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Konektori
Por,
Po (por)
Pra,
Sipas…
Dhe
Pastaj
Gjithashtu
Me gjithë këtë
Veç kësaj
Në anën tjatër
Prandaj
Kështu
Nga ana tjetër
Si rrjedhim
Ahere
Më në fund (funt)
Në këtë mes
Në qoftë se
E dyta (I dyti)
Kështu pra
Për shembull
Ashtu si
Domethënë
E para (I pari)
Ka shumë të ngjarë që
Kështu që
Nga një njëra anë
Pas kësaj
Sidoqoftë
Bile
Dhe, me të vërtetë
E treta (I treti)
Me fjalë të tjera,
Mi këto e sipër
Natyrisht
Ndërkohë
Ngadonjëherë
Për çudi
Përkundër
Si pasojë,
Duke marrë parasysh se
Duket se
Kësisoj
Megjithatë

Frekuenca
67
34
27
23
20
18
16
16
15
13
12
11
10
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
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Lloji
Lidhëzor
Lidhëzor
Rrethanor
Frazeologjik
Lidhëzor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor

Ligjërimi
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Përfundues
Shkakor
Shkakor
Shpjegues
Kundërshtor
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Megjithëse
Në përgjithësi
Pa dyshim
Pa fjalë
Pa pikë dyshimi
Për fat të mirë
Për këtë arësye
Për shëmbëll
Si duket
Sikundër e pamë më sipër
Simbas…
Vërtet
Ashtu siç…,
Atëherë
E vërteta është se
Fakti është se
Ka një mundësi që
Kështuqë
Këta të fundit
Kjo do të thotë se
Kjo gjë
Mirëpo
Mjaft e çuditëshme është që
Ndonëse
Në këtë mënyrë….,
Në rast se
Në të vërtetë
Nga kjo pikëpamje
Ose,
Përandaj
Po ashtu
Po edhe
Po kjo
Po kjo (ky)
Puna është se
Veç këtyre
Arsyeja është që
Ashti si e kemi vënë në dukje më sipër
Bile edhe
Çudia është se
Çudia ishte që
Dhe (pyetja)
Dhe ahere
Dhe pikërisht
Dhe që ahere
Dhe të shtosh se

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Lidhëzor
Rrethanor
Lidhëzor
Lidhëzor
Lidhëzor
Lidhëzor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Lidhëzor
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional

Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shkakor
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Shkakor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Dhe vërtet
Disa kohë më parë
Do të ish mirë të thuhej
duhet ditur këtu se
Duhet ta dini se
Duke filluar që nga...
Duke qenë
Dukej krejt e natyrëshme që
Duket që
Dyke mbaruar
E para e punës
E vetmja gjë që
Edhe (ky)
Edhe atëherë
Edhe këtë herë
Edhe më keq
Edhe me këtë
Edhe më përpara
Edhe vërtet
Është e qartë se
Është gjë mjaft e çuditshme
Është pothuajse e sigurtë që
Është sigurisht
Fatkeqësisht
Fundi I fundit
Ishte e qartë se
Jo vetëm kaq, por
jo vetëm që
Ka disa shenja që
Ka mundësi që
Këtë herë
Kjo është shumë e rëndësishme
Kuptohet
Kuptohet pa thënë se
Lumtërisht
Me gjithë këto
Me këtë rast
me një fjalë
Me pak fjalë
Me pak përjashtime,
Me përjashtim të…
Me sa munda
më së pari
Me të arrirë
Me të vërtetë
Më vjen keq të them që

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Lidhëzor
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shkakor
Shpjegues
Shkakor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Menjëherë
Meqë s'kish veç se
Meqenëqë
Mjaft e çuditëshme ishte se
Mjerisht
Mund të shtohet
Mund të thuhet
Natyrisht
Ndër të tjera
Ndofta
Ndryshe
Në anën tjetër
Në atë kohë
Në bazë të
Në fakt
Në lidhje me të sipërmet
Në vija të përgjithshme
Nga ana e saj
Nga ana tjatër
Nga burimet në fjalë
Nga kjo anë
Nga kjo merret vesh që
Ose, duke shkuar edhe më larg
Pa humbur kohë
pa qenë nevoja
Pak kohë më vonë
Pak kohë pas kësaj
Pak kohë pastaj
Pas mëndjes së tij
Për fat të keq
Për më tepër
Për një kohë të shkurtër
Për pasojë
Për qartësi
Për sa u përket rezultateve
Për ta thënë ndryshe
Për ta thënë shkurt
Për të evituar çdo konfuzion
Përderisa është fjala
Përgjithësisht
Përkundrazi
Përndryshe
Përpara këtyre fakteve
përveç kësaj
Pika kryesore është se
Pikësëpari

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Lidhëzor
Prepozicional
Lidhëzor

Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Shpjegues
Përfundues
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Po i rreshtojmë këtu më poshtë
Po meqenëse
Po në këtë mes
Që ahere
Që prej vjetesh
sakaq
S'andejmi
së dyti
Se është me të vërtetë çudi që
së gjashti
së katërti
së pari
së pesti
së shtati
së treti
Si në ditët e sotme
Si pas çdo fushate
Si u-duk më vonë
Siç e treguam më sipër
Siç na thotë
Siç vëren
Sidoqë
Sikundër do të shohim
Sikurse tashmë e kemi thënë
Sipas mendimit të tij
S'ka asnjë arësye që…
Veçanërisht
Vërtetë
Vetëm se

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Lidhëzor
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Lidhëzor
Frazeologjik
Lidhëzor

Shpjegues
Shkakor
Shpjegues
Shkakor
Shkakor
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Kundërshtor
Përfundues
Shkakor
Shpjegues
Shkakor
Shpjegues
Shpjegues

Duke dashur të mos përsërisim më shumë tabela, nga analizat që i kemi bërë në
përllogaritjet e ndara nga ky tekst, na rezulton se në këtë vepër të Nolit kemi konektorë lidhëzorë gjithsej 138, frazeologjikë – 143, prepozicionalë 148 dhe rrethanorë – 220. Në aspekt të ligjërimit që e krijojnë në tekst, kategorizimi duket kështu:
kundërshtorë – 182, përfundues – 46, shpjegues – 398 dhe shkakorë – 23. Konkluzioni i përgjithshëm është se kemi shumë konektorë frazeologjikë, që flasin se
Noli ka gjuhë të zhvilluar poetike, por edhe konektorë prepozicionalë, që rëndom
janë konektorë të veprimtarisë shkencore-teknike, ndërsa në bazë të ligjërimit, del
se vepra e Nolit është bindshëm një vepër shpjeguese e fakteve dhe argumenteve
shkencore dhe ka një pjesë të madhe të tekstit që ndërtohet në polemika mes
argumentesh.
E meqë konsiderojmë se konektorët frazeologjikë dhe ata prepozicionalë janë konektorët tipikë të një autori, po i japim këtu vetëm këto dy lloje konektorësh bashkë
me ligjërimin që e krijojnë.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Konektori
Sipas…
Në anën tjatër
Nga ana tjetër
Më në fund (funt)
E dyta (I dyti)
Për shembull
Domethënë
E para (I pari)
Nga një njëra anë
E treta (I treti)
Me fjalë të tjera,
Për çudi
Pa fjalë
Pa pikë dyshimi
Për fat të mirë
Për shëmbëll
Si duket
Simbas…
Vërtet
Në këtë mënyrë….,
Në të vërtetë

Frekuenca
23
13
10
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Lloji
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Ligjërimi
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Konektori
Veç kësaj
Në këtë mes
Në qoftë se
Ka shumë të ngjarë që
Dhe, me të vërtetë
Mi këto e sipër
Si pasojë,
Duke marrë parasysh se
Duket se
Në përgjithësi
Sikundër e pamë më sipër
E vërteta është se
Fakti është se
Ka një mundësi që
Këta të fundit
Kjo do të thotë se
Kjo gjë
Mjaft e çuditëshme është që
Në rast se
Nga kjo pikëpamje
Puna është se
Veç këtyre

Frekuenca
15
7
7
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Lloji
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shkakor
Shkakor
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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Konektorët e tekstit te Konica
Kur folëm më sipër për veprën e Konicës, shpjeguam se aty nuk e kishim mundësinë e analizës si te vepra e Nolit, sepse tekstet shqipe “Për gjuhën, letërsinë etj. &
Portrete dhe proza të shkurtra” dhe “Shqipëria si m’u duk” nuk paraqesin material
të mjaftueshëm për analizë të konektorëve të veprimtarisë teknike-shkencore, ndërsa
vepra “Shqipëria – kopshti shkëmbor i Evropës Juglindore” ka probleme të tjera:
është vepër e përkthyer nga anglishtja, por edhe në origjinal nuk ka qenë plotësisht
tekst i Konicës, sepse një pjesë e tekstit është nga Qerim Panariti. Për këtë arsye ne
do ta japim konektorët e të gjitha këtyre veprave ndaras, për t’u munduar të bëjmë
edhe konkluzione të nevojshme për këtë studim.
Në tekstet “Për gjuhën, letërsinë etj.” dhe “Portrete dhe proza të shkurtra”, që janë
përfshirë në Faik Konica, Vepra 3 (Dudaj, Tiranë, 2001), na del kjo pasqyrë e
konektorëve:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Konektori
Por
Mierisht
Është e vërtetë se
Më në funt
Përandaj
Sepse
Pastaj
Në të tjera fjalë
vetëm
Me pak fjalë
Me të vërtet
Më tutie
Nga ana tjetër
Për fat të zi
Me një fjalë
Andaj
Po besoj se
Është e sigur se
Për shembull
Me sa duket
Fundja më në fund
Ç'është e vërteta
Si duket
Në të vërtetë
Me sa duket
Fund (në fund)
Pra
Po lipset shtuar se
Po përveç kësaj

Frekuenca
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lloji
Lidhëzor
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Lidhëzor
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Lidhëzor
Prepozicional
Prepozicional

Ligjërimi
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Shkakor
Shkakor
Shkakor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Pak kohë më parë
Dhe me gjithë këto
Me një fjalë
S'do as thënë që
Ndër të tjera
Në fakt
Është interesante të shohësh se
Të tjerat punë
E vërteta është që
Për shembëll
Është me vend që
Meqese
Megjithatë
Në qoftë se
Së fundi
Në të kundërtën
madje
Gjithashtu
Sidomos
Me atë mënyrë
Ahere
Andaj
Për të folur vërtet
E vini re
Më vonë
Si kurdoherë
Qëmoti
Vëjeni re
Nga tjatër anë
Me këtë rastje
Sado e lehtë që duket puna

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Lidhëzor
Lidhëzor
Lidhëzor
Frazeologjik
Rrethanor
Lidhëzor
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional

Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Kundërshtor

Nga ky pasqyrim na del se, për nga lloji i lidhjes, në këto tekste kemi më së shumti
konektorë frazeologjikë (66), që dëshmon për një gjuhë mjaft poetike të tekstit,
pastaj vijojnë ata rrethanorë (16) dhe lidhëzorë (11) e prepozicionalë (12). Prania e
ulët e konektorëve prepozicionalë dëshmon për ligjërim më shumë publicistik e
poetik. Ndërkaq, në aspekt të ligjërimit që e krijojnë, konektorët e këtyre teksteve,
në bazë të frekuencës së përdorimit, duken kështu: shpjegues – 44, kundërshtorë –
13, shkakorë – 8 dhe përfundues – 7. Kjo statistikë flet për ligjërim që shpjegon
dhe që ka pak polemikë ose edhe pak konkluzione, sidomos për faktin që nuk kemi
të bëjmë me tekst që mbledh argumente dhe krijon përfundime.
Kur në këto tekste i nxjerrim konektorët tipikë, pra ata frazeologjikë dhe prepozicionalë, pasqyra duket kështu:
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Nr.
1
2
3

Konektori
Mierisht
Më në funt
Në të tjera fjalë

Frekuenca
3
2
2

Lloji
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Ligjërimi
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Konektori
Është e vërtetë se
Është e sigur se
Po lipset shhtuar se
Po përveç kësaj
Pak kohë më parë
S'do as thënë që
Është interesante të shohësh se
Është me vend që
Po besoj se
Sado e lehtë që duket puna

Frekuenca
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lloji
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor

Siç e shpjeguam më sipër, në analizën tonë e kemi përfshirë edhe veprën “Shqipëria si m’u duk”, që mund të mos jetë e vlefshme si tekst shkencor, por që mund të
ndihmojë në krahasimin e konektorëve të teksteve të Konicës mes vete, por edhe
me ata të Nolit. Pasqyra e kësaj analize duket kështu:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Konektori
Ahere
Ashtu
Asi kohe
Besohet se
Ca ditë më vonë
Ca vjet më parë
Dhe
Duke qenë se
Ëshët e drejtë dhe e nevojshme të
vihet re mirë se
E para
Është afër mendsh se
Është vërtet se
Gjithashtu
Kështu
Kjo e qenë
Kushdo që
Me gjithë këto
Megjithëqë
ndonjë mot më parë
Në këtë pikë
Nga ana tjatër
Në qoftë se

Frekuenca
2
2
1
1
1
1
7
1

Lloji
Rrethanor
Lidhëzor
Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Lidhëzor
Prepozicional

Ligjërimi
Shkakor
Shpjegues
Shkakor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Lidhëzor
Lidhëzor
Prepozicional
Relativë
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shkakor
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Në të tjera fjalë
Një asish
Një nër ta
Një tjatër shembëll
Pas ca kohe
Për fat të zi
Për kundër
pastaj
Po më parë se të vazhdojmë
Po për fat të mirë
Për shembëll
Për shembull
Po të merremi vesh mirë
Sa për mua
Sado që
Prandaj
Siç duket
Përkundrazi
Po në vend që
Me që

2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1

Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Prepozicional
Rrethanor

Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shkakor
Shkakor
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues

Nga kjo tabelë del se konektorët frazeologjikë janë 42, lidhëzorë – 11, prepozicionalë – 11, relativë – 1 dhe rrethanorë – 21. Edhe këto shifra dëshmojnë se kemi
të bëjmë me tekst poetik dhe, mbase, publicistik, dhe se ligjërimi shkencor-teknik
nuk është i pranishëm në të. Ndërkaq, në aspekt të ligjërimit, analiza është e këtillë:
kundërshtorë – 8, përfundues – 1, shkakorë – 11 dhe shpjegues – 42. Ashtu si në
analizën e mësipërme, edhe këto shifra dëshmojnë se ky tekst është kryesisht
shpjegues dhe ka fare pak polemikë ose ligjërim kundërshtor.
Edhe këtu do ta japim pasqyrën e konektorëve frazeologjikë dhe prepozicionalë, si
konektorë tipikë të autorit:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Konektori
Për shembull
E para
Për shembëll
Nga ana tjatër
Në të tjera fjalë
Është afër mendsh se
Është vërtet se
Për fat të zi
Një nër ta
Një tjatër shembëll
Po për fat të mirë
Sa për mua
Siç duket

Frekuenca
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lloji
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Konektori
Besohet se
Duke qenë se
Ëshët e drejtë dhe e nevojshme të
vihet re mirë se
Kjo e qenë
ndonjë mot më parë
Në këtë pikë
Një asish
Pas ca kohe
Po më parë se të vazhdojmë
Po të merremi vesh mirë
Po në vend që

Frekuenca
1
1

Lloji
Prepozocional
Prepozocional

Ligjërimi
Shpjegues
Përfundues

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional
Prepozocional

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

Na ka mbetur tash ta pasqyrojmë edhe veprën “Shqipëria – kopsht shkëmbor i
Evropës juglindore”. Meqë i kishim dy përkthime (Abdullah Karjagdiu dhe Xhevat
Lloshi), kishim edhe dilemë se cilin ta marrim në shqyrtim. Ne i analizuam të dyja
ato dhe konstatuam se të dyja janë përkthime të shkëlqyera, por duke e pasur
parasysh se Xhevat Lloshi, përveçse përkthyes i mirë e njohës i disa gjuhëve të
huaja, është edhe specialist i stilistikës së gjuhës shqipe, me bindjen se ai ka qenë
më i kujdesshëm në pasqyrimin e saktë të këtyre elementeve gjuhësore, vendosëm
që ta marrim për analizë përkthimin e Xhevat Lloshit. Këtu do të theksojmë se ne i
kemi krahasuar një nga një konektorët e këtyre dy përkthimeve dhe na ka rezultuar
se ka pak dallime (Xhevat Lloshi mund të ketë përshtatje më të saktë të konektorëve prepozicionalë).
Pasqyra e konektorëve të kësaj vepre duket kështu:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Konektori
Megjithatë
Për më tepër
Prandaj
natyrisht
nga ana tjetër
Mirëpo
Përgjithësisht
Përkundrazi
Por
Është e vërtetë që
Është mjaft interesant që
herë pas here
Madje
Me sa duket
Ndërkaq
Ndonëse

Frekuenca
24
7
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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Lloji
Rrethanor
Frazeologjik
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Rrethanor
Lidhëzor
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Lidhëzor
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor

Ligjërimi
Kundërshtor
Shpjegues
Shkakor
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Përfundues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ndoshta
Në rast se
Në të vërtetë
Pa dyshim
Pikërisht
Sidoqoftë
Veç kësaj
Ashtu si edhe gjetkë
Dhe më tej
Do të shtoja se
Duke u bazuar kryesisht në
Duke u mbështetur në të dhënat
Duket sikur
E keqja megjithatë është se
E kërkon arsyeja që
E megjithatë
E para
E vërteta që
E vlen të shënohet se
E vlen të vihet në dukje se
E vlen të vihet në pah se
Është kënaqësi të vësh re se
Është diçka kureshtare
Është domethënëse që
Është e arsyeshme që
Është e çuditshme që
Është e qartë se
Është e sigurt se
Është e tepërt ta them se
Është e tepërt të shtoj se
Është interesante të bësh
hamendje se
Është mjaft domethënës që
Është mjaft e çuditshme që
Është mjaft kureshtare që
Është për t'u shënuar fakti se
Fakti është I qartë se
Fakti qendror dhe më i rëndësishëm
është se
Ka mundësi që
Kështu
Këtu është me interes të vihet në
dukje se
Kjo mund të shpjegohet me faktin se
me fjalë të tjera
Meqë
meqenëse
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2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lidhëzor
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Prepozicional
Prepozicional
Lidhëzor
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

1
1
1

Prepozicional
Prepozicional
Lidhëzor

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

1
1
1
1
1

Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Mjafton të themi se
Mund ta marrim me mend se
Mund të jetë me interes këtu të vëmë
në dukje se
Mund të jetë një teprim të thuhet se
Mund të tingëllojë e çuditshme
Na duhet të kujtojmë faktin se
Ndër të tjera
ndërkohë
ndryshe nga
Në fakt
Në këtë rast
Në këto rrethana
Në mënyrë të natyrshme
Në përgjithësi
Në raste të jashtëzakonshme
Nga fundi
Një anë tjetër
Një aspekt tjetër
Njëherë
Nuk është e paarsyeshme të
mendojmë se
Nuk është nevoja ta them se
Nuk është puna te fakti se
Nuk ka dyshim që
Nuk ka dyshim se
para së gjithash
pas njifarë periudhe
Për arsye që janë tepër të gjata për t'u
shtjelluar këtu
Për fatë të keq
Për këtë arsye
Për shembull
Për ta dhënë me një fjalë
Përveç kësaj
Po ta ndjekim më tej
Po të pranohej se
Por, siç e thashë
Prej disa kohësh
Sa për të dhënë një shembull
Së fundi
Së pari
Shkurt
shumë më vonë
si përfundim
Si rezultat
Siç dihet nga të gjithë
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1
1

Prepozicional
Prepozicional

Shpjegues
Shpjegues

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Frazeologjik
Prepozicional
Rrethanor

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues

1
1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Rrethanor

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Frazeologjik
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Përfundues
Shpjegues
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105
106
107
108
109
110
111
112
113

Siç e dimë
Siç e kam thënë më sipër
Siç e kemi vënë në dukje tashmë
Siç e solli rasti
Sido që
sido që të jetë
tani për tani
Të paktën
Vëzhgimet e mësipërme mund të
shpjegojnë përse

1
1
1
1
1
1
1
1

Frazeologjik
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Rrethanor
Rrethanor
Frazeologjik
Frazeologjik

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues

1

Prepozicional

Përfundues

Pasqyrimi i këtillë, në bazë të llogarive tona, del kështu: konektorë frazeologjikë –
149, lidhëzorë – 9, prepozicionalë – 62 dhe rrethanorë – 58. Siç mund ta vërejmë,
për dallim nga dy tekstet e mësipërme, këtu rritet sasia e konektorëve prepozicionalë, kjo për shkak të natyrës argumentuese dhe gjuhës shkencore të tekstit.
Por mbetet mjaft e lartë edhe prania e konektorëve frazeologjikë, që dëshmojnë për
gjuhë që përdor idioma dhe mjete poetike për ta lehtësuar ligjërimin. Ndërkaq, në
aspektin e ligjërimit, pasqyra e mësipërme ka ndërtuar këtë skelet: konektorë
kundërshtorë – 45, përfundues – 13, shkakorë – 5 dhe shpjegues – 111. Edhe këto
shifra flasin se kemi të bëjmë me një tekst ku autori shpjegon fakte dhe të dhëna,
por që ka edhe mjaft kundërshtim ose polemikë.
E, sipas skemës së analizës së mësipërme, nëse i nxjerrim edhe këtu konektorët
tipikë frazeologjikë dhe prepozicionalë të këtij teksti (sado që shpjeguam se nuk
mund të profilizohet saktë dora e Konicës në këtë tekst), kjo pasqyrë duket kështu:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Konektori
Për më tepër
natyrisht
nga ana tjetër
Me sa duket
Në të vërtetë
Pa dyshim
E para
me fjalë të tjera
Ndër të tjera
Në fakt
Një anë tjetër
Nuk ka dyshim që
Nuk ka dyshim se

Frekuenca
7
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Lloji
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues

Nr.
1
2
3
4

Konektori
Është e vërtetë që
Është mjaft interesant që
Në rast se
Veç kësaj

Frekuenca
2
2
2
2

Lloji
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

~46~

ALBANOLOGY STUDIES - 19

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ashtu si edhe gjetkë
Do të shtoja se
Duke u bazuar kryesisht në
Duke u mbështetur në të dhënat
Duket sikur
E keqja megjithatë është se
E kërkon arsyeja që
E vërteta që
E vlen të shënohet se
E vlen të vihet në dukje se
E vlen të vihet në pah se
Është kënaqësi të vësh re se
Është diçka kureshtare

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

Meqë gjuhësia e tekstit, më saktë studimet për konjunksionin, thonë se konektorët
frazeologjikë dhe prepozicionalë janë elementet tipike të autorit ose gjurmët e autorit në tekst, siç e kemi shpjeguar më sipër, po e japim këtu një listë të konektorëve
të këtillë të të dy autorëve.

1. Konektorët tipikë te Konica
Nr.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Konektori

Frekuenca
Lloji
Për gjuhën, letërsinë etj. & Portrete dhe proza të shkurtra
Mierisht
3
Frazeologjik
Më në funt
2
Frazeologjik
Në të tjera fjalë
2
Frazeologjik
Me pak fjalë
1
Frazeologjik
Me të vërtetë
1
Frazeologjik
Shqipëria si m’u duk
Për shembull
3
Frazeologjik
E para
2
Frazeologjik
Për shembëll
2
Frazeologjik
Në të tjera fjalë
2
Frazeologjik
Nga ana tjatër
1
Frazeologjik
Shqipëria – kopsht shkëmbor i Evropës Juglindore
Për më tepër
7
Frazeologjik
natyrisht
4
Frazeologjik
nga ana tjetër
4
Frazeologjik
Me sa duket
2
Frazeologjik
Në të vërtetë
2
Frazeologjik
Pa dyshim
2
Frazeologjik
me fjalë të tjera
1
Frazeologjik
Ndër të tjera
1
Frazeologjik
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Ligjërimi
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
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Nga kjo pasqyrë mund të konstatojmë se konektorët tipikë frazeologjikë të Konicës
janë: me fjalë të tjera, në të tjera fjalë, nga ana tjetër, nga ana tjatër, ndër të tjera,
në të tjera fjalë, në të vërtetë, me të vërtetë, më në funt etj
Ndërkaq pasqyra e konektorëve prepozicionalë duket kështu:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Konektori

Frekuenca
Lloji
Për gjuhën, letërsinë etj. & Portrete dhe proza të shkurtra
Është e vërtetë se
3
Prepozicional
Po besoj se
1
Prepozicional
Është e sigur se
1
Prepozicional
Po lipset shhtuar se
1
Prepozicional
Po përveç kësaj
1
Prepozicional
Pak kohë më parë
1
Prepozicional
S'do as thënë që
1
Prepozicional
Është interesante të shohësh se
1
Prepozicional
Është me vend që
1
Prepozicional
Sado e lehtë që duket puna
1
Prepozicional
Shqipëria si m’u duk
Besohet se
1
Prepozocional
Duke qenë se
1
Prepozocional
Është e drejtë dhe e nevojshme të
vihet re mirë se
1
Prepozocional
Kjo e qenë
1
Prepozocional
ndonjë mot më parë
1
Prepozocional
Në këtë pikë
1
Prepozocional
Një asish
1
Prepozocional
Pas ca kohe
1
Prepozocional
Po më parë se të vazhdojmë
1
Prepozocional
Po të merremi vesh mirë
1
Prepozocional
Po në vend që
1
Prepozocional
Shqipëria – kopsht shkëmbor i Evropës Juglindore
Është e vërtetë që
2
Prepozicional
Është mjaft interesant që
2
Prepozicional
Në rast se
2
Prepozicional
Veç kësaj
2
Prepozicional
Ashtu si edhe gjetkë
1
Prepozicional
Do të shtoja se
1
Prepozicional
Duke u bazuar kryesisht në
1
Prepozicional
Duke u mbështetur në të dhënat
1
Prepozicional
Duket sikur
1
Prepozicional
E keqja megjithatë është se
1
Prepozicional
E kërkon arsyeja që
1
Prepozicional

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

Siç e kemi vënë re edhe më sipër, për shkak se kemi të bëjmë me tekste të ndryshme dhe nuk kemi pasur mundësi të kemi para vetes tekst tipik shkencor në gjuhën
shqipe të Konicës, pasqyra e konektorëve prepozicionalë del e llojllojshme, por
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edhe e ngjashme. Këtu kemi edhe një numër të madh të konektorëve që janë përdorur vetëm një herë dhe kjo e zbeh konkluzionin, gjë që e vështirëson krijimin e
korpusit të konektorëve tipikë të stilit të veprimtarisë shkencore të Konicës. Sidoqoftë, kjo listë (me pak shtesa, që i kemi dhënë në tabelat e mësipërme) mund të
jetë lista e konektorëve tipikë të Konicës në thuaja të gjitha kombinimet. Ndërkaq,
meqë konektorët prepozicionalë rëndom konsiderohen si konektorë tipikë të teksteve të veprimtarisë shkencore-teknike, mendojmë se këta konektorë dhe konektorët e ngjashëm, që mund të jenë përdorur po ashtu nga një herë, e përbëjnë listën
e korpusit të konektorëve të Faik Konicës.

2. Konektorët tipikë te Noli
Ashtu si edhe gjatë analizës së mësipërme, gjendja është shumë më e qartë te Noli.
Ne këtu i kemi përzgjedhur vetëm konektorët që janë përdorur së paku dy herë në
veprën e Nolit. Dhe, sipas kësaj përzgjedhjeje, tabela është kjo:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Konektori
Veç kësaj
Në këtë mes
Në qoftë se
Ka shumë të ngjarë që
Dhe, me të vërtetë
Mi këto e sipër
Si pasojë,
Duke marrë parasysh se
Duket se
Në përgjithësi
Sikundër e pamë më sipër
E vërteta është se
Fakti është se
Ka një mundësi që
Këta të fundit
Kjo do të thotë se
Kjo gjë
Mjaft e çuditëshme është që
Në rast se
Nga kjo pikëpamje
Puna është se
Veç këtyre
Sipas…
Në anën tjatër
Nga ana tjetër
Më në fund (funt)
E dyta (I dyti)

Frekuenca
15
7
7
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
23
13
10
7
6
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Lloji
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Prepozicional
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Ligjërimi
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shkakor
Shkakor
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Përfundues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Kundërshtor
Përfundues
Shpjegues
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Për shembull
Domethënë
E para (I pari)
Nga një njëra anë
E treta (I treti)
Me fjalë të tjera,
Për çudi
Pa fjalë
Pa pikë dyshimi
Për fat të mirë
Për shëmbëll
Si duket
Simbas…
Vërtet
Në këtë mënyrë….,
Në të vërtetë

6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik
Frazeologjik

Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Kundërshtor
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues
Shpjegues

Konkluzione
Analiza e këtillë e konektorëve të Konicës dhe Nolit na shpie në konstatimin se
Noli dhe Konica janë themelvënësit e prozës shkencore në gjuhën shqipe. Konektorët prepozicionalë që ata i kanë përdorur janë tullat e kësaj proze shqipe.
Gjuha e teksteve të veprimtarisë shkencore-teknike në gjuhën shqipe është ndërtuar
mbi konektorët frazeologjikë, që janë tipikë për shqipen, dhe prepozicionalë, që
janë në natyrën e shqipes ose që janë përshtatur nga gjuhët e tjera, të cilat autorët
tanë duket se i kanë njohur mirë.
Sa u takon konektorëve frazeologjikë, ndonëse ata nuk janë konektorët tipikë të
gjuhës shkencore, autorët dëshmojnë për njohje të mirë të shqipes dhe përdorim të
saktë të tyre në tekst. Për këtë flet kohezioni i tekstit dhe rrjedhshmëria e leximit.
Këto analiza dëshmojnë se gjuha e Nolit është dukshëm më e përpunuar si gjuhë
shkencore dhe për këtë flasin konektorët tipikë prepozicionalë. Nëse do ta kishim
veprën e Konicës shqip nga dora e Konicës, ndoshta kjo do të vërehej edhe te ai,
por në këtë situatë kjo është e qartë kështu te Noli.
Këta konektorë dëshmojnë edhe se ka pasur fare pak interferime mes teksteve të
njërit ose autorit tjetër, që i bën ata të jenë autonomë në gjuhën e tyre dhe në veprat
e tyre.
Së fundi mund të themi edhe se, edhe për nga ligjërimi, në këto tekste mbisundon
më shumë ligjërimi shpjegues, duke u ndjekur nga ligjërimi kundërshtor dhe ai
përfundues. Kjo veçanërisht bie në sy te proza e Nolit. Ata kanë ditur të ndërtojnë
tekst shkencor, që mbi të gjitha ka për synim argumentimin dhe elaborimin e fakteve shkencore pa shumë polemikë. Ndërkaq, fakti se kemi përdorim të konektorëve
prepozicionalë (por edhe frazeologjikë) në ligjërimin përfundues, është dëshmi e
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njohjes së strukturës së tekstit shkencor, që nënkupton edhe përfundime, por që
bëhen duke e ruajtur gjithnjë kohezionin e tekstit.
Marrë në përgjithësi, mund të themi se ky është një trajtim i parë i kësaj çështjeje,
që mund të shërbejë si pikënisje për të shqyrtuar edhe vepra të tjera shkencore,
duke ardhur deri në ditët tona. Vëzhgimet përkatëse do të sillnin përfundime më të
mbështetura, të cilat do të zbulonin ecurinë në këtë fushë dhe, anasjelltas, do të
ndihmonin për të rishikuar edhe atë që e kemi paraqitur në këtë shkoqitje, duke
marrë vetëm dy autorë të rëndësishëm.
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IDAETE SINANI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

FONEMAT BASHKËTINGËLLORE NË TË FOLMEN
SHQIPE TË FSHATRAVE ME PREJARDHJE NGA
REKA E EPËRME E GOSTIVARIT
ABSTRAKT
Në këtë punim kemi trajtuar sistemin e bashkëtingëlloreve në të folmen shqipe të
fshatrave me prejardhje nga Reka e Epërme e Gostivarit (R. e Maqedonisë së
Veriut). Qëllimi kryesor i këtij punimi është që të përdëftojmë se e folmja e
fshatrave të lartpërmendura,në inventarin e vet, ka dy bashkëtingëllore më tepër,
të cilat nuk i hasim te asnjë e folme tjetër shqipe. Për shkak të studimeve të pakta
për këtë të folme dhe sistemin e bashkëtingëlloreve të saj, ky punim paraqet një
ndihmesë për dialektologjinë shqiptare dhe, veçmas, për përshkrimin e të folmeve
të fshatrave të kësaj zone gjuhësore. Për mbarështrimin e këtij punimi jemi
mbështetur në materialin e vjelë me anë të vëzhgimit të drejtpërdrejtë në terren, si
dhe në punime të tjera dialektore për këtë të folme dhe për të folmet e tjera
përreth. Gjatë përshkrimit të të gjitha fonemave bashkëtingëllore veç e veç,
erdhëm në përfundim se e folmja e Rekës së Epërme dhe fshatrat që janë bij të
saj, kanë disa dallime në variantet fonetike të fonemave bashkëtingëllore/q/ dhe
/gj/, që s’i gjejmë dot në të folmet e tjera shqipe.
Fjalë çelës: e folme, fonemë, inventar, bashkëtingëllore, Reka e Epërme e
Gostivarit

*
**

Hyrje
Për të pasur një pasqyrë sa më të qartë për vendbanimet dhe popullatën e fshatrave
me prejardhje nga Reka e Epërme e Gostivarit, në fillim po japim një histori të
shkurtër për trojet e stërgjyshërve të tyre, për Rekën e Epërme, si dhe për shpërnguljen e rekasve në vise të ndryshme të Maqedonisë së Veriut.
Rajoni i Rekës së Epërme, shtrihet në një pellg të thyer malor në cepin perëndimor
të Maqedonisë së Veriut. Kjo krahinë është e rrethuar nga pesë qytete: në veri me
Prizrenin, në verilindje me Gostivarin, Kërçovën e Tetovën dhe në lindje me Dibrën. Si një zonë e lartë malore, me një lartësi mbidetare prej 1200 metrash, e rrethu-
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ar nga vargmalet e Kërçinit, Velivarit e Korabit, ajo e përfshin rrjedhën e sipërme
të lumit Radikë, ndërsa përgjatë luginës së këtij lumi dhe shpateve përreth tij
shtrihen diku 16 fshatra, sot pothuajse të gjithë të braktisur.
Sikurse të gjitha trojet shqiptare, edhe Reka e Epërme është përballur me luftëra të
shumta, tortura dhe gjenocide. Ajo ka kaluar nëpër batica e zbatica të ndryshme,
për të dalë sot si një tokë e zbrazur, e shkretë, e braktisur, një mjedis që dikur fliste
e frymonte në gjuhën shqipe, ndërsa sot rri e heshtur, me rekasit që sot i gjejmë
shumë pak aty, të shpërndarë gjithandej, disa me identitet të ruajtur e disa të tjerë
“të tretur” në kulturën dominuese, pra atë maqedonase, disa si pjesë e unit autentik,
disa me identitet hije a të fshehur e disa të tjerë të tjetërsuar e të asimiluar
tërësisht.1
Kjo popullsi autoktone shqiptare është gjendur në një trysni të vazhdueshme me
shekuj të tërë, por ka arritur ta mbajë gjallë kujtesën për të kaluarën e saj, për
gjuhën, që ata e konsideronin si “tapia e vendit”, për doket dhe zakonet, si dhe për
vendin ku dikur gjithçka frymonte shqip. Rekasit, gjatë historisë, u detyruan
shpeshherë të shpërngulen nga vatrat e tyre. Ata nuk arritën t’i marrin me vete shtëpitë, por gjuhën, doket dhe zakonet i ruajtën me fanatizëm dhe i përcollën brez pas
brezi.
Në të vërtetë, sot mund të flitet për dy Reka: njëra e vdekur ose në komë, ajo e
Epërmja, dhe Reka e dytë, që është e gjallë, e cila nuk është gjeografikisht aty ku
ka qenë, por është shpërndarë në vise të tjera të Maqedonisë së Veriut, duke filluar
nga Gostivari e deri në Veles. Në Rekën e dytë bëjnë pjesë fshatrat si Korita,
Gurgurnica, Sallareva, Gërçeci, Krushopeku, Nerezi, Sveta Petka, Jabollca, Patishka Reka, Cërni Vërvi, Jabollçishti dhe zona të tjera ku jetojnë mini-komunitete
rekase. Kjo Rekë përbën një entitet të gjallë, dinamik e vital, me popullatë qytetare
e fshatare, që i ruan tiparet e veta shqiptare, gjuhësore dhe tradicionale, pa u shkrirë
në ndonjë entitet tjetër.2
Këto fshatra, banorët e të cilave ende e ruajnë shqipen e vjetër të Rekës, paraqesin
një rëndësi të veçantë për gjuhësinë shqiptare, për historinë e gjuhës shqipe dhe, në
përgjithësi, për historinë shqiptare.

E folmja e Rekës dhe bijve të saj
E folmja shqipe e Rekës së Epërme, një gegërishte e bukur dhe e pastër, ruan në
gjirin e saj, pasuri të mëdha, që përbëjnë një thesar jo vetëm për krahinën, por edhe
për vetë shqipen dhe historinë e saj. Karakteri konservativ i kësaj të folmeje, lidhet
1

Përmbledhje kumtesash, Shqiptarët e Rekës së Epërme përballë sfidave të kohës, Shkup-Gostivar,
2014, f. 8-11.
2
Ali Pajaziti, Reka e dytë dhe roli i Islamit në apologjinë identitare etnike të shqiptarëve rekas,
Përmbledhje kumtesash Shqiptarët e Rekës së Epërme përballë sfidave të kohës, Shkup-Gostivar,
2014, f. 36.
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me historinë e kësaj krahine, e cila, e strukur në vetvete dhe e vendosur për t’u bërë
ballë furive e rrebesheve armike të njëpasnjëshme, ka mundur të ruajë thuajse të
paprekur visarin e trashëguar të gjuhës së të parëve.
Marrë në përgjithësi, për të folmen e fshatrave me prejardhje nga Reka e Epërme
ka shumë pak studime. Edhe në Atlasin dialektologjik të gjuhës shqipe, ku janë
përfshirë gati se të gjitha të folmet e territorit të Shqipërisë, Kosovës, disa të folme
të Maqedonisë të Malit të Zi dhe zonave të tjera shqipfolëse, vërehet se material
dialektor për të folmet shqipe në Maqedoni ishte mbledhur në pak pika, nga të cilat
vetëm tri kanë të bëjnë me të folmen e Rekës së Epërme dhe fshatrave me prejardhje nga kjo zonë. Pika 89 e ADGJSH, Tanushaj, Reka e Dibrës, pika 104, Jabollçishtë, Veles dhe pika 104/A, Cërrnivor, Shkup. Vlen të përmendet këtu monografia e prof. Sejfedin Harunit “E folmja shqipe e Rekës së Epërme të Gostivarit”,
Shkup, 1994. Për të folmet e rekasve që jetojnë në Komunën e Tetovës, ka bërë
fjalë edhe prof. Fadil Sulejmani, ndërsa e folmja e rekasve, që jetojnë në fshatrat e
Shkupit, është përfshirë në monografinë e prof. Haki Ymerit, “E folmja shqipe e
Karshiakës”, Shkup, 1997. Për të folmen e rekasve të Prilepit ka shkruar prof.
Mustafa Ibrahimi, ndërsa për fshatrat e Shkupit (Krushopek, Gërçec dhe Nerez), në
Fakultetin e Filologjisë në Shkup e kemi mbrojtur temën e magjistraturës me titull
“Veçoritë leksikore të fshatrave Krushopek, Gërçec dhe Nerez të Shkupit” (në
dorëshkrim).
E folmja e Rekës dhe e fshatrave me prejardhje nga Reka, nga njëra anë, paraqet
një të folme shqipe shumë të ruajtur në fushën e fonetikës, të morfologjisë e të
leksikut, ndërsa, nga ana tjetër, ajo ka bërë disa zhvillime gjuhësore që nuk i gjejmë në asnjë të folme tjetër përreth e më gjerë. E folmja në fjalë dallohet nga të
folmet e tjera shqipe, si ato të Tetovës, Pollogut, Dibrës, Kërçovës etj. Ajo përbën
një izoglosë më vete, që karakterizohet me dukuri ruajtëse (arkaike), por edhe
risimtare (inovuese), që vështirë se mund t’ia gjejmë paralelen.3
Gjatë shqyrtimit të kësaj të folmeje, përveç veçorive të përbashkëta që ajo ka me të
folmet e gegërishtes qendrore, grup të cilit edhe i takon, kemi vënë në pah edhe
veçori specifike dalluese të kësaj të folmeje, qofshin ato fonetike, morfologjike,
sintaksore ose leksikore. Këto veçori dalluese nga të folmet e tjera më së shumti i
kemi vërejtur gjatë punës në temën e magjistraturës, ndërsa duke qenë folëse e
lindur e kësaj të folmeje, mund ta konsideroj veten edhe si njohëse e mirë e saj.
Një ndër veçoritë që e dallojnë të folmen e fshatrave me prejardhje nga Reka e
Epërme nga të folmet e tjera të gegërishtes qendrore dhe të folmeve të tjera shqipe
është sistemi i bashkëtingëlloreve.

3

Asllan Hamiti, Sistemi i zanoreve në të folmen shqipe të Rekës së Epërme, Shqiptarët e Rekës së
Epërme përballë sfidave të kohës, Gostivar-Shkup, 2014, f. 57.
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Inventari i bashkëtingëlloreve
Të folmet shqipe me inventarin më të madh kanë nga 30 fonema bashkëtingëllore,
shumë të tjera i kanë 29, disa kanë më pak se 29, disa kanë nga 27, kurse disa të
tjera 26 fonema bashkëtingëllore.4
Në sistemin i cili i përfshin fshatrat me prejardhje nga krahina e Rekës së Epërme,
nuk vërehet ndonjë dallim i madh në krahasim me gjuhën standarde shqipe dhe të
folmet e tjera.
Në këtë areal, në vend të mbylltoreve qiellzore [q, gj], kemi shtegore-fishkëlluese
[ś-ź], të cilat janë më të prapme dhe më qiellzore se [sh, zh]-të e shqipes së
përbashkët.
E folmja e lartpërmendur, edhe pse ruan mirë fonemat bashkëtingëllore [q] dhe
[gj], në disa raste, ato spirantizohen dhe na dalin si qiellzore-shtegore (spirante).
Në librin “Jeta e fshatarëve shqiptarë në Grykën e Rekës së Epërme, Dibra e Madhe, Maqedoni”, autorët, F.B. Nopça dhe E.B. Doda, për bashkëtingëlloret në fjalë,
kanë shënuar:
“Ç-ja e Shkodrës, në të folurit e Rekës shndërrohet në œ. Me këtë shenjë (œ)
shënohet një bashkëtingëllore, e cila artikulohet në atë mënyrë që maja e gjuhës,
vendoset në anën poshtë dhëmbëve të parë të sipërm, ndërsa tehu i gjuhës bën
presion te alveolat. Bashkëtingëllorja në fjalë, në bazë akustike, të lë përshtypjen se
i ngjanë bashkëtingëllores ploake (œ), ku e njëjta, në pozicione të caktuara përdoret
si vijon; në vend të (qen), (qafa), (qep), (qime), thuhet (shqiptohet), gjithmonë œen,
œafa, œep, œymbe etj.
Xh-ja e Shkodrës, në të folurit e Rekës së Epërme, shndërrohet në œ, p. Sh. shkodrançe – xhasht (gjashtë), = të folurit e Rekës, œasht; shkodrançe – xharpërn
(gjarpër), rekanisht – œarpen; shkodrançe – xhurm (gjurmë), rekanisht œurm. Pra,
është bashkëtingëllorja fërkimore që përdoret në vend të gj-së ”.
Petar Skok në “Hulumtime gjuhësore të popullsitë josllave të Luginës së Shkupit”
për bashkëtingëlloret në fjalë, ka përdorur grafemat <ć> dhe <đ>.
Prof. Sejfedin Haruni në librin e tij “E folmja shqipe e Rekës së Epërme të
Gostivarit”, këtatinguj i ka shënuar me [sh] për sha:f (qafë), shen (qen), e kujshe (e
kuqe) dhe [zh] për zharpun (gjarpër), zhi:z (gjizë), zha:sht (gjashtë) etj.
Për shkak të studimeve të pakta për sistemin e bashkëtingëlloreve të kësaj të
folmeje, e kisha vështirë të përcaktohem se me cilat grafema përkatëse do të mund
t’i shënoj këta tinguj të veçantë. Prof. Haki Ymeri në librin “E folmja e shqipe e
Karshiakës”, ka përdorur shkronjat [ś] dhe [ź], si p.sh. śa:f (qafë), śen (qen), e kujśe
(e kuqe), źarpun (gjarpër), źi:z (gjizë), źa:sht (gjashtë)etj. Duke mos pasur zgjidhje
tjetër, edhe unë u përcaktova që këta dy tinguj t’i shënoj me [ś] dhe [ź], pra sipas
profesor Haki Ymerit.
Duke përfshirë edhe këto dy shkronja, kështu do të dukej alfabeti i së folmes së
fshatrave të Rekës dhe fshatrave me prejardhje nga ky rajon.
4

Asllan Hamiti, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Shkup, 2014, f. 165.
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Në të folmen e fshatrave të Rekës, për nga pikëpamja nyjëtimore dhe aspekti
fonologjik, bashkëtingëlloret mund t’i ndajmë në:
5 buzore (p, b, m, f, v);
17 bashkëtingëllore paragjuhore (t, d, l, ll, c, x, s, z, /n, r, rr, ç, xh, sh, zh, th, dh);
4 mesgjuhore (q, gj, j, /nj);
2 shtegore, spirante (ś, ź);
2 prapagjuhore (k, g);
1 glotale (h).
Bashkëtingëlloret e këtij areali mund t’i paraqesim jo vetëm sipas organit aktiv që e
krijon pengesën, por edhe sipas organit pasiv ku formohet pengesa. Në bazë të
organit pasiv, bashkëtingëlloret e kësaj të folmeje mund të ndahen në:
1. alveolare-dhëmbore (alveodentale): [t, d, ll].
2. alveolare:[c, x , s , z , n , l , r, rr].
3. ndërdhëmbore (interdentale):[th, dh].
4. paraqiellzore (alveolare-qiellzore, alveopalatale):[ç.xh,sh,zh].
5. qiellzore (prepalatale): [ś, ź ].
6. qiellzore (palatale): [q, gj,j,nj]
7. prapaqiellzore (postpalatale): [k,g,h].
Bashkëtingëlloret e dhëna mund të ndahen edhe në bazë të shkallës së zëshmërisë
(pjesëmarrjes së zërit a të zhurmës, përkatësisht a janë të tingullta apo janë
zhurma), në dy grupe përkatëse, në:
a) sonante (8):[j,nj,m,n, r, rr, l,ll];
b) obstruente (23): [p, b, t, d, th, dh, k, g, q, gj, f, v, c, x, ç, xh, s, z, ś, ź, sh, zhdhe h].
Bashkëlidhja sipas zëshmërisë në të folmen për të cilën po flasim, përbëhet nga 11
çifte: bashkëtingëllore të zëshme ~ bashkëtingëllore të shurdhëta. Vetëm
bashkëtingëllorja [h] e shurdhët nuk ka gjegjëse të saj të zëshme.
Këtë bashkërenditje të çifteve mund ta paraqesim përmes kësaj tabele:
Të zëshme

b

d

dh

g

gj

v

x

xh

z

ź

zh

Të shurdhëta

p

t

th

k

q

f

c

ç

s

ś

sh
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1. Bashkëtingëllorja [p]
Bashkëtingëlloret mbylltore dybuzore [p] dhe [b], të pranishme në të gjitha të
folmet shqipe, janë trashëguar nga gjuha mëmë indoevropiane.5 Bashkëtingëllorja
[p] është dybuzore, mbylltore, shpërthyese dhe e pazëshme. Ajo përdoret në të
gjitha pozicionet e fjalës edhe në këtë të folme:
Në fillim të fjalës: pare, pajlak, palare, pafçyre, pali:c, pajlak, paqe:t, pushty:m,
pqagaj, pekmez, pegëll, ply:sk, pajtan, pu:shk, pquhur, pqeti:t, prasanik, pqepasht,
pelte, pallog, përlak, pesteki, pquhun, pqak, pila:rk, pisklli:m, pasht etj.
Në mes të fjalës: llapar,rapung, sapun, shpiun, zhapi, źarpën, drapen, thekën,
źy:pk, shtypk, rrapat, rrapata: kaput, kapetan, kapadahi, kupati:ll, kapërcen, kale:
pk, zhdre:pk etj.
Në fund të fjalës: rrap, gallap, dallap, trup, su:p, lip, ly:p, źyp, rryp, hyp, hu:p,
zhdryp, shtyp, përtry:p, kasap, re:p, rrap, śe:p, sebep, sevap, qebap, sevap etj.
Pra, siç shihet, nuk ka ndonjë dallim nga përdorimi i kësaj foneme në këtë të folme
me gjuhën standarde shqipe.
2. Bashkëtingëllorja [b]
Sikurse edhe te të folmet e tjera shqipe, edhe në të folmen e fshatrave me prejardhje nga Reka e Epërme, varianti kryesor i kësaj bashkëtingëlloreje është dybuzore,
mbylltore, shpërthyese dhe e zëshme. Në fjalë shfaqet në të gjitha pozitat.
Në fillim: baç, bafçe, bagërdar, ba:lg, bardak, bako:rk, ba:lt, baklla:v, basëm,
basërdis, basamak, bgje:t, bgje:shk, besleme, bilur, be:ck, bedel, bukël, bu:lk,
buell, bofçe, bumba:r etj.
Në mes: abdavi:c, abetare, abdes, abuçe, ibadet, muhabet, sabër, magbull,
grumbëll, bubël, krrabëz, shkëlba:z, rrumbullak, rabie, tabëll, tombël, sajbi, dylbi,
rrebe etj.
Në fund: ara:b, zha:b, bu:b, kalyb, elb, ko:mb, ço:rb, to:rb, vo:rb, korb, pllumb,
rremb,
pqqumb, tollumb, krymb, bu:mb etj.
Vlen të ceket se te disa emra, në vend të bashkëtingëllores [b] në pozicion fundor,
na del bashkëtingëllorja [p]. Për shembull: Ejup (Ejub), Jakup (Jakub), arap
(arab), elp (elb) etj.6
3. Bashkëtingëllorja [t]
Kjo bashkëtingëllore artikulohet si paragjuhore, alveolaro-dhëmbore, mbylltore
dhe e shurdhët. Përdoret në të gjitha pozitat e fjalës, pa ndonjë dallim me të folmet
e tjera shqipe.
Në fillim: tavan,tamafil, tomël, traktar, tlyen, tepik, tenejśe, temci, takërrlek, tym,
tagar, teveqel, tatli, takmak, tërpqote, te:shk, trandafill, takat, terbie, tu:fetj.
Në mes: batil,mektep, petkaxhi, vetëll, netëll, ujtën, hujnatën, vikatën, prashitën,
renditën, patere, mushteri, muftexhi, pajtan, pantulle, petlla, vetlla, pelte etj.
5
6

Asllan Hamiti, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Shkup, 2014, f. 168.
Sejfedin Haruni, E folmja shqipe e Rekës së Epërme të Gostivarit, Shkup. 1994, f. 38.
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Në fund: zajdi:t, baravi:t, bajat, lugat, zgja:t, pasta:t, shati:t, kari:t, pqi:t, krasi:t,
pqeti:t, rendi:t, magllavi:t, gërdi:t, përdit, hundavi:t, llojnavi:t, buzgunavi:t etj.
Vlen të përmendet fakti se te të folmet e fshatrave të Rekës, si dhe te disa të folme
të tjera gege, në format rasore të gjinores, dhanores dhe rrjedhores, te përemri
pyetës kush (kush, i,e kujt, kujt, kë, prej kujt,[t]-në nuk e hasim fare.
Për shembull:
I kuj ije, kuj i thae, pi kuj i morre paret, etj.
Grupi i bashkëtingëlloreve [tj] kalon në [q], si për shembull: qera (tjera), aqe (atje),
shqerra (shtjerra), qetër (tjetër) etj.
4. Bashkëtingëllorja [d]
Bashkëtingëllorja [d] është paragjuhore, alveolare, mbylltore dhe shpërthyese. Ajo
shqiptohet sikurse te të folmet e tjera, pa ndonjë dallim të madh në të gjitha pozitat
e fjalës.
Në fillim të fjalës: do:r, dimije, dembele, dandane, dujś, dalldi:s, damlla, da:ri,
dagësdash, duej, dullak, danam, dahire, dai, dardalec, daull, dyzgina etj.
Në mes të fjalës: vdo:r, abdes, vdes, mende, sandali, sadaka, sevdaetj.
Në fund të fjalës: vend, send, rend, përmend, ngarend etj.
Në dallim nga disa të folme të tjera, te të folmet e Rekës dhe të fshatrave të këtij
areali gjuhësor, bashkëtingëlloret [d] dhe [j] kur gjenden në përbërje të grupit [dj],
kalojnë në bashkëtingëlloren qiellzore [gj], si për shembull: gja:th (djathë), gja:l
(djalë), gje (dje), e gja:tht (e djathtë), gje:rs (djersë), pargje (pardje) etj.
5. Bashkëtingëllorja [c]
Varianti kryesor i kësaj bashkëtingëlloreje është paragjuhore, alveolare, afrikate
dhe e shurdhët. Në krahasim me bashkëtingëlloret e tjera, ajo përdoret më pak, por
del në të gjitha pozitat e fjalës.7
Në fillim: cigare, cu:c, cu:ll, cung, ca:fk, cepeni:c, cofti:n., cingrri:m, cabu:, ce:z,
cap, co:p, cigare, caka:t, cabe, ce:rg etj.
Në mes: jaci, temci, kaci, kërcell, kacipul, kërcu:n, kcej, kapërcej etj.
Në fund: arrnic, me:c, ke:c, memec, mbërzllavec, frigavec, ma:c, ga:c, kazhni:c,te
huazimet sllave si:beli:c, koli:c,bollni:c, berberni:c, marrnic, punavi:c, piani:c,
borovni:c, cërrni:c dhe te emërtimet e grave në emër të burrit, si: Hasani:c,
Emini:c, Arifi:c, Bislimi:c, Shefteti:c etj.
6. Bashkëtingëllorja [x]
Kjo bashkëtingëllore është alveolare, paragjuhore, afrikate dhe e zëshme. Edhe pse
kemi hasur shumë pak fjalë më këtë bashkëtingëllore, ajo shqiptohet si edhe te të
folmet e tjera shqipe si edhe në shqipen standarde.
Në fillim: xixlli:m, xegël, xilife, xixa-xixa, xixllan etj.
7

Asllan Hamiti, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Shkup, 2014, f. 189.
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Në mes: menxi, u nxi:, nxa:ns, u nxeh, nxehti etj.
Në fund: xi:x, ho:nx etj.
7. Bashkëtingëllorja [ç]
Është paragjuhore, alveolare, e shurdhët dhe afrikate. Ky tingull realizohet në të
gjitha pozicionet pa ndonjë dallim nga gjuha letrare dhe të folmet e tjera dialektore.
Në fillim: çaj, çati, ça;fk, çanak, çallam, çalldis, çakmak, çarshi, çaush, çibuk, çeshëm, çemerung, çekrek, çeshka:t, çepu:lk, çe:z, çetnik, ço:rb, çoban, çul, çuran,
çu:lk etj.
Në mes: asçi, açik, afçar, amçanik, kaçak, kaçarr,kaka:çk, klla:çk, ku:çk,
mehaniça:r, i mençëm, i moçëm, maçek, puçurit, papuçe, guguçe, bafçe, skutaçe,
pogaçe, bofçe, sahatçi etj.
Në fund: argaç, beliç, haraç, çekiç, viç, kovaç, ogiç etj.
8. Bashkëtingëllorja [xh]
Sikurse në të folmet e tjera dhe në gjuhën standarde shqipe, edhe në të folmen e
fshatrave të Rekës dhe të arealit të saj gjuhësor, bashkëtingëllorja [xh] është paragjuhore, alveolare, e zëshme dhe afrikate. Marrë në përgjithësi, bashkëtingëllorja
[xh] na shfaqet në të gjitha pozicionet e fjalës.
Në fillim: xham, xhamadan, xhami, xhymbysh, xhezve, xhemre, xhampare, xhahil,
xhilpo:n, xhenet, xhehenem, xhimri, xhërxhalenetj.
Në mes: filxhan, oxhak, sallanxhak, baxhanak, suxhuk, janxhik, kapixhik etj.
Në fund: mi:xh, ho:xh, jo:nxh, hu:nxh, barxh etj.
Siç mund të shihet, bashkëtingëllorja [xh] më së shumti përdoret te fjalët me
prejardhje turke,si: jalanxhi, bojaxhi, jorganxhietj., dhe te emrat vetjakë me burim
oriental, si: Xhabir, Xhevit, Xhevrije, Xhe:k, Nexhmije, Haxhere, Nexhat etj.
9. Bashkëtingëllorja [q]
Bashkëtingëlloret mesgjuhore [q] dhe [gj] burojnë nga asimilimi i grupeve të vjetra
[kl] dhe [gl]. Për shembull: qaj (<klaj), qoft (<kloft), qumësht (<klumësht), gju:h
(<gluhë)etj.
Bashkëtingëllorja [q] është gojore e shurdhët, mesgjuhore-prepalatale.
Në grupin e të folmeve në fjalë, kjo bashkëtingëllore është ruajtur mirë në të gjitha
pozicionet fonetike të fjalës.
Në fillim të fjalës: qamet, qe:f, qel, qelibar, qena:r, qesim, qereminde, qeha:j,
qebe, qinqane, qylym, qystek,qytek, qyski, qymet, quer etj.
Në mes të fjalës: aqe, ashiqare, bereqet, paqet, përqe:t, pqepasht, pqak, pqeh,
pqetit:t, përmpqas, hyqymet, fiqire etj.
Në fund të fjalës: qyreq, gjyveq etj.
Sipas materialit të vjelë në terren, ka disa raste kur mesgjuhorja [q] ka kaluar në
qiellzore-shtegore (spirante) [ś]. P.sh.: qen> śen, qepë> śep:, qershi> śurshi, qafë>
śa:f, shelgje> śelqe, qelbësirë> śelbsi:n, qime> śyme, teneqe> tenejśe, mustaqe>
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mustejśe, e keqe > e kejśe, e kuqe> e kujśe, tirq> ti:rś, dreqi > dreśi, duqit> dujśit,
i ndrequr> i ndreśën etj.
Në vend të [q]-së, te disa fjalë e hasëm [k]-në, si p.sh.: qengj> kinxh, peshqir>
peshkir, postaqi> pesteki etj.
10. Bashkëtingëllorja [gj]
Kjo bashkëtingëllore shqiptohet si mesgjuhore (palatale), mbylltore dhe si çift i
zëshëm i bashkëtingëllores [q]. Haset në fillim dhe brenda fjalës, ndërsa në fund të
fjalës ka një përdorim të kufizuar.
Në fillim: gja:l, gja:th, gjaj, gjaurr, gje, gjethe, gjefshek, gjerguni:c, gje:rs, gje:g etj.
Në mes: pargje, bgje:, bgje:t, bgje:r, bgje:shk, bgjuej etj.
Në fund: ligj, u përgjigj etj.
Vlen të theksohet se, në disa raste, bashkëtingëllorja [gj] në këtë të folme lshtë
shndërruar në qiellzore-shtegore (spirante) [ź].
Shembull: gjethe> źethe, gjashtë> źa:sht, gjarpër> źarpën, gjak> źak, gjizë> źi:z,
gjashtëdhjetë> źadhiet, gjarpërinj> źarpizni etj.
11. Bashkëtingëllorja [k]
Kjo bashkëtingëllore është prapagjuhore, mbylltore dhe e shurdhët. Shqiptohet e
pandryshuar si në fillim të fjalëve, ashtu edhe në mes dhe në fund.
Në fillim: kaun, kallambajś, kaput, kumburi, katund, katar, kaçarr, ke:c, kuti,
kukavi:c, kapçit, kaly:b, kalar, kashtavi:n, kazhni:c, kale:pk, kry:p, kampir, kore,
krye, kumbon, kurcu:n, klla:çk, kme:z etj.
Në mes: lakuriś, lakue, lakmi, rrumbullake, rrake, kurkan, laskër, asker, pesteki,
lakën, takat, takmak, raket, stërkat, sakat, çeshka:t, n’kan etj.
Në fund: artak, spanak, sakak, sallanxhak, axhak, tabak, tarak, tërfurk, amçanik,
arallak, askaru:shk, bako:rk, batak, çanak, çibuk, çepu:lk, dajak, dallak, pila:rk,
zhe:lk, pizhllak, tërfurk, kajruk etj.
Në dallim nga të folmet e tjera gege, te fshatrat me prejardhje nga Reka dhe të
arealit të saj gjuhësor, shumësi i emrave të gjinisë mashkullore që mbarojnë me [k]
na del me bashkëtingëlloren [ś]. Për shembull: plak-pqejś, mik-miś, ujk-ujś, bujk –
bujś etj.
12. Bashkëtingëllorja [g]
Bashkëtingëllorja [g] është korrespoduese e zëshme e [k]-së. Si prapagjuhore dhe
mbylltore e gjejmë të ruajtur mirë në të gjitha pozitat në përbërje të fjalës.
Në fillim: ga:çk, gajde, gajle, gajret, gajtan, gavedar, glep, grashit, gri:sh, golle,
go:j, gogël, gu:m, gu:r, gurishte, guguçe, go:rb, gel, ger:m, gërbull, grih, giligi:c,
galiç etj.
Në mes: apenga, argat, argaç, largaj, paguej, penge:s, legen, mjegëll, magar,
pregue, xegëz, drugëz, lingur, lagështi, lugat etj.
Në fund:la:g,zo:g, prag, gjeg, lug,lu:g, fju:g,fja;g, breg, larg, de:g etj.
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Kalimin e [g]-së në [k] e kam hasur te emrat:gështenjë> kashtejn, pllug> plluk,
këngë> ko:jnketj.
13. Bashkëtingëllorja [f]
Bashkëtingëllorja [f] është buzore-dhëmbore, shtegore, fërkimore dhe e shurdhët.
Përdoret sikurse edhe te të folmet e tjera pa ndonjë ndryshim të madh.
Në fillim: fjutur, fjuturushk, fyell, fju:g, fu:sh, furtu:n, fukara, fingill, fajśe, fafri:k,
fetfa, fener, fitil, fadull, fraer, fja:g, fëlśi, fty:r, fiqi:r, fri:g, fjaraj, fje etj.
Në mes: kafe, kadife, zylyfe, sofër, pafçyre, afçar, irfundi, iftar, efendi, tërfurk, sefte
etj.
Në fund: llaf, çarshaf, kazhuf, śa:f, zhira:f, musaf, pilaf, hesnaf etj.
14. Bashkëtingëllorja [v]
Si në shqipen standarde, ashtu edhe në të folmen e fshatrave të arealit gjuhësor të
Rekës së Epërme, bashkëtingëllorja [v] është labiodentale, shtegore-fërkimore dhe
e zëshme. Kjo bashkëtingëllore ruhet mirë në të gjitha pozitat e fjalës.
Në fillim: valavi:c, vetëll, vesh, vjes:sht, vekti:m, votër, vo:rb, voe, von:çk, velespit,
varr, vërlo:shk, vesvese, vath, verem, vika:t, virane, vjedëll, vidër, veju:shk etj.
Në mes: sevda, elveda, mavi, hajvan, argavan, tavan, tavli, teveqel, livadh, evlad etj.
Në fund: ta:v, zo:lv, ko:v, zhi:v, kapri:v, dërzha:v, baklla:v, popla:v, shusha:v etj.
15. Bashkëtingëllorja [th]
Ndërdhëmborja [th] është paragjuhore, shtegore, frikative dhe e shurdhët.
Artikulohet sikurse në gjuhën letrare shqipe dhe e gjejmë në të gjitha pozicionet e
fjalës:
Në fillim: themër, thekën, thes, thnegël, tho:n, thëni, thej, thi, thue, thi:k, thupër.
Në mes: ethe, mbërthej, shpërthej, lejthi, e gjatht, i shkathtetj.
Në fund: urith, fruth, gja:th, mba:th, vda:th, ba:th etj.
Në këtë grup të folmesh, te disa fjalë, e kemi vërejtur edhe ndërrimin e [th]-së në [f].
Për shembull: uthull> ufëll, i thellë> i fe:ll, thëllëzë> fulloz, thëngjill> fingill etj.
16. Bashkëtingëllorja [dh]
Edhe kjo bashkëtingëllore nuk pëson ndonjë ndryshim në të folmen e kësaj treve.
Shqiptohet si paragjuhore, ndërdhëmbore dhe e zëshme. I ruan veçoritë e veta
nyjëtimore në të gjitha pozitat e fjalës.
Në fillim: dham, dhelpën, dhi, dha:llt, dhi:mt, dhen, dhash, dhondërr etj.
Në mes: ndrydhe, shpërdhi:t, mbledhje, mbledhim, dymdhiet, tridhiet etj.
Në fund: livadh, gardh, zbardh, zgi:dh, mbledh, dre:dh, zve:rdh, lidh etj.
Në këtë grup të folmesh i kemi regjistruar edhe disa ndërrime të [dh]-së në [v] dhe
[n], si në fjalët: dhjamë> vja:m, diku edhe dhelpër> velpën; edhe> ene.
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17. Bashkëtingëllorja [s]
Në të folmen e grupit të fshatrave të Rekës, njëjtë sikurse në të folmet e tjera,
bashkëtingëllorja [s] është alveolare, fërkimore, paragjuhore dhe e shurdhët. E
gjejmë si në ballë të fjalës, në mes dhe në pozicion fundor.
Në fillim: sabah, sabër, saksi, sapun, samar, sofër, sahat, sahan, saç, sakëlldi,
sandak, sakat, saraj, selamet, sebep, sefte, setëll, seçk, sehir, selam, silah, smunti,
synet, sy etj.
Në mes: darsëm, përparse, masandej, kusi, nuse, malsi, hasër, qesim, pasanik,
prasanik, pesteki, pestil, ply:sk, fllu:sk, mcu:sk, bastan, besnik, vërsnik, pastërm,
pusi: etj.
Në fund: pis, temis, mbe:s, shkues, mbas, përmbas, përmpqas, thes, çels, kas, ko:s,
laps, pe:s, tepti:s, sëkëlldi:s, hujdi:s, damatis, mbare:s, be:s etj.
Te një numër i vogël fjalësh, hetuam kalimin e [s]-së në [z]. Te disa shembuj e
vërejtëm kur është në funksion të pjesëzës së mohimit, si p.sh. s’di > z’di, s’bëj>
z’baj, s’du> z’due, s’vi> z’vi, s’mbinë >z’bi:n etj.
Dukurinë e alternimit të [s]-së në [z] e vërejtëm edhe tek disa emra, si Velez
(Veles) dhe Izmahil (Ismail), Azman (Osman), pastaj tek fjalët: taksirat> takzirat,
asnjëri> aznjoni, këmesë> kme:z etj.
18. Bashkëtingëllorja [z]
Kjo bashkëtingëllore është alveolare, paragjuhore, shtegore dhe e zëshme. E hasim
në të të gjitha pozitat e fjalës.
Në fillim: zagar, zavari:t, zanat, zamet, zapti, zaif, zadru:g, zefk, zo:llv, zapuri,
zarmi, zabit, zagar, zejti:nk, zo, zemër, zengin, zejtinetj.
Në mes: vizatim, razbue, razi, rezil, bilizik, muzat, muzik, bazent, hazdi:s etj.
Në fund: ariz, brez, maz, gaz, jaz, jangaz, karriz, karpuz, kafez, tapuz, terku:z,
baksuz, fulloz, kërthi:z, shti:z, livizetj.
Në pozicion fundor vërehet një desonorizim dhe alternim me [s]-në. P.sh. kafez>
kafes, oriz> oris, Idriz> Idris, Aziz> Azis, Abaz> Abas etj.
19. Bashkëtingëllorja [sh]
Shqiptohet si paragjuhore, alveolare, shtegore, fërkimore dhe e shurdhët, që i bie se
është njësoj si në gjuhën letrare dhe në të folmet e tjera pa ndonjë dallim.
Në fillim: shami, shype, shinik, sho:sh, shpërdhit, shelqe, sha:tk, shki:n, sha:jnk,
shervete, shekël, shtru:ng, shtre:g, shuta:rk, shpe:ll, shishe, shtremët, shushulake etj.
Në mes: askarushk, meshunk, mushmu:ll, reshedije, isharet, ashiqare, hashure,
breshën, mu:shk, dushk, pu:shk, fishek, bisht, gisht, pqesht, dryshk, mushqerrk etj.
Në fund: mish, bakshish, përshesh, kalavesh, babźysh, klysh, kurśysh,pi:sh, dash,
vesh, lesh, presh, rrush, arush, mundash, ma:sh, rrafsh etj.
Kalon në [ç] te disa fjalë, si: shkarkoj> çkarkoj, shkrihet> çkrihet, shpërthej>
çpërthej etj.
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20. Bashkëtingëllorja [zh]
Është bashkëtingëllore majegjuhore, alveolare, shtegore dhe e zëshme. Njësoj
sikurse edhe bashkëtingëllorja [sh], edhe kjo bashkëtingëllore na del e ruajtur mirë.
Në fillim: zhapi, zha:b, zhdry:p, zhi:v, zha:pk, zhu:g, zhivoti:n, zhe:lk, zhdre:pk etj.
Në mes: bazhdar, dërrzha:v, pizhama, pizhllak, bazhdavi:n, azhder, kazhni:c etj.
Në fund: pizhimuzh, bagazh, gara:zh etj.
21. Bashkëtingëllorja [m]
Varianti kryesor i [m]-së në mbarë shqipen dialektore dhe standarde, shqiptohet si
dybuzore, mbylltore, hundore dhe sonore.8 Bashkëtingëllorja [m] karakterizohet me
një shpërndarje të pakufizuar si te fjalët me brumë të shqipes, ashtu edhe te
huazimet. E gjejmë në fillim, në mes dhe në fund të fjalëve.
Në fillim: maçek, mahe, marmalung, mashën, maźe, marho:m, mexhnu:n, mindil,
mproj, magar, milet, miraz, mule:rk, miskronj, munti, muźi, mushk, mysk, myshketj.
Në mes: bylbyl, bajmak, bylmet, dembel, tombël, takmak, tamaqar, tamafil,
bumbulli:m, kajmak, kimet, hizmet, zahmet, temci, tërmet, śyme, xhamadan, xhami
etj.
Në fund: bashkim, bry:m, brum, trim, tym, vizatim, talim, dylym, ushti:m, vekti:m,
bumbuli:m, sagllam, musha:m, huka:m, verem, jerem, jerm, vja:rm, sa:rm etj.
22. Bashkëtingëllorja [n]
Kjo bashkëtingëllore na del si paragjuhore, alveolare, shtegore, sonante dhe
hundore. E gjejmë në fillim, në trup dhe në fund të fjalës.
Në fillim: no:n, na:t, nuse, nishan, namaz, namuz, nalet, ndrydhe, nene, nalle,
netëll, niqah, nishan, nxhyej, nu:r, nip, nxans, ndihmon, ndejt etj.
Në mes: anije, anteri, ante:n, ondërr, dhondërr, kunat, konak, kantar, kundan, ka:nt,
puntor, pen:d, mend, shpend, kurrnisend, masandej, irfundi, iqindi, interes, inat etj.
Në fund: xhilpo:n, dhelpën, femen, rren, bren, drapen, kanti:n, kashtavi:n, patlixhan, jargavan, hajvan, sahan, shejtan, kamjan, vejan, çoban, bastan, pelivan,
cofti:n etj.
23. Bashkëtingëllorja [nj]
Kjo bashkëtingëllore është mesgjuhore, hundore dhe sonante. Në dallim nga të
folmet e tjera gege të fshatrave përreth, ku vërehet një përdorim më i kufizuar, te të
folmet e fshatrave të Rekës së Epërme dhe fshatrave të arealit gjuhësor të Rekës,
kjo bashkëtingëllore ruhet mirë në të gjitha pozicionet si tingull dhe si fonemë.
Shembujt në vijim e tregojnë qartë ruajtjen e kësaj fonemeje.
Në fillim: nja, njo, njo:m, nje:rk, njer, njoni, njona, njimdhiet, njehën etj
Në mes: te disa folje në kohë të pakryer: rrinja, lidhnja, punonja, shkonja, msonja,
hecnja, runjim, ngarendnjim, folnjim, grrynjim, coptonjim, mblidhnjim, korrnjim,
pushonjim, pritnjim, grishnjim, kundonjim, lunjim, vizatonim etj.
8

Asllan Hamiti, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Shkup, 2014, f. 174.
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Në këtë pozicion e gjejmë edhe të disa huazime, si: tanjir, dunja, boshnjak,
banjarksi dhe në shumë fjalë të brumit të shqipes, si: e enjte, e shtrenjtë, i onjët etj.
Në fund: bullçinj, turinj, mullinj, fëlśinj, shkopinj, źarpinj, verrinj, thonj, hunj,
gjunj, potkonj, ftonj, penj etj.
24. Bashkëtingëllorja [l]
Sikurse në shqipen standarde, ashtu edhe në të folmet gege e toske, kjo
bashkëtingëllore shqiptohet si paragjuhore, qiellzore, lëngëzore, anësore dhe
sonante. Në të folmen e fshatrave të arealit gjuhësor të Rekës ajo ka një përdorim të
madh dhe e gjejmë në çdo pozitë të fjalës.
Këtu nuk kemi vërejtur që kjo bashkëtingëllore të ketë kaluar në ndonjë
bashkëtingëllore tjetër.
Në fillim të fjalës: lakën, la:j, laraj, la:sk, laskër, lakuriś, lakmi, ledi:n, letër, le:s,
lejlek, lepër, lesh, legen, lipi, liku:r, lingur, lo:p, lole, lu:g, lulelakën, lu:rk, lule,
lugat, luej etj.
Në mes: aligjyn, bilur, dele, dylbie, klysh, kulm, pila:rk, palare, pilaf, hajlaz,
halamet, halis, dhelpën, hile,xhilpo:n, bylbyl, bilizik, begle:r etj.
Në fund:fja:l, ka:l, pe:l, gel, gja:l, pu:l, mal, sha:l, shu:l, vazal, i vogël, shku:l etj.
25. Bashkëtingëllorja[ll]
Shqiptohet pa ndonjë ndryshim nga të folmet e tjera si alveolare-dhëmbore,
mbylltore, lëngëzore, anësore dhe sonante. Edhe pse me një përdorim më të
kufizuar sesa simotra e saj [l], atë e gjejmë në të gjitha pozicionet e fjalëve, si të
atyre shqipe, ashtu edhe atyre të huazuara.
Në fillim: lla:mb, llaku:m, llaf, llapar, llastar, llapue, llapavi:c, llamçak, llo:fk,
llu:ll, etj.
Në mes: bulli:c, bollni:c, golle, mulli, mushmulla, kalldërm, kallambajś, kalli, kallaballak, ku:ll, kullu:s, poplla:v, pallo:k, vlla, vlla:g, vllaçit, vallta:r, salltanat, dipllo:m, filozof etj.
Në fund: abdall, hamall, mo:ll,bo:ll,shkoll, miell, dilell, siell,sumëll, mbiell, buell,
vuell, viell, petëll, netëll, yell, fyell, tunell, centrall, cu:ll, mushmu:ll, partu:ll,
portokall, kungëll, mashkëll etj.
26. Bashkëtingëllorja [r]
Lidhur më këtë tingull, e folmja shqipe e fshatrave të Rekës së Epërme dhe e këtij
areali gjuhësor, nuk dallon nga të folmet e tjera dhe shqipja standarde. Me një
denduri të madhe të përdorimit, ajo na del si paragjuhore, alveolare, dridhëse dhe
sonante. Të ruajtur mirë e hasim në të gjitha pozitat e fjalës.
Në fillim: radie, rabie, ragbi:trake:t, rapu:ng, Ramazan, rahmet rahmetli, rahat,
razboj, rendi:t, rende, ro:n, ro:s, reshedie, ru:d etj.
Në mes: varashti:s, baravi:t, bereqet, sherbet, tërka:ll, terku:z, prejn, shpirt, gardh etj.
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Në fund: ar, ba:r, do:r, de:r, fa:r, ve:r, vidër, vne:r, qede:r, qeme:r, lavër, liktyr,
pquhu:r, quer, biguer, sofër, bakër, sheqer, ymër, zemër, thembër, ur, muer, dyer,
quer etj.
27. Bashkëtingëllorja [rr]
Edhe kjo bashkëtingëllore ka një përdorim të gjerë, sikurse edhe në të folmet e
tjera. Artikulohet si vibrante, sonante, paragjuhore dhe qiellzore-alveolare.
Përveçse në fillim, e hasim edhe në trup tëfjalës edhe në fund.
Në fillim: rra:s, rrake, rrafsh, rra:fsh, rrakatake, rrakulli:s, rrapata:shk, rradhi: nk.
rra:sht, rragullija, i rrallë, rren, rrem, rrëni:m, rri, rroj, rrush, rruej, rresht, rryp etj.
Në mes: arra, arrni:c, arrën, morra, mbarre, jurrnek, jakurrece, cërrni:c, karriz etj.
Në fund: marr, qarr, vjehërr, śierr, mushqe:rr, dhondërr, ondërr, ko:rr, varr,
kaurr, shpo:rr, fu:rr, terr, hi:rr, gu:rr etj.
28. Bashkëtingëllorja [j]
Kjo bashkëtingëllore ka një përdorim sikurse edhe te të gjitha të folmet e tjera,
duke përfshirë këtu edhe gjuhën letrare. Është mesgjuhore, qiellzore, shtegore dhe
sonante. E gjejmë në pozicion nistor, në trup dhe në fund të fjalës, si në ato të
fondit autokton, ashtu edhe në fjalë të huazuara.
Në fillim: jahat, jargan, jastak, jarma, jardam, jangllësh, jargavan,jenxhik, ja:k,
ja:z, ja:rk, jani, je:t, jetek, jelek, jesi:r, jasin, jaci, jonxh, jemeni, jeshil, e jemja, e
jotja etj.
Në mes: najllan, mejdan, zejtin, pajtan, shejtan, ojna, kajnak, pajlak, lejlek,hije,
dimije, dylbije, kamjan, gajtan, hajvan, hajmali, hajn, hajdamak, najllan, majdan,
gajle etj.
Në fund: mbaj, diftaj,luej, lyej, harrnaj, kurkaj, kundaj, mbaraj, nxitaj, skundraj,
mpro:j, mcaj, punaj, rro:j, saraj, shkaj, shkruej, shkatrraj,shpeshtaj, çkarkaj etj.
Në të folmet e arealit të Rekës së Epërme, vërehet mungesa e bashkëtingëllores [j]
në fillim të foljes jap në kohën e tashme të mënyrës dëftore, si në numrin njëjës
ashtu edhe në shumës në të tri vetat:
P.sh.:
uni ap <(unë jap)
ne apim, apëm<(ne japim)
ti ep <(ti jep)
ju ipni<(ju jepni)
aj, aja ep < (ai, ajo japin)
ata apin, apën<(ata japin)
Bashkëtingëllorja [j] në mes të fjalës mungon te fjala ujk dhe në të folmen në fjalë,
na del në formën uk.
29. Bashkëtingëllorja [h]
Kjo bashkëtingëllore është glotale, shtegore dhe e shurdhët, ndërsa ajo nuk ka
korresponduese të zëshme. Ruhet dhe shqiptohet qartë në të gjitha pozicionet
fonetike të fjalës:
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Në fillim: hajn, ha, hala, hamall, hallall, hajdut, hajmali, hasër, hasëm, harli:s,
hashure, haxhuze, ho:n, honx, hi, hise, hile, hu:nd, hulli, hekur, hy:p, hek, helm,
hendek, hu,hut, hulluva:jk, hu:nxh, hajnatetj.
Në mes: behone, duhan, dahire, sahat, qeha:j, kujtohem, mbahem, lahem,
gjersohem, lavdrohem, përzihet, zihet,rr’zohet, pengohet, krihet, kruhet, smuhet,
shpërlahet etj.
Në fund: ah, le:h, krah, kre:h, pqeh, bismilah, sabah, shoh, sheh, niqah, njoh,
ngroh, grih, mpre:h, nxe:h etj.
30. Bashkëtingëlloret [ś] dhe [ź]
Këto dy bashkëtingëllore janë karakteristike për të folmen e Rekës së Epërme. Si
pjesë e sistemit të bashkëtingëlloreve, këto gjenden edhe te të folmet e fshatrave që
janë me prejardhje nga Reka e Epërme. E përmendëm edhe më lart, se në këtë areal
gjuhësor, në vend të mesgjuhoreve [q] dhe [gj], na dalin mesgjuhoret [ś] dhe [ź], të
cilat janë më të prapme dhe më qiellzore se [sh] dhe [zh] të shqipes standarde, e që
korrespondojnë me të njëjtat fonema të të folmeve të Rajës dhe Lurës.9
Këta dy tinguj, edhe pse për nga mënyra e nyjëtimit duken si fonema të veçanta,
nuk mund të themi se kemi të bëjmë me fonema. Variantet e fonemës nuk i
kundërvihen njëra-tjetrës, d.m.th., dallimet që ekzistojnë midis tyre, nuk shërbejnë
për të dalluar njësitë e kuptimshme të gjuhës. Dallimet tingullore që varen nga
pozicioni fonetik, nga ndikimi i ndërsjellë i tingujve në fjalë, janë dallime të
kushtëzuara dhe nuk mund të shfrytëzohen për të dalluar njësitë kuptimore, prandaj
përbëjnë variante të së njëjtës fonemë. 10
Se në rastin konkret kemi të bëjmë me variante të fonemave e jo me fonema të
veçanta, mund të shohim edhe nga përkufizimi që N.S.Trubeckoi ka bërë për
variantet e fonemave. Ai ndër të tjera thotë: ”Nëse dy tinguj të së njëjtës gjuhë,
paraqiten saktësisht në të njëjtin mjedis fonik dhe nëse mund të zëvendësojnë njëri
tjetrin pa shkaktuar me këtë ndonjë dallim të kuptimit intelektual të fjalës, atëherë
këta dy tinguj, janë vetëm variante të një foneme të vetme.11
Për të parë dallimin ndërmjet fonemës dhe variantit të fonemës (alofonit), do t’i
japim disa shembuj sipas parimit të kundërvënies së fonemave të Trubeckoit.
Variante të fonemave
qen – śen
qa:f – śa:f
qe:p – śe:p
gjethe – źethe
gjarpën – źarpën
gji:z – źi:z etj.

Fonema të veçanta
a:r - arr
pla:k - plla:k
ko:m – lo:m
fu:sh – gu:sh
fis – lis
marr – varr etj.

9

Haki Ymeri, E folmja shqipe e Karshiakës, Shkup, f .77.
Dodi, Anastas, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004, f. 28.
11
Trubeckoi, N. S. Parime të fonologjisë, Rilindja, Prishtinë, 1985, f. 93.
10
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31. Bashkëtingëllorja [ś]
Kjo bashkëtingëllore është gojore, e shurdhët, qiellzore(prepalatale) e spirantizuar.
Formohet me spirantizimin e mesgjuhores [q]. Në të folmen e fshatrave të
shpërngulur nga Reka e Epërme, e gjejmë në pozicion nistor, në trup dhe në fund të
fjalës. Më tepër e kemi hasur te fjalët autoktone të shqipes sesa te ato të huazuara.
Në fillim: śen (qen),śa:f (qafë), śe:p (qepë), śe: (qe), śyme (qime), śyśe (qyqe),
śurśi (qershi)a,śefteli (pjeshkë),śelbsi:n (qelbësirë), śaty (që aty), śaqe (që atje),
śqi:err (çjerrë, grisë), śqe:rr(shqerrë),śojśe (shoqe), śu:ll (qull) etj.
Në mes: tenejśe (teneqe), fajśe (faqe), mustejśe (mustaqe), e kejśe (e keqe), e kujśe
(e kuqe), u knajśe (u kënaqe), u mpojśe (u poqe), piśet (piqet), stërkejśet
(stërkeqet),telajśe (telashe) etj.
Në fund: dujś (duqe), pajś (poqi), kallabajś (kollomoç, misër), u mpajś (u poq) etj.
32. Bashkëtingëllorja [ź]
Bashkëtingëllorja [ź] është gojore, e zëshme, qiellzore (prepalatale) dhe e
spirantizuar, ndërsa ;sht; p;rftuar nga spirantizimi i mesgjuhores [gj] në të gjitha
pozitat e fjalës, si p.sh.:
Në fillim: źak (gjak), źa:sht (gjshtë), źarpërn (gjarpër), źadhiet (gjashtëdhdjetë),
źethe (gjethe), e źeta (e gjeta), źi:z (gjizë), źumi (gjumi), źoje (gjeje), źy:pk (rome,
cigane), źymc (gjysmë) etj.
Në mes: maźe (magje), meźe (megje, kufi), praźe (pragje), muźi: (magji)etj.
Në fund: liź (ligj) etj.
Bashkëtingëlloren [ź] e kemi hasur edhe në vend të bashkëtingëllores [sh], si në
fjalët: źgja-źgja > źa-źa (shiko-shiko), źgjoe-źgjoe > źoe-źoe (shikoje-shikoje) etj.
Përmbyllje
Nga analiza e tërësishme e sistemit të bashkëtingëlloreve të së folmes shqipe të Rekës
së Epërme dhe të fshatrave me prejardhje nga kjo trevë, mund të përfundojmë se:
 E folmja e fshatrave të Rekës së Epërme dhe e fshatrave me prejardhje nga
kjo krahinë, ka disa dallime në variantet fonetike të fonemave bashkëtingëllore /q/ dhe /gj/, që s’i gjejmë dot në të folmet tjera shqipe.
 Në dallim nga të folmet e tjera shqipe, të cilat kanë më shumë dallime në
variantet fonetike të fonemave zanore, e folmja që studiuam, ka dallime edhe
në variantet fonetike të fonemave bashkëtingëllore.
 Dallimi kryesor ndërmjet të folmeve të tjera të gegërishtes qendrore, në
përgjithësi, dhe të folmeve të fshatrave që përfshihen në sistemin e lartpërmendur, qëndron në praninë e dy bashkëtingëlloreve në të folmen e fshatrave
në fjalë, përkatësisht të alofoneve që shqiptohen si qiellzore-shtegore
(spirante) [ś] dhe [ź], të cilat janë përfituar nga spirantizimi i mesgjuhoreve
të mbarë shqipes [q] dhe [gj].
 Pa mohuar rezultatet e arritura deri më tani në studimin e të folmeve shqipe
të Rekës së Epërme dhe fshatrave të ardhur nga Reka, mendoj se e folmja e
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rekasve kërkon një qasje shumë më serioze dhe një përkushtim shumë më të
madh, për shkak se ajo paraqet një oazë të rrallë gjuhësore të shqipes.
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LETËRSIA DHE IDENTITETI
ABSTRAKT
Punimi paraqet raportin e letërsisë me imagologjinë, si disiplinë që studion imazhet mbi “tjetrin”. Natyra e punimit imponon mbështetje në studimet feministe të
S. Bevoarit e J. Kristevës, qëi referohen “tjetrit” në aspektin gjinor, në studimet
psikoanaliste tëZh. Lakanit, në ata postkolonialiste të F. Fanonit si dhe të imagologjistëve, si E. Levinas. Punimi ndalet edhe në teorinë e M. Bahtinit, sipas së
cilit vetëm me ndihmën e njëkulture “të huaj”, ne mund ta zbulojmë veten dhe
kulturën tonë. Mendim të ngajshëm përkrahin edhe ekzistencialistët.
Punimi në qendër të vëmendjes ka imazhet dhe mirazhet mbi tjetrinnë letërsi, në
përgjithësi dhe në letërsinë shqiptare në veçanti. Shembujt e dhënë në punim,
dëshmojnë se perceptimet e europerëndimorëve për shqiptarët, si edhe për
ballkanasit, kryesisht, kanë qenë negative. Përjashtime, sigurisht, ekzistojnë. Një
përjashtim të tillë paraqet, në radhë tëparë, letërsia europiane e periudhës së
romantizmit.
Punimi ndalet, mbi të gjitha, në imazhet për të huajt që dominojnë në letërsinë
shqiptare.Punimi mbron tezën se,pos imazhit negativ mbi “të huajt” që nuk
mungon, në letërsinë shqiptare, shpesh, ballafaqohemi me një rakurs imagologjik
tjetërsoj. Pra, nuk janë të rralla rastet kur tjetri, i huaji, qoftë ai nga Orienti apo
Oksidenti, paraqitet i ngjyrosur me një laramani ngjyrash, madje nuk mungojnë
edhe rastet kur ai shihet me një dozë divinizimi. Sigurisht, kjo larushi ngjyrash në
perceptimin e të huajit, dëshmon tolerancën shqiptare që, pos tjerash, është pasojë
edhe e rrethanave të jetës, që kanë imponuar nevojën e të qenit tolerant.
Fjalët çelës: imagologjia, kultura, stereotipat, vetja, tjetri, imazh, mirazh.

*
**

Nocioni
Nocioni identitet është nocion që ka përdorim shumë të gjerë dhe të shpeshtë dhe,
siç ndodh dendur me nocionet e tilla, është vështirë që të jepet një përkufizim i
plotë i tij. Bëhet fjalë për nocion që, pos në disiplinat e ndryshme sociologjike dhe
filozofike, përdoret, gjithnjë e më tepër edhe në fushën e politikës dhe publicistikës. Prandaj, siç edhe pritet, përdorimi i shpeshtë i këtij nocioni shpie deri te
dobësimi i kuptimit të tij, gjegjësisht deri të ndryshimi i domëthënies së tij
burimore.
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Studiuesit, prejardhjen e këtij nocioni e lidhin me fjalët latine “idem” (e njëjtë) dhe
“identitem”(e përsëritur). Në greqishten e vjetër përdoret nocioni“tautotes”, që
vjen nga fjala“autos” (vet). Me këtë kuptim, këtë nocion e përdor edhe Aristoteli
dhe Platoni.
Dejvid Hjum në veprën “Për natyrën njerëzore”, duke u mbështetur në psikologjinë individuale, e aktualizon nocionin “identitet”, duke e lidhur atë me identitetin
personal. Në këtë kuptim, nocionin në fjalë, e përdor edhe Erik Eriksoni.
Me kalimin e kohës, nocioni identitet fillon të fitojë një kuptim më të gjerë, duke u
diskutuar edhe për lloje të ndryshme të identitetit, kështu që përveçse për
identitetin personal, filloi të flitet edhe për identitetin kolektiv, për identitetin kohor
ose “historik”, për atë kulturor etj. Identiteti duhet kuptuar si proces, e jo si diçka e
dhënë njëherë e përgjithmonë. Duke nisur nga fakti se ai “identifikon” dhe “dallon”
një individ ose grup nga individë ose grupe tjera, është e qartë se identiteti fiton në
vlerë vetëm nëse shprehet në raport me “tjetrin”.
Në krijimin dhe zhvillimin e identitetit, rol të rëndësishëm luan procesi i
enkulturacionit. Enkulturacioni paraqet procesin e përvetësimit gradual të kulturës,
gjë që njeriu e bën gradualisht që nga lindja. Ky nocion, në të vërtetë, përdoret në
kuptimin e nocionit socializim. Në procesin e enkulturacionit, gjithsesi, rol të
rëndësishëm luan gjuha. Enkulturacioni primar është proces, që e kalon çdo
individ dhe atë në mënyrë, kryesisht, pasive. Nëpërmjet tij, individi përvetëson
traditën kulturore të mjedisit të tij. Njeriu e pranon dhe identifikohet me kulturën e
tij. 1Përveç enkulturacionit primar, dallojmë edhe enkulturacionin sekondar që, për
dallim prej atij primar, është aktiv.
Disa studiues, si Stane Juzhnik dallojnë edhe interkulturacion ose rienkulturacion
tercial, që paraqet procesin e adaptimit të individit në një situatë krejtësisht të re,
në të cilën përnjëherë gjendet (p.sh si puna e emigrantëve).
Identiteti nuk është kategori as plotësisht e determinuar, as plotësisht relative.
Gjithsesi, nuk duhet harruar se identiteti është kategori heterogjene, gjegjësisht se
disa elemente të tij trashëgohet e disa të tjera fitohen. Pra, disa elemente të tij janë
ontologjike, e disa historike.
Indentiteti ju referohet ndikimeve të jashtme dhe të brendshme, prandaj interpretimi i tij kërkon përcaktimin e identitetit për të cilin bëhet fjalë: racor, gjinor,
etnik, religjioz, klasor, gjuhësor, profesional, intelektual, moshor etj. Identiteti
mundëson që njeriu të mos jetë identik me asnjë person tjetër. Çdo identitet
ndërtohet mbi një bërthamë identifikuese, që përfshin veçoritë e të qenit i veçantë.
Identiteti, si tërësi e veçorive që na bëjnë të ndryshëm nga të tjerët, në vete e
përfshin historinë: memorien, kujtesën. Pra, unë jam ajo që jam, e ajo që jam është
në lidhje me atë që kam qenë.
1

Sipas mendimit të Emanuel Leroy Ladurie - nëse një francez nuk e ka lexuar Volterin, Balzakun,
Rasinin eRablenë, atëherë atij i mungon një dimension i tërë, ashtu siç i mungon një anglezi, që nuk e
ka lexuar Shekspirin: ai nuk është anglez. Nuk ka identitet anglez pa Shekspirin, ashtu siç nuk ka
identitet kulturor shqiptar pa njohur De Radën, Naimin, Fishtën, Nolin, Konicën, Kadarenë. . ., do të
shtonim ne.
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Duke u mbështetur në natyrën heterogjene të identitetit, mund të përfundojmë se
elementet e identitetit janë të vendosura sipas një hierarkie të caktuar. Kjo hierarki
dallon nga koha në kohë. Kështu, p.sh. në rrethana të caktuara, prioritar është
identiteti fetar, në të tjera ai etnik, klasor etj.
Në konstituimin e identitetit etnik dhe etnokulturor, rol të rëndësishëm, gjithsesi,
luan konteksti i caktuar socio-historik. Çështja e identiteit është ngushtë e lidhur
edhe me veçoritë territoriale dhe socio-kulturore, gjegjësisht me veçoritë hapësinore dhe kohore.
Në hapësirat ballkanike, çështja e identitetit etnik, kryesisht, paraqitet si “çështje e
jetës dhe vdekjes”. Prandaj, në rrethana të tilla ku, siç shprehet Fishta i madh,
humbja e burrërisë nënkupton edhe humbje të etnisë, përkatësia etnike konsiderohet si fundamentale në vetëpërcaktimin e identitetit, kështu që individi e përjeton
vetidentifikimin, fillimisht si identifikim etnik - duke përvetësuar disa atribute që i
takojnë kombit të tij. Kështu arrihet një lidhje e fortë mes nocioneve “unë” dhe
“ne” në një kontekst etnik.

Identiteti –kultura
Fenomeni i identitetit nuk është fenomen natyror, ai është në lidhje të drejtpërdrejtë
me kulturën. Në formësimin e identitetit, kultura luan një rol shumë të rëndësishëm, ndikues. Identiteti kulturor është vetëdije për përfaqësuesit e një grupi, që
historikisht formohet dhe zhvillohet në varshmëri nga kriteret, që grupi i vendos
me grupet tjera shoqërore. Kultura është prodhim njerëzor e krijuar nga gjenerata
në gjeneratë.
Identiteti është shenjë identifikuese e një individi ose kolektivi të caktuar, prandaj
ruajtja dhe kultivimi i tij është një nevojë dhe kërkesë njerëzore. Kështu, një përrallë çifute thotë: fetarë të krishterë kanë shkuar të çifutët me qëllim që t`ua imponojnë fenë e krishterë. Fshatarët, kuptohet, kanë shprehur një qëndrim refuzues ndaj
fesë së imponuar. Ata janë mbrojtur, përafërsisht kështu: Do të ishim të gëzuar ta
ndërrojmë fenë, meqë fjalët e Zotit të krishterë, që i tregojnë priftërinjtë tuaj janë
shumë të bukura. Megjithatë, për fat të keq, ata fjalë vijnë nga goja e atyre që hanë
mish. Ne nuk mund të besojmë se dikush që ha mish, mund t`i përcjell fjalët e Zotit.
Në rrethana të një komunikimi masovik dhe hapjeje të kufijve nacionalë, në
rrethana kur dukuria e emigrimit është shumë e përhapur, është e natyrshme të
pritet që shoqëritë multikulturore të jenë një realitet i kohës, kurse multikulturalizmi një politikë kulturore që synon drejt koekzistencës së barabartë të kulturave. Meqë, shoqëritë multikulturore, në kuptimin e plotë të fjalës, akoma nuk
ekzistojnë, në rrethanat aktuale evropiane dhe botërore, ndoshta, është pak më e
drejtë të flitet për interkulturalizëm, politikë kulturore që paraqet veprim reciprok,
këmbim të barabartë dhe të plotë mes të gjitha kulturave, që janë në kontakt.
Interkulturalizmi, si strategji kulturore në vepër zbatohet vetëm në mënyrë të
kufizuar, e jo të përgjithshme. Ai synon integrimin e emigrantëve, gjë që nuk do të
rezultonte me asimilim, siç ndodhte deri tani (bëhen përpjekje për integrim të gru-
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pit në shoqërinë globale, gjegjësisht të kulturës pakicë në atë shumicë, pa humbje
të karakteristikave kryesore të saj).
Pikërisht çështja e identitetit është ajo që nxit diskutime që lidhen me fenomenin e
akulturacionit, si reaksion i të cilit, jo rrallë, vjen deri te fenomeni i nativizmit apo,
madje edhe i anakulturacionit, siç është rasti i hebrenjve. Në këtë kontekst,
dukuritë e tilla, si dukuria e habitualizimit, por edhe ajo e konfliktit enkulturacional, gjegjësisht fenomenit të “paatdhesisë”, sidomos në rrethana të një nomadizmi
të shprehur, janë dukuri gjithnjë e më të zakonshme në kohën në të cilën jetojmë,
ashtu siç është e shpeshtë edhe dukuria e “dyatdhesisë”.
Kohëve të fundit, gjithnjë e më tepër, flitet për hibridizimin ose identitetin hibrid,
nocion ky që përpiqet t`i ik politikës së polarizimit, të binarizmit kulturor mes
dominuesit dhe të dominuarit dhe që fokusohet në interaksionin e dy identiteteve.
Në këtë kontekst, kujtojmë, në radhë të parë, teorinë e hibridizimit të H. Babës 2 që,
para së gjithash, është e përcaktuar nga dikotomia Perëndim / Jo-perëndim.
Ekzistojnë teori dhe qëndrime të ndryshme për identitetin. Ajo që është e përbashkët është se identiteti është kompleks për nga natyra dhe si i tillë, ai nuk mundet
dhe nuk guxon të ndahet në grupe dhe nëngrupe. Specificitetet e identitetit qëndrojnë aty se ai përfshin veçori të ndryshme kategoriale, gjegjësisht elemente prej të
cilave është ndërtuar dhe elementet e tilla nuk ndahen, por komplementohen në një.
Duke e përkufizuar identitetin, Amin Maluf shprehet se kjo është çështje e filozofisë,
që nga koha e Sokratit e deri te Frojdi dhe, sipas përcaktimit të tillë, kjo kategori
kërkon kompetencë të madhe, dituri dhe aftësi. 3

Identiteti – “Tjetri”
Një element i rëndësishëm konstitutiv i identitetit është raporti ndaj tjetrit, meqë
vetëm në raport ndaj tjetrit / tjerëve arrihet deri te vetëdija për veten. Në këtë
kontekst, do të shërbehemi me mendimin e K. Tejlor-it“Identiteti im dukshëm varet
nga raportet e mia dialektike me të tjerët“. 4
Tjetri / Tjetërshmëria është fenomen që ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve, duke filluar nga filozofët, antropologët, sociologët, psikologët, imagologjistët, feministët, postkolonialistët. ”Identiteti konstituohet me ndihmën e tjetrit; tjetrit
që përfshin një grupacion të caktuar dhe tjetrit që përjashton nga i njëjti.
Nëpërmjet Tjetrit identiteti konsituohet dhe ndërtohet si një i vetëm dhe i ndryshëm
nga identitetet e ngjashme me të”.5
Kështu, studiues të ndryshëm i qasen këtij fenomeni nga aspekte të ndryshme. Për
feministët, p.sh për S. de Bevoar-in apo J. Kristevën është i rëndësishëm raporti

2

Хоми Баба (Homi Bhabha), Smeštanje kulture, Beogradski krug, Beograd, 2004.
Амин Малуф, Погубни идентитети,Matica Makedonska, Shkup, 2001.
4
Ch. Taylor, The Malaise of Modernity, Anasi, Toronto, 1991, f. 48
5
Игор Ивковиќ, „Идентитети –конструкции (влијанието на другиот при создавање културен
идентитет на Балканот), Mirazh, Shkup, 2004, nr. 8.
3
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mashkull-femër, gjegjësisht “tjetri” këtu ka kuptimin e “gruas” që i kundërvihet
“burrit”.
Psikanalisti Zh. Lakan, duke u mbështetur në teorinë e Hegelit dhe të ekzistencialistëve, bën një distinksion tjetër të tjetrit. Ideja e tij mbi tjetrin është koncept polisemik, që nuk ju referohet vetëm femrave, por edhe meshkujve. Lakani niset nga
bindja se “tjetërshmëria” nuk është kategori e jashtme, por e brendshme. Sipas tij,
fëmija mëson ta kuptojë veten dhe të krijojë fotografi mbi veten, me anë të
fotografive që nuk janë identike me të, por me tjetrin. Pra, fotografia e tij mbi veten
krijohet duke u mbështetur në një identifikim të gabuar.
F. Fanon, i qaset fenomenit të tjetrit, duke paraqitur nëpërmjet të tij pozitën e “të
kolonizuarit”, gjegjësisht pozitën e individit që nuk është në gjendje ta ruajë “identitetin e vet”. Imagologët, nga ana tjetër, përpiqen ta shikojnë tjetrin nga një perspektivë objektive, mbinacionale, mbietnike. Ata e ndajnë mendimin se tjetri dallon
nga vetja. Ky dallim mundëson që njeriu të zbulojë njëkohësisht edhe heterofotografitë edhe autofotografitë.
Për filozofin E. Levinas tjetri është i ndryshëm dhe askush nuk ka të drejtë ta mohojë tjetërshmërinë e tij, por as edhe ta përvetësojë atë. Në të vërtetë, njeriut duhet
të përpiqet ta vrojtojë dhe kuptojë tjetrin, si mundësi për ta zbuluar dhe vrojtuar
veten. Tjetri shërben si një pasqyrë,që na mundëson që t`i hetojmë dobësitë, mangësitë tona. Në të shohim fotografinë e përmbysur, megjithatë të vërtetë për veten.
Pra, është e qartë dhe e kuptueshme se njeriu konstituon autofotografinë vetëm me
ndihmën e heterofotografive, gjegjësisht autofotografia konstituohet përkundër, në
krahasim ose në prapavijë të heterofotografive.
Çdo fotografi, në të vërtetë, flet edhe për kreatorët, për pozitën e tyre. Për D. A.
Pazho-në:”fotografia është përkthimi i tjetrit dhe gjithashtu autopërkthim”6.
Tjetri, në raste më të shpeshta, është i ngjyrosur me konotacion pezhorativ, sado që
nuk mungojnë edhe rastet e konotacionit pozitiv, kur përdoret në kuptimin e “të
preferuarit”, “të privelegjuarit”, gjegjësisht të njeriut ose një grupi të njerëzve, të
cilëve mund t`ua kemi lakmi.
L. Palmieri – Bilig, në veprën e saj “Shfrytëzimi i burimeve shpirtërore të kulturës
multireligjioze”, duke dashur të nxisë nevojën dhe domosdoshmërinë që në tjetrin
të shohim veten, mundohet që porosinë e saj, të motivuar nga botëkuptimi fetar, ta
shpreh nëpërmjet të një rrëfimi të njohur hebraik, të quajtur midrashim. Rrëfimi
është ky: Një ditë Rabini i ka pyetur nxënësit e tij se si ta njohin atë moment kur
dita do ta zëvendësojë natën dhe kur duhet të urohet Zoti, që e ka dhënë dritën.
Nxënësit japin përgjigje të ndryshme. Kështu, njëri ka thënë se kjo ndodh atëherë
kur mund të vërehet dallimi mes drurit të palmës dhe atij të fikut, tjetri kur figura e
fëmijës do të mund të ndahet nga konturat e qenit etj... Rabini të gjitha përgjigjet i
shpalli si të gabuara. Atëherë nxënësit e lutën për përgjigjen e saktë. Ai përgjigjet:
“Kjo ndodh atëherë, kur prej së largu, duke vërejtur cilindo njeri, në të do ta njihni

6

Даниел Пажо, Општа и компаративна книжевност, Makedonska kniga, Shkup, 2002, f. 111.
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(shihni) vëllain tuaj, meqë vetëm atëherë nga zemrat tona largohet errësira dhe
zëvendësohet me dritë.
Tjetri është i nevojshëm për formimin e identitetit të personit, si dhe të një grupi të
njerëzve ose kombit. Ekzistenca e tjetrit, ndihmon si fuqi krijuese në stadiumin fillestar të formimit të identitetit, njëlloj sikurse edhe në procesin e ruajtjes dhe
transformimit të “vet-identitetit”. Kështu, gjatë paraqitjes së kombeve të reja, tjetri
është i nevojshëm si objekt, kundër të cilit njerëzit do të bashkoheshin dhe që do ta
konsideronin si armik. Pra, tjetri shërben për bashkimin e fuqive dhe çlirimin e
identitetit vetanak / nacional, kundër tjetrit si armik kolektiv.
Një nga teoritë me ndikim në paraqitjen e tjetrit është teoria e M. Bahtinit mbi
dialogëzimin dhe intertekstualitetin, që jep një kontribut të rëndësishëm, jo vetëm
në shkencën letrare, por edhe në shkencat dhe disiplinat tjera, meqë kjo teori nuk
ka vetëm orientim letrar, por edhe filozofik. Te tjetri, Bahtini i gjen rrënjët e
intersubjektivitetit dhe dialogëzimit, në të cilin tjetri i ruan të drejtat e veta dhe
pacënueshmërinë e zërit të tij. Sipas tij, kultura e huaj vetëm para syve të një kultureje tjetër zbulon veten tërësisht, në mënyrë më përmbajtjesore dhe më të thellë.
Vepra më e rëndësishme e Bahtinit, që i referohet çështjes së tjetërshmërisë është
diskutimi i gjatë “Autori dhe heroi në veprimtarinë estetike”, që u shkrua në vitet
`20,kurse u publikua më 1979. Në lidhje me këtë çështje, shumë simptomatik është
fragmenti“Te pasqyra”, që është gjetur në fletoren e tij të punës nga viti 1943.
“Nuk shoh unë nga brenda me sytë e mia botën, por unë e vrojtoj veten me sytë e
botës, në sytë e huaja; unë jam i përfshirë nga tjetri(. . .) Te unë nuk ka shikim të
vetes nga jashtë, nuk ka qasje drejt fotografisë sime të brendshme personale. Nga
sytë e mi shikojnë sy të huaja”.7
Një mendim të ngjashëm përkrahin edhe ekzistencialistët, sipas së cilëve ekzistenca njerëzore nënkupton shkallë të duhur të projektualitetit, në të cilin ai Tjetri, zë
një vend kyç. Ata mendojnë se tjetri i nevojitet ekzistencës individuale, se pa të
individi s`është asgjë. Zh. P. Sartri, te tjetri i sheh kufijtë e lirisë.
Tjetri, në raste të shpeshta, kuptohet si burim i rrezikut, si burim i pasigurisë, i së
keqes, si i huaj, i largët.“Tjetri bëhet i huaj atëherë, kur veprimet e tij i konsideroj
relevante, gjegjësisht kur, për çfarëdo qoftë arsye, presupozoj se veprimet e tij janë
të rëndësishme për mua, se kanë pasoja për mua. Tjetri, atëherë bëhet i huaj
signifikant”.8
Tjetri,zakonisht zgjon animozitet dhe stereotipizohet. Stereotipat lidhen me
paragjykimet kolektive. Ata paraqesin fotografi të shtrembëruara dhe të thjeshtësuara të realitetit. Qofshin edhe të sofistikuara, stereotipat, megjithatë mbeten
sinonim i një paraqitjeje të thjeshtësuar të botës. Stereotipat janë kategori historike,
meqë epoka të ndryshme konvencionalizojnë stereotipa të ndryshme. E keqja më e
madhe e tyre është se ata vështirë ndryshohen. Zakonisht realiteti ndryshon më
shpejt se sa stereotipat për të. Stereotipin, Pazho e definon si: ”. . . një lloj pasqyre
7
Cituar nga studimi i M. Gurçinovit, “”Другоста” во Бахтинска перспектива”, në Балканска слика
на светот (Përmbledhje kumtesash), ASHAM, 2006, f. 181.
8
Ulrih Bilefild, Stranci: prijatejli ili neprijatelji, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998, f. 131.
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të shkurtër, rrëfim të shkurtër, të shënuar për një kulturë, që ofron llojin më të
vogël të informacioneve për një komunikim më të madh, më të gjerë të mundshëm
dhe që mëton drejt përgjithësimit. Stereotipi është (...) polikontekstual, sërish i
përdorshëm në çdo kohë “.9
Edhe në fushën e letërsisë, stereotipat janë mjaft të shpeshta në paraqitjen e tjetrit.
Pos stereotipave, në letërsi është mjaft е pranishme edhe paraqitja në formë të
fotografive arketipe, sidomos atyre mitike.
Nevoja e distancimit të “vetanakes” nga “e huaja”, dëshmohet që nga kohërat
parahistorike. Kështu dallojmë Vetanaken e vogël (klanin, familjen, fisin), përkundër Të huajës së pakufizuar dhe armiqësore, që trajtohet si E keqe. Vetanakja
përkufizohet sipas një sistemi mitesh, që e shpjegojnë prejardhjen dhe i kodifikojnë
tiparet e identitetit. E huaja, më tepër se sipas prezencës së tipareve të caktuara,
përkufizohet përmes mungesës së tipareve të vetanakes. Pra, për të huajën mendohet sipas parimit të mohimit. Kështu janë krijuar edhe heronjtë vetanak si dhe
heronjtë e tjetrit. Tjetri ka pasur tiparet e: grabitësit, tradhtarit, të dobëtit, të
qytetëruarit periferik, lakmuesit, bukurisë vrastare. Në të vërtetë, figurat kryesore
kanë qenë arketipe dhe kanë pasur analogji, jo vetëm me mitologjinë, por edhe me
“Biblën”.
Imagologjia shqiptare, që dorën në zemër nuk është e institucionalizuar, duhet të
mbështetet në përshkrimin e fotografisë mbi të huajin, të krijuar te shqiptarët dhe
në fotografitë për shqiptarët, që janë formuar te të huajt. Për momentin, më
kujtohen studimet mbi fotografinë e turkut në botë (Nedret Kuran Burçoglu),
studime këto që analizojnë fotografinë, që ka zotëruar në Evropë për turkun nga
shek. XI e deri sot, kur Turqia lufton për pranimin e saj në UE. Fatkeqësisht,
studime të tilla për fotografinë e shqiptarit në botë nuk ekzistojnë, edhe përkundër
faktit se kohëve të fundit, gjithnjë e më tepër, kemi mundësi të lexojmë studime që
i referohen pozitës dhe fotografisë së Ballkanit (pjesë e të cilit jemi) dhe të
ballkanasve në botë.
Ballkani, gjithmonë, ka paraqitur një topos, ndaj të cilit pjesa perëndimore e
Evropës ka pasur qëndrim të veçantë dhe gjithnjë ka shprehur një rezervë në lidhje
me përkatësinë e Ballkanit në kontinentin amë. Pozita e Ballkani, si diçka mes
ishullit dhe kontinentit, pra të qenit gadishull ta kujton pozitën e ishullit Gran Be,
që gjysmën e ditës është ishull dhe gjysmën tjetër gadishull10. Metaforikisht, e tillë
është edhe pozita e shqiptarëve dhe ballkanasve, në përgjithësi. Edhe pse Ballkani
gjeografikisht është pjesë e Evropës, në të vërtetë Evropa ia kthen shpinën atij.
Hapësira gjeografike shqiptare, madje edhe realiteti kulturor shqiptar, duke qenë
diku mes Orientit dhe Oksidentit, por duke mëtuar këtë të dytin,paraqet vetvetiu një
pozitë e veçantë. Në paraqitjet metaforike të Ballkanit si urë, kalim, udhëkryq,
domethënë si hapësirë që nuk është e përshtatshme për qëndrim të fiksuar, por për
9

Пажо, op.cit, f. 106 - 108.
Gran Be është ishulli që gjendet në afërsi të qytetit Den Malo (mes Nomadisë dhe Bertanjës), vendlindjes së Shatobrijanit. Për shkak të baticës dhe zbaticës, ky ishull gjymën e ditës është ishull dhe
gjysmën tjetër është gadishull.
10
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kalim (duke u nisur nga bindja se ura është pjesë e rrugës, pjesa e saj më e errët dhe
e rrezikshme, e jo vendqëndrim,) pason përfundimi se Ballkani është vend “ideal”
për të qenit i huaj, kalimtar, por jo edhe vendas, rezident.
Marija Todorova,11 jep një pasqyrë të mënyrës se si perceptohet Ballkani nga të
tjerët – joballkanasit, nga evropianët, ashtu siç e bën këtë me orientalistët dhe
Orientin, Edvard Said. Sipas Todorovës, Ballkani fiton konotacion negativ, vetëm
nga fundi i shek.XIX dhe veçmas nga fillimi i shek.XX, në kohën e luftërave
ballkanike dhe L.P.B. Fotografia e krijuar për Ballkanin është se ai, thjesht, nuk ju
përgjigjet standardeve evropiane. Ballkani është primitiv, është barbar, i dhunshëm,
jostabil, i paparashikueshëm, regresiv, i prapambetur etj., gjë që Evropa asnjëherë
nuk ka qenë dhe nuk do të jetë.
Qëndrimet që ekzistojnë për Ballkanin dhe ballkanasit në botë, mund të paraqiten
me dy modele stereotipa dhe atë 1) Ballkani si djep i qytetërimit dhe 2) Ballkani si
bure baruti. Stereotipi i parë, që mbështetet në emërtimin e tij të vjetër, në
Hemusin antik, e divinizon atë. Stereotipi i dytë, nga ana tjetër, e paraqet Ballkanin
dhe ballkanizmin si mitemë universale të barbarizmit, pra e satanizon.
Ballkani për Evropën është Tjetri. Por nëse sot Ballkani është “pika e zezë” e Evropës, është fobi, në kohën e romantizmit ka pasur një status tjetërsoj, ka qenë një
nga toposet më të rëndësishme të shkrimtarëve evroperëndimorë.
Vizura romantike për Ballkanin lidhet edhe me perceptimin e tij si “derë e
Orientit”, gjegjësisht si urë lidhëse mes Lindjes dhe Perëndimit, Evropës dhe
Azisë. Kështu Orienti paraqitej si Orient i magjishëm, i gjërave të çmuara, si vend i
pasur dhe komfor, vend që karakterizohet me sensualitet dhe, madje edhe me
seksualitet, si vend i grave të bukura e burrave dembelë, si vend ku mungon
disiplina dhe ku ka një prapambeturi të butë (të ëmbël).12
Në fotografitë e tilla, Orienti është mistifikuar. Për të ëndërrojnë krijues të
mëdhenj, si: Shiler-i, Gëte-ja, Kolrixh-i, Hygo-ja, Nerval-i, Bajron-i etj. Në veprën
e këtij të fundit, gjejmë përfytyrime interesante imagologjike për popujt ballkanik
në përgjithësi dhe për shqiptarët, në veçanti. Sheli në parathënien e poemës së tij
“Elada” shprehet: “Ne të gjithë jemi grekë”.
Romantikët e mëdhenj mbështeten në rregullën e njohur homerike, sipas së cilës
vendi më i largët është edhe më i miri. Prandaj, në estetikën e tyre, Ballkani si
lokacion mitik lidhet me gjakimin romantik për ekzotizëm, kuptuar si ëndërr për
vise të largëta, ku ata kërkojnë “njeriun e natyrshëm”, “njeriun e egër dhe fisnik”.
Vlerësimi i Orientit nga romantikët e mëdhenj është vlerësim pozitiv deri në
shkallë të nënçmimit të vetanakes, pra vjen në shprehje raporti që komparativisti
francez Daniell –Andri Pazho e quan “mani” . 13

11

Марија Тодорова, Замислувајќи го Балканот,Magor, Shkup, 2001.
Недрет Куран – Бурчоглу, „Сликата за турчинот во Европа во минатото и денеes”, në Balkanska slika na svetot (Përmbledhje kumtesash nga punëtoria ndërkombëtare shkencore, mbajtur në
Shkup më 5-6 dhjetor 2005),ASHAM, Shkup, 2006, f. 117 - 134.
13
Пажо, op.cit, f. 122 - 123.
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Por, jo gjithmonë, Orienti është perceptuar në mënyrë romantike. Edvard Said në
veprën e tij “Orientalizmi” (“Orientalism”),14shpreh bindjen se ideja që dominon në
Evropë për Orientin është ide, që është krijuar nga evropianët, e jo nga orientalët.
Për ta shpeguar këtë, Said shërbehet më rastin e kurtizanës egjiptiane të Floberit,
Kuçyk Hanëm, që Floberi e quan një “orientale tipike” dhe që lexuesit e tij e kanë
pranuar si të tillë. Megjithatë, fakt është se, në të vërtetë, ne e njohim Kyçyk Hanëmin, jo nga rrëfimet e saj për veten, por nga mënyra si e paraqet atë Floberi.
Kështu, shprehet Said-i, edhe përfytyrimet që njeriu i fiton për Orientin janë
përfytyrime që krijohen nga informacionet që ai i merr nga studiuesit evropian, e jo
atа orientalë.
Meqë studimet mbi Orientin dhe orientalizmin, kryesisht janë bërë nga
evropianët,pra nga të huajt, natyrisht se ato në vetë ngërthejnë edhe shumë
stereotipa, që me kohë, gjithnjë e më tepër, janë rrënjosur. Tri gjëra të rëndësishme
- sipas orientalistit E. Said, kanë ndikuar në transformimin e perceptimeve të
arabëve dhe islamit: 1) historia e paragjykimeve antiarabe dhe antiislame të perëndimit, që reflektohen edhe në historinë e orientalizmit; 2) lufta mes arabëve dhe
cinizmit izraelit dhe efektet e tij mbi hebrenjtë amerikan, si dhe më gjerë; 3)
pothuajse mungesa e plotë e çfarëdo lloji të pozitës kulturore, që do të mundësonte
identifikimin me arabët dhe islamin ose ngritja e diskutimeve pa emocione, si
pasojë, madje edhe e akteve të shumta terroriste arabe, që zvogëlojnë gjasat e
bisedimeve të pastra dhe korrekte. Kjo akoma më tepër – shton Said, meqë asnjë
orientalist, që në aspektin akademik ka qenë i lidhur me Lindjen e Afërt në SHBA,
asnjëherë, sinqerisht, nuk është identifikuar me arabët. . .
Një rast të përafërt (natyrisht, jo identik) paraqet edhe Ballkani, i cili edhe pse
gjeografikisht i takon Evropës, megjithatë konsiderohet si opozitë e asaj që domethënë Evropë. Ai ka mundësuar ndarjen e Evropës gjeografike në Lindore barbare dhe Perëndimore - të qytetëruar, duke shërbyer si ndërmjetësues. Por, nga
të qenit urë lidhëse, ai bëhet pjesë e fotografisë për Lindjen, gjegjësisht për
Orientin. Kurse, Orienti vetvetiu paraqet diskurs ose mënyrë perëndimore për
dominim.
Sikurse edhe për ballkanasin, në përgjithësi, ashtu edhe për shqiptarin në veçanti,
oksidentalët kanë ruajtur dhe kultivuar një perceptim negativ. Kështu, misionarët e
huaj evropian, që vijnë me misione të caktuara ushtarake e politike (përjashto këtu
ata që vijnë për qëllime studimore), zakonisht vijnë me paragjykime. Ata vijnë me
bindje se do të ballafaqohen me një popull, që është i lindur vetëm për të luftuar.
Me një bindje të tillë vjen edhe prifti italian i “Gjeneralit të ushtrisë së vdekur”, për
të cilin: “Shqiptarët gjatë gjithë historisë së tyre janë endur me hekura në krahë.
Malësorët e tyre patriarkalë, që gjer dje akoma jetonin në kohën e gurit, kanë
mbajtur gjithmonë në krahë armë nga më modernet. Merrni me mend ç`kontrast
(. . .) pa luftë e pa armë ky popull do të vyshkej dhe do t`i thaheshin rrënjët dalëngadalë dhe si rrjedhim do të zhdukej. . .15Nuk mungojnë edhe rastet, sidomos te
14
15

Едвард В. Саид, Оријантализам, Magor, Shkup, 2003.
Ismail Kadare, Gjenerali i ushtrisë së vdekur”, Rilindja, Prishtinë, 1990, f. 129.
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fqinjët tanë ballkanikë kur, siç shprehet E. Mekuli, shqiptarë perceptohen si
“njerëz me bishta”.
Qëndrimi negativ ndaj shqiptarëve dominon edhe te orientalët. Ja si shprehet, në
një rast, kadiu turk i romanit “Droja e kadiut”“. . .Ky popull e do që t`ia bësh
kufomat kat-kat. Të gjithë flasin një gjuhë, po një gjuhë të çuditshme. Të kesh t`i
shesësh si robër bëjnë para se burrat janë të fortë, kurse gratë e tyre aq të bukura
të çlodhin, të kënaqin shpirtin e t`i marrin mentë. Nuk ka gjë më të sigurt se t`i
nxjerrësh me daulle e surle nga strofkat e tyre, t`i lidhësh kokë e këmbë me litar
dhe, me ndihmën e allahut, t`i vësh përpara e t`i hedhish në det. . .” 16.
Por, perceptimet e të huajve për shqiptarët, jo gjithmonë kanë qenë negative. Një
pjesë e tyre, kanë ditur të vlerësojnë virtytet shqiptare. Kështu fenomenin e
tolerancës fetare, ndjenjës së barazisë, lidhjes me gjuhën e me kanunin, mikpritjen
dhe besën e kanë njohur dhe pranuar edhe të huajt, siç është rasti me konsullin
francez të potë njëjtit roman:“Them se janë bujarë dhe e kanë në një shkallë
çuditërisht të lartë ndjenjën e barazisë. . .- ja çka thotë kanuni i maleve të tyre ..
.”Shpirt për shpirt se dukën e fal zoti. . .Del i miri prej të keqit e i keqi prej të mirit.
. . Në kandar të vet secili peshon katërqind dërhemë. . .”. Këto më kanë pëlqyer
shumë, ndaj i shënova. Mua më duket se këtu ka një filozofi të thellë dhe fine, të
cilën ju, si njeri i së drejtës, dini ta çmoni më mirë. Si thoni, kadi efendi?” 17.
Elita intelektuale dhe kulturore shqiptare, sidomos nga koha e Rilindjes e këtej,
gjithmonë ka qenë e vetëdijshme se duke qenë gjeografikisht pjesë e Evropës,
kultura dhe mentaliteti shqiptar duhet, vërtet, të ndjehen si pjesë e saj . Por,
gjithsesi, në rrethanat e shek.XIX, ashtu edhe në ato të periudhës që vjen, në
rrethana kur Evropa bëhet objekt i orientimit të shqiptarëve, në rrethana kur Evropa
perceptohet si vend i realizimit të lumturisë dhe mirëqenies dhe kur procesi i
evropeizimit përfshin të gjitha fushat e jetës shoqërore, krijuesit shqiptar parashtrojnë pyetjen, jo vetëm se si të arrihet Evropa, por si të arrihet ajo, e të ruhet
identiteti vetanak, si ta ruajmë veten nga gjuha e huaj dhe kultura e huaj, si të jemi
pjesë e botës e si të mbetemi, megjithatë vetja?
Duke u mbështetur në tezën se letërsia, posedon aftësinë të funksionojë si
“shënues” i identitetit nacional ose trashëgimisë, për shkak se, për dallim nga artet
tjera, mjeti i shprehjes së saj është gjuha, ajo mundohet ta luajë rolin e vet në
dëshmimin dhe ruajtjen e identitetit, sidomos në momente të krizës. Ky identitet
kulturor dhe nacional, shpesh, në fushën e letërsisë, mbrohet edhe nëpërmjet të
miteve letrare, që prodhohen në mënyrë të vazhdueshme nga krijuesit letrar dhe që
përcillen nga gjenerata në gjeneratë.
Studimet imagologjike shqiptare, do të ofronin material të bollshëm dhe interesant.
Në letërsinë shqiptare, fotografia për të huajin është paraqitur me shumë ngjyra.
Tjetri, i huaji, jabanxhiu, jo gjithmonë është perceptuar nga këndvrojtimi negativ.
Tjetrin e gjejmë të paraqitur me ngjyra të errëta, kryesisht, kur ai paraqitet në rolin
e sunduesit. Në raste të tilla, ai “tjetër” është objekt i sulmit, meqë sulmi ndaj tjetrit
16
17

Rexhep Zllatku, Droja e kadiut, Flaka e vëllazërimit, Shkup, 1995, f. 85 - 86.
Ibid, f. 71.
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paraqitet si një mekanizëm mbrojtës. Në raste të tilla, siç shprehet Maluf: “Tjetri
gjithmonë paraqet kërcënim për atë etnikum, për kombin dhe religjionin e tyre dhe
çdo gjë që mund të bëjnë ju duket plotësisht e arsyeshme”.18
Nuk janë të rralla rastet kur, në vlerësimet mbi të huajin, ballafaqohemi me një
rakurs imagologjik tjetërsoj. Kështu, gjejmë raste kur “E huaja” paraqitet edhe si e
bukur. Kështu, në veprën e Kadaresë, anëtarët e familjes Qypyrli, në lidhjen me
otomanët, e shikojnë plotësimin e asaj që ju mungon shqiptarëve: “Shqipërinë disa
e quajnë fatkeqe, disa, përkundrazi,me yll. Unë mendoj se ajo qëndron përtej të
dyjave. . “,për të vazhduar:”Turqit na dhanë neve shqiptarëve atë që na mungonte–
hapësirat e mëdha”19.
Letërsia shqipe, ofron edhe shembuj të paraqitjes superiore të të huajit, gjegjësisht
shembuj kur i huaji paraqitet si pjesëtar i një bote të qytetëruar, të cilës, shpesh,
shqiptarët ia kanë lakmi. Kështu, te Kadare kemi:“Ai përfaqësonte një vend të
madh e të qytetëruar dhe prandaj puna e tij do të ishte madhështore. Në punën e tij
kishte diçka nga madhështia e grekëve dhe trojanëve, diçka nga funeralet
homerike. O, si do të mbeteni me gojë hapur ju shqiptarë, që mbani kaq shumë
ombrella në duar! 20
Shembujt e heterofotografisë, që mund t`i gjejmë në letërsinë shqiptare të shek.XX
ofrojnë material të bollshëm për studimet imagologjike, që njëherazi do të dëshmonin tolerancën shqiptare si imanencë dhe praktikë? Në të vërtetë, kjo ndjenjë e
tolerancës shqiptare, më shumë se e lindur është e fituar dhe atë, si rezultat i
prezencës permanente të të huajve në tokën shqiptare. Pra,është fati tragjik historik
dhe janë të huajt ata që janë më meritor për këtë tolerancë, sesa vet shqiptarët. Sa
shqiptarët ia kanë parë hajrin apo sherrin kësaj tolerance, do ta dëshmojë koha.

Rezyme:
Punimi mëton ta paraqesë raportin mes letërsisë dhe identitetit. Pjesa e parë e
punimit ndalet në nocionin dhe në natyrën heterogjene të identitetit, i cili në vetë
ngërthen më tepër komponentë, pra është poli – identitet. Punimi ndalet në rolin që
luan kultura dhetjetri në njohjen e vetes. Tjetri dhe tjetërshmëria kanë tërhequr
vëmendjen e studiuesve të ndryshëm, si të feministëve, psikanalistëve, postkolonialistëve etj. Jemi munduar që të paraqesim studimet teorike mbi tjetrin të
teoricienëve të ndryshëm, duke filluar nga Bahtini, Lakani e Kristeva.
Tjetri, zakonisht, stereotipizohet, pra fotografitë mbi të, më shumë se imazhe, janë
mirazhe. Punimi ndalet në veprën e Marija Todorovës, sipas së cilës evroperëndimorët e perceptojnë Ballkanin si “zonë të errët”, si hapësirë barbare dhe të
paqytetëruar, si bure baruti. Të huajt (në përjashtim të atyre që vijnë për qëllime
studimore), kryesisht, vijnë në Ballkan me paragjykime. Një imazh i tillë dominon
edhe për shqiptarët. Sigurisht, nuk mungojnë edhe rastet kur Ballkani dhe
18
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Ismail Kadare, Pallati i ëndrrave, Dukagjini, Pejë, 1996, f. 64, 65.
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ballkanasit janë vrojtuar me një sy tjetër, siç është rasti me letërsinë e periudhës së
romantizmit, kur Ballkani, duke u konsideruar si vend ekzotik, gjegjësisht si pjesë
e Orientit, jo rrallë, është divinizuar.
Në punimi tonë, në qendër të vëmendjes janë imazhet mbi tjetrin në letërsi, në
përgjithësi dhe në letërsinë shqiptare, në veçanti. Në letërsi, perceptimet e të huajve
për shqiptarët, qofshin ata nga Orienti apo nga Oksidenti, kryesisht, kanë qenë
negative. Te huajt kanë ardhur në mjediset shqiptare me bindjen se do të gjejnë një
popull barbar, të lindur vetëm për të luftuar. Por, jo gjithmonë ruhen deri në fund
këto bindje. Të huaj, shpesh, kanë vënë në pah ndjenjën e barazisë, tolerancën fetare,
besën, lidhjen me gjuhën dhe kanunin si dhe mikpritjen karakteristike shqiptare.
Punimi ndalet edhe në pasqyrën mbi të huajin në letërsinë shqiptare. Në këtë
kontekst, mbrohet mendimi se në letërsinë shqiptare fotografia për të huajin është
paraqitur me shumë ngjyra. Tjetri, i huaji, jabanxhiu, jo gjithmonë është perceptuar
nga këndvrojtimi negativ, sado që shembuj të tillë nuk mungojnë. Letërsia shqipe,
ofron edhe shembuj të paraqitjes superiore të të huajit, gjegjësisht raste kur i huaji
paraqitet si pjesëtar i një bote të qytetëruar, të cilës, shpesh, shqiptarët ia kanë lakmi.
Pra, në letërsinë shqiptare gjejmë shembuj të shumtë të heterofotografive që e shoqërojnë të huajin, gjë që dëshmon për tolerancën shqiptare si imanencë dhe praktikë.
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AFRIM A. REXHEPI
Instituti i Letërsisë Maqedonase – Shkup

FIKSIONI I FIKSIONIT (SURFICTION)
ABSTRAKT
Autobiografia dhe autofiksioni janë zhanre të cilat, për t’u stabilizuar
teoretikisht, kërkojnë një pakt midis tyre. Pakti mund të arrihet nëse mund
të sinkretizohen dhe të ripozicionohen kategoritë fiksion dhe realitet. Në
kontekst, parashtrohet pyetja: A duhet që shpëtimin estetik të autobiografisë ta kërkojmë në autofiksion? A duhet që akti i leximit të përkufizojë
tekstin? Në vazhdimësi të nevojës së zgjerimit të letërsisë personale, paraqitet shumësi Fiksioni i dubluar ose Fiksioni i fiksionit (Surfiction). Fiksioni i fiksionit (Surfiction), është projekt avanguard i shkrimtarit amerikan
Rajmond Federman. Se në ç’mënyrë bëhet një zgjerim i tillë epokal i letërsisë intime ose personale, është e nevojshme të perceptohen referencat
teorike të tekstit.
Fjalë çelës: narracioni, fakti, autobiografia, autofiksioni, Fiksioni, Fiksioni

i fiksionit, (Surfiction) etj.
*
**
Ajo që intrigon moduset teorike sot është konstatimi "nuk janë të mundura zhanre
të pastra". Studimet gjenerike, sot, përforcohen jo në funksion të klasifikimit të
zhanreve, por në funksion të interaksionit dinamik dhe hibridizues. Sistemi i
zhanreve udhëhiqet nga dy forca:
- nga forca inerte ose nga kontinuiteti që e lehtëson komunikimin dhe
- nga forca e transformimit ose nga horizonti i pritjes.
Në kuadër të arhizhanrit letërsi personale apo letërsi intime, përveç modeleve
zhanrore si: memoari, ditari intim, autoportreti, eseja, sistemohet edhe autobiografia. Në fakt, ç'është autobiografia? Përpjekja më serioze e definimit të autobiografisë i takon tekstit Pakti autobiografik nga Filip Lezhen, botuar në revistën
Poetika, Paris, 1973. Teksti në fjalë, nga teoria, definohet si tekst revolucionar, pasi
autori për herë të parë e sfidon definimin e karakteristikave formale të zhanrit.
Është koha kur Zherar Zhenet e boton librin Figura III, ku përmes një procedimi
poetikologjik, i definon karakteristikat e aktit narratologjik, kështu që vepra e
Lezhenit ndikohet nga teoria narratologjike e Zhenetit dhe nuk kishte mundësi
tjetër, pos të pranojë formalizmin teorik dhe taksinominë e zhanreve dhe metodave.
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Megjithatë, teksti në fjalë, është edhe transgresiv, sepse i sfidon teoritë e kohës, siç
ishin: tekstualizmi Tel Quel – teksti nuk ka referent, psikanaliza e Lakanit –
subjekti realizohet përmes gjuhës ose teoritë marksiste – dominimi i vetëdijes
klasore mbi individualizmin borgjez. Teoritë e kohës nuk e hamendën Lezhenin që
ta definojë autobiografinë. Sipas tij, "Autobiografia është rrëfim retrospektiv në
prozë, në të cilin një person real flet për ekzistencën e vet, duke e vënë theksin në
jetën e tij personale". (Lejeune, 1975; 14)
Definicioni në fjalë dekonstruktohet në katër elemente të ndryshme:
1. Forma e përdorimit të fjalës:
a) Rrëfim dhe
b) Në prozë;
2. Tema: jeta personale, historia e zhvillimit të personalitetit;
3. Situata e autorit: identiteti i autorit (emri faktik) dhe i rrëfyesit;
4. Pozicioni i rrëfyesit:
a) Identiteti i rrëfyesit dhe i personazhit kryesor;
b) Perspektiva retrospektive e tekstit i cili rrëfehet.
Zhanret e ngjashme të autobiografisë siç janë: fakti, autobiografia, romani
personal, poezia autobiografike, ditari, autoportreti dhe eseja etj., nuk i plotësojnë
kriteret e theksuara më lart. Ata ndodhen në kuadër të tekstit, por nuk e arrijnë
plotninë e tekstit. Forma tabelore do të duket si vijon:
Tabela 1:
Personi gramatologjik
/ identiteti
Narratori = personazh
kryesor
Narratori = personazh
jokryesor

UNË

TI

AI

Autobiografia klasike
(autodiegeza)
Biografia në veten e
parë (homodiegeza)

Autobiografia në
veten e dytë
Biografia që i
drejtohet modelit

Autobiografia në
veten e tretë
Biografia klasike
(heterodiegeza)

Sqarimi i tabelës:
a) Personi gramatologjik është personi i cili, në kuadër të tekstit, është shumë
aktiv. Një “Unë” nuk mund të definohet pa një “Ti” (lexuesi), por një “Ti” është
implicit. Dhe, anasjelltas, një “Ti” e supozon një “Unë”, i cili gjithashtu është
implicit. Rrëfimi në veten e tretë e lejon ndërhyrjen e narratorit në vetën e parë.
b) Shembujt e shënuar janë rezultat i një shumësi referencash të teksteve
normative, siç janë: biografia dhe autobiografia. Tabela e njëjtë vlen edhe për
tekstet nga letërsia fiksionale. E vërejmë kategorinë e Zhenetit në të tre katrorët
përgjegjës.
c) Të folurit akademik realizohet kur biografia i drejtohet modelit, sepse këtu
folësi i drejtohet personit, jeta e të cilit i rrëfehet auditorit, që në këtë rast është
marrësi i duhur, ngjashëm me biografinë që zhvillohet në vetën e dytë, kur
marrësi (nganjëherë autori) e ka pranuar të folurin që lexuesi do ta kishte bërë.
Duke e poseduar, teoretikisht, hibridizimin si kategori që pozicionohet në zonat e
skajshme midis fiksionit dhe referencialitetit, duhet theksuar që autofiksioni është
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zhanër ose anti-zhanër, që prish kodin e zhanrit, edhe atë duke u shënuar si pakt me
leximin ose si kundër-pakt. Pra, autofiksioni është praktikë letrare kontradiktore
dhe mjaft komplekse, sepse e transformon tekstin përmes dy paradigmave të
leximit: si modelim referencial dhe si modelim fiksional. Duke u shërbyer me
logjikën e fiksionit, autofiksioni i "minon” pozicionet klasike, edhe atë nga brenda,
nga aspekti ontologjik, me referencë në pamundësinë e pastër të referencialitetit
dhe, nga jashtë, nga aspekti poetikologjik dhe estetik, me referencë në pamundësinë referenciale të fjalëve. "Unë dikur dhe "Unë tani" ose "Unë i cili jam" dhe
"Unë ai që shkruaj” janë permutacione teorike të dekonstruksionit të shkrimit të
Zhak Deridasë dhe të hermeneutikës së subjektit të Mishel Fukosë. Interpretimi i
tekstit në fjalë do ta definonte një tendencë: rrëfimi autobiografik transferohet nga
një instancë rrëfimore (rrëfim për jetën / rrëfim për veten) në një instancë tjetër
rrëfimore (siç është figurimi ose konfigurimi i identitetit të subjektit tekstual).
Ekzistojnë dy opsione për definimin e autofiksionit: - praktikë letrare me vepra pararendëse, të cilat nuk kanë qenë të vetëdijshme për statutin e tyre gjenerik; - doktrinë
postmoderne, vetëdije inovative e depërtimit të fiksionit në autobiografi. Filip Lezheni është i pari që e krijon mundësinë e paktit fiksional me identitetin onomastik.
"Që një narracion autobiografik të definohet si fiksion/autofiksion, lexuesi duhet ta
perceptojë rrëfimin si të pamundur ose si jokompasibil me ndonjë informacion që
paraprakisht e ka pranuar". (Autor, Pripovjedac, lik, Osijek, 1999:)
Duke e përcaktuar rrëfimin homodiegjetik, ku autori rrëfen rrëfim fiksional dhe
është njëri nga personazhet, Zherar Zheneti e definon se: autofiksioni është vetëproeksion i autorit në një rrëfim fiksional. Autobiografia, në letërsi, hyn përmes dy
kritereve:
- diksionit, efekteve të stilit, diskursit figurativ, funksionit poetik;
- tematikës që instrumentalizohet përmes përdorimit të teknikave narrative, që
shërbejnë për konstituimin e imazheve në tekstin fiksional (mise en recit = mise en
intrigue). Modusi teorik i Zhenetit e vë autobiografinë midis fiksionit dhe diksionit,
autofiksionin midis autobiografisë dhe fiksionit të "pastër" dhe se autofiksioni është
nënzhanër i zhanrit të autobiografisë.
"Ekziston një mënyrë e vetme që gjuha të shndërrohet në vepër artistike, pa dyshim
që është fiksioni, akti i gjuhës është akti i fiksionit. (Genette, 2002: 72)
A duhet që shpëtimin estetik të autobiografisë ta kërkojmë në autofiksion?
Autofiksioni është një mënyrë bashkëkohore që të modulohet autobiografia. Ajo
sot ka tendencë të shpreh një "unë" ndryshe nga forma “unë” narrative e autobiografisë klasike. Një tendencë e re për forma të hapura, për pragmatikën e teksteve
bashkëkohore autobiografike në shfrytëzimin e të folurit poetik, fiksionit romanesk
dhe zërit teatror. Për mendimin teorik shqiptar është me rëndësi të kuptohet që
autobiografia ndodhet në fazën "e mbyllur" të saj dhe se në kushte të epistemologjive moderne nuk mund ta realizojë veten sipas koncepteve të autobiografizmit
tradicional, që i favorizojnë kategoritë fakt dhe realitet. Të pranohet që ekziston
ndoshta një evoluim zhanror i projektuar në poetikën postmoderne: nga autobiografia në autofiksion / autofiksioni – zhanër hipotetik. Në studimin Fiksioni dhe
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diksioni (1991) Zherar Zheneti e shënon faktin se autobiografia është zhanër
"kushtimisht letrar" dhe se koncepti i autofiksionit është vetëm një "autobiografi e
turpshme". Tetë vjet më vonë, në tekstin Nga teksti në vepër (1999), nën presionin
e vazhdueshëm të përkrahësve të autofiksionit (Humeli, Girzdofi etj.), Zheneti e
pranon se "autobiografia bart në vete pjesë të autofiksionit".
Në interpretimin analitik midis autobiografisë dhe autofiksionit, esenciale në
definimin e dekonstruktimit të tyre janë teoritë ose interpretimet psikanalitike.
Frojdi flet për kujtesën imazh", që në vetëdijen tonë krijohen përmes principit të
asociacioneve sipas kontiguitetit ose kuptimeve të ndryshme, por që nuk mund të
kthehen në vetëdije në formën e tyre autentike. Sipas tij, qenia asnjëherë nuk mund
kapet në formën e vet të plotë. Metoda e vetme është që nga nënvetëdija të kapen
gjurmët nga kujtesa dhe të sistemohen sipas ndonjë interpretimi. Psikanaliza nuk e
deformon autobiografinë, por përmes kategorisë interpretim e ngre atë më lart, në
sferën e procedimeve hermeneutike. Në fakt, ky është koncepti i Autofiksionit. Në
këtë kontekst, është mjaft sfidues Zhak Lakani, i cili në studimin e tij Stadiumi i
pasqyrës, e ideizon faktin që njeriu si qenie ndodhet diku midis reales dhe
imagjinares dhe se uni i tij është krijim diskursiv. Serzh Dubrovskij ka të drejtë kur
e definon njeriun si qenie fiktive ose si qenie jo e plotë. Që nga Platoni shënohet se
njeriu nuk është në qendër, se zanafilla e njeriut nuk është qendër. Sikur gjithmonë
mungon diçka, sikur njeriu në vet qenien e tij ka një plagë, ka një zbrazëti, ka një
mungesë. Më vonë, Fridrih Niçe e demonstroi pragmën filozofike, për të
pamundurën Unë. Prandaj është nevoja të themi, gjithnjë sipas Dubrovskit, që unë
jam qenie fiktive, jo formulë letrare, por e vërtetë ekzistenciale dhe se e vërteta nuk
është fjala e fundit e tekstit, por është fjala që i mungon tekstit.
Autofiksioni paraqet një vetëdije autobiografike moderne, një kërkim kah "unë" i
autorit, kërkim që kaherë është i pamundur, sepse te harruarit është kategori
imanente e njeriut. Koha lë dhe zhduk gjurmë, kurse kujtesa rikrijon. Ekziston edhe
imagjinata, e definuar në teori si fiksion. Realitetin që e modelon autobiografia
klasike është kategori jostabile. Ndoshta raporti problematik ndaj realitetit është e
vërteta për të cilën autofiksioni ka trajtim estetik – dyshimet, paragjykimet, të
perceptohen si raporte normale ndaj realitetit objektiv. Pse nuk do të shprehesha
për vete, kur ajo për vete nuk jam unë? Kështu Rolan Barti do ta definonte ciklin e
romaneve të Prustit Duke kërkuar kohën e humbur. Realiteti subjektiv është invencion i subjektit që flet. Të gjitha kategoritë e referencialitetit zhduken, është funksionale loja me situatat virtuele, eksperimenti me kujtesën dhe shkrimin. Konfigurimi / rekonstruksioni i jetës së kaluar të autorit do të thotë transfigurim – plotësim / sqarim i së kaluarës, do të thotë dialog i autorit me veten, të folur sugjestiv
dhe metaforik në fragmente, ashtu siç është fragmentare rrjedha e vetëdijes. Nëse
nuk është e mundur të denotohet shënjuesi përmes lojës së të shënjuarit të
shfrytëzohet funksioni konotativ i gjuhës, sugjestiviteti dhe figura. Është Iv Bodel,
ai i cili i dha përgjigje pyetjes “Në ç'mënyrë të caktojmë një tekst se a është
autobiografik apo autofiksional?” Sipas tij, në tekstet autofiktive më shumë
imagjinohet, kurse në tekstet autobiografike, fakti, dokumenti e ka peshën më të
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madhe. Gjithçka është çështje e nivelit të shkallës që caktohet përmes gjasës dhe
verifikimit. Iv Bodel sugjeroi që çështja të sqarohet në mënyrë tabelore. Sipas
tabelës, teksti autobiografik i mundëson lexuesit fakte të cilat me gjasë mund të
kenë ndodhur, kurse teksti autofiksional mundëson fakte të cilat vështirë mund të
jenë të verifikueshme.
Tabela 2:
E verifikuar /
logjika e gjasave
Natyrshëm /
me gjasë që ka
ndodhur
Dyshimi
Syrreale,
më pak e besuar

Referencialiteti: “ajo që
me të vërtetë ka ndodhur”

Dyshimi

Autobiografia, historia

Roman autobiografik

Udhëpërshkrime

autofiksion

Fiksionale:
“ajo që ka mundur
të ndodhë”
Roman realist,
autobiografi
fiksionale
Letërsia fantastike

Mitet, shkrimet religjioze

Epopeja, hagjiografitë

magjikja

Është me rëndësi të shënohet fakti që koncepti substancial i tekstit, ku kuptimi i
veprës cilësohej si substancë jashtëkohore është zëvendësuar me konceptim
funksional, komunikativ dhe pragmatik. Kuptimi dhe vlera e veprës konkretizohen
në procesin e recepcionit, që konceptohet në bazë të interaksionit tekst-lexues. Ajo
që e intrigon faktin është definimi i referencialitetit të tekstit përmes aktit të
recepcionit. Recipienti është faktori thelbësor, i cili ndikon në definimin e statutit
autobiografik të një teksti. Funksioni i tekstit letrar realizohet përmes horozontit të
pritjes, pra përmes komunikimit me lexuesin, i cili në mënyra të ndryshme reagon
ndaj tekstit. Është shumë e rëndësishme të shënohet fakti që, përmes mënyrës si
lexuesi reagon ndaj tekstit, krijohen tipa të leximit tekstual: lexuesi eksplicit dhe
implicit, modele empirike dhe modeli i lexuesit ideal. Pra, lexuesi i tekstit e definon tekstin përmes kategorisë së gjasës dhe operatorëve identifikues. Në mënyrë
tabelore konstatimet e shënuara më parë, sqarohen në mënyrën si vijon:
Tabela 3:

Autobiografia
Autobiografia fiktive
Autofiksioni
Romani autobiografik

Identiteti onomastik:
autori – narratori –
personazhi kryesor
i nevojshëm
në mungesë
fakultativ
fakultativ i pjesshëm /
i plotë

Operatorë tjerë të
identifikimit
të nevojshëm
të munguar
të nevojshëm
të nevojshëm

Identiteti fiktiv
sipas kategorisë së
gjasës
kontraktiv
në mungesë
fiktiv
i dykuptimtë

Në funksion definimi:
“Historia e neologjizmit “Autofiksion” është përshkruar, diskutuar dhe debatuar
gjerësisht në studimet franceze dhe frankofone. E definuar në vitin 1977 nga Serzh
Dubrovskij, paradoksalisht bashkon dy zhanre, të autobiografisë, që bazohet në
dokumentarë jetësorë dhe fiksioni që shënohet si trillim i realitetit”. (Ferreira -
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Meyers, 2018: 27) Në këtë kontekst, autori i veprës së autofiksionit bën një pakt
me veten e tij, që në shkrimet e veta mos të gënjejë dhe të trillojë, por të jetë sa më
objektiv në kërkim të së vërtetës. Meqenëse autofiksioni nuk mund t’i përmbahet
paktit autobiografik, është e nevojshme një marrëveshje e re, një pakt autofiktiv, që
do të definohej nga lexuesi përmes kategorisë së gjasës.
Autofiksioni është edhe logjikë postmoderne e shkrimit – palimpsest, është
pamundësia e funksionimit të referentit inicial – mungesë që problematizohet nga
autofiksioni. Autofiksioni është vetëdije për disonancë midis "unë dikur" dhe "unë
tani" / "unë që flet" dhe "unë që shkruaj", është zhanër hipotetik me kodim të dyfishtë në raport me referencialitetin, që njëkohësisht është prezencë e projeksionit
fiksional dhe referensial. Autofiksioni është projeksion i estetikës postmoderne –
një autobiografi e re, që sjell logjikën e dekonstruktimit të zhanrit dhe hermeneutikën e subjektit, demonstrim i prezantim / interpretimit të realitetit objektiv që
shtjellohet në objektin estetik.
Teoretikisht, është mjaft nxitës fiksionalizimi i jetës së vërtetë. Krijuesi i një teorie
të këtillë, Rejmon Federman*, shkrimtar amerikan me prejardhje hebraike, i lindur
në Paris, të cilin kur ishte fëmijë nëna e tij kishte arritur ta shpëtojë duke e fshehur
nga policia naziste, tekstet e tij i quan tekste autobiografike bashkëkohore, që
realizohen si mbifiksion. Sipas tij, ngjarjet e tmerrit, të përjetuara kur ishte fëmijë,
nuk mund t’i konceptojë, sepse nuk mund të konceptohet as me shkrim e vërteta e
tmerrshme e Aushvicit. Në analogji funksionale, është definimi i Adornos në
teorinë estetike “Pas Aushvicit, nuk mund të krijohet poezia”. (Adorno, 1997: 35)
Kështu, Federmani nga interpretimi i ngjarjeve – fiksion, krijoi fiksionin e fiksionit
apo mbifiksionin, e krijoi një tip të ri të autobiografisë, e cila komponohet përmes
lojës së intertekstualitetit, metatekstualitetit, biografisë etj.
Ç’është fiksioni i fiksionit apo mbifiksioni? Federmani e ka definuar fjalën në
analogji me surrealizmin, por me mbifiksionin e tejkalon surrealizmin. Siç thotë
Federmani, mbifiksioni është një lloj i fiksionit, që pafundësisht e rigjeneron
besimin tonë në imagjinatën e njeriut, e jo në njeriun i cili e deformon vizionin për
jetën, e cila i zbulon çmenduritë njerëzore, e jo racionalitetin njerëzor. Për dallim
nga surrealizmi, mbifiksioni nuk është e thënë që të pozicionohet mbi nivelin e
sipërfaqes, pra reales. Ai shpeshherë pozicionohet në vet dimensionin e sipërfaqes së
reales. Prandaj shpesh edhe e definojnë si metafiksion, një fiksion që prodhon
fiksion, e që funksionon brenda modusit fiksional. Nuk përpiqet që ta rikrijojë
realitetin, sepse realiteti i tij është fiksioni. Mbifiksioni, në thelbin e vet, është
*

Raymond Federman (1928 – 2009), është i lindur në Montruzhe, Francë. Që herët e humbi familjen
pasi nazistët gjermanë e bastisën shtëpinë e tij në jug të Francës, duke i marrë prindërit dhe dy motrat e tij për t’i deportuar në Aushvic. Federmani fëmijë arriti mrekulisht të shpëtojë i fshehur në një
dollap në shtëpinë e familjes. Në vitin 1947 Federmani u zhvendos në SHBA. Më vonë shërbeu në
Ushtrinë Amerikane në Kore dhe Japoni. Në vitin 1963 në Universitetin e Kalifornisë u doktorua në
veprat e Semjuel Beketit. Punoi si pedagog i letërsisë krahasuese në Universitetin e Nju Jorkut deri në
pensionimin e tij në vitin 2000. Rajmon Federman ishte shkrimtari avangard, i cili donte t’i shkrijë
kufijtë midis realitetit dhe fiksionit. Donte t’i zhgjerojë kufijtë e letërsisë, ishe një shkrimtar i Holokaustit dhe mendimtar radikal me impakt të gjerë në botën akademike amerikane dhe botërore.
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antirealist. Ai për vete e krijon autonominë e duhur, e cila e largon imitimin, edhe
atë kur fiksioni më nuk mund ta pasqyrojë gjallërinë e jetës. Ai fillon të shfaqet për
vete, të ekzistojë për vete, jo si pasqyrë ose alegori e kohës.
“Fiksioni është krijuar përmes njohjeve që marrin kuptimin e fjalëve dhe vetëm
fjalëve (të shprehura, a të shkruara). Nëse që nga fillimi e pranojmë faktin që nuk
ekziston asnjë kuptim, por gjuha e tillë krijon kuptime funksionale, atëherë të
shkruarit (fiksioni) bëhet proces i lakimeve kuptimore të gjuhës. Të shkruash do të
thotë të krijosh kuptime, e jo të riprodhosh kuptimet e mëparshme. Të shkruash do
të thotë të bësh progres. Kështu, fiksioni nuk mund të definohet si realitet, si referencë e realitetit ose edhe si imitim a ndonjë formë e rikrijimit të realitetit. Ai
mund të bëhet vetëm REALITET në cilësinë e një të vërtete autonome, ku e vetmja
marrëdhënie me botën e vërtetë është në funksionin e përmirësimit të botës së vërtetë. Të krijosh fiksionin, do të thotë, në një mënyrë, të distancohesh nga e vërteta,
e posaçërisht të flaket ideja që e vërteta është e vërtetë.” (Di Leo, 2011: 140)
Citati më poshtë, është demonstrim i sipërfaqes tekstuale, që nënkupton raporte të
ndërlikuara midis fiksionit, gjuhës dhe realitetit.
“A duhet
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mbiemrat?
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s h t j e n,
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(Federman, 1998: 136)
Këtë formë të shkrimit, Federmani e quan Sipërfaqe, jo pse e imiton realitetin fizik,
por sepse e zbulon anën fiktive të realitetit fizik. Ngjashëm me surrealistët, të cilët
përmes surreales, e definuan përvojën njerëzore që funksionon në kuadër të
pavetëdijes, Federmani e ideoi mbifiksionin si aktivitet krijues, që zbulon anën
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fiktive të jetës. Gjithnjë sipas tij, të jetosh do të thotë të kuptosh se jeton, ndërsa
fiksioni është përpjekje që të kuptohet ekzistenca njerëzore që zhvillohet në
dimensionin e gjuhës. Pra, autobiografia e Federmanit është polifoni, është lojë në
dramat biografike, jashtëtekstuale, nominale, një eksperiment narrativ, sintaksor
dhe tipologjik, e sinkretizuar në një autobiografi të prezizuar si fiksionalizim i jetës
ose mbifiksion (Surfiction). Një manifest i fiksionit eksperimental.
Nëse lexohen seriozisht moduset teorike të autobiografisë, autofiksionit dhe të
fiksionit të dubluar, diskursi teoriko-kritik shqiptar do te thellohet edhe me shumë
në njohjen e letërsisë personale, duke e realizuar tendencën e kërkim / definimit të
vlerave estetike shqiptare.
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MEHDI BEJ FRASHËRI SI MYTESARIF
I JERUSALEMIT MË 1912: MIDIS QËNDRIMEVE
KONTRADIKTORE ARABE DHE HEBRAIKE
ABSTRAKT
Studime të shumta të botuara së fundi në arabisht, anglisht dhe hebraisht në lidhje
me projektin sionist në Palestinë janë fokusuar gjerësisht mbi themelimin dhe
lulëzimin e vendbanimeve të para çifute gjatë sundimit të Sulltan Abdylhamidit II
II (1876 -1909) si edhe të Partisë për Bashkim dhe Zhvillim (1909–1914). Këto
studime kanë hulumtuar në veçanti qëndrimin e administratës osmane ndaj
vendbanimeve çifute qoftë në procedurat ligjore të ndërmarra për të parandaluar
shitjen e tokave apo në lehtësimet e ofruara për t’i anashkaluar ato. Së këndejmi
vjen edhe rëndësia e Guvernatorit (Mutesarrifit) i cili ishte kreu i rajonit
(Mutesarrifijes) apo administratës osmane të Jeruzalemit. Ky punim ofron një
vështrim të thellë në lidhje me Mehdi bej Frashëri, guvernatori i Jeruzalemit, i cili
u shkarkua nga detyra krejt papritmas në fundin e vitit 1912, vetëm pesë muaj
mbasi mbërriti në qytet. Për shkarkimin e tij u paraqitën dy shpjegime të
kundërta; sipas të parit, Mehdi bej u shkarkua si rezultat i trysnisë sioniste për
shkak të zellit të tij për të zbatuar vendimin për parandalimin e blerjes së tokave
nga çifutët; ndërkohë që shpjegimi i dytë thekson se ai u shkarkua për të shkak të
butësisë së tij me vendbanimet sioniste në Palestinë.
I përmendur në shumë studime sa i përket origjinës së tij shqiptare, Mehdi bej i ka
shpërfillur në tërësi muajt që ai kaloi në Jeruzalem gjatë vitit 1912 në ditarin e tij
(Kujtime 1913-1933,Tiranë 2005). Edhe librat shqiptarë të referencës gjithashtu
kanë zgjedhur që të mos i përmendin ato muaj mbasi ai u bë një figurë e spikatur
në Shqipëri mbas shpalljes së pavarësisë nga Perandoria Osmane në vitin 1912.
Ky punim hedh dritë mbi formimin e Mehdit beut dhe impaktin që kishte ky
formim mbi qasjen e tij ndaj çështjes së çifutëve në Palestinë dhe qëndrimin e tij
karshi Sionizmit. Këtu gjithashtu diskutohet se si e kanë diskutuara atë arabët dhe
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çifutët, bazuar mbi burimet dhe literaturën e disponueshme në shqip, arabisht,
hebraisht, anglisht dhe frëngjisht.
Fjalë kyçe: Sionizmi, Palestina përpara Luftës së Parë Botërore, administrate
osmane, Mehdi beu

*
**
Kohëve të fundit janë botuar disa studime në arabisht, anglisht e hebraisht mbi
projektin e ri sionist në Palestinë, përkatësisht për hovin e madh të kolonive
sioniste gjatë sundimit të sulltanit Abdulhamid II (1876-1909) dhe sundimit të
partisë “Ittihad ve Terakki” (Bashkim dhe përparim) (1909-1914), si dhe për
qëndrimin e autoriteteve osmane ndaj kolonive, qoftë në aspektin juridik, që
përfshinte ndonjë ligj, rregullore a vendime qeveritare, ose në atë praktik, që ka të
bëjë me zbatimin e atyre vendimeve ose, përkundrazi, në lëshimet që bëheshin në
të mirë të blerjes së tokave dhe themelimit të kolonive të reja. Në këtë kontekst
kishte rendësi të veçantë qëndrimi i kreut të administratës osmane, pra Mytesarifit
të Jerusalemit ose Palestinës, siç paraqitej në hartat osmane në fillim të shek. XX.
Këtu vlen të përmendet se qeveria osmane, për arsye të ndryshme, vendosi që më
1872 të krijojë një njësi administrative autonome (mytesarifllëk) të lidhur
drejtpërdrejtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme në Stamboll, që përfshinte
katër kaza (Jerusalemi, Jaffa, Hebroni dhe Gaza). Kjo njësi, kah fillimi i shek. XX,
filloi të paraqitet në hartat osmane me emrin e ri “Filastin” (Palestina), kurse
Mytesarifi përmendej edhe si “Guvernator i Palestinës”.
Në këtë kuadër, ky studim ka të bëjë me Mytesarifin e Jerusalemit, Mehdi bej
Frashëri (1872-1963), i cili u shkarkua papritmas prej këtij funksioni në fund të
1912, pasi kaloi vetëm 5 muaj në Jerusalem, gjë që u përcoll me dy mendime kontradiktore: i pari, pse ai u kujdes për zbatimin e vendimeve të qeverisë osmane për
ndalimin e shitjes së tokës hebrenjve, dhe, i dyti, sepse ai u tregua me simpati ndaj
kolonive sioniste në Palestinë.
Ndonëse Neville J. Mandel e kishte prekur këtë temë në disa faqe në disertacionin
e tij “Arabët, turqit dhe shpërngulja sioniste në Palestinë 1882-1914”, të cilin e
mbrojti më 1965 dhe e zgjeroi më vonë, për ta botuar më 1976 me titull “Arabët e
sionistët para Luftës së Parë Botërore”1, studimet arabe, që dolën në vitet e fundit
nuk e shfrytëzuan librin e N. Manelit, andaj dalin me rezultate të ndryshme. Kështu
N. Al-Wa’ri, në disertacionin e saj të botuar më 1912, arrin në përfundim se shtypi
arab në Palestinë kishte qëndrim kritik ndaj animit të M. Frashërit për lëvizjen
sioniste që prej ditëve të para e deri në ditët e fundit të qëndrimit të tij në Jerusalem

1
Neville J. Mandel, “Turks, Arabs and Jewish-Immigration into Palestine 1882-1914, “ PhD. Dissertation, Oxford University Press, Oxford, 1965; Neville Mandel, The Arabs and Zionism before World
War I, Berkeley- Los Angeles- London (University of California Press) 1976.
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në krye të administratës osmane2. Në anën tjetër A. Awad, në monografinë e tij të
botuar më 2014, bëjnë dallim midis gjysmës së parë të qëndrimit të M. Frashërit në
Jerusalem, e cila karakterizohej me një simpati për hebrenjtë, dhe gjysmës së ditë
të qëndrimit, e cila karakterizohet me një vendim të qartë kundër shitjes së tokës
hebrenjve, qoftë osmanë ose të huaj3.
Ndonëse Mehdi bej Frashëri përmendet në këto studime si shqiptar, vetë M. Frashëri e anashkalon qëndrimin e tij në Jerusalem në Kujtimet e tij, që fillojnë nga
1913, kjo si edhe në shume studime shqiptare për M. Frashërin, ku nuk përmendet
fare funksioni i tij me peshë për atë kohë, pra Mytesarif i Jerusalemit ose
Guvernator i Palestinës. Në saj të kësaj, ky studim ka për qëllim të hedhë dritë mbi
M. Frashërin dhe ndikimin e tij në qasjen ndaj të kolonive sioniste në Palestinë, si
dhe të ndriçohet qëndrimi i arabëve dhe i hebrenjve ndaj tij, kjo në bazë të
burimeve dhe studimeve të reja në shqip, arabisht, hebraisht, anglisht e frëngjisht.

Personaliteti i Mehdi bej Frashërit
Mehdi Frashëri u lind më 26 shkurt 1872 në fshatin Frashër në jug të Shqipërisë,
prej nga dolën edhe disa figura të tjera, që luajtën rol të madh në Rilindjen
Kombëtare Shqiptare, si Abdyl Frashëri (1839-1892), Naim Frashëri (1846-1900)
dhe Sami Frashëri (1850-1904) e të tjerët, të cilët e krijuan një imazh të ri për
Frashërin në historinë e Shqipërisë4.
Ç’është e vërteta, Frashëri dallohej me një prani të ndjeshme të Bektashizmit, një
sekt ky që u përqendrua në jugun e Shqipërisë dhe kishte rolin e tij në lëvizjen
kombëtare shqiptare deri më 1912. Si sekt, Bektashizmi u dallua me hapje më të
madhe ndaj komuniteteve të tjera në viset shqiptare, pra ndaj të krishterëve dhe
çifutëve, si dhe me tolerimin e anëtarëve të vetë prej obligimeve kryesore të fesë
islame5. Mu për këtë, pasuesit e këtij sekti preferonin sistemin shekullar, që e ndan
fenë prej shtetit dhe i barazon të gjitha fetë në shtet, madje vetë Mehdi Frashëri

2

Na’ila a-Wa’ri, Mawqif al-wulat wa al’ulama wa al-’jan fi Flastin min al-mashru’ al-sahahjuni
1856-1914, Beirut 2012, fq. 194-195, 264.
3
‘Abdul’azis ‘Awad, Mutasarifijat al-Kudus al-sharif 1874-1914, Amman 2014, fq. 309.
4
Më shumë rreth Frashërit dhe rolit të tij shih: A. Frashëri, Frashëri në historinë e Shqipërisë, Tiranë
(Dudaj) 2007; Kristo Frashëri, Frashëri – Shkëlqimi dhe rrënimi i tij, Tiranë (Geer) 2008.
5
Në një dëshmi të rrallë në njërin prej librave të tij M. Frashëri tregon se ai që bëhet bektashi merr
abdest vetëm një herë, sepse me atë avdes ai i lanë të gjitha mëkatet, kurse në anën tjetër bektashizmi
ua lejon anëtarëve të sektit të pinë pak verë për muhabet e jo për dehje: Mehdi Frashëri, Problemet
shqiptare, Tiranë (Ilirian) 2000, fq. 12. Më shumë për Bektashizmin shih:
R. Tas, “Bektasiza”, The Encyclopedia of Islam, New edition, Leien (E. J. Brill)1986, fq. 1161-1163;
Nathalie Clayre, L’Albanie-Pays de derviches: Les orders mistiqyes muslimans en Albanie, BerlinWisebaden (Otto Harrossowitz)1990;Harry T. Norris, Islam in the Balkan, London (Hurst)1993, Roberto Morocco Della Rocco, Kombësia dhe feja në Shqipëri, Tiranë (Elena Gjika)1994;Metin Izeti,
Tarikati Bektashian, Tetovë 2001 etj.
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mori pjesë në përgatitjen e kushtetutës së parë (Statuti Organik i Shqipërisë) si
përfaqësues i Shqipërisë në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit më 19146.
Mehdi Frashëri u rrit në fshatin e lindjes, duke kryer shkollimin fillor, ndërsa shkollimin e mesëm e përfundoi më 1894 në Manastir, i cili atëbotë ishte shndërruar në
çerdhe të ideve të opozitës kundër regjimit të sulltan Abdulhamidit II. Më vonë, ai i
vazhdoi studimet në Stamboll, në Fakultetin e Shkencave Juridike dhe Ekonomike,
i cili nxirrte kuadro me përgatitje të mirë për poste administrative nëpër vilajetet
osmane. Pasi e kreu fakultetin më 1898, u emërua ndihmës i valiut të Ishejve të
Egjeut, pastaj kajmekam në Peqin, më vonë në Ohër (deri 1906), pastaj u emërua
kajmekam i Trakisë (deri më 1908), kur kaloi në Serez e pastaj në Novi Pazar (deri
më 1909), derisa u emërua mytesarif në sanxhakun Canik buzë Detit të Zi (deri në
qershor 1912)7.
Siç shihet këtu, M. Frashëri pjesën më të madhe të shërbimit të tij e kaloi në
Perandorinë osmane në krye të njësive “të nxehta” në Ballkan, të cilat dalloheshin
me nacionalitete të ndryshme (shqiptarë, bullgarë, grekë, serbë, turq etj.), si dhe me
tensione e konflikte fetare e ndëretnike. Në bazë të kësaj mund të thuhet se M.
Frashëri, me përvojë të mirë, shkoi në korrik 1912 në Jerusalem, në një vend të
ndjeshëm për Perandorinë Osmane, ku kishte mjaft tensione midis arabëve dhe
hebrenjve të lëvizjes së re sioniste.

Qëndrimi i qeverive osmane ndaj sionizmit
deri në ardhjen e M. Frashërit
Gjatë sundimit të sulltan Abdulhamidit II (1876-1909) u rrit interesimi evropian
për “Tokën e shenjtë” (Palestina), gjë që përkoi edhe me paraqitjen e kolonive të
reja për hebrenjtë e ardhur në Palestinë, saqë numri i tyre më 1897 arriti në 19
koloni. Ishte ky viti kur në Bazel u mbajt kongresi i parë sionist, i cili apeloi për një
kolonizim të organizuar në Palestinë për ta krijuar bërthamën e shtetit hebraik atje.
Iniciatori dhe kryetari i parë i kongresit, Theodor Herzl (1860-1904), e kuptoi me
kohë se në Perandorinë Osmane “te gjitha vendimet janë në dorë të sulltanit”, andaj
shkoi në Stamboll pesë herë për ta bindur sulltan Abdulhamidin II që ta aprovojë
planin e tij për ta krijuar një kolonizim të organizuar në Palestinë. Mirëpo, Herzl-i
u ndesh me refuzimin e sulltanit, edhe përkundër ofertave joshëse për ta nxjerrë
Perandorinë prej krizës së saj financiare, sepse Perandoria i përballonte atëherë

6

Pasi M. Frashëri ishte i vetmi përfaqësues i Shqipërisë në KKN, që mori përsipër përpilimin e kushtetutës. Ai i njoftoi anëtarët e Komitetit se muslimanët në Shqipëri përbëjnë vetë 60% dhe gjysma e
tyre janë bektashinj, “të cilët nuk ushtrojnë obligimet fetare dhe nuk lejojnë ndërhyrjen e fesë në jetën
shoqërore dhe mbylljen e gruas në shoqëri”, gjë që i bindi anëtarët e Komitetit për nevojën e adaptimit të laicizmit në Shqipëri: Shpresaj Mekaj, “Statuti organik i Shqipërisë 1914”, Vjetari 35-36,
Prishtinë 2006, fq. 33
7
Fjalori enciklopedik shqiptarë, Tiranë (Akademia e Shkencave e Shqipërisë), Vol. 1, 2008, fq. 725
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lëvizjet e armatosura armene në Azinë e Vogël dhe ato në Maqedoni, ndaj nuk
deshi t’ia krijojë vetes edhe një problem kombëtar në Levent8.
Mirëpo, me revolucionin e 1908-tës, që e nxiste partia “Ittihat ve Terakki” dhe me
largimin e sulltan Abdulhamiit II më 1909, u krijua përshtypja se qëndrimi i
qeverisë së re osmane do të ishte në favor të lëvizjes sioniste, pasi që u përfol
shumë për ndikimin e elementeve hebraike në partinë “Ittihat ve Terakki”. Në bazë
të kësaj, lëvizja sioniste e përshëndeti ndryshimin e ri politik dhe e hapi në
Stamboll “Zyrën e Palestinës”, për të siguruar përkrahje më të madhe për lëvizjen
sioniste. Mirëpo, drejtori i kësaj zyre, V. Jackpson, pas takimeve të para me
udhëheqësit e “Ittihat ve Terakki”, e vërejti se ata nuk kundërshtonin, sikur sulltan
Abdulhamiti II, ardhjen e hebrenjve në Perandorinë Osmane, por nuk shprehnin as
simpati për lëvizjen sioniste, sepse dinin më shumë për të dhe e lidhnin me lëvizjet
kombëtare (si ajo armene), që donin të krijon shtete kombëtare. Andaj dyshonin në
qëllimet e saj9.
Këtë kthesë në partinë “Ittihat ve Terakki” e vërejti shumë herët Alber Intabi, një
figurë e njohur hebraike e Jerusalemit dhe drejtor i shkollave të Aleancës Izraelite
në Jerusalem. Kështu, ai më 04.08.1908 në një letër drejtuar kryetarit të Aleancës
Izraelite në Paris shkruante se: “Nëse xhonturqit apelojnë për barazinë e osmanlinjve, pa marrë parasysh fenë, ata do të kundërshtojnë fuqimisht çdo tendencë
separatiste, pra do t’i refuzojnë të gjitha kërkesat armene e maqedonase si ato
sioniste. Andaj do të ishte një gabim i rëndë, madje krim ndaj hebrenjve osmanë,
që të dobësohen me anë të krijimit të një parti kombëtare me kushtetutën e re”10.
Ky qëndrim në udhëheqjen e “Ittihat ve Terakki” u bë më i qartë pas dështimit të
kundërrevolucionit në prill 1909, pasi ndikimi i partisë “Ittihat ve Terakki” u bë
shumë më i madh pas largimit të sulltan Abdulhamitit II më 27.04.1909 dhe
adaptimit të politikës së osmanizimit. Kështu, në verën e vitit 1909 arriti në Londër
një delegacion osman në krye me Ahmet Riza-në (1858-1930), një prej themeluesve të “Ittihat ve Terakki” dhe atëherë kryetar i Parlamentit. Këtu, vlen të përmendet
se A. Riza e kishte kryer shkollimin në shkollat Aleancës Izralite në Edrene, duke e
mësuar mirë gjuhën Ladino të hebrenjve (safardim) dhe duke shfaqur simpati për
sionizmin. Mirëpo, tani u paraqit në Londër me qëndrime të tjera. Kështu, në një
drekë të organizuar nga Francis Montefiore, Kryetari i Federatës Sioniste Angleze,
A. Riza iu drejtua ithtarëve të sionizmit duke u thënë se “Qëllimet politike nuk do
të aprovohen lehtë tani, pasi që kemi probleme të brendshme” (duke menduar në
dështimin e kontrarevolucionit dhe adaptimin e politikës së osmanizmit). Prandaj,
8

Më shumë për qëndrimin e sulltanit Abdulhamitit II shih studimin e B. K. Okës e mbështetur në Arkivin osman dhe në Kujtimet e Hercelit: Bulent Kemal Oke, “Zionists and he Foreign Ministry during
the Reign of Abdulhamid II (1876-1909), Arab Studies Quarterly, Vol. 2, No. 4, March 1980, fq. 364372. Mirëpo, ky qëndrim nuk vlente më në praktikë, e sidomos në vitet e fundit të sundimit të sulltan
Abduhamitit II, në sajë të intervenimit të konsujve të huaj dhe joshjes së “parave çifute”: David
Kushner, To be Governer of Jerusalem- The City and District During the Time of Ali Ekrem Bez
1906-1908, Istanbul (The Isis Press)2010, fq. 64-71.
9
Mandel, The Arabs and Zionism, fq. 60.
10
Vincent Lemire, La ville sainte à l’âge des possibles, Paris: Armand Colin, 2013, fq. 194.
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me gjithë simpatinë që e kishte për sionizmin, ai i këshilloi hebrenjtë që mos ta
theksojnë aspektin politik të sionizmit. Këtë qëndrim të ri A. Riza e paraqiti në një
intervistë me gazetën e njohur “Jewish Chronicle” më 29.07.1909 duke thënë se
“Qëllim primar i sionizmit është lumturia dhe prosperiteti i popullit hebrenj, por
është një lloj sionizmi (politik) që mund ta dëmtojë këtë qëllim dhe ta sjellë të
kundërtin”11.
Ky qëndrim i ri i udhëheqësisë së “Ittihat ve Terakki” u bë më i qartë në Stamboll,
kur atë e vizitoi David Wollfsohn-i, kryetari i ri i Organizatës Sioniste (ZO), që
shkoi atje në verë të vitit 1909. Kështu, ai në takimet e tij me nivelin më lartë, me
sadriazamin dhe udhëheqësit e “Ittihat ve Terraki”, dëgjoi nga të gjithë se Perandoria Osmane e mirëpret ardhjen e hebrenjve, por jo në Palestinë, ku “problemi
hebraik” dhe “komplikimet e reja” kërkonin kujdes. Sadriazemi ishte më i qartë kur
i tha atij se Palestina është “e mbyllur” për hebrenjtë dhe se qeveria e re (“Ittihat ve
Terrakki”) do t’i mbajë të gjitha kufizimet e praktikuara (nga koha e Abdulhamiti
II) “për 25 vjet”12.
Mirëpo, ndërkohë, në kryeqytet u rrit opozita kundër politikës së osmanizmit,
sidomos në mesin e deputetëve shqiptarë e arabë, të cilët e kritikonin politikën e
“turqizimit” dhe kërkonin më shumë autonomi në vilajetet osmane. Me rritjen e
kësaj opozite të përbashkët, u formua partia e re opozitare “Hurrijet ve Itilaf” prej
deputetëve shqiptarë e arabë, si Hasan Prishtina, Aziz Verioni, Daud Jusfani
(Mosel), Riad Sulh (Beirut) e të tjerë13. Kjo parti, me fushatën e vetë në Parlament
dhe në media, më 17 korrik 1912 arriti ta rrëzojë qeverinë e partisë “Ittihat ve
Terakki” dhe të formojë një qeveri të veten, që zotërohej për një politikë të re
anticentraliste. Me rrëzimin e qeverisë së partisë “Ittihat ve Terakki”, e cila me
propagandën në shtypin arab u lidh me masonizmin dhe sionizmin, popullsisë
arabe në Palestinë, me këtë kthesë politike, iu kthye shpresa. Kjo koincidoi me
ardhjen e Mehdi Frashërit si Mytesarif i Jerusalemit, përkatësisht njësisë administrative autonome të lidhur drejtpërdrejt me Ministrinë e Punëve të Brendshme në
Stamboll14.
Ç’është e vërteta, Mehdi Frashëri ishte emëruar Mytesarif i Jerusalemit në ditët e
fundit të qeverisjes së “Ittihat ve Terakki”, kuptohet në saj të përvojës së tij
administrative në ato vende me tensione ndërfetare e ndëretnike. Mirëpo, ai arriti
në Jerusalem me 26 korrik 1912, pra pas formimit të qeverisë së re të partisë
“Hurrijet ve Itilaf”, me udhëheqësit e së cilës (Ismail Qemali, Hasan Prishtina etj.)
kishte lidhje të mira. Në bazë të kësaj u duk sikur Mehdi Frashëri po e përfaqësonte
e tani politikën e qeverisë së re. Mirëpo, gjatë qëndrimit të tij në Jerusalem arabët
nuk ishin shumë të kënaqur me të, qoftë për shkak të vizitave të tij në kolonitë
11

Mandel, The Arabs and Zionism, fq. 74-75.
Po aty, fq. 75.
13
Më shumë për këtë parti sheh: Muhamed Mufaku, Lidhjet letrare shqiptare-arabe, Tiranë (A. C. FQ.
O. S), 2009, fq. 37. E më shumë për qëllimin e programin e kësaj partia gazeta siriane “Al-Muktabas”
ia kushtoi një hapësirë të madhe në numrin e datës 11. 4. 1912.
14
Mandel, The Arabs and Zionism, fq. 134-140.
12
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sioniste ose edhe për shkak të politikës së qeverisë së re, e cila nuk ndryshonte prej
asaj të vjetrës15.

Pasqyrimi i Mehdi Frashërit në shtypin arab në Palestinë
Në prag të ardhjes së M. Frashërit në Jerusalem shtypi arab në Palestinë përjetoi
një zhvillim të hovshëm, kjo me daljen e disa gazetave që u bënë me ndikim në
opinionin e ri publik, siç sihin “Filastin”, “Al-Munadi”, “Al-Karmel” etj.16 Dy
gazetat e para ishin burim kryesor për M. Frashërin prej ditës së arritjes në
Jerusalem e deri në ditën e fundit të qëndrimit të tij në këtë post.
Kështu, disa ditë pas ardhjes së tij në Jerusalem, gazeta “Al-Munadi” e datës 09.07.
1912 e botoi një kryeartikull me titull “Të këqijat e ish mytesarifit dhe shpresat
tona në mytesarifin e ri”, në të cilin e kritikoi ish mytesarifin Xhevdet bej, duke
thënë se “la ndikim të keq në këtë vend, pasi nuk ishte sundues kushtetues i drejtë
dhe nuk ishte i besueshëm për interesin e kombit”, ndërsa shprehu optimizëm për
ardhjen e M. Frashërit si mytesarif i ri17. Dy javë më vonë, e njëjta gazetë e theksoi
përsëri optimizmin me ardhjen e M. Frashëri, duke shpresuar se “ai do të vepronte
më ndryshe, e jo si ish mytesarifët”18.
Pas këtij artikulli, M. Frashëri e mbajti fjalimin e tij të parë në Ramalla, në periferi
të Jerusalemi, duke premtuar përmirësimin e gjendjes në këtë mytesarifllëk. Në
lidhje me këtë fjalim, gazeta “Al-Munadi” e botoi një artikull të gazetarit Ali
Rimawi me titull “Një letër e hapur hazretit Mehdi bej të madhërueshëm”, në të
cilin ai thotë se “çdo mytesarif i ri e fillon mandatin me ato fjalë që i përmendët ju
në fjalimin tuaj në Ramalla, por ne dëgjojmë fjalë e nuk shohim vepra”. Megjithatë
ai shfaq shpresën se Mehdi beu do të jetë si emri i tij (në arabisht do të thotë
shpëtues) dhe do ta nxjerrë vendin prej gjendjes së prapambetur në arsim, bujqësi,
industri etj.19.
Mirëpo, në të njëjtin numër të gazetës u botua edhe një artikull kritik me titull
“Ndryshimi i Mytesarifit dhe fjalimi i tij kolonizuesve”, ky në lidhje me fjalimin që
e mbajti Mehdi beu gjatë një vizite në kolonitë sioniste, e cila u përkthye prej
gazetës hebraike “Ha-Herut”. Në këtë artikull Mehdi beu akuzohet për anim ndaj
15

Më shumë për fillet dhe zhvillimin e shtypit arab në Palestinë shih: Jusuf Huri (red. ), al-Sahafa
al’arabija fi Filastin 1876-1914 (Shtypi arab në Palestinë 1876-1914), Beirut 1986; Kastandi Shumali,
al-Sahafa al-’arabija fi Filastin (Shtypi arab në Palestinë), Al-Kuds 1990. Kurse mbi publicistin Isa alIsa, redaktor i gazetës “Filastin” që citohet shpesh këtu vlen të lexohen kujtimet e tij që dolën vonë në
frëngjisht si burim i tensioneve arabe-sioniste dhe reflektimi i tyre në opinionin: Noha Tadros Khalaf,
Les mémoires de ‘Issa al-’Issa- Journaliste et Intellectuel Palestinien (1878-1950), Paris, Karthala,
2009.
16
Ndonëse Said Jarrallah e kishte nxjerrë gazetën por kryeredaktori i saj ishte Muhammad Musa al’Magribi, por për shkak të qëndrimeve të saj kundër administratës osmane u mbyll në korrik 1913.
17
Al-Munadi, Jerusalem 09.07.1912.
18
Al-Munadi, Jerusalem 23.07.1912, fq. 4.
19
Al-Munadi, Jerusalem 13.07.1912. Këtu duket qartë se kemi gabim në datë, sepse vizita e Mehdi
beut në kolonitë sioniste u zhvillua më 9-10 gusht 1912. Në të njëjtin numër të gazetës data 29 shaban
1330 hixhri përkon më 13 gusht 1912.
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“kolonizuesve”, madje – sipas këtij artikulli – “ai nuk dallohet prej fjalimit të sadriazamit Haki pasha në Selanik, që e tronditi kombin”20. Sipas versionit të përkthyer
del se Mehdi beu e kishte mohuar se “qeveria është kundër sionistëve”, e se “qëllimet e hebrenjve në këtë vend nuk janë politike, por fetare, sepse vendi është i
shenjtë për ta”21.
Megjithatë, është me rëndësi ajo që pasoi në pjesën e dytë të fjalimit. Në këtë pjesë
Mehdi beu ua paraqiti kolonizuesve një ide të re: ta formojnë një komunë që do t’i
përfshinte kolonitë e ajo të lidhet me Xhafën ose me Jerusalemin, si dhe ta zgjedhin
një këshill komunal “me dijen e Qeverisë”, me çka mund të caktojnë rojtarë të tyre
“si xhandarë që do të regjistrohen në regjistrat qeveritarë e do të furnizohen me
uniforma e armë dhe kështu do ta kenë ligjin në dorë”. Në këtë kontekst ai u propozoi kolonizuesve që kolonitë të lidhen me telefon me Xhafën e Jerusalemin, ndërsa
“në rast të ndonjë sulmi, mund ta thirrni shumë shpejtë për ndihme qeverinë, e cila
do të ishte e përgatitur për ta raportuar incidentin”22.
Siç duket, ky shkrim krijoi tension midis Mehdi beut dhe pronarit të gazetës, Said
Xharrallah, sepse gazeta e ngriti një fushatë kundër Mehdi beut, duke e akuzuar se
gjatë vizitës në kolonitë sioniste “ai i mori ato fjalë që i tha në fjalimin e tij prej
mikpritësve” dhe “ia mbushi mendjen popullit izraelit dhe sionistëve me premtime
që i përmbushin dëshirat e tyre”. Pas kësaj Mehdi beu ia tërhoqi vërejtjen pronarit
se nuk kishte të drejtë të nxirrte një gazetë dhe të mbante një funksion publik (ai
ishte drejtor i burgut në Jerusalem), për çka të dy u paditën mes vete në gjyq23.
Në këtë kontekst, gazeta “Al-Munadi” shkoi më tutje, duke e kritikuar Mehdi beun
se në pritjen që e organizoi për festën e shpalljes së kushtetutës lejoi që mysafirët të
gostiten me pije alkoolike “për të treguar se ai është tolerant”, duke harruar se
“qeveria përfaqëson kalifatin islamik dhe feja e saj ua ndalon myslimanëve që të
pinë ose të sjellin alkool”24. Kuptohet, një shkrim i tillë paraqiste sfidë për Mehdi
beun, andaj ai e paditi pronarin e gazetës në gjyq25.
Në krahasim me gazetën javore “Al-Munadi”, vërejmë se përditshmja “Filastin”,
që dilte në Xhafa ishte më e matur dhe shprehte optimizëm për mytesarifin e ri dhe
shënonte ndonjë vërejtje për punën e tij. Kështu, në krye të faqes së parë më 13
korrik 1912 “Filastin” e botoi një ankesë drejtuar mytesarifit nga fshatarët e rrethit
të Xhafës për rritjen e madhe të taksave (gati 10 fish) për tokat që ata i shndërruan
në plantacione të portokallieve. Në fund të ankesës ishte një mesazh drejtuar
mytesarifit, duke përkujtuar se: “Shteti kushtetues nuk është si ai i vjetri, i cili nuk
20

Al-Munadi, Jerusalem 13.08.1912.
Po aty.
22
Po aty.
23
Po aty.
24
Po aty.
25
Filastin, Jaffa 26. 11. 1912. Duke e komentuar lajmin se Mehdi bej e autorizoi avokatin Naxhib
Abu Sawwan për këtë kontest kundër gazetës “Al-Munadi”, gazeta “Filastin” përfundon: “Na vjen
keq për atë dhe shpresojmë se gjyqi i drejtë do ta gjejë të pafajshme gazetën simotra, kurse e lusim
mytesarifin që të heqë dorë prej nervozës së tij, sepse gazeta “Al-Munadi” ka bërë shërbime që nuk i
mohohen”.
21
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kishte interesim as për ligj, as për barazi e as për interesin e popullsisë dhe të
financave”26.
Në lidhje me vizitën e Mehdi beut në kolonitë sioniste gazeta “Filastin”, që më 7
gusht 1912 e paralajmëroi përgatitjen e mytesarifit të ri për këtë vizitë, më
10.08.1912 dha më shumë detaje për të. Sipas asaj, Mehdi beu ishte i shoqëruar me
një figurë të njohur hebraike në Palestinë (Alber Intabi) për ta vizituar koloninë
Richon Lecion, ku “banorët e pritën shumë mirë” dhe një natë bujti atje. Të
nesërmen Mehdi beu e vizitoi Rubin, që ta shikojë sa është i përshtatshëm ky vend
për ta ndërtuar një shkollë bujqësore atje. Më vonë, ai e vizitoi koloninë Betah
Tekfa, si dhe shkollën për gjimnaz në Tel Aviv. Në fund gazeta “Filastin”, në
mënyrë të matur, thotë se “Shpresojmë se shkëlqesia e tij do ta nxjerrë ndonjë dobi
për vendin prej kësaj vizite”27.
Megjithatë, gazeta “Filastin” dallohet dukshëm prej gazetës “Al-Munadi” në lidhje
me vizitën e Mehdi beut në kolonitë sioniste. Redaktori pranon se arabët në
Palestinë u ndanë në dy taborë në lidhje me këtë vizitë: një tabor ishte optimist,
ndërsa tabori tjetër ishte pesimist. Redaktori e rendit veten në taborin e parë, sepse
mendon se Mehdi beu “deshi prej kësaj vizite ta përcjellë zhvillimin e bujqësisë në
këto koloni e të përfitojë diçka për ngritjen e shkollës bujqësore në Palestinë”28.
Duke treguar interesim për këtë projekt (shkolla bujqësore) gazeta e krahason
gjendjen midis Evropës dhe Perandorisë Osmane, sikurse po parashikonte të ardhmen. Në Evropë, sipas saj, çdo sundimtar që fillon me një projekt vjen tjetri me
vonë dhe e përfundon, kurse “në vendin tonë është e kundërta – nuk ka as program
e as reforma dhe ndoshta projekti shuhet me vdekjen ose me largimin e përgjegjësit”. Nga ana tjetër, gazeta vë në pah se në koloninë Neter afër Xhafës ka “një
shkollë bujqësore shumë të vlefshme”, që e kishte themeluar Aleanca Izraelite në
bazë të një fermani të sulltanit më 1870 “me kusht që të pranohet një numër i
nxënësve vendas joizrealitë”, për çka gazeta e kritikon administratën osmane dhe
popullsinë vendase që nuk e aktivizuan këtë kusht29. Me fjalë tjera, gazeta “Filastin” kërkonte që nxënësit arabë të përzihen me nxënësit hebrenj dhe të përfitojnë
bashkë prej dijes bashkëkohore.
Pikërisht kjo gazetë pas disa ditëve e merr prej gazetës hebre “Ha-Herut” tekstin e
plotë për vizitën e Mehdi beut në kolonitë sioniste “pas asnjë fjalë më pak a më
shumë”. Me këtë rast e jep edhe fjalimin që e mbajti Mehdi beu në praninë e
kryetarit të këshillit komunal të Jerusalemit, Husein al-Huseini, dhe të udhëheqësve
hebrenj. Kështu, tani del se Mehdi beu e lavdëroi përparimin që e pa në kolonitë
sioniste, “që u bënë shembull për fshatrat arabë... të cilët do ndjehen mirënjohës
për të mirat që tani i ka vendi”. Në lidhje me idenë e Mehdi beut që kolonitë sioniste ta formojnë një komunë të mbrojtur nga xhandarmeria e armatosur nga qeveria,
gazeta “Filastin” e komenton këtë ide duke e lavdëruar, sepse nëse realizohet kjo
26

Filastin, Jaffa 31.07.1912.
Filastin, Jaffa 10.08.1912, fq. 2-3.
28
Po aty.
29
Po aty, fq. 3.
27
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ide, atëherë komuna e re “do të ishte një pjesë e qeverisë, e cila ka të drejtë ta
kontrollonte”30.
Në një numër tjetër të datës 24.08.1912 gazeta “Filastin” i kthehet vizitës së Mehdi
beut në kolonitë sioniste, por tani në emër të një fshatari arab, i cili e shpreh
dëshirën që Mehdi beu “të mbetet në vend për shumë vjet”. Në këtë “letër” të
fshatarit Abu Ibrahim ai rrëfen se kishte dëgjuar për vizitën e Mehdi beut në
kolonitë sioniste dhe të nesërmen kishte shkuar atje për ta vizituar mikun e tij që të
marrë vesh më shumë për atë vizitë. Pasi e kuptoi, ai vendosi t’ia dërgojë gazetës
një letër të hapur Mehdi beut. Në këtë “letër” ai niset nga mizoria e madhe që
sundonte në fshatrat arabe, që e kishte burimin, sipas tij, në injorancë, sepse “nuk
ka shkollë as mësues, ndërsa në shumë fshatra fëmijët e kalojnë ditën në rrugë e në
bërllok, me çka shtohet injoranca dhe prapambeturia”, e “po mos të kishin përfituar
ca fshatra (arabë) prej kolonive izraelite, gjendja do të ishte edhe më keq”. Andaj ai
shpreh gëzimin me premtimin e Mehdi beut për ndërtimin e një shkollë bujqësore
në Rubin dhe e përfundon letrën me një lutje: “E lus Allahun që të qëndroni në këtë
vend shumë vjet që të na shohë si jemi rikrijuar ndryshe”31.
Mirëpo, pas këtij optimizmi, gazeta “Filastin” i befason lexuesit e vet më
09.12.1912 me shkarkimin e Mehdi beut dhe emërimin e Tahir Hajredinit në vendin e tij. Dy ditë më vonë gazeta përpiqet ta shpjegojë këtë shkarkim me qëndrimin
e Mehdi beut ndaj sionizmit ose me konfliktin midis pozitës (Hurrijet ve Itilaf) dhe
opozitës (Ittihat ve Terakki) në Stamboll. Në këtë kontekst gazeta përmend “thashetheme” që e lidhin shkarkimin e Mehdi beut me “pezmatimin e sionistëve për
vendimin që e shpalli më vonë për ndalimin e shitjes së tokës atyre (sionistëve)”,
por ajo e demanton atë sepse ai vendim “nuk u zbatua fare”32. Në fund “Filastin”
zbulon se disa nga krerët e Jerusalem erdhën te Mehdi beu dhe e nxitën që ai t’i
drejtohet (qeverisë) me një lutje që të mbetet, por ai nuk pranoi33.
Megjithatë, një ditë më vonë, gazeta “Filastin” paraqet një aspekt tjetër të shkarkimit të Mehdi beut, duke e lidhir me konfliktin midis dy partive kryesore në Stamboll dhe me personalitetin e mytesarifit të ri, Tahir Hajredinit. Mytesarifi i ri ishte
djali i sedriazemit Hajredin pasha (1878-1879) në kohën e sulltan Abdulhamitit II
dhe, si i tillë, djali u përparoi në ushtri derisa u bë admiral i shtatmadhorisë osmane. Mirëpo, me revolucionin e vitit 1908 qeveria e re e degradoi Tahir Hajredinit,
për çka ai dha dorëheqje dhe e themeloi një gazetë opozitare (“Alamdar”), e cila u
bë “prej gazetave më të njohura turke në sulm kundër sionizmit”. Në bazë të kësaj,
gazeta “Filastin” e lidh emërimin e Tahir Hajredinit me qëllim të zbatimit të një
kursi të ri “pas asaj ndihme që Mehdi beu i shkarkuar u ka ofruar sionistëve”34.
30

Filastin, Jaffa, 17.08.1912.
Filastin, Jaffa, 24.08.1912.
32
Filastin, Jaffa, 11.12.1912.
33
Po aty. Ndonëse gazeta i përmendi atë vendim që e nxori Mehdi beu, me të cilin ua ndalonte hebrenjve blerjen e tokave në Palestinë, ajo zbulon se ai vendim nuk e pengonte Mehdi beun që t’ua
aprovojë hebrenjve që të blejnë 60.000 ari prej tokave të fshatit Kafer Warje: Filastin, Javva, 30. 11.
1912.
34
Filastin, Jaffa, 12.12.1912, fq. 3.
31
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Këtë interpretim të shkarkimit të Mehdi beut e përforcon me shumë gazeta tjetër,
“Al-Munadi”, i cila kishte konteste me Mehdi beun edhe nëpër gjyqe. Kështu, “AlMunadi” ia përkujton mytesarifit të ri që ai erdhi “duke përfaqësuar lëvizjen për
reforma që kudo u ngrit në vend” dhe ia tërheq vërejtjen se “krerët sionistë do t’i
vinin dhe do t’i rrinin derisa të ndikojnë e ta kontrollojnë atë gjatë gjithë mandatit
në këtë vend”35.
Mirëpo, ky interpretim, që ishte i lidhur me ardhjen e opozitës (Hyrrijet ve Itilaf)
në pushtet ra shumë shpejt me grushtin e shtetit që e udhëhoqi Enver pasha më 23
janar 1913, me çka “Ittihat ve Terakki” u kthye në pushtet me forcë. Në këtë
konteksti gazeta tjetër arabe në Palestinë “Al-Karmel” e kritikoi ashpër qeverinë e
rrëzuar të partisë “Hyrrijet ve Itilaf”, e cila gjatë qëndrimit të Mehdi beut zbatoi një
politikë më të keqe sesa ajo e partisë “Ittihat ve Terakki”. Sipas fjalëve të tyre,
“derisa itilafistët e theksojnë në tribuna zyrtare rrezikun e sionizmit dhe i akuzojnë
ittihatistët se ishin prosionistë, gjatë qeverisjes se itilafistëve për vetëm 3 muaj u
shitën toka sionistëve sa për 3 vjet gjatë sundimit të ittihatistëve”36.
Kështu, duket se Mehdi beu ishte “viktimë” e asaj që e pa në kolonitë sioniste dhe
e shpresës që ai e kishte për përparimin e vendit, si dhe të asaj gjendje jostabile të
qeverisë në Stamboll. Me fjalë tjera, ai ia dha kolonisë Richon Licion-it atë shirit
buzë detit, që ia kishte premtuar, dhe, gjatë qëndrimit të tij, atje u formua komuna
me shumicë hebraike, ndërsa ai mori leje prej qeverisë në Stamboll, në fund
shtatorit 1912, për shitjen e tokës hebrenjve vendas (osmanë). Mirëpo, me rritjen e
pakënaqësisë, Mehdi beu mori direktive të reja prej qeverisë për ndalimin e shitjes
së tokave hebrenjve. Në bazë të saj ai e kishte për detyrë të nxjerrë një vendim që
ua ndalonte shitjen e tokave në Palestinë hebrenjve vendas dhe të huaj37.

Pasqyrimi i Mehdi beut në shtypin hebraik në Palestinë
Në lidhjen me paraqitjen e shtypit hebraik në Palestinë ka mendime se kjo erdhi si
rezultat i iluminizmit hebre (Haskala) në Evropën e Mesme dhe atë Perëndimore,
që arriti në Palestinë në vitin 1882 me valën e parë të shpërnguljes së hebrenjve38.
Në anën tjetër, ka mendime se paraqitja e shtypit hebre në Palestinë kishte lidhje
me aspektin gjeopolitik të Çështjes Lindore, e cila zgjati prej fundit të shek. XVIII
e deri në fillim të shek. XX. Në këtë kontekst e kemi rënien e Perandorisë Osmane,
konkurrencën evropiane-ruse si dhe Tanzimatin osman deri në revolucionin e
190839.
35

Al-Munadi, Jersalem, 14.01.1913.
A-Karmel, Haifa, 10.02.1913
37
Mandel, The Arabs and Zionism, fq. 137-138
38
Israel Bartal, “Mevaser U-Modiʿa le-ʾIsh Yehudi: Ha-ʿItonut ha-Yehudit ke-ʾAfik shel Hidush”
[The Jewish press as a conduit of modernization], Katedra, no. 71 (1994).
39
Rina Cohen Muller, “La presse hébraïque, un vecteur de l’entrée des Juifs dans la modernité, “
Yod. Revue d’études hébraïques et juives, No. 17 (2012), fq. 13-23. http://bit. ly/2yIiBKG (accessed
20 August 2018).
36
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Sa për pasqyrimin e Mehdi beut në shtypin hebraik, jemi përqendruar në dy gazeta
kryesore: gazeta “Ha-Tsevi-Haor”40, e themeluar nga shkrimtari ishkinaz me origjinë ruse, Eliazer Ben Jehuda (1858-1922), e cila doli gjatë viteve 1884-1915, dhe
gazeta “Ha-Herut”41, e cila doli gjatë viteve 1909-1917 dhe shprehte qëndrimin e
hebrenjve safardim (osmanë) në Palestinë42.
Lajmi i parë për Mehdi beun në shtypin hebre u botua më 23 korrik 1912 në
gazetën “Haor”43. Ajo i informoi lexuesit e saj për arritjen e mytesarifit të ri në
portin e Xhafës44. Më vonë, me 26 korrik 1912, gazeta njoftonte për arritjen e Mehdi beut në Jerusalem dhe ardhjen e krerëve fetarë për t’ia uruar postin. Por, me këtë
rast gazeta e kritikonte kreun e bashkësisë hebraike (hahambashi ose kryerabini), i
cili nuk shkoi fare për urim, duke u arsyetuar me sëmundje dhe duke e dërguar
zëvendësin e tij në këtë rast45. Gazeta tjetër “Ha-Herut”, po ashtu, e shënon mungesën e kreut të bashkësisë hebraike për shkak të sëmurjes, por pa e kritikuar atë.46
Në ditët e para të qëndrimit në Jerusalem Mehdi bej u ballafaqua me tensione midis
arabëve dhe hebrenjve. Kështu, gazeta “Haor” njofton më 5 gusht 1912 se kreu i
bashkësisë hebraike ia dërgoi një letër Mehdi beut në lidhje me një problem te
Muri i Vajtimit47. Pikërisht të nesërmen del urdhri i Mehdi beut për një investigim
rreth “përdhosjes” se Murit të Vajtimit48. Me tej, Mehdi beu dha urdhër për
vendosjen e një kutie pranë zyrës së vet për t’i mbledhur ankesat rreth këtyre
ngjarjeve49. Në një rast tjetër redaktori Ben Jehuda e citon Mehdi beun, që kishte
premtuar se do të sillet me të gjitha kombësitë në Jerusalem pa dallim, si dhe duke
siguruar që t’ia japë nënshtetësinë osmane pa vonesë çdo hebreu “të huaj”, që
kishte qëndruar në Jerusalem 10-15 vjet50.
Më shumë për gazetën “Ha-Tsevi” shih: Hassan Hassan & Abdul-Hameed Al-Kayyali, Ben-Yehuda in his Ottoman Milieu: Jerusalem’s Public Sphere as Reflected in the Hebrew Newspaper HaTsevi, 1884–1915, fq. 330-351, in: A. Dalachanis et V. Lemire (eds. ), Ordinary Jerusalem 18401940, Opening New Archives, Revisiting a Global City, Brill Publishing House, Leiden and Boston,
2018. Available on Brill Online Books and Journals at: https://brill. com/view/title/36309 dhe
http://web. nli. org. il/sites/JPress/English/Pages/hazvi. aspx
41
Më shumë për gazetën “Ha-Herut” shih: Abigail Jacobson, “Ha-Herut as a Sephardic National
Newspaper: Agenda, Writers and reading community”, fq. fq. 87-89, in: Abigail Jacobson, from Empire to Empire: Jerusalem Between Ottoman and British Rule, New York, Syracuse University Press,
2011. http://web. nli. org. il/sites/JPress/English/Pages/AHJ. aspx
42
Të gjitha numrat e gazetave të përmendura (Ha-Herut dhe Ha-Tsevi) gjenden në vegëzat e cituara
më lart.
43
Gazeta në fjale mbante dy emrat (Ha-Tsevi dhe Haor). I pari është emri i atij që e nxori gazetën,
kurse emri i dytë (Haor) do të thotë “Dritë” në hebraishte. Redaktori deshi ta nxjerrë gazetën me të,
por autoritetet osmane nuk i dhënë leje me këtë emër, por e pranuan atë më vonë. Kështu, gjatë
qëndrimit të Mehdi beut gazeta në fjalë doli me emrin “Haor”, edhe pse ajo më shumë njihet me
emrin “Ha-Tsevi”.
44
Ha-Tsevi- Haor, Jerusalem 23.07.1912.
45
Ha-Tsevi- Haor, Jerusalem 26.07.1912.
46
Ha-Herut, Jerusalem 25.07.1912.
47
Ha-Tsevi – Haor, Jerusalem 05.08.1912.
48
Ha-Tsevi – Haor, Jerusalem 06.08.1912.
49
Ha-Tsevi- Haor, Jerusalem 08.08.1912.
50
Ha-Tsevi- Haor, Jerusalem,05.08.1912.
40
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Po në atë kohë gazeta “Ha-Herut” i transmeton detajet nga takimi i parë i redaktorit
të gazetës me Mehdi beun, që ishte motivi i Mehdi beut për t’i vizituar kolonitë
Sioniste. Takimi në fjalë u bë me rastin e mbledhjes se komisionit të caktuar për
themelimin e shkollës bujqësore, të përbërë nga kryetari i këshillit komunal në
Jerusalem Husein al-Huseini, Alber Intabi, Shem Tov dhe një anëtar i krishterë, të
cilit nuk i përmendet emri. Gjatë diskutimit anëtarët e komisionit u informuan për
aprovimin e autoriteteve osmane për themelimin e kësaj shkolle dhe për arsyet e
vonesës, ndër të cilat ceket edhe mosshkuarja e ish mytesarifëve për ta përcjellë
përparimin e punës në atë vend ku do të duhej të ndërtohej ajo shkollë. Në këtë
kontekst, Intabi i propozon Mehdi beut që t’i vizitojë kolonitë sioniste për të parë
ç’përvojë kanë ato51, gjë që Mehdi beu e pranoi menjëherë, pasi edhe vet kishte një
përvojë me themelimin e një shkollë bujqësore në Samsung buzë Detit të zi52.
Me këtë rast redaktori i gazetës e zhvilloi një intervistë kalimthi me Mehdi beun.
Sipas redaktorit, Mehdi beu shfaqi një habi kur mori vesh se në Jerusalem ka
gazeta në gjuhën hebraike, duke menduar se kjo gjuhë është e vjetër dhe e vdekur,
gjë që tregon se Mehdi beu nuk kishte informata për aspektin bashkëkohor të
hebrenjve në Palestinë. Në anën tjetër, redaktori pranon se takimi me Mehdi beun
ishte shumë i shkurtër, pra jo i mjaftueshëm për t’u njohur sa duhet me mytesarifin
e ri dhe mendimet e tij. Megjithatë, ai e lavdëron Mehdi beun, duke e përshkruar si
njeri që adhuron progresin për shtetin osman dhe qytetarët e tij53.
Në ditët vijuese gazeta “Haor” i boton disa shkrime e komente për vizitën e Mehdi
beut në kolonitë sioniste. Kështu, më 07.08.1912 ajo e boton një lajm për vizitën e
Mehdi beut në disa koloni sioniste afër Xhafës në shoqëri me Husein al-Huseinin
dhe Alber Intabin, për të parë mundësinë e ndërtimit të një shkollë bujqësore në
Rubin, duke e cituar mendimin e Mehdi beut për shfrytëzimin e fondit të “Hënës së
Kuqe” për këtë qëllim54. Me 11.08.1912 gazeta “Haor” boton një shkrim mbi përshtypjet pozitive e Mehdi beut gjatë vizitës në kolonitë sioniste, me ç’rast ai e
shfaq gatishmërinë e tij për t’i ndihmuar kolonitë, sepse ato po bëjnë punë të
dobishme për vendin55.
Një ditë më vonë, gazeta boton një intervistë me Mehdi beun në lidhje me vizitën e
tij në kolonitë sioniste. Redaktori, Ben Jehuda, e fillon bisedën me “ekzagjerimet”
që e përcollën vizitën e tij në kolonitë sioniste, andaj ai preferon të takohet me
Mehdi beun për ta pyetur për vizitën e tij. Redaktori i citon disa lavdërime të
Mehdi beut për kolonitë sioniste, ngase ato i sollën “në atdheun e ri” metodat e reja
shkencore në agrikulturë, duke e zhvilluar punën në ato toka, ngase kolonizuesit

51

Ajo shkollë, që e themeloi Alber Intabi, njihet me shumë me emrin “Makfiye Israel”, e ndërtuar
afër një kolonie në periferi të Xhafës.
52
Ha-Herut, Jerusalem 02.08.1912.
53
Po aty.
54
Ha-Tsevi- Haor, Jerusalem 07.08.1912.
55
Ha-Tsevi – Haor, Jerusalem 11.08.1912.
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punonin me përgjegjësi dhe e organizoin mirë jetën e tyre, duke i sjellë vendit
shumë të mira për shkak “të përkushtimit të tyre ndaj atdheut”56.
Nga ana tjetër, gazeta “Ha-Herut” më 11.08.1912 sjell një shkrim të hollësishëm
për vizitën e Mehdi beut në kolonitë sioniste. Me ketë rast gazeta boton një
përmbledhje të fjalimit që Mehdiu beu e mbajti në frëngjisht në koloninë Richon
Licion, i cili shkaktoi reagime të ndryshme në shtypin arab. Për këtë arsye këtu më
poshtë po e japim në tërësi fjalimin e Mehdi beut, ashtu si doli në “Ha-Herut”:
“Pa dyshim ju dëgjuat ca persona duke thënë se qeveria osmane është kundër
sionizmit. Kjo nuk është e vërtetë. Ne osmanlinjtë, që i njohim mirë hebrenjtë nuk
harrojmë se ata nuk vijnë në këtë vend për motive politike, pra për arsye se ky vend
është i çmueshëm sipas trashëgimisë së tyre dhe është vend i shenjtë... Përkundrazi,
qeveria osmane i tërheq hebrenjtë në çdo kohë e çdo vend, duke i mirëpritur kur
janë të persekutuar në vende dhe kohëra të ndryshme. Ne jemi shumë të gëzuar kur
e shohim këtë përparim të madh që e keni arritur gjatë punës suaj ndër këto vite.
Me këtë ju po ju jepni shembull fshatrave arabë. Ju jeni mësues për fqinjët arabë,
që nuk dinë shkrim-lexim, por shikojnë se ç’po bëni ju në këtë vend.
Andaj, mund t’ju propozoj që, për të pasur jetë më të sigurt, t’i organizoni vetë
punët dhe të zgjidhni prej jush një këshill komunal, të cilin do ta aprovonte edhe
qeveria, duke ia dhënë kompetencat që të merret me gjithçka sipas ligjit. Ju duhet
të zgjidhni prej jush rojtarë, që do të marrin rolin e xhandarmerisë, e pasi që
qeveria t’i regjistrojë ata dhe t’i furnizojë me uniforma dhe amë, ata do punojnë
sipas ligjit”57.
Gjatë fjalimit, sipas redaktorit Ben Jehuda, Mehdi beu u premtoi banorëve të
kolonisë Richon Lecion që t’u japë një truall buzë detit për ta ndërtuar atje selinë e
komunës së propozuar, por që ai truall të regjistrohet në emër të bashkësisë hebraike.
Shumë shpejt, Mehdi beu e realizoi premtimin dhe banorët e kolonisë Richon Lecion
formuan një këshill komunal, duke i zgjedhur anëtarët e tij, të gjithë hebrenj58.
Duke e krahasuar përmbajtjen e fjalimit të Mehdi beut të botuar në “Ha-Herut” me
atë të botuar në gazetat arabe “al-Munadi” dhe “Filastin” nuk gjejmë ndonjë ndryshim të madh. Këtu vlen të përmendet se Mehdi beu e mbajti fjalimin në frëngjisht,
ndërsa Alber Intabi ia përktheu në hebraisht, e pastaj nga hebraishtja u përkthye në
arabisht. Pra, dihet ç’mund të bëhet me përkthimin e përkthimit, sidomos kur është
fjala për tema të ndjeshme si kjo.
Për korrektësinë e përkthimit na ndihmon një intervistë që e zhvilloi redaktori i
gazetës “Haor”, Ben Jehuda, me Alber Intabin,59 pra me atë që ia përktheu fjalimin
e Mehdi beut nga frëngjishtja në hebraisht. Kështu, në lidhje me qëndrimin e
Mehdi beut ndaj sionizmit dhe komentimin e gazetës tjetër hebraike “Ha-herut” se
56

Ha-Tsevi – Haor, Jerusalem 12.08.1912.
Ha-Herut, Jerusalem 11.08.1912.
58
Më shumë mbi themelimin e komunës Richon Lecion dhe zgjedhjen e këshillit komunal kemi detaje në: Ha-Tsevi – Haor, Jerusalem 17.10.1912, 21.10.1912.
59
Më shumë për Intabin dhe kohën e tij shih: Vincent Lemire, La ville sainte à l’âge des possibles,
Paris: Armand Colin, 2013, fq. 189-210.
57
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ai (Mehdi beu) nuk e kundërshton sionizmin, Abler Intabi iu përgjigj me buzëqeshje: “Këtu ndodhi një gabim... Si pasojë i këtij gabimi një korrespondent i një
gazetë lokale (pra “Ha-Herut) shkroi një artikull me çka u pa se ai ose nuk e kuptoi
mirë Mytesarifin ose deshi të bëjë një senzacion. Mytesarifi vetëm tha se ai ‘nuk do
ta kundërshtojë një lëvizje (sionizmin) që qeveria osmane nuk e njeh fare’”. Duke
cituar disa fjale që Mehdiu beu i tha në atë fjalim, Intabi e citon një pjesë tjetër,
duke thënë: “Trashëgimia e hebrenjve osmanë ka plot shembuj për lidhjen e tyre
me shtetin osman dhe të mirat materiale e morale që ia kanë dhanë atij shteti. Ata
ngritën plantacione në vend të moçaleve, si në Betah Tekva, saqë taksa prej atij
vendi tani është më shumë se 2200 lira”. Ai përmend një rast kur Mytesarifi gjatë
vizitës e pyeti një djalosh arab në koloninë Betah Tekva: “Ku mëson?”, ndërsa
djaloshi iu përgjigj: “Në shkollën e Betah Tekvës.”. Pra, si mund t’i injorojë mytesarifi osman të gjitha këto të mira, që hebrenjtë ia sollën këtij vendi?”. Në fund ai i
transmeton disa porosi të Mehdi beut drejtuar hebrenjve në lidhje me qëndrimin e
tij ndaj sionizmit: “Ne duhet t’i vazhdojmë përpjekjet tona që të bëhemi osmanlinj,
na duhet të punojmë... e vërteta do shihet në fund. Pra, të gjithë banorët e vendit
(Palestina) do na ofrohen, sepse qëllimi ynë është interesi i vendit”60.
Nga ana tjetër, në lidhje me propozimin e Mehdi beut që hebrenjtë në koloninë
Richon Lecion ta formojnë një komunë të tyre, Intabi e demanton interpretimin e
redaktorit Ben Jehuda se fjala është për “një drejtë speciale për hebrenjtë”. Sipas
Intabit, vetë ligji osman i lejon çdo vendbanim me 200 familje të formojë një autoritet ose komunë të veten, andaj ai pyet: “Përse kolonitë hebraike nuk e shfrytëzojnë këtë drejtë?”. Sipas mendimit të tij, nëse vetë hebrenjtë ndërmarrin iniciativë
për të formuar komuna në fshatrat (kolonitë) e tyre, kjo do të ndikojë se fshatrat e
tyre të kenë karakter osman dhe do të eliminojnë çdo pretekst ose kontest kundër
tyre dhe kjo do të hiqte çdo pengesë midis tyre e qeverisë”61.
Më tej Intabi sqaron se komuna nuk ka të bëjë vetëm me idenë e së “drejtës”, por
paraqet shumë më tepër – ajo nënkupton se këto fshatra (koloni) janë osmane dhe
banorët i nënshtrohen vetëm qeverisë. Me fjalë të tjera, Intabi ua sqaron hebrenjve
se “nëse bëhen osmanlinj”, kjo do të thotë se ata do ta gëzojnë mbrojtjen e qeverisë
osmane, por edhe do ta paguajnë pjesën e tyre në shpenzimet e shërbimeve. Intabi,
në fund, e lavdëron Mehdi beun për atë mendim pozitiv që e shprehu gjatë vizitës
në kolonitë Richon Lecion, Betah Tekva e Rahbut: “Nëse fshatrat tuaj bëhen si ato
osmane në plotkuptimin të fjalës, me përjashtim të kombësisë e gjuhës dhe
trashëgimisë suaj hebraike, atëherë qeveria – sidomos qeveria demokratike – nuk
mund të bëjë dallim midis popujve, religjioneve dhe racave, pra do të ishte
mbrojtja më e mirë për ju e do t’jua ofronte të gjitha të drejta sipas ligjit”62.
Në lidhje me idenë e Mehdi beut për formimin e një lloj xhandarmeri në kolonitë
sioniste, Intabi sqaron në këtë intervistë se fjala është thjesht për një çështje
juridike, pra Mehdiu beu nuk shpiku ndonjë risi këtu. Sipas tij, krejt çfarë bëri
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Mehdi beu ishte shprehja e habisë “se si banorët e fshatrave hebraike nuk
shfrytëzojnë një që ua mundëson ligji”. Më tej, Intabi shpjegon se organet e
qeverisjes në Jerusalem nuk kanë shumë xhandarë për t’i plotësuar të gjitha nevojat
e kazave të Palestinës, pra edhe të kolonive sioniste, sepse numri i tyre nuk është
më shumë se 200 xhandarë. Andaj, sipas tij, ligji osman i mundëson çdo fshati që
të krijojë “rojtarë të fshatit ose rojtarë të fushave”, të cilët marrin rrogë prej fshati e
jo nga qeveria, siç është rasti me xhandarët63.
Për t’i bindur lexuesit, Intabi shpjegon se Mehdi beu e shtroi atë propozim për
xhandarmëri lokale, pasi mori vesh për incidente që bëheshin kundër kolonive
sioniste dhe krime tjera në Richon Leceon dhe Betah Tekva e tjera. Sepse, sipas tij,
në gjendjen ekzistuese autoritetet në Jerusalem, kur marrin vesh për ndonjë
incident ose krim, dërgojnë xhandarë në vendin e duhur, por ata arrijnë me vonesë
dy a tre ditë, pra kur vrasësit ose kriminelët mund të kenë ikur. Andaj, sipas Intabit,
Mehdi beu u propozoi banorëve të kolonive që t’i ndihmojnë qeverisë për t’i
siguruar kolonitë e tyre me formimin e “xhandarëve të klasës së dytë”, që do të
mund të bashkëpunojnë me xhandarët e rregulltë në qytetin më të afërtë64.
Në fund, për ta mbrojtur Mehdi beun prej gënjeshtrave që u lansuan në shtypin
arab kundër tij, Intabi përfundon duke thënë se: “Mytesarifi bëri ç’ mund të bëjë
çdo përgjegjës osman që e do vendin e vet dhe kujdeset për sigurinë e vet. Ai
vetëm tregoi çfarë ka në ligjet osmane për detyrimet e fshatrave hebraike që i vizitoi. Po të kishte kaluar në fshatrat arabe, ai do t’i përsëriste ato fjalë që i tha në
Betah Tekva e Richon Leceon. Andaj, nuk e kuptoj burimin për fjalët e gënjeshtrave që u shprehen kundër Mytesarifit, përkatësisht për trillimin e të drejtave
speciale për popullin hebraik”65.
Në këtë kontekst gazeta “Haor” jep shembuj për sulme të shtypit arab në Haifa e
Gaza kundër Mehdi beut, duke u bazuar në atë që u botua në gazetën hebre “HaHerut” me rastin e vizitës se Mehdi beut në koloninë Richon Lecion. Ajo citon se si
gazeta “Al-Munadi” e akuzon Mehdi beun se ai “sillet sipas qejfit e jo sipas
ligjeve”. Po ashtu, ajo e kritikon këtë gazetë, pasi e tejkaluar etikën në shprehjen e
pakënaqësinë prej Mehdiu beut dhe prej hebrenjve, saqë e akuzon Mehdi beun se ai
i nxiste fshatarët arabë për shitjen e tokave të tyre hebrenjve66.
Mirëpo, në shtator “Haor” dhe “Ha-Herut” i befasojnë lexuesit e tyre me lajmet e
para kontradiktore për fatin e Mehdi beut. Vërehet se burimet e atyre lajmeve ishin
gazetat turke e arabe, e jo agjencitë e lajmeve. Kështu, gazeta “Haor” me
16.09.1912 transmeton se gazeta libaneze “Al-Mufid” njoftonte për emërimin e
Mehmet Siddik beut në vend të Mehdi beut si Mytesarif i Jerusalemit, kurse vetë
Mehdi beu iu përgjigj gazetës se nuk ka dijeni për këtë67. Më 19.09.1912 gazeta
“Haor” përsëri e botoi lajmin, duke e cilësuar si “lajm jozyrtar”, por megjithatë e
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përmend se arsyeja për këtë janë transmetimet e gazetave arabe për vizitën e Mehdi
beut në kolonitë sioniste në bazë të saj që ishte botuar në gazetën hebraike “HaHerut”68. Vatë gazeta “Ha-Herut” më 16.09.1912 e përmend lajmin për shkarkimin
e Mehdi beut, por e përshkruan si thashetheme të përhapur, që nuk mund të
vërtetohet69. Pas disa ditësh, “Ha-Herut” e përmend emrin e një mytesarifi të ri në
Jerusalem, por thotë se paria myslimane e ka refuzuar këtë emërim, gjë që e ka
detyruar Ministrinë e Punëve të Brendshme që ta mbajnë Mehdi beun në postin e
tij, duke e cituar një gazetë turke që dilte në Stamboll70.
Ky kontekst i lajmeve të botuara në shtypin arab, turk dhe hebraik në Stamboll,
Bejrut dhe Jerusalem, duket sikur e përsërit kontekstin e versioneve të ndryshme të
fjalimit të Mehdi beut (frëngjisht, hebraisht dhe arabisht) në koloninë Richon
Lecion.
Kështu, gazeta “Haor”qysh nga nëntori 1912 filloi të botojë lajme rreth veprimit të
Mehdi beut për moslejimin e hebrenjve të huaj, madje dhe vendasve, që të blejnë
troje në Palestinë dhe vazhdon me këto lajme deri në largimin e Mehdi beut71.
Kështu, gazeta në fjalë raporton për një takim të Mehdi beut me krerët hebrenj në
Jerusalem, në mesin e të cilëve ishte edhe Alber Intabi, Z. Levi e Dr. Nesim Mallul.
Me këtë rast gazeta e sqaron qëndrimin e Mehdi beut, ashtu siç u paraqit vetë me
fjalët e tij. Sipas Mehdi beut, hebrenjve vendas (osmanlinj) nuk iu ndalua krejtësisht blerja e tokave, pra ata mund të blejnë tokë për nevojat e tyre, por iu ndalua
vetëm atyre që blejnë tokë për vendosjen e hebrenjve të ardhur për kolonizim, gjë
që ishte praktikuar me “ligje të vjetra”. Sipas gazetës, Mehdi beu ende besonte se
hebrenjtë i sjellin shumë të mira vendit, ndaj do të ishte e leverdishme që ata të
vinin e të vendoseshin në Palestinë, mirëpo, sipas Mehdi beut, për këtë gjë duhet
marrë leje prej nivelit më të lartë të qeverisë osmane. E derisa nuk kishte një leje e
tillë, do të punohej me ligjin ekzistues72.
Në këtë kontekst redaktori i gazetës “Haor” shtron pyetje nëse Mehdi beu kishte
marrë udhëzime prej qeverisë osmane për kufizimin e blerjes së tokës nga ana e
hebrenjve ose ai po e bënte këtë kokë më vete73. Në lidhje me këtë gazeta sjell një
pjesë të diskutimit midis Mehdi beut e Dr. Nesim Mallulit, pasi që Mehdi beu
refuzoi t’ia aprovojë anëtarit hebraik në këshillin komunal në Jerusalem, Jusuf
Elishar, blerjen e një trualli për arsye se J. Elishar nuk merret me bujqësi dhe ai e
donte atë truall për vendosjen e ardhacakëve hebrenj. Dr. Malluli reagon duke
thënë se trualli ka vetëm 30 ar, pra sa për të ndërtuar një shtëpi, kurse Mehdi beu i
përgjigjet se nëse tani e aprovon këtë blerje, ai do të detyrohet më vonë të aprovojë
blerjen 3.300 e, madje, edhe 30000 ar74. Më vonë, më 15 nëntor, redaktori i gazetës
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“Haor” shpreh pakënaqësinë e tij ndaj deklaratës së Mehdi beut dhënë gazetës “HaHerut” rreth ndalimit të hebrenjve vendasë (osmanlinj) që të blejnë tokë në
Palestinë75. Më 2 dhjetor 1912, pra pak ditë para shkarkimit të Mehdi beut, gazeta
“Haor” boton një lajm të shkurtër që hebrenjve u ndalohet blerja e tokave në
Palestinë, megjithëse gazeta shton se ditëve të fundit ka fleksibilitet 76.
Në fund, pas këtij diskutimi mbi blerjen e tokave, gazeta “Haor” boton lajmin për
largimin e Mehdi beut nga posti i tij më 11 dhjetor 1912. Në të njëjtin numër
gazeta njfton për përpjekjet që bënte Haim Nahumi, kryetari i bashkësisë hebre
(Haham bashi ose kryerabini) në Stamboll për ta takuar ministrin e Punëve të
Brendshme, Ruzhdi pasha (ish mytesarif i Jerusalemit) për ta konfirmuar atë që e
thoshte Mehdi bej se ai i kishte marrë ato udhëzime për moslejimin e hrebrenjve që
të blejnë tokë në Palestinë nga qeveria osmane. Sipas gazetës, ministri osman e
përgënjeshtroi këtë, madje gazeta e transmeton mendimin e tij se “ai e sheh se nuk
ka logjikë dhe nuk është normale që hebrenjve t’u ndalohet të blejnë tokë atje...“77.
Rreth shkarkimit të Mehdi beut kemi mendime kontradiktore në të njëjtën gazetë.
Kështu, redaktori i gazetës “Haor”, Ben Jehuda, shkarkimin e Mehdi beut e lidh me
zhvillimet e Luftës Ballkanike, pasi që qeveria osmane mori frymë dhe iu kthye
problemeve të ndryshme, siç ishte puna për shkarkimin e Mehdi beut. Ai e përfundon shkrimin duke pranuar se “ne ende nuk e dimë arsyen e vërtetë për këtë, por pa
marrë parasysh cila është arsyeja, ne e pranojmë se, pas përkeqësimit të gjendjes,
nuk ndjejmë keqardhje për këtë ndërrim”78.
Megjithatë, i njëjti redaktor në fund të shkrimit shprehet ndryshe për Mehdi beun.
Ai thotë se “Mehdi beu është prej figurave më të mira të shtetit..., por kohëve të
fundit nuk arriti t’u rezistojë fuqive të këqija që e shfrytëzuan luftën (ballkanike)
dhe ia treguan gjendjen ndryshe. Mehdi beu nuk gjeti përreth vetes përkrahjen e
mjaftueshme për t’i refuzuar të gjitha gënjeshtrat dhe e mori atë vendim të njohur,
për moslejimin (e blerjes së tokave), që na preku shumë. Ai ishte një gabim i madh
nga Mytesarifi dhe ne nuk dyshojmë se edhe ai vetë ndjen keqardhje për këtë
vendim... Ne nuk dyshojmë se ai do ta korrigjonte atë gabim pa pritur udhëzime
prej qeverisë osmane, andaj ne duhet të shprehim keqardhje që na e kanë marrë kaq
shpejt këtë përgjegjës të iluminuar dhe të hapur...“79.
Por, në lajmin e fundit për Mehdi beun në gazetën “Haor” shprehet mendim se
Mehdi beu do të mund të largohej për në Shqipëri, ku kushëriri i tij e mori postin e
ministrit të Financave në qeverinë e parë shqiptare, që u formua pas shpalljes së
pavarësisë prej Perandorisë Osmane80.
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Përfundim
Mehdi bej Frashëri erdhi në Jerusalem si mytesarifi i ri në korrik 1912, pas një
përvojë të mirë administrative në vilajetet e Ballkanit dhe të Anadollit, por ai
qëndroi vetëm 5 muaj në këtë post dhe në dhjetor 1912u shkarkua. Ardhja e tij në
Jerusalem koincidoi me kthesën e madhe politike në Stamboll gjatë korrikut 1912,
me rrëzimin e qeverisë së partisë “Ittihat ve Terakki” dhe ardhjes në pushtet të
partisë “Hyrijet ve Itilaf”, me të cilën Mehdi beu kishte lidhje të mira, më saktë me
disa udhëheqës shqiptarë të kësaj partie.
Bazuar në shtypin arab (“Al-Munadi” dhe “Filistin”) dhe në shtypin hebraik
(“Haor” dhe “Ha-Herut”), Mehdi beu në ditët e para të qëndrimit në Palestinë i
vizitoi ca koloni të reja sioniste në rajon për t’u njohur me përvojën e tyre në
bujqësi moderne që do t’i ndihmonte atij në themelimin e një shkollë bujqësore në
Rubin. Me këtë rast ai i këshilloi arabët që të përfitojnë prej këtyre kolonive, ndërsa
hebrenjve u propozoi që të formojnë një komunë të veten, e cila do t’i mblidhte
këto koloni, gjë që është realizuar gjatë qëndrimit të tij. Në anën tjetër, shtypi hebraik shprehte konsiderata për Mehdi beun për atë që ua bëri hebrenjve në Palestinë,
mirëpo vendimi i tij i fundit, me të cilin ua ndalonte hebrenjve vendas dhe të huaj
blerjen e tokave në Palestinë, e nxiti shtypin që të mos shprehte keqardhje për
shkarkimin e tij, megjithëse pranonte se “ai ishte prej figurave më të mira të
shtetit”.
Përkundër kohës së shkurtër (nja pesë muaj), sa mbeti në krye të administratës
osmane në Palestinë, ku ai quhej “Guvernator i Palestinës”, ai – me një përvojë të
mirë – u kthye në vendin e vet (Shqipëri), e cila u bë e pavarur nën mandatin e
fuqive të madhe dhe përfaqësohej nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit.
Kështu, Mehdi Frashëri u bë përfaqësuesi i vendit në KNK dhe e përpiloi Statutin e
parë për Shqipëri, ndërsa më vonë u bë ministër i Punëve të Brendshme dhe
Përfaqësues i Shqipërisë në Ligën e Kombeve.
Me këtë cilësi ai mori pjesë në mbledhjet e Komitetit Politik të Ligës së Kombeve
në shtator të vitit 1937, të cilat iu kushtuan konfliktit midis arabëve dhe hebrenjve
në Palestinë, me ç’rast ai e paraqiti një propozim për zgjidhjen e këtij konflikti
sipas shembullit të Zvicrës, pra me formimin e kantoneve me shumicë arabe dhe
kantoneve me shumicë hebraike.

SHTOJCË
Propozimi i Mehdi Frashërit për zgjedhjen e konfliktit midis arabëve dhe
hebrenjve në Palestinë, i paraqitur në Ligën e Kombeve me 21.09.1937
25 vjet pas largimit të tij nga Jerusalemi, Mehdi Frashëri merret edhe një herë me
marrëdhëniet e tensionuara arabo-hebraike, tashmë jo si figurë e Perandorisë
Osmane, por si Përfaqësues i Shqipërisë në Ligën e Kombeve në Gjenevë.
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Mehdi Frashëri mori pjesë në mbledhjen e Komitetit të Gjashtë (komiteti politik) të
Ligës së Kombëve kushtuar konfliktit midis arabëve dhe hebrenjve, e cila u mbajt
më 21-23 shtator 1937. Këtu vlen të përmendet se M. Frashëri u paraqit me fjalim
të gjatë në seancën e mbajtur më 21.09.1937 duke u mbështetur në përvojën e tij
me tensionet midis arabëve dhe hebrenjve në Palestinë gjatë vitit 1912. Me këtë
rast ai theksoi se idetë e tij të paraqitura në këtë fjalim nuk kanë të bëjnë me të si
Përfaqësues i Shqipërisë, “e cila nuk është e interesuar në mënyrë direkte ose
indirekte në këtë çështje”, por më shumë mbështeten në përvojën e tij si Mytesarif i
Jerusalemit gjatë vitit 1912.
Në fjalim e tij M. Frashëri shpjegon se për të arritur në një zgjedhje praktike të
problemit në Palestinë, duhet të kthehemi në rrënjë të vetë problemit. Kështu, ai
shtoi se “ideja për rikthimin e atdheut kombëtar për hebrenjtë në Palestinë është
relativisht e re”, sepse para 50 vjetëve (para 1937) nuk ka pasur konflikt midis
arabëve e hebrenjve në Palestinë, sepse atje “jetonte një pakicë hebraike që u
arabizua krejtësisht, duke marrë karakter oriental e duke e folur arabishten, si dhe
duke u marrë me punët e tregtisë”.
Sipas Mehdi Frashërit, kthesa në marrëdhëniet midis arabëve e hebrenjve filloi në
kohën e sulltan Abdulhamitit II, i cili ua dha ardhacakëve hebrenj një pjesë të tokës
shtetërore (miri) në bregdetin rreth Xhafës për një shumë të hollash që e pagoi një
pjesëtar i familjes Rothchilld. Në bazë të kësaj, sipas Mehdi Frashërit, filloi lëvizja
sioniste, që filloi të shndërrohet në një lëvizje aktive. Me një ton lavdërimi, M.
Frashëri flet se si sionistët përnjëherë dërguan gjeologë dhe agronomë në atë vend
me plot moçale dhe pasi zbuluan se kishte ujë në thellësi, hapën puse dhe i
shndërruan moçalet në plantacione të portokallieve. Më tej, M. Frashëri përmend se
gjatë qëndrimit të tij në Jerusalem kishte vetëm 13 fshatra hebraike dhe një numër
të kufizuar hebrenjsh nëpër qytete. Në atë kohë kolonia më e madhe ishte në Xhafa
e, ndërkohë, u zhvillua shumë shpejtë bujqësia dhe industria.
Sipas M. Frashërit, këto suksese i shtyn sionistët për të kërkuar më shumë tokë në
Luginën e Jordanit dhe në Irak, për të krijuar kështu më shumë koloni deri në krijimin e një shteti autonom nën sovranitetin osman, duke ofruar që ta marrin përsipër
shlyerjen e borxheve të Perandorisë Osmane. Mirëpo, këto oferta u refuzuan në
Stamboll, andaj sionistët e ndërruan planin. Para këtij plani, sipas M. Frashërit,
qëndronin dy pengesa: sistemi i pronës kolektive të tokave në Palestinë, më çka
ishte dashur që të gjithë banorët e fshatit të aprovojnë shitjen e një trualli, si dhe
pengimi i ardhjes së hebrenjve në Palestinë.
Mirëpo, shpërthimi i Luftës së Parë Botërore dhe suksesi i aleatëve me pushtimin e
Stambollit dhe Palestinës paraqiste një kthesë tjetër në progresin e lëvizjes sioniste
në Palestinë, me çka u ofruan shumë premtime, që i mori përsipër Liga e Kombeve,
si “Premtimi i Balfourit që ka të bëjë me formimin e një atdheu kombëtar për
hebrenjtë në Palestinë”.
Në fund, pas kësaj parashtrese të rrënjëve të problemit në Palestinë dhe të
zhvillimit të lëvizjes sioniste, M. Frashëri paraqitet me një propozim për zgjedhjen
e këtij problemi. Ai u paraqit kundër propozimit të paraqitur për krijimin e dy
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shteteve në Palestinë, ndërsa propozon një zgjidhje sipas modelit të Zvicrës, duke
krijuar dy kantone për hebrenjtë e një kanton për arabët, kurse për Jerusalemin
propozon të jetë qendër e tri religjioneve dhe Bethlehemi, si burim i Krishterimit,
të vendoset nën administrimin e Ligës së Kombeve. Me këtë propozim Mehdi
Frashëri deshi t’i kënaqë arabët dhe hebrenjtë, sepse ai mendonte se krijimi i dy
shteteve në Palestinë do të nxiste konflikt midis dy etniteteve, ndërsa me kantone
krijoheshin kushte dhe bashkëjetesë, që do t'i plotësonte interesat e të gjithë palëve.
Burimi:


League of Nations Official Journal, Special Supplement No. 175, Records of the
Eighteenth Ordinary Session of the Assembly Meetings of the committees, Minutes of the Sixth Committee, (Political Question6), Geneva, 1937. Northwestern
University Library, in: http://digital. library. northwestern. edu/league/le00382a.
pdf (accessed 24 July 2018), p. 27
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Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup
BUNJAMIN XHEMAILI
Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup

VLERA KULMORE NGA TRASHËGIMIA
MATERIALE E TREVËS SË LIKOVËS
E KUMANOVËS
ABSTRAKT
Ne shpeshherë nuk jemi në gjendje ta kuptojmë se çfarë thesaresh të pasura
kulturore fshihen nga e kaluara nën këmbët tona ose çfarë trashëgimie ende frymon bashkë me shpirtin tonë! Pa dashur të hyjmë edhe në arsyetimet e mungesës
së hulumtimit të mirëfilltë të këtyre vlerave deri më tani, para së gjithash, të
kulturës materiale, në këtë punim do të mundohemi të japim një pasqyrë të shkurtër të disave nga këto thesare, duke poentuar në nevojën emergjente të shpalimit
të tyre, sa nuk është bërë vonë.
Me rëndësi të madhe historike dhe arkeologjike për trevën shqiptare të Likovës e
Kumanovës, ndaj të cilave në të ardhmen nevojitet një vëmendje e veçantë në
planin e ekspeditave dhe gërmimeve arkeologjike, janë: në Llopat: lokalitetet
arkeologjike Hamam dhe Drezga; në Sllupçan: lokaliteti Kalaja (Hisari i Madh);
në Likovë: lokaliteti Uji i Thartë; në Nikushtak: lokaliteti Kalaja (Kulla), Hanishta, Kodra e Zylfiut, etj.
Në veçanti, do të donim ta rihapnim temën e nekropolit të mumieve në lokalitetin
arkeologjik Uji i Thartë në Likovë. Këtu, për herë të parë në Gadishullin e Ballkanit, janë zbuluar varre të tilla specifike me kufoma të mumifikuara 2500-vjeçare,
ndryshe nga mumiet egjiptiane. Fatkeqësisht, para shumë vitesh, tri mumie që ishin
zbuluar në këtë lokalitet, në rrethana të panjohura, janë “zhdukur” në Beograd,
ndërsa një gjendet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup dhe disa të tjera, që
supozohen, ende janë të pahulumtuara në nekropolin që rrezikohet gjithnjë e më
shumë.
Zbulimi, konservimi dhe ekspozimi i tyre në ndonjë muze brenda Komunës së
Likovës, si dhe mbrojtja ligjore ndërkombëtare (UNESCO), pa dyshim do ta
bënte këtë vend pikë atraktive turistike në rang botëror.
Fjalë çelës: arkeologjia, Dardania, lokalitet, nekropol, mumie, kala, Likovë

*
**
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Trashëgimia kulturore e rajonit të Likovës dhe Kumanovës, paraqet një thesar të
rëndësishëm me vlerat kulturore dhe materiale që ka pasur ndër shekuj. Aty të parët
tanë kanë kaluar duke na trashëguar si dëshmi ekzistencën e tyre, jetën në të cilën
kanë kaluar, si dhe vështirësitë me të cilat janë përballur në jetën e përditshme.
Ruajtja e vlerave të saj ka qenë e lidhur ngushtë me ruajtjen e identitetit, krenarisë
dhe pasurisë materiale, si dhe përpjekjet e tyre për ta mbrojtur atë, edhe pse në
rrethana shumë të vështira nga sulmet e shumanshme. Kjo na flet për qëndresën e
paluhatshme që kanë pasur të parët tanë nëpër kohë.
Pozita gjeografike dhe kushtet e mira klimatike kanë ndikuar edhe në zhvillimin e
bujqësisë dhe blegtorisë. Këtë na vërtetojnë gjurmët e lashta, të cilat ekzistojnë si
trashëgimi kulturore, por edhe si dëshmi e tërë ekzistencës. Edhe pse shumë pak të
hulumtuara nga evidentimet arkeologjike të cilët janë zhvilluar, bëhet fjalë vendbanime mjaft interesante, të fortifikuara, ndonëse sot mund t’i shohim vetëm rrënojat.
Nga ato pak hulumtime shkencore që janë zhvilluar, vërehet se në rajonin e
Karadakut të Likovës e Kumanovës ka pasur jetë qysh nga periudha parahistorike.
Vendndodhja e saj ndërmjet Luginës së Anamoravës dhe Luginës së Vardarit, ishte
një pozitë mjaft e volitshme. Më tej, vargmali i saj ka krijuar kushte që të kemi dhe
vendbanime dhe kështjella të ndryshme.
Nga aspekti gjeografik, kjo zonë qysh nga kohërat e lashta ka ndikuar në
interesimin e popujve që jetonin në afërsi. Pozicioni i saj si një zonë tranziti (kufiri)
i magjistrales Moravë – Vardar, kontribuoi që ky rajon mos të jetë stabil. Në këtë
kuptim, vendbanimet që kishin ekzistuar dikur kanë qenë me përmasa të vogla dhe
me ndërprerje të shpeshta të vazhdimësisë së jetës. Është e logjikshme që ky rajon
do të mund të zhvillohej në kushte kur një civilizim do të mund ta shtrinte
pushtetin e tij në të dy anët e kufirit me një rëndësi strategjike. Ky civilizim ishte
Perandoria Romake dhe për të kemi mjaft gjetje arkeologjike. Në periudhën e
Antikitetit të vonshëm kjo trevë ka marrë një hovë të madh të zhvillimit, deri para
ardhjes së barbarëve. Me ardhjen e këtyre të fundit pason një periudhë e varfër e
zhvillimit ekonomik dhe shoqëror.
Nga trashëgimia kulturore materiale, konkretisht në planin e monumenteve arkeologjike (vendbanime, varreza, kala), edhe pse trashëgojmë një numër të madh lokalitetesh të cilat janë evidentuar dhe regjistruar në kartën arkeologjike dhe në disa
punime shkencore, megjithatë kjo pjesë thuajse është lënë në harresë. Gërmimet e
pakta arkeologjike, të cilat janë zhvilluar në këtë rajon, kanë qenë gjatë viteve të
‘60-ta dhe ‘80-ta, të udhëhequra kryesisht nga Muzeu i Maqedonisë. Nga rezultatet
e gjetjeve arkeologjike kemi shumë pak publikime nëpër revista shkencore, ndërsa
numri më i madh i eksponateve arkeologjike, kryesisht, gjenden nëpër depo të
muzeve, pra janë pothuajse të paekspozuara, gjë që dëshmon se kjo pjesë në fushën
e arkeologjisë është lënë pas dore.
Burimet historike flasin se kjo trevë i përkiste Mbretërisë së Dardanisë, ku për
katër shekuj me radhë u zhvillua kultura dardane, deri në rënien e saj nën sundimin
romak në vitin 44. Në shekujt e mëvonshëm kjo trevë u zhvillua edhe më shumë
në planin infrastrukturor, të dominuar nga kultura romake.
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Dardania shtrihej në territorin e Kosovës së sotme dhe të Maqedonisë veriperëndimore, të Serbisë jugore dhe në një pjesë të Sanxhakut. Në gjysmën e dytë të
shek. III p.e.s., në kuadër të mbretërisë hyri edhe Peonia, si dhe qyteti me rëndësi
gjeostrategjike Bylazora (Velesi i sotëm). Kosova, duke përfshirë edhe territorin e
Shkupit, përbënte hapësirën qendrore të kësaj mbretërie. Në Dardani jetonin një
varg fisesh, por nga burimet e shkruara mbeten të njohur vetëm fisi i dardanëve,
galabrëve, daunëve dhe thunatëve. Pa dyshim, fisi i dardanëve, pas konsolidimit
dhe fuqizimit të aristokracisë fisnore, në shekujt VI-IV p.e.s., në fazën paraurbane,
mori rolin udhëheqës mbi bashkësitë fisnore, duke ia dhënë edhe emrin mbretërisë.
Në shek. V p.e.s. këto fise banonin në hapësirën midis lumenjve Axios (Vardar),
Drilon (Dri), Margus (Morave) dhe Timakus (Timok)1.
Etimologjia e emrit dardan, përkatësisht e Dardanisë, lidhet me glosën indoevropiane dardh-a (shqip: dardha) dhe do të thotë vendi i dardhave. Edhe qytetet
antike dardane e përcjellin zhvillimin fonetik të shqipes, si Naissus-Nish, ScupiShkup, ose emrat e maleve e të lumenjve në Dardani, si Scardus Mons (Mali
Sharr), Drinus (Drini) etj. Dardanët i përkasin etnosit ilir, të krijuar nga gërshetimi i
substratit neolitik autokton dhe adstratit eneolitik indoevropian. Formësimi i tyre u
arrit gjatë proceseve integruese që ndodhën gjatë epokës së bronzit dhe fillimeve të
epokës së hekurit2.
Një nga artefaktet, ndoshta edhe të vetme, që është zbuluar në këto anë, ku
decidivisht e hasim etnonimin Dardan, është një mbishkrim në një pllakë “guri
kufitar”, e cila është e ekspozuar në oborrin e Muzeut të Kumanovës. Në të lexohen
këto shkronja latine: “NK. S GEMELIN DARDANOS FINES DEREX Q”. Në një
udhërrëfyes të botuar nga Muzeu i Kumanovës thuhet se ky gur është gjetur
rastësisht gjatë punimeve konservuese në vitin 1986 në Kishën e Shën Gjergjit të
fshatit Nagoriçan i Vjetër, rreth 14 km në verilindje të qytetit të Kumanovës. Sipas
tyre, mbishkrimi latinisht në gur flet për kufirin e provincës së Dardanisë, që
pretendohet se shtrihej deri në qytetin e panjohur afër fshatit Konjuh3.
Siç thamë më lart, që nga periudha parahistorike, në këtë rajon shohim që ka pasur
komunikime të ndryshme kulturore dhe ekonomike, edhe atë në drejtimin jug-veri
dhe veri-ug. Rast konkret kemi lokalitetin arkeologjik Hamami në fshatin Llopat,
ku nga analizat e gjetjeve arkeologjike, janë zbuluar qeramika të kulturave të
përziera, si Aglece Zelenik II, konkretisht të kulturës së Vinçës të Anamoravës së
jugut, fazat Vinça–Tordosh I-II.
Në periudhën antike dhe mesjetare në shpatet e fushave kemi ngritjen e kështjellave dhe fortifikatave të vogla, të cilat e kishin për detyrë ta kenë kontrollin më të
mirë të rrugëve, por edhe të shërbenin për mbrojtje nga sulmet e ndryshme. Të
kësaj natyre janë kalatë në fshatin Sllupçan dhe Nikushtak.

1

Edi Shukriu, Mbretëria Dardane, ILIRIA, Nr. 1-2, 1999-2000, Instituti i Arkeologjisë, Tiranë.
Po aty.
3
Водич низ лапидариумот, Народен музеј Куманово, Куманово, 1997, 20-21.
2
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Mbishkrimi në “gurin kufitar” që ruhet në Muzeun e Kumanovës,
ku përmendet etnonimi “Dardan-os”

Varrimet e mumifikuara, si në lokalitetin arkeologjik Uji i Thartë në Likovë, na
tregojnë se popullata e vjetër e këtij rajoni ka pasur edhe ritet e veçanta të varrimeve. Është mjaft me interes fakti se, për herë të parë në Gadishullin e Ballkanit,
janë zbuluar varre të tilla specifike me kufoma të mumifikuara, për fatin e të cilave
nuk dihet, përveç njërës kufomë, e cila gjendet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në
Shkup.
Nga gërmimet arkeologjike, të pakta të cilat janë zhvilluar, por edhe nga rekognosimet (evidentimet) e pakta arkeologjike, kemi një numër të madh të gurëve të varrezave, stoli, armë të ndryshme e kështu me radhë, eksponate të cilat ruhen nëpër
depo, ndërsa një numër shumë i vogël janë ekspozuar në Muzeun e Kumanovës.
Me rëndësi të madhe historike dhe arkeologjike për trevën shqiptare të Likovës e
Kumanovës, ndaj të cilave në të ardhmen nevojitet një vëmendje e veçantë në
planin e ekspeditave dhe gërmimeve arkeologjike, janë: në Llopat: lokalitetet
arkeologjike Hamam dhe Drezga; në Sllupçan: lokaliteti Kalaja (Hisari i Madh); në
Likovë: lokalieti Uji i Thartë dhe Glauçica; në Mateç: lokaliteti Kështjella e Vasilit
(Vasilevo Gradishte); në Nikushtak: lokaliteti Kalaja (Kulla), Çibuk Çeshma –
Hanishta, Kodra e Zylfiut, Putarnica, etj.
Në vazhdim do të ndalemi pak më gjerësisht në disa nga lokalitetet arkeologjike
më domethënëse të këtij rajoni.
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Hamami në Llopat – vendbanim nga periudha e Neolitit, rreth dy kilometër nga
qyteti i sotëm i Kumanovës. Në fshatin Llopat në vendin tek hamami turk, kah
bregu i djathtë i lumit të Likovës, janë gjetur gjurmë të qeramikës të periudhës së
Neolitit (Kohës së Re të Gurit). Aty në vitin 1979 janë zhvilluar gërmime arkeologjike nga ana e Muzeut të Maqedonisë, ku është konstatuar një vendbanim
njështresor me shtresë kulturore nga 1.5 m. Sipas karakteristikave tipologjike të
qeramikës, e cila është kryesisht monokromë, ngjyrë gri e errët, si dhe sipas formës
së kultit plastik të gjetur në këtë lokalitet, është konstatuar se bëhet fjalë për një
vendbanim të Neolitit të vonshëm, afër vendbanimeve të kulturës Aglece Zelenik
II, konkretisht të kulturës së Vinçës të Anamoravës së jugut, fazat Vinça – Tordosh
I-II4. Sipas V. Sanev, nuk përjashtohet mundësia që të ketë ekzistencë edhe nga
Neoliti i mesëm, por edhe nga Neoliti i hershëm5. Gjetjet arkeologjike ruhen në
Muzeun e Maqedonisë në Shkup.
Fatkeqësisht, sot është e vështirë madje të identifikohet lokaliteti i vjetër arkeologjik – Hamami, themelet e të cilit janë mbuluar nga shtëpitë dhe oborret e banorëve lokalë, duke u tjetërsuar rreth 30 vjet më parë. E gjithë hapësira rreth këtij
lokaliteti të rëndësishëm arkeologjik është mbushur me objekte të shumta banimi
dhe mundësitë për të bërë ndonjë ekspeditë të re hulumtuese arkeologjike, janë të
barabarta me zero! Në 40 vjetët e fundit nuk është shfaqur asnjë lloj interesimi nga
ana e institucioneve përkatëse shtetërore për këtë thesar të çmuar të trashëgimisë
tonë materiale.

Në këtë drejtim ndodhej lokaliteti i vjetër arkeologjik Hamami në fshatin Llopat të Kumanovës,
themelet e të cilit janë mbuluar dhe tjetërsuar rreth 30 vjet më parë nga banorët lokalë.
4
5

Археолошка карта на Р. Македонија, издание на МАНУ, том 2, Скопје 1996, 212
В. Санев, Од археолошкото богатсво на СР Македонија, Скопје, 1980, (Каталог, к. бр. 105)
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Drezga është vendbanim dhe nekropol nga periudha romake, që gjendet 1 km në
veriperëndim të fshatit Llopat, në një hapësirë të madhe nga ana e djathtë e rrugës
për në fshatin Mateç. Drezga për herë të parë është përmendur në vitin 1959 gjatë
punimit të Hartës Arkeologjike të Kumanovës, kur janë vërejtur eksponate
sipërfaqësore arkeologjike dhe material ndërtimor6. Në këtë lokalitet, arkeologu N.
Vuliq ka botuar shkrime për disa monumente prej guri, si kapitele, disa pjesë të
shënimeve të monumenteve, si dhe piedestalin dedikuar kultit të Mitres. Gjithashtu
edhe arkeologu M. Kokiq ka botuar për monumentin votiv dedikuar Mitres, me
shënim ku përmendet stacioni Lamud. Më vonë, me regonosime arkeologjike, në
këtë lokalitet dhe në fshatin Llopat janë evidentuar gjetje të reja arkeologjike dhe
material ndërtues. Gjatë gërmimeve arkeologjike të udhëhequra nga Muzeu i
Maqedonisë, në vitin 1979, janë zbuluar gjashtë (6) varre me trupa të varrosur
inhumim (varrim me vënie të lirë të trupit), të tipit Cist, në konstruktet e të cilave
janë ngritur monumente relievore nga shekulli II-IV e.r. me mbishkrim latin të
karakterit personal7.
Hulumtimet arkeologjike në lokalitetin Drezga në fshatin Llopat të Kumanovës
janë zhvilluar në vitet 1978, 1979, 1980 dhe 19988. Sipas hulumtimeve të Muzeut
të Maqedonisë – Shkup dhe Muzeut të Kumanovës, është konstatuar se bëhet fjalë
për një lokalitet të periudhës Romake, që daton nga shekulli I – IV e.r. Bëhet fjalë
për një nekropol të pasur me varreza me konstruksione, artefakte të pasura, si dhe
me profile kronologjike dhe kulturore qe janë të mjaftueshme për të konstatuar se
ky nekropol ka një peshë të rëndësishme si vendbanim në regjion, ndoshta edhe i
pari dhe i vetmi i urbanizuar sipas sistemit romak provincial të ndërtimit. Nga
burimet epigrafike, në lokalitetin dhe rrethin e tij janë gjetur gur varresh, piedestale
votive, si dhe burime hartografike për drejtimet rrugore. Kështu kuptojmë se bëhet
fjalë për stacion doganor, ku gjithashtu ka qene edhe mansio dhe mutation-i me
emrin Lamud9.
Nga gërmimet arkeologjike janë zbuluar disa mënyra të ndryshme tipologjike të
varrimeve, edhe atë: Varre me gropë – të varrosur nën sipërfaqen e tokës, të mbuluar me pllakë guri; Varre me ciste të formuar nga blloqe gurësh dhe të mbuluar me
pllakë varresh; Varre me ciste te formuara nga tulla ose pllaka qeramike katrore, në
formë të arkivolit dhe dysheme qeramike, si dhe tipa të tjerë varrimesh. Këto
varrime në nekropolin e Drezgës në mënyrë kronologjike datojnë nga shekulli III
dhe IV. Orientimi i të vdekurve është P-L me një shmangie prej 4-12 shkallë10.
Në bazë të kronologjisë dhe gjetjeve arkeologjike, Drezga duket të jetë analog me
Scupi-n antik. Ky vendbanim gjendet në një mjedis të veçantë të trasesë së
komunikimit, drejtpërdrejt i lidhur me Scupi-n dhe me vendin nga e cila rruga i
6

Соколовска В, Археолошки испитувања во кумановскиот базен, Зборник на Археолошки
музеј кн IV – V (1961-1966), Скопје, 1966, 99
7
Археолошка карта на Р. Македонија, МАНУ, том 2, Скопје, 1996, 212
8
З. Николовски, Statio Lamvd. Дрезга - некропола од римскиот период, Куманово, 1999, 3-5
9
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ndanë në dy drejtime, njërin drejt veriut e tjetrin drejt lindjes. Gjatë sundimit të
perandorit me origjinë ilire Diokleciani (284-305), administrativisht ka qenë në
kuadër të Dardanisë antike.
Nga gërmimet arkeologjike të cilat janë zhvilluar në lokalitetin Drezga, janë definuar disa grupe tipologjike të konstruksioneve të varreve, të ndara sipas mënyrës së
varrimit, por dy grupe janë kryesore: me kremim (djegie) dhe inhumin. Grupi i
parë, që paraqesin varret më të vjetra, përbëjnë kremimin ose djegien e trupit të të
vdekurit dhe, sipas kronologjisë, datojnë nga shekulli I-II. Këtu janë zbuluar
gjithsej 22 varre të kremuara. Grupi i dytë, sipas mënyrës së varrimit, janë varret
inhumim dhe u takojnë shekujve III-IV, kur kemi edhe një numër të madh të të
ardhurve nga provincat lindore romake.
Në to janë zbuluar një numër i madh i gjetjeve arkeologjike nga qeramika, qelqi
dhe metali. Nga qeramika janë zbuluar një numër i madh i enëve, si oinhoa, amfora, enë me dy dhe tre mbajtëse dhe lucerna (llamba ndriçuese). Qelqi ka qenë prezentë në disa forma të ndryshme, si: fiole, gota dhe bokallë prej qelqi. Ato zakonisht janë gjetur në varret me inhumim dhe kryesisht kanë qenë për import romak
ose kanë qenë nga qendra zejtare të Perandorisë Romake. Nga gjetjet e bëra në
lokalitetin Drezga janë zbuluar edhe disa zbukurime të ndryshme, të cilat janë dhe
unikate për nga forma e tyre, si: unaza, gjerdanë, byzylykë, fibula, etj. Gjetjet arkeologjike ruhen në Muzeun e Maqedonisë në Shkup si dhe në Muzeun e Kumanovës11.
Aktualisht ky nekropol antik gjendet në pjesën e sipërme të fshatit Llopat, fare
pranë varrezave të tashme të fshatit, ku ende shihen qartë gurë varresh gjigande dhe
me mbishkrime romake fare pak të lexueshme. Një pjesë e këtyre varreve janë
dëmtuar nga njerëz të pandërgjegjshëm, në kërkim të thesareve të pretenduara
materiale. Një ekspeditë e re serioze hulumtuese nga arkeologë e studiues shqiptarë
është më se e nevojshme dhe e mundshme, sa nuk është bërë vonë.
Jo larg Drezgës ndodhet edhe një vendbanim tjetër nga periudha e Bronzit dhe
Antikitetit të vonshëm, i quajtur Pribovcë, që është ndërmjet fshatit Llopat dhe
lagjes Bedinje të Kumanovës, me sipërfaqe rreth 800 m. gjatësi. Edhe aty u zbuluan gjetje të banesave, themele të ruajtura mirë, mure të ndërtuara me gur të
gdhendur e baltë dhe me pak llaç gëlqeror. Artefaktet ruhen në Muzeun e Maqedonisë në Shkup12.
Pra, rreth fshati Llopat, që gjendet fare pranë qytetit të sotëm të Kumanovës,
shtrihet një zonë e gjerë dhe shumë e pasur e kulturës materiale të Dardanisë antike, e paeksploruar sa duhet.

11
12

Археолошка карта на Р. Македонија, МАНУ, том 2, Скопје, 1996, 212
Археолошка карта на Р. Македонија, МАНУ, том 2, Скопје 1996, 213
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Lokaliteti arkeologjik Drezga, përkatësisht varrezat e vjetra – Nekropola, me gurë varresh gjigante,
në lartësinë e njeriut, të cilat nuk hasen në asnjë vendbanim tjetër të këtij rajoni.

Kalaja e Hisarit në Sllupçan është një kështjellë (gradinë) nga periudha e Antikitet të vonshëm. Në 1.5 km në verilindje të fshatit, në një kodër të lartë, shihen
mbetjet nga fortifikimi, kurse në sipërfaqe shihen fragmente prej enëve të qeramikave, pitoseve, si dhe ndoshta edhe material ndërtues13. Sipas arkeologut Viktor
Lilçiq, kjo kala në Antikitetin e vonshëm ishte një pikë e rëndësishme. Aty në
pjesën jugore ishte Kështjella – baza e lokalitetit Hisar, nga e cila kontrollohej edhe
rruga malore përmes Majës së Zezë dhe rrugës për në Gjilan14.
Përveç që është konstatuar si lokalitet arkeologjik në Hartën Arkeologjike të
Maqedonisë, deri sot nuk është ndërmarrë asnjë hulumtim serioz në këtë kështjellë,
ndërsa në disa vende shihen qartë përpjekjet e “gërmuesve të egër”, në kërkim të
thesareve të supozuara.
Banorët e Sllupçanit theksojnë se, përpos Kalasë së Hisarit, gjatë ndërtimeve të
shtëpive kanë hasur edhe në materiale të vjetra me vlera arkeologjike dhe në më
shumë artefakte të qeramikës së vjetër të pjekur. Ndërkaq, një pjesë e konsiderueshme e gurëve të kalasë ishin (keq)përdorur sidomos gjatë ndërtimit të objektit
të ish-Shtëpisë së Kulturës poshtë fshatit, pas Luftës së Dytë Botërore15.
Nga Kalaja e Hisarit shihet si në pëllëmbë fusha e Kumanovës. Në këtë pikë janë
zhvilluar luftime të ashpra edhe gjatë luftës së vitit 2001 mes forcave ushtarakepolicore maqedonase dhe atyre të UÇK-së, ku kanë rënë edhe disa dëshmorë.
13
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В.Лилчиќ, Македонија во доцната Антика, Македонија-Милениумски културно-историски
факти, Скопје, 2013, стр. 1014-1015.
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Bejtulla Iseni (1954) dhe Bajram Ramadani (1969), intervistuar në Sllupçan, më 9.5.2018.
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Kulla vrojtuese në Hisarin e Madh mbi Sllupçan, te e cila në tre anë vërehen gurët e Kalasë së vjetër,
të pahulumtuar deri më tani.

Poshtë fshatit Sllupçan gjendet edhe një vendbanim arkeologjik nga periudha
romake, që quhet Plaçkovica. Në kilometrin e 3-të në lindje të fshatit, me sipërfaqe
prej rreth një hektar shihen fragmente të enëve prej qeramike, pitosëve dhe materialit ndërtues. Gjatë punimit të arave janë gjetur themele nga objekte të shumta16.
Likova është një vend me interes të jashtëzakonshëm për trashëgiminë tonë
materiale, e cila fatkeqësisht nuk është ruajtur e as hulumtuar me kompetencë deri
më sot. Aty ndodhet Uji i Thartë, një vendbanim nga periudha helenistike dhe
romake, si dhe nekropoli mesjetar. Ne kilometrin e 2-të në jugperëndim të fshatit,
gjatë rekonstruimit të rrugës, janë gjetur disa varre të të vdekurve të mumifikuar, të
cilët kanë qenë në një gjendje të ruajtur mirë, të vendosur në dru të gdhendur17.
Trupat e parë të të vdekurve “të shpirrosur” janë zbuluar në vitin 1957, gjatë
ndërtimit të rrugës për te penda e Likovës. Në vitin 1963 është ndërmarrë një
ekspeditë arkeologjike, ku nga gërmimet është zbuluar një mumie, ndërsa në vitin
1968 nga ana e Institutit Arkeologjik të Beogradit, janë zbuluar edhe 3 varre të tillë
të mumifikuara. Ato janë bartur në Beograd dhe sot e kësaj dite nuk dihet asgjë për
fatin e tyre! Vlerësimet e banorëve vendas dhe studiuesve shqiptarë janë se arkeo-

16
17

Археолошка карта на Р. Македонија, МАНУ, том 2, Скопје, 1996, 221
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logët serbë kanë tentuar zhdukjen e gjurmëve të trashëgimisë kulturore historike
ilire-dardane-shqiptare në këto treva.
Arkeologu pjesëmarrës në atë ekspeditë hulumtuese, Ivan Mikulçiq, në librin e tij
(‘Антички градови во Македонија’ / ‘Qytetet antike në Maqedoni’) e ka përshkuar gjendjen e trupit të mumifikuar të një burri të moshës 50-60 vjeçare, me flokë të
gjata, me mjekër dhe mustaqe, i veshur me këmishë dhe me brekë të gjata. Nën
kokë ka pasur fleta prej lisi të mbledhura për ta shfrytëzuar si jastëk, ndërsa rreth
kokës, si kurorë, i ka pasur 9 pjesë strall të bardhë të thyer. Afër kokës ka pasur një
bisht të prerë të flokëve të femrës, si dhe copëza të kreshtave të kalit. Në një lartësi
1.2 metër mbi sëndukun, në nivelin e dikurshëm të sipërfaqes është konstatuar
shtresë e djegur, si dhe enë të kultit të thyera pas varrimit të të vdekurit: enë të
vogla dhe skifos (pehar) për pije me forma karakteristike të shekullit V-IV p.e.s
(qeramikë helenistike ngjyrë hiri). Në vitin 1968 është gërmuar një varr i një
gruaje, e cila në dorën e djathtë ka pasur një unazë të argjendtë, karakteristikë e
asaj periudhe18. Trupi i mësipërm i mumies, i përshkruar nga arkeologu Mikulçiq,
edhe sot ruhet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup.

Pamje nga mumia e Likovës, e zbuluar më 1957, e cila gjendet në Institutin e Mjekësisë Ligjore
në Shkup. Vite më parë është fotografuar nga gazetarët e të përditshmes “Dnevnik”19

Në sipërfaqen e tokës janë hasur fragmente të qeramikave nga vendbanimi i hershëm antik, ku fortifikimi gjendet në majën e kodrës, e cila gjendet në afërsi. Nga
Uji i Thartë janë zbuluar një piedestal dhe një vazo – reliev dedikuar Mitres nga
ana e shenjtorit Epikadus20.

18

И. Микулчиќ, Античките градови во Македонија, Скопје 1999, 127.
Мумијатаодлипковопрвонаконзервација, павомузеј,“Дневник”, Скопје, 04.04.2013
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Археолошка карта на Р. Македонија, издание на МАНУ, том 2, Скопје 1996, 211-212.
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Edhe banorët shqiptarë vendas dëshmojnë se në atë vend (Uji i Thartë) janë gjetur
9 trupa të mumifikuar, nga të cilët disa janë marrë nga arkeologët e disa janë
shkatërruar, kurse dy mumie ende kanë mbetur aty të padëmtuara dhe ruhen në
trupin e lisave të vendosur në tokën e mineralizuar! Banorët besojnë se ato janë
mumie ilire-dardane. Po ashtu, sipas tyre, kodra e cila shtrihet mbi Ujin e Thartë,
ka qenë fortifikatë e vjetër ilire, nga e cila është vrojtuar terreni deri në Kumanovë.
Por, kjo kala nuk është hulumtuar, megjithëse shihen qartë gurët dhe mbetjet e tjera
të saj. Po ashtu, mendohet se në atë areal gjenden edhe dy tuma (varreza) ilire, të
cilat e kanë formën e tumave, por që po ashtu nuk janë hulumtuar. Banorët, nga
brezi në brez, kanë bartur edhe shumë legjenda rreth këtyre vendbanimeve të lashta, të cilat përpos arkeologjisë, janë me interes të veçantë edhe për historinë orale,
folklorin, etnologjinë21.
Historia botërore e njeh procesin e mumifikimit të njeriut (kufomë njeriu e
balsamosur a e tharë në mënyrë të tillë që të mos prishet për një kohë të gjatë),
brenda civilizimit të vjetër egjiptian. Rreth 3.000 vjet p.e.s. egjiptianët e vjetër,
faraonët, paria e vendit, pas vdekjes i nënshtroheshin procesit të mumifikimit, ku
truri dhe organet tjera të brendshme hiqeshin prej trupit, ndërsa pjesa e mbetur i
nënshtrohej një banje, lyerje me melheme (balsame), mbulim me hajmali dhe gjëra
të tjera, por edhe fashitje ose mbulim me bitum. Sot, në Egjipt piramidat dhe
mumiet janë ndër atraksionet kryesore turistike. Ndërsa, këtu te ne dhe në gjithë
hapësirën e Ballkanit, mumiet e Likovës janë të vetmet dhe më të veçantat, me një
vjetërsi më se 2500 vjeçare, që nuk i gjen tjetërkund! Ndryshimi nga mumiet egjiptiane dhe mrekullia e ruajtjes së tyre deri në ditët e sotme qëndron në faktin se
mumiet e Likovës kanë qëndruar të mbështjellë brenda lisave në baltën me
minerale, që i ka ruajtur nga dekompozimi.
Në bazë të periudhës së konstatuar nga enët përcjellëse të gjetura nga këto varre del
qartë se ato i përkasin kulturës ilire-dardane, që edhe më tepër ia shton peshën këtij
thesari të pakultivuar deri më sot, i cili me hulumtimet e nevojshme dhe ngritjen e
një qendre serioze muzeale do të nxiste interesimin jo vetëm të Ballkanit, por edhe
gjithë botës.
Glauçica është një vendbanim tjetër, i cili i përket periudhës së Hekurit dhe
Antikitetit të hershëm. Gjendet në 1.5 km në veriperëndim të fshatit, në skajin
jugor të një vargut malor, i cili ngjitet kah bregu i majtë i lumit të Likovës, sot
akumulacioni i pendës. Në maje ka një rrafshnaltë me trekëndor jo të rregullt, e cila
lëshohet në jugperëndim. Në pjesën jugperëndimore janë gjetur një numër i madh i
fragmenteve të enëve prej qeramike me faktura, ngjyra dhe ornamente tipike të
periudhës së hekurit. Gjithashtu është gjetur edhe qeramikë ngjyrë gri, e punuar në
çark, kjo e periudhës së Antikitetit të hershëm22.

21
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Ismail Ganiu (1947) dhe Salim Zeqiri (1960), intervistuar më 5.5.2018, Likovë.
Археолошка карта на Р. Македонија, издание на МАНУ, том 2, Скопје 1996, 211.
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Pamje nga Kulla e vrojtimit, ndërsa poshtë saj gjendet zona e “Ujit të Thartë”,
ku gjenden mumiet e Likovës

Kalaja e Hotlës – gjendet pranë fshatit Hotël dhe deri vonë ka qenë e paevidentuar
në hartën arkeologjike ose në ndonjë punim shkencor. Në vitin 2009 ajo u vrojtua
nga arkeologët prof. Viktor Lilçiq dhe Bunjamin Xhemaili.
Kalaja e Hotlës gjendet rreth në 2.5 km në juglindje të fshatit Strimë, orientimi
veri-jug, me një sipërfaqe me diametër 60 m x 31 m dhe me vegjetacion të dendur.
Muri i kalasë është i ndërtuar me gur të thyer, pa llaç, ose me teknikë të thatë
murimi. Ana perëndimore e qafës ka trajtë shale, muri është i prerë dhe aktualisht
gjendet pjesërisht i mbuluar. Vetë muri ndiqet kah juglindja dhe kthehet ka lindja,
për t’u kthyer në kënddrejtë, por pastaj muri kthehet më në veriperëndim, duke
vazhduar kaj shkëmbinjtë. Por, këtu muri është i vështirë të shihet për arsye të
erozioneve të fuqishme. Përballë anës veriore ka gjatësi rreth 14 m, ku dominojnë
shkëmbinjtë vertikalë mbi lumin Strima. Nga këtu muri vazhdon kah ana jugore,
me një kthesë të lehtë kah juglindja, duke përfunduar në qafën në trajtë shale.
Struktura e këtij muri është e dukshme mirë.
Nga gjetjet arkeologjike vërehet mungesë e fragmenteve të qeramikës, me përjashtim të një pyke të patkoit, ndoshta antike, një monedhë bashkëkohore, topëz plumbi, etj. Nga struktura e murit arkeologët konstatuan se ky lokalitet mund t’i takojë
Antikitetit të vonshëm, konkretisht shekujve IV-VI të erës së re dhe ndoshta bëhet
fjalë për një strehimore ose vendbanim refugjatësh (Refugium). Supozohet se në
atë vend të lartë është tërhequr popullata vendase gjatë kohërave të rrezikut dhe
luftërave, për shkaqe sigurie, dhe në kohë qetësie ka zbritur poshtë në fshatin ku
gjendet edhe sot.
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Mbetjet gurore nga fortifikata e Kalasë së Hotlës (Refugium) e shek. IV-VI

Fshati Nikushtak, që gjendet në rrugën e vjetër nga Likova në drejtim të Shkupit,
po ashtu është një nga thesaret më të pasura arkeologjike të trevës ilire-dardane.
Banorët theksojnë se mbi fshat ndodhej miniera me antimon e arsen, e cila nuk
funksionon një kohë të gjatë, ndërsa aty në afërsi dikur ka qenë Kalaja e Sulltanit,
nga e cila nuk ka mbetur gjë. Mbi kala shtrihet Xhadeja e Sulltanit, e cila vjen nga
Mojanca e shkon deri në Viti të Kosovës23 .
Kala, kulla – gjendet në shpatet lindore të Karadakut të Shkupit, ndërmjet rrugës
Shkup – Kumanovë, afër fshatit Nikushtak. Vendi nga veriu në jug kufizohet me
lugina të thella e të thepisura, në anën perëndimore, në maje, me një lug të ngushtë.
Pjesa lindore shtrihet rreth 130 m., ndërsa pjesa perëndimore (akropoli) 330 m e
lart mbi majën. Sipas arkeologut Ivan Mikulçiq, nga materialet e gjetura (monedha,
qeramikë), ajo daton nga shekujt IV-VI të e.r., madje sipas tij ky lokalitet përfshinë
një sipërfaqe prej 25 hektarëve dhe supozohet se bëhet fjalë për qytetin e lashtë të
quajtur Merion. Vendbanimi me emrin Merion për herë të parë përmendet në
Antikitetin e vonshëm, konkretisht në shekullin IV. Në të ishte stacionuar një njësi
ushtarake territoriale (pseudocomitatenses Merienses). Së bashku me të është hasur
edhe në një njësit të tillë ushtarak në qytetin antik Scupi (pseudocomitatenses
Scupenses). Me këtë është konstatuar se qyteti Merion ka qenë vendbanim i madh
dhe i rëndësishëm në Dardaninë antike, menjëherë pas Scupit. Mbetje të tilla nuk
janë hasur në vende të tjera në territorin e dikurshëm të Dardanisë së jugut24.
23
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Bedri Ademi (1955) dhe Fari Ademi (1963), intervistuar më 14.5.2008, Nikushtak.
И. Микулчиќ, Античките градови во Македонија, Скопје, 1999, 264 – 266
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Në afërsi të Nikushtakut arkeologët kanë evidentuar edhe lokalitete të tjera të
rëndësishme arkeologjike, si: Putarnica – vendbanim nga periudha romake, ku në
një shpat të lartë janë konstatuar fragmente të shumta të enëve nga qeramika pitos
dhe material ndërtimor; Çibuk Çeshma (Hanishta) – vendbanim nga periudha e
Neolitit, ku në 1 km në jugperëndim të fshatit, në arën e S. Muslimit, janë gjetur
fragmente të enëve prej qeramike, vegla prej gurëve dhe stralli25; Barе – vendbanim mesjetar. Në 1 km në veriperëndim të fshatit, mbi kodrën Lipec (i cituar
ashtu në hartën arkeologjike), në shpatin e saj në veriperëndim shihen gjetjet e një
vendbanimi të vjetër26; Guvishta – vendbanim nga Antikiteti i vonshëm; 500 metra
në veriperëndim të fshatit në arat e N. Sadikut dhe N. Azisit janë gjetur fragmente
të enëve prej qeramike, pitos, tjegulla dhe material ndërtimor27; Kodra e Zulfiut –
vendbanim nga periudha e Neolitit; 1 km në lindje të fshatit në bregun e majtë të
arës së I. Hirxha janë gjetur fragmente të enëve prej qeramike, vegla prej guri dhe
stralli (eksponatet gjenden në Muzeun e Maqedonisë në Shkup)28 dhe Kisha
(Crkva) – nekropol mesjetar në 1.5 km në veriperëndim të fshatit në arën e I. Emir,
ku janë gjetur varre nga pllaka prej gurëve29.

Fshati Nikushtak sot – mbrapa tij ndodhen thesare të shumta arkeologjike të pahulumtuara

Besojmë se në të ardhmen e afërt do të ngrihet në nivelet e duhura kultura dhe vetëdija e jonë institucionale, që në këto lokalitete arkeologjike të ndërmerren ekspedita
serioze hulumtuese, me rezultate argumentuese shkencore. Ato jo vetëm se do të
kenë interes kombëtar, historik dhe kulturor, por me ngritjen e një muzeu në Komunën e Likovës do të stimulohet edhe zhvillimi i turizmit vendor dhe ndërkombëtar. Mumiet e Likovës janë elementi më emergjent, i cili do të duhej ta ketë trajti25

Археолошка карта на Р. Македонија, МАНУ, том 2, Скопје 1996, 217
Po aty, 216
27
Po aty
28
Po aty
29
Po aty
26
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min e duhur nga ana e arkeologëve dhe institucioneve përgjegjëse shqiptare në lëmin e trashëgimisë kulturore. Në atë rast, nga afër, do të mund të mësojmë për
thesaret e paçmueshme kulturore dhe historike, të cilat na i kanë lënë amanet të
parët tanë nga periudha parahistorike e deri në ditët e sotme.
Pritshmëritë për ruajtjen e përhershme të kësaj trashëgimie kulturore historike me
përmasa botërore janë sidomos me pretendimet e hyrjes së saj nën mbrojtjen
ndërkombëtare të UNESCO-s, që është një garanci shtesë e pamundësisë së
manipulimit të saj nga interesat ditore.
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QËNDRIMET E DELEGACIONIT TË MBRETËRISË
SË SKS-së NË KONFERENCËN E PARISIT
ABSTRAKT
Fundi i Luftës së Madhe mbolli dëshirën te miliona njerëz që paqja, që do duhej
të vendosej pas përfundimit të saj, të jetë e përhershme dhe e drejtë. Mirëpo, edhe
në Konferencën e Paqes në Paris, vazhdoi të mbisundojë praktika e deriatëhershme politike e të drejtës së pacenueshme të fituesit mbi të fituarin, nëpërmjet
marrjes së territoreve dhe imponimit të kushteve të rënda për paqe, nëpërmjet
diplomacisë së fshehtë dhe politikës së kompensimit. E në bazë të këtyre
parimeve fillon me punë edhe Konferenca Paqësore e Parisit. Mbretëria e SKS-së
për herë të parë në këtë konferencë e fillon jetën e saj politike në arenën ndërkombëtare. Me këtë rast, ajo paraqet qëndrimet dhe aspiratat e saj politike, duke u
imponuar si një faktor i rëndësishëm në ngjarjet e mëvonshme diplomatike e
ndërkombëtare.
Në kuadër të kësaj, punimi në fjalë trajton dhe analizon qëndrimet e delegacionit
të Mbretërisë së SKS-së në këtë konferencë përkitazi me çështjen shqiptare dhe
me atë të Adriatikut. Duke u bazuar në dokumente jugosllave, të marra nga
Arkivi i Jugosllavisë në Beograd, punimi në fjalë trajton gjithashtu edhe pretendimet jugosllave që paraqiten nëpërmjet tre memorandumeve të cilat i dërgohen
Konferencës së Parisit. Në trajtimin tonë do të përfshihen edhe mosmarrëveshjet
ndërmjet vet anëtarëve të këtij delegacioni rreth qëndrimeve të tyre në raport me
Shqipërinë dhe me pjesët e tjera të Dalmacisë.
Punimi përmbyllet me të dhëna rreth vendimit të qeverisë së Beogradit për ndërprerjen e angazhimit të anëtarëve të delegacionit jugosllav në këtë konferencë.
Fjalë çelës: Konferenca e Parisit, Mbretëria e SKS-së, Shqipëria, Nikolla Pashiqi,
Ante Trumbiçi, Villsoni.

*
**
Tmerri nga Lufta e Madhe, e mbolli dëshirën te miliona njerëz që paqja që do
duhej të vendosej pas përfundimit të saj, të jetë e përhershme dhe e drejtë. Janë
shprehur mendime se Lufta e Parë Botërore nuk ishte luftë vetëm për qëllime
imperialiste dhe për interesa nacionale, por edhe për koncepte dhe për shtete të
reja. Rruga drejt progresit ishte e pandalshme, sidomos pas “Dekretit të paqes”,
botuar nga qeveria sovjetike në nëntorin e vitit 1917, drejtuar kundër Marrëveshjes
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së Fshehtë të Londrës të vitit 1915, dhe “programi i 14 pikave” i shpallur nga
Presidenti i SHBA-së, Vudro Villson.1 Mirëpo edhe përkundër kësaj, shpresat për
një realitet të ri, ku do të respektoheshin interesat nacionale, konfesionale, ekonomike, ideologjike e shtetërore, në bazë të të cilave do të duhej të ndërtohej bota e
pasluftës, ishin utopike e të parealizueshme. Si edhe shumë herë më parë, edhe këtë
herë, drejtësia si ideal ishte vështirë e realizueshme. Parimet e shpallura në Konferencën e Paqes në Paris, si: barabarësia dhe vetëvendosja e popujve, vendosja e
kufijve natyrorë, duke respektuar të drejtat ekonomike e historike të popujve, më
tepër shërbenin për t’u siguruar prestigj politik të Fuqive të Mëdha sesa për
vendosjen e raporteve të reja ndërshtetërore. Të dhënë pas interesave të ngushta
politike, parimet e lartpërmendura mbesin vetëm në kuadër të proklamimeve. Edhe
më tej mbisundon praktika politike e së drejtës së pacenueshme të fituesit mbi të
fituarin, nëpërmjet marrjes së territoreve dhe imponimit të kushteve të rënda për
paqe, nëpërmjet diplomacisë së fshehtë dhe respektimit të vendimeve nga marrëveshjet e fshehta, nëpërmjet politikës së kompensimit e të tjera. Në bazë të këtyre
parimeve fillon me punë edhe Konferenca Paqësore e Parisit.2
Konferenca e Parisit kishte rëndësi të veçantë për politikën e jashtme të Mbretërisë
Serbe, Kroate e Sllovene, për arsye se ishte vendi ku shteti jugosllav3 për herë të
parë e filloi jetën ndërkombëtare politike, vendi ku për herë të parë i paraqiti
qëndrimet dhe aspiratat politike dhe vendi ku arriti të imponohet si një faktor në
ngjarjet e mëvonshme diplomatike e ndërkombëtare. I udhëhequr nga Manifesti i
regjentit Aleksandar Karagjorgjeviq4 për kufijtë shtetërorë të Mbretërisë së SKS1

Programi i presidentit amerikan Vudro Vilson prej 14 pikave për herë të parë përmendet në fjalimin
e tij në Kongresin Amerikan të datës 8 janar 1918. Qëllimi i këtij programi ishte që të jepet një plan
se si do duhej të arrihej paqja e përhershme në Evropë, pas përfundimit të Luftës I Botërore. Fjalimi
ishte një lloj përgjigjeje ndaj dekretit rus për paqe. Pas ardhjes së Leninit në pushtet, në fund të vitit
1917, ai i bën publike të gjitha marrëveshjet e fshehta që ishin nënshkruar ndërmjet vendeve të Antantës (Perandorisë Ruse, Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë), për ndarjen e territoreve të shteteve të humbura në luftën botërore që do të realizohej pas kapitullimit të Gjermanisë. Në bazë të këtij
programi është diskutuar edhe në Konferencën Paqësore të Parisit në vitin 1919. Mirëpo, vetëm 4 nga
14 pikat e Vilsonit në tërësi janë zbatuar në Evropën e pasluftës.
2
Konferenca e Parisit ka filluar me punë me 18 janar të vitit 1919 dhe ka vazhduar deri më 21 janar të
vitit 1920, me disa ndërprerje të vogla.
3
Të gjitha termet që përdorim, si: “shteti jugosllav, delegacioni jugosllav apo pala jugosllave” etj., e
që kanë të bëjnë me periudhën deri në vitin 1929, kur krijohet Mbretëria e Jugosllavisë, nënkuptojnë
periudhën e Mbretërisë së Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve. Kjo ndodh edhe për faktin se në shumicën e dokumenteve që janë shfrytëzuar për këtë punim përdorin terme të tilla me përcaktuesin jugosllave, edhe pse bëhet fjalë për periudhën e Mbretërisë së SKS-së. Edhe vet titulli i librit me
përmbledhje dokumentesh për periudhën kohore 1919-1920, që është përdorur për këtë punim, figuron si: “Shteti jugosllav dhe shqiptarët”.
4
Љубодраг Димић, Ђорће Борозан, Југословенска држава и Албанци, (përmbledhje dokumentesh), Vëll. I, Beograd, 1998, Dok. nr. 811, 615. Pjesë e manifestit të regjentit Aleksandar Karagjorgjeviq, “....detyra më e rëndësishme dhe më e lartë e qeverisë sime në këto momente vendimtare kur
po vendoset paqja në botë duhet të jetë kujdesi për përcaktimin e kufijve të shtetit tonë, të cilët do të
përkonin me kufijtë etnografikë të popullit tonë dhe nuk duhet asnjë pjesë e mbretërisë sonë të mbetet
nën pushtet të huaj...”.
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së,5 delegacioni jugosllav6 filloi punën në Konferencën e Paqes në Paris. Zgjidhja e
“Çështjes së Shqipërisë” së bashku me “Çështjen e Adriatikut”, edhe pse në shikim
të parë ishin çështje që do të zgjidheshin lehtë në krahasim me vendimet e tjera të
mëdha që u sollën në këtë konferencë, ato do të mbeten si dy çështje më problematike të kësaj konference. Në zgjidhjen e saj do të angazhohet të gjithë aktorët
kryesorë të kësaj konference, duke përfshirë edhe Kryetarin e SHBA-ve, z. Vudro
Villson.
Pala jugosllave e llogariste kufirin aktual me Shqipërinë si të panatyrshëm dhe të
imponuar. Gjenerali Petar Peshiq, shef i misionit ushtarak të Mbretërisë së SKS-së
në Paris,7 në letrën dërguar mareshalit Ferdinand Foshu,8 mundohet ta argumentojë
faktin se vendimi i Konferencës së Ambasadorëve në Londër në vitin 1913 për
përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet Shqipërisë, në njërën anë, dhe Serbisë e Malit
të Zi, në anën tjetër, ka qenë i padrejtë karshi Mbretërisë së SKS-së, kur Malit të Zi
padrejtësisht i është marrë Shkodra me një pjesë të liqenit të saj. Sipas gjeneralit
Peshiq, nëse Konferenca e Parisit pranon parimin e ndryshimit të kufijve territorial
të Shqipërisë, atëherë Mbretërisë së SKS-së duhet t’i takojë pjesa veriore e
Shqipërisë, deri te lumi Shkumbim. Ky propozim njëherazi paraqet edhe programin
maksimal territorial të Beogradit në raport me pretendimet e tyre për Shqipërinë.9
Memorandumi i qeverisë së Mbretërisë së SKS-së dërguar Konferencës së Parisit,
përkitazi me përcaktimin e vijës kufitare me Shqipërinë, bazohej në nevojën për
“mbrojtjen e kufirit shqiptaro-jugosllav”,10 nëpërmjet marrjes së disa pikave
strategjike në brendësi të territorit të Shqipërisë, ku edhe u formua e ashtuquajtura
“vija strategjike”.11 Kjo vijë do të shërbejë si zonë mbrojtëse e territorit jugosllav
5
Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve (Mbretëria e SKS-së) formohet me 1 dhjetor të vitit
1918, si monarki unitare kushtetuese në krye me dinastinë Karagjorgjeviq.
6
Toma Milenkovič, Državne granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Istoria XX veka, Institut za
savremenu Istoriju, 1-2, Beograd, 1992. Delegacioni i Mbretërisë së SKS-së në fillim të konferencës
ka numëruar gjithsej 110 anëtarë, për të përfunduar në fund me vetëm 12 anëtarë. Pjesën kryesore të
delegacionit e përbënin 7 anëtarë: Nikolla Pashiq kryetar; Ante Trumbiq, ministër i Punëve të
Jashtme; Milenko Vesniq, përfaqësues i Mbretërisë në Francë; dr. Ivan Zholger, profesor universitar
nga Sllovenia; Mateja Boshkoviq, ish përfaqësues i Serbisë në Londër; dr. Josip Smodlaka nga Dalmacia dhe dr. Otokar Ribarzh nga Sllovenia. Delegacioni politik i kishte edhe 7 seksione në cilësinë e
organeve ndihmëse. Ndër ta më të rëndësishmet ishin: seksioni etnografik-historik, i udhëhequr nga
Prof. dr. Jovan Cvijiq, seksioni i misionit ushtarak, i udhëhequr nga gjenerali Petar Peshiq, si dhe seksioni për të drejtën ndërkombëtare, i udhëhequr nga Sllobodan Jovanoviqi.
7
Љубодраг Димић, Ђорће Борозан, Југословенска држава, ....., Vëll. I, Dok. nr.812, 615
8
Mareshali Ferdinand Foshu, gjeneral francez dhe teoricien ushtarak i cili ka shërbyer si komandant
suprem i forcave aleate gjatë Luftës I Botërore.
9
Paskal Milo, Shqipëria dhe Jugosllavija 1918-1927, Tiranë 1991, 72.
10
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава и Албанци,...., Vëll. I, Dok. nr. 819, 621-624,
Memorandumi për kufijtë e Mbretërisë së SKS-së me kufijtë e sajë strategjikë.
11
Pas tërheqjes së forcave austro-hungareze nga Shqipëria e Veriut, forcat italiane të stacionuara në
Shqipëri me një tempo të shpejtuar filluan t’i marrin këto territore. Për të penguar marrjen e qytetit të
Shkodrës dhe të Lezhës, forcat ushtarake serbe filluan të depërtojnë në drejtim të tyre. Kah fundi i vitit 1918 ushtria serbe arrin t’i pushtojë viset verilindore të Shqipërisë, si: rrethinën e Peshkopisë,
Qafën e Buallit, Qafën e Murrës, Hasin, Lumen, Malësinë e Gjakovës, Krasniqen dhe Kelmendin. Në
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nga sulmet e shpeshta të grupeve të armatosura shqiptare. Duke u thirrur në
parimin e vetëvendosjes së popujve, qeveria e Mbretërisë së SKS-së këmbëngulte
që Shqipëria të formohet si “shtet i pavarur” vetëm atëherë kur qytetarëve të
vendbanimeve kufitare, si: Struga, Ohri, Dibra, Prizreni, Gjakova, Tuzi, Podgorica
e Ulqini do t’u garantohej paqja dhe siguria.12 Pikërisht për shkak të “pasigurisë” së
vendbanimeve kufitare, qeveria e Beogradit, nëpërmjet këtij memorandumi, kërkoi
korrigjimin e vijës kufitare me Shqipërinë, të përcaktuar në vitin 1913 në Londër.13
Kërkesat minimale në raport me Shqipërinë, sipas këtij Memorandumi, janë: “shtet
i pavarur” nën kontroll për disa vite nga Shoqata e Kombeve dhe shtetet fqinje, si:
Italia, Greqia dhe Mbretëria e SKS-së; inkuadrimi i Pogradecit dhe rrethinës së tij
në kuadër të Mbretërisë së SKS-së, me çka do të arrihej kontroll i plotë i basenit të
Liqenit të Ohrit; bashkimi i qarkut të Gollobordës me Mbretërinë e SKS-së, me qëllim të largimit sa më tepër të vijës kufitare nga qyteti i Dibrës, si dhe kontrolli i
plotë i rrugës Strugë-Dibër-Prizren; korrigjimi i vijës kufitare në rrethinën e
Prizrenit dhe Gjakovës, deri në bashkimin e Drinit të Bardhë me Drinin e Zi, e cila
pastaj do të shërbente si portë për pengimin e grupeve të armatosura shqiptare në
territoret e Mbretërisë së SKS-së, si dhe ndryshime të kufirit me Malin e Zi, me
ç‘rast kufiri nga lumi Buna do të shkonte në drejtim të Adriatikut.14 Nëpërmjet këtij
memorandumi, në fakt, shprehen dëshirat e Mbretërisë së SKS-së për zgjerimin e
saj territorial në Shqipëri. Në këtë memorandum përmendet edhe fakti se nëse
Konferenca e Parisit për arsye të ndryshme nuk i vërteton kufijtë e Shqipërisë, të
përcaktuar në Konferencën e Londrës në vitin 1913 dhe ia njeh ndonjë shteti tjetër
të drejtën për okupimin e një pjese ose për dhënien e protektoratit të Shqipërisë,
atëherë qeveria e Mbretërisë së SKS-së e ruan të drejtën e saj për “mbrojtjen e
interesave të saj jetësore në ato pjesë”.15
Shpërndarja e forcave ushtarake italiane në Shqipëri në zonat kufitare me Mbretërinë e SKS-së, formimi i formacioneve policore me njerëz me ndikim, si dhe
propaganda e fuqishme antijugosllave e financuar nga Italia, i rrezikoi seriozisht
interesat e Beogradit në Shqipëri. Për këtë arsye, në radhët e anëtarëve të delegacionit jugosllav, sidomos te Nikolla Pashiqi, fillon të mbisundojë mendimi se okupimi i viseve shqiptare nga ana e ushtrisë italiane mund të pengohej vetëm nga
vullneti i vetë shqiptarëve, nëpërmjet kryengritjeve.16 Situata e re e krijuar në
Beograd, kjo hapësire gjeografike, e pushtuar nga ushtria serbe, për shkak të vlerës dhe pozicionit të
saj strategjik, filloi të quhet vija strategjike.
12
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава........., Vëll. I, Dok. nr. 819, 621-624.
13
Me marrëveshjen e Konferencës së Ambasadorëve ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Fuqive të
Mëdha, e nënshkruar me 30 maj të vitit 1913, Porta e Lartë detyrohej të heqë dorë nga të gjitha territoret e Ballkanit, përfshi këtu pjesën perëndimore të vijës Enos-Media. Më 29 korrik të vitit 1913
Konferenca e Ambasadorëve në Londër e konfirmoi pavarësinë e Shqipërisë.
14
Arkivi i Jugosllavisë (më tej AJ), Beograd, fondi 334, Ministria e Punëve të Jashtme, (МPJ), fasikli
me nr. 4, nr. i njësisë 18. Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава...., Vëll. I, Dok. nr. 819,
621-624.
15
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава...., Vëll. I, Dok. nr. 822, 626
16
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава.....,Vëll. I, 61.
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Shqipëri, atëherë kur Italia edhe praktikisht e filloi realizimin e planit të saj për
mandat mbi Shqipërinë, e shqetësoi shumë seriozisht Beogradin. Kjo situatë
gjithnjë e më tepër e imponoi nevojën e ndryshimit të qëndrimit të delegacionit
jugosllav karshi Shqipërisë. Nga qëndrimi i saj për zgjerime territoriale ne veri të
Shqipërisë, ajo kaloi në qëndrimin për afirmimin e parimit për vetëvendosjen e
popujve, parim nga i cili sipas anëtarëve të delegacionit jugosllav në Paris, edhe më
mirë mbroheshin interesat e Mbretërisë së SKS-së në Shqipëri. Sipas anëtarëve të
delegacionit të SKS-së, me respektimin e këtij parimi do të anuloheshin të gjitha të
drejtat e garantuara nëpërmjet marrëveshjeve të fshehta.17
Një vend të rëndësishëm në politikën e jashtme të Mbretërisë së SKS-së karshi
Shqipërisë fillon të marrë edhe çështja e Shkodrës. Ish deputetët e Malit të Zi,
Andrija Radoviq, Radovan Boshkoviqi dhe Ivo Vukotiqi, dorëzuan te Konferenca
Paqësore e Parisit një “Memorandum për Shkodrën”, ku i kishin paraqitur arsyet
gjeografike, historike, etnike, politike dhe ekonomike për bashkimin e Shkodrës
me Mbretërisë e SKS-së.18 Pas kësaj, çështja e Shkodrës, nga mesi i prillit të vitit
1919, bëhet pjesë e platformës politike të Mbretërisë së SKS-në në Konferencën e
Paqes.
Deklarata e presidentit amerikan V. Villson me 23 prill të vitit 1919, për mundësinë e mandatit të Italisë në Shqipëri,19 ndikoi në ndryshimin e qëndrimit të
delegacionit jugosllav, duke e riafirmuar qëndrimin e tyre për mbrojtjen e kufirit
jugosllav nëpërmjet vijës strategjike.20 Një Shqipëri e pavarur me mandat italian
nënkuptonte mohimin e pretendimeve territoriale të Mbretërisë së SKS-së në
Shqipërinë e Veriut.21 Për shkak të situatës së krijuar, delegacioni jugosllav dorëzoi
deri te Konferenca e Parisit një projekt notë për statusin e “Drinit dhe Shkodrës”,
prej nga kërkohej që nëse Italisë i jepej Vlora me rrethinë, atëherë Mbretërisë së
SKS-së t’i jepej pjesa veriore e Shqipërisë. Nikolla Pashiqi, në emër të delegacionit
jugosllav, i drejtohet kryetarit të Konferencës, Zhorzh Klemenso, ku e lut që nëse
17

Këtu mendohet për Marrëveshjen e Fshehtë të Londrës e nënshkruar me 26 prill të vitit 1915
ndërmjet forcave të Antantës dhe Qeverisë së Italisë. Sipas pikës 5 të kësaj marrëveshjeje, bregdeti
shqiptar në pjesën veriore të Shqipërisë nga derdhja e lumit Buna e deri te derdhja e lumit Drin së
bashku me Shëngjinin duhej t’i takon Serbisë dhe Malit të Zi. Sipas pikës 6 të marrëveshjes, Vlora me
rrethinën e saj dhe me ishullin e Sazanit i takojnë Italisë. Ndërkaq sipas pikës 7 të kësaj marrëveshjeje, Italia do të duhej të pajtohet me faktin se pjesët veriore dhe jugore të Shqipërisë, sipas dëshirës
së Anglisë, Francës dhe Rusisë, duhej të ndahen ndërmjet Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë, ndërsa në
pjesën e mesme të Shqipërisë duhej të formohet shteti autonom shqiptar, i cili do të jetë nën protektoratin e Italisë.
18
AJ, Beograd, fondi. 334, (МPJ), fas. nr. 4, nr. njësisë 18.
19
Në disa dokumente përdoret terminologjia mandat, ndërsa në disa të tjera përdoret terminologjia
protektorat. Mirëpo, në asnjë dokumente të përdorur nuk precizohet kuptimi i fjalëve mandat dhe protektorat.
20
Arben Puto, Shqipëria politike, 1912-1939, Tiranë, 2009, 195-197
21
АЈ, fondi. 334, MPJ, fas. nr. 6, nr. njësisë. 21; Andrija Radoviq anëtar i delegacionit jugosllav, informon për qëndrimin e Anglisë rreth zgjidhjes së çështjes shqiptare, ku ndërmjet tjerash thuhet: “në
bisedë me përfaqësuesit kompetentë të Britanisë së Madhe kam ardhur në përfundim se fuqitë e
mëdha paralajmërojnë zgjidhjen e çështjes shqiptare nëpërmjet ripërtëritjes së pavarësisë së shtetit
shqiptar me një sundimtar italian, edhe atë me princin dukën e Abrucit”.
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Vlora mbetet në duart e italianëve, atëherë kufijtë e Mbretërisë së SKS-së me
Shqipërinë të jenë “sa më natyrore”.22 Këto kërkesa ishin të përmbledhura më 30
maj të vitit 1919 në një notë të veçantë për Shkodrën, dërguar kryetarit të
Konferencës, Zh. Klemenso.23 Në kohën kur me Memorandumin për Shkodrën
kërkohej ndryshimi i kufijve me Shqipërinë, Fuqitë e Mëdha pothuajse ishin marrë
vesh që Italisë t’i jepej protektorati i saj në Shqipëri. Në qarqet politike britanike
ishte e pranishme edhe ideja për formimin e një zone autonome, e cila do t’i
përfshinte qytetet në vijim: Shkodrën, Prizrenin, Gjakovën dhe Pejën. Mirëpo,
Pashiqi ishte i prirë t’i pranojë vetëm ato vendime që parashikonin përfshirjen e
plotë e këtyre territoreve në përbërjen e Mbretërisë së SKS-së ose nën kontrollin e
tyre nga kjo mbretëri.24
Edhe pse koncepti i Villsonit, përpos mandatit të Italisë në Shqipëri, parashihte
edhe ndërtimin e rrugës hekurudhore nëpër luginën e Drinit dhe mundësinë për
dhënien e koncesioneve Mbretërisë së SKS-së në Shqipëri, prapëseprapë në thelb
nuk i përmbushte kërkesat që ishin të shpalosura në notën ose Memorandumin për
Shkodrën. Anëtarët e delegacionit jugosllav në Paris nuk u pajtuan me propozimin
e Villsonit, duke theksuar se një situatë e tillë do të sillte deri te formimi i të
ashtuquajturës “shtet-jastëk”, siç përmendet në dokument, i cili do të ishte burim
vazhdueshëm i konfliktit të tyre me Italinë.25 Ante Trumbiqi, një nga anëtarët kryesorë të delegacionit jugosllav, gjatë bisedës me përfaqësuesin e Villsonit, majorin
Xh. Daglas, deklaroi se nëse Italia fiton mandat në Shqipëri, atëherë Mbretëria e
SKS-së duhet të fitojë patjetër mandat në Shqipërinë Veriore dhe në luginën e
lumit Drin.26
Marrëveshja ndërmjet Titonit dhe Venizellosit,27 sipas së cilës Shqipëria ishte e
inkuadruar në sferat e interesit të Italisë dhe Greqisë, shkaktoi reagim të fuqishëm
politik e ushtarak në Mbretërinë e SKS-së për mbrojtjen e interesave nacionale,
sidomos në basenin e Liqenit të Ohrit. Kundër kësaj marrëveshjeje ishte edhe
kryetari amerikan Villson, i cili ishte kategorikisht kundër kërkesave greke për
marrjen e Korçës, Gjirokastrës dhe Epirit.28 Ai nuk hiqte dorë nga qëndrimi i tij për
mosndarjen e Shqipërisë dhe për mandat të përkohshëm të Italisë në Shqipëri. Për
shkak të vonesës së vazhdueshme në zgjidhjen e çështjes shqiptare, qarqet politike
në Konferencë fillojnë të mendojnë shumë seriozisht për lidhshmërinë dhe
22

Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава ....,Vëll. I, 62.
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава.....,Vëll. I, Dok. nr. 869, 665-669.
24
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава...., Vëll. I, 62.
25
AJ, fondi 334, MPJ, fas. 4, nr. njësisë 18, Raporti i Ljubomir Davidoviç, Kryetar i Këshillit të Ministrave dhe zëvendësministër i Punëve të Jashtme, dërguar kryeministrit të qeverisë në Beogradit, me
datë 13 shtator 1919, Beograd, Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава...., Vëll. I, 63.
26
Po aty.
27
Momir Stojković, Balkanski ugovorni odnosi, Vëll. II, Beograd, 1998, 18. Marrëveshja TitoniVenizellos është nënshkruar me 29 qershor 1919 në Paris. Sipas saj, Greqia ishte pajtuar që Italia të
ketë dominim të plotë në Shqipëri, ndërsa si kundërshpërblim ndaj kësaj Greqia të marrë tërë Epirin
me qytetet Korçë dhe Gjirokastër.
28
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава..., Vëll. I, 64.
23
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zgjidhjen e përbashkët të “Çështjes së Adriatikut” me “Çështjen shqiptare”.29 Me
një lidhshmëri të këtyre dy problematikave nuk pajtohej delegacioni jugosllav, për
shkak se ekzistonte rreziku që zgjidhja e këtyre çështjeve të futej në sferën e
kalkulimeve dhe kompensimeve: Fiumen (Rijeka) apo Shkodra, Dalmacia apo
Shqipëria Veriore? Ndërsa kjo nuk i konvenonte fare qeverisë së Beogradit, për
shkak se ajo pretendonte për të dyja (edhe për Rijekën, edhe për Shkodrën), ashtu
siç pretendonte edhe për Dalmacinë edhe për veriun e Shqipërisë.
Në takimit që kishte Nikolla Pashiqi me ministrin e Punë të Jashtme të Francës,
Zhan Mari Pishon, një ndër temat kryesore të diskutimit ishte kërkesa e Italisë për
një Shqipëri Autonome me kufijtë e vitit 1913 e me mandat të saj, si dhe aneksimi i
plotë i Vlorës me rrethinë.30 Për një kërkesë të tillë të Italisë kishte reaguar ashpër
Pashiqi, duke kërkuar që Shqipërisë t’i jepet autonomi e plotë në kufijtë e vitit
1913 vetëm nëse Italia tërhiqej plotësisht nga Vlora. Në të kundërtën, nëse Italia
kërkonte ta mbajë Vlorën me rrethinë, atëherë Mbretërisë së SKS-së, sipas tij,
duhet t’i “jepeshin kufij” më të sigurt në drejtim të Shqipërisë, për shkak të sigurisë
së saj. Këta kufij, sipas Pashiqit, do të shtriheshin deri në bashkimin e Drinit të Zi
me Drinin e Madh, madje ai pretendonte se një gjë të tillë e kërkonin edhe fiset
shqiptare që jetonin në anën e djathtë të Drinit, të cilët, sipas tij, kërkojnë që të
bashkohen me Mbretërinë e SKS-së. Më tutje, Pashiqi gjatë bisedës me ministrin
francez, e merr të drejtën të flasë në emër të popullatës shqiptare nga zona e
Mirditës dhe e Malësisë dhe kërkon që këtyre viseve t’u sigurohet autonomi, me
arsyetimin se popullata e këtyre anëve, të cilët janë kryesisht të besimit katolik, nuk
dëshirojnë të mbeten nën shtete myslimane.31
Me memorandumin e 9 dhjetorit të vitit 191932 përfundimisht u shuan shpresat e
Mbretërisë së SKS-së për zgjidhjen e çështjes shqiptare në favor të saj. Fuqitë e
Mëdha, me këtë akt, i dhanë Italisë sovranitet të plotë në Vlorë me rrethinë,
29

“Çështja e Adriatikut” paraqet zgjidhje të fatit të tokave përgjatë tërë bregdetit të Adriatikut, territore që më parë i takonin Austro-Hungarisë. Rrënjët e këtij problemi qëndrojnë në Marrëveshjen e
Fshehtë të Londrës të vitit 1915, si dhe në antagonizmin ndërmjet nacionalizmin jugosllav dhe atij italian. “Çështja e Adriatikut” u shndërrua në njërën nga çështjet më problematike të Konferencës Paqësore të Parisit, e cila pjesërisht u zgjidh me Marrëveshjen e Repalit, ndërmjet Italisë dhe Mbretërisë së
SKS-së, e cila u nënshkrua me 12 nëntor të vitit 1920.
30
Аrkivi i Jugosllavisë, Beograd, fondi: Nikolla Pashiq, 1845-1926, fas. nr. 1-2.
31
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава...,Vëll. I, Dok. nr. 932, 722-723. Me shtetin mysliman mendohej për pjesën qendrore të Shqipërisë, pjesë e cila dominohej nga popullata shqiptare e
besimit mysliman dhe se sipas Marrëveshjes së Fshehtë të Londrës në këtë pjesë të Shqipërisë do të
duhej të formohej një shtet shqiptar nën protektoratin e Italisë.
32
Momir Stojković, Balkanski ugovorni odnosi, Vëll. II, Beograd, 1998, 97-98. Memorandumi i 9
dhjetorit të viti 1919 erdhi si rrjedhojë e diskutimeve të shumta në Konferenca Paqësore rreth çështjeve të përcaktimit të kufijve të Mbretërisë së SKS-së, Italisë, Austrisë dhe Rumanisë. Diskutimet për
Rijekën zhvilloheshin nga kërkesat “edhe Rijekën edhe Shkodrën” në drejtim të “ose Rijekën ose
Shkodrën” dhe anasjelltas (kundër të dyja propozimeve). Për shkak të këmbëngulësisë dhe aktivitetit
të fuqishëm të Italisë, ky memorandum zbulon gatishmërinë e Antantës për dhënien e koncesioneve të
mëdha Italisë. Pasi që Italia realisht nuk kishte të drejtë mbi Rijekën, për shkak se ajo ishte etnikisht
sllave, ajo e pranoi idenë për formimin e një shteti të përbashkët të Rijekës. Për një kërkesë të tillë
nga ana e Italisë kishte reaguar ashpër qeveria jugosllave.
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Greqisë në pjesët jugore të Shqipërisë deri në Vjosë e Tepelenë, Mbretërisë së
SKS-së të drejtën për ndërtimin e vijës hekurudhore përgjatë luginës së Matit,
ndërsa pjesa e mbetur e Shqipërisë do të mbetej nën kontroll dhe garanci të
Shoqatës së Kombeve si mbrojtëse e pavarësisë eventuale. Në emër të Shoqatës së
Kombeve kjo detyrë iu dha Italisë.33
Për memorandumin e 9 dhjetorit të vitit 1919, i cili i prekte interesat e drejtpërdrejta dhe nacionale të Mbretërisë së SKS-së, delegacioni jugosllav në Konferencë
u njoftua dy javë pas nënshkrimit të saj. Në mbledhjen e delegacionit jugosllav, të
mbajtur me 29 dhjetor të vitit 1919, kur edhe për herë të parë u diskutua për
memorandumin e 9 dhjetorit, Nikolla Pashiqi këtë marrëveshje e përshkruan si në
vijim: “...Prania e Italisë në Shqipëri paraqet një kërcënim shumë serioz për ne.
Mandati dhënë Italisë është më i pamoralshëm sesa mandati i Austro-Hungarisë në
Bosnjë. Italia e fitoi tani atë që Austro-Hungaria gjithmonë e donte e nuk arriti ta
marrë kurrë. Ne asnjëherë nuk do të arrijmë të ndërtojnë vijë hekurudhore në
Shqipëri, nëse ajo është nën mandatin e Italisë...”.34 Përmbajtja e memorandumit të
9 dhjetorit të vitit 1919 inicioi nevojën e delegacionit jugosllav që me një letër t’i
drejtohej kryetarit të SHBA-ve, Villsonit.35 Në letrën, respektivisht në memorandumin e dërguar për Shqipërinë, dërguar presidentit Villson, ishte konstatuar se
“Çështja e Adriatikut”, edhe përkundër faktit se mori përmasa botërore në zgjidhjen e saj dhe se zgjidhja e drejtë e saj sjellë paqe, jo vetëm te palët e interesuara,
por edhe në tërë Evropën, prapëseprapë asnjë vendim i saj nuk sjellë rrezik aq të
lartë për paqen si vendimi i gabuar për zgjidhjen e “çështjes shqiptare”. Zgjidhja e
kësaj çështjeje, nëpërmjet mosrespektimit të parimit “Ballkani – popujve ballkanikë” do të çojë në rrezikimin e paqes, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë.36
Më tutje, në letrën dërguar presidentit amerikan kërkohej që Konferenca paqësore e
Parisit edhe një herë të shqyrtojë në tërësi “Çështjen e Adriatikut”, dhe se zgjidhja
më e mirë për çështjen shqiptare do të ishte “pavarësia e plotë e Shqipërisë pa
kurrfarë mandati”.37
Për “çështjen shqiptare” mospajtime dhe qëndrime të ndryshme kishte edhe ndërmjet vetë anëtarëve të delegacionit jugosllav. Sidomos erdhën në shprehje
qëndrimet e dy anëtarëve më të fuqishëm të delegacionit, atij të Nikolla Pashiqit
dhe atij të Ante Trumbiqit. Pashiqi e mbronte qëndrimin se depërtimi i Italisë në
Shqipëri, e me të edhe në Ballkan, paraqet rrezik “jo vetëm për paqen në Ballkan,
por dhe më gjerë” dhe prandaj mendonte se prioritet i delegacionit jugosllav duhej
33

Po aty.
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава...., Vëll. I, Dok. nr. 971, 770-772.
35
АЈ, fondi 334, MPJ, fas. nr. 7, nr. i njësisë 23, Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска...., Vëll. I,
Dok. nr. 972, 773-775. Në Memorandumin për Shqipërinë, dërguar presidentit të SHBA-ve, Villsonit,
nga ana e delegacionit të Mbretërisë së SKS-së, kërkohet nga presidenti amerikan të shqyrtohet edhe
një herë mundësia e korrigjimit të vendimit për këtë çështje shumë të rëndësishme të problemit të
“Çështjes së Adriatikut”, duke përsëritur qëndrimin e delegacionit se zgjidhja më e mirë e mundshme
do të ishte pranimi i pavarësisë së plotë të Shqipërisë pa kurrfarë mandati.
36
Po aty.
37
Po Aty.
34
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të ishte zgjidhja e çështjes shqiptare në favor të mbrojtjes së interesave shtetërore të
Mbretërisë së SKS-së.38 Nga ana tjetër, Trumbiqi e mbronte qëndrimin se interes
kapital për Mbretërinë ishte zgjidhja e problemit me Italinë në mënyrë paqësore
dhe se kufiri perëndimor me Italinë duhej të zgjidhet në tërësi e jo të fokusohet
vetëm në zgjidhjen e çështjes shqiptare dhe të Rijekës.39 Ai ishte i mendimit se
Fuqitë e Mëdha asnjëherë nuk do të lejojnë që Mbretëria e SKS-së ta marrë Shkodrën, kufijtë strategjikë, as edhe të ketë çfarëdo qoftë mandati në Shqipërinë e Veriut. Ai ishte edhe kundër lidhshmërisë së Çështjes së Adriatikut me atë shqiptare,
për faktin se lidhshmëria e këtyre dy çështjeve nënkuptonte edhe mundësi të
kompensimit, ndërsa ai i druhej delegacionit jugosllav se ai do të pranonte që Italisë t’i jepeshin territore në Dalmaci, kjo si kompensim për territoret në Shqipëri.40
Për shkak të situatës së re të krijuar, delegacioni jugosllav fillon ta orientojë
strategjinë e tij në drejtim të forcimit të idesë për një Shqipëri të pavarur në kufijtë
e vitit 1913. Vendosja e Italisë në Ballkan e tronditi thellë kreun shtetëror të Mbretërisë së SKS-së. Prandaj delegacioni jugosllav i filloi menjëherë përgatitjet për
hartimin e një strategjie të re për çrrënjosjen e Italisë nga Shqipëria, nëpërmjet
mjeteve materiale të të gjithë të pakënaqurve nga politika e Italisë në Shqipëri.
Kësaj strategjie iu bashkua edhe ministri Drashkoviq, i cili ishte ithtar i idesë për
një aktivitet më të theksuar të Mbretërisë së SKS-së në Shqipëri, nëpërmjet përkrahjes së aktiviteteve antiitaliane. Për këtë arsye ai u zotua se do të intervenojë në
qeverinë e Beogradit për të siguruar një sasi të caktuar të mjeteve për këtë qëllim.41
Nga ana tjetër, Italia më 20 janar 1920, para Konferencës së Paqes në Paris, e
shpalosi qëndrimin e saj në lidhje me memorandumin e 9 dhjetorit të vitit 1919.
Qëndrimi zyrtar i tyre ishte që “Shoqata e Kombeve” duhej ta vërtetonte mandatin
e Italisë në Shqipëri për të administruar shtetin shqiptar dhe se Konferenca nuk
duhej të diskutonte më për zgjidhjen e çështjes shqiptare, por vetëm duhej ta
definonte statusin e termit “mandat”.42 Diplomacia italiane insistonte në qëndrimin
se kufijtë e shtetit shqiptar në veri duhej të mbeteshin po të njëjtit, të përcaktuar në
vitin 1913 në Konferencën e Ambasadorëve në Londër.43
Ndaj kërkesave të këtilla italiane kishte reaguar ashpër Beogradi. Ante Trumbiqi,
gjatë paraqitjes së tij para Këshillit të Lartë të Konferencës, përkitazi me memorandumin e 9 dhjetorit kishte deklaruar: “Nëse Italia vendoset në Shqipëri dhe nëse
një ditë mund të ketë ndonjë luftë ndërmjet nesh dhe Italisë, atëherë pozita jonë nuk
do të ishte vetëm e rëndë, por do të ishte e rrezikuar edhe ekzistenca jonë”.44
Delegacioni SKS-së kishte kërkuar nga Këshilli i Lartë i Konferencës pranimin e
Shqipërisë së pavarur në kufijtë e vitit 1913. Në të kundërtën, për shkak të arsyeve
38
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ekonomike, politike, gjeografike e strategjike, Mbretërisë së SKS-së duhej t’i jepet
pjesa veriore e Shqipërisë, ndërsa qyteti i Shkodrës duhej të ketë administrim
autonom. Paraqitja e Trumbiqit në konferencë kishte lënë përshtypje pozitive para
se gjithash te Ll. Xhorxhi, përfaqësues i Britanisë së Madhe dhe te Zh. Klemenso,
kryetar i konferencës. Ata me një notë të përbashkët të datës 14 janar të vitit 1920,
dërguar Pashiqit dhe Trumbiqit, paraqesin një propozim të ri përkitazi me çështjen
e Shqipërisë. Sipas propozimit të ri, Italia e mban Vlorën me rrethinë dhe fiton
mandat për ta administruar Shqipërinë, kufijtë në pjesën veriore të Shqipërisë korrigjohen në dobi të Mbretërisë së SKS-së (të cilat do të funksiononin si provinca
autonome me parlament dhe qeveri të tyre), ndërsa pjesa jugore e Shqipërisë me
qytetet Korçë dhe Gjirokastër mbeten në kuadër të Greqisë.45
Pritjet e Klemensos se me propozimin e ri më në fund Konferenca e Parisit “do të
heqë qafe” një çështje shumë problematike, nuk u realizuan. Ultimatumi i Klemensos dhe i Llojd Xhorxhit, dhënë delegacionit të Mbretërisë së SKS-së, që në afat
prej 4 ditësh të japin përgjigje për propozimin e dhënë, jo vetëm që nuk u realizua,
por shkaktoi pakënaqësi dhe qëndrime diametralisht të kundërta ndërmjet vet
anëtarëve të delegacionit jugosllav. Përderisa për anëtarët serbë të delegacionit
jugosllav, të udhëhequr nga Nikolla Pashiqi, ky propozim ishte më i përshtatshëm
në krahasim me memorandumin e 9 janarit (refuzimi i këtij propozimi çonte në
drejtim të “konfliktit” me Italinë dhe me faktorin ndërkombëtar),46 për përfaqësuesit kroat të delegacionit, si A. Trumbiq, I. Zholger e, sidomos, për Dr. Ribarzh,
plani i propozuar nga Klemenso dhe Llojd Xhorxhi ishte katastrofal, për faktin se
“për Shkodrën dhe rrënojat e Shqipërisë jepet Rijeka”.47 Pashiqi ishte i mendimit se
aleatëve perëndimorë asnjëherë nuk duhej t’u jepet përgjigje negative dhe se për të
ishte e pranueshme ajo politikë që gjithmonë ka alternativa.48 Duke qenë në një
situatë të pavolitshme me mosmarrëveshje ndërmjet vete dhe me mundësi për
aktivizimin e vendimeve të Marrëveshjes së Fshehtë të Londrës, për shkak të
refuzimit të këtij propozimi, delegacioni jugosllav, pas mbivotimit të Pashiqit, e
informon Kryetarin e Konferencës së Parisit, Zh. Klemenso, për qëndrimin negativ
të delegacionit jugosllav përkitazi me këtë propozim.
Ky qëndrim i delegacionit jugosllav shkaktoi zhgënjim të madh e, njëkohësisht,
edhe shqetësim të madh, sidomos te subjektet politike në Francë dhe Britani.
Trumbiqi shpresonte dhe besonte se SHBA-ja nuk do të jepte pëlqim për realizimin
e Marrëveshjes së Fshehtë të Londrës të vitit 1915 në raport me Shqipërinë. Ai
ishte i mendimit se kompensimet territoriale në pjesët veriore të Shqipërisë, që
Klemenso dhe Xhorxhi ia ofronin Mbretërisë së SKS-së, ishin vështirë të
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realizueshme, kjo për shkakun se ato ishin kundër vullnetit dhe interesave të
SHBA-ve dhe të Italisë.49
Përgjigjja negative e delegacionit jugosllav në lidhje me ultimatumin e 20 janarit të
vitit 1920 i vendosi në një situatë të palakmueshme të gjithë aktorët politikë. Me
këtë propozim Franca dhe Britania e Madhe humbën mjaft nga kredibiliteti i tyre
politik, ndërsa SHBA-ja, nga ana tjetër, gjithnjë e më hapur shprehte pakënaqësinë
e saj nga politika e aleatëve të saj rreth Shqipërisë, ndërsa në Mbretërinë e SKS-së
erdhi deri te rrëzimi i qeverisë së L. Davidoviqit.50
Kundër propozimit të 14 janarit të vitit 1920 ishte edhe vet kryetari i SHBA-ve, V.
Villson. Ai, më 10 shkurt të vitit 1920, dërgoi një notë reagimi në Konferencën e
Paqes në Paris në raport me çështjen shqiptare. Ai konsideronte se memorandumi i
9 dhjetorit të vitit 1919, kryesisht, e ruante unitetin e shtetit shqiptar, ndërsa me
propozimin e 14 janarit të vitit 1920 populli shqiptar ndahej në tri pjesë të
ndryshme ndërmjet Italisë, Mbretërisë së SKS-së dhe Greqisë, për çka ai fare nuk
dëshironte të bisedojë.51 Ai besonte se kjo politikë e vuri qeverinë amerikane në një
dilemë të madhe morale. Duke këmbëngulur për drejtësi, Villsoni e kundërshtoi
politikën e pushtimit të dhunshëm të territoreve të huaja, ku pushteti mbizotëronte
mbi drejtësinë.52
Kundrejt një politike të këtillë amerikane diplomacia britanike dhe ajo franceze u
detyruan të tërhiqen. Këta të fundit, më 25 shkurt të vitit 1920, me një
memorandum dërguar Konferencës së Parisit, kërkuan që përsëri të hapet diskutimi
për çështjen shqiptare, e cila do t’i kënaqte aspiratat e popullit shqiptar për pavarësi
të plotë, por gjithashtu të sigurohen edhe interesat vitale të vendeve të tjera të
interesuara, të cilat do të duhej të ishin në pajtueshmëri të plotë me qëndrimin
amerikan.53
Iluzionet e delegacionit të Mbretërisë së SKS-së për një zgjidhje pozitive të
çështjes shqiptare përfunduan në fillim të marsit të vitit 1920. Për qëndrimin
negativ të Villsonit rreth aspiratave jugosllave në Shqipëri ka raportuar edhe
Slavko Grujiq, përfaqësuesi jugosllav në Uashington, i cili e kishte paralajmëruar
delegacionin e SKS-së se çdo insistim i mëtejshëm për marrjen e territoreve në
Shqipërinë e Veriut dhe kundërshtimi i tyre që Italia ta marrë Vlorën, mund të
shkaktonte zemërim te Villsoni dhe të kishte pasoja të kobshme për Mbretërinë e
SKS-së.54
Përgjigjja e Villsonit rreth memorandumit të 25 shkurtit të vitit 1920 kishte
eliminuar çdo paqartësi rreth qëndrimit amerikan në raport me çështjen shqiptare.
Akti presidencial i 6 marsit të vitit 1920 kishte eliminuar çdo mundësi që çështja
shqiptare të zgjidhet nëpërmjet bisedimeve të drejtpërdrejta ndërmjet Italisë dhe
49
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Mbretërisë së SKS-së. Villsoni ishte i mendimit se në asnjë rrethanë nuk mund të
miratonte ndonjë plan që do t’i jepte Mbretërisë së SKS-së territore në Shqipërinë e
Veriut, kjo si kompensim për territoret e humbura në pjesët e tjera.55 SHBA-të ishin
të bindur se koncesionet për Mbretërinë e SKS-së në Shqipëri, të parapara sipas
memorandumit të 9 dhjetorit të vitit 1919, janë të mjaftueshme për plotësimin e të
gjitha nevojave jugosllave në Shqipëri.
Intervenimi i fuqishëm i Villsonit për çështjen shqiptare, sipas Pashiqit, krijoi një
situatë të re në zgjidhjen e “Çështjes së Adriatikut”. Ai ishte i mendimit se, me këtë
intervenim të Villsonit, “Çështja e Adriatikut” fillon të ndahej nga ajo shqiptare.
Sipas tij, Italia në Shqipëri do të merrte dy pikat kryesore: Vlorën dhe Shkodrën.
Një Shqipëri të tillë, në një të ardhme të afërt, Pashiqi e sheh si një “bazë të
tmerrshme” të politikës ekspansioniste italiane në Ballkan.56 Me rrjedhën e tillë të
ngjarjeve assesi nuk mund të pajtohej Mbretëria e SKS-së. Delegacioni i saj të
gjithë shpresat i drejtoi kah qeveria franceze, me qëllim të pengimit të tërheqjes së
trupave franceze nga Shkodra. Delegacioni jugosllav kërkoi nga qeveria franceze
që, deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes shqiptare, Shkodra t’i dorëzohej
ushtrisë së Mbretërisë së SKS-së. Në kuadër të delegacionit jugosllav kishte edhe
mendime të tilla se, pas tërheqjes së trupave franceze nga Shkodra, në qytet të futej
ushtria jugosllave dhe të qëndronte aty deri në zgjidhjen përfundimtare të kësaj
çështjeje. Sipas tyre, me hyrjen e trupave jugosllave në Shkodër, do të pasonte
intervenimi ndërkombëtar, i cili në fund të fundit do të ishte më i favorshëm për
Mbretërinë e SKS-së sesa dorëzimi pa rezistence i Shkodrës para trupave italiane.57
Duke e kuptuar se po humben tërësisht interesat e Mbretërisë së SKS-së në
Shqipëri, A. Radoviqi, anëtar i delegacionit jugosllav, me 29 mars të vitit 1920, i
drejtohet kryetarit të SHBA-ve, V. Villsonit, me një Memorandum për Shqipërinë.58 Edhe në këtë memorandum, si edhe në ato dy të parat, para së gjithash
potencohet nevoja për krijimin e Shqipërisë së pavarur sipas kufijve të vitit 1913
dhe kërkohet që nëse Italia i ruan pozicionet e saj në Shqipëri, atëherë do të duhej
që edhe Mbretëria e SKS-së t’i ketë të drejtat e njëjta në Shqipërinë e Veriut.59 Fati
i këtij memorandumi mbeti i panjohur. Sipas përfaqësuesit jugosllav në
Uashington, S. Grujiq, Ministria e Punëve të Jashtme të SHBA-ve kishte deklaruar
se nuk dinin asgjë rreth ekzistimit të këtij memorandumi dhe se një dokument i tillë
asnjëherë nuk kishte arritur deri të presidenti Villson.60
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Provokimet e vazhdueshme italiane rreth statusit përfundimtar të Rijekës dhe të
Shkodrës, si dhe kërcënimet e vazhdueshme për vënien në jetë të “Marrëveshjes së
Fshehtë të Londrës” bënë që Qeveria e Mbretërisë së SKS-së dhe delegacioni i saj
në Paris të jenë të pavendosur në qëndrimet e tyre. Pikërisht për shkak të qëndrimit
luhatës të Mbretërisë së SKS-së, në qarqet politike të Italisë mbisundonte bindja se
nuk duhej të shpejtohej me zgjidhjen përfundimtare të Çështjes së Adriatikut dhe të
asaj shqiptare, për shkak se Italisë nuk i kanosej kurrfarë rreziku nga ana e
Mbretërisë së SKS-së.61
Mirëpo një gjendje e tillë do të ndryshojë, sidomos pas formimit të qeverisë
shqiptare në Kuvendin e Lushnjës. Qeveria e re ishte e vendosur që me çdo kusht të
kundërshtojë çfarëdo qoftë ndarje të mëtutjeshme të Shqipërisë. Kjo vendosmëri,
para se gjithash kundër prezencës italiane në Shqipëri, do të vijë në shprehje gjatë
luftimeve të ashpra me forcat italiane në Vlorë dhe në rrethinën e saj. Gjeneral
Pjaçentini ishte i detyruar t’i tërheqë trupat italiane nga Vlora dhe t’i vendosë në
ishullin e Sazanit. Për shkak të krizës politike në Itali, si dhe për shkak të presionit
të fuqishëm të opinionit publik, qeveria e Giovanni Giolittit, shfaq prirje për të
njohur pavarësinë e Shqipërisë.
Nikolla Pashiqi, kryetari i delegacionit jugosllav në Paris, gjithnjë e më tepër fillon
të besojë se për çështje të rëndësishme shtetërore duhet të vendos vet qeveria e
vendit. Për shkak të problemeve financiare, ai e pranon propozimin e qeverisë së tij
për zvogëlimin e numrit të anëtarëve të delegacionit jugosllav në Konferencën e
Parisit. Me 21 qershor 1920, Qeveria e Mbretërisë së SKS-së e pranon dorëheqjen
e Nikolla Pashiqit dhe njëkohësisht i shkarkon edhe të gjithë anëtarët e tjerë të
delegacionit jugosllav, duke e angazhuar vetëm Ante Trumbiqin si “lidhje”
ndërmjet Qeverisë së SKS-së dhe Konferencës së Paqes në Paris.
Çështja e shqiptare përmbyllet me 17 dhjetor 1920, kur Shqipëria do të pranohet si
anëtare e barabartë në Lidhjen e Kombeve.62 Për zgjidhjen përfundimtare të
kufizimit të Shqipërisë me Mbretërinë e SKS-së, e cila do të zgjatë deri në vitin
1926, do të angazhohen të gjitha institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare të
kohës, si: Konferenca e Ambasadorëve në Paris, Lidhja e Kombeve, Gjykata
Ndërkombëtare e Hagës, si dhe qeveritë e Shqipërisë dhe ajo e Mbretërisë së SKS-së.

Rezyme
Konferenca e Parisit kishte rëndësi të veçantë për politikën e jashtme të Mbretërisë
Serbe, Kroate e Sllovene, për faktin se aty për herë të parë ajo e filloi jetën
ndërkombëtare politike dhe filloi të paraqitet si një faktor i rëndësishëm në ngjarjet
e mëvonshme diplomatike. Të udhëhequr nga manifesti i regjentit Aleksandar Karagjorgjeviq për kufijtë shtetërorë të Mbretërisë së SKS-së, delegacioni jugosllav e
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filloi punën në këtë konferencë. Zgjidhja e “Çështjes së Shqipërisë” së bashku me
“Çështjen e Adriatikut” ishin ndër prioritetet kryesore të këtij delegacionit. Pala
jugosllave e llogariste kufirin aktual me Shqipërinë si të panatyrshëm, të padrejtë
dhe të imponuar nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër në vitin 1913.
Prandaj, edhe memorandumi i qeverisë së Mbretërisë së SKS-së dërguar Konferencës së Parisit, përkitazi me përcaktimin e vijës kufitare me Shqipërinë,
bazohej në nevojën për “mbrojtjen e kufirit shqiptaro-jugosllav”, nëpërmjet marrjes
së disa pikave strategjike në brendësi të territorit të Shqipërisë.
Deklarata e presidentit amerikan V. Villson më 23 prill të vitit 1919, për mundësinë e
mandatit të Italisë në Shqipëri, ndikoi në ndryshimin e qëndrimit të delegacionit
jugosllav, duke e riafirmuar qëndrimin e tyre për mbrojtjen e kufirit jugosllav
nëpërmjet vijës strategjike. Një Shqipëri e pavarur me mandat italian nënkuptonte
mohimin e pretendimeve territoriale të Mbretërisë së SKS-së në Shqipërinë e Veriut.
Memorandumi i 9 dhjetorit të vitit 1919 përfundimisht i shuan shpresat e Mbretërisë së SKS për zgjidhjen e çështjes shqiptare në favor të saj. Fuqitë e Mëdha, me
këtë akt, i dhanë Italisë sovranitet të plotë në Vlorë me rrethinë, Greqisë në pjesët
jugore të Shqipërisë deri në Vjosë e Tepelenë, ndërsa Mbretërisë së SKS-së të
drejtën për ndërtimin e vijës hekurudhore përgjatë luginës së Matit. Kjo situatë
ndikoi edhe në ndryshimin e qëndrimit të delegacionit jugosllav përkitazi me
Shqipërinë. Kjo dëshmohet edhe nga përmbajtja e letrës që delegacioni jugosllav ia
dërgon presidentit Villson, nga i cili kërkohej që të ndikojë në Konferencën e
Parisit që kjo e fundit edhe një herë ta shqyrtojë në tërësi “Çështjen e Adriatikut”,
ku ndër të tjera thuhej edhe ideja që zgjidhja më e mirë do të ishte “pavarësia e
plotë e Shqipërisë pa kurrfarë mandati të huaj”.
Për “çështjen shqiptare” mospajtime dhe qëndrime të ndryshme kishte edhe
ndërmjet vetë anëtarëve të delegacionit jugosllav. Aty erdhën në shprehje
qëndrimet e dy anëtarëve më të fuqishëm të delegacionit, atij të Nikolla Pashiqit
me atë të Ante Trumbiqit. Pashiqie mbronte qëndrimin se depërtimi i Italisë në
Shqipëri, e me të edhe në Ballkan, paraqet rrezik, “jo vetëm për paqen në Ballkan,
por dhe më gjerë” dhe prandaj mendonte se prioritet i delegacionit jugosllav duhej
të ishte zgjidhja e çështjes shqiptare në favor të mbrojtjes së interesave shtetërore të
Mbretërisë së SKS-së, ndërsa, nga ana tjetër, Trumbiqi ishte kundër lidhshmërisë
së çështjes së Adriatikut me atë shqiptare, kjo për faktin se lidhshmëria e këtyre dy
çështjeve nënkuptonte edhe mundësi të kompensimit, ndërsa ky i druhej delegacionit jugosllav se ai do të pranonte që Italisë t’i jepeshin territore në Dalmaci, kjo
si kompensime për territore në Shqipëri.
Akti presidencial i 6 marsit të vitit 1920 kishte eliminuar çdo mundësi që çështja
shqiptare të zgjidhet nëpërmjet bisedimeve të drejtpërdrejta ndërmjet Italisë dhe
Mbretërisë së SKS-së. Villsoni ishte i mendimit se në asnjë rrethanë nuk mund të
miratonte ndonjë plan që do t’i jepte Mbretërisë së SKS-së territore në Shqipërinë e
Veriut, kjo si kompensim për territoret e humbura në pjesët e tjera. Çështja e
shqiptare përmbyllet me 17 dhjetor 1920 kur Shqipëria do të pranohet si anëtare e
barabartë në Lidhjen e Kombeve.
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PLATFORMA KOMBËTARE E KUVENDIT
TË JUNIKUT NË PRAG TË KRYENGRITJES SË
PËRGJITHSHME TË VITIT 1912
ABSTRAKT
Lëvizja Kombëtare Shqiptare në fazën e katërt të Rilindjes u shfaq më e përgatitur, më e forcuar dhe më e unifikuar në realizimin të platformës së saj. Rruga
kryesore në të cilën vendosej për të ardhmen e Shqipërisë ishin kuvendet, të cilat
konsideroheshin ndër institucionet themelore të vetorganizimit e të besës në
aksiologjinë dhe fizionominë e vlerave kombëtare shqiptare. Kuvendet luajtën një
rol të pazëvendësueshëm integrues dhe ndikuan në mobilizimin e drejtpërdrejtë të
shtresave popullore, të cilat, ndonëse paraqiteshin të fraksionuara, u orientuan në
përmirësimin e jetës dhe statusit kombëtar të shqiptarëve në kuadër të Perandorisë
Osmane. Në këtë kuadër, një vend të rëndësishëm zë edhe Kuvendi i Junikut, i
mbajtur në fundmajtë vitit 1912, ku morën pjesë përfaqësues nga të gjitha trevat
shqiptare, dhe prej ku dolën kërkesa të rëndësishme për fatin e kombit tonë.
Fjalët çelës: Junik, kuvend, kryengritje, platformë

*
**
Qëndrimi dhe politika demagogjike, obskurantiste dhe reaksionare xhonturke, në
kauzalitetin e situatës dhe rrethanave nëpër të cilat po kalonin shqiptarët, e diktonte
në esencë nevojën e autonomisë territoriale-administrative të Shqipërisë, jo si
doktrinë e vetme e platformës së Rilindjes, por si komponentë e përkohshme dhe e
hartuar në simetri me aktualitetin e përgjithshëm shqiptar, ballkanik e më gjerë.
Përderisa rruga kushtetutare, ligjore dhe paqësore, e shprehur përmes protestave e
promemorieve, nuk mori përgjigjen e saj të duhur, atëherë krerët e lëvizjes kombëtare vendosën shpërthimin e një kryengritjeje të përmasave të përgjithshme, qendra
e së cilës ishte Vilajeti i Kosovës.
Kështu, viti 1912 e kompaktësoi pakënaqësinë dhe revoltën e shqiptarëve kundër
pushtetit xhonturk. Prandaj jorastësisht triumfoi ideja se vetëm përmes një
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kryengritjeje të përgjithshme shqiptarët mund t’i realizonin të drejtat e tyre
kombëtare. Për ta konkretizuar në praktikë këtë qëllim, nga janari deri në gusht të
vitit 1912 u organizuan dhjetëra kuvende, tubime e mbledhje në viset shqiptare dhe
jashtë tyre, si: Mbledhja e Taksimit, Mbledhja e Sofjes, Mbledhja e Podgoricës,
Kuvendi i Krasniqes, Kuvendi i Krumës, i njohur ndryshe edhe si Kuvendi i Katër
Bajraqeve, Mbledhjet e fshehta të Gjilanit, Mbledhja e Mitrovicës, Mbledhja e
Peshkopisë, Mbledhja e Shalës së Bajgorës, “Kuvendi i Bajraktarëve” në Prekaz,
Kuvendi i Gjurgjevikut, Kuvendi i Junikut, Kuvendi i Martaneshit, Mbledhjet e
Pozheranit, Mbledhjet e Prishtinës, Tubimi i Qafës së Sinjës në Berat, Mbledhja e
12 krerëve të Komitetit Revolucionar të kazasë së Vlorës, Kuvendi i Ferizajt,
Mbledhja e Fierit etj. Ato pasqyruan orientimin luftarak kundërosman dhe
programe të ndryshme vetëqeverisëse të karakterit kombëtar. Mirëpo, në mesin e
këtyre kuvendeve spikat ai i Junikut, kjo për shkaktë konsekuencave politike që i
solli brenda Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, situatës së brendshme të Perandorisë
Osmane, politikës ballkanike dhe diplomacisë së Fuqive të Mëdha.
Përpjekjet për organizimin e kryengritjes së përgjithshme në praktikë diktonin
nevojën e unifikimit të forcave kryesore shqiptare si faktorë që reflektonin rrjedhat
e programit të kryengritjes. Përpos kësaj, thirrja e një kuvendi me përmasa
gjithëpërfshirëse elitare ishte e domosdoshme. Si drejtues politik dhe organizator i
kryengritjes, Hasan Prishtina mori iniciativën taftonte dhe organizonte një kuvend
në Junik, në të cilin i ftoi për pjesëmarrje krerët më me ndikim nga gjitha shtresat
dhe viset e Vilajetit të Kosovës dhe më gjerë.1Kështu, më 21-27 maj2 në Junik u
mbajt një kuvend shumë i rëndësishëm për realizimin e vendimeve të Mbledhjes së
Taksimit. Në këtë kuvend fjalën kryesore e kishin: Hasan Prishtina, Riza bej
Gjakova, Jashar Pasha, Hasan Ferri, Isa Boletini, Zejnullah Vuçitërna etj. Ndërkohë që pjesëmarrës në këtë kuvend ishin: nga Gjakova e rrethina Riza Beu, Ahmet
Beu, i biri i Murteza Pashës, Cana i Feti Agës, Hysni Curri, Hasan efendi Shllaku,
Musa Efendi Luzha, Murat Vokshi, Hasan Aga i Husein Zekës, Bajram Daklani,
Bajram Curri (ishte deri diku edhe si i dërguar i qeverisë, shënim i konsullit serb në
Prishtinë Dr. M. Gj. Millojeviq), Sylejman Agë Botusha, Osman Aga, Zenel
Mehmeti, Ramë Binaku, Hasan Doda, Halil Sadiku, Ali Mehmeti, Isuf Musa, Metë
Alia, Maxhun Nimani, Zefi i Vogël, Zef Gjidoda, Zeqir Halili, Ibrahim Hoxha,
Bajram Mani, Bajram Nimani, Halil Ibrahim Bajraktari, Elez Hoxha, SejdiAvdyli e
Rexhë Bajraktari; nga Peja e rrethina Zejnel Beu, Qerim Beu, Abdyl Beu,
Abdylaziz Beu, Sefedin Beu (të gjithë Mahmutbegollë), myftiu i qytetit, Mustafa
Beu, Jashar Pasha, Hysen Beu i biri i Emref Pashës, Mahmut Zajmi, Et’hem Zajmi,
Kerim Beu; nga Llapusha Sadik Rama, Ramadan Shabani, Hasan Hyseni, Abaz e
Lush Bajraktari; nga Podguri Bardh Isufi-Gashi, Hasan Bajraktari, Isuf Veseli,
Binak Përkiqi, Bardhec Murtezi, Sejdi Halili,Sul Gjoci, Selman Shatri, Halil
1

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, Hasan Prishtina (Përmbledhje dokumentesh) 19081934, Përgatitur nga Kujtim Nuro dhe Nezir Bata, Tiranë: “8 Nëntori”, 1982, f. 78-79.
2
Muhamet Shatri, Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare Kundërosmane e vitit 1912, Prishtinë: “Libri
Shkollor”, 2016, f. 300.
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(Dervishi) Sylaj, Ukë (Januz) Sylaj, Ramë Alia-Bajramaj, Sejdi Saku, Syku i Haxhi
Murtezit; nga Barani Haxhi Bajraktari etj; nga Isniqi Hajdar Tafa e Niman Hysen
Bala; nga Strellci Sadri Azem Pavata e Idriz Zeqa; nga Vokshi Demë Isufi e
Bajram Hasani; nga Rugova Hys Selimi, Haxhë Mustafa, Ker Sadria, Sali Rama,
Rizë Zymerietj; nga Drenica Ahmet Delija, Mehmet Lutani, Rexhë (Adem)
Bajraktari, Miftar (Hisen) Bajraktari, Temë Dobroshefci, Rrustem (Tahir)
Bajraktari, Fejzulla (Liman) Luboveci, Dërgut (Ali) Bajraktari, Hetem Kozhica,
Halil (Hazir) Haxhia, Dinë (Arif) Gashi, Rexhep (Zeqir) Bajraktari, Shaqir (Rashit)
Hoxha, Sefer (Nezir) Kleçka, Ramadan Bajraktari etj.; nga Vushtrria e rrethina
Hasan Prishtina, Zejnullah Beu, Ahmet Agë Maxhuni me disa anëtarë të familjes
Maxhuni;nga Prishtina e rrethina Xhemajl Beu bashkë me dhjetë krerë të
njohur;nga Mitrovica e rrethina Isa Boletini, Ferhat Beg Draga,Ibrahim Deva, Hysë
Ferati me krerë nga Mitrovica; nga Plava e Gucia Hasan Jakup Ferri me bajraktarë;
nga Prizreni e rrethina Jahja Agë Doda, Musa Shehzade, Haki Efendiu, Sadik
Efendiu, Bajram Rugovaliu me të gjithë bajraktarët e Lumës, etj.3Llogaritet se në të
morën pjesë diku 200 - 400 përfaqësues, pa dallim feje, nga shumica e viseve të
Vilajetit të Kosovës, nga Senica, Berana e Pazari i Ri, nga Vilajeti i Shkodrës, nga
Dibra, por munguan përfaqësues nga kazaja e Shkupit dhe ajo e Gjilanit, të cilët
përmes telegrameve e kishin njoftuar Kuvendin se ishin dakord dhe të gatshëm t’i
përkrahnin vendimet që do të nxirreshin nga punimet e tij.
Me gjithë tendencat e elementit shqiptar proxhonturk për t’i paralizuar qëllimet e
Kuvendit dhe të forcave osmane për ta shpërndarë atë,4 u intervenua me kohë nga
ana e kryengritësve, të cilët u kujdesën për vazhdimin e papengueshëm të
punimeve të tij.5 Pjesëmarrësit në Kuvend e kishin të qartë se urrejtja për Turqit e
Rinj po dominonte pothuajse gjithkund. Thirrjet dhe unifikimi për një kryengritje të
përgjithshme, që Hasan Prishtina po bënte, kishin reflektuar në opinion, saqë
3

Shih më gjerësisht: M. Shatri, Kryengritja e Përgjithshme..., f. 300-302; Kryengritja Shqiptare e
vitit 1912 në dokumente serbe, përgatitur nga Zekeria Cana, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2008, f. 221, 256; Dokumente ruse për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare më 1912, hulumtuan, përzgjodhën dhe përgatitën: Prof. dr. Muhamet Shatri dhe Prof. dr. Ramiz Abdyli, Prishtinë: Instituti i
Historisë – Prishtinë, 2006, f. 92, 96-97; Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë,
Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi II, përgatitur nga Ferit Duka, Dritan Egro
dhe Sokol Gjermëni, Tiranë: 2012, f. 305, 307-308; Dokumente italiane për Lëvizjen Kombëtare gjatë
gjysmës së dytë të vitit 1912, hulumtuan, përzgjodhën dhe përgatitën: Prof. dr. RamizAbdyli dhe Prof.
dr. Muhamet Shatri, “VJETAR”, nr. XXXI-XXXII, Prishtinë:Arkivi i Kosovës,2004, f. 245. Ismail
Qemali nuk mori pjesë në këtë kuvend. Në vend të tij dërgoi sekretarin personal, Salih HoxhëElbasanin. Shih për këtë: Prof. dr. Ramiz Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare (1911-1912), Libri 2,
Prishtinë:Instituti i Historisë-Prishtinë, 2004, f. 238.
4
Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumente serbe, f. 244; Dr. Jusuf Bajraktari, Gjakova me
rrethinë (1878-1912), Prishtinë: Instituti i Historisë – Prishtinë, 1998, f. 270; Maliq Osi, Qëndrimi i
parisë turkomane ndaj vendimeve të Junikut dhe të kryengritjes së përgjithshme shqiptare të vitit
1912, “Jehona”, nr. 7/1977, viti XV, Shkup: OBP “Nova Makedonija”, 1977, f. 879-890.
5
Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, Shqipëria në dokumentet austrohungareze (1912), Vëllimi IV, përgatitur nga Ana Lalaj, EriketaKambo dhe Sonila Boçi, Tiranë,
2012, f. 166-167.
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synimi i arritjes së autonomisë ishte çështje parësore që ai po ia paraqiste punimeve
të Kuvendit.6
Prania e përfaqësuesve diplomatikë, të akredituar në viset shqiptare, e shtoi
interesimin e tyre për Kuvendin e Junikut, duke i parashikuar edhe temat që do të
trajtoheshin në të dhe programin e tij, i cili në fund do të bëhej si udhërrëfyes për
zhvillimet e mëtejshme të kryengritjes. Konsulli serb në Shkup, P. Gavrilloviq,
konsideronte se akoma ishin të paditura detajet e punimeve të Kuvendit të Junikut
dhe temave që do të trajtoheshin në të, megjithëse nuk e mohonte qarkullimin e
opinioneve të ndryshme lidhur me agjendën e punimeve të këtij Kuvendi, por edhe
ato binin në kundërthënie me njëra-tjetrën.7 Përkundrazi, konsulli austro-hungarez
në Prizren, O. Prochaska, më 22 maj 1912, akoma pa mbaruar punimet e Kuvendit,
i kishte konstatuar arsyet e këtij organizimi dhe platformën e tij, që do të përfshinte
unitetin e përgjithshëm përmes lidhjes së një bese, zgjerimin gjeografik të kryengritjes në të gjitha viset shqiptare, çlirimin e njëpasnjëshëm të qyteteve, pushtimin
e pikave strategjike të Kaçanikut dhe Carralevës, që përfundimisht qeverisë së
Stambollit do t’i “imponohej një autonomi” për shqiptarët.8 Pra, përveç kërkesave
të karakterit politik, të cilat u përkrahën edhe nga kuvendet dhe komitetet e viseve
të tjera shqiptare, në Kuvendin e Junikut u përpunua edhe plani i veprimeve
luftarake për ta realizuar këtë platformë. Rrjedhat e mëtejme, që përcollën deri në
fund këtë kryengritje, pasqyruan gërshetimin e këtij programi, i cili, varësisht nga
momentet që ndryshoninpër arsye objektive, pothuajse u arrit të finalizohej.
Edhe pse u tentua të minimizohej roli i Kuvendit të Junikut, duke e konsideruar atë
si një mbledhje që kishte për qëllim ta dëmtonte popullin, ndërsa pjesëmarrësit e
saj si faktorë destruktivë9, prapëseprapë u vërtetua e kundërta, ngase ky kuvend
pati efekte negative për qeverinë në Stamboll. Njëkohësisht u bënë orvatje që
zhvillimin e punimeve të Kuvendit të Junikut dhe perspektivës së vendimeve të tij
t’i japin orientim pro-serb10, por edhe një gjë e tillë ra në lajthitje nga ngjarjet që
pasuan.
Në kujtimet e tij të shkruara enkas për Kryengritjen e Përgjithshme Shqiptare të
vitit 1912, Hasan Prishtina shkurtimisht i përmend vështirësitë e tij gjatë debateve
në seancat e Kuvendit me krerët popullorë.11 Këtë e vërtetonte edhe konsulli
austro-hungarez në Prizren, O. Prohaska, i cili e vlerësonte H. Prishtinën si
intelektual të zgjuar, që nuk do ta kishte të lehtë të binte në ujdi me përfaqësues
popullorë, që konsideroheshin relevantë e madje të pakompromistë në diskutime

6

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze..., Vëll. II, f. 307-308; Kryengritja shqiptare e vitit 1912
në dokumente serbe, f. 256; Dokumente italiane për Lëvizjen Kombëtare..., f. 245.
7
Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumente serbe, f. 241.
8
Shqipëria në dokumentet austro-hungareze..., Vëll. II, f. 305.
9
Dokumente franceze për Shqipërinë dhe shqiptarët më 1912, Vëllimi I, zgjodhi, përgatiti dhe
redaktoi Prof. dr. Muhamet Shatri, Prishtinë:Instituti i Historisë – Prishtinë, 2004, f. 130.
10
Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumente serbe, f. 256-257.
11
Hasan Prishtina, Nji shkurtim kujtimesh mbi kryengritjen shqyptare të vjetit 1912, Prishtinë:
“Rrokullia”, 2009, f. 21-25.
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dhe vendime.12 Edhe konsulli serb në Prishtinë, Dr. M. Gj. Millojeviq, i vinte re
përplasjet që ekzistonin ndërmjet krerëve të kryengritjes gjatë punimeve të
Kuvendit të Junikut. Sipas pohimeve që qarkullonin, ai shkruante se “... në Junik u
bë fjalë edhe për atë që çështja shqiptare t’u besohet disa përfaqësuesve të huaj, të
cilët do të zhvillonin negociata me katër delegatë të kryengritësve në Shkup”.13
Përderisa bejlerët me vullnetarët e tyre po vazhdonin të tuboheshin në Junik,14
fjalimet që kishin karakterizuar punimet e tij kishin qenë “revolucionare”.15 Parashihej që shqiptarët do të kërkonin formimin e një vilajeti shqiptar, dhënien e
mësimit në gjuhën shqipe me alfabet kombëtar, ndërtimin e shkollave përmes
taksave arsimore, të cilat vileshin në Shqipëri, nëpunësit të ishin shqiptarë dhe
përfundimi i shërbimit ushtarak në kohë paqeje të bëhej në Shqipëri.16 Këto reforma e avanconin pozitën e shqiptarëve në shkallë autonomie brenda Perandorisë
Osmane.17
Ndonëse ekzistojnë të dhëna të ngjashme për numrin e kërkesave që u përpiluan në
Kuvendin e Junikut, ato më gjithëpërfshirëse dhe më të njohurat janë këto:
1. Caktimi i kufijve politikë të Shqipërisë;
2. Në vend të flamurit të Turqisë të vendosej flamuri i Shqipërisë;
3. Emërimi i një sundimtari të përgjithshëm në Shqipëri, i cili do të zgjidhej nga
familjet e vjetra që kanë sunduar një kohë në Shqipëri;
4. Në vend të nëpunësve të huaj, në Shqipëri të vihen nëpunës shqiptarë;
5. Përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare dhe i alfabetit kombëtar;
6. Realizimi i këtyre kërkesave të jetë i garantuar nga Fuqitë e Mëdha.18
Në bazë të një dokumenti të shkruar disa ditë më vonë, rreth mesit të muajit qershor, pas përfundimit të punimeve të Kuvendit, paraqiten dymbëdhjetë kërkesa.
Ato janë:
- Liri të plotë për mësimin e gjuhës shqipe.
- Shtrirja e të drejtave kombëtare edhe mbi shqiptarët ashtu siç gëzojnë elementët,
të cilët përbëjnë qeverinë osmane dhe njohja zyrtarisht e kombësisë sonë.
- T`u jepet shqiptarëve sigurime absolute se mbaskandej as qeveria qendrore as
qeveritë lokale nuk do të kryejnë kundra shoqërive ato vepra të paligjshme, që kreu
deri më sot. Nderimi ndaj kulteve e traditavet.
- T`u jepet liri e plotë shqiptarëve në zgjedhje të deputetëve dhe të zgjedhin këta në
përpjesëtim me frymët, që numëron sot kombësia jonë.
- Qeverisja e Shqipërisë në formë decentralizimi.
12

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze..., Vëll. II, f. 305.
Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumente serbe, f. 240-241.
14
Dokumente franceze për Shqipërinë dhe shqiptarët më 1912, Vëllimi II, Zgjodhi, përgatiti dhe
redaktoi: Prof. dr. Muhamet Shatri, Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë – Tiranë,
Tiranë: “Toena”,2012, f. 90.
15
Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, Shqipëria në dokumentet austrohungareze (1912), Vëllimi III, përgatitur nga Hamit Kaba dhe Beqir Meta, Tiranë: 2012, f. 101.
16
Po aty, f. 91.
17
Dr. Emin Pllana, Kosova dhe reformat në Turqi (1839-1912), Prishtinë: 1978, f. 264.
18
R.Abdyli, Lëvizja Kombëtare..., f. 240; M. Shatri, Kryengritja e Përgjithshme..., f. 300-302.
13
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- Emërtimi i valive e i nëpunësve nga ata që janë më të zotët. Emërimi i atyre që
dinë gjuhën e vendit dhe njohin doket e zakonet tona kombëtare. Gjyqtarët e nëpunësit e gjyqeve do të jenë shqiptarë. Policët e gjindarmët do të jenë ata shqiptarë
që kanë zotësi.
- Emërimi i një inspektori të përgjithshëm në Shqipëri nga mbreti. Ky disa vjet do
të ketë në kontroll ruajtjen e ligjeve e do të mbikëqyrë valitë e nëpunësat e tjerë, që
të mos e keqpërdorin pushtetin qeveritar dhe të mund të vazhdojnë këta në detyrat
e tyre.
- Përdorimi i gjuhës shqipe midis organeve qeveritare e popullit, si dhe ndër gjyqe.
- Njohja e gjuhës sonë kombëtare si gjuhë zyrtare edhe ndër vilajetet e Shqipërisë.
- Kryerja e shërbimit ushtarak duke nderuar zakonet krahinore. Në kohë paqeje ushtarët do të mbahen ndër komune e qytete e në kohë lufte do të dërgohen nër kufij.
- Me përjashtim të alkoolit, të duhanit e të ardhurave të post-telegrafëvet, të
ardhurat nga taksat e tjera do të lihen e do të shpenzohen për nevojat qytetërore,
industriale e bujqësore të Shqipërisë.
- Këshilli i përgjithshëm do të ketë të drejtë e kompetencë të kontrollojë buxhetin e
të prishurave.
- T`iu ndreqen shqiptarëve banesat, të cilat ndër kryengritje të kaluara iu qenë
djegur e shembur bashkë me drithrat. Dëmet e drithrave t`u shpërblehen. Formimi
i një komisioni mikst e i pavarur për të mbikëqyrur ndërtimet. Kthimi i armëvet, që
janë mbledhur me forcë nga populli19.
Ndërkaq në bazë të një telegrami nga nënkonsulli i Rusisë në Prizren, N. A.
Emeljanov, dërguar ambasadorit të saj M. N. Girs në Stamboll, më 28 maj 1912,
kërkesat që dolën nga Kuvendi i Junikut përmblidhen në nëntë pika:
- T`u kthehen armët, që u janë marrë dy vjet më parë.
- T`u zhdëmtohen humbjet e pësuara dy vjet më parë prej trupave turke gjatë
shtypjes së kryengritjes.
- Të merret e dhjeta në vend të së tetës.
- Shërbimi ushtarak të bëhet në Shqipëri, në “Serbinë e Vjetër” dhe jo më larg se
Maqedonia.
- Taksa për dhentë të paguhen 3 piastra për kokë në vend të gjashtë.
- Të shfrytëzohet lirisht mali.
- Të mos caktohen xhandarët e reformuar.
- Mësimi në shkolla duhet të bëhet shqip.
- Të hiqen disa nëpunës turq dhe të zëvendësohen me shqiptarë20.
Gazeta “Koha”, e cila botohej në Korçë, duke iu referuar një artikulli të gazetës
austro-hungareze “NeuFreiePresse”, ndonëse me vonesë, i botoi 12 kërkesa që i
përmblidhnin vendimet e Kuvendit të Junikut, memorandum i cili do t’i paraqitej
edhe qeverisë qendrore. Ato ishin:
19
Shih për këtë: Nevila Nika, Përmbledhje dokumentesh mbi kryengritjet shqiptare (1910-1912),
Instituti i Historisë – Prishtinë, Prishtinë, 2003, f. 223-224.
20
Shih për këtë: Dokumente ruse për Lëvizjen Kombëtare..., f. 96-97.
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- Të njihet kombësia shqiptare dhe gjuha të jetë shqipja duke pasur atë të drejtë që
ka edhe turqishtja.
- Katolikëve dhe ortodoksëve t`u nderohen të drejtat fetare.
- T`u epet të zotuar që kurrë do të mos veprohen nga Qeveria qendrore edhe nga
nëpunësit vepra kundër kushtetutës.
- Të kenë liri të plotë për të zgjedhur deputetët e tyre... të vendësve.
- Të qeverisurit të jetë sipas zakonit dhe dëshirës së vendit.
- Të zgjidhet valiu dhe nëpunësit e lartë nga më të mirët dhe më shumë nga ata që
dinë gjuhën dhe zakonet e vendit.
- Të dorëzohet një përfaqësues i sulltanit i cili do të jetë guvernator i përgjithshëm...
- Gjuhë zyrtare të jetë shqipja dhe të përdoret edhe në administratë.
- Shërbimin ushtarak ta bëjnë gjithë shqiptarët po në kohë të paqes të mos
largohen nga kazatë e tyre.
- Të ardhurat e Shqipërisë të shfrytëzohen për vendin përveç atyre të postës,
duhanit, të pirave edhe ca si këto...
- Krerët e Vilajeteve të rregullojnë buxhetin duke mbajtur llogari.
- Nga të ardhurat në shumicë të përdoret për të ndërtuar shtëpitë që janë prishur e
djegur nga lufta21.
Vijëzimi dhe përcaktimi i kufijve të viseve shqiptare do të shënonte një moment
fare të rëndësishëm dhe një konfiguracion të ri politik brenda Perandorisë Osmane
dhe Gadishullit Ballkanik. Ai do t’i impononte faktorit ndërkombëtar të reflektonte
për situatën e re që po krijohej. Simbolet shtetërore do të zëvendësoheshin me ato
kombëtare, që shteti autonom shqiptar do të zhvishej nga administrimi i zyrtarëve
joshqiptarë dhe qeverisja e tij do të bëhej nga nëpunës shqiptarë në krye me një
princ me prejardhje shqiptare, që do të vinte nga familjet e vjetra me traditë në
drejtimin e vendit. Shqiptarët llogaritnin në rolin e fuqishëm që Fuqitë e Mëdha
mund ta diktonin brenda Perandorisë Osmane dhe ngjarjet në botë. Mbrojtja dhe
garantimi i autonomisë së Shqipërisë nga Fuqitë e Mëdha do ta sanonte kërcënimin
që po u bëhej shqiptarëve nga projektet ekspansioniste të mbretërive ballkanike dhe
do të hapte një rrugë të re zhvillimi për shqiptarët dhe trojet e tyre.
Kryengritësit tashmë ishin të armatosur mirë dhe numri i atyre që ndodheshin në
Junik sillej rreth 2.500 veta. Nënkonsulli rus në Prizren, N. A. Emeljanov, dyshonte
se këto kërkesa ishin hartuar dhe rrumbullakuar nga rrymat pjesëmarrëse në përputhje me interesat e përgjithshme për ta motivuar popullin t’i bashkohej programit
të kryengritjes, ndërkaq shtresa e arsimuar, që ishte pjesëmarrëse në këtë kuvend,
synonte autonominë e Shqipërisë, prandaj kjo shtresë kishte vendosur që këtë
synim ta mbante të fshehtë para popullit.22 Paraqitja e kërkesave të tilla, që u
publikuan për opinionin e gjerë, është rezultat i forcave të fraksionuara që i kanë
karakterizuar zhvillimet e Kuvendit të Junikut. Prandaj një përpilim kërkesash me
përmbajtje të ekuilibruar reflektonte në uljen e tensioneve dhe ruajtjen e kohezionit
21

Shih për këtë: Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës (ASHAK), Fondi: Gazetat dhe revistat,
“Koha”, Korçë, 27 qershor 1912.
22
Dokumente ruse për Lëvizjen Kombëtare..., f. 96-97.
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të brendshëm, i cili rrezikonte të shpërbëhej nëse nuk do të respektoheshin
pikëpamjet e përgjithshme.
Kuvendi i Junikut përfundoi me urdhrin që kryengritësit t’i sulmonin të gjitha
qytetet tjera, në radhë të parë atë të Pejës.23 Më pas u lidh besa dhe iu bë thirrje
popullit shqiptar që t’i bashkohej kryengritjes së armatosur. Ata që nuk kishin armë
paraqiteshin në Junik, aty ku e kishte qendrën Shtabi i Kryengritjes.24
Edhe pse nuk hasën në pëlqimin e tyre, kërkesat që dolën nga Kuvendi i Junikut në
formë promemorie iu dërguan qeverisë në Stamboll dhe përfaqësuesve diplomatikë
të Fuqive të Mëdha dhe shteteve të tjera që vepronin në konsullatat e tyre brenda
viseve osmane-shqiptare.25 Kuvendi i Junikut ndikoi në zgjerimin e organizimit dhe
përmasave të lëvizjes së armatosur në të gjitha viset shqiptare dhe bashkimin e
forcave përparimtare për ta vënë në jetë programin e tij politik kombëtar.26 Pas
mbarimit të këtij Kuvendi, krerët popullorë u ngarkuan në sensibilizimin dhe organizimin e veprimeve luftarake kundër forcave dhe administratës osmane që ishin të
pranishme në viset shqiptare. Ai bëri jehonë të madhe, si brenda, ashtu edhe jashtë
vendit. Përfaqësues diplomatikë të akredituar në vilajetet shqiptare e shtuan interesimin për të dhe i njoftonin shtetet e tyre për lëvizjen e shqiptarëve. Njësoj Kuvendi i Junikut u pasqyrua si në shtypin vendor, ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Ndërkaq qeveria xhonturke u shqetësua nga përfundimi i suksesshëm i punimeve të
tij, kërkesat e të cilit vendosi t’i shpërfillte dhe t’i shpartallonte kryengritësit përmes veprimeve ushtarake, mitos, denigrimeve e shpifjeve kundër personaliteteve
dhe drejtueseve kombëtarë të shqiptarëve.27
Derisa shpërthimi i Kryengritjes së Përgjithshme ishte bërë në trevat perëndimore
të Vilajetit të Kosovës, me kalimin e kohës vala e sajpërfshiu edhe vise të tjera
shqiptare, sidomos në muajt qershor dhe korrik, kur u çliruan një varg qytetesh.
Kuvendi i Junikut ndikoi që parimet e një Shqipërie autonome, si platformë kalimtare politike, t’ihomogjenizonin dhe ekuilibronin qëndrimet kundërthënëse brenda
krerëve dhe vullnetarëve të kryengritjes,28 ta sintetizonin ndërgjegjen kombëtare të
shqiptarëve dhe t’i detyronin ata të gjejnë përgjigjen më të mirë për realizimin e
kësaj aspirate të përkohshme në nivel kombëtar.
23

Po aty, f. 100.
R. Abdyli, Lëvizja Kombëtare..., f. 242-244.
25
Zekeria Cana, Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Kosovë (1908-1912), Prishtinë: “Rilindja”, 1979, f.
232.
26
Akademia e Shkencave e Shqipërisë & Instituti i Historisë (grup autorësh), Historia e Popullit
Shqiptar II – Rilindja Kombëtare vitet 30 të shek. XIX-1912, Tiranë, 2002, f. 471-479; Prof. dr. Ramiz
Abdyli, Trojet Lindore Shqiptare në Kryengritjen e Përgjithshme (1912), Shkup: Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 2012, f. 64-125.
27
R. Abdyli, Lëvizja Kombëtare..., f. 242-243.
28
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Veprimtaria atdhetare e
Hasan Prishtinës (dokumente), Përzgjodhën dhe redaktuan: Skender Asani, Mehmet Prishtina dhe
Sefer Tahiri, Shkup: 2012, f. 76-77; Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve –
Shkup, Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (konferencë shkencore – 13-14 tetor 2012),
“SCUPI” nr. 4, Shkup: 2012, f. 27.
24
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Duke parë që “14 pikat e Hasan Prishtinës”, të miratuara nga krerët e kryengritjes
në Kuvendin e Ferizajt të 6 gushtit, nuk kishin marrë akoma përgjigje, krerët
kryengritës, si IdrizSeferi e Isa Boletini, po hartonin planin e fshehtë për çlirimin e
Shkupit, që do të realizohej përmes depërtimit të forcave kryengritëse nëpër rrugët
e Karadakut të Gjilanit, Karadakut të Shkupit, Preshevës dhe Kumanovës. Ky plan,
i cili ishte sanksionuar në Kuvendin e Junikut, shkoi drejt realizmit të tij, pasi që
mijëra kryengritës nga i tërë Vilajeti i Kosovës tashmë ishin përqendruar në Gjilan,
gjë që u vërtetua edhe në çlirimin, përpos qyteteve të tjera, edhe të kryeqytetit të
Vilajetit të Kosovës, Shkupit, më 12 gusht të vitit 1912. Më 18 gusht 1912, Stambolli zyrtar vendosit’i pranonte, me disa ndryshime, “14 pikat e Hasan Prishtinës”,
të cilat njëherësh ishin kërkesa të të gjithë shqiptarëve. Tërheqja e shqiptarëve nga
Shkupi u bë më 20 gusht, ndërsa 24 orë më vonë nuk u pa asnjë kryengritës në
qytetin e Shkupit.29 Kështu, kishte marrë fund kryengritja e Përgjithshme Shqiptare
kundër pushtetit osman, në të cilën Kuvendi i Junikut kishte luajtur një rol
vendimtar dhe të pazëvendësueshëm.

Rezyme
Marrë në tërësi, rezultatet e zhvillimeve përbrenda Lëvizjes Kombëtare Shqiptare
dhe konkluzioneve që ajo nxori në Kuvendin e Junikut, mund të përfundojmë se
platforma e hartuar nga punimet e tij solli rezultate konkrete drejt synimit të
shqiptarëve për një status autonom përbrenda Perandorisë Osmane, kjo si fazë
kalimtare deri te pavarësia e plotë. Vijëzimi i kufijve politikë të Shqipërisë, hapja e
shkollave në gjuhën shqipe, rregullimi i një administrate me nëpunës vendorë,
zyrtarizimi i gjuhës shqipe si gjuhë institucionale, hapja e shkollave në gjuhën
shqipe dhe përdorimi i alfabetit kombëtar, përfundimi i shërbimeve ushtarake
brenda hapësirës gjeografike shqiptare etj., janë elemente të rëndësishme, që e
ngritën për një shkallë mendimin politik dhe shoqëror të Rilindjes Kombëtare
Shqiptare dhe synimeve të saj. Gjithashtu, Kuvendi i Junikut i homogjenizoi forcat
politike e shoqërore drejt një synimi të përbashkët, e minimizoi ndikimin e
elementëve destruktivë, i parcializoi ndërhyrjet e brendshme e të jashtme, e tronditi
statusin dhe pozitën e shtetit osman përbrenda viseve shqiptare, i goditi interesat
ekspansioniste të shteteve fqinje ballkanike dhe përçoi një mëzash të rëndësishëm
tek Fuqitë e Mëdha mbi përpjekjet dhe të drejtat e shqiptarëve për të jetuar të lirë,
të bashkuar dhe të përparuar në shtetin e tyre kombëtar. Rezultatet që solli Kuvendi
i Junikut, pa dyshim, janë një hallkë e fuqishme në zinxhirin e luftës së shqiptarëve
për liri, pavarësi dhe bashkim kombëtar.
29
Qendra e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi V, përgatitur nga Beqir Meta, Muharrem Dezhgiu dhe Fatmira Musaj, Tiranë:
2012, f. 161; AlirizaSelmani, Gjilani me rrethinë (1908-1912), Prishtinë: Lidhja e Historianëve
Shqiptar “Ali Hadri”, 1998, f. 258-259; Ramiz Abdyli, Shtypi bullgar mbi Kryengritjen e Përgjithshme Shqiptare të vitit 1912, “Gjurmime albanologjike” – seria e shkencave historike, nr. 25-1995,
Prishtinë:Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1997, f. 134.
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JETON IDRIZI
Shkolla “Bafti Haxhiu” – Viti

FAZA E PARË E PUSHTIMIT TË TOKAVE
SHQIPTARE NGA ITALIANËT
ABSTRAKT
Që në prillin e vitit 1939, nacionalistët shqiptarë flisnin për organizimin e rezistencës kundër pushtuesve dhe për bashkim të përgjithshëm kombëtarë kundër
tyre. Në programin e organizarës nacionaliste, të hartuar në prill të vitit 1939 nga
Mit'had Frashëri, mes të tjerave, shkruhej: ‘Për një Shqipëri të lirë dhe të pavarur.
Për të mbajtur kufijtë e saj etnikë të lidhur me mëmëdheun e saj. Nacionalizmi
shqiptar e këshillon të gjithë popullin tonë që të lërë mënjanë ideologjitë dhe të
dalin në krze vetëm për Shqipërinë, vetëm për Flamurin e Skënderbeut, me
patriotizëm të paepur.” Ata shumë shpejt filluan të ligjëronin këtë pushtim. Në 9
prill, një ditë mbasi forcat italiane hynë në Tiranë, ata krijuan komitetin e
përkohshëm administrativ, të udhëhequr nga Xhafer Ypi. Dhe menjëherë mbas dy
ditësh, ata mblodhën një asamble kushtetuese që përbëhej kryesisht nga agjentë të
tyre të vjetër. Ajo që ka më tepër rëndësi është se kjo asamble u ngrit kryesisht
nën ndikimin e Musolinit, se draft-rezolutat e saj u hartuan nga Musolini, ku ato
iu dorëzuan XhaferYpit nga legata italiane në Tiranë. Pak ditë mbas pushtimit, në
12 prill të vitit 1939, në prani të përfaqësuesit personal të Musolinit dhe
projektuesit të pushtimit të Shqipërisë, Kontit Çano, asambleja miratoi draftet e
puhstuesve duke shpallur bashkimin e mëvetësishëm të Shqipërisë me Italinë dhe
vendosën që t’i luteshin mbretit italian Viktor Emanueli III që të pranonte kurorën
e Shqipërisë.
Nëpërmjet këtij punimi ne do të përpiqemi që të shqyrtojmë aspekte të rëndësishme që kanë karakterizuar këtë periudhë të popullit shqiptar. Referenca të këtij
punimi janë burime të shkruara dhe dokumente të kohës. Ky punim ka për qëllim
që të hedhë dritë mbi këto çështje kyçe: 1. Organizimi i popullit shqiptar kundër
pushtimit italian; 2. Rezistenca e popullit kundër zhdukjes; dhe 3. Ruajtja e kufijve etnikë nga popullsia.
Fjalë çelës: pushtimi italian, tokat shqiptare, kufijtë etnikë, Lufta e Dytë Botërore, Mbreti Zog

*
**
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Hyrje
Pushtimi i Shqipërisë, nga Italia, me anë të një agresioni ushtarak, pa dyshim
përbënte një çështje të rëndësishme me të cilën duhej të merrej Lidhja e Kombeve,
kjo në përputhje me Kartën e saj. Qëndrimi i Lidhjes së Kombeve ndaj pushtimit
italian të Shqipërisë do të varej, në një farë mase, nga qëndrimi i shteteve të
veçanta ndaj këtij pushtimi. Po cili ishte qëndrimi i Fuqive të Mëdha dhe i fqinjëve
ndaj pushtimit të Shqipërisë? Përgjithësisht, siç dihet, ata mbajtën një qëndrim
miratues ose indiferent ndaj këtij pushtimi. Faktorët ndërkombëtarë, duke mos
pasur kurajën t’i kundërviheshin haptazi pushtimit italian në Shqipëri, u përpoqën
ta injoronin me fraza diplomatike, ndonëse ai dukej si drita e diellit.
Populli shqiptar nuk iu nënshtrua lehtë pushtimit italian. Me kalimin e kohës
rezistenca e popullit kundër pushtuesve italianë erdhi duke u rritur.1 Qëndresa
shqiptare kundër pushtuesve filloi që nga 7 prilli i viti 1939 dhe vazhdoi deri në
kapitullimin e saj. Ajo mori forma të ndryshme varësisht nga mundësitë që kishin
për ta kundërshtuar. Italianët ishin të vetëdijshëm se duhet përdorur një miqësi dhe
demagogji ndaj popullsisë shqiptare, në mënyrë që ata t’i bënin për vete e të mos
ngriheshin kundër tyre. Andaj vepruan me kujdes në disa drejtime, që të mos
krijoheshin pakënaqësi tek popullsia. Administrata italiane mori masa edhe për
sigurimin e ushqimit për popullsinë, në mënyrë që të shmangej kundërshtimi, i cili
vinte nga kushtet e rënda ekonomike të saj.2
Qysh në prill të vitit 1939 nacionalistët shqiptarë u shprehën për organizimin e
qëndresës kundër pushtuesit dhe për unitetin e përgjithshëm kombëtar kundër tij.
Në programin e organizatës nacionaliste, të hartuar në prill të vitit 1939 nga
Mit’had Frashëri, ndër të tjera, shkruhej “Të ketë Shqipëri të lirë dhe indipendente.
Të ruaj kufijtë e saj etnikë, të mbështjellë në një atdhe djemtë e saj. Nacionalizma
shqiptare e këshillon krejt popullin tonë që të lërë mënjëanë ideologjitë dhe të
paraqitet vetëm për Shqipërinë rreth Flamurit të Skenderbeut, me patriotizëm të
patundur”3.
Italia fashiste me shpejtësi filloi që ta legalizonte këtë pushtim. Më 9 prill, një ditë
pasi forcat italiane hynë në Tiranë, ata e krijuan të ashtuquajturin Komitet të
Përkohshëm Administrativ, i cili udhëhiqej nga Xhafer Ypi. Pas tre ditësh, më 12
prill, mblodhën një Asamble Kushtetuese, e cila kryesisht përbëhej nga agjentë të
tyre të vjetër. Lista e Asamblesë kishte miratimin e Çianos. Projektvendimet e saj
ishin hartuar nga Italia dhe i ishin dorëzuar Xhafer Ypit nga legata italiane në
1

Babameto, Etleva – “Rezistenca shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore”, në Shqiptarët gjatë Luftës
së Dytë Botërore (Përmbledhje studimesh), Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë dhe Instituti i
Historisë Tiranë, Prishtinë, 2014.f. 152.
2
Muharrem Dezhgiu, “Forcat politike shqiptare nga Peza në Mukje”, në Studime historike, Nr. 3-4,
Tiranë, 1994, f. 168, shih edhe Marenglen Verli, “Antifashizmi, alternativë për kombin shqiptar”, Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë dhe Instituti i Historisë Tiranë, në Shqiptarët gjatë Luftës së
Dytë Botërore…. f. 83.
3
Sabit Syla, Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981, botim i Institutit të Historisë Prishtinë,
2012, f. 75.
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Tiranë. Disa ditë pas pushtimit, pikërisht më 12 prill 1939, në praninë e përfaqësuesit personal të Mussolinit dhe ideatorit të planit për pushtimin e Shqipërisë,
kontit Çiano, Asambleja i aprovoi projektvendimet e pushtuesve, duke shpallur
bashkimin personal të Shqipërisë me Italinë dhe vendosi “t’i lutej” mbretit italian,
Viktor Emanuelit III, që ta pranonte kurorën e Shqipërisë.4
Pak kohë para agresionit italian ndaj Shqipërisë, organizimet e popullit shqiptar
kundër Italisë kishin marrë përpjesëtime të dukshme, për qëndresën ndaj pushtimit
italian. Këto ide ishin paraqitur në radhë të parë nga rinia shkollore, të drejtuar nga
intelektualë dhe shumë atdhetarë të njohur. Çerdhe të këtyre lëvizjeve u bënë
shkollat e mesme dhe punëtorët anembanë Shqipërisë5. Në ditët e para të pushtimit
fashist të Shqipërisë populli u ngrit kundër fashizmit, duke pasur si forcë
udhëheqëse idealin kombëtar. Të gjithë shqiptarët në këtë kohë u bashkuan në një
ideal kombëtar për çlirim nga pushtuesi, duke lënë anash përkatësitë politike. Ata e
filluan luftën pa asnjë mbështetje të huaj, por vetëm në mbështetjen e traditave të
tyre shekullore, që me çdo kusht e mbronin identitetin e tyre kombëtar. Këtë luftë e
drejtuan forcat nacionaliste, që u vunë në krye të masave popullore për ruajtjen e
tërësisë tokësore shqiptare.6
Menjëherë pas pushtimit italian, i ngarkuari me punë i Shqipërisë në Paris i drejtoi
një letër Sekretarit të Përgjithshëm të Lidhjes së Kombeve, ku kërkonte që në një
kohë sa më të afërt të thirret një mbledhje urgjente e Këshillit, për ta shqyrtuar
çështjen e pushtimit të Shqipërisë në bazë të neneve 10, 11 dhe 17 të Konventës.
Mirëpo, kjo thirrje u refuzua, me arsyen se qeveria shqiptare duhej ta bënë këtë
thirrje ditën e 8 prillit ose direkt ose nëpërmjet përfaqësuesit shqiptar në Gjenevë.7
Ky rast është për t’u diskutuar, sepse, së pari, kërkesa nga ana e
përfaqësuesit shqiptar në Paris ndaj Lidhjes së Kombeve ishte bërë me kohë, pra
letra e kishte datën 8 prill, mirëpo në rrethana të panjohura doli se letra është marrë
më 12 prill. Nuk ishte e çuditshme se pse Lidhja e Kombeve nuk mori asnjë veprim
kundër Italisë fashiste. E vetmja gjë që mund të bënte ajo në atë kohë ishte ta
aprovonte ndonjë rezolutë, ku do ta dënonte pushtimin italian.
Në telegramet e tyre, zyrtarët italianë, në vazhdimësi, deklaronin se qeveria italiane
e respektonte plotësisht pavarësinë dhe integritetin e Shqipërisë. Ata deklaronin se
një numër i madh i shqiptarëve, duke përfshirë edhe ministrin shqiptar Sereqi, i
kishin kërkuar Benito Mussolinit që “t’i jepte fund qeverisjes së keqe të Mbretit
Zog”. Ai arsyetohej se italianët e kishin dërguar atje ushtrinë për të vendosur paqe,
rregulla, si dhe drejtësinë e dështuar.8 Madje, ai deklaroi se ishte dhënë urdhri që
mos të bombardoheshin qytetet shqiptare dhe të mbrohej popullsia civile. Sipas tij,
4

Historia e Popullit Shqiptar, Vëllimi i Dytë, botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Tiranë, 1974, f. 663.
5
Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III..., f. 350.
6
M. Dëzhgiu, “Forcat …”, f. 104
7
AIHT, A. V. 171, FO, 371/23711, Nr. i inv. 1181, Përgatitja e pushtimit të Shqipërisë dhe bisedimet
e Reyanit me Zogun, e përktheu L.Bardhi dhe T.Toska, fl. 20.
8
AIHT, FO: A.V.10 Nr. i inv. 10/550, Sulmi italian mbi Shqipërinë, Britania lajmëron garantimin e
Greqisë (3-14 prill 1939), Telegram nga Earl of Perth për Viscount Halifax, Romë, 7 prill 1939.
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“deri më tash është bërë shumë pak qëndresë nga ana e shqiptarëve, ku në disa
raste të rralla kishin gjuajtur me pushkë, por u shpërndanë shumë shpejt. Mësova se
në këto gjuajtje kishte pasur edhe të vrarë”. Ai aludon se popullsia shqiptare ishte
mjaft e qetë, madje në Tiranë kishte pasur një pritje shumë të ngrohtë dhe aty ishte
valëvitur flamuri italian në aeroplanë, kjo si shenjë mirëseardhjeje.9
Edhe më vonë Çiano e përsëriti filozofinë e tij, duke thënë se qeveria italiane kishte
për qëllim ta respektonte pavarësinë dhe integritetin e Shqipërisë, por duke mos
anashkaluar edhe status quo-në në Mesdhe. Çiano kishte deklaruar se qeveria e tij
do të kërkonte nënshkrimin e një traktati të ri ndërmjet saj dhe Shqipërisë, ku, nga
kjo marrëveshje, do t’i njiheshin disa të drejta qeverisë italiane mbi Shqipërinë.10
Populli shqiptar kishte bërë organizime edhe para 7 prillit për një kundërshtim ndaj
sulmit italian. Këtë e dëshmon një telegram i Sër Andre Royan-it drejtuar Viscount
Halifax-it, ku ndër të tjera thuhej: “Ndër qarqet shqiptare çdo ditë flitej për një
organizim dhe qëndresë ndaj Italisë, ku edhe po bëheshin përgatitje të fshehta
ushtarake për këtë qëllim. Nëpër rrugët e Tiranës shumë studentë protestuan para
Legatave në natën e 1 prillit, por edhe mbrëmë, kundër qeverisë italiane, duke
brohoritur pro mbretit Zog dhe pro miqve të tyre”. Ai përmend edhe qetësimin e
situatës tek shqiptarët me rastin e deklaratës së Çemberlanit, të bërë me 31 mars, si
dhe me ardhjen e flotës angleze në ujërat e Korfuzit.11
Mirëpo, ndryshe e paraqitnin grekët qëndresën e shqiptarëve ndaj pushtimit italian.
Ata raportonin se italianët kishin zbarkuar në Shqipëri në mëngjesin e 7 prillit dhe
shqiptarët po bënin një rezistencë të dëshpëruar. Grekët në këto konstatime u
referoheshin të dhënave nga burimet jugosllave. Ndërkaq vetë burimet greke
deklaronin se Sër Andre Royan ishte izoluar në Durrës.12
Është e vështirë të kuptohej dhe pasqyrohej historia e marrëdhënieve shqiptarogreke gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në prag të pushtimit italian të Shqipërisë A.
Zogu nuk i pranoi propozimet që i bëri Roma për t’i zgjeruar kufijtë e shtetit
shqiptar. Në bazë të deklarimeve të diplomatit britanik Sër A. Royan, i cili njoftoi
në Forin Ofis që kishte informata se “pikërisht para agresionit të 7 prillit italianët i
kishin kërkuar Mbretit Zog t’u jepte tre divizione për ta sulmuar Greqinë dhe, në
këmbim, i kishin premtuar fronin e Greqisë, por ai kishte refuzuar”.13

9

Po aty.
AIHT, FO: A. V. 10, Nr. i inv. 10/550, Telegram Nr. 92, prej V. Halifax për Sir. E. Phipps, Paris, 8
prill 1939.
11
AIHT, FO: A. V. 10, Nr. i inv 10/550, Telegram Nr. 19, i A. Ryan nga Durrësi për Viccount Halifax, 3 prill 1939.
12
AIHT, FO: A. V. 10, Nr. I inv. 10/550, Telegram nr. 93, i V. Halifax për Sir. S. Waterlo (Athinë), 8
prill 1939; Po aty. FO: A.V.10 Nr. i inv. 10/550, Sulmi italian mbi Shqipërinë, Britania lajmëron garantimin e Greqisë (3-14 prill 1939), Telegram nga Earl of Perth për Viscount Halifax, Romë, 7 prill
1939; po aty, FO: A. V. 10, Nr. i inv. 10/550, Telegram Nr. 92, prej V. Halifax për Sir. E. Phipps, Paris, 8 prill 1939; po aty, FO: A. V. 10, Nr. i inv 10/550, Telegram Nr. 19, i A. Ryan nga Durrësi për
Viccount Halifax, 3 prill 1939.
13
B. Meta, Tensioni greko-shqiptar..., f. 37.
10

~158~

ALBANOLOGY STUDIES - 19

Mirëpo, sipas të dhënave të kohës, veprimi i Greqisë dhe Jugosllavisë, karshi
pozitës së vështirë të Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë Botërore, nuk ishte korrekte.
Pak para sulmit italian mbi Shqipërinë, Mbreti Zog kishte kërkuar mbështetje nga
Jugosllavia dhe Greqia për një qëndresë të përbashkët kundër Italisë, por të dyja
vendet e kishin refuzuar një gjë të tillë.14 Pa marrë parasysh se shumë autorë
shqiptarë potencojnë se qeveria greke shprehu kënaqësi për pushtimin e Shqipërisë
nga ana e Italisë. një gjë e tillë ndoshta nuk qëndron tërësisht. Arsyeja është se jo që
Greqia ndjeu keqardhje për një pushtim të tillë ose kishte dhembje për këtë çështje,
por ajo ishte e vetëdijshme që shumë shpejt fati i Shqipërisë do ta priste edhe atë. Kjo
ishte arsyeja që Greqia mbajti një pozitë disi neutrale ndaj këtij pushtimi.

Pushtimi i Kosovës dhe bashkimi i saj me Shqipërinë
Kosova gjatë Luftës së Dytë Botërore ishte bërë pjesë e hartës së re në kuadër të
planeve italo-gjermane. Ende pa u pushtuar Shqipëria nga Italia, Kosova kishte
qenë në qendër të vëmendjes së kontit Çiano, për mënyrën e zgjidhjes së fatit të saj.
Qysh në bisedimet që ishin zhvilluar ndërmjet kontit Çiano dhe kryeministrit serb
Stojadinoviq, për planet e pushtimit të Shqipërisë, në vëmendje të këtyre bisedimeve ishte edhe çështja e Kosovës. Fillimisht, Çiano nuk kishte plane për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, sepse në bisedimet e përmendura ai kërkoi nga
Stojadinoviqi bekimin e tij sa i përket pushtimit të Shqipërisë, duke i garantuar atij
që Italia kurrë nuk do të shfaqte kurrfarë interesimi për shqiptarët e Kosovës.15
Fillimi i Luftës së Dytë Botërore krijoi kushte të reja politike dhe ekonomike në
Ballkan dhe në trojet etnike shqiptare. Kosova mbeti një çështje e ndarjes së
interesave të shteteve që filluan luftën. Në bisedimet që u zhvilluan për ndarjen e
zonave të pushtimit u theksua se kriter themelor për caktimin e kufirit të ri do të
ishte përkatësia kombëtare e popullsisë, por ky kriter asnjëherë nuk u zbatua dhe u
shkel shumë herë.16
Kosova, në aspektin kombëtar, ishte me popullsi heterogjene dhe me një të kaluar
historike që nuk mund t’i mohohej në asnjë mënyrë e drejta kombëtare. Andaj,
krahas mundësisë për çlirim kombëtar, kishte nevojë edhe për një mirëqenie sociale
më të mirë. Në këndvështrimin tjetër, pozita e saj e rëndësishme gjeostrategjike,
me lëndë të parë të pasur, ishte bërë objektiv i pushtuesve fashistë. Mirëpo, në
shtimin e joshjes së pushtimit të Kosovës, por edhe të disa vendeve të tjera të
Ballkanit, ndikuan pa dyshim kundërvëniet ndërmjet vetë popullsive të shteteve të
Ballkanit, të cilat pushtuesit i njihnin shumë mirë dhe dëshironin t’i shfrytëzonin si
mundësi për arritjen e qëllimeve të tyre për pushtim. Këto kundërshti, më së miri,
ditën t’i shfrytëzonin italianët, të cilët qysh nga fillimi i pushtimit të Shqipërisë
14

Po aty.
S. Syla, Shteti …, f. 29-30.
16
Muhamet Shatri, “Çlirim apo ripushtim jugosllav i Kosovës dhe trojeve të tjera etnike më 1944”,
Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë dhe Instituti i Historisë Tiranë, në: Shqiptarët gjatë Luftës së
Dytë Botërore…, f. 217.
15
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premtuan bashkimin kombëtar të shqiptarëve ose formimin e “Shqipërisë së Madhe”. Këtë situatë e shfrytëzuan edhe gjermanët, duke premtuar të njëjtat gjëra
karshi popullit shqiptar, edhe pse këta të fundit nuk ishin të informuar sa duhet lidhur me dëshirat dhe interesat e shqiptarëve. Si italianët, po ashtu edhe gjermanët,
e mbështetën propagandën e tyre në marrëdhëniet tradicionalisht të forta me arsyen
e një lidhjeje reciproke ndërmjet popullit shqiptar dhe atij italian, përkatësisht
gjerman, që nuk mund të mohohej edhe aq lehtë nga populli shqiptar.17
Pushtimi i Jugosllavisë ishte një ngjarje me shumë rrjedhoja shoqërore e politike.
Për shqiptarët e Kosovës, ky pushtim nuk ishte humbje e lirisë kombëtare, por as
humbje e interesave të tyre ekonomike e politike, sepse ata para pushtimit nuk
gëzonin asnjë të drejtë kombëtare. Shqiptarët ishin të bindur se do të bashkëpunonin me çfarëdo force tjetër vetëm e vetëm të largohej Jugosllavia e Vjetër.18 Problemi kombëtar i shqiptarëve në ish-Jugosllavi doli në pah me gjithë mprehtësinë e tij
në fillimin e Luftës së Dytë Botërore.
Në prill të vitit 1941 Jugosllavia u bë objekt i sulmit të shteteve fashiste dhe
aleatëve të tyre, ndërsa më 17 prill Komanda e Lartë e ushtrisë jugosllave u detyrua
ta nënshkruante aktin e kapitullimit. Pushtimi i Jugosllavisë u shoqërua me
copëtimin e saj ndërmjet okupatorëve të ndryshëm, që synonin t’i përmbushnin
lakmitë e anëtarëve të Boshtit Fashist dhe t’i mbanin të lidhur pas tyre shtetet
satelitë.19
Gjermania e pranoi faktin se Kosova i përkiste sferës së ndikimit italian, andaj në
asnjë çast nuk deshi t’i prishte marrëdhëniet me Italinë për këtë territor. Pas
pushtimit të Jugosllavisë, Gjermania nuk e lejoi Italinë që me të ashtuquajturën
“Shqipëria e Madhe” të fuste nën ndikimin e saj disa territore të Kosovës, si
Mitrovica, ku gjendej Trepça. Pa dyshim që Italisë kjo gjë nuk i pëlqeu aspak dhe
kështu filluan edhe acarimet e marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy shteteve.20
Marrë në përgjithësi, Ballkani kishte një pozitë shumë të volitshme gjeostrategjike
për çdo pushtues. Kjo ishte edhe arsyeja që Shqipëria u sulmua në prill të vitit
1939, pastaj Greqia në tetor 1940 dhe Jugosllavia në prill 1941.21 Në terma
strategjikë, ekonomikë, por edhe ushtarakë, Kosova ka qenë çdoherë një vend
tërheqës për pushtuesit.22 Interesimi për territorin dhe pushtimin e Kosovës nga
shtetet fashiste ishte shfaqur qysh në periudhën midis dy Luftërave Botërore. Këto
17

Izber Hoti, “Disa aspekte të studimit të historisë së shqiptarëve gjatë Luftës së Dytë Botërore”, Instituti i Historisë “Ali Hadri” Prishtinë dhe Instituti i Historisë Tiranë, në: Shqiptarët gjatë Luftës së
Dytë Botërore …, f. 101-102.
18
Po aty, f. 99.
19
Lefter Nasi, “Kosova dhe problemi kombëtar në vitet 1941-1943-shpresa dhe zhgënjime”, në Studime Historike, Nr. 3-4(2006), viti LX(XLIII), Tiranë, 2006, f. 87.
20
“Dokumentet diplomatike gjermane për gjendjen në Shqipni dhe në Kosovë e Metohi prej mbarimit
të vjetit 1941 deri me kapitullimin e Italisë”, në Përparimi, Revistë kulturore dhe shkencore, nr. 9-10,
Prishtinë, Arkivi i Kosovës, 1967, f. 1157, shih edhe P. Milo, Shqiptarët …, f. 155.
21
M. Shatri, Kosova …, f. 17.
22
Slobodan D. Milosević, “Saradnici Nemačkog Okupatora na Kosovu 1941- 1944”, në Revistën Kosova, nr.7, Prishtinë, Instituti i Historisë së Kosovës, 1978, f. 183
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shtete, në rend të parë, kishin si qëllim shfrytëzimin e pasurive natyrore të Kosovës. Ky fakt argumentohet shumë qartë me depërtimin e kapitalit gjerman në
Kosovë për hulumtimin e pasurive dhe xeheve, si dhe, më vonë, me shfrytëzimin e
tyre. Shteti gjerman kryesisht, interesohej për shfrytëzimin e plumbit e të zinkut në
Trepçë. Gjermania, si një shtet që ishte në përgatitje e sipër për një luftë të gjerë
botërore, kishte nevojë për lëndë të parë për armatimin e ushtrisë. Ajo deri në
momentin e fillimit të luftës këtë lëndë e siguronte nga Britania e Madhe, mirëpo
me tensionimin e gjendjes me Anglinë planet e saj i drejtoi kah Ballkani, ku si
synim të parë kishte Kosovën. Mirëpo, kapitali i Trepçës gjatë kësaj kohë ishte në
duart e Britanisë së Madhe. Kjo ishte edhe arsyeja që Gjermania priste rastin e
volitshëm për pushtimin e Trepçës.23
Më 6 prill 1941 Gjermania dhe Italia e sulmuan Jugosllavinë. Pas ikjes së mbretit
dhe qeverisë jashtë vendit, ish ministri i Punëve të Jashtme, Aleksandër Cincarmarkovië dhe gjenerali Radivoje Jankoviq e nënshkruan pa kushte aktin e kapitullimit
më 17 prill në Shtabin e Armatës së Dytë të Blinduar gjermane në Beograd, në
ndërtesën e ambasadës çekosllovake.24 Kur u pushtua Jugosllavia, gjendja në
Kosovë ishte shumë e rëndë. Jugosllavët i konsideronin shqiptarët si nacionalistë
ekstremë dhe jo të sigurt për ta. Kjo urrejtje e tyre ndaj shqiptarëve ndikoi në
përkeqësimin e mëtejmë të situatës në Kosovë, sidomos për popullsinë shqiptare.
Shovinistët serbë, të armatosur deri në dhëmbë, gjoja për t’i mbrojtur serbët, bënë
vrasje mbi popullsinë e pafajshme shqiptare, kur në Kosovë ishin prezent ushtria
dhe policia jugosllave.25
Gjatë periudhës së sundimit jugosllav në Kosovë mbretëroi një klimë shumë e
vështirë si politike dhe ekonomike. Shqiptarët ishin të zhveshur tërësisht nga
pushteti politik. Ndërkaq populli shqiptar, i cili përbënte shumicën e këtij shteti,
gjithnjë e më shumë diskriminohej nga pushteti jugosllav. Nuk vihej fare në
dyshim se kjo gjendje erdhi si pasojë e politikës hegjemoniste serbe.26 Edhe gati
pas një viti të pushtimit së Jugosllavisë nga ana e shteteve të Bllokut Fashist
popullsia serbe ishte e armatosur dhe përbënte rrezik për popullsinë shqiptare të
Kosovës. Këtë fakt e argumentojnë dokumentet e asaj kohe, që flasin për gjendjen
e popullsisë së Prishtinës.
Në Prishtinë dhe në rrethe të saj të gjithë sllavët e zonës ishin të armatosur, kishin
armë të gjata dhe armë të shkurtra, mitraloza të lehtë dhe të rëndë, revole dhe
bomba, si dhe municione përkatëse. Këto të dhëna, sipas një parashtrese mbi
gjendjen në Kosovë, të dokumentuar në AQSH, nuk janë imagjinata, por të vërteta,
pasi një gjendje të tillë e pohonte i gjithë populli i asaj zone. Vetë shkruesi i kësaj
23
Tahir Abdyli, “Shfrytëzimi i pasurive natyrore në Kosovë nga pushtuesit fashist (1941-1944)”, në
Kosova, nr. 7, Prishtinë, Instituti i Historisë së Kosovës, 1978, f. 151152.
24
Fehmi Rexhepi, Punim Magjistrature, Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 1996,
f. 67.
25
Ali Hadri, “Sistemi i pushtimit fashist në Kosovë (1941-1944)”, në Kosova, Nr. 7, Prishtinë, Instituti i Historisë së Kosovës, 1978, f.12
26
Shaban Hashani, Ferizaji dhe rrethina e tij në Lëvizjen Nacionalçlirimtare 1941-1945 (punim magjistrature), Ferizaj, 1979, f. 26.
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parashtrese ndodhej në Prishtinë kur një djalë serb 14-vjeçar e denoncoi një serb
tjetër, që e kishte rrahur, sepse tregoi që serbi posedon armë dhe municione të
shumta. Me këtë rast, kur shkoi policia ta kontrollonte shtëpinë e atij serbi, gjeti tek
ai dy pushkë të gjata, një pushkë automatike, një mitraloz të lehtë dhe tri revole.27
Në parashtresë përmendeshin edhe disa emra të serbëve, të cilët gjatë luftës së
prillit 1941 kishin kryer masakra mbi popullsinë shqiptare dhe ende gjendeshin të
armatosur në Kosovë. Në vijim të parashtresës thuhej se “sllavët janë të organizuar
në mënyrë sistematike. Kanë Komitetin e tyre drejtues dhe organet që sigurojnë
lidhjet e përditshme ndërmjet qendrës dhe qarqeve. Pjesëtarët e këtij komiteti dalin
të armatosur deri në dhëmbë natën nga qyteti dhe shkojnë nëpër katunde, duke e
informuar popullatën mbi gjendjen e luftës dhe duke krijuar urrejtje për popullsinë
shqiptare. Emrat e pjesëtarëve serbë që përbënin Komitetin Drejtues janë: nënkoloneli Radovan Mirkoviq, koloneli Obrad Jovanoviq, majori Milan Duçiq, kapiteni
Vojslav Gjeleviç, kapiteni Panta Peroviq e majori Dushan Dragoviq, të cilët kanë
kryer vepra terroriste kundër popullsisë shqiptare të Kosovës, kanë vrarë e prerë
shqiptarë pa asnjë mëshirë. Ata kanë qenë dhe janë pjesëtarë të organizatave
imperialiste serbe, të cilët edhe në ditët e sotme marrin paga nga Beogradi”.28
Serbët e përmendur në këtë parashtresë ishin në luftën e prillit agresorë ndaj
popullsisë së robëruar të Kosovës Në vend që Jugosllavia t’i përqendronte forcat e
saj në luftën kundër pushtuesve fashistë, ajo gjithë kapacitetin e saj e përqendroi në
luftën kundër popullsisë shqiptare, duke filluar me vrasjen dhe masakrimin e
ushtarëve shqiptarë, që bënin pjesë në ushtrinë jugosllave. Pushteti jugosllav nuk
kurseu as gra, pleq e fëmijë shqiptarë. Më datë 10 prill 1941 në Han të Hotit u
vranë 15 shqiptarë, ndërsa një ditë më vonë në afërsi të Podgoricës u vranë 9 të
tjerë. Po ashtu në Pejë forcat shoviniste vranë 15 shqiptarë, të cilët ishin të paarmatosur dhe krejtësisht të pafajshëm. Përveç tyre, në rrethinën e Gjakovës u vranë
11 të tjerë, ndërsa në fshatin Bec u masakruan tri nëna të reja, njëra me fëmijë në
gji. Politika ekstreme shoviniste jugosllave vazhdoi edhe me vrasjen e 13 shqiptarëve të rrethit të Rugovës. Ky terror dhe gjenocid i shovinistëve jugosllavë u shtri
në një hapësirë të gjerë shqiptare në ish Jugosllavi. Ajo u shtri edhe në disa pjesë të
Shqipërisë, si në Malësinë e Gjakovës, në Shalë, Shosh e në Malësinë e Mbishkodrës.29
Pasi përfundoi aksioni i pushtimit të Jugosllavisë, Gjermania, si protagoniste e
kësaj lufte, lejoi që dëshirat territoriale të Italisë, Hungarisë dhe Bullgarisë të
realizohen duke e copëtuar Jugosllavinë. Por, Gjermania prapëseprapë e mbajti nën
kontroll pjesën më të madhe të saj deri në kohën e kapitullimit italian.30
Fatin e pushtimit të Jugosllavisë e përjetuan edhe trevat shqiptare, që ishin nën
sundimin e saj. Shumica e Kosovës së bashku me trevat veriperëndimore të Plavës,
27

Arkivi Qendror i Shtetit i Republikës së Shqipërisë (më tej: AQSH), Fondi 261, Viti 1941, Dosja 92,
fleta 5-6, Parashtresë mbi gjendjen në Kosovë (pa të dhëna të tjera).
28
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29
M. Shatri, Kosova …, f. 18.
30
T. Abdyli, Shfrytëzimi …, f. 151.
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Gucisë, Rozhajës, Tutinit, Ulqinit, Tuzit, por trevat lindore etnike shqiptare, si
Tetova, Gostivari, Dibra, Kërçova e Struga, u përfshinë në zonën italiane të
pushtimit, që përfshinte një territor me sipërfaqe prej 11.780 km2, me një popullsi
prej 820.000 banorësh. Ndërkaq territoret e rrethit të Gjilanit dhe në anën e djathtë
të Moravës, pra Vitia, Kaçaniku i Vjetër dhe Zhupa e Siriniçit, rrethet e Preshevës,
Kumanovës, Bujanovcit, Shkupit, Velesit, Prilepit dhe të Manastirit në të cilat
jetonin rreth 200.000 shqiptarë, mbetën në zonën e pushtimit bullgar, me një
sipërfaqe prej 900 km2. Një pjesë mbeti në kuadrin e shtetit serb, që ishte i udhëhequr nga Milan Nediq, pra ishte në zonën gjermane të pushtimit, ku u përfshinë
rrethi i Mitrovicës, i Vushtrrisë, i Podujevës dhe i Pazarit të Ri.31
Pas shumë debateve të ashpra midis Ribentropit dhe Çianos, në mbledhjen e
Vjenës, në maj të vitit 1941, u vendos që Kosova të ndahej në tri zona pushtuese:
në zonën gjermane, italiane dhe bullgare. Pjesa më e madhe e territorit të Kosovës
mbeti nën pushtimin italian, ndërsa më vonë iu aneksua Shqipërisë me dekretligj
mbretëror.32 Pushtuesit e vendosën në Kosovë sistemin e tyre pushtues, rregullimin
administrativ dhe shtetëror, mandej organet e sigurimit dhe organet policore e
ushtarake. Copëtimi i Kosovës në tri zona pushtuese kishte si qëllim shfrytëzimin
ekonomik dhe ndarjen në zona interesi.33 Pas pushtimit të Kosovës, filluan
mosmarrëveshjet midis pushtuesve sa i përket vijës së demarkacionit ndërmjet tyre,
pasi secili dëshironte të merrte sa më shumë pjesë të territorit.
Populli shqiptar, i cili ishte i pakënaqur me pozitën e vështirë që gëzonte brenda
Jugosllavisë, nuk iu përgjigj aspak thirrjes për mobilizim të përgjithshëm në
Jugosllavi.

Përfundime
Aspiratat e popullit shqiptar të Kosovës dhe të viseve të tjera në Mbretërinë e
Jugosllavisë asnjëherë nuk u ndalën, duke kërkuar vetëvendosje dhe bashkim
kombëtar. Këto kërkesa filluan qysh nga Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë më
1912. Mirëpo, rrethanat e krijuara gjatë Luftës së Dytë Botërore ndikuan që ata t’i
kërkonin ato me ngulm dhe t’i realizonin, ndonëse pjesërisht, nën ombrellën e
pushtuesve nazifashistë.
Nacionalizmi shqiptar vazhdoi të besonte se edhe ato treva që mbeteshin jashtë të
ashtuquajturës “Shqipëri e Madhe” do t’i bashkoheshin Atdheut. Një ndriçim për
këtë çështje e paraqet diplomati Carlo Umiltà, në veprën e tij “Jugosllavia e
Shqipëria”. Duke qenë emëruar Komisar i Lartë i qeverisë italiane për krahinat e
bashkëngjitura Shqipërisë, ai bën një udhëtim me një grup pune në të gjitha ato
treva, për të cilat i dërgon një relacion Ministrisë së Jashtme. Qëndrimet e tij ishin
antishqiptare. Ai deklaronte se: “Sapo mbarova këtë detyrë, ndërsa Komisari i
31

M. Shatri, Kosova …, f. 20, shih edhe Historia e Popullit Shqiptar, vëll. IV…, f. 129-130.
A. Hadri, Sistemi ..., f.17.
33
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Nr. 7, Prishtinë, Instituti i Historisë së Kosovës, 1978, f. 297.
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Lartë, Fejzi Alizoti, kishte shkuar të merrte në dorëzim zyrën e tij në Kosovë e
Dibër. Ministria e Jashtme më ngarkoi për të kryer një rreth vëzhgimesh në
krahinën që quhej Çamëri e që duhej t’i bashkëngjitej më vonë Shqipërisë nën
Komisarin e Lartë të Xhemil Dinos, duke dhënë në fund një raport jo të mirë për
këto territore”.
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BUKURIJE MUSTAFA
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

PLAKAT NË RRËFIMIN GOJOR BALLKANIK
ABSTRAKTI
Gadishulli Ballkanik është vend i shumëllojshmërisë së popujve, që kanë jetuar
shekuj me radhë në një kohezion historik e kulturor dhe si të tillë janë zhvilluar
brenda kësaj hapësire. Në këtë kontekst, folklori, gjuha dhe vlerat e tjera
shpirtërore, materiale e kulturore të këtyre popujve shpesh janë trajtuar brenda
konceptit ballkanik. Si të tilla, këto nxjerrin në shesh ngjasimet e shumta, që
studiohen nëpër disiplina të ndryshme, si në gjuhësi ballkanike, folklor ballkanik,
etnokulturë ballkanike e kështu me radhë. Një nga këto ngjasime, që ka të bëjë
me një figurë të njohur mitologjike, janë të ashtuquajtura Plakat. Ideja është se
dalin më shumë variante të të njëjtit rrëfim edhe atë brenda vetë shqiptarëve
(mbështetemi kryesisht në rajonin e Maqedonisë), mirëpo duke tërhequr një
paralele edhe me rrëfimet e popujve të tjerë, për t’i kuptuar ngjasimet ose dallimet
mes tyre. Në këtë mënyrë, do të vijmë deri te elementet e rrëfimit për Plakat në
një formë më të plotë.
Fjalët kyçe: Plakat, plaka, shkurti, frori, marsi.

*
**
Gadishulli Ballkanik paraqet konglomerat etnish të ndryshme, të cilat ndër shekuj
qëndrojnë, duke kultivuar gjuhën, kulturën e veçori të tjera, që krahas ndasive që i
kanë si grupe më vete, sërish zhvillohen e afrohen në pika të identifikimit jo vetëm
gjeografik, por edhe të segmenteve të rëndësishme të trashëgimisë e të mënyrës së
jetesës e të etnografisë në përgjithësi. Mes këtyre popujve, që krijojnë njësinë e
identifikuar sipas emërtimit gjeografik, Ballkan – ballkanike, gjenden bashkëpërkime në gjuhë, në zakone e në fusha të llojllojshme, me interes për studime të shumta, që janë të lidhura me Ballkanin, qoftë nga vrojtimi historik, politik, etnokulturor, etnolinguistik etj.
Tërësia e gjuhësisë ballkanike tashmë është e njohur për ngjasimet e shumta të fushës së fonetikës e të kategorive tjera gramatikore, por çështja e leksemave rrallë
vendoset brenda një konteksti kulturor. Vlera kuptimore e një lekseme a shprehjeje
është e plotë vetëm kur shikohet edhe nga një vështrim më i gjerë gjuhësor e
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etnografik.1 Kjo është një botë e tërë e zakoneve e riteve pagane, që kanë bashkëjetuar dhe të cilat shfaqin një realitet të lashtë të njeriut primitiv, që ka të bëjë me
imagjinatën si formë të besëtytnive e të mitologjisë që shfaqet në rrëfime e krijime
popullore, që ngjasojnë në elemente të shumta. Njëra nga këto është rrëfimi i
përcjellë në formë të një përralle gojore të figurës mitologjike të njohur në popull si
Plakat ose te ajo sllave si Baba Marta, që përfshinë tri ditët e fundit të marsit. Në
mitologjinë shqiptare përdoret në formë të shumësit: Muaji i Plakave; Ditët e
Plakave ose në shprehjen: Shkunden Plakat! – shkundadimër, në kuptimin kur kap
i ftohti i ashpër në muaj të marsit. Brenda këtij konteksti të leksikut ballkanik E.
Çabej e jep emërtimin “Plakat” (tri ditët e fundit të marsit), shq. plakat, rum.
babele; bullg. babini dini; gr. e re: oi i mėres tis grias”.2
Kryepersonazhi te të gjitha këto rrëfime është plaka dhe në të folmen popullore e
quajnë Ditët e Pqākave apo Mueji i Pqākave. Subjektin, që e gjejmë gjithandej
është ky: Ka qon nji pqāk ka pas dhēn e dhi. Ka prit t’dale pranvera. Tuj menduet
se ka dalun pranvera, ka shku Seçki, ka hyp Marsi, ka dal pranvera. Pqaka tuj
thon: Ja pordha mjekrën Seçkit e do dal n’Karab me xho. Ka thon Seçki: Mart, o
vlla, m’i jep tri dit hua, sa ta mbyti pqakën/baben me dhēn n’Korab. Ja ka dhan
Marsi Seçkit zhasht dit, për kto dit, dhēnt u kan bot gur e pqaka u ka bot gur dhe n’
vendin e pqākës del uj çeshme. 3
Elementet e përbashkëta që dalin nga rrëfimi është se bëhet fjalë për tri ditë e
fundit të muajit mars e jo për gjashtë, si e thotë në këtë variant dhe vazhdon, duke
thënë se seçki (shkurti) kërkon ditë nga marsi.4
Krahasimi i të njëjtit rrëfim në variante të ndryshme shqipe na nxjerrë disa
paqartësi. Për të qartësuar rrëfimin e marrim variantin bullgar, i cili është i
ngjashëm dhe nga kjo dalin tri momente të rëndësishme, që japin idenë qendrore të
rrëfimit5:
1. Ядосала се баба Марта, но времето й свършвало – që nënkupton se bëhet
fjalë për ditët e fundit të marsit dhe se numri i ditëve ka qenë më i vogël, ngase e
thotë se nuk i kishin mbetur edhe shumë ditë.
2. Полетяла тя към своето братче февруари и го помолила да й заеме три дни
от своите – marsi kërkon ditë nga shkurti.
3. Оттогава Марта станала с три дни по-голяма – marsit i janë shtuar tri ditë.
Varianti bullgar është më i qartë sa i përket asaj se marsi kërkon ditë hua nga
shkurti, me idenë se marsi paska pasur më pak ditë, ndërkaq shkurti ka pasur më
shumë ditë. Në këtë mënyrë muaji shkurt del me më pak ditë. Po ashtu në traditën
bullgare thonë se në këto tri ditë nuk punojnë me idenë që mos ta zgjojnë Plakën,
1

Një nga studimet më të plota të ballkanistikës është “Gjuhësi Ballkanike” nga Shaban Demiraj, Logos-A, Shkup, 1994.
2
E. Çabej, Studime gjuhësore III, 1976, 82.
3
Zeqir Zeqiri – 59 vjeç (i lindur më 1953) i Patishkës. Intervista u zhvillua më 21.01.2012. Intervistën e realizuan: Ibe Mustafa dhe Bukurie Mustafa.
4
Duhet marrë parasysh se vërtetësia e rrëfimit ndonjëherë i nënshtrohet subjektivitetit të rrëfyesit,
harresës etj., se brenda rrëfimit ai thotë: Mars o vlla m’i jep tri dit hua.
5
Më poshtë jepet rrëfimi i plotë në bullgarisht dhe për këtë falënderoj Anton Pançevin,...

~170~

ALBANOLOGY STUDIES - 19

se nuk do të kenë prodhim. Kjo përsëri ka të bëjë me ritet dhe kalendarin bujqësor
e blegtoral.6
Në rrëfimet shqiptareky fakt është i paqartë, duke e nxjerrë shkurtin që kërkon ditë
hua nga marsi, edhe pse kur pyesim për kohën, rrëfimi bartet në mars7: frori e ka
lut ...Mart e vlla m’i jep tri dit hua/ ta mbajti plakën me gjith çi ka/ ene i jep Marti
tre dit/ tre dit/ vdor e madhe/ kiamet i madh/ ene plaka jet me dhi///8 Shpjegimi
rreth këtij varianti nuk ka ndonjë argumentim lidhur me kalendarin, por mund të
jetë ndonjë ndryshim gjatë përcjelljes së rrëfimit, që ka të bëjë me historinë gojore,
që është e pritshme të ndryshojë gjersa bartet nga njëri subjekt në tjetrin. Në popull
ekziston edhe varianti i saktë, ku thuhet: Shkurt o vlla mi jep tri ditë hua...
Varianti ku marsi kërkon hua nga prilli, duke përfshirë periudhën kalimtare mes
marsit dhe prillit: “Sipas besimeve popullore, ndodhi njëherë që një plakë, duke
pandehur se dimri kishte shkuar, e shau marsin. Ky i fundit, në zemërimin e sipër,
iu lut prillit që t’i huante tri ditë. Gjatë këtyre ditëve bëri një i ftohtë i madh që e
ngriu plakën: “Prill, o im vëlla,/ nëm nja dy dit’hua,/se një e kam vetë/ ta bëj
plakën si di vetë”. Gojëdhëna thotë se, kështu marsi që deri atëherë kishte 28 ditë,
u bë me 31”. 9
Kjo e dhënë e varianteve në shqipe, në pjesën e Maqedonisë, vërehet se ka një
prerje gjeografike, ngase nga Kërçova e më në jug (Struga), del varianti ku marsi i
drejtohet prillit: Prilli im vëlla, nam tri dit uha, ta thaj plakën me gjith ç‘ka ka,10
ndërkaq pjesa nga veriu e Shkupi e kanë variantin e marsit dhe shkurtit dhe tashmë
duhet pranuar lëvizjet brenda kalendarit popullor11 dhe të mbështetemi te rrëfimet e
përcjella si histori gojore; mbasi bëhet fjalë për fenomene më të hershme si
6

Nga hulumtimet në terren një rrëfim i ngjashëm, por që nuk lidhet me marsin dhe me Plakat, e kam
dëgjuar edhe për festën e njohur si Bllagavest, që është më 6 prill: “Baba n’Korab 300 dhi nji jarec e
kan mbytun”/ R. Sh. kallzojn ato veç nji i ka mbet/ nji çasi dhi/ treqind i ka mbyt/ koha e keqe/ veç nji
i ka mbet prej asaj/ bor e madhe/ K. Sh. kan dal n’bgjeshk/ ka zon vdor e madhe/ Bllagavesti/ Q. Z.
ka kapërcye Bllagavestin dhe kan dal / K. Sh. ja ka nis vdor e shi/ e ja ka mbyt t’gjitha/ veç njo i ka
mbet/ R. Sh. veç nji dhi i ka mbet/ B. M “Baba n’Korab/ 300 dhi nji jarec e kan mbytun”/ K. Sh. njo ka
mbet/ krejt ju kan mbyt/ ters ty t’kan diftue/ B. M. a thua nuk është sakt/ kjo qi ma kallëzu kështu ? K.
Sh. na s’e dim kta/ krejt u kan mbyt/ veç njo ka mbet i gjall/ veç nji dhi///
7
Kemi krahasuar rrëfimin në Patishkë të Karshiakës dhe në Çellopek të Tetovës.
8
Intervistë me subjektin: Qanie Emini, viti i lindjes: 1947, vendi: Çellopek, Tetovë. Intervistën e realizoi: Besnik Emini më 13.1.2019. E shkruar në të folmen e vendit.
9
Azem Qazimi, Fjalor i mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare, Tiranë, 2008, 107-108.
10
Sadiku Stafe (65 vjeçar), f. Tuhin Kërçovë. Intervistoi: Osman Adili, 22.1.2019.
11
Po qe se i referohemi kalendarit të vjetër popullor shqiptar, jepen emërtime tjera dhe në këtë kontekst thuhet: “Më 4 shkurt përfundon “Brymësi” dhe më 5 shkurt fillon “Ngrijësi”. Siç e përmendëm
më lart, një legjendë ua përshkruan këtyre ditëve në fillim të ngrijësit ngrirjen e famshme të plakës, e
cila e shau dimrin, pra në këto ditë i bien të ashtuquajturat “plakat”; marsi dhe prilli në këtë legjendë
janë shtesa të mëvonshme pas pranimit të kalendarit julian”. Mirëpo, në Kosovë, në popull emërtimet
sërish ndryshojnë, duke folur për arbainin, që është pjesa e dimrit nga 22 dhjetori deri më 4 shkurt,
ndërsa hamsini nga 5 shkurti deri më 21 mars, kur fillon pranvera. Emrat arbain dhe hamsin janë
numërorë në gjuhën arabe. Pjesa më e rrezikshme e dimrit janë ato tri ditë, që arbaini i dha hua hamsinit, kur e ngriu plakën “me çka ka”. Genc Kastrati, Kalendari i lashtë shqiptar https://www.ikvi.at/
?p=2952, 15.1.2019.
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gjuhësore, po ashtu edhe kulturore. Në një pjesë të popullit, ashtu si edhe në pjesë
të Kumanovës, por edhe Kosovës, është më i përhapur varianti i rrëfimit me të
ashtuquajturat “hamsaini” dhe “arbaini”; pjesa më e rrezikshme e dimrit janë ato tri
ditë që arbaini i dha hua hamsinit, kur e ngriu plakën “me çka ka”. Ai iu lut:
“Arbain o vëlla, më jep tri ditë hua, t’a ngrij plakën me çka ka”.12
Kjo e dhënë e varianteve në shqipe, në pjesën e Maqedonisë, vërehet se ka një
prerje gjeografike, ngase nga Kërçova e më në jug (Struga) del varianti ku marsi i
drejtohet prillit:
Në kontekst të etnokulturës ballkanike, kalendari popullor ka lëvizje dhe saktësisht
është vështirë të përcaktohet. Kështu gjuhëtarja ruse Ana Plotnikova, kur flet për
sferën e kalendarit popullor, rrëfimin e Plakave e vendos në grupin kulturorgjuhësor ballkanik dhe ballkano-sllav.13 Ajo, në aspekt të kalendarit, e jep atë më
14 mars, kur në pjesën më të madhe shqiptare festohet Dita e Verës. Por, duhet të
pranojmë se një periudhë të përafërt e kemi dëgjuar gjatë intervistave edhe te
shqiptarët: ...tri dit para Ditës Verës, tri dit mbas ditveres, e do t’dalim ka kriza
(mendon në kohën e ftohtë).14 Rrëfimi që e jep Plotnikova është plotësisht i njëjtë,
mirëpo ajo e jep variantin tjetër, ku thotë se – sipas legjendës – marsi ashtu si
shkurti ka pasur 28 ditë dhe se marsi i është drejtuar prillit për tri ditë hua, i cili ka
pasur 33 ditë.15 Variantet duhet të pranohen si të tilla pa tendencë të mbizotërimit të
njërit mbi tjetrin, ngase shohim se gjithandej ka lëkundje e lëvizje dhe nuk mund të
thuhet se cili është varianti i saktë.
Rrëfimet për Plakat shpesh e bartin edhe informacionin e vendndodhjes që ndryshon dhe ka të bëjë me banorët e një vendi. Veprimi vendoset në ndonjë mal,
përmes të cilit bëhet përcaktimi lokal i një mali, që ka lidhje me vendbanimin e
tyre, zakonisht të ndonjë mali të afërt, si p.sh. banorët e Rekës së Epërme, ashtu si
edhe ata të Patishkës,16 edhe pse janë të vendosur në një regjion tjetër, me lëvizjet
që kanë bërë, në rrëfim e kanë ruajtur vendbanimin e parë dhe thonë se plaka ka
dalë në Korab. Varianti i Kërçovës e jep malin e Cejlocës.

12

Genc Kastrati, Kalendari i lashtë shqiptar https://www.ikvi.at/?p=2952, 15.1.2019.
Ана А. Плотникова, Етнолингвистичка програма во македонскиот пункт на „Малиот
дијалектошки атлас на балкански јазик“, www.iea.pmf.ukim.edu.mk?EAZ/EAZ-00/Plotnikovamak-EAZ-00pdf , 29.6.2016.
14
Kadime Shaqiri amvise (1969), e f. Patishkë. Intervista u zhvillua në shtëpi të Rushit Shaqirit në f.
Patishkë, më 14 Mars 2015 – Dita e Verës. Intervistën e realizuan: Ibe Mustafa dhe Bukurie Mustafa.
15
Ана А. Плотникова, Етнолингвистичка програма во македонскиот пункт на „Малиот
дијалектошки атлас на балкански јазик“, www.iea.pmf.ukim.edu.mk?EAZ/EAZ-00/Plotnikovamak-EAZ-00pdf , 29.6.2016.
16
Rrëfimi që e morëm në Patishkë është i vendosur në një regjion krejtësisht tjetër e jo në Rekë, flet
për një vendbanim më të hershëm të tyre dhe kjo dëshmon jo vetëm lëvizjen e këtyre banorëve, por
edhe lidhjen dhe bartjen e rrëfimit me vete.
13
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Rezyme
Historia orale është disiplinë, që ndihmon të ruhet trashëgimia kulturore shpirtërore
te një popull, mirëpo mungesa e hulumtimit dhe mosbartja ose mosinteresimi nga
brezat e rinj, duke ndryshuar mënyrën e jetës, sjellë deri te zhdukja e plotë ose e
pjesshme e saj. Këtu qëndron edhe ideja e trajtimit të rrëfimit të Plakave, duke
marrë parasysh se tashmë shfaqen gjurmët e para të harresës kolektive. Ky rrëfim
është po aq i rëndësishëm për arsye të një identifikimi kulturor, ngase e gjejmë
edhe te popujt e tjerë ballkanikë, që kanë arritur ta “konservojnë” me kohë dhe
tashmë e ruajnë në fondin e tyre të përgjithshëm kulturor.
Në një shtrirje më të gjerë gjeografike Robert Elsi rrëfimin e plakave e shtrin në
mitologjinë e disa popujve të tjerë evropianë. Sipas tij, jepet ky shpjegim: Plakat:
Besim popullor. Është traditë që 29 e 30 marsi dhe 1 prilli të quhen Ditët e Plakave
ose Plakat dhe këto janë të barasvlershme me anglisht ice saints, gjermanisht
eisheiligen, të Europës Perëndimore, d.m.th. të fundit ditë të ftohta të vitit, që në
Shqipëri zakonisht bien në mesin ose në fundin e muajit mars.17
Varianti Babini dini në bullgarishte: "Някога, много отдавна, когато дните
на баба Марта били двадесет и осем на брой, в едно китно селце, сгушено в
скута на планината, живеела заядлива бабичка с две бели козлета. в
последния ден на месеца пекнало слънце и бабичката изкарала по баира
козичките да пори-пат на припек и да си щипнат млади филизи. Но нали си
била заядлива, не пропуснала да се подиграе на баба Марта, че вече си отива
и се изпровикнала към гората: „Марта - парта, къш, изкарах си козичките е-е-е..." Ядосала се баба Марта, но времето й свършвало. Полетяла тя към
своето братче февруари и го помолила да й заеме три дни от своите. и нали
е братец, харизал ги Февруари на кака си. Че като се развилняла Марта,
разфучал се вятър и сковал с лед цялата земя. вледенила се и бабичката с
двете козички, както рипали по полянката. Оттогава Марта станала с три
дни по-голяма, а народът почита тия дни, не работи полска работа, да не
разсърди старицата, че да затрие реколтата. В някои селища наричат тези
дни още „заемни" и тогава садят фасул край къщите, защото става посладък и по-малко „звучен". Ако времето е ясно и хубаво тогава, хората
знаят, че копринените буби през пролетта ще бъдат здрави и много
пашкули ще има. Ако е облачно и дъжделиво, бубите ще са болнави, а
реколтата от плодове Varianti i Tetovës: Plaka o kan heret/ ende nuk u kon pranver/ kan desht dale
n’stan me dhen/ me dhait/ edhe i kan thon/ kta kojshit okolla dikush/ mos se sham
heret ije/ ka kon muji fror/ edhe ajo i thot// fundi i mujit fror/ thot jo jo/ heret pa
17

Robert Elsie, “Leksiku i Kulturës Popullore Shqiptare”, Besime, mitologji, fe, doke, rite, festa dhe
veçori kulturore, Skanderbeg books, 163.
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heret/ uni ka me dal n’stan me dhent/ ene shkon plaka/ shkon plaka/ edhe i ujdis
agje ato enët/ çi duhe të boje bilmetinn/ ato punët e stanit// edhe sa shkon plaka/
kur fillon/ bjere bor/ me të madhe/ plaka çuditet/ thot o si nuk i nëgova/ ato kë më
than/ ato t’vjetrit çi ishin/ edhe vdor e madhe/ ene // i mbulon/ edhe dhent/ edhe
dhit/ ene plakën/ ene sot e ksaj dite/ ajo përmende si legjend ka mbett/ n’bjeshk
ështe/ kit ato dhent si jan kon/ plaka/ dhent/ jan gurëz ma të vogli// plaka osht nji
gur ma i madh/ edhe sot e ksaj dite/ përmendet/ mos dilni pun e pa pun/ të shkoni
shetajtni/ se kur najsin plakat// plaka iu lut Martit/ shkurti osht/ tre ditë ma i
shkurt/ i ka lut Martit/ i ka thon: O Mart e vlla/ m’i gjer tri dit hua/ jo jo plaka/ se
harova/ frori e ka lut/ Mart e vlla/ se o këzdis frori me plakën/ se ka shku para
vaktit te stani/ se e ka këzdis/ dhe i ka thën/ Mart e vlla m’i jep tri dit hua/ ta mbajti
plakën me gjith çi ka/ ene i jep Marti tre dit/ tre dit/ vdor e madhe/ kiamet i madh/
ene plaka jet me dhi///18
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MBI DISA VEÇORI TË FOLKLORIT
MUZIKOR SHQIPTAR
ABSTRAKT
Në këtë punim janë trajtuar disa çështje të folklorit muzikor shqiptar që ndërlidhen me etapat e zhvillimit të tij nëpër shekuj, me aspekte të rëndësishme të realitetit aktual historik, me fatet e shqiptarëve dhe jetën e tyre. Gjurmët e lashtësisë
së folklorit muzikor argumentohen në mënyrë të denjë shkencore përmes këngësh
homofone të karakterit recitativ, ndërkaq nuk mungojnë as sqarimet për ekzistencën e hershme të formave dyzërëshe e shumëzërëshe. Ndikimi i frymës orientale
në muzikën tonë tradicionale ka qenë më i theksuar në qendrat urbane, kurse vendet rurale kanë mundur që ta ruajnë për një kohë më të gjatë pastërtinë dhe origjinalitetin e krijimeve muzikore. Zhvillimi i telekomunikacionit dhe i radiodifuzionit gjatë shek. XX krijoi kuptim të ri për folklorin si rezultat i pasivitetit dhe indiferencës së njerëzve në reproduktimin dhe jetësimin e vlerave të muzikës popullore. Edhe pse zhvillimet bashkëkohore i kanë shkaktuar telashe këtij arti, duke e
shtrembëruar dhe duke e zhvendosur nga kursi tradicional e kombëtar, megjithëkëtë ka akoma shqiptarë të mirë, kombëtarë të ndershëm, rapsodë të mrekullueshëm, ustallarë të zotë dhe muziktarë të përgjegjshëm, që merren me përvetësimin
pozitiv të traditave më të mira të së kaluarës në funksion të pasurimit e të
evoluimit të tyre me krijime të reja duke e ruajtur në mënyrë fanatike gjuhën e
muzikës shqipe.
Fjalë çelës: folklori muzikor, tradita fshatare, muzika qytetare, bordun, veglat
muzikore, vallet popullore, muzika polifonike, ndikimi oriental, turbo-folku,
tallavaja.

*
**
Nënqielli shqiptar është zonë ku gërshetohen elementet kulturore oksidentale me
ato orientale, hapësirë e pasur me tradita të llojllojshme, vend i formave dhe tipave
të larmishëme të shprehjes artistike, gjeografi muzikore përplot me elemente që
barten prej periudhës kulturore para-antike dhe antike deri në kohët më të reja.
Folklori muzikor, si pasuri më e çmuar e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të
shqiptarëve, ka realizuar një rrugëtim të gjatë e të vështirë përgjatë historisë
shumëshekullore, duke u bërë kështu pjesë e praktikës së gjerë popullore dhe të
përditshme.
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Meqë e kaluara muzikore e shqiptarëve, për shkak të të dhënave të pakta, nuk është
e njohur sa duhet, ndarja e saj në etapa duhet të kryhet domosdo sipas epokave
shoqërore-historike, në të cilat kanë jetuar shqiptarët dhe paraardhësit e tyre.
Andaj, pasqyrën historike të muzikës shqiptare do ta trajtojmë në katër periudha të
zhvillimit:
- koha e vjetër (prej antikitetit deri te rënia e këtyre viseve nën sundimin osman);
- koha gjatë sundimit të Perandorisë Osmane;
- koha pas çlirimit nga Perandoria Osmane;
- koha jonë – bashkëkohore.
Kur flasim për kohën e vjetër duhet të mbështetemi domosdo në të dhënat
arkeologjike, në dokumentet e vjetra dhe në dëshmitë e fqinjëve të cilët kanë pasur
marrëdhënie shumëshekullore me paraardhësit tanë nga çka rezulton se “ilirët e
zhvilluan muzikën në të gjitha drejtimet që njohu muzika e kohës së tyre”.1 P.sh.
Straboni, gjeograf dhe historian i Greqisë së Lashtë, thotë për dardanët (paraardhësit e shqiptarëve) se “nuk e lënë muzikën me një anë, por përkundrazi përdorin
kurdoherë fyej dhe vegla kordofone”2. Kënaqësitë e jetës i shoqëronin me muzikë e
valle, ndërsa i binin fyellit dhe kishin një kërcim të ngadalshëm të njohur si jambik
molos, dy detaje këto karakteristike për dardanët dhe molosët.3 Nga hulumtimet e
ndryshme dhe të shumta për të kaluarën dhe të tanishmen e shqiptarëve rezulton që
“muzika dhe vallet popullore kanë një vazhdimësi të pandërprerë që nga kohët e
lashta e deri më sot”.4
Se “Ilirët kanë kënduar këngë lufte të shoqëruara me fyej dhe gajde”5 dhe se
gjithashtu kanë kërcyer valle luftarake me shpata të zhveshura, flet edhe autori dhe
kryemurgu i njohur francez Pierre Bauron, duke vënë në dukje trimërinë e paraardhësve tanë, dashurinë për atdheun dhe në një farë mënyre faktin se kemi qenë
gjithnjë një popull paqësor me fqinjët...6, në mesin e të cilëve ka pasur edhe prej
tyre që janë ruajtur nga ndikimi i muzikës ilire. Kuptimplotë është edhe fakti se
Aristoteli (“Politika”, VII) i këshillonte bashkatdhetarët e vet që të mos i shtjellonin jonet në gamën frixhiane (në shkallën modale me dy tetrakorde simetrike dhe
me gjysmëtone midis gradëve 2-3 dhe 6-7), sepse kjo gamë mbahej si njëra nga
veçoritë e muzikës ilire, e interpretimit në instrumentin Bicurelja (gr. Phrygianauloi; lat. Tibiaephrygias.)7
“Kënga është e natyrshme për njeriun sa edhe fjala. Nga kjo del se njerëzit e parë
duhet të kenë qenë po ashtu këngëtarët e parë. Disa britma (klithje) të thirrjeve, të
1

Simon Gjoni dhe Zana Shuteriqi, Akademia e Shkencave e RPSSH, “Fjalori Enciklopedik Shqiptar”, Zëri “Muzika”, fq. 734.
2
Strabonis, Gjeographica, libri VII, kapitulli 316.
3
Marin Mema, Si e shijonin jetën Ilirët dhe ku ndryshonin me grekët e lashtë? http://www.njekomb.
com/?p=70632
4
Thoma Kacori, “Shqiptarët janë pasardhësit e ilirëve”, “Revista Haemus”, nr. 18-20, v. 2003, fq. 25.
5
Ludvigvon Thalloczy, “Illyrisch-Albaniche orschungen I”, Munchen und Leipzig 1916.
6
Pierre Bauron, LesRivesIllyriennes (Brigjet Ilire), Paris, 1888, fq. 350.
7
Ramadan Sokoli dhe Piro Miso, Veglat muzikore të popullit shqiptar, ASHRPSSH, Instituti i kulturës popullore, Tiranë, 1991, fq. 29-30.
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gëzimit, të hidhërimit, gjithsesi, tashmë kanë një karakter muzikor të kapshëm,
meqë ato mund të shënohen me nota. Shfaqjet vokale, pra, gjithsesi dhe gjithkund,
u duheshin kohëve parahistorike”.8 Andaj me plot të drejtë mund të theksojmë se
gjurmë arkaike në muzikën tonë janë edhe “elementet thirrëse, drejtuese e nxitëse
që i gjejmë rregullisht në fillim dhe në mbarim të frazave melopoetike, apo të këngës,
e ndonjëherë edhe në mes të frazave”9 të llojit: hej, more, o-o, eu, oj, mori etj.
Në mungesë të parteve të shkruara ose regjistrimeve konkrete nga ajo kohë e vjetër,
ne do të mbështetemi në elemente të antropologjisë muzikore, pra në nevojën e
krijimeve muzikore për qëllime besimi, në thurjen e teksteve përmes këngës dhe
besimit në zërin njerëzor, si një element i fuqishëm në komunikimin me fuqitë e
ndryshme natyrore dhe përtejnatyrore, me qëllimin e fundit për kultin e pjellshmërisë. Për dukuri të tilla flasin edhe karnavalet shqiptare (ilire), që organizohen
edhe sot e kësaj dite. Si dëshmi e fuqishme për ekzistencën historike të muzikës
shqiptare janë edhe këngët e Buzmit, të Shëngjergjit, të Dodolëve etj., që i përkasin
një kohe të vjetër, pagane, para krishtere, paraislame.
Pastaj, tepër të lashta janë edhe zhanret tjera, si p.sh.: ninullat, vajet, këngët e
eposit legjendar etj. “Përmbajtja thellësisht lirike, melodika e ndjeshme recitative,
sistemi modal/tonal diatonik i gjymtë, metrika/ritmika gjysmë ose krejtësisht e lirë,
karakteri a cappella etj., janë vetëm disa nga tiparet që dëshmojnë elementin arkaik
të ninullave dhe vajeve. Pastaj, tiparet strukturoro-formalë të muzikës së eposit
heroik legjendar i japin asaj një pamje origjinale, individuale, të papërsëritshme.
Shtrirja modale/tonale në kuartë, kuintë ose sekstë; shkallët e llojeve të vjetra
dorianë e frigjianë, që formohen nga katër, pesë ose gjashtë tinguj të ndryshëm; roli
i veçantë i gradës së pestë në ndryshimin, pasurimin dhe zhvillimin melodiko-modal; formimi në përgjithësi nga intervale të vogla (primë, sekondë e vogël, sekondë
e madhe, tercë e vogël, etj.); intervali melodik karakteristik i sekondës së vogël, i
cili merr pjesë gjallërisht në ndërtimin e frazave muzikore; valëzimet e tingujve, si
rregull, nga lart-poshtë, duke ndjekur shpesh kritere sekuenciale; parapëlqimi më
tepër i lëvizjeve graduale etj., janë dëshmi të mjaftueshme se muzika njëzërëshe
shqiptare i ka rrënjët thellë në të kaluarën.”10
Pra, me fjalë të tjera, edhe ninullat, edhe vajet, edhe këngët e eposit legjendar, edhe
këngët rituale (të Buzmit, të Dodolëve etj.), që të gjitha në vete ngërthejnë elementin recitativ, deklarativ, folës, pra një përbërës që flet qartë dhe saktë për lashtësinë
e muzikës sonë.
Nga ana tjetër, edhe muzika shumëzërëshe është një bashkudhëtare e denjë e
kulturës muzikore të shqiptarëve. Ndërkaq, kur flitet për muzikën dyzërëshe, ajo
është pasuri jo vetëm e shqiptarëve të kësaj ane, por edhe e popujve të tjerë të
8

Albert Lavignac, La musique et les musiciens, Nouvelle Edition, Librarie de la grave, 15 Rue Soufflot, Paris, 1924, fq. 442.
9
Rexhep Munishi, Këngët malësorçe shqiptare, Instituti albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1987, fq.
65.
10
Spiro Shetuni, Origjina e muzikës tradicionale shqiptare, Koha jonë, 20.01.2018.
http://www.kohajone.com/2018/01/20/origjina-e-muzikes-tradicionale-shqiptare/
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Ballkanit (me të cilët kemi dhënë e kemi marrë), siç janë: maqedonasit, bullgarët,
boshnjakët, kroatët, serbët dhe malazezët.
Në vitin 1952 muzikologu i mirënjohur boshnjak, Cvjetko Rihtman (1902-1989),
shprehu mendimin, sipas të cilit të kënduarit tradicional shumëzërësh në Gadishullin e Ballkanit është ndoshta mbetje e kulturës së vjetër trako-ilire.11 Pas
Rihtmanit, vetëm disa vite më vonë, në vitin 1958, etnomuzikologu i shquar
bullgar, Nikolaj Kaufman (1925-), e mbrojti thuajse të njëjtën pikëpamje.12 Ndërsa
në vitin 1965, Ramadan Sokoli, mes tjerash shënoi: “Arkeologjia dëshmon se cula
dyjare, bishnica, gajda e të tjera vegla diafonike janë përdorë në këto vise që
përpara epokës sonë. Njena tytë e veglave të mësipërme vlen për jonet, ndërsa tyta
tjetër nxjerr vetëm një iso, d.m.th. një pedal”13, pra një teknikë që është praktikuar
edhe në traditën vokale. “Koncepti i përgjithshëm i polifonisë vokale është rrjedha
e njëkohshme e dy ose më shumë zërave me individualitet më të madh ose më të
vogël... Në këtë kategori janë përfshirë edhe këngët me burdon të vazhdueshëm,
këngë tek të cilat njëri nga tingujt është i vendosur mirë, solid dhe nuk merr pjesë
në shtjellimin melodik; këto janë gjithashtu këngët që ne jemi mësuar t’i përcaktojmë si ‘heterofonike’”.14
Në Evropë termi iso(n) njihet si “burdo” ose “bordunus”, term që vjen nga
latinishtja. Në Francë quhet “bourdon”, në Itali “bordone”, në Gjermani “bordun”,
në Angli “burdon”. Pra, “bordun”-i, i përdorur gjerësisht në Europën Perëndimore,
shërben për të treguar efektin harmonik ose monofonik, si dhe shoqërimin e
mbajtur e të vazhdueshëm të një note ose akordi gjatë një pjese muzikore ose
kënge. Fjala “bordun” përdoret edhe për t’iu referuar tingullit që prodhon një
instrument muzikor duke dashur ta krijojë të njëjtin efekt, atë të isos. Termi
“bordun” përdoret në përkthimin shqip të citimeve të autorëve të huaj, por edhe për
respekt të Beniamin Krutës, i cili në punimet e tij ka parapëlqyer ta përdorë termin
“bordun” në vend të termit “iso”, kjo për arsye se ka dashur të mos e ngatërrojë
“isonin” bizantin me “ison” sekulare (profane, jo-kishtare) tradicionale shqiptare,
prandaj dhe “borduni” qartësisht do të nënkuptonte: jo-bizantine.15

11

Cvijetko Rihtman,“Les forms polyphoniques dans la musique populaire de Bosnie et d’Hercegovina.” Journal of the International Folk Music Council,1952, IV:30–5.
12
Nikolay Kaufman, “Die Mehrstimmgkeit in der Lied folklore der Balkanvolker.” Beitrage zur Musik wissenschaft,1967, IX:2–21.
13
Ramadan Sokoli - Folklori Muzikor Shqiptar, Morfologjia, Tiranë, 1965, fq. 135.
14
Ernst Emsheimer, “Polyphony in Folkand Art Music: Some remarkson European Folk Polyphony”
/ ”Polifonia në muzikën folklorike dhe kulte: Disa vërejtje mbi polifoninë folklorike europiane”, në
“Journal of the International Folk Music Council”, W. Heffer & Sons Cambridge, UK, vol. 16, 1964,
fq. 43–46.
15
Eno Koço, Mbi këndimin shumëzërësh tradicional vendas, Forumi i IX i Akademisë Shqiptare të
Arteve dhe Shkencës - Kënga polifonike shqiptare dhe kontributi i bartësve të saj nëpër shekuj – Tiranë, 25 Nëntor 2015.
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Curt Sachs-i pohon se tingujt e mbajtur të shoqërimit (burdonet) kanë natyrë të
lashtë: dhe se në pellgun e Mesdheut ato njihen që prej të paktën pesë mijë
vjetëve.16
Duke vëzhguar tipat e ndryshëm të instrumenteve diafonike, si cula-diare, bishnica
dhe gajdeja (instrumente me dy gypa, njëri për melodinë dhe tjetri për ison) dhe që
luhet në to edhe sipas mënyrës së të kënduarit të shumëzërëshit tradicional,
Ramadan Sokoli thekson se “ky pedal asht ma i vjetër se iso-ja e këngëve ‘paladike’ dhe ‘irmologjike’ të liturgjisë bizantine”.17 Këtë lashtësi e pasqyrojnë vetë
tiparet individualë të njëzërëshit dhe të dyzërëshit, si p.sh.: karakteri recitativ,
sistemi modal-tonal, natyra a-cappella (sade) etj. Por, nuk duhet të harrojmë se
gjatë historisë, muzika tradicionale shqiptare, në përgjithësi, ka përjetuar ndërhyrje
të elementeve të ndryshme, që kanë qenë rezultat i zhvillimeve të ndryshme dhe
thelbësore. Për shembull, koha e sundimit osman dhe islamizimi i kësaj pjese të
popullsisë, si një ngjarje e rëndësishme historike, që ka shënuar ndryshime të
dukshme në të gjitha sferat, si në mënyrën e veshmbathjes së meshkujve e sidomos
të femrave, në përgatitjen e ushqimit, në mënyrën e banimit, në urbanizimin e
vendbanimeve, në botëkuptimin për mjekësinë dhe kozmetikën, bujqësinë,
astronominë, arsimin, pastaj në qasjen ndaj gjuhëve orientale me karakter botëror,
ka sjellë gjithashtu risi edhe në kuptimin e edukimit muzikor (përmes leximkëndimit të Kur’anit, mevludit, ilahive, ezanit, këngëve popullore dhe artistike, me
instrumente orientale ose vendore të përshtatura nevojave).18 Pra, muzika, si pjesë e
kulturës tradicionale, nuk ka arritur t’u rezistojë këtyre zhvillimeve, sepse ka qenë
thjesht e pamundur. Futja e elementeve muzikore të Lindjes në muzikën tonë është
bërë jo vetëm përmes mësimit fetar (ndjekjes së mejtepeve), këndimit të ilahive,
ezanit (thirrjes pesë herë në ditë të myezinit nga minarja e xhamisë), përmes
shkuarjes në Mekë të besimtarëve myslimanë, përmes shkuarjes nizamë (ushtarë në
Perandorinë Otomane) etj., por edhe përmes veglave muzikore, si p.sh.: sharkisë,
karadyzenit, surles, defit e kështu me radhë.19 Ndikimi oriental në muzikën tonë
tradicionale vërehet gjithashtu edhe përmes këngëve që kanë dalë si rezultat i
pranimit të Islamit, si p.sh. këngët e synetit, këngët e kënasë, këngët e Bajramit etj.
Derisa në të kaluarën muzika tradicionale është karakterizuar me ritëm të
njëtrajtshëm, të thjeshtë, me natyrën a-cappella e kështu me radhë, në kohën e
islamizimit të këtyre trojeve janë shfaqur edhe ritmet e përziera dhe të çrregullta,
janë vërejtur gjithashtu edhe ndikimet e shkallëve turko-arabe të futura, para së
gjithash, përmes veglave muzikore (kavalleve dhe surleve) e që u bënë pjesë e
formacioneve muzikore të traditës qytetare. Përdorimi i sekondës së zmadhuar,
16

CurtSachs, The RiseofMusic in the AncientWorld. EastandWest, W. W. Norton&CompanyInc.,
NewYork, 1943, në botimin italian të SansoniEditore, 1963, fq. 263.
17
RamadanSokoli, Folklori Muzikor Shqiptar, Instituti i folklorit, Tiranë, 1965, fq. 135.
18
Nexhat Ibrahimi, Disa veçori të përhapjes së Islamit në disa pjesë të Ballkanit, Zëri Islam, 5 prill
2015. http://www.zeriislam.com/artikulli.php?id=3072
19
CvijetkoRihtman, Orijentalniuticaji u tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine, Narodno
stvaralaštvo – Folklor 21, Sarajevo, 1982, (82-84): 10-21.
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mekamit, melizmatikës dhe fjalëve turke në formën e refreneve (jalla, aman, hajde,
hopa etj.) dhe termeve të tipit: sallem, ovardare, dollame, pazar, sahat, derdimen,
dyqan, allafranga, agobaba, sabah, sefa, viron, vilat etj., janë gjithashtu elemente
shumë tipike të ndikimit të muzikës së Lindjes në këto vise. Bile edhe atëherë kur
mungon sekonda e zmadhuar, hasen kombinime melodike dhe ritmike, që ngjasojnë me natyrën orientale të melodive, si p.sh. pjesët ku hiperfinalisi shkrihet në
finalis, përmes trilerit, kadencat kur zëri udhëheqës bën zbukurime (zgjatje) melodike derisa zëri shoqërues qëndron mbi finalisin, rastet kur përdoren acciaccaturat
dhe tingujt labilë etj.
Elementet e Lindjes ose të Orientit i hasim edhe në emërtimet e valleve, si p.sh.
Vallja e Kallanxhojve, Vallja e Osman Takes, Vallja e Isuf Arapit, Vallja e Kukësit, Vallja e rëndë etj., kërcime këto të shoqëruara me “zurle dhe tupana, instrumente muzikore gjithashtu të proviniencës orientale”20. Prania e instrumenteve, si:
dajres, kavallit, tamburës dhe surles, flet për ndikimin e fuqishëm të Lindjes dhe të
Turqisë në korpusin muzikor tradicional.21Rrjedha dramatike muzikore në
interpretimin me surle zhvillohet me zëvendësimin e herëpashershëm të unisonit,
heterofonit dhe bordunit, që në një farë mënyre i jep dinamikë linjës melodike.
Mënyra thelbësore e të luajturit në surle nënkupton interpretimin e valëve
melizmatike, ku rreth tingujve rezistues qëndrojnë në mënyrë pompoze zbukurimet
e shumta, karakteristikë e muzikës orientale.22 Sipas të dhënave të deritanishme nga
literatura, praktika e këndimit me dajre dhe struktura metrike asimetrike ndërlidhet
me trashëgiminë orientale.23
Zhvillimi i qyteteve dhe i kulturës qytetare ka sjellë një klimë të re në kulturën
muzikore. Kultura popullore qytetare ka qenë më e ekspozuar ndaj ndikimeve
kulturore të huaja sesa kultura fshatare, e cila nëpër shekuj ka qenë mjaft e mbyllur
dhe, për pasojë, etnikisht më e pastër, më autoktone... Meshkujt që tani më nuk
ishin vetëm bujq dhe blegtorë, por merreshin edhe me zeje të tjera, si dhe me tregti,
u bënë bartës kryesorë të traditës muzikore qytetare. Me ndryshimin e pikëpamjeve
konservatore dhe patriarkale, meshkujt përveç këngëve të kurbetit, të punës, të
atyre revolucionare, filluan të këndojnë edhe këngë dashurie, një zhanër që te
femrat nuk u kultivua deri vonë për shkak të pikëpamjeve të vjetruara…
20

Mirjana Zakić, “The Traditional Instruments of Serbia in The Scope of Permeating with the Easternand Western Balkan Musical Practicesˮ, Research of Dance and Music on the Balkans (International
Symposium, Brčko 06–09. 2007), Brčko: International Musicological Society&Musicological Society
of R. S, Banja Luka; Musicological Society FBiH, Sarajevo; Association for Fostering of the Serb
Cultural-Historical Heritage Baštinar, 2007,37–70.
21
S. Petan, Lambada na Kosovu [Lambada at Kosovo] Beograd: Biblioteka XX vek., 2010, fq. 52.
22
Ђорђевић, В. (1928) Српскенародне мелодије (Јужна Србија), Књиге Скопског научног
друштва, књига прва, Скопље / Đorđević, V. (1928) Srpske narodne melodije (Južna Srbija) [Serbian Folk Melodies (Southern Serbia)], Skoplje: Skopsko naučno društvо, Knjiga prva.
23
S. Pettan, “Аlaturka – ala franga continuum in Balkan music and ethnomusicologyˮ, Research of
Dance and Music on the Balkans (International Symposium, Brčko 06–09. 2007), Brčko: International Musicological Society & Musicological Society of R. S, Banja Luka; Musicological Society
FBiH, Sarajevo; Association for Fostering of the Serb Cultural-Historical Heritage Baštinar, 2007, fq.
89–98.
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“Kur flet për traditën e folklorit muzikor nëpër mjedise urbane, Nikollaj Kallman
thotë se në fillim janë kënduar këngë të huaja, më vonë janë përkthyer tekstet e
atyre këngëve, pastaj mbi ato melodi janë vendosur tekste individuale, ndërkaq në
fund janë krijuar edhe tekste edhe melodi origjinale. Pra, ekziston një dallim i
theksuar në mes shtresës më të vjetër të folklorit muzikor ku ndodhen edhe rrënjët
e këndimit tradicional në raport me atë qytetar (që është tipik për më shumë popuj
ballkanikë) ku ndikimet e huaja kanë qenë ta pashmangshme. Ka ndodhë që një
melodi e njëjtë të haset në shumë vende të tjera; e njëjta melodi të këndohet në më
shumë gjuhë. Kjo ndodh më së shumti me këngët e dashurisë dhe me këngët që nuk
janë të lidhura për ndonjë toponim të caktuar (vendbanim, mal, lum etj.).”24
Periudha pas çlirimit nga Perandoria Osmane është një kohë kur në muzikën
shqiptare fillojnë të futen edhe elemente të tjera, kjo si pasojë e luftërave ballkanike, pastaj zhvillimeve shoqëroro-politike dhe ekonomike. Vajtja e njerëzve të
kësaj ane në kurbet, kontaktet me tregtarë, misionarë dhe kalimtarë të shumtë,
lëvizjet demografike e të tjera, kanë ndikuar dukshëm në muzikën tradicionale.
Sllavizmat (razboj, zabit, zatet, ulicë, etj.) dhe fjalë të tjera kanë depërtuar në folklorin muzikor shqiptar, i cili megjithatë në masën më të madhe i ka ruajtur gjurmët
e praktikës kulturore muzikore të kohës osmane. Kjo periudhë karakterizohet edhe
me ndikimin e traditës qytetare në atë fshatare, parasë gjithash në vendbanimet
periferike (më të afërta me qytetin).
Më vonë, me paraqitjen e radios dhe të televizionit, krahas këngëve qytetare, fillojnë të shfaqen edhe këngë të përpunuara, të prokompozuara, të stilizuara etj. Nën
ndikimin e rrethanave të reja, para së gjithash ndikimit të mjeteve të reproduktimit,
si dhe mënyrës së re të të jetuarit, populli kaloi në një gjendje pasive, në një
pozicion relativisht negativ. “Në sistemin e qarkullimit të folklorit në kohën e
sotme po përdoren gjerësisht edhe mjetet moderne teknike të informacionit, që
kanë një efikasitet të madh transmetues informativ mbi përdoruesit e vlerave
folklorike, pavarësisht nga niveli arsimor i tyre. Krijimet folklorike tani mund të
fiksohen me shkrim, në shirit magnetofoni, në pentagrame dhe mund të qarkullojnë
në mënyrë të ndërmjetësuar nga radioja, televizioni dhe mjete të tjera.”25 Pra, nën
ndikimin e mjeteve elektronike, muzika tradicionale nga dita në ditë po e humbte
origjinalitetin dhe autoktoninë. Thjesht, njerëzit më shumë donin të dëgjojnë
këndim të mirë prej të tjerëve sesa të këndonin vetë.
Vitet e fundit, muzika shqiptare është pushtuar nga rryma të ndryshme muzikore
dhe tendenca të kohës, që e rrezikojnë jo vetëm tregun cilësor dhe konkurrencën e
ndershme, por e dëmtojnë edhe shijen e pastër. Tinguj të zhanreve të huaja kanë
vërshuar lokalet, makinat, radiot, televizionet ..., duke jehuar shumë zëshëm edhe
gjatë mbrëmjeve, ahengjeve dhe ceremonive të ndryshme festive.
Koha jonë (bashkëkohorja) është rezultat i “gërshetimit të tradicionales sonë të
lashtë me elementet e muzikës së popujve të tjerë, nga e cila rezulton një polimetri
24

Nga ligjërata e profesor Gjorgji Gjorgjievit në Institutin e folklorit “Marko Cepenkov” në Shkup,
në shkurt të vitit 2015 (audio-material i incizuar në formatin MP3).
25
Alfred Uçi, Probleme të estetikës, Tiranë, 1976, fq. 20.
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dhe pulsim ritmik me elemente të muzikës orientale turko-arabe, rome, greke,
sllave etj.”26 Për shkak të shkallëve dhe ritmeve teke (5/8, 7/8, 9/8), një pjesë e
mirë e muzikës folk shqiptare përjetohet nga publiku perëndimor si orientale.27
Veçori të improvizimeve orientale hasen edhe në raportet midis elementeve muzikore dhe atyre të vallëzimit të tipit të çoçekut, të valleve greke të ashtuquajtura
syrtos ose elemente të pjesëve solistike të melodive të ashtuquajtura gazella.28
Sot muzika popullore shqiptare është e pambrojtur nga ndikimet e gjithfarshme dhe
të përçudnuara që vijnë gjithandej. “Një formë e promovimit të vlerave më të ulëta
kulturore ose shprehive antikulturore është kultura turbo-folk. Kjo dukuri e cila në
fillim kishte karakter lokal, gjatë fundshekullit XX i përjetoi vitet e arta, kurse në
fillim të mileniumit të ri u bë kulturë dominuese në hapësirat ballkanike.”29 “Turbofolk është një muzikë joorigjinale, sepse ndërtohet nga bashkimi i pakontrolluar i të
gjitha drejtimeve të mundshme folk dhe pop, pastaj i matricave muzikore me tingujt
e melosit turk, grek, bullgar..., si dhe me ritmet rok, tehno, disko... të qëndisura me
tekste të shëmtuara”30, duke e dëmtuar shumë rëndë folklorin muzikor shqiptar. Një
goditje e rëndë për muzikën tradicionale shqiptare është edhe kultura “Tallava” që
mbështetet “në kufirin mes instinktit dhe prirjes, në parimin e improvizimit momental, në cektësinë e njohurive muzikore, në nivelin e ulët kulturor të muziktarëve
dhe në mungesën e shijes estetike”.31 Ky “art”, që nga shumëkush dëshirohet të
prezantohet si vlerë popullore, duhet të luftohet përmes formash të ndryshme, “sepse,
paqartësia e shprehjes së motivit, monotonia e ritmit, thjeshtësia melodike,
johomogjeniteti i rrjedhës poetike, zbukurimet e tepruara melo-ritmike, përdorimi në
masë të madhe i shkallëve të patemperuara, timbri i papastër si pasojë e kombinimit
të paarsyeshëm akustiko-estetik të veglave të ndryshme muzikore, kompilimet dhe
huazimet e vrazhda nga kulturat e tjera dhe nënshtrimi ndaj kërkesave të imponuara
të masës, e bëjnë këtë krijimtari – jo të mirëfilltë dhe joorigjinale”.32
Këto zhvillime në muzikën e sotme shqiptare janë pasojë edhe e burimeve
psikologjike, sociologjike dhe estetike të nxitura nga ngjarjet aktuale që zhvillohen
me një dinamikë të paparë.

Rezyme
Folklori muzikor është një proces i pandërprerë dhe shumë i gjallë, një praktikë që,
me kalimin e kohës, ndryshon dhe u përshtatet kushteve të reja të jetës. Andaj
folklori muzikor është njëkohësisht kategori historike, gjendje faktike dhe proces
26

Bahtir Sheholli, Tradicionalja dhe bashkëkohorja në folklorin muzikor shqiptar, Thesis Kosova, nr.
1, 2008, fq. 143.
27
Ardian Vehbiu, Një kaba e dalë nga dheu, Peizazhe të fjalës, 6 janar 2015. https://peizazhe.com
/2015/01/06/nje-kaba-e-dale-nga-dheu/
28
BahtirSheholli, po aty, fq. 149-150.
29
Bekim Ramadani, Meditim për artin tim, Tetovë, 2016, fq. 50.
30
Po aty,fq. 51.
31
Po aty,fq. 62.
32
Po aty,fq. 63.
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krijues që nuk mund të kuptohet jashtë rrethanave, zhvillimeve dhe ndikimeve të
kohës.
Pavarësisht nga ndikimet, huazimet dhe traditat krejtësisht të huaja, ekzistojnë disa
elementë vendorë, që kanë të bëjnë me gjurmët e intervaleve mikrotonale,
karakterin modal, ritmet e lira, ornamentet improvizuese, procesin e intonimit para
fillimit të këndimit dhe, mbi të gjitha, përdorimin e burdonit, pra elemente që
ndihmojnë jo vetëm në konstruktimin e formave të gjalla të së kaluarës, por edhe
në nxjerrjen e përfundimit se muzika jonë popullore, përkundër ndikimeve të
shumta, në vete akoma i ka përbërësit e qëndrueshëm dhe gjuhën muzikore për ta
quajtur autoktone, burimore, tradicionale.
Është e ditur që në tërë truallin e muzikës popullore shqiptare vepron një numër i
madh krijuesish të cilët përpiqen të flasin me një gjuhë të re muzikore. Ata
përpiqen të sjellin risi të shënueshme në aspektin kualitativ-artistik në këtë fushë të
veprimtarisë, me çka, edhe kur nuk ia dalin të sjellin elemente të reja dhe të
panjohura, së paku mund të dëshmojnë dhe ta përforcojnë vitalitetin e elementeve
meloritmike të formave, të cilat në këto hapësira janë prezentë shumë më herët.33
Krijimet e folklorit muzikor e kanë vulën kombëtare. Ato shprehin mendimet,
emocionet, aspiratat e shqetësimet e njerëzve të popullit, që burojnë nga vetë jeta e
tyre, nga përpjekjet e vështirësitë, nga vendosmëria për të ecur përpara në rrugën e
zhvillimit historik.34 Këto krijime e bartin brenda vetes më shumë të vërtetën sesa artin.
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FILLIMET DHE TRADITA E KËNDIMIT
POLIFONIK NË BOTË
ABSTRAKT
Në muzikë, polifonia është një lloj i strukturës muzikore, ku një cilësi është, në
përgjithësi, mënyra se si aspektet melodike, ritmike dhe harmonike e një
përbërjeje muzikore kombinohen për të formuar zërin dhe cilësinë e përgjithshme
të veprës. Në veçanti, polifonia përbëhet nga dy ose më shumë linja të njëkohshme të melodisë së pavarur, në krahasim me një cilësi muzikore me vetëm një
zë, monofoni ose cilësi me një zë melodik dominues të shoqëruar me akorde, që
quhet homofoni. Brenda kontekstit të traditës muzikore perëndimore, termi
polifoni zakonisht përdoret për t'iu referuar muzikës së Mesjetës së vonë dhe
Rilindjes. Format e barokut, të tilla siç janë fuga, të cilat mund të quhen polifonikë, zakonisht përshkruhen si forma kontrapuntale.
Shumica e rajoneve polifonike të botës gjenden në Afrikën nën-Sahariane,
Evropë dhe Oqeani. Besohet se origjina e polifonisë në muzikën tradicionale
mbizotëron dukshëm shfaqjen e polifonisë në muzikën profesionale evropiane.
Fjalë çelës: muzikë, polifoni, polifoni botërore, polifoni evropiane, polifoni
ballkanike, polifoni shqiptare, këndim me dy ose më shumë zëra, kompozim,
burdon i gabuar (faux-bourdon), interpretim muzikor, polifonia popullore,
polifoni e mësuar, polifonia shkencore, homofoni, terca, seksta, oktava, kuinta,
shumëzëshmëri, kuarta, polifonistë, muzikantë, Rilindje, kompozitorë, motet,
kanon, mesh, gemel (gemelum), kancona, tokata, fuga, diafoni, periudha barok.

*
**

Fillimet dhe tradita e këndimit polifonik në botë
Polifonia klasike (rrjedh nga fjalët antike greke ''shumë-zëra'') dhe ajo krijimtari
muzikore përfaqëson kombinim të shumë zërave të pavarur, të cilët janë të lidhur
me zërat e tjerë sipas ligjeve të harmonisë. Edhe pse krahas kësaj etimologjia e
fjalës polifoni e ka prejardhjen nga gjuha greke, ajo nënkupton “më shumë zona”.
Shikuar nga aspekti i përgjithshëm, termat polifoni dhe harmoni mund të llogariten
si sinonime, të cilat simbolizojnë prosede muzikore, duke përdorur tingëllim të lire
simultan. Në pranimin e këtij punimi, polifonia, në mënyrë ekuivalente, harmonia i
kundërvihet monodisë.
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Marrë më precizë dhe mbi shembujt e muzikës perëndimore evropiane të mësuar,
polifonia përfaqëson sistem muzikor, i cili është përdorur në shekullin XII deri tek
periudha e Renesancës në Evropë.
Polifonia, respektivisht shumëzëshëria, në kuptimin më të ngushtë do të thotë se
rrokja muzikore është e përbërë nga dy ose më shumë linja muzikore të pavarura,
respektivisht ndarje ose zëra. Kështu, sipas kësaj, nën termin polifoni nënkuptohet
vepër e ndërtuar mbi parimet e kontrapunktit, d.m.th. primare horizontale, për dallim nga homofonia, e cila e realizon rrokjen e akordit primar dhe vertikal.
Në literaturën antike greke termi polifoni rrallë është përdorur në kuptimin
muzikor, por kryesisht në aspektin e shumëllojshmërisë së tingullit, për shembull
në aulosin (e Plutarhut) ose në shumëdomethënshmërinë, për shembull në mënyrën
e këndimit të zogjve. Si një shenjë e muzikës shumëzëshe, fjala poliphoni shfaqet
rreth vitit 1300 në traktatin anonim Summa musicae, ku njëzëshmëria bie në
kundërshtim si modus canendi a pluribus diversam observantibus melodiam.
Megjithatë, historia e polifonisë në botë fillon shumë më herët, me zhvillimin e
teknikave dhe formave të shumëzëshmërisë mesjetare. Kështu, në kohët e lashta,
kisha e atëhershme politeiste njihte vetëm homoniminë. Polifonia, me të drejtë, do
të konsiderohet si një zbulim i Mesjetës. Polifonia shfaqet në shekullin XI. Në
paraqitjen e saj bën aluzion poeti Skot Erxhen, në veprën e tij De Divisione
Naturae, ku flet për “interpretim muzikor në pjesë të ndryshme”.1 Pra, historia e
fillimeve të polifonisë në botë mbetet shumë e pasigurt dhe jo e plotë. Megjithatë,
duhet theksuar se dy lloje të polifonisë mund të dallohen ende: polifonia popullore
dhe e mësuar.
Polifonia popullore u dallua nga spontaniteti i theksuar, që buronte nga instinktet
natyrore muzikore. Ajo nuk ishte e ndikuar nga ndonjë teori muzikore dhe më së
shpeshti u zhvillua shumë më e theksuar se në çdo vend tjetër, që është larg nga
Mesdheu. Ajo ka shmangur më shumë se të tjerët ndikimet antike greko-latine. Për
një zhvillim të tillë të polifonisë shkencore, një shembull tipik ishte Anglia. Në
këtë vend polifonia shkencore (në krahasim me atë populloren) ndryshon nga
polifonia e popujve të tjerë, duke përdorur dy prosede që ishin veçanërisht të
dalluar dhe ka të ngjarë të trashëgohen nga gjeniu popullor: gemel (gemelum) dhe
burdoni i gabuar, të cilët karakterizohen me rëndësi me përdorimin suksesiv të
tercave dhe sekstave. Gemeli, që do të thotë vetë fjala, është një këngë me dy zëra,
zëri i dytë i të cilëve shoqëron një terciar të brendshëm ose gjendet mbi temën e
dhënë nga zëri i parë. Të dy zërat duhet “të mbyllen" në njëri-tjetrin, domethënë ata
afrohen për t'u bashkuar me lëvizjet e kundërta.
1

Një literaturë më gjithëpërfshirëse dhe më e përgjithshme mbi polifoninë në botë e sheh: S. Gȕnther,
Moderne Polyphonie, Berlin, 1930. -A. T. Merritt, Sixteenth Century Polyphonie, Cambridgge, 1939.
- L. Spiess, Polyphony in Theorie and Practice from the 9th Century to the close of the 13th Century,
Harward University, Cambridgge (Mass. ) 1947.. - J. P. Thilmann, Probleme der neuen Polyphonie,
Dresden, 1950. -E. W. Mulder Polyphonie, Utrecht,1955. P. Hamburger, Studien zur Volkapolyphonie, Wiesbaden,1976. –H. Sanden, Antike Polyphonyie, Heidelberg,1957. -С. С. Скербаков,
Полифониà и полифоницские формÝи, Москва, 1962. – B. Cervenca, II Contrapupuno nella polifonia vocale classica, Bologna, 1965.
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Burdoni i gabuar (faux – bourdon) është një këngë me tre zëra, që duhet ta
shkaktojë njëkohësisht melodinë kryesore, si dy meloditë paralele të tercinës dhe
kvintinës së brendshme, -dukshëm në kuintin e brendshëm, por të regjistruar,
vetëm për t'u parë, sepse kjo pjesë e tretë, e cila është me sa duket bas ose, siç
nganjëherë quhej, "bourdon" (zukatje), është në thelb bas i gabuar ose burdon i
gabuar. Ajo duhet të këndohet për një oktavë më lart se ajo e regjistruar,
domethënë kjo tingëllon si një kuartinë më e lartë sesa një quintine inferiore ashtu
siç është në temën e dhënë.
Prandaj, mund të kuptohet lehtë pse përpjekjet e para për një polifoni e mësuar, e jo
një polifoni popullore, do të çojnë në rezultate të pazakonta. Pozicioni prioritar për
t’i shmangur tercat dhe sekstat dhe për t’i pranuar si bashkëtingëllore vetëm
oktavat, kuartat dhe sekstat, do të çojë në krijimin e një prosede polifonike të njohur si diafoni ose organum. Megjithatë, duhet të theksohet se, në rrugën historike
në botë, polifonia e përjeton lulëzimin më të madh me Rilindjen, me polifoninë
vokale të kompozitorëve holandezë. Këtu duhet të theksohet se në Francë, për
shkak të trazirave që sunduan gjatë luftës së njëqindvjeçare me anglezët, kultura
muzikore do të zhvendoset në rajonet veriore të Francës, Flandrisë dhe territorin e
Burgundisë.
Kështjella në Burgundi do të zhvillohet në një qendër rindërtimi artistik, i cili do të
sjellë së bashku muzikantë francezë, holandezë, bullgarë dhe anglezë, të cilët do të
përhapin krijime të reja muzikore, që e përfaqësojnë veçanërisht polifoninë. Në atë
periudhë, polifonia do të zhvillohet në dy mënyra: muzika fetare që do të krijohet
në katedralet veriore (Cambreros, Tours, Bryzh, Anvers dhe të tjerë), si dhe këngët
polifonike të një karakteri profan që do të krijohen kryesisht në oborrin e dukës
ushtarak Bugun në Dizhon.
Zotëruesit e vërtetë të asaj periudhe ndërtojnë forma polifonike komplekse të shansoneve, motetëve dhe meshave. Ata e zhvillojnë teknikën e imitimit, veçanërisht
kanonikun, duke punuar me zotërimin e virtytshëm të të gjitha mundësive të tij,
nga imitimi, diminuimi dhe augmentimi. Veprat e tyre janë të shkruara në tre zëra,
katër zëra dhe shumë zëra, të cilët shpesh shkojnë në tetë zëra realë.
Që nga fillimi i vitit 1420, Flandria (Holanda dhe një pjesë e Belgjikës së sotme), si
në pjesën veriore të Francës, polifonia do të vendoset si një stil i ri në prodhimin e
muzikës me brezat e muzikantëve, që do ta përhapin artin e tyre muzikor në vende
të tjera evropiane, së pari në Itali. Dhe, kështu, përveç flamandët, në fakt holandezët, një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e polifonisë së Rilindjes të
shekullit të 16-të do të jepet edhe nga italianët, veçanërisht nga mjeshtërit e
shkollës romake të famshme. Karakteristikat kryesore të stilit të tyre polifonik do të
jenë qartësia dhe koherenca midis muzikës dhe tekstit, me drejtimin diatonik të
zërave, duke shmangur hedhjet më melodike dhe zgjidhjen e drejtë të disonancave.
Në meshat dhe motetet, posaçërisht, do të mirëmbahet madrigali, ndërsa në
kompozimin gjithnjë e më shumë zëra nga gjashtë zëra dhe dymbëdhjetë zëra do të
mbizotërojnë në përbërje.

~187~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 19

Në periudhën barok shfaqja e formave dhe teknikave të reja monodiane dhe
koncertale e pengon stilin tradicional të polifonisë vokale. Megjithatë, polifonia
vazhdon të jetojë brenda stileve komplekse vokale-instrumentale të polifonisë
vokale, siç janë koncerti me shumë zgjedhje, pasia e oratoriumi, ku veprat e
shkruara (korale) të polifonikëve ndryshojnë me ato homofone. Në të njëjtën kohë
lind edhe një stil i ri i muzikës instrumentale polifonike – format e reja krijohen me
teknikën e kontrapunktit: kancona, tokata e, mbi të gjitha, fuga, që do ta arrijë
kulmin e saj në veprat e kompozitorit botëror, i cilësuar si polifonisti më i madh i të
gjitha kohërave. Johann Sebastian Bach.
Kështu, si zhanre polifonike klasike dominuese, kanoni dhe fuga do të imponohen.
Këto forma muzikore do të afirmohen si krijime muzikore të pavarura dhe
universale, por sidomos në muzikën e mëvonshme, nga gjysma e dytë e shekullit
XVII, si dhe me veprat më të mëdha muzikore: suita, sonata, koncerte, sinfonia.
Përveç Johan Sebastian Bach-ut, i cili do ta sjellë mjeshtërinë polifonike në krye,
duhet të theksohet se krijuesit si Ludwig van Beethoven, do të krijojnë modele
polifonike të shkëlqyera vetë, duke e ruajtur madhësinë klasike të polifonisë
kundrejt tendencave të reja bashkëkohore në krijimin muzikor.
Megjithatë, polifonia do të jetë në qendër të krijimit muzikor edhe për kompozitorët e mëdhenj në botë, si Paul Hindemith, Kshichoff Pendercky dhe Alfred
Schnittke, të cilët janë të njohur me format polifonike.
Megjithatë, duhet theksuar se me zbulimin e ndërgjegjes harmonike, polifonia
tashmë i përshtat dhe harmonizon lëvizjet harmonike dhe funksionet tonale në
periudhën e barokut. Dhe, së fundmi, brenda kuadrit të diversitetit muzikor klasik
dhe romantik në mënyrë harmonike, polifonia dhe format e saj përdoren më rrallë,
kryesisht për efektet dramatike të theksuara, për shembull në performansat e
sonatave dhe në performansat përfundimtare.
Me kalimin e shekullit XX interesi për polifoninë ringjallet në botë, sidomos për
formimin linear, deri në rivendosjen e teknikave të imitimit klasik (neoklasicizëm)
dhe domethënie të veçantë fiton në dodekafononë. Ndërkaq, gjatë shekullit XXI
polifonia nuk do të shuhet, por do të përshtatet me sfidat e reja të muzikës
elektronike. Polifonia do të përdoret si një lëndë në muzikën elektronike dhe do të
bëhet e qartë se kapaciteti i saj është të luajë më shumë nota në të njëjtën kohë. Por,
kjo është një temë tjetër.
Polifonia, marrë në përgjithësi, në pjesë të ndryshme të botës, ka lëvizur në drejtime
të ndryshme në zhvillimin e saj, duke u përshtatur me kushtet specifike historike,
ekonomike, sociale dhe kulturore. Dhe, kështu sot polifonia në disa vende vepron si e
zhvilluar dhe në vazhdimësi, diku më pak e zhvilluar dhe në kontinuitet të ndërprerë,
e diku ka shënuar zhvillim më të rëndësishëm dhe sot është në stagnim.
Sidoqoftë, kudo që polifonia e homofonisë përballet, ajo zë një vend më të kufizuar
dhe mund të konsiderohet si një relikt i kohëve të kaluara dhe diku si një lloj kod
identiteti i kulturës së një kombi. Duhet të theksohet se zonat ku është kufizuar dhe
ku ka qëndruar këndimi polifonik janë kryesisht zonat malore, siç janë për
shembull zonat shqiptare polifonike në kolonitë e arbëreshëve në Kalabri dhe
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Sicili, zonat polifonike në Bosnjë dhe Hercegovinë, në Mal të Zi, Maqedoni,
Bullgari, Greqi, Rumani dhe në vende të tjera të gadishullit Ballkanik, por edhe në
Armeni, Spanjë (tek baskët), Francë (Korsikë), në Gjeorgji, Kaukaz, në Sardenjë,
në tërë Gadishullin e Apeninëve etj. Megjithatë, nëpër të gjitha fazat e zhvillimit të
polifonisë së saj shqiptare, pavarësisht se ku është krijuar dhe krijohet (në Shqipëri,
Mal të Zi, Kosovë, Maqedoni, Greqi dhe në diasporën shqiptare), ka arritur
gradualisht të kristalizohet në struktura dhe stile të ndryshme, nga format më të
thjeshta gjer në format më komplekse.2

Resume
Presentation of the beginnings and tradition of polyphonic singing in the world, in
addition to the tendency to present its universality, the goal of the effort is to
emphasize the significance of the specific polyphony sources in the world. With
representation of the universal polyphonic tradition in the world, is created and the
basis for searching for the Albanian musical polyphony as one of the oldest in the
world. The history of the beginnings of polyphony in the world in spite of all
research efforts remain highly uncertain and incomplete. Ever since the beginning
Two types of polyphony are distinguished: folk and learned. The folk polyphony is
distinguished by the emphasized spontaneity derived from the natural instinct. It
was not influenced by musical theories.
The paper presents the historical track of the polyphony, which is experiencing the
greatest flourishing in the Renaissance, with the vocal polyphony of Dutch
composers. The work is followed by the different ones the development of polyphony in Europe and the world.
In the Baroque period, for example the emergence of new monodies and concert
forms and techniques suppresses the traditional style of vocal polyphony. However,
the polyphony continues to live within the complex of vocal-instrumental styles of
the vocal polyphony. At the same time a new style of the instrumental polyphonic
music is born. Polyphony in different regions of the world adapts to the specific
ones historical, social and cultural conditions.
The paper points out that in the zones where folk polyphonic singing was held, are
mainly mountain zones, such as and which are, for example, the Albanian
polyphony zones in the Arbreshi colonies in Calabria and Sicily, in the Balkans,
then in Armenia, Spain (near Basques) in France (in Corsica) in Georgia, Sardinia
and other areas. At all stages of its development, the Albanian polyphony,
regardless of where it was created (Albania, Macedonia, Montenegro, Kosovo or
Greece, as well as in the Albanian Diaspora, managed to gradually crystallize with
its various structures and styles, from simplest to the most complex forms.
2

Beniamin Kruta, Polzphonie albanaise- trait commun et difference dialecta, Studia Albanica, Nr2”
1991, pp. 29-44. – B. Kruta Aperçu général de la polzphonie albanaise et certains aspects des genèse,
in: Kultura popullore, Tirana, 1198O, Nr. 1. – B. Kruta, Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë Jugore (Tipologia), Tiranë,1989.
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TË MËSUARIT E GRAMATIKËS SË GJUHËS
FRËNGE NGA ANA E NXËNËSVE SHQIPTARË
ABSTRAKT
Gabimet që një individ i bën gjatë të mësuarit të një gjuhe të huaj më së shpeshti
shkaktohen nga interferenca e gjuhës amtare dhe asaj që është duke u përvetësuar,
pra në rastin tonë të gjuhës frënge. Interferencat gramatikore kanë të bëjnë me
ndryshimin në strukturën gramatikore dhe elementet strukturore të gjuhës së dytë
nën ndikimin gjuhës amtare.
Në këtë punim do të trajtohen më shumë kategori gramatikore të gjuhës shqipe
dhe asaj frënge si: gjinia, nyja partitive, përemrat vetorë, përdorimi i përemrave
vetorë kundrinorë, parafjalët dhe funksioni i tyre etj. Kështu, nëpërmjet krahasimit të dy sistemeve gjuhësore, të gjuhës frënge dhe të gjuhës shqipe, në rrafshin
morfosintaksor, do të përpiqemi t’i vëmë në pah dallimet dhe ngjashmëritë që
ekzistojnë në mes tyre, si edhe gabimet interferenciale që shkaktohen si pasojë e
këtyre dallimeve. Këto janë gabime gojore dhe me shkrim, gjegjësisht bëhet fjalë
për prova të nxitura në situata të ndryshme, si edhe prodhime spontane
Pra, qëllimi kryesor i këtij punimi është që nëpërmjet një analize të gabimeve
interferenciale gramatikore që i bëjnë nxënësit shqiptarë gjatë të përvetësuarit të
gjuhës frënge, duke marrë parasysh vështirësitë që rrjedhin nga veçoritë e gjuhës
amtare, të kontribuohet në përmirësimin e qasjes pedagogjike të mësimdhënies, si
dhe në tejkalimin e vështirësive gjatë të mësuarit të gjuhës në fjalë.
Fjalë kyçe: të mësuarit, analiza kontrastive, interferenca, gabimet.

*
**

~197~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 19

Hyrje
„Gjuhësia kontrastive supozon se studimi i një gjuhe të huaj ose të dytë nuk paraqet
vështirësitë e njëjta sikurse mësimi i gjuhës amtare“1. Duke u nisur nga kjo hipotezë dhe nga fakti se mësimi i gjuhës së dytë është i ndikuar nga ai i gjuhës amtare,
aplikimi i një pedagogjie specifike të përpunuar në funksion të ngjashmërive dhe
dallimeve ndërmjet strukturave gjuhësore të dy kodeve në kontakt është i
domosdoshëm.
Mu për këtë arsye do t’i analizojmë disa nga kategoritë gramatikore, pra veçanërisht ato të cilat më së shumti paraqesin vështirësi dhe gjatë të përvetësuarit të të
cilave nxënësit bëjnë më shumë gabime, siç janë: gjinia e emrave, nyja partitive,
përemrat vetorë, përemrat vetorë kundrinorë, parafjalët, etj. Njohja këtyre gabimeve është mjaft e rëndësishme për mësimin e gjuhës së huaj.
Për ta realizuar këtë qëllim, pra për themelimin e korpusit tonë, i kemi analizuar
gabimet interferenciale gramatikore të 60 nxënësve të disa shkollave të mesme në
Republikën e Maqedonisë, duke u dhënë fjali për përkthim, si dhe duke iu
parashtruar pyetje me gojë dhe me shkrim, në mënyrë që nëpërmjet përgjigjeve të
tyre të sigurojmë të dhëna të sakta në lidhje me këtë temë.

1. Rëndësia e gramatikës në mësimin e gjuhës së huaj
Për ta kuptuar dhe folur mirë një gjuhë duhet që të njihet mirë edhe gramatika e saj.
Pa njohjen thelbësore dhe të sigurt të bazës së gramatikës, pa ushtrime të shumta
gramatikore, nuk mund të përvetësohet një gjuhë ashtu si duhet. Pra, siç thekson
edhe Maria Brâescu se: „Nëse gramatika nuk është e tërë gjuha, ajo është baza,
skeleti i saj“2. Në këtë pikëpamje, siç dihet, është shumë më e rëndësishme të kuptohet mekanizmi i gjuhës sesa të përvetësohet një vokabular i gjerë ose të zotërohet
një njohje më e madhe mbi letërsinë, për arsye se ndërtimi i njohurive të qëndrueshme mbështetet mu në këtë të kuptuar.
Dihet se çdo gjuhë i ka veçoritë e veta gramatikore që përputhen me ato të gjuhëve
të tjera, por që njëkohësisht, në të shumtën e rasteve, dallojnë deri në atë masë,
saqë e bëjnë të vështirë edhe vetë mësimin e gjuhës së huaj. Këtej rrjedh se krahasimi i dy sistemeve morfosintaksore është më i rëndësishëm, për shkak se është një
fushë veçanërisht e qëndrueshme, pra më e qëndrueshme se ajo e vokabularit, sepse
ekzistojnë gjuhë që e kanë humbur një pjesë të madhe të leksikut të tyre origjinal,
por e kanë ruajtur sistemin morfosintaksor.
Gjuha frënge dhe shqipe, siç dihet mirë, janë gjuhë indoevropiane. Mirëpo, derisa
gjuha shqipe është gjuhë sintetiko-analitike, gjuha frënge është më shumë analitike.
Pra shqipja është gjuhë me lakim rasor, ndërsa frëngjishtja i ka humbur që herët
1

Jean-Paul Vinay, Enseignement et apprentissage dˈune langue seconde, Le Language, Gallimard,
Paris, 1968, fq. 707.
2
MariaBrâescu, Méthodologie de lˈenseignement du français, Bukureşti, 1979, fq. 61.
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mbaresat emërore të trashëguara nga latinishtja. Ky zhvillim i gjuhës frënge nuk
është pa pasoja në fushën sintaksore. Renditja e fjalëve në këtë gjuhë është më
rigoroze, për shkak se pozita e emrit shënon një funksion të fjalisë. Në gjuhën
shqipe, e cila i ka ruajtur mbaresat rasore, pozita e emrit në fjali është më e lirë.
Ky dallim konstruksioni i dy sistemeve është një burim i gabimeve të shumta me të
cilat ballafaqohet nxënësi shqiptar gjatë mësimit të gjuhës frënge. Pra, këtu vjen në
shprehje interferenca gramatikore, e cila zë vend, sipas Uriel Weinreich, „derisa
veçoritë e radhitjes, përshtatjes, zgjedhjes dhe ndryshimit mekanik që i përkasin
sistemit të gjuhës burimore (langue source), përdoren në segmente ekuivalente të
gjuhës që mësohet (langue cible), pra pa i respektuar normat e saj ose veçoritë
gramatikore të gjuhës që mësohet, nuk përdoren nga shkaku se ekziston modeli
ekuivalent në gjuhën burimore”3.

2. Analiza e gabimeve gramatikore që i bëjnë
nxënësit shqiptarë gjatë të mësuarit të gjuhës frënge
Në bazë të rezultateve të korpusit tonë, të cilin e kemi realizuar me 60 nxënës të
disa shkollave të mesme të vendit, kemi vërejtur se nxënësit në përgjithësi formojnë fjali mjaft të shkurtra, por me shumë gabime. Është e qartë se ata përpiqen ta
përvetësojnë gjuhën që janë duke e mësuar, por këto përpjekje bazohen gjithnjë në
strukturat e gjuhës amtare, të cilën ata e njohin më mirë.
Gjatë përvojës disavjeçare, kemi mundur të vërejmë se gabimet më të shpeshta që i
bën nxënësi shqiptar në shkollat e mesme, gjatë të mësuarit të gjuhës frënge, janë:
ngatërrimi i gjinive, përdorimi i nyjes partitive, përdorimi i përemrave vetorë, e
veçanërisht përdorimi i formave të shkurtra të përemrave vetorë, përdorimi i
parafjalëve etj.

2.1. Gjinia e emrave në gjuhën frënge dhe në gjuhën shqipe
„Nuk ka pothuajse asnjë gabim tjetër që e habit më së shumti një të huaj se sa
ngatërrimi i gjinisë“.4 Në gjuhën frënge emrat: le coche, la coche, le vapeur, la
vapeur, le tour, la tour, le livre, la livre, le poêle, la poêle, të cilët janë plotësisht
identikë, mund të dallohen vetëm nëpërmjet gjinisë. Për dallim nga gjuha frënge,
që i ka dy gjini, gjininë mashkullore dhe atë femërore, gjuha shqipe e ka edhe
gjininë asnjanëse. Por, meqë numri i emrave të kësaj gjinie është mjaft i vogël, kjo
nuk paraqet ndonjë vështirësi për nxënësin shqiptar. Problemi qëndron në atë se
ndarja e emrave në gjininë mashkullore dhe femërore nuk është e njëjtë në të dyja
gjuhët. Kjo do të thotë se ka emra të cilët në gjuhën frënge i takojnë gjinisë
mashkullore, kurse në atë shqipe gjinisë femërore dhe anasjelltas. Mu për këtë
3

Uriel Weinreich, Unilinguisme et multilinguisme, Le Language, Gallimard, Paris, 1968, fq. 659.
Joseph Vendryes, Le langage, Introduction linguistique à lˈhistoire, Albin Michel, Paris, 1979, fq.
111.
4
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arsye, nxënësit shqiptarë bëjnë gabime nën ndikimin e gjuhës së tyre amtare. Këto
gabime janë veçanërisht të shpeshta kur një fjalë që i takon leksikut të gjuhës
shqipe është e huazuar nga gjuha frënge. Për shembull:
Gjuhë frënge
Gjuhë shqipe
plage f.
plazh m.
pardessus m.
pardesy f.
dossier m.
dosje f.
Transferi ndërmjet gjinive është i shpeshtë edhe në fjalët me origjinë jo vetëm
frënge, por edhe me origjinë prej gjuhëve të tjera, e që kanë karakter ndërkombëtar,
forma e të cilave është e ngjashme në të dyja gjuhët, si:
Gjuhë frënge
extremité f.
illusion f.
révolution f.
bronchite f.
épithète f.
fondation f.
garde m.
vote m.
parti m.

Gjuhë shqipe
ekstremitet m.
iluzion m.
revolucion m.
bronshit m.
epitet m.
fondacion m.
gardë f.
votë f.
parti f.

2.2. Nyja partitive
Sa i përket nyjave të shquara dhe të pashquara, mund të thuhet se ato nuk paraqesin
ndonjë vështirësi të madhe për nxënësin shqiptar. Megjithatë, karakteristike është
nyja partitive. Kjo nyjë, e cila tregon sasi të pacaktuar të një tërësie ose të një substance të pacaktuar, nuk ka korrespondente në gjuhën shqipe. Këtë mund ta
paraqesim më së miri nëpërmjet shembujve të mëposhtëm:
Gjuhë frënge
Il mange du fromage.
Il boit de l’eau.
Elle prend de la bière.
Elles achetènt des légumes.

Gjuhë shqipe
Ai ha djathtë.
Ai pi ujë.
Ajo pi birrë.
Ato blejnë perime.

Nga këto fjali mund të shihet se si nyja partitive është e përkthyer në gjuhën shqipe
me fjalë që janë në trajtën e pashquar.
Shikuar etimologjikisht, nyja partitive është e formuar nga parafjala de dhe nyja e
shquar (de + le = du, de + les = des).
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Në fjalinë: Prenez de notre fromage, de e ruan vlerën e saj si parafjalë dhe shënon
një raport në fjali. Por, në fjalinë Mangez du fromage, de nuk shënon asnjë raport,
përkundrazi, ajo paraqet nyjën partitive.
Nyja partitive përdoret para emrave të përveçëm të gjinisë mashkullore (përpara
emrave të muzicientëve, piktorëve,...), p.sh.:
 Acheter du Picasso.(Të blesh një pikturë të Pikasos.)
Nyja partitive shkurtohet në de:
- para një emri në numrin shumës i cili është i paraprirë nga një mbiemër cilësor,
p.sh.
 Jˈai mangé de bonnes pommes. (Kam ngrënë molla të mira.)
 Jˈai acheté de bons fruits. (Kam blerë fruta të mira.)
Përjashtim nga kjo rregull bëjnë rastet kur mbiemri është i pandashëm nga emri,
p.sh. des jeunes filles; des grands-parents; du bon sens.
- pas ndajfoljeve të sasisë: beaucoup, peu, assez, tant, trop, combien, pas, plus,
p.sh.
 Beaucoup dˈenfants étaient présents. (Shumë fëmijë ishin prezentë.)
 Il a peu dˈamis. (Ai ka pak shokë.)
 Il est tombé assez de pluie. (Ka rënë shumë shi.)
 Celui-là et tant dˈautres. (Ai dhe shumë të tjerë.)
 Je nˈai pas dˈargent. (Nuk kam të holla.)
Përjashtim bëjnë rastet kur ndajfolja e sasisë është bien ose la plupart, p.sh. bien
du souci; bien des amis; dans la plupart des cas. Megjithatë, në lokucionin bien
dˈautres, siç shihet pas ndajfoljes bien, përdoret de.
Duhet theksuar gjithashtu se pas ndajfoljeve të sasisë: beaucoup, peu, tant,
përdoren nyjat e partitive: du, de la, des, atëherë kur emri është i përcaktuar nga një
plotës ose një fjali lidhore, si p.sh.:
 Jˈai acheté beaucoup des livres de français. (Kam blerë shumë libra të frëngjishtes.)
 Il a pris un morceau du gâteau que vous avez apporté. (Ai ka ngrënë një copë të
ëmbëlsirës që ju e kishit sjellë.)
- pas foljeve në formën mohore:
 Elle ne mange pas de fruits. (Ajo nuk ha fruta.)
 Il ne fait pas de fautes. (Ai nuk bën gabime.)
Por këtu duhet shtuar se në rastin kur përdoret një antitezë, përdoret nyja du, de la,
de l’, des, p.sh.
 Je nˈai pas bu du vin, mais du thé. (Nuk kam pirë verë, por çaj.)
 Ce ne sont pas des oranges, ce sont des citrons. (Nuk janë portokaj, po limona.)
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2.3. Përemrat vetorë në frëngjisht dhe në shqip
Për dallim nga gjuha shqipe, e cila e ka vetëm një formë të përemrave vetorë, gjuha
frënge dallon dy forma të ndryshme të këtyre përemrave: përemra vetorë atonë
(pronoms personnels atones) dhe përemra vetorë tonikë (pronoms personnels
toniques). Që të mund ta bëjmë krahasimin ndërmjet këtyre përemrave, do tˈi
shënojmë të dy seritë:
Gjuhë frënge
Pron. pers. atones
Pron. pers. toniques
je
moi
tu
toi
il
lui
elle
elle
nous
nous
ils
eux
elles
elles

Gjuhë shqipe
Përemrat vetorë
unë
ti
ai
ajo
ne
ata
ato

Pra, siç shihet nga krahasimi i këtyre dy serive, gjuha frënge posedon dy forma të
ndryshme për vetën e parë, të dytë dhe të tretë njëjës të gjinisë mashkullore, si dhe
për vetën e tretë shumës të gjinisë mashkullore, kurse gjuha shqipe e ka vetëm nga
një formë për të gjitha vetat. Këtu mund të thuhet se ky dallim është një burim
gabimesh interferenciale për nxënësin shqiptar. Derisa forma e parë e këtyre
përemrave përdoret gjithnjë me foljen, forma e dytë, e ashtuquajtura e fortë, përdoret në këto raste:
- në përgjigje të shkurtra (fjali pa folje), p.sh.
 Qui veut venir avec nous à la piscine?
- Moi.
- për të vënë në pah një person ose në mes të shprehjeve cˈest ...qui, c’est...que,
p.sh.
 Cˈest lui qui nous a aidé. (Ky është ai që na ka ndihmuar.)
- në shkallën krahasore,
 Paul est plus grand que toi. (Poli është më i madh se ti.)
- pas parafjalëve avec, sans, pour, chez, etj.,
 Ils vont au théâtre. Tu vas avec eux? (Ata shkojnë në teatër. A shkon ti me ata?
- në mënyrën urdhërore (forma pohore),
 Donne-lui ce disque! (Jepi atij këtë disk !)
 Envoyez-moi une lettre! (Më dërgoni një letër!)
Duhet theksuar se, përkundrejt sqarimeve, nën ndikimin e gjuhës amtare, nxënësi
shqiptar bën gabime të llojit si:
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 Qui est entré dans la classe?
ai përgjigjet kështu:
- Je! në vend që të thotë:
- Moi!
Pastaj,
 Je pars sans tu, në vend që të thotë:
Je pars sans toi.
 Elle est venue avec ils, në vend të.
Elle est venue avec eux.
Si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhën frënge përemri vetor përdoret si kundrinor i drejtë dhe i zhdrejtë. P.sh.:
 Je l’ai rencontré. (E kam takuar atë.)
 Je lui ai dit la verité. (I kam thënë atij të vërtetën.)

2.3.1. Vendi i përemrit kundrinor
Në gjuhën frënge, si përemri kundrinor i drejtë, ashtu edhe përemri kundrinor i
zhdrejtë, vendoset përpara foljes, te kohët e thjeshta, kurse te kohët e përbëra para
foljes ndihmëse, me përjashtim të mënyrës urdhërore (forma pohore), ku ai vihet
pas foljes. Për shembull:
 Je le sais. (Unë e di atë.)
 Elle lui parle. (Ajo i flet atij.)
 Elle mˈa raconté une longue histoire. (Ajo më ka rrëfyer një ngjarje të gjatë.)
 Ecrivez-nous! (Na shkruani!)
Në rastin kur folja është e paraprirë nga dy përemra kundrinorë, kundrinorët e
zhdrejtë me, te, nous, vous, vihen përpara kundrinorëve të drejtë. Për shembull:
 Il me lˈa dit. (Ai më ka thënë atë.)
 Je vous le répète. (Ju përsëris këtë.)
 Je te la donne. (Ta jap atë.)
Sa i përket gjuhës shqipe, duhet thënë se përemrat vetorë, përveç trajtave të plota
(të theksuara), kanë edhe trajta të shkurtra (të patheksuara) në rasat dhanore e kallëzore, si në njëjës ashtu edhe në shumës: mua, më; ty të; atij/asaj i; atë, e; neve,
na; ne, na; juve, ju; atyre, u; ata/ato, i5. Siç mund të shihet, trajtat e shkurtra të
vetës së parë dhe të dytë, sikurse edhe në gjuhën frënge, kanë forma të njëjta në
rasën dhanore e kallëzore: (mua) më, (ty) të, (neve/ ne) na, (juve/ ju) ju.

5

Fadil Sulejmani, Praktikumi i gjuhës shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1981, fq. 66.
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Trajtat e shkurtra të rasës kallëzore shërbejnë si kundrinorë të drejtë, kurse ato të
rasës dhanore si kundrinorë të zhdrejtë. Ato mund të përdoren vetëm ose bashkë
me trajtat e plota. Për shembull:
 Pse nuk më tregon mua?
 Nuk të tregoj.
Trajtat e shkurtra të përemrave vetorë, kur vijnë pranë njëra tjetrës, në të shumtën e
rasteve, bashkohen në një trajtë të vetme. E para është gjithnjë e rasës dhanore, e
vetës së parë, të dytë dhe të tretë, njëjës ose shumës, kurse e dyta është ajo e rasës
kallëzore, e numrit njëjës e ose e numrit shumës i. Për shembull:
 Ty ta sqarova (atë).
 E vërejta (atë).
Pra, mund të thuhet se vendi i trajtave të shkurtra të përemrave vetorë në gjuhën
shqipe është i ngjashëm me atë të përemrave kundrinorë në gjuhën frënge, prandaj
kjo nuk do të paraqiste ndonjë problem të madh gjatë mësimit të gjuhës frënge.
Megjithatë, konfuzioni te nxënësi shqiptar paraqitet nga përdorimi i trajtave të
plota në gjuhën shqipe, të cilat mund të përdoren para ose pas foljes. Për shembull:
 U thashë atyre, ose
 Atyre u thashë.
Duke u nisur nga gjuha amtare, sipas modelit të mësipërm, nxënësi shqiptar do të
thotë:
 Jˈai dit leur, në vend të:
 Je leur ai dit.
Ose fjalinë:
 Ajo i ndihmon atij, do ta përkthejë si vijon:
 Elle aide lui, në vend të:
 Je lui aide.
Pastaj për:
 Ju pashë juve, ai thotë:
 J’ai vu vous, në vend të:
 Je vous ai vu.

2.3.2. Parafjalët dhe funksioni i tyre
Klasifikimi i parafjalëve në gjuhën frënge, sipas Pierre Le Goffic,6 është bërë i
vështirë për shkak të karakterit abstrakt dhe shumë polisemik, si edhe për nga larmia e origjinës dhe formimit të tyre, kështu që dallohen disa grupe të parafjalëve:
- parafjalëve themelore: à, de, en, par, pour;
6

Pierre Le Goffic, Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris, 1994, fq. 420.
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- parafjalë kryesisht hapësinore ose hapësinoro-kohore: dans, sur, sous, vers, dès;
- parafjalë ndajfoljore: avant, après, devant, derrière, depuis;
- parafjalë që tregojnë relacione: avec, chez, contre, entre, envers, malgré, outre,
parmi, sans, selon.
Më të përdorura dhe më polisemike janë parafjalët à dhe de. Këto dy parafjalë dallohen nga të tjerat jo vetëm për nga vetitë morfologjike për tˈu shkrirë me nyjën e
shquar, por edhe në planin semantik me një polivalencë të madhe.
Në fjalitë:
 Il vient de Marseille (Ai vjen nga Marsej-i) dhe
 Il va à Lyon (Ai shkon në Lion),
ka një kundërvënie të kuptimeve në mes të këtyre dy parafjalëve, sepse edhe fjalitë:
 Il vient à Marseille (Ai vjen në Marsej) dhe
 Il va de Lyon (Ai shkon nga Lion-i),
do të ishin të mundshme, por do të nënkuptimin diçka tjetër. Pra, të dy parafjalët na
paraqiten si dy shigjeta me kahje të kundërta.7 Një kundërvënie e tillë na paraqitet
edhe atëherë kur kuptimi nuk është hapësinor dhe konkret. Për shembull:
 Jˈoffre un cadeau à ma soeur (I jap një dhuratë motrës sime) dhe
 Jˈai reçu un cadeau de ma sœur (Kam marrë një dhuratë nga motra ime).
Në fjalinë:
 Il est à Lyon (Aiështë në Lion),
parafjala à nuk tregon kahje, por kuptim hapësinor.
Megjithatë, duhet thënë se kuptimi i plotë që i përcakton këto dy parafjalë si të
kundërta nuk vlen në tërësi për përdorimet e tyre përkatëse. Për shembull, në
fjalitë:
 Je suis obligé de partir – On m’oblige à partir dhe
 J’ai lˈhabitude de parler – Je suis habitué à parler,
parafjalët à dhe de quhen «të zbrazëta» (vides), sepse roli i tyre është vetëm se
sintaksor, por jo edhe semantik; ato tregojnë një relacion gramatikor pa shprehur
ndonjë kuptim të caktuar.
Këtu duhet theksuar se janë mu këto parafjalë «të zbrazëta» që më se shumti krijojnë
konfuzion te nxënësi shqiptar. Në fakt, ai shpesh i zëvendëson njëra me tjetrën.
Funksioni i parafjalës de dhe ekuivalencat e saj në gjuhën shqipe:
- hapësinor: Je viens de Paris – Vij nga Parisi
- të prejardhjes: Le fils de Paul – Djali i Polit
- të materies: Une table de bois – Tavolinë prej druri
- të cilësisë: Un homme de bonne volonté – Një njeri me vullnet të mirë
- të apozicionit: La ville de Paris – Qyteti i Parisit
- të epitetit: Drôle de guerre – Luftë e çuditshme

7

Maurice Fischer & Georges Hacquard, A la découverte de la langue française, 1959, Hachette, Paris, 1959, fq. 410.
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Gjithashtu, edhe polisemia e këtyre parafjalëve e sidomos e parafjalës de në frëngjishten bashkëkohore është një ndër shkaqet kryesore të vështirësive të përdorimit
dhe të gabimeve që shkakohen nga interferenca e njërit sistem mbi tjetrin. Mund të
thuhet se parafjalës de të gjuhës frënge i përgjigjet parafjala nga e gjuhës shqipe,
në rastin kur shpreh lidhjen hapësinore dhe atëherë kur tregon materien prej së cilës
është i përbërë një objekt.
Në rastin kur kjo parafjalë përdoret për të shprehur përkatësinë ose prejardhjen, në
gjuhën shqipe përkthehet me rasën gjinore ose edhe me rasën kallëzore të paraprirë
nga parafjala me, sidomos kur shprehet ndonjë cilësi.
Parafjala à është pothuajse aq polisemike sa edhe parafjala de. Në gjuhën shqipe
shpesh i përgjigjet morfema e rasës dhanore. Ja disa funksione kryesore të kësaj
parafjale:
- hapësinor: Je vais à la maison – Shkoj në shtëpi
- kohor: Il part à six heures – Ai niset në ora gjashtë.
- relacion qëllimi: Machine à écrire – Makinë shkrimi.
- relacion mjeti: Bâteau à voila – Anije me vela.
- relacion mënyre: Je préfère aller à pied – Dëshiroj të shkoj në këmbë.
- relacion të kahjes: donner qqch à quelquˈun (vlerë e dhanores):
Je donne un livre à Nadine - I jap një libër Nadinës.
Pra, siç shihet më lart, parafjala à e ka kuptimin e lokalizimit në hapësirë dhe në
kohë, tregon kahjen e lëvizjes, qëllimin ose mjetin, si edhe mënyrën dhe drejtimin.

Përfundimi
Me ndihmën e një analize kontrastive të dy sistemeve gjuhësore përkatëse kemi
vërë në pah gabimet më të shpeshta që i bëjnë nxënësit shqiptarë gjatë mësimit të
gjuhës frënge, siç janë: ngatërrimi i gjinive, përdorimi i nyjës partitive, përdorimi i
përemrave vetorë, përdorimi i parafjalëve etj.
Sa i përket ngatërrimit të gjinive, problemi qëndron në atë se ndarja e emrave në
gjininë mashkullore dhe femërore nuk është e njëjtë në të dyja gjuhët. Kjo do të
thotë se ka emra të cilët në gjuhën frënge i takojnë gjinisë mashkullore, kurse në
atë shqipe gjinisë femërore dhe anasjelltas. Gabimet më të shpeshta bëhen veçanërisht, kur një fjalë që i takon leksikut të gjuhës shqipe është e huazuar nga gjuha
frënge.
Nyja partitive, e cila tregon sasi të pacaktuar të një tërësie ose të një substance të
pacaktuar, paraqet vështirësi për ta përvetësuar, meqë nuk ka korrespondente në
gjuhën shqipe.
Për dallim nga gjuha shqipe, e cila e ka vetëm nga një formë për të gjitha vetat e
përemrave vetorë, gjuha frënge dallon dy forma të ndryshme të këtyre përemrave:
përemra vetorë atonë (atones) dhe përemra vetorë tonikë (toniques), gjë që
shkakton huti të nxënësi gjatë përdorimit të tyre.
Vendi i trajtave të shkurtra të përemrave kundrinorë në gjuhën shqipe është i
ngjashëm me atë të përemrave kundrinorë në gjuhën frënge, prandaj kjo nuk para-
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qet ndonjë problem të madh gjatë mësimit të gjuhës frënge. Megjithatë, konfuzioni
te nxënësi shqiptar paraqitet nga përdorimi i trajtave të plota në gjuhën shqipe, të
cilat mund të përdoren para ose pas foljes.
Gjithashtu, edhe polisemia e parafjalëve e sidomos e parafjalës de në frëngjishten
bashkëkohore është një ndër shkaqet kryesore të vështirësive të përdorimit dhe të
gabimeve që shkaktohen nga interferenca e njërit sistem mbi tjetrin. Këtu duhet
përmendur sidomos parafjalët e ashtuquajtura «të zbrazëta» (à dhe de), pra në
rastin kur i roli i tyre është vetëm se sintaksor, por jo edhe semantik. Në këtë rast
nxënësi shqiptar shpesh i zëvendëson njëra me tjetrën.
Ky studim na ka mundësuar t’i vërejmë më mirë vështirësitë të cilat i hasin
nxënësit shqiptarë gjatë përvetësimit të gjuhës frënge.
Si përfundim mund të themi se, për përvetësimin sistematik të njohurive gramatikore, duhet të jepen sa më shumë shembuj, të cilët duhet t’i përshtaten moshës dhe
nivelit të nxënësve. Po ashtu, për t’i motivuar dhe për t’ua bërë më tërheqës
nxënësve mësimin e gramatikës dhe njëkohësisht duke iu përmbajtur programeve
gramatikore, pra kuptohet duke mos e dramatizuar gramatikën, mënyra e vetme
është që gjatë mësimit të një dokumenti të shkruar ose gojor, të mos ndahet
gramatika në njësi të veçanta mësimore.
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MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT E GJUHËS
ABSTRAKT
Ky punim synon të paraqes një pasqyrë rreth mësimdhënies dhe të nxënit të
gjuhës shqipe në një vështrim bashkëkohor, ku nxënësi brenda këtij procesi shihet
si faktor i rëndësishëm, i cili duhet t'i zhvillojë ata komponentë komunikues siç
janë: të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit, që dallohen për synime dhe
objektiva të caktuara. Ne mendojmë se në sistemin tonë arsimor ende nuk po i
jepet rëndësi aq sa duhet didaktikës së mësimdhënies së gjuhës shqipe. Shikuar
nga e kaluara, por edhe sot, gjithmonë i është dhënë rëndësi parësore përgatitjes
së mësuesit, që ai të jetë i aftë ta zotërojë lëndën, që do ta ligjërojë dhe ta
përcjellë te nxënësit atë material përkatëse për nivelin e tyre. Kjo gjendje bën që
nxënësi të mbetet në harresë dhe mos t’i kushtohet rëndësi aq sa duhet të nxënit
prej tij. Si rezultat i kësaj pakujdesie, shumë nxënës ndeshen me vështirësi të
dukshme: nuk janë në gjendje për të vëzhguar, vlerësuar, analizuar e interpretuar
dukuri, ngjarje e fakte në gjuhën e terminologjisë së lëndëve përkatëse. Nisur nga
ky fakt, mendojmë se ka ardhur koha ta parandalojmë këtë gjendje, pra të
ndryshohen rolet e mësimdhënies, të investohet te nxënësi, që ai të jetë faktor
kryesor brenda procesit mësimor. Në këtë mënyrë, ai do të jetë në gjendje ta
kuptojë përgjegjshmërinë e tij gjatë procesit të të nxënit, pra të nxitet për të
vepruar, për t’u përfshirë në diskutime dhe debate të ndryshme mësimore, për të
vlerësuar dhe bashkëvepruar për të nxënë.
Falët çelës: mësimdhënia, nxënia e gjuhës, gjuha shqipe, shkolla shqipe,
mësimdhënia bashkëkohore

*
**
Nëse i hedhim një vështrim zhvillimit historik të mësimit, si proces më i organizuar
i veprimtarisë edukativo-arsimore, do të konstatojmë se mësimi në etapa të caktuara historike dhe shoqërore ka kaluar në faza të ndryshme të zhvillimit sa i përket
aspektit organizues. Një mësimdhënës efektiv e ka suksesin e garantuar para se të
fillojë procesi mësimor, ngase ai di ta organizojë dhe planifikojë orën mësimore,
duke vënë në zbatim metoda dhe strategji të avancuara, që korrespondojnë me nivelin e njohurive paraprake gjuhësore të nxënësve. Në këtë vazhdë do të përpiqemi
të japim një pasqyrë rreth organizimit të mësimit tradicional dhe atij bashkëkohor,
më konkretisht do t’i krahasojmë epërsitë e metodës bashkëkohore (me në qendër
nxënësin) në kontekstin e një krahasimi me metodën tradicionale (me në qendër
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mësuesin), për të ardhur në përfundim se cila prej këtyre metodave është më
efikase për mësimin e gjuhës: një mësimdhënie tradicionale apo bashkëkohore?
Apo, cila nga metodat nxit proceset e larta të të menduarit? Cila prej tyre u
ndihmon nxënësve ta përvetësojnë më mirë një informacion të caktuar dhe të bëhen
kërkues të pavarur të informacionit?
Fjalët çelës: mësues, nxënës, nxënie, mësimdhënie tradicionale, mësimdhënie
bashkëkohore, planifikim, teknologji informacioni dhe komunikimi.
Shoqëria e sotme me një brez rinie të shkolluar, me pretendime socio-kulturore të
larta, dita-ditës po ndryshon dhe zhvillohet në të gjitha anët dhe drejtimet. Për të
qenë të suksesshëm në këtë shoqëri, domosdo se duhet t’i përshtatemi asaj në
mendime, sjellje, gjykime dhe në çdo ndryshim që po ndodh rreth nesh. Të gjitha
këto ndryshime nuk e lënë të paprekur edhe sistemin arsimor, sidomos relacionin
mësues-nxënës. Ajo që synohet të arrihet është si të formojmë nxënës të përgatitur
për t'u bërë ballë ndryshimeve të vrullshme që ndodhin rreth nesh? Mendohet se
familja dhe kopshti janë institucionet e parë ku fëmija fillon të flasë, duke mësuar
dhe imituar gjuhën që e flasin personat që janë rreth tij. Kjo gjuhë, që mëson fëmija
në këtë fazë, është pasqyrë e formimit si individ dhe karakteristikë e të folurit të tij.
Mirëpo, fëmijës nuk i mjafton vetëm kaq. Nxitja për ta bërë këtë gjuhë më të pasur,
më të larmishme, më estetike dhe më të kompletuar nga ana gjuhësore, është detyrë
e rëndësishme e shkollës, sepse aty është vendi më i përshtatshëm ku gjuha kryen
një funksion të dyfishtë: së pari, si lëndë kryesore mësimore dhe, së dyti, shërben si
gjuhë mësimore për lëndët e tjera që mësohen në shkollë. Duke e vlerësuar gjuhën
shqipe si lëndën-bazë në tërë sistemin e edukimit, si çelës të suksesit dhe zhvillimit
të nxënësve, mësimdhënia e saj merr një rëndësi të veçantë, ngase nëpërmjet
mësimit të gjuhës shqipe në shkollë nxënësi duhet t'i zhvillojë ato komponentë
komunikues, siç janë: të folurit, të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit, që dallohen
për synime dhe objektiva të caktuara1.
Me fjalën mësimdhënie nënkuptojmë t’i ofrosh ndihmë dikujt që ka nevojë të
mësojë diçka. Kjo ndihmë zakonisht jepet nga persona kompetentë ose nga mësues.
Njerëzit mund të mësojnë edhe pa mësues, në mënyrë të pavarur, por mësimdhënia
s’mund të realizohet pa nxënës. Mësimdhënia “është faktori kryesor në realizimin e
mësimnxënies; është akti i të dhënit mësim në një institucion arsimor; është veprimtaria dhe drejtimi i procesit mësimor nga mësuesi.”2 Në praktikën e sotme në
fushën e didaktikës mësimdhënia është vlerësuar si një proces që bashkon artin me
shkencën. Arti i mësimdhënies nënkupton një mësimdhënie me metoda sa më të
përsosura, të cilat lënë gjurmë në mendjen e nxënësit. "Mësimdhënia si “art”
mbështetet fuqishëm në intuitën, e cila është bazë për veprim"3, ndërsa "mësim1

Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 5-6
Kozma Grillo, Fjalor edukimi, 2002, f. 182.
3
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Besnik-RamaFakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Gjuhesise.pdf, marre më 15. 06. 2019.
2
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dhënia si “shkencë” varet në mënyrë parësore në modelin e drejtuar nga qëndrime
bihevioriste. Në këndvështrimin e parë mësimdhënia kryhet me një metodë më
spontane dhe subjektive, ndërsa në të dytin procesi i mësimit merret si ndërveprim i
nxitjes (ngacmimit) dhe përgjigjes me çdo shprehi të ndarë, zbërthyer me detyra
dhe proceduara përbërëse".4
Nëse i hedhim një sy gjendjes reale në të cilën jetojmë dhe veprojmë, mendojmë se
në sistemin tonë arsimor ende nuk po i jepet rëndësi aq sa duhet didaktikës së
mësimdhënies së gjuhës shqipe. Shikuar nga e kaluara, por edhe sot, gjithmonë i
është dhënë rëndësi parësore përgatitjes së mësuesit, që ai të jetë i aftë ta zotërojë
lëndën që do ta ligjërojë dhe të përcjellë te nxënësit atë material përkatës për nivelin e tyre. Kjo gjendje bën që nxënësi të ngelet në harresë dhe mos t’i kushtohet
rëndësi aq sa duhet të nxënit prej tij. Si rezultat i kësaj pakujdesie, shumë nxënës
ndeshen me vështirësi të dukshme dhe nuk janë në gjendje për të vëzhguar,
vlerësuar, analizuar e interpretuar dukuri, ngjarje e fakte në gjuhën e terminologjisë
së lëndëve përkatëse. Të mësuarit e gjuhës amtare në shkollë na vë përpara dy
detyrave kryesore, si:
 t’i bëjmë nxënësit ta kuptojnë gjuhën në të gjitha shfaqet e saj të pasura;
 t’u mësojmë atyre përdorimin e të shprehurit me gojë dhe me shkrim në
marrëdhënie me njerëzit e tjerë.
Këto dy elemente të rëndësishme, në qoftë se zotërohen mirë nga ana e nxënësve që
në fazën fillestare, atëherë problemi i mësimit dhe përdorimit të gjuhës do të ishte një
punë pothuajse tejet e lehtë, si për nxënësin, ashtu edhe për mësimdhënësin.
Nisur nga ky fakt, mendojmë se ka ardhur koha që ta parandalojmë këtë gjendje
d.m.th. të ndryshohen rolet e mësimdhënies, të investohet te nxënësi, që ai të jetë
faktor kryesor brenda procesit mësimor, pra të jetë në gjendje ta kuptojë përgjegjshmërinë e tij gjatë procesit të të nxënit, pra të nxitet për të vepruar, për t’u
përfshirë në diskutime dhe debate të ndryshme mësimore, për të vlerësuar dhe
bashkëvepruar për të nxënë. Pra, mësimdhënia në fushën e gjuhës duhet të jetë sa
më transparente, që nxënësit ta zhvillojnë aftësinë e mendimit kreativ e kritik, që
në të ardhmen të jenë të përgatitur për të ndërmarrë përgjegjësi dhe vendime nga
më të ndryshmet, si brenda procesit mësimor, ashtu edhe në jetë. Që ky proces të
rezultojë i suksesshëm, mësimdhënia kërkon "një kurrikulë e cila duhet ta përcjell
atë informacion dhe atë aktivitet që në kontekstin kohor paraprihen nga koherenca
me zhvillimet sociale, globale të shoqërisë dhe të shkollës". 5
Në dekadën e fundit në sistemin tonë arsimor është bërë përpjekje për ndryshime
në këtë drejtim, por rezultatet e arritura janë të pakta dhe lënë për të dëshiruar. Për
të reflektuar një frymë pozitive dhe për të përgatitur nxënës që do t'u përgjigjen
standardeve të një tipi të ri, të përshtatshme me kërkesat e kohës, nevojiten disa
ndryshime në kurrikulën tonë shkollore. Para se gjithash kërkohet një rritje e
4

Grup autorësh (Donald C. Orlich, Robert J. Harder, Richard C. Callahan, Konstance H. Kravas, Donald H. Kauchak, R. A. Pendegrass, Andrew J. Keogh), Strategjia e të mësuarit, Eureka, Tiranë,
1995, f. 10.
5
Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 264.
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numrit të orëve për lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, do të ndihmonte jashtëzakonisht procesin e mësimdhënies dhe nxënies. Tekstet shkollore të gjuhës dhe
letërsisë shqipe duhet ndryshuar, sepse nuk ofrojnë përmbajtje në përputhje me të
arriturat bashkëkohore të fushës së caktuar shkencore, me metodologjinë e mësimit
të lëndës dhe përdorimin e terminologjisë profesionale; duhet pasuruar kurriula
edhe me tekste alternative dhe me libër mësuesi, ku mësimdhënësit do të kenë
mundësi të ndryshme për të menduarit kritik gjatë shkrim-leximit. Një ndihmesë të
pakrahasueshme në këtë drejtim do të japin trajnimet dhe seminaret e herëpashershme, ku mësuesit do të jenë në gjendje të mësojnë strategji dhe metoda të reja
efikase mësimore për t’i zbatuar në praktikë, me të vetmin qëllim përsosmërinë e
mësimdhënies dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Që mësimdhënia dhe të nxënit të
reflektojnë si të suksesshme, mjetet mësimore duhet të zënë një vend të rëndësishëm brenda këtij procesi. Kurrikula jonë është e vobektë në këtë drejtim, sepse
mungojnë mjetet mësimore (kompjuter në çdo klasë, televizor, mësimi kabinetik,
vizitat nëpër panaire dhe organizime të ndryshme me karakter gjuhësor dhe letrar,
etj.). Kjo infrastrukturë e pamjaftueshme ka nevojë për një ndërhyrje, ngase
ndryshimet e lartpërmendura i mundësojnë nxënësit ta drejtojë vëmendjen drejt një
të ardhmeje të realizueshme, të afërt dhe të mundshme, që do t'u përgjigjet standardeve të një tipi të ri, të përshtatshme me kërkesat e kohës. Një rol të rëndësishëm
gjatë realizimit të këtij procesi luan planifikimi i punës së mësuesit, sepse suksesi i
çdo lënde varet nga përsosmëria e planit dhe nga shkathtësia me të cilin realizohet
plani.

Planifikimi i mësimdhënies produktive
Çdo mësimdhënës niset me idenë se do të jetë i suksesshëm në punën e tij, por jo
gjithmonë ndodh kjo. Mësimdhënia e suksesshme është një aktivitet, i cili në
brendi përfshin shumë elemente, të cilat udhëhiqen nga mësimdhënësi-nxënësi. Një
element dalluese i këtij aktivitetit është procesi që quhet planifikim. Planifikimi
bëhet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, më konkretisht nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit. Ata i nxjerrin edhe kërkesat e kurrikulës. Edhe pse planifikimi
bëhet nga organet e larta shtetërore, përgjegjësia për t’i përcaktuar objektivat e
lëndës, të kapitujve dhe njësive mësimore, bie tërësisht te bartësi i lëndës, d.m.th.
mësuesi. Nëse mësuesi dëshiron ta realizojë orën mësimore në mënyrë sistematike,
ai duhet t'ia kushtojë një pjesë bukur të mirë të kohës planifikimit. "Planifikimi i
orës mësimore e bën mësuesin më të strukturuar, më të organizuar, e ndihmon dhe
i radhit çështjet sipas një radhe të caktuar". 6 Është e pamundur që nxënësit të
përballohen brenda një orës mësimore nëse mësuesi nuk ka planifikuar "si" dhe
"çfarë" do t'u mësojë nxënësve, pra duhet t’i caktojë objektivat e orës së mësimit,
cila është përmbajtja e saj dhe si realizohen ato. Rrjedhimisht, planifikimi i përgji6
6

Bardhyl Musai, Mjeshtritë themelore të mësimdhënies, Tiranë, 1997, f. 83.
Po aty, f. 83.
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gjet motos: “të vendosësh se çfarë do të arrish, në ç’mënyrë do ta arrish dhe të
tregosh se çfarë është arritur”.7 Me fjalë të tjera, "duhet të vendosim se çfarë
presim nga nxënësit dhe çfarë do të mësojnë ata, si pasojë e instruktimit tonë. Këto
quhen "produktet e të mësuarit" dhe përfshijnë: njohuritë (faktet, konceptet,
qëndrimet dhe ndjesitë) dhe shkathtësitë ose çdo të bëjë një nxënës me njohuritë
dhe qëndrimet e fituara".8 Nëse nxënësit nuk i njohin objektivat që duhet t'i arrijnë
brenda një ore mësimore, ka mundësi që ata të mësojnë në mënyrë mekanike dhe të
mos e realizojnë aktivitetin e duhur për t’i përvetësuar njohuritë. Në nivelin e
mësimdhënies, objektivat janë përcaktime për përvetësimin e mësimit nga nxënësi,
pra nuk shpjegohet se çfarë do të bëjë mësuesi, por çfarë do të jetë i aftë të bëjë
nxënësi. Meqenëse planifikimi i mësimit është një detyrë e dobishme, mësuesi
duhet të përqendrohet gjithmonë në bashkëveprimin midis asaj që duhet mësuar
dhe nxënësit. Pra, që mësimdhënia të rezultojë si e suksesshme, mësuesi duhet t'i
seleksionojë objektivat, duke marrë në konsideratë natyrën e lëndës, nevojat e
nxënësve, karakteristikat e nxënësve (interesat, aftësitë, qëndrimet), karakteristikat
tona si mësues (filozofia mësimore, prirjet dhe potenciali), lehtësinë që e kemi në
dispozicion (pajisjet, orenditë, kohën e nevojshme) etj. (Garo, 2011: 70).
Në fillim të vitit shkollor mësuesi njihet me nxënësit dhe e mat nivelin e arritjes së
tyre. Në bazë të kësaj ai e ka idenë se ç’lloj i të nxënit është i përshtatshëm për
nxënësit e tij dhe si ta zhvillojë mësimin që ta lehtësojë të nxënit. Pjesa dërmuese e
mësuesve janë në gjendje t'i kuptojnë qëllimet arsimore dhe t'i zbërthejnë ato në
kushte të përshtatshme mësimore, por ekziston edhe një pjesë mësimdhënësish, që
akoma nuk e kanë të qartë se si bëhet përzgjedhja e përmbajtjes së materialit për
shpjegim, pra nuk i përcaktojnë objektivat mësimore. Në praktikë ata nuk bëjnë
planifikim, pra ndjekin një procedurë të thjeshtë: shkruajnë temat e librit, e shqyrtojnë plan-programin dhe nëse programi nuk ka dallime nga viti i kaluar, atëherë e
kopjojnë të njëjtin plan edhe për atë vit. Parashtrohet pyetja: a mund të arrijmë t'i
realizojmë objektivat në këtë mënyrë? Kuptohet që jo. Edhe pse teksti mësimor
mund të jetë i njëjtë, niveli i nxënësve, materialet mësimore dhe kushtet në të cilat
mësohet mund të jenë të ndryshme. Edhe pse në sistemin tonë arsimor brenda çdo
plan-programi janë përcaktuar mirë qëllimet dhe objektivat e të gjitha niveleve,
mësuesi përsëri ka liri ta organizojë planifikimin e orës dhe atij i ngarkohet
përgjegjësia për të gjitha vendimet e marra. Pra, një hap të rëndësishëm brenda
këtij procesi luan mësuesi. Ai duhet të vendosë për kohën që do ta shpenzojë për
çështjet dhe temat e ndryshme. Shumica e mësimdhënësve e neglizhojnë këtë hap,
sipas së cilit në fillim të vitit shkollor kemi një ecuri të ngadalshme të dhënies së
njohurive, ndërsa javët e fundit – për shkak të mungesë së kohës – shumë njohuri
dhe shkathtësi tejkalohen9. Një praktike e tille e lë pas nxënësin, ku si rezultat i një
planifikim jokorrekt nga mësuesi, një pjesë e mirë e materialit mbetet e papërvetësuar nga nxënësit.
7

Sofokli Garo, Metodologjia dhe praktika e mësimdhënies, U.F.O. Press, 2001, f. 69.
Po aty, f. 69.
9
Sofokli Garo, Metodologjia dhe praktika e mësimdhënies, U.F.O. Press, 2001, f. 81
8
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Nga sa u tha më lart, qëllimet dhe funksionet e planifikimit të mësimit janë të
shumta. Së pari, planifikimi ndihmon mësuesin të mendojë qartë për tipin e të
nxënit, pra t’i lidhë objektivat mësimore me atë që di për nxënësin dhe me vendin
që zë mësimi në programin e lëndës. Së dyti, planifikimi e ndihmon mësuesin edhe
për strukturën dhe përmbajtjen e mësimit, duke mbajtur llogari edhe për kohën që
do ta harxhojë për secilën veprimtari mësimore. Së treti, planifikimi i mirë e
zvogëlon në mënyrë të konsiderueshme kohën që mësuesi duhet të mendohet gjatë
mësimit, për zhvillimin e tij. Së katërti, planifikimi çon në përgatitjen e të gjitha
materialeve, burimeve dhe, në përgjithësi, të pajisjeve që nevojiten. Qëllimi i pestë
është mbajtja e shënimeve në fund të mësimit, çka mund të sigurojnë një orientim
të vlefshëm për planifikime në të ardhmen10.
Në këtë vazhdë, si mësues të suksesshëm llogariten ata "të cilët janë në gjendje të
vërtetojnë aftësitë e tyre për të realizuar planifikimin"11 e një ore mësimore. "Është
e qartë se nuk mund të flasim për mjeshtëri të përkryera të planifikimit të mësuesit,
por duke u bazuar në përmbajtjen e punës së mësuesit, në përvojën tonë, dhe në atë
të përparuar evropiane dhe më gjerë"12 kriteret kryesore për të konstatuar se një
mësimdhënës është i suksesshëm në punë e tij janë:
 Planifikon dhe paraqet materialin në një linjë logjike;
 E vendos mësimin në nivelin e nxënësve dhe i merr parasysh dallimet
individuale të tyre;
 Krijon mundësi për ta praktikuar dhe aplikuar atë që është mësuar;
 U mundëson nxënësve të dinë çfarë pritet nga ata;
 I monitoron dhe vlerëson arritjet e nxënësve dhe, në një mënyrë, u krijon
mundësi të mësojnë nga gabimet.
Varësia dhe ndërlidhja që krijohet midis këtyre elementeve, duke ia dhënë secilit
vendin e rëndësishëm në klasë, është shumë e rëndësishme për një mësues të
suksesshëm. Pra, krijohet një kombinim ndërmjet përmbajtjes, objektivave të të
nxënit, materialeve të mësimdhënies dhe punës së vetë nxënësit, që sigurojnë
marrjen e vendimeve për lidhjen më të përshtatshme të këtyre cilësive. Të gjitha
këto elemente arrihen të realizohen në situata të ndryshme mësimore, ku nxënësi
është në qendër të mësimit. Këtë mundësi ia ofron nxënësit vetëm mësimdhënia që
realizohet me metoda, teknika dhe strategji bashkëkohore, të cilën do ta trajtojmë
në vazhdim të punimit.

Mësimdhënia tradicional dhe bashkëkohore
Praktika e sotme dëshmon se në momentet që po kalon arsimi në mbarë globin
problemet e mësimdhënies dhe të nxënit janë bërë shumë të ndjeshme dhe të diskutueshme, madje mësimdhënësit çdo ditë e më tepër janë në kërkim të zbulimit të
metodave dhe teknikave bashkëkohore të organizimit të mësimit, të cilat i mundë10

Bardhyl Musai, Mjeshtëritë themelore të mësimdhënies, Tiranë, 1997, f. 83-84.
Po aty, f. 17.
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sojnë nxënësit një përgatitje të mirë, duke e aftësuar që të realizojë një të nxënë në
mënyrë të pavarur; të zhvillojë aftësi komunikuese, menaxhuese, organizuese; të
nxisë vetëvlerësim dhe vlerësim të përshtatshëm rreth rezultateve mësimore etj.
Përzgjedhja e metodave të mësimdhënies në përshtatje me qëllimet dhe synimet që
duhet të arrihen është një nga rrugët më të mira aktive, përmes të cilave duhet të
përfshihen nxënësit në procesin e të nxënit13.
Filozofi i njohur grek Platoni ka thënë: “Mos e edukoni një fëmijë me forcë ose
ashpërsi, por drejtojeni ata në rrugën e edukimit, duke përdorur ato gjëra që argëtojnë mendjet e tyre, kështu ju do të jeni në gjendje të kuptoni me saktësi prirjet dhe
aftësitë gjeniale të secilit prej tyre.”14 Kjo thënie na bën të mendojmë: vallë, a
kemi mësuar dhe punuar si duhet sa i përket mënyrës së organizimit të mësimdhënies?; mos vallë kemi punuar me metoda të gabuara deri para pak viteve?;
mbase kemi qenë tepër të rreptë ndaj vlerësimit të nxënësve dhe disiplinës në
klasë? Për të hedhur dritë mbi këto çështje, është e udhës të bëjmë një krahasim
mes mësimdhënies tradicionale dhe asaj bashkëkohor, për të ardhur në përfundim
se cila prej tyre ka epërsi dhe dobi më të mëdha, çfarë hapash duhet të ndërmarrim
më tej, që t'i arsimojmë dhe edukojmë nxënësit drejt zbatimit të njërës ose tjetrës
metodë mësimdhënieje, e cila do ta lehtësonte të nxënit e nxënësve dhe pjesëmarrjen a tyre aktive brenda këtij procesi kaq të rëndësishëm jetësor.
Nëse e kthejmë kokë disa dekada më parë, kur mbizotëronte mësimdhënia tradicionale, do të vërejmë një orë mësimore të zhvilluar mbi bazë të këtyre etapave:
kontrollimi i detyrave të shtëpisë, kontrollimi i njohurive të fituara, shpjegimi i
njësisë së re mësimore, përsëritja e njësisë së mësuar dhe dhënia e detyrave të
shtëpisë. Sipas kësaj ecurie, 70% të orës mësimore e harxhonte mësuesi me aktivitetin e vet, ku ligjëronte vetëm ai, në pozicion frontal, duke u bazuar në një bindje
të gabuar se nëse flet më shumë ai, nxënësit do të mësojnë më tepër. Nxënësi
brenda 45 minutave duhej vetëm të dëgjonte dhe të përgjigjej kur i parashtroheshin
pyetje. Në këtë mënyrë nxënësit i servohej informacioni i gatshëm nga mësuesi, pa
u angazhuar në mësim, por nuk i jepej e drejta ta kundërshtojë informacionin, jo
vetëm për faktin se mësuesi ishte figura qendrore brenda atij procesi, por mungonin
dukshëm edhe burimet e informacionit me të cilat shërbehemi sot. Gjatë zbatimit të
kësaj metode mësimdhënieje nxënësi duhej të ishte patjetër pjesëmarrës brenda
orës mësimore, sepse kjo i imponohej nga mësuesi. Në të kundërtën, do të merreshin masa ndëshkimore.
Shikuar nga këndvështrimi i sotëm, kjo metodë sjellë një pasivitet të plotë dhe
monotoni për nxënësin, duke reflektuar situata të palakmuara në ambientin e
klasës, ngase vjen në shprehje një orë e mbingarkuar me njohuri të panevojshme
dhe plot përsëritje informacioni, ku në qendër është aktiviteti i mësuesit, e jo
nxënësit. Si rrjedhojë, vërejmë se "mësimi tradicional është më shumë teorik dhe
memorizues, pra nuk ka si qëllim të zhvillojë aktivitete për t'i stimuluar nxënësit ta
përdorin informacionin e marrë në situata reale, prandaj nxënësit humbasin
13
14

Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 283
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2017/12/Vol.-1-ICES-IV.pdf, marrë më 26. 05. 2019.
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interesin për mësim. Ndonëse kjo metodë ka si parim që nxënësit ta mësojnë dhe ta
riprodhojnë informacionin e marrë, ajo nuk është efektive, sepse një informacion i
mësuar mund të harrohet lehtë, ngase të mësuarit e tij mbetet thjesht te memorizimi
dhe riprodhimi".15
Mangësia e mësimit tradicional qëndron te planifikim jokorrekt, që shkon në epërsi
të mësuesit, duke e orientuar një mësimdhënie me në qendër mësuesin, ndërsa
nxënësi, brenda këtij procesi, nuk ka mundësi argëtimi, që mësuesi t'i kuptojë
prirjet gjeniale të secilit nxënës në veçanti dhe mbi bazë të tyre të veprojë për ta
planifikuar dhe organizuar orën mësimore. Prandaj, kohëve të fundit gjithnjë e më
shumë bëhet përpjekje që të dilet nga kjo situatë, të zhvishet petku i metodës
tradicionale, ku nxënësi pranon dituri të gatshme, të cilat duhet t'i regjistrojë në
kujtesë dhe t'i përsërisë, por synohet që ai të ndërtojë dituri në bazë të mësimit
aktiv, të kuptueshëm, të cilat do t'i ndihmojnë për të zhvilluar aftësi të të menduarit
të nivelit të lartë. Një ndër faktorët që gjithnjë e më shumë i rrit kërkesat drejt
gjurmimit të metodave, strategjive dhe formave të reja mësimore, të cilat do ta
kundërshtojnë metodën e lartpërmendur dhe do të kontribuojnë në mësimdhënien
bashkëkohore ndërvepruese (interaktive), për t'i ardhur në ndihmë procesit të
mësimdhënies dhe të nxënit, padyshim se është zhvillimi i komunikimit përmes
teknologjisë, që sot e ka pasuruar në një masë të madhe informacionin. Mësuesi
duhet të jetë një përdorues i teknologjisë së re, pra ai duhet ta shohë veten në
pozicionin e një nxënësi që mëson së pari për vete dhe për t'i mësuar të tjerët. Në
këtë mënyrë do të jetë në gjendje të formojë nxënës për t'iu përgjigjur standardeve
të reja, të përshtatshme me kërkesat e kohës16.
Sot mësuesit kanë mundësi të pafundme informacioni, ku mund të shërbehen për të
ndryshuar rolet e mësimdhënies, ngase mësimdhënia bashkëkohore nënkupton
modifikim rolesh, me qëllim lehtësimin e të nxënit. Mësuesi është ai i cili modifikon, udhëheq, organizon, nxit debate, ndërsa nxënësi, i cili më parë kishte për detyrë vetëm të dëgjojë dhe të përgjigjet në pyetjet që i parashtroheshin, tanimë është
përfshirë në të gjitha aktivitetet e mësuesit dhe vepron bashkërisht me të dhe me
nxënësit e tjerë. "Gjatë veprimtarive mësimore nxënësit krijojnë, bashkëbisedojnë,
diskutojnë, shqyrtojnë, zgjidhin problemet, zbulojnë (hetojnë), kritikojnë, analizojnë, gjykojnë. Pra, nxënësi mendon për atë që mëson, e përdorë në jetën e përditshme, ndërton përvojën dhe aftësohet për të punuar në mënyrë të pavarur"17. Të
gjitha këto aktivitete mund të arrihen me realizimin e formave të ndryshme të
punës mësimore (puna në çifte, puna në grupe, puna individuale etj.) dhe modeleve
të ndryshme të mësimdhënies, të cilat e vendosin në qendër të vëmendjes nxënësit,
marrin për bazë potencialet dhe aftësitë individuale të nxënësve, bëjnë që të
përfshihen të gjithë nxënësit, pavarësisht nga vështirësitë që ata kanë.

15

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2017/12/Vol.-1-ICES-IV.pdf
Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 264
17
Shih: Besnik Rama, Metodat e mësimdhënies dhe ndikimi i tyre në të nxënë, Revista pedagogjke,
Tiranë, f. 30
16

~215~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 19

Ajo që pretendohet të arrihet përmes zbatimit të metodave bashkëkohore të
mësimdhënies është që mësuesit të jetë në gjendje të dallojnë "jo vetëm atë që di,
por edhe atë që është në gjendje të bëjë nxënësi"18 me njohuritë e fituara, duke
vënë në aktivizim kujtesën logjike të nxënësit, për të arritur një standard që e kemi
përcaktuar më parë. Pra, ora mësimore "është gjithmonë një bashkëveprim dinamik
i individëve (mësues me mësues, mësues me nxënës, nxënës me nxënës), në të cilin
të gjithë vazhdimisht marrin vendime".19
Përkitazi me këtë duhet pasur kujdes edhe gjatë përdorimit me vend të metodave
dhe teknikave bashkëkohore që e zhvillojnë mendimin kritik dhe krijues të
nxënësve, ngase qëllimi nuk është vetëm zbatimi i tyre, por mësimdhënësi duhet të
dijë se kur dhe si t'i përdor ato. P.sh. nuk ka rezultat përdorimi i teknikës së rrushit,
kur kalaveshët e rrushit i plotëson mësimdhënësi e jo nxënësi ose mësuesi e përdor
teknikën e diagramit të venit, mirëpo kur teknika plotësohet nga mësimdhënësi,
efekti i përdorimit të saj është i barabartë me metodën tradicionale, se vjen në
shprehje aktiviteti i mësimdhënësit e jo nxënësit. E rëndësishme është që strategjitë
dhe teknikat që përdoren gjatë mësimdhënies të jenë në përputhje me parimet e
mësimnxënies. Mësuesi duhet t'i përdorë ato në mënyrë elastike, më konkretisht
gjatë mësimdhënies të bëjë përshtatje të teknikave, në mënyrë që çdo nxënës, të
paktën për një pjesë të kohës, të gjejë një situatë të të mësuarit në përshtatje me
stilin e tij konjitiv, t'i ndihmojë nxënësit të përpunojnë stile të mësuarit në
përshtatje më përmbajtjen e lëndës, që jo vetëm të ndalen në konceptet, por edhe t'i
praktikojnë dhe t'i përdorin ato20.
Ky trajtim i pasqyruar më lart na jep mundësinë të kuptojmë se deri para pak viteve
kemi mbrojtur, praktikuar dhe jemi mburrur me përdorimin e metodës së mësimdhënia tradicionale, e cila në qendër të orës e kishte mësuesin si bosht kryesor që e
mbante baraspeshën e klasës. Duke parë epërsitë e mësimdhënies bashkëkohore,
konstatuam se gjatë përdorimit të metodës tradicionale nxënësi nuk aktivizohej me
vetëdëshirë, nuk kishte motivim dhe interesim për mësim, informacioni merrej i
gatshëm nga mësimdhënësi, pra bazohej thjesht në memorizimin afatshkurtër dhe
riprodhimin e informacionit në mënyrë mekanike, e cila shpejt harrohej. Nëse i
referohemi mësimdhënies bashkëkohore, vërejmë një orë mësimore në të cilën ka
kushte për mësim cilësor, ekziston vetëmotivimi, aktivizimi dhe përqendrimi i
nxënësve brenda procesit mësimor, ku nxënësit janë të aftë për të analizuar, krahasuar e gjykuar çdo informacion që u jepet dhe janë në gjendje "të mbajnë qëndrime
kritike për probleme dhe situata konkrete gjatë të cilave u kërkohet të marrin
vendime të rëndësishme".21 Nëse gjatë mësimdhënies tradicionale 45 minuta ishte
aktiv thuajse vetëm mësuesi, gjatë mësimdhënies bashkëkohore detyra e tij ndryshon
dhe roli i tij në mësimdhënie është të orientojë proceset e të menduarit të nxënësve
18

Shih: Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 262.
Shih: grup autorësh (Donald C. Orlich, Robert J. Harder, Richard C. Callahan, Konstance H. Kravas, Donald H. Kauchak, R. A. Pendegrass, Andrew J. Keogh), Strategjia e të mësuarit, Eureka, Tiranë, 1995, f. 10.
20
Sofokli Garo, Metodologjia dhe praktika e mësimdhënies, U.F.O. Press, 2001, f. 10
21
Shih: Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 275.
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drejt niveleve më të larta, të kultivojë shprehitë e zgjedhjes së problemeve dhe të
marrjes së vendimeve, në kushte të reja e të panjohura më parë prej tyre.22 Në këtë
mënyrë ai e mban nën kontroll situatën. Modifikimet e shumta si dhe kombinimet që
mundëson ky sistem i organizimit të punës mësimore krijojnë mundësi për ngritjen e
efikasitetit sa më të madh të veprimtarisë edukativo-arsimore në mësim dhe të punës
së nxënësve në zhvillimin e aftësive individuale të tyre.
Ne gjykojmë se do të ishte një hap pozitiv dhe sukses i madh nëse të gjithë
mësimdhënësit do të ishin këmbëngulës drejt zbatimit të një mësimdhënieje me
metoda bashkëkohore, të njohura, por jo shumë të përhapura në arsimin shqiptar.
Një qëndrim i tillë u siguron një paraqitje dhe përgatitje të mirë nxënësve, duke
qenë se bazohet në njohuri të qëndrueshme dhe afatgjate, pra ofron mundësi të
shumta për ta orientuar nxënësin drejt njohjes së të ardhmes së realizueshme, të
afërt dhe të mundshme.
Për t'i konkretizuar idetë e mësipërme në vazhdim të punimit në mënyrë skematike
do të paraqesim krahasimin ndërmjet mësimit tradicional dhe bashkëkohor.
Mësimi tradicional
Planifikohet realizimi i një ore prej
45 minutash
Në të shkruan se se ç'bën mësuesi, si do ta
realizojë orën.

Shkruhet përmbajtja (Çka punohet, orari i
mësimeve dhe artikulimi kohor gjatë nxitjes së
metodave mësimore dhe mjeteve didaktike që do
të përdoren).

Më së shumti i jepet vlerë realizimit të orës.

Përgatitja me shkrim ka pothuajse strukturë
uniforme: hyrje, rrjedhë, përfundim (prej këtu
shfaqet edhe rreziku i shabllonizmit, përshkrimit
mekanik të përgatitjes për orë, për vete dhe për të
tjerët).
Dominon roli ligjërues i arsimtarit dhe
pjesërisht edhe roli organizativ.

22

Mësimi bashkëkohor
Planifikohet realizimi i një ore, por edhe i një
tërësie më të vogël (një pjese të orës) ose më të
madhe se një orë (dy orë bashkë, bllok orë, cikël
të më shumë orëve etj.)
Theksi vihet në atë që e punojnë nxënësit, duke
i dhënë kështu specifikat e situatave të mësimit
(që duhet t'i nxisin aktivitetet për përmbajtjet dhe
lëndën) dhe aktivitetet e nxënësve (që do të
nxiten në ato situata).
Dominon Si do të nxitë ndonjë aktivitet të
caktuar të nxënësve dhe cilat aktivitete do të
nxiten, interaksioni pedagogjik ndërmjet
nxënësve dhe ndërmjet arsimtarit dhe nxënësve.
Kjo do të thotë se theksi vihet në metodat e
mësimit gjatë të mësuarit dhe atë specifike për
lëndën gjegjëse.
Më së shumti i jepet vlerë përgatitjes para orës
dhe idesë së mësimit, e cila me sukses do të
realizojë qëllimet e caktuara (përgatitja merr më
shumë kohë se vetë realizimi i orës – nga ardhja
e idesë deri te krijimi i situatës mësimore).
Nuk mund të ketë strukturë fikse uniforme
(kjo do të thotë nuk duhet të jepen edhe disa të
dhëna elementare për përmbajtjen mësimore, për
qëllimet, për moshën etj.), por kjo duhet të jetë
strukturë e ndryshueshme e skenarit varësisht nga
ideja e autorit.
Dominon: roli organizativ (regjisorial,
disenjator), motivues dhe roli i arsimtarit si
partner i interaksionit pedagogjik.

Shih: Bardhyl Musai, Metodologjia e mësimdhënies, Albgraf, Tiranë, 2003, f. 12.
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Rezyme
Ndryshimet e fundit të zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë kanë transformuar
botën në të gjitha anët dhe drejtimet, këta ndryshime reflektohen edhe në sistemin
arsimor, e sidomos në raportin mësues-nxënës. Ajo që pretendohet të arrihet është,
si të jemi të suksesshëm në këtë drejtim, për t'i sfiduar të gjitha vështirësitë që
ndodhin gjatë procesit të mësimdhënies dhe të nxënit, dhe për të përgatitur nxënës
të aftë e me njohuri të qëndrueshme gjuhësore. Për t'u përshtatur në këtë furi
ndryshimesh, nxënësi duhet t’i zhvillojë dhe përsos aftësitë e të folurit, të shkruarit,
të lexuarit, të dëgjuarit. Përvetësimi i këtyre aftësive nënkupton njohjen dhe zbatimin e drejt dhe me vend të njohurive gjuhësore. Pra, suksesi i nxënësit në këtë
drejtim, diktohet nga aftësia dhe përgatitja profesionale e mësimdhënësit, i cili
duhet të synojë të realizojë një mësimdhënie në fushën e gjuhës sa më transparente,
që nxënësit ta zhvillojnë aftësinë e mendimit kreativ e kritik, që në të ardhmen të
jenë të përgatitur për të ndërmarrë përgjegjësi dhe vendime nga më të ndryshmet, si
brenda procesit mësimor, ashtu edhe në jetë.
Për të përgatitur nxënës, që t'u përgjigjen standardeve të një tipi të ri, të përshtatshme me kërkesat e kohës, mësimdhënia dhe të nxënit e gjuhës, kërkon "një
kurrikulë e cila duhet ta përcjell atë informacion dhe atë aktivitet që në kontekstin
kohor paraprihen nga koherenca me zhvillimet sociale, globale të shoqërisë dhe të
shkollës".23 Në këtë drejtim kurrikula jonë shkollore është e vobektë, ka nevojë për
ndërhyrje. Para se gjithash, erdhëm në përfundim, se një rritje e numrit të orëve për
lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe do të ndihmonte jashtëzakonisht procesin e
mësimdhënies dhe nxënies së gjuhës. Tekstet shkollore të gjuhës dhe letërsisë
shqipe duhet ndryshuar, sepse nuk ofrojnë përmbajtje në përputhje me të arriturat
bashkëkohore të fushës së caktuar shkencore, me metodologjinë e mësimit të
lëndës dhe përdorimin e terminologjisë profesionale; duhet pasuruar kurrikula edhe
me tekste alternative dhe me libër mësuesi, ku mësimdhënësit do të kenë mundësi
të ndryshme për të menduarit kritik gjatë shkrim-leximit. Një ndihmesë të pakrahasueshme në këtë drejtim do të jepnin trajnimet dhe seminaret e herëpashershme, ku
mësuesit do të jenë në gjendje të mësojnë strategji dhe metoda të reja efikase mësimore për t’i zbatuar në praktikë, me të vetmin qëllim përsosmërinë e mësimdhënies
dhe ngritjen e cilës në arsim. Që mësimdhënia dhe të nxënit e gjuhës të reflektojë e
suksesshme, mjetet mësimore duhet të zënë një vend të rëndësishëm brenda këtij
procesi.
Një rol parësor gjatë realizimit të këtij procesi luan planifikimi i punës së mësuesit,
sepse suksesi i çdo lënde varet nga përsosmëria e planit dhe nga shkathtësia me të
cilin plani realizohet. Meqenëse, planifikimi i mësimit është një detyrë e dobishme,
mësuesi duhet të përqendrohet gjithmonë në bashkëveprimin midis asaj që duhet
mësuar dhe nxënësit. Bazuar nga ajo që trajtuam në punim, konstatuam se ekziston
edhe një pjesë mësimdhënësish, të cilët akoma nuk e kanë të qartë se si bëhet për23

Shih: Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009, f. 264.
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zgjedhja e përmbajtjes së materialit për shpjegim, pra nuk i përcaktojnë objektivat
mësimore. Në praktikë ata nuk bëjnë planifikim, pra ndjekin një procedurë të
thjeshtë: shkruajnë temat e librit, e shqyrtojnë plani-programin dhe nëse programi
nuk ka dallime nga viti i kaluar, atëherë e kopjojnë të njëjtin plan edhe për atë vit.
Nga sa trajtuam në punim, nuk mund të pretendohet se ekziston një ndarje absolute
midis tradicionales dhe bashkëkohores në fushën e të dhënit mësim dhe në të
nxënë. Ajo që është parësore brenda këtij procesi nuk është rruga që ndjek mësuesi
dhe veprimtaria e tij, por ajo që do të arrijnë nxënësi. Çdo metodë, teknikë dhe
strategji mësimore, qoftë tradicionale ose bashkëkohore nuk do të ketë sukses,
mbase mund të llogaritet e dështuar, nëse nuk do të japë rezultate të parashikuara.
Ajo që arritëm të konstatojmë është se mësimi tradicional është më shumë teorik
dhe memorizues dhe nuk ka si qëllim të zhvillojë aktivitete për t'i stimuluar nxënësit ta përdorin informacionin e marrë në situata reale. Prandaj nxënësit e humbasin
interesin për mësim. Ndonëse kjo metodë ka si parim që nxënësit ta mësojnë dhe ta
riprodhojnë informacionin e marrë, kjo nuk është efektive, sepse një informacion i
mësuar mund të harrohet lehtë, ngase të mësuarit e tij mbetet thjesht te memorizimi
dhe riprodhimi". Mangësia e mësimit tradicional qëndron te planifikim jokorrekt,
që shkon në epërsi të mësuesit, duke orientuar një mësimdhënie me në qendër
mësuesin.
Procesi mësimor si veprimtari që organizohet me materie të gjallë kërkon një
përkujdes të posaçëm nga ata faktorë që e ndihmojnë suksesin e tij (mësuesinxënësi). Zhvillimi i teknologjisë së informacionit, që po ndodh me hapa gjigande,
bën që interesimi, prirja dhe kureshtja e nxënësit të sotshëm të dallojë dukshëm nga
ajo e nxënësit të dikurshëm. Si pasojë e këtij reformimi, në procesin mësimor
kërkohet një mësues që di dhe përdor teknologji të reja në çdo orë mësimore, në
çdo veprimtari shkollore e jashtëshkollore në dobi të të nxënit.
Mendojmë se do të ishte një hap pozitiv nëse të gjithë mësimdhënësit do të
përpiqeshin të bëjnë modifikime nga më të ndryshmet gjatë realizimit të procesit
mësimor, duke kombinuar metoda, teknika dhe strategji të shumëllojshme, të njohura, por jo shumë të përhapura në arsimin shqip. Kombinimet e tilla e ndihmojnë
mësuesin për të arritur rezultate më të mira dhe për t’i kuptuar prirjet dhe aftësitë e
secilit nxënës në veçanti. Një nxënie e tillë u siguron një paraqitje dhe përgatitje të
mirë nxënësve, duke qenë se bazohen në njohuri të qëndrueshme dhe afatgjatë, pra
ofron mundësi të shumta për ta orientuar nxënësin drejt njohjes së të ardhmes së
realizueshme, të afërt dhe të mundshme.

Bibliografia:




Адамческа, Снежана: Активна настава, Легис, Скопје, 1996
Brada, Riza: Metodika e gjuhës shqipe për shkollën fillore, botimi III i plotësuar,
Dukagjini, Pejë, 2005.
Диздаревиќ, Д. Јасмина: Дидактика на јазично подрачје во основното
образование, Просветно Дело, Скопје, 2003.

~219~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 19





















Donald C. Orlich, Robert J. Harder, Richard C. Callahan, Konstance H. Kravas,
Donald H. Kauchak, R. A. Pendegrass, Andrew J. Keogh: Strategjia e të mësuarit,
Eureka, Tiranë, 1995.
Garo, Sofokli: Metodologjia dhe praktika e mësimdhënies, U.F.O. Press, 2001.
Grillo, Kozma: Fjalor edukimi, Dita, Tiranë, 2002.
Gjokutaj, Mimoza: Didaktika e gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2009.
Krasniqi, Islam: Mendimi metodik dhe praktika e mësimit të gjuhës shqipe,
(periodiku pedagogjik në gjuhën shqipe midis viteve 1945-1978), Libri shkollor,
Prishtinë, 2004.
Memushaj, Rami: Hyrje në gjuhësi, Toena, Tiranë, 2006.
Musai, Bardhyl: Mjeshtritë themelore të mësimdhënies, Tiranë, 1997.
Musai, Bardhyl: Metodologjia e mësimdhënies, Albgraf, Tiranë, 2003.
Mustafa, Avzi: Didaktika e gjuhës shqipe dhe e leximit letrar, Logos A, Shkup,
2004.
Poljak, Vladimir: Didaktika, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Rama, Besnik: Metodat e mësimdhënies dhe ndikimi i tyre në të nxënë, Revista
pedagogjike, Tiranë, 2011.
Rrokaj, Shezai: Çështje të gjuhës shqipe, Albatros, Tiranë, 2007.
Rrokaj, Shezai: Hyrje në gjuhësinë e përgjithshme, Tiranë, 2005.
Thomason, Tommy & Ward, Geoff: Tools not rules teaching grammar in the
riting classroom, USA, 2009.
Vuković, Jovan & Težak, Stjepko & Brabec, Ivan & Marek, Juraj: Savremene
nastava matarnjeg jezika, Zavod za izdavanje udžbenika-Sarajevo, 1965.
Zulfiu, Nijazi: Didaktika, ALBSHTANZC, Prishtinë, 2001.
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2017/12/Vol.-1-ICES-IV.pdf, marrë më 26.
05. 2019.
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/DoktoraturaBesnik-Rama-Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Gjuhesise.pdf.marrë
më 15.06. 2019.

~220~

KOMUNIKOLOGJI

~221~

~222~

VALDETA KASAPI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

KULTURA Е MEDIAVE DHE KULTURA
E TË FOLURIT NË TELEVIZIONET NACIONALE
NË MAQEDONINË E VERIUT
ABSTRAKT
Jetojmë në një botë mediatike, kohë të medias, në të cilën teknologjia e zhvillimit
të shpejtë ka shkaktuar një tronditje në botën e medias. Kjo fazë i gjeti mediat të
papërgatitura, veçmas mediat elektronike, në shumë aspekte, por kryesisht në
aspektin e gjuhës dhe arsimimit të saj. Ruajtja e gjuhës standarde ishte shumë e
vështirë për t’u ndjekur gjatë këtij procesi trans-teknologjik. Transformimi i
sistemit të medias kërkon një shkrim-lexim më të madh të gazetarëve për ta kryer
siç duhet ose me sukses detyrën e tyre të punës. Andaj tashmë paraqitet nevoja
për organizimin dhe rregullimin e medias si në aspektin ligjor, ashtu edhe në
teknologjinë e medias, por edhe trajnimin e gazetarëve. Megjithatë, nga aspekti i
gjuhës, si elementi më i rëndësishëm dhe, madje, elementi themelor i komunikimit, kjo deri më tani ishte i lënë nën hije. Shkalla e njohjes së gjuhës dhe
kultura e të folurit kanë ndikim negativ në zhvillimin e kapaciteteve demokratike.
Nëpërmjet mediumit si pasqyrë ne promovojmë origjinën kulturoro-edukative.
Në dhjetëvjeçarin e fundit teoricienët e shkencave të komunikologjisë dhe
gjuhëtarët e kanë trajtuar mjaftueshëm këtë çështje, duke i kritikuar këto fenomene, por deri më sot nuk kanë tezë konkrete për t’i shmangur zakonet e këqija të
mediave në një shoqëri multikulturore, ku stereotipat, etnocentrizmi etj. do të
ishin evituar dhe do të ndihmonin në ndërtimin e kulturës së gjuhës multimediale
dhe multikorporative të shëndoshë, si dhe kulturës profesionale së të folurit
gazetaresk.
Ndikimi i programeve arsimore dhe kuadri profesional në komunikologji dhe
gazetari është i padiskutueshëm. Nëse trajnimi dhe arsimimi i gazetarëve është i
pamjaftueshëm në aspektin e rregullave gjuhësore (gjë që flasin çdo ditë e më
shumë të dhënat statistikore) dhe të papërgatitur mjaftueshëm në domenin e
gazetarisë, atëherë të thellohemi në përforcimin e gazetarëve dhe gazetarisë. Në
gazetari ekzistojnë rregulla të cilat duhet të zbatohet, ndërsa edukimi mbi rregullat ligjore duhet të shqyrtohet, edhe pse i kemi për bazë standardet evropiane të
cilat janë lënë në harresë ose zbatohen në mënyrë selektive.
Inkuadrimi i mediave elektronike si promotorë dhe mbrojtës të arsimimit në
gazetari është i pashmangshëm, kjo si kusht për selektim të rreptë të kualitetit dhe
standardeve në profesionin e gazetarisë.
Një element tjetër dhe mjaft aktual që lind me arritjet teknologjike e ashtuquajtur
“sëmundje e shekullit XXI” është shndërrimi i gazetarit në PR dhe kombinimi i
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roleve të gazetarit në PR, gjë që ka ndikuar negativisht në arsimimin dhe kulturën
e gjuhës së të folurit.
Fjalë çelës: Medium, komunikim, komunikologji, gjuha, kultura gjuhësore,
kultura e të folurit, vlerat demokratike.

*
**
Që nga ekzistimi i njerëzimit paraqitet nevoja për klasifikimin e disa rregullave, të
cilat mbi të gjitha duhet të respektohen nga vet pjesëtarët e asaj bashkësie, me qëllim që jeta e përbashkët të jetë më afër realizimit të qëllimeve ose që të jemi më të
qartë, të ketë komunikim të ndërsjellë, me çka nuk do të paraqiten kufijtë midis
individëve, por këto rregulla të kodifikuara do ta zgjeronin edhe diapazonin e të
menduarit dhe të shprehurit. Duke qenë të vetëdijshëm për sjelljen e këtyre rregullave, në momente të caktuara gjatë jetës së përditshme, individët e edukuar
akumulojnë siguri më të madhe dhe çlirohen nga komplekset. E kur fillojnë të
respektohen ato rregulla nga rrethi (publiku), njeriu fillon të ndjehet thelbësisht i
lirë. Kjo liri e të shprehurit ndjehet në shek. XV dhe XVI me daljen në skenë të
borgjezisë e deri në ditët e sotme kur normat, me kalimin e kohës, u bënë të
pranueshme nga shumica.
Gjuha është e lidhur ngushtë me karakterin e një populli, një bashkësie. Shprehur
metaforikisht, gjuha është djepi i një populli ose një kombi. Sa do që është
diskutabile, përmes etnografisë së të shprehurit zbulohet karakteri, virtyti dhe
veçoritë e një populli ose bashkësie shoqërore relevante.
Andaj arsimimi gjuhësor ka ekzistuar në çdo vend, në secilën gjuhë, popull dhe tek
secili etnitet, sepse gjuha ka qenë dhe do të jetë shprehje e traditave kulturore dhe
ajo është e lidhur ngushtë me organizimet politike dhe shoqërore, me traditat dhe
zakonet e çdo vendi dhe kombi.
Ndërkaq, formimi i gjuhës letrare ka bazën e vet nacionale, shoqërore dhe historike. Ajo lind si rezultat i nevojës së komunikimit zyrtar dhe shtetëror. Shumë më
herët gjuha e të folurit nuk përputhej me gjuhën e shkruar. Kjo ndodhi për shkak të
faktit se në të shumtën e rasteve si gjuhë e shkruar përdorej e ashtuquajtura gjuha e
vdekur, gjuhë e kulturës dhe shkencës, siç ishte gjuha latine dhe gjuhët e tjera.
Këto gjuhë assesi nuk shërbyen si mjet i përditshmërisë për komunikim, sepse
ekzistonte mospërputhje midis dy kodeve: kod i gjuhës së folur dhe të shkruar.
Disa historianë theksojnë se: “Latinishtja pushon së qeni një gjuhë e gjallë: në
shekullin e XVI u Renesanca i jep më shumë rëndësi shkencave humane, arteve,
racionalizmit, individualizmit dhe logjikës, ndërsa latinishtja pushon të jetë një
gjuhë e gjallë, sepse askush më nuk e përdorte latinishten në asnjë aktivitet”,
ndërkohë historianë tjerë theksojnë se: “Latinishtja pushon së qeni e kuptuar nga të
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gjithë: pasuar nga momenti kur latinishtja pushoi së vepruari si një identitet
kulturor dhe si një gjuhë referencë’’1.
Kultura gjuhësore/kultura e të folurit në media, kohëve të fundit, është një nga
degët më të njohura të gjuhësisë para publikut, e cila merret me studimin dhe
përcaktimin e normave letrare në të gjitha nivelet ose këndet e sistemit gjuhësor,
zbulimin e prirjeve, si dhe me mënyrat e pranimit dhe zbatimit të normave letrare.
Kultura e gjuhës, gjithashtu, bën kujdes se si të shkruash dhe ta flasësh gjuhën
letrare sipas rregullave të përshtatshme dhe sipas modeleve më të mira, të pranuara
nga shoqëria në një periudhë të caktuar.
Një nga fushat që ndikon në vetëdijen gjuhësore të profileve të ndryshme sociale
është padyshim media. Me mediat, secili prej nesh është në kontakt gjatë ditës,
veçanërisht me mediat elektronike. Qytetarët dhe audienca i merr informacionet
kryesisht përmes gjuhës. Shkalla në të cilën ne jemi kritikë se si shqiptojmë ose
shkruajmë, duhet të jetë përgjegjësi e njerëzve që janë tërthorazi ose drejtpërdrejt të
lidhur me gjuhën. Nuk mjafton që për gjuhën të kujdesen vetëm gjuhëtarët, siç
mendojnë disa. Gjuha është e jona. Gjuha është për të gjithë.
Në mediat elektronike, më saktë në TVM – Programi në gjuhën shqipe, i cili
konsiderohet si dritare e parë e informimit për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut,
ka çështje për të cilat përveç që nuk kanë ecur para, madje mund të themi se aty
vërehet dekadencë. Prezantuesit e tanishëm, gazetarët e mediave nuk e përdorin
mjaftueshën gjuhën letrare dhe, për fat të keq, kjo reflektohet negativisht në brezin
e ri, të cilët shpenzojnë shumë kohë para ekraneve të vogla. “Programi në gjuhën
shqipe në RTVM ka qenë “Akademia e parë” në botën mediatike në Maqedoninë e
Veriut, duke e ruajtur dhe kultivuar gjuhën shqipe. Përmes emisioneve informative,
edukative, kulturore, ajo ka luajtur rol të pazëvendësueshëm në përçimin e vlerave
të gjuhës bashkëkohore shqipe tek shikuesit. Problemet teorike e praktike të
kulturës gjuhësore kanë zënë vend të gjerë edhe në Programin e gjuhës shqipe në
RTVM. Gabime nuk ka dyshim që bëhen, por me mungesën e kuadrove profesionale, e në veçanti të lektorëve dhe përkthyesve, po shtohen edhe gabimet.
Te folësit dhe udhëheqësit e emisioneve televizive në programin tonë vërehen
përdorime dialektore dhe thekse të shmangies nga standardi i përdorimit të gjuhës
shqipe. Për shembull, në vend të përdorimit të drejtë të fjalëve vend, mend, i
çmendur, amendament, ato shqiptohet si: vënd, mënt, i çmëndur, amandament etj.
Vërehet, po ashtu, edhe mosrespektimi ose anashkalimi i përdorimit të zanores ose
shqiptimi i tyre gabimisht”2.
“Njeriu është krijesa shpirtërish më e përkryer në botë. Për këto epitete të
merituara, një njeri duhet ta falënderojë gjuhën e tij. Vetëm njeriu është në gjendje
t’i përpunojë informacionet e marra, t'i zgjedh ato, ta ndajë të nevojshmen nga e
panevojshmja, të dobishmen nga e padobishmja, t’i interpretojë fenomenet dhe të
mendojë për veten dhe botën përreth "3.
1

https://www.superprof.fr/blog/langue-latine-histoire-et-aujourdhui/, 22.05.2019
Deklarohet redaktori përgjegjës i Programit Informativ në RTVM, Fatos Musliu.
3
Dino Drvarov. „Umetnosta na govorot“; Shkup: 2000. faq. 56
2
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Nga ana tjetër, përmes mediave, sidomos në mediat elektronike, shpesh vërejmë
mosrespektim të gjuhës në të cilën njeriu flet dhe shkruan ose shohim pakujdesi
ndaj shenjave të pikësimit, që bëhen elemente për dezinformim të publikut.
Një çështje tjetër, së cilës gjithashtu duhet shtuar shenjë alarmi është nevoja për
përshpejtim të gazetarit, gjë që nuk duhet ta rrezikojë saktësinë, kredibilitetin dhe
profesionalizmin e kontributit të tij. Ndërkaq në mediat elektronike, përveç qasjes,
pozicionit, pamjes fizike, si pjesë e kodit të veshjes etike, gazetari duhet t'i kushtojë
vëmendje të veçantë edhe shqiptimit: të jetë shqiptim letrar e i standardizuar,
ndërsa gazetari duhet t'i kushtojë vëmendje edhe formulimit të një fjalie të shkurtër
dhe të qartë me të folur të drejtë të çdo shkronje dhe fjale, si dhe dikcion të mirë.
Rëndësi e veçantë, ndërkohë, duhet t’i kushtohet edhe intonacionit, nëpërmjet të të
cilit spektatori zbulon nëse është një lajm i hidhur ose i gëzuar. Veçoritë e të folurit
ia bëjnë të mundur interpretuesit që, në kontakt të drejtpërdrejtë me shikuesin, ta
sjellë mendimin e ri-krijuar në vetvete nga autori, tek shikuesi, i krijuar nga jeta
shoqërore, si mendim, qëndrim i tij, vizion i tij, me çka, në produktin artistik të
sapo realizuar, interpretuesi është në një situatë për të ushtruar një ndikim më të
fortë në mendjen dhe ndjenjat e shikuesit ose dëgjuesit. Rrallë ndonjë art i tillë e ka
këtë privilegj – që të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në formë sugjestive në
arsyen dhe emocionin e një numri më të madh njerëzish në të njëjtën kohë dhe në
të njëjtin vend. Interpretimi i krijuar rishtazi duhet të lërë përshtypje në mendjen,
ndjenjat dhe vullnetin e dëgjuesit ose shikuesit, kjo në përputhje me rrethanat: ai
realizohet përmes trurit, ndjenjave dhe vullnetit të interpretuesit.
Mediat dhe gazetaria përballen me shumë paqartësi të cilat jo shumë i vëren
publiku. Mediat, në të shumtën e rasteve, përballen me presion të jashtëm,
komercializëm, andaj "saktësia" e burimit është e zbehtë, ndërsa kanë edhe presion
të brendshëm, siç mund të jetë çështja e kontratave të brendshme të redaktorëve të
televizionit. Mediat elektronike thjesht janë industrializuar, por gazetaria nuk duhet
të jetë industri.
Në tri dekadat e fundit në shumë vende të botës, por edhe në Maqedoninë e Veriut,
janë licencuar shumë media private, të cilat – nga njëra anë – e rrënuan ose
demoluan murin monopol të medias shtetërore, ndërsa nga ana tjetër gazetaria u
përball me sfida të tjera dhe probleme të reja, të cilat ekzistojnë edhe sot. “Që prej
vitit 1991-92 e deri në vitin 2010, kishte 130 radio dhe televizione të licencuara në
tërë Maqedoninë e Veriut, prej të cilave shumica media lokale të udhëhequra nga
biznesmenë të Maqedonisë së Veriut ose grupe biznesmenësh si aksionarë. Atëkohë gazetari u bë një nëpunës i një personi ose një grupi punëdhënësish, që e shihnin
median përmes një prizmi biznesi. Gazetari u bë punonjës i paguar i pronarit. Kjo e
vuri në diskutim profesionalizmin e gazetarit, i cili është protagonisti kryesor i
medias, qoftë medias as shtypur ose mediave audiovizuele. Kjo është një nga arsyet
që vë në pikëpyetje aspektin profesional të gazetarit, si dhe çështjen etike të
gazetarisë”4.
4

Sipas ish kryetarit të Këshillit për Radiodifuzion, Ilir Ajdini, i cili këtë funksion barti dy mandate,
më saktë në periudhën kur edhe u licencuan shumica e mediumeve private.
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Në këtë periudhë bota mediale e humbi busullën e rolit të gazetarit, ndërkaq që roli
i gazetarit dhe medias që ai përfaqëson është informimi për gjithçka që vlerësohet
se duhet të jetë informatë me objektivizmin më të mundshëm. Gazetarët duhej t'i
shërbejnë padronit ose mbretit të vetëm të pranueshëm. Prandaj nuk mund të flasim
më për interes publik ose për interes të publikut. Sepse, roli i gazetarit është të
informojë publikun për çështje me interes publik dhe që ndikon në jetën e shumicës
së qytetarëve.
Gazetaria në Maqedoninë e Veriut u zëvendësua me komunikimin publik e
marketing ekonomik, veçanërisht në marrëdhëniet me publikun, ndërsa profesioni i
gazetarisë u zëvendësua me profesione të tjera.

Rëndësia e gjuhës në media
Gjuha, rregullat gramatikore e drejtshkrimore janë shumë të rëndësishme në
formësimin e imazhit të medias, si një bashkësi me të gjitha kriteret dhe normat e
saja. Gjuha është një art, elementi i parë i komunikimit. Mendoj se në të ardhmen,
për respektimin dhe kujdesin ndaj gjuhës, mediat duhet të punojnë me metoda të
reja, duke i tërhequr paralelisht të dyja segmentet, si pjesën teorike dhe praktike,
ashtu edhe shprehjen e quajtur "kulturë e të folurit" ose arsimim i të folurit.
Fjalitë dhe fjalët e shkruara për disa shkencëtarë mbeten të vdekura nëse kjo nuk
ringjallet gjatë interpretimit ose, anasjelltas, një konotacion krejt tjetër mund t'i
jepet tekstit të shtypur që nuk përshtatet me shqiptimin dhe që mund të sjellë pasoja
të mëdha. Këtu do t’i përmendim “kajronat visual”, që viteve të fundit shpesh
shfaqen poshtë ose sipër ekranit dhe ku shenjat e pikësimit në të shumtën e rasteve
janë shumë pak të respektuara. Në Shqipëri dhe Kosovë, shtete të cilat shquhen me
numër të madh të qytetarëve shqiptarë dhe ku gjuha zyrtare është gjuha shqipe,
ekziston një problem i madh në mosrespektimin e standardeve në gjuhën shqipe.
Edhe atje shenjat e pikësimit nuk respektohen, por ekziston një problem tjetër edhe
më trashanik kur disa media nuk i zbatojnë fare dy shkronja të shqipes (“Ë" dhe
“Ç"). Kjo e vë në pikëpyetje numrin 36 të shkronjave të alfabetit shqip. Ndërkaq në
Kosovë dhe Maqedoni ekziston një tjetër fenomen – në media përdoret dialekt.
Dialektet duhet respektuar si një thesar i një kombi dhe një gjuhe, por është ligjore
që një gazetar profesionist t’i shmanget përdorimit të tyre. Kjo vlen edhe për
mediat maqedonase. Kjo dirigjon simptome antipatie, por gjithashtu "gjuhë të
urrejtjes" në mungesë të njohjes së atij dialekti.
Në Maqedoninë e Veriut, një pjesë e studentëve të gazetarisë, nuk e njohin mirë as
alfabetin cirilik. Këtë e thekson profesori Ljudmil Spasov nga Fakulteti Filologjik
"Blazhe Koneski" në Shkup, sipas të cilit, "disa studentë që janë regjistruar në
Fakultetin Filologjik ose të Drejtësisë – drejtimi i Gazetarisë, nuk e njohin alfabetin. Kur duhet të shkruajnë një fjali, fjalë ose shkronjë, ata bëjnë gabime. Ata nuk
dinë t’i shkruajnë shkronjat të cilat përdoren më rrallë, siç janë ‘ѕ’ dhe ‘џ’.5
5

https://24.mk/details/povekje-od-50-procenti-od-mladite-vo-makedonija-se-nepismeni
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Kjo situatë e mos arsimimit të duhur të nxënësve të shkollave të mesme dhe
studentëve është alarmuar edhe në Draft Raportin mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm
në Maqedoni, OECD dhe UNICEF, ku thuhet “Më shumë se gjysma e studentëve
në vend, pas përfundimit të arsimit fillor dhe të mesëm, janë në nivelin e analfabetizmit. Ata nuk kanë njohuri themelore të suksesit në jetë."6, gjë që është e
tmerrshme dhe shtrohet pyetja se çfarë lloj mediash presim kur nxënësit pas
përfundimit të arsimit fillor dhe të mesëm janë në nivelin e analfabetizmit?
Vlen të kujtojmë se “pas botimit më 1973 të Drejtshkrimit të gjuhës shqipe, në
janar 1974 Këshilli i Ministrave nxori vendimin Mbi masat për zbatimin e drejtshkrimit të njësuar të gjuhës shqipe, i cili e ngarkonte Ministrinë e Arsimit që çështjet
e lidhura me normën e gjuhës letrare të pasqyroheshin në testet shkollore, që të
kualifikoheshin mësuesit dhe punonjësit e shtypit, që mjetet e shkruara e të folura
të informimit të zbatonin normat e gjuhës letrare, që në institucionet qendrore të
kishte redaktorë gjuhësorë etj” 7 dhe nuk ka pasur asnjë arsye që ky vendim të mos
zbatohej edhe pas viteve të ’90-ta e pse jo kjo të shërbente edhe si bazë për një ligj
më të plotë për gjuhën.
Në gazetarinë e shtypur duhet t’i jepet edhe më tepër rëndësi respektimit të rregullave gramatikore, pasi që forma e shtypur qëndron ose ruhet edhe nëse interesi i
lexuesit për analizimin e informacionit nuk shfaqet në atë moment, por shfaqet më
vonë. Nëse në afat të shkurtër nuk merren masa për rregullim të mediave në vend,
por edhe në rajon, atëherë druajmë nga zbehja e televizioneve të cilat deri më tani e
mbajnë fronin në hapësirën mediatike me mbi 50 % të shikueshmërisë (portalet çdo
vit kanë ngritje). Prej vitit të kaluar nga 27% e shfrytëzimit të “online” mediumeve,
këtë vit përdorimi i tyre është ngritur në 29%. Për të gjitha çështjet e përmendura,
të cilat janë arsye për rregullimin e mediave, mund të veprohet në mënyrë efektive,
të shpejtë dhe të lehtë dhe duhet të ndjejmë përgjegjësi për mediat dhe shoqërinë,
kuptohet duke mos u ndikuar nga ana e institucioneve, sidomos nga zhvillimet
politike në vend. Kjo dukuri është mjaft alarmante në vendin tonë – gazetaria po
shfrytëzohet si lobim pikërisht duke e marrë parasysh fuqinë e mediave si “fuqi e
shtatë ” në botë. Andaj, e kemi thënien: “çfarë qeverie – të tilla mediume!”.
“Mediat janë mjetet tona, bashkëpunëtorët tanë. Pa ato njeriu do të ishte i shurdhët,
memec dhe i verbër” , thotë profesor Tome Gruevski në librin e tij Marrëdhëniet
me Publikun. Prandaj mediat duhet të ushqehen nga publiku dhe nga protagonistët
e tyre, si gazetarët dhe institucionet që janë përgjegjësi e mediave.
Teknologjia e zhvillimit të shpejtë ka shkaktuar një tronditje në botën e medias.
Gazetari në media duhet të paraqitet me lajm të arsyetuar mirë, sepse publiku
shpesh është dëshmitar i lajmeve të shpeshta tendencioze dhe me ndikim të keq në
shoqërinë tone, kur kemi fakte dhe teza të pabaza e me efekte negative. Një nga
efektet negative vjen si pasojë e përkthimit joprofesional nga dy grupet kryesore
etnike, nga njohja e pamjaftueshme të të dyja gjuhëve.
6

https://www.nezavisen.mk/mk/vesti/2019/02/124934
https://www.voal.ch/duhet-futur-mesimi-gjuhes-amtare-ne-universitete-nga-prof-rami-memushaj/,
27.05.2019, 14:42
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Qasja e re e komunikimit në një gamë të gjerë dhe divergjente e imponon nevojën
për ndryshime në përmbajtjen e mësimdhënies në fushën e komunikimit ose Komunikologjisë, në mënyrë që t'i puthitin ato me sfidat e reja të punës si pjesë e erës
së re. Përfshirja e Komunikologjisë si lëndë mësimore duhet të jetë e imponueshme, duke filluar nga programi i hershëm arsimor e deri te mësimi shkencor.
Duke krijuar propozime ideore për krijimin e programit të ri mësimor për komunikologji mjedisi medial do t’i përshtatet paraqitjes publike në gazetari, veçmas
arsimimin e gazetarëve, i cili do ta ketë gjuhën si element kryesor të komunikimit,
funksionimin e komunikimit të gjerë digjital, si pasqyrim i kohës së re në komunikologji.
Jussi Toivanen, specialist kryesor i komunikimit në zyrën e kryeministrit finlandez,
duke folur për informimin thotë: "Nuk është vetëm problem i qeverisë ku e gjithë
shoqëria është e fokusuar. Ne po bëjmë pjesën tonë, por është detyrë e të gjithëve
për ta mbrojtur demokracinë finlandeze. Linja e parë e mbrojtjes është mësuesi në
çerdhe"8. Bëhet fjalë për një shtet ku funksionojnë institucione shtetërore me
dygjuhësi. Pra, inkuadrimi i komunikologjisë, paralelisht me përkushtimin më të
madh të gjuhës në sistemin arsimor, si dhe ndryshimi i programeve arsimore duhet
nisur edhe tek ne.
Shefja e deritanishme e Politikës së Jashtme të BE-së, Frederika Mogerini, me rastin
e Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, e cila shënohet çdo vit më 3 maj paraqitet me
porosi të qartë se: "Shtypi i lirë nuk është vetëm një gazetë për informacion të
besueshëm dhe të saktë, por gjithashtu një shtyllë e demokracisë së vendit."9
Profesionalizmi, para së gjithash, është një pikë drejt qasjes demokratike dhe
vlerave demokratike, duke respektuar të drejtat e njeriut, ndërkaq gjuha mbetet
simboli i vetëm i njerëzimit dhe i vetmi mjet që mund t’i eliminojë këto dukuri
negative, në mas-media, me ndikime në shoqëri.
Pionierë të kësaj platforme në vendin tonë duhet marrë parasysh ekzistimin e
Televizionit Alsat për 13 vite radhazi, ku praktikohet funksionimi bilingual,
maqedonisht e shqip, me zhvillim të programit pa ndërprerje. Të gjithë parametrat
tregojnë dhe dëshmojnë se modeli i TV Alsat-it, TV 21, TV Shenja vlerësohet në
Maqedoninë e Veriut, por asnjë televizion nacional në gjuhën maqedonase nuk
prodhon program në gjuhën shqipe. Kështu vjen deri te mosrespektimi i Ligjit për
Audio dhe Shërbime Audiovizuale, ku sipas nenit 64 për përdorimin e gjuhës
thuhet se “Transmetuesit janë të detyruar ta transmetojnë programin në gjuhën
maqedonase dhe alfabetin cirilik, por në rastet kur programi i dedikohet një
komuniteti joshumicë, në gjuhë dhe alfabet të atij komuniteti” dhe paragrafi i dytë i
po këtij neni ku thuhet se nëse “Serviset e programeve që ritransmetojnë përmes
rrjeteve publike të komunikimit elektronik janë me titra ndryshe nga gjuha
origjinale e prodhimit, patjetër duhet të jenë me titra në gjuhën maqedonishte ose
në gjuhën e shumicës, që e flasin më së paku 20 % e qytetarëve në Republikën e
8

https://cdn.cnn.com/cnn/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/media/video/library .mp4
Finlanda është shteti i cili e sfidoi dezinformimin
9
https://mtm.mk/svet/48030-mogerini-slobodata-na-mediumite-e-stolb-na-demokratijata, 22.05. 2019
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Maqedonisë së Veriut, përveç teleshopingut dhe reklamat ”10. Por, detyrimet nuk
respektohen edhe nga ana e servisit publik në lidhje me programet dhe shërbimet e
programit që transmeton MRT, ku sipas nenit 110 thuhet “Detyrimet e MRT-së në
lidhje me programet dhe shërbimet e programit që transmeton MRT është e
detyruar të prodhojë dhe sigurojë programe radio dhe televizive shërbimet e
programit nga neni 107 i këtij ligji, që thonë se duhet:
- të krijojë dhe transmetojë programe të kapshme për publikun e gjerë në vend,
me qëllim që të kontribuojë për krijimin dhe zhvillimin e shprehjes së lire dhe
informimin e publikut, si dhe të jetë shtytësi i proceseve demokratike në vend;
- të zhvillojë dhe planifikojë një skemë programore në interes të publikut të gjerë
dhe programet të jenë të destinuara për të gjitha segmentet e shoqërisë pa
diskriminim, duke mbajtur llogari paraprakisht për grupet specifike në shoqëri;
- të sigurojë informacion të vazhdueshëm, të vërtetë, të plotë, të paanshëm, të
drejtë dhe me kohë të plason informacionin duke krijuar dhe transmetuar
program me cilësi të lartë si dhe të rëndësishëm për të gjithë dhe për të gjitha
ngjarjet dhe ndodhitë politike, ekonomike, shoqërore, shëndetësore, kulturore,
arsimore, shkencore, fetare, të mjedisit, sportive dhe të tjera, në Republikën e
Maqedonisë së Veriut, vendet e Evropës dhe botës;
- të promovojë dhe zhvillojë kulturën e dialogut publik dhe të sigurojë arenë për
debat të gjerë për çështje me interes publik“11
Servisi publik më 17 prill 1967 filloi me 15 minuta lajme në gjuhën shqipe, por
muaj më parë u mor vendim nga ana e Qeverisë se Republikës së Maqedonisë së
Veriut dhe Këshillit të RTVM për hapësirë programore 24-orëshe në gjuhën
shqipe. Ky është një hap pozitiv drejt forcimit të kapaciteteve demokratike, që i
posedon ky shtet, me çka do të dëshmohet dhe shpaloset aspekti profesional i
gazetarëve dhe gazetarisë. Por, reformat deri në zbatimin e tyre ende nuk kanë filluar,
me çka edhe Maqedonia mbetet në vendin e 95-të, ashtu si edhe vitin e kaluar, kur
vendi kërceu për 14 vende. Kjo ndoshta nuk është një distancë e shkurtër, por jo edhe
e kënaqshme. Si vërejtje kryesore këtë vit është gjendja në servisin publik RTVM, ku
Qeveria ende nuk i ka filluar reformat, të cilat janë pritur në një interval të shpejtë,
por edhe sepse RTVM, gjithashtu, nuk i përmbush detyrimet e shërbimit të
transmetimit publik, i cili duhet të kujdeset për mbrojtjen dhe përkrahjen e gjuhës
dhe kulturës të çdo përkatësie etnike, përveç asaj maqedonase.

10

https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Zakon_za_audio_i_audiovizuelni_mediumski_ uslugi_mkd, 6 Dhjetor 2013, neni 64, Upotrebata na jazikot, f.20-nr 184, 26 Dhjetor 2013
11
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Zakon_za_audio_i_audiovizuelni_mediumski_ uslugi_mkd, 6 Dhjetor 2013, neni 110, obrvskite ne MRT vo odnos na programite I programskite servisi
koi gi emituva, Nr.184, f.31, 26 Dhjetor 2013
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Përfundimi
Republika e Maqedonisë së Veriut është një vend multietnik, i cili i përfshin disa
kultura gjuhësore, nga të cilat kryesore janë ato të etniteve më të mëdha, siç janë
maqedonasit dhe shqiptarët. Aty shfaqen paragjykime dhe stereotipa që më pastaj e
sjellin gjuhën e urrejtjes, etnocentrizmin, etno-nacionalizmin, ksenofobinë. Andaj
duke e marrë parasysh se jetojmë në shekullin XXI dhe konsiderohemi si një vend
pluralist me kapacitete dhe vlera demokratike, përmes edukimit dhe medias duhet të
merren masa dhe të mos lejohen hapësira për thellimin e këtyre dukurive negative.
Reforma themelore urgjente nevojiten jo vetëm në botën e mediave në Republikën
e Maqedonisë së Veriut, por edhe në arsim, duke filluar nga mënyra e të arsimuarit.
Ka nevojë për edukim shtesë si dhe edukim për të rinjtë, që edhe ata ta krijojnë
kulturën e medias. Si gazetari, ashtu edhe spektatori, duhet të kenë më shumë
njohuri në lidhje me komunikologjinë në përgjithësi (ta njohin lajmin jo të vërtetë,
të edukohen dhe të arsimohen për të formuar një fjali që do të jetë më afër
audiencës, të kenë kulturë të paraqitjes para publikut, të informohen me kodin dhe
etikën e gazetarisë). Problematikën duhet shtruar në disa drejtime, ngase për këtë
gjendje ekzistuese kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë disa faktorë, si: familja,
në radhë të pare, pastaj shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve. Duke qenë të
ndërgjegjshëm për këtë gjendje, atëherë duhet filluar nga një pikënisje të cilën do ta
emërtoj TË MËSUARIT PËR MEDIAT E MË PAS TË MËSUARIT PËRMES
MEDIAVE. Kështu duhet përcaktuar lidhjen e ngushtë midis kualifikimeve
arsimore në botën mediatike, posaçërisht në stacionet televizive në Republikën e
Maqedonisë së Veriut dhe rolit të arsimimit gjuhësor në mediat elektronike, i cili
ndikon shumë në profesionalizmin e gazetarit, si dhe forcimin e kapaciteteve
demokratike të vendit. Prandaj duhet të punohet më shumë në drejtim të njohjes së
gjuhës, të kontribuohet përmes edukimit, profesionalizmit të gazetarisë, gazetarëve
dhe mediave, e jo duke u kombinuar me PR, sepse kjo e ndryshon krejtësisht
konceptin e krijimit të gazetarisë së shëndoshë. Përveç që kërkohet përfshirja e
mediumeve elektronike si promotor dhe mbrojtës të arsimimit gjuhësor, kjo si
kusht për selektim rigid për kualitet dhe standard më të lartë në profesionin e
gazetarisë, në këtë drejtim duhet inkuadruar edhe institucione të lëmenjve
përkatëse, si shoqatat e gazetarëve, institutet nga lëmi i gjuhësisë dhe institutet e
tjera, të cilat do ta ndihmonin këtë proces.
Lidhur me këtë është përpiluar edhe projekt personal në kuadër të Institutit për
Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup me temë: "Zhvillimi
i kulturës mediale dhe promovimi i kulturës në media". Projekti është miratuar nga
Ministria e Kulturës dhe Këshilli i Institutit.
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Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

NJË VËSHTRIM I SHKURTËR RRETH PËRBËRJES
FETARE TË POPULLSISË SË RAJONIT
TË POLLOGUT (1994-2002)
ABSTRAKT
Pollogu është një nga rajonet e Republikës së Maqedonisë së Veriut që ka
popullsi shumetnike. Por, statistikat dëshmojnë se aty kohë pas kohe ndryshojnë
numrat dhe përqindjet e përbërjes etnike. Sipas këtyre statistikave, në Pollog
jetojnë shumicë e shqiptarëve, ndërsa nacionalitetet e tjera janë në një përqindje
më të vogël, duke përfshirë edhe maqedonasit, që arrijnë në 18.5%. Gjithashtu, në
studimet për popullsinë, posaçërisht për studimet socio-gjeografike, rëndësi të
konsiderueshme në këtë rajon ka edhe feja, që ndikon dukshëm në ngjarjet sociale
dhe ekonomike.
Përbërja etnike paraqet elementin demografik, përmes të cilit paraqiten kombet që
jetojnë në një hapësirë të caktuar gjeografike. Popullsia shqiptare në Pollog, nga
58.3 % në vitin 1953, është rritur në 73.2 % në vitin 2002.
Ashtu si struktura heterogjene etnike, e tillë është edhe struktura e përkatësisë
fetare. Maqedonia e Veriut është vend ku dominojnë fetë monoteiste, si:
Krishterimi (ortodoksia) dhe Islami. Shqiptarët janë ndër të parët në Maqedoninë
e Veriut që e kanë pranuar fenë islame, e cila ka kontribuar dukshëm në drejtim të
mbrojtjes së identitetit etnik dhe të kulturës kombëtare shqiptare nga akulturimi i
pretenduar nën hegjemoninë e popujve fqinjë ballkanike.
Fjalë çelës: Pollogu, Islami, Krishterimi, Maqedonia e Veriut.

*
**
Rajoni i Pollogut shtrihet në pjesën veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë
së Veriut. Kufijtë e këtij rajoni, nga veriperëndimi përkojnë me kufirin shtetëror
ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, në veriperëndim kufizohet me R. e
Kosovës, në kufirin lindor me rajonin e Shkupit dhe në atë jugor e juglindor me
rajonin jugperëndimor të vendit. Rajoni shtrihet midis vargmaleve të malit Sharr në
veriperëndim, vargmalit të Korabit në perëndim, Malit të Thatë në lindje, malit
Bistra në jug dhe të Dervenit në verilindje. Ky rajon është i vendosur në rrjedhjen e
sipërme të lumit Vardar dhe përfshin hapësirën prej burimit të lumit, d.m.th prej
fshatit Vrutok në verilindje, deri në grykën e Dërvenit.
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Fushëgropa e Pollogut e ka shtrirjen e saj në rrjedhën e sipërme të lumit Vardar,
duke u kufizuar në veriperëndim me malin Sharr dhe në jugperëndim me Vllajnicën dhe Bukoviqin. Mali i Thatë dhe Derveni ngrihen nga juglindja dhe rajoni
kodrinor i Kërçinovës dhe Shemshinovës nga verilindja1. Fushëgropa e Pollogut
shtrihet në lartësi prej 520 m te skaji jugor i Gostivarit deri në 385 m pranë fshatit
Raotincë në verilindje, me një ndryshim lartësie prej 135 m në gjithë gjerësinë e
saj. Fushëgropa e Pollogut paraqet një tërësi morfologjike, ku pjesa më e ulët e saj
gjendet në një lartësi mbidetare prej 400 m, ndërsa lartësia e rrafshit të Pollogut,
mesatarisht, arrin deri në 500 m.
Rajoni i Pollogut, në përgjithësi, gjatë antikitetit banohej nga fisi ilir i Penestëve, i
cili shtrihej edhe në pjesën e mesme të rrjedhës së Vardarit. Penestët në veri
kufizoheshin me Dardanët, andaj shumica e historianëve qytetin Oeneum (Tetova e
sotme) e konsiderojnë si qytet ilir. Si qendra kryesore të asaj kohe ishin Oeneu dhe
Draudakumi (afër Gostivarit). Në favor të këtij qëndrimi janë edhe të dhënat arkeologjike, epigrafike, toponomastike etj. Trashëgimia e pasur e kulturës materiale dhe
shpirtërore, e zbuluar nga kërkimet arkeologjike në këto treva, dëshmon për
vazhdimësinë e popullimit të këtyre trevave nga popullsia ilire-arbërore-shqiptare.
Me ndarjen e Perandorisë Romake (viti 395)2 në dy pjesë, në atë perëndimore dhe
lindore, që më vonë e mori emrin Perandoria Bizantine, kemi dyndje të mëdha
barbare. Për shkak të sundimit të gjatë dhe të egër romak e bizantin në etnikumin
iliro-arbëror, nga njëra anë, por edhe për shkak të pushtimit dhe sundimit të egër të
sllavëve të jugut, nga ana tjetër, pas shekullit VII të e.s., pjesa dërrmuese e
popullsisë ilire u asimilua.

Struktura fetare e popullsisë, sipas komunave (1994-2002)
Rajoni i Pollogut është vend me përbërje fetare heterogjene, mirëpo dy janë religjionet kryesore monoteiste: Islami dhe Krishterimi.
Faktet historike vërtetojnë se para përhapjes së Krishterimit në këto troje, te fiset
ilire ka dominuar paganizmi. Gjatë sundimit bizantin, popullsia e Pollogut i takonte
fesë së krishterë, që ishte edhe “arma” ideologjike e Perandorisë. Fillimi i islamizimit të popullsisë shqiptare lidhet me fillimet e depërtimit osman në trojet tona
që në shekullin XV.
Ndryshe nga viset e tjera shqiptare, trevat shqiptare të Maqedonisë së Veriut ishin
nga të parat që u ballafaquan me pushtimin osman.3 Pranimi i Islamit nga shqiptarët e Maqedonisë, gjatë të gjitha zhvillimeve dhe ngjarjeve historike, është regjistruar si tipar i veçantë i tyre. Feja e re në shek. XVI kishte shënuar sukses të madh

1

R.Imeri, "Veçoritë hidrologjike të fushëgropës së Pollogut", në: Acta lingua geographica 4-5,
2008, f. 39-40
2
Historia e Popullit Shqiptarë I, (2002) Akademia e Shkencave e Shqipërisë Tiranë, f. 199
3
F. Duka. ″Vështrim rreth islamizmit të shqiptarëve të Maqedonisë (shek.XV-XVII), Shqiptarët e
Maqedonisë, (1994) fq.145.
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në qytete të ndryshme të rëndësishme të Maqedonisë, si në Tetovë (71 %), Kërçovë
(65.5 %) dhe në Strugë me (24 %).4
Grupin më të madh fetar në Pollog e përbëjnë myslimanët sunitë dhe një numër më
i vogël myslimanësh, që i takojnë komunitetit bektashian. Grupin e dytë më të
madh religjioz për nga numri e përbëjnë të krishterët. Të krishterët që jetojnë në
Pollog i takojnë kryesisht besimit ortodoks, ndërsa një numër shumë i vogël i takon
besimit katolik. Në Pollog pjesëtarë të përkatësisë ortodokse janë edhe një numër i
madh shqiptarësh që jetojnë në rajonin e Rekës së Epërme, që shtrihet në komunën
Hanet e Mavrovës dhe Rostushës, si dhe nëpër komunat e tjera të Pollogut, të cilët
gjatë shekujve iu nënshtruan një procesi të dhembshëm asimilimi.
Tabela 1. Struktura fetare myslimane sipas komunave në rajonin e Pollogut (1994)
Komunat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tetova
Tearca
Jegunovca
Zhelina
Bërvenica
Bogovina
Kamjani
Vratnica
Xhepçishti
Shipkovica
Gostivari
Vrapçishti
Çegrani
Negotina e
Pollogut
Banjica e
Poshtme
Vërtoku
Sërmnova
Hanet e
Mavrovës
Rostusha

Gjithsej
banorë

Mysliman

65.318
20.797
7013
21.760
14.793
13.001
12.136
3270
7286
6797
45.740
8416
11.746
14.992

43.141
17.583
2165
21.456
8708
12.757
11.965
1787
7096
6670
31.152
7178
11.296
14.681

7791

6373

5460
3951
1349

Përfaqësues
të besimit
fetarë i cili
nuk është i
përfshirë
22
11
5
3
6
5
4
/
1
3
22
2
2
2

Jo
besimtarë

Pa
përgjigje

42
1
1
/
/
/
/
1
/
/
10
/
/
/

557
310
30
214
133
175
134
21
80
99
881
67
186
206

29
5
1
2
1
4
/
/
1
/
28
6
/
7

3

/

60

2

4584
3686
622

3
/
1

1
/
/

70
53
36

3
/
1

10.366

9637

38

3

163

14

281.982

222.537

133

59

3475

104

Burimi: ESM. Total population, households, dwellings and agricultural holdings.
According to the administrative-territorial division from 1996. Book XIII. 1997.

4

E pa
njohur

Historia e Popullit Shqiptar I, ASHSH, Tiranë, 2002, fq, 590.
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Nga tabela nr. 1, shihet se në Pollog e rrethinë, në bazë të rezultateve të regjistrimit
të vitit 1994, si myslimanë janë deklaruar 222.537 banorë, por nga të dhënat tabelore shihet se te grafa “Pa përgjigje” është një numër i madh i banorëve, që arrijnë
në 3.475 banorë. Si komuna me numër më të madh “Pa përgjigje” është komuna e
Gostivarit me 881 banorë, Tetova me 557 banorë, Tearca me 310 banorë, Zhelina me
214 banorë etj. Kjo do të thotë se është një numër i madh i banorëve “Pa përgjigje”,
që dukshëm e redukton numrin e përgjithshëm të myslimanëve në këtë rajon.
Tabela. nr. 2. Të deklaruar sipas përkatësisë fetare (Të krishterë, ortodoksë, katolikë
dhe protestantë. Sipas regjistrimit të vitit 1994)
Komunat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tetova
Tearca
Jegunovca
Zhelina
Bërvenica
Bogovina
Kamjani
Vratnica
Xhepçishti
Shipkovica
Gostivari
Vrapçishti
Çegrani
Negotina e Pollogut
Banjica e Poshtme
Vërtoku
Sërmnova
Hanet e Mavrovës
Rostusha

Gjithsej
Banorë
65.318
20.797
7013
21.760
14.793
13.001
12.136
3270
7286
6797
45.740
8416
11.746
14.992
7791
5460
3951
1349
10.366
////////////
281.982

Të krishterë5
1013
53
1
1
85
1
/
5
/
/
480
7
1
3
10
/
1
44
18
////////////
1723

Ortodoksë

Katolikë

Protestantë

20.366
2825
4802
71
5855
49
31
1454
108
21
13.090
1149
245
52
1195
797
209
640
488
/////////////
53.447

140
8
8
11
4
10
2
2
/
3
75
6
16
41
147
2
2
5
4
//////////
486

8
1
/
2
1
/
/
/
/
1
2
1
/
/
1
/
/
/
1
/////////////////
18

Burimi: ESM. Total population, households, dwellings and agricultural holdings.
According to the administrative-territorial division from 1996. Book XIII. 1997.

Te tabela nr.2 e kemi paraqitur strukturën e popullsisë sipas përkatësisë fetare (të
krishterë, ortodoksë, katolikë dhe protestantë). Të krishterë janë regjistruar në një
numër prej 1.723 banorësh, por pa bërë përcaktimin konkret se cilit rit fetar i takojnë, atij ortodoks, katolik apo protestant. Sipas këtij regjistrimi (1994), pjesëmarrja
e ortodoksëve arrin një numër të lartë – 53.447 banorë në krahasim me katolikët, që
janë përfshirë me 486 banorë dhe protestantët me vetëm 18 banorë të deklaruar.
5

Kjo e dhënë i përfshinë personat të cilat janë deklaruar si të krishterë të cilët nuk kanë bërë përcaktim konkret se a i takojnë ritit ortodoks, katolik ose protestant.
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Përqindje më të lartë të komunitetit ortodoks ka komuna e Jegunovcës (68.4 %),
Hanet e Mavrovës (47.4 %), Vratnica (44.4 %), Bërvenica (39.5 %) etj. Në të gjitha
këto komuna dominuese është popullata maqedonase. Nga të dhënat tabelore të
regjistrimit (1994), nga numri i përgjithshëm i popullsisë, komuniteti mysliman bën
pjesë me 78.9 %, ai ortodoks me 18.9 %, katolikët me 0.17 % dhe protestantët me
0.006 %.
Nga analiza e përgjithshme e këtyre dy regjistrimeve (1994-2002) të paraqitur në
tabelën nr. 3, numri i myslimanëve në Pollog e rrethinë është rritur për 4.651 banorë, numri i besimtarëve të fesë ortodokse në këtë rajon është zvogëluar për 693
banorë, ndërsa katolikët janë zvogëluar për 262 banorë, që është një numër shumë i
madh në krahasim me regjistrimin paraprak.
Tabela nr. 3. Struktura fetare sipas komunave në rajonin e Pollogut (2002)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komuna
Tetova
Tearca
Jegunovca
Zhelina
Bërvenica
Bogovina
Gostivari
Vrapçishti
Hanet e Mavrovës
dhe Rostushë

Gjithsej
86.580
22.454
10.790
24.390
15.855
28.997
81.042
25.399
8618

Myslimanë
65.499
19.508
4692
24.210
9781
28.810
64.616
24.245
7627

Ortodoksë
20.182
2757
6078
59
5933
33
15.851
1032
829

Katolikë
91
14
4
12
7
10
59
13
14

Protestantë
3
1
1
/
/
/
/
/
/

Të tjerë
805
174
15
109
134
54
516
109
148

Struktura fetare në përqindje (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komuna
Tetova
Tearca
Jegunovca
Zhelina
Bërvenica
Bogovina
Gostivari
Vrapçishti
Hanet e Mav
& Rostusha

Gjithsej
86.580
22.454
10.763
24.390
15.855
28.997
81.042
25.399
8618

Myslimanë
75.6
86.8
43.4
99.2
61.6
99.3
79.7
95.4
88.5

Ortodoksë
23.3
12.2
56.3
0.24
37.4
0.11
19.5
4.06
9.61

Katolikë
0.10
0.06
0.03
0.04
0.04
0.03
0.07
0.05
0.16

Protestantë
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Të tjerë
0.92
0.77
0.13
0.44
0.84
0.18
0.63
0.42
1.71

Burimi: ESM. Numri i përgjithshëm sipas deklarimit të përkatësisë kombëtare,
gjuhës amtare dhe të përkatësisë fetare. Libri. X. 2002. (Përpunuar nga autori)

Nga tabela e mësipërme konstatojmë se grupin më të madh fetar në Pollog e
përbëjnë myslimanët (81.8 %), të dytët për nga madhësia janë ortodoksët (17.3 %)
dhe në fund janë katolikët (0.07 %).
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Ndër komunat urbane në Pollog numër më të lartë të myslimanëve ka në komunën
e Tetovës (65.449 banorë), ndërkaq komuna e Gostivarit ka 64.616 banorë. Dallimi
mes dy komunave është më i lartë për 883 banorë në Tetovë, përkundër komunës
së Gostivarit. Po qe se e krahasojmë me numrin e përgjithshëm të popullsisë së
këtyre dy komunave, vijmë në përfundim se numri i myslimanëve në komunën e
Gostivarit arrin 79.7 %, ndërsa në komunën e Tetovës arrin në 75.6 %. Kjo
përqindje e lartë e myslimanëve në Gostivar është rezultat i numrit prej 7.991
banorëve turq (sipas regjistrimit të vitit 2002), si dhe boshnjakëve dhe romëve që
jetojnë në këtë vendbanim dhe që kryesisht i takojnë konfesionit islam.
Nga tabela shihet se në të gjitha komunat e Pollogut dominon feja myslimane,
përveç në komunën e Jegunovcës, ku feja ortodokse arrin në 56.3 %, duke pasur
parasysh se në këtë komunë shumica dërmuese e popullsisë janë të përkatësisë
etnike maqedonase. Komuna me përqindje më të madhe të pjesëtarëve fesë islame
janë komunat kryesisht shqiptare, siç janë ajo e Bogovinës me 99.3 %, e Zhelinës
me 99.2 %, e Vrapçishtit me 95.4 % etj. Ndërkaq katolikët përqindje më të lartë
arrijnë në komunën e Haneve të Mavrovës dhe të Rostushës me 0.16 %. Po në këtë
komunë struktura fetare është e përzier te popullata maqedonase, sepse u takojnë të
dy besimeve fetare, ortodokse dhe myslimane. Po ashtu edhe popullata shqiptare e
besimit islam e këtij regjioni një pjesë mund të jetë deklaruar ortodokse, duke e
pasur parasysh që në të kaluarën ka jetuar një popullsi e konsiderueshme ortodokse
shqiptare.
Të dhënat tabelore tregojnë se komponenta e strukturës fetare myslimane në
Tetovë e rrethinë vazhdimisht rritet, ndërsa tek ai ortodoks dhe katolik vazhdimisht
vjen duke u rënë.

Grafi 1.
Struktura fetare sipas komunave në rajonin e Pollogut
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Graf. 2.
Struktura fetare në rajonin e Pollogut sipas komunave në (%)

Graf. 3.
Struktura fetare e Pollogut (2002) sipas përqindjes (%)
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Tabela nr. 2: Struktura fetare e popullsisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (2002)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Përkatësia fetare
Ortodoksë
Myslimanë
Katolikë
Protestantë
Të tjerë
Gjithsej

Numri i besimtarëve
1.310.184
674.015
7008
520
30.820
2.022547

Në %
64.7 %
33.3 %
0.34 %
0.02 %
1.52 %
100.00 %

Burimi: Burimi: ESM. Numri i përgjithshëm sipas deklarimit të përkatësisë kombëtare,
gjuhës amtare dhe përkatësisë fetare. Libri. X. 2002. Shkup (Përpunuar nga autori).

Nga tabela nr. 2 shihet se numri i besimtarëve në Republikën e Maqedonisë së
Veriut, në regjistrimin e vitit 2002, është siç vijon: ortodoksët bëjnë pjesë me 64.7 %
dhe janë komuniteti më i madh fetar në vend; pastaj numrin me përqindje më të lartë
e përbëjnë myslimanët me 33.3 %, ku bëjnë pjesë shqiptarët, turqit, romët dhe boshnjakët, më pas vijnë katolikët me 0.34 % dhe në fund janë protestantët me 0.02 % etj.
Po ta krahasojmë përqindjen e myslimanëve në tërë Republikën e Maqedonisë së Veriut (33.3 %), vetëm në Pollog numri i myslimanëve arrin në 12.3 %
nga numri i përgjithshëm i myslimanëve.

Graf. 4.
Struktura fetare e popullsisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (2002).
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Rezyme
Me vendosjen e sundimit osman, ndryshimet politike dhe shoqërore e ekonomike u
pasqyruan me ndryshime të mëdha edhe në strukturën fetare në këtë rajon.
Besimet, si formë e vetëdijes njerëzore, në territorin në fjalë, paraqiten që nga periudhat e hershme. Në territorin e Pollogut ekzistojnë disa religjione që praktikohen, kurse më të përhapura janë feja islame e ritit mysliman suni dhe atij bektashian, si dhe Krishterimi ortodoks dhe katolik. Grupin më të madh fetar në Pollog e
përbëjnë myslimanët, me një përqindje prej 81.8 % (2002), ndërsa grupin e dytë
fetar për nga madhësia e përbëjnë ortodoksët me 17.3 %.
Në këtë punim jemi bazuar kryesisht në rajonin e Pollogut dhe jemi mbështetur në
të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Bibliografi:








Grup autorësh, Historia e popullit Shqiptar I, Toena, Tiranë, 2002.
Grup autorësh, Shqiptarët e Maqedonisë, Shkup, 1994.
Република Македонија: Државен завод за статистика, Попис на населението
во Р.М. 1948, 1953, 1961, 1971,1981, 1991 и 1994 год. Население на Р.М. според изјаснување за националната припадност. Книга IX, Април 2002.
Selmani, Asllan, Popullsia e Maqedonisë, Shkup 2004.
Selmani, Asllan, Rrjedhat demografike të popullsisë shqiptare në Republikën e
Maqedonisë gjatë periudhës 1948-1981. Në: Shqiptarët e Maqedonisë. Meshihaati
i B.I. në R.M, Shkup 1994.
I Raim, Veçoritë hidrologjike të fushëgropës së Pollogut, Në: Acta lingua geographica 4-5, (2008).
Total population, households, dwellings and agricultural holdings. According to
the administrative-territorial division from 1996. Book XIII. 1997.

~243~

~244~

KONTRIBUTE

~245~

~246~

SHPRESA MEMEDI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

PANTEON I FISNIKËRISË SHPIRTËRORE
PËR KOMBIN – MID’HAT FRASHËRI
ABSTRAKT
Mid’hat Frashëri ishte një nga figurat më të njohura të historisë së Shqipërisë,
fisnikëria shpirtërore e të cilët nuk e la që me sy indiferent ta shohë në djepin dhe
folenë e tij të vetme ,Shqipërinë, panteon i dëlirësisë, një i pandarë i vërtetë i
kombit. Ai ishte njeri që dhuroi të gjithë pasurinë e tij për Shqipërinë, duke
kërkuar në këmbim vetëm dy metra vend për varrin e tij, i cili do të ishte ngritur
në oborrin e Institutit.
Nga jeta e tij, vetëm gjashtëmbëdhjetë vite i jeton në Shqipëri, sepse pjesën tjetër
të jetës e kalon jashtë vendit: në Bukuresht, Athinë, Selanik, Itali, Stamboll,
Zvicër dhe, në fund, në Amerikë, ku dhe ndërron jetë.
Ai ishte themelues i revistës “Dituria”, që në atë kohë shquhej si një enciklopedie
vërtetë, që shqiptarëve u mësonte për udhëtimet, analizat historike, letrare e
kulturore, fjalë të urta, tregime, rrëfime e skica të ndryshme. Në Kongresin e
Manastirit, ku Mid’hat Frashëri ishte edhe kryesuesi i kongresit.
Mid’hat Frashëri, si personalitet, ishte njeri me shumë parime koncize, ndërsa si
individ kishte një makth të paparë ndaj qëndrimit në kafene. Atë mundje ta gjeje
vetëm në librarinë e tij “Lumo Skëndo” (ky emër është sipas vetë vëllait të
Mid’hatit Frashërit), të cilën e ngriti në Tiranë dhe e cila ishte e furnizuar me
librat më të avancuar të kohës.
Fjalë çelës: Mid’hat Frashëri, Lumo Skendo, revista “Dituria”, “Balli Kombëtar”, “Hi dhe shpuzë”

*
**
Shekulli i nëntëmbëdhjetë dhe shekulli i njëzetë janë diadema ndritëse e kthesave,
margaritar i zgjimit kombëtar, një vrull i pashtershëm i mendimit politik e kulturor
për të gjithë popujt e Ballkanit, e në veçanti për popullin shqiptar, i cili në këtë
kohë është i etshëm për një zhvillim dhe sistemim të mirëfilltë në të gjithë sferat e
jetës dhe dijes.
Këto dy shekuj, në thelbin e tyre, në djepin e tyre, lindën dhe rritën dishepuj1 të
kohës, të cilët me veprimet e tyre ishin stuhi dhe vrull, një forcë nxitëse e paduk1

Ithtar.
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shme e copës së magnetit, e cila i mban pranë të gjithë hallkat e metalit. Ideologjia
e tyre mbështetet në paluhatshmërinë qenësore individuale, një rrugë e vështirë e
cila çon në drejtim të mirëqenies së kërkuar shekullore.
Një misionar, një ideolog, një ithtar i popullit, e ka arritur qëllimin e vet, në qoftë
se ai arrin t’ia tregojë rrugën e drejt popullit të tij. Pikërisht këta janë ata burra të
cilët me “krestomacinë”2 atdhetare në punën e palodhshme për vatan e arritën
qëllimin, e vulosën punën fisnike në epokën në të cilën jetuan dhe vepruan.
Kjo punishte e madhe e kokës dhe trurit ose avlëmend3 i moçëm brenda vetës së
tyre, ku çdo pjesë e trurit është angazhuar maksimalisht me potencialin e saj ndriçues dhe krijues, solli Rezultatin. Gjendja madhore e palodhshme e punës dhe veprës së ideologjisë vjen nga kokat madhore, një përkryerje rezultati që nuk ka të
mbaruar, por pareshtur vepron derisa jeta dhuron frymë për këto mendje të ndritura
të kombit shqiptar.
Kjo Shqipëri e shekullit të kaluar, në këtë mënyrë, ka lindur shumë fytyra të ndritura, veprimtarë të dinjitetshëm dhe të pagjunjëzuar, idealist të mirëfilltë, atdhedashës të dëlirë, që pjesën më të dashur të jetës ia kushtuan zgjimit të ndërgjegjes për
kauzën kombëtare.
Nga ky zinxhir i artë margaritar, në mesin e shumë perlave shkëlqyes, në këtë studim do të përpiqemi të përqendrohemi në veprimtarinë e palodhshme të të Madhit
Mid’hat Frashëri, atdhetarit, enciklopedistit dhe njeriut të letrave shqipe.
Mid’hat Frashëri ishte një nga figurat më të njohura të historisë së Shqipërisë, fisnikëria shpirtërore e të cilët nuk e la që me sy indiferent ta shohë në djepin dhe folenë e tij të vetme ,Shqipërinë, panteon 4 i dëlirësisë, një i pandarë i vërtetë i
kombit.
Përpjekjet për kombin, si njeri që kurrë nuk lëvizi nga idealet e tij, e shohim në një
citat nga vëllimi i tretë i librit “Vepra të zgjedhura” në pjesën “Fjalë të urta” (të
cilat gjithashtu ruhen në dorëshkrim në AQSH, f.35, d.21.), me ndjenjën flake ndaj
atdheut, mes tjerash, thotë:
“Meqenëse jeta e siguria e secilit është e lidhur me fatin e gjithë atyre që së bashku
formojnë kombin, do të na donte shpirti që çdokush të sakrifikojë pesë minuta në
njëzetekatër orë dhe të hetojë nga thellësia e vetes së tij se ç’shërbim ka bërë për
shoqërinë dhe ç’të mirë mund t’i bëjë kësaj shoqërie që e quajmë komb”5
Sa sublime nga ndjenja dhe sa e veçantë dëshira, ky mendim nuk gjen dot qetësi,
por si aureolë qarkon në qenien e njeriut të shquar europian. Pas kësaj thënie, ai
sikur i indinjuar e mbyll pezmin në vete.
U lind si djalosh dritëdhënës i tre vëllezërve që u përfshi në themelimin e shtetit
modern, një hije plotë dije, Mid’hati ishte si njëlloj sinteze e të tre vëllezërve –
modeli tresh e përfaqëson simbolin e rilindjes shqiptare. Ai nga të tre burrat e
2

Përmbledhje studimesh shkencore.
Vegël për endjen e pëlhurës.
4
Tempull.
5
Dr. Uran Butka, Mid’hat Frashëri, “Fjalë të urta”, fq. 189, Lumo Skëndo, Tiranë,2018
3
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qëndresës trashëgoi elemente të cilat më pastaj me mjeshtëri i shfrytëzoi në dejet e
rrugëtimit jetësor.
Talentin letrarë trashëgoi nga Naimi, talentin enciklopedik e trashëgoi nga Samiu,
kurse frymën atdhetare e trashëgoi nga i ati, Abdyli.
Ishte themelues i Ballit Kombëtar dhe, njëherazi, ideolog kryesor i tij në thelb i
paepur. Në atë kohë ishte njëri nga figurat më të anatemuara të regjimit të atëhershëm komunist (gjatë kohës së luftës). Me mbarimin e luftës dhe ardhjen në
pushtet të partisë komuniste, Mid’hat Frashëri është i detyruar të largohet nga
Shqipëria dhe të vendoset në Itali, në nëntor të vitit 1944. Averzionin e thellë
shpirtërorë dhe ndjenjën e skëterrshme, që e ushqente ndaj partisë komuniste, si
prijëse e bolshevizmit dhe leninizmit, e shpreh qartë në një thënie që është pjesë
përbërëse e ciklit “Fjalë të urta” nga libri “Vepra të zgjedhura” në të cilën thotë:
“Është një mendësi e mjerueshme të ngatërrosh liberalizmin, demokracinë dhe
dëshirën për ndarjen e tokave, me sistemin e sovjetëve. Shqiptari është shumë
konservator për t’u bërë bolshevik e leninist.”6
Thënë ndryshe, tingëllim i një alarmi të mprehtë ose sirene të qartë që në vete e
rrumbullakon gjithë ideologjinë e tij, një formë përputhjeje e shkëlqyer e simbiozës
së qenies së tij shpirtërore. Për Mid’hatin, sistemi totalitar ose partia komuniste
janë dy skajet e të njëjtit litar, në të cilin njerëzit këmbëzbathur kuturu ecin anembanë. Një sfin dëshpërues ky, që në qenien e vet, në esencën e vet, përmban vetëm
vuajtje dhe komplote të mistershme, procese të hidhura të spastrimit dhe ndëshkimit, në velenxën e mykur dekadente nga ngreha e vjetër gjakatare e mbylljes
masive të gojëve para së vërtetës.
Stoicizmi, mprehtësia mendore dhe talenti njerëzor e çuan dhe më lart gjenin
krijues tek Mid’hat Frashëri dhe sikur të ishin gjallë tre vëllezërit dhe ta shihnin se
çka u bë Mid’hati më vonë, do të ishin shumë krenarë me të. Ai ishte njëri nga
firmëtarët e aktit të pavarësisë së Shqipërisë, ministër në qeverinë e parë të Ismail
Qemalit, ambasador i parë i Shqipërisë në Athinë, një skofiar i vërtetë i cili me
ngulm mbron çdo gjë që është shqiptare.
Amanetin që e kishte nga të parët nuk e la në harresë kurrë; atë e barti me vete
kudo që shkoi. Ai amanet, si groshar, i shëmbëlleu pandërprerë në damarët e kuq,
ku gjaku grufullon me një dëshirë të vetme, SHQIPËRIA ETNIKE! Idilën e pastër
skofiare ndaj çdo gjëje që është shqiptare dhe sinonim për shqiptarin si “djep të
dashurisë së tij”, në kuptimin e plotë të fjalës, e shohim në një citat nga libri
“Vepra të zgjedhura”(po ashtu pjesë e ciklit “Fjalë të urta”), në të cilën thotë:
“Shqiptarët kanë ditur ta ruajnë vendin, gjuhën ndërgjegjen kombëtare dhe
solidaritetin e tyre etnik. Ngjarjet fetare nuk kanë mundur t’i shkëputin këto lidhje.
Shqiptari, para se të jetë katolik, mysliman apo ortodoks, është shqiptar”7

6
7

Dr. Uran Butka, Mid’hat Frashëri, “Fjalë të urta”, fq.216, Lumo Skëndo, Tiranë, 2018
Dr. Uran Butka, Mid’hat Frashëri, “Fjalë të urta”, fq.190, Lumo Skëndo, Tiranë, 2018
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Më 4 mars 1929 në moshën 49-vjeçare, Mid’hat Frashëri një librar i shquar, i veshur me veshje perëndimore arriti në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës (siç
quhej në atë kohë) për të depozituar testamentin e tij në të cilën shkruan: “Unë
Mid’hat Frashëri me shëndet të plotë po bëj këtë testament duke ushqyer shpresën
se pas vdekjes sime dot ekzekutohet pikërisht vullneti që tregoj këtu.
1. Ç’kam pasuri të tundshme dhe të patundshme libra, karta, plaçka, para, i lë për
krijimin e një Instituti Albanologjie që do të jetë një qëndër e studimeve shqiptare,
të mbrojë, të zhvillojë, të qëndërsojë dhe të udhëheq studimet që i përkasin
Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Çdo gjë që më ka mbetur nga im at dhe ungjërit dhe që sot formojnë muzeun tim
familjar dëshiroj të ruhet prap në formë të një muzeu të vogël brenda Institutit.Në
paça të holla në shtëpi apo në një bankë të gjitha që do bashkohen me shumën që
dot merren nga shitja e librarisë dua që të përdoren së bashku për të ngritur
godinën e Albanologjisë
Nga e gjithë kjo, ka vetëm një kërkesë nga Shqipëria dhe shqiptarët:
Nuk e di se ku dot vendoset Instituti por nëqoftëse goditet pakëz jashtë qytetit dot
donja që varri im të jetë në cep të kopshtit në të mëngjër, duke hyrë nga porta e
rrugës mbi këtë varr dua një copë gurr të madh dhe një qiparis, më duket se dot
jem si ruajtës i Institutit sikur dot marr dhe unë pjesë pasjetësore në qëllimin e tij”
Ishte njeri që dhuroi të gjithë pasurinë e tij për Shqipërinë, duke kërkuar në
këmbim vetëm dy metra vend për varrin e tij, i cili do të ishte ngritur në oborrin e
Institutit.
Nga jeta e tij, vetëm gjashtëmbëdhjetë vite i jeton në Shqipëri, sepse pjesën tjetër
të jetës e kalon jashtë vendit: në Bukuresht, Athinë, Selanik, Itali, Stamboll, Zvicër
dhe, në fund, në Amerikë, ku dhe ndërron jetë.
Ai ishte themelues i revistës “Dituria”, që në atë kohë shquhej si një enciklopedie
vërtetë, që shqiptarëve u mësonte për udhëtimet, analizat historike, letrare e
kulturore, fjalë të urta, tregime, rrëfime e skica të ndryshme.
Në Kongresin e Manastirit, ku Mid’hat Frashëri ishte edhe kryesuesi i kongresit
me dy figurat e tjera të shquara të Rilindjes Kombëtare, Gjergj Fishtën dhe Ndre
Mjedën, arritën të bëjnë një kthim historik të studimeve albanologjike. Kjo treshe,
Mid’hati, Mjeda dhe Fishta, i kthyen studimet albanologjike nga të huajt te shqiptarët, pasi deri në atë kohë studimet albanologjike u takonin të huajve.
Mid’hat Frashëri, si personalitet, ishte njeri me shumë parime koncize, ndërsa si
individ kishte një makth të paparë ndaj qëndrimit në kafene. Atë mundje ta gjeje
vetëm në librarinë e tij “Lumo Skëndo” (ky emër është sipas vetë vëllait të
Mid’hatit Frashërit), të cilën e ngriti në Tiranë dhe e cila ishte e furnizuar me librat
më të avancuar të kohës. Nga opusi letrar, shkrimet më të bukura ose ato intime
gjenden dhe ruhen në arkivin shtetëror. Në jetën private ishte shumë i adhuruar nga
gjinia femërore. Një njeri si Mid’hati ka kërkuar një mendje dhe një shpirt t’i për-
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shtatej tërësisht personalitetit të tij, duke marrë në konsideratë edhe bukurinë, e cila
ishte pjesë e pandashme e qenies së tij.
Kryevepra ose vepra më e rëndësishme, që Mid’hat Frashëri i ka lënë kombit të vet
ishte personaliteti i tij i patjetërsueshëm e i palëvizshëm, që do të thotë se jo të
gjithë personalitetet e mëdhenj të kulturës janë ose kanë qenë të patjetërsueshëm.
Nga mosha tetëmbëdhjetë vjeçare Mid’hati ka qëndruar dinjitoz dhe besnik ndaj
idealeve të tij, luftës kundër tiranisë, luftës për atdheun, për dallimin e kombit dhe
fesë, për fitimin e dijeve nëpërmjet arsimit, universiteteve, akademive dhe shkencës, parime këto të cilat njeriun europian e shoqëruan dinjitetshëm deri në fund të
jetës.
Veprimtaria jetësore dhe letrare, puna e palodhshme e këtij tempulli lapidar, deri
më tani, është botuar në trembëdhjetë vëllime dëshmuese e vlerave të larta
atdhetare, morale dhe njerëzore.
Nga vëllimi i tretë i librit “Vepra të zgjedhura” nga krijimtaria letrare e përmbledhjes “Hi dhe shpuzë” në tregimin e shkurtër EJANI, O KUJTIME! Mid’hati
shprehet në këtë mënyrë:
“Ejani, ejani o kujtime, se kam nevojë për ju! Zemra sot ka pikëllim. Ejani se ju dua!
T’ëmbël a të hidhur, gjithnjë ju kam dashur, o miqt’ e mi!
Të ngroht’ a të ftohtë, sido që kini qenë, zemra ju ka pritur me dashuri”8
Në nostalgjinë e poetit ndjehet Mungesa si një lidhje krijuar e pakëputur me
qenien, prandaj Mungesa me të drejtë përfillet si një gjendje madhore e qenies.
Sipas Jacques Derrida-s, është prania dhe mungesa me lodrën e tyre që na e japin
qenien tonë. Qenia në relacion me Mungesën përbëjnë pjesën e pakontestueshme të
ekzistencës së njeriut.
Me vlera supreme të gjithanshme, i humbur në nostalgjinë boshe, ku shpresa e
mban të gjallë, ai në vazhdim thotë: “Kur shpirti më ndjen të ftohtë, kur zemra
ndjen veten e saj jetime, ju dua, o kujtime, si i varfëri që trazon hin’ e vatrës, për të
gjetur pak shpuzë. Sa t’ëmbëla t’i duken ato shkëndija të vogla”9
Shpresa si shkëndijë ngushëllimi është pjesë e pandashme e unit të tij në “sirtar”,
që me pasthirrmë shpreh vullnetin dhe dëshirën e tij dhe që, edhe në errësirën e
“natës” edhe në hirin e “vatrës”, me ngulm kërkon “shpuzë” – pakës dritë dite për
kujtimet, pakës “shpresë” për “ringjalljen” e tyre.
Nga nostalgjia e kujtimeve të shkrimtarit zbresim një shkallë më poshtë, duke
gjurmuar dhe hulumtuar në intimën e tij, në një pjesëz të shkurtër nga përmbledhja
“Hi dhe shpuzë” në tregimin e shkurtër “ASAJ”, ku Mid’hat Frashëri, ndër të tjera,
thotë: “Si kombet me vetija e me mendime të thjeshtë, q’i falen një fytyre gdhendur
në gur a në dru; si ata të moçmit, q’i falen diellit, zjarrit, shikonin me adhurim të
thellë yjtë dhe bëheshin therorë për perëndit’ e për perëndeshat, a si ata që dhe sot
dhe shtypen nën qere të Budës;ashtu dhe unë o e bukura ime, dua t’u falem dy
8
9

Uran Butka, Mid’hat Frashëri, “Hi dhe shpuzë”, fq.21, Lumo Skëndo, Tiranë, 2018
Uran Butka, Vepra të zgjedhura – “Hi dhe shpuzë”, fq. 21, Lumo Skëndo, Tiranë, 2018
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yjeve që janë më të bukur se të gjith yjet e qiellit, dy yjeve që janë syt’e shkruar të
tu dhe të bëhem hi, o e dashura ime, nën këmbën tënde vogëloshe!”10
Kush më bukur shkruan për pasionet, ndjenjat e flakta në gumëzhitjet e zemrës nga
sytë prush, më mahnitshëm se poeti?! Çdo fjalë është e mbështjellë me lirizëm të
thellë në intimën e tij, ku pikaset një dritë që çon me mijëra fije në shpirtin e
përmallur, për perëndeshën e tij, të cilën e pagëzon me emrat më të veçantë në
botë, duke dashur në këtë mënyrë të tregojë dëshirën përrallore të dashurisë, nga
mungesa e saj. Në këtë elozh të vërtetë për dehjen në shpirt, ai vazhdonte duke u
shprehur: “Malet, fushat, as njerëzit s’na kanë për të ndarë, se shpirti im është
qepur pas shpirtit tënd, se trupi im të ka për të kërkuar gjithnjë. Edhe vdekja kur
ka për të më marrë nga kjo botë, edhe ahere hija ime – e dashuruar e tmerruar –
ka për t’ardhur të të gjejë në të mugëtit e në t’errët”11
Zëri i përmallur është kështu një dëshirë, është shumë i qarët, por çfarë thotë ky
zë? Me fjalë i drejtohet asaj, bukurija e bukurisë, se edhe në jetën përtejvarrit edhe
në jetën parajsore do të jetë në kërkim të dashurisë së saj.
Në laramaninë e intimes së shkrimtarit ndriçuar me lirizëm plotë shije me një sens
të veçantë, në ciklin “Hi dhe shpuzë” në këtë hallkë të ndritur trajtohen tema edhe
të pjesës më të errët të jetës, respektivisht çështja madhore e ekzistencës së njeriut,
në këtë moment historik. Në tregimin e mëposhtëm të shkurtër, ai shprehet kështu:
“PO E SHEH? DRITA VENITET”
“E sheh, mik, këta të mugët të përzishëm? Ky më mbush shpirtin me angushti, më
jep dëshirë të qaj dhe të këlthas.
Ah, këta t’errët! Më duket sikur është hapur varri i shekujvet dhe po del jashtë
gjithë zija e jetës, një zi e jetës, një zi që vjen nga fund’i i dheut, ku janë mbledhur
gjithë vuajtjet, gjithë të qarat e një jete të gjatë
Pesimizëm i thellë! Poeti i bën zë shpirtit të ekzistencës së njeriut nëpërmjet Mikut
të tij në monolog.
Çdo fjalë mbështillet me “errësirën”, që jep trishtim ndër shekuj të brezave në
piskamë.
Te poeti zotëron Drita e venitur, që pas vetes shpërndan të gjithë zijën e jetës, e cila
“rrëshqet nëpër baltën e jetës” si gjurmë e terr në baltën e kohës?! “Varri” është
pusi i zisë së ekzistencës së jetës së njeriut!
Në vijim, duke mos e ndërprerë muzikalitetin dhe ritmin, ai vazhdon me të njëjtin
ton:
Po e sheh? Tani më s’duket fare gjësendi! A jemi në varr apo mbi dhe?
A jemi të gjallë në mes të vdekurvet, apo të vdekur në mes të të gjallëvet?
10
11

Uran Butka, Vepra të zgjedhura – “Hi dhe shpuzë”, fq. 23, Lumo Skëndo, Tiranë, 2018
Uran Butka, “Hi dhe shpuzë”, fq. 23, Lumo Skëndo, Tiranë,2018
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Folmë, mik, se dua të dëgjoj zë njeriu, dua ta ndjej veten të gjallë,folmë, a do të
mbajë shumë ky zi? Kjo natë a ka të sosur, apo jemi në atë natë pa mëngjes?”12
Mirëpo, zëri zemërak është më dominues tani, sepse shkrimtari nuk e sheh më
harmoninë e ngjyrave të dëshiruara. Prandaj me indinjatë të thellë thotë: folmë, a
do të mbajë shumë ky zi?
Në piedestal dinjitoz qëndron “Drita e zbehtë që poetin e bën të zymtë”, pasi ai me
ngulm kërkon shpëtimin nga kjo çorodi, nga kjo tokë mortore e mbuluar me
shëmti. Në zërin legjendar të mikut imagjinar, synon në mbështetje dhe ngushëllim
nga kurthi dhe grushti i paligjshëm, kur përgjigjja nuk vjen dot, se kjo natë nuk ka
të sosur dot!
Janë këto disa perla në mesin e shumë perlave në ciklin “Hi dhe shpuzë” të
atdhetarit të devotshëm, enciklopedistit dhe njeriut të madh të letrave shqipe,
Mid’hat Frashëri.
Nga faqja 425 e librit “Vepra të zgjedhura”, në pjesën Analiza dhe kritika do t’i
citojmë rreshtat e thënë nga Mid’hat Frashëri, të botuara në revistën “Hylli i
Dritës” drejtuar lexuesve dhe shqiptarëve në përgjithësi: “Miqtë e mi të “Hyllit”do
të keni vënë re se në shkrimet që po botoj me titullin “Duke kënduar një libër”,
kujdesi im është t’u jap një njoftim mbi veprat që botohen për Shqipërinë dhe t’i
mbaj në korrent të ideve të botës, për sa i takon vendit tonë.
Kombet, si dhe njeriu nuk mund të rrinë indiferentë për opinionin që kanë të huajt
për ta.”Ç’thonë bota?”është një pyetje plot rengë që bën i moçmi. Kjo nevojë është
dhe më e madhe akoma për ne shqiptarët,një komb i lindur, i ri në jetën politike,
një popull i njohur ligsht dhe mbi të cilën është bërë një propagandë e ligë. Të
njohurit e opinionit publik të botës për Shqipërinë s’është,pra, për ne një
kuriozitet, një merak letrar,po më tepër një detyrë politike dhe patriotike” 13
Me këtë urdhër në shpirt Njeriu i Madh errej e gdhihej. Sprova jetësore për
ekzistencën e popullit dhe vatanit, që i admironte më tepër se shpirtin e vet, e
përcjellën vazhdimisht deri në vetëmohim. Në qenien e tij kjo ishte apoteoza më e
madhe. Gjithmonë në kërkim të shtigjeve të reja për veprim, ai në çdo mënyrë
dëshironte ta shfaqë shqiptarinë dhe Shqipërinë në simetrinë më të bukur në arenën
botërore. Këtë gjë mund ta bëjnë vetëm njerëzit vizionarë dhe me forcë të
pathyeshmërisë në rimëkëmbjen e idealeve. Emri i tij u shfaq në qiellin e historisë
së gumëzhitjeve për popullin shqiptar, duke u titulluar si “Gjen i kombit”
Në parathënien “Drama e një lideri” Ismail Kadare do të shprehet me këto fjalë:
“Mid’hat Frashëri ishte njëri nga rilindasit që jetoi të tria kohët, atë të sundimit
osman, të Shqipërisë së pavarur, dhe fillimin e komunizmit. Ishte ky i fundit, bëri
atë që nuk arriti dot ta bënte osmanllia, asgjësimin e tij”14
12

Uran Butka, Vepra të zgjedhura – “Hi dhe shpuzë”, Lumo Skëndo,Tiranë,2018, fq. 30,
Uran Butka, Analiza dhe kritika, fq. 425, Lumo Skëndo,Tiranë,2018
14
Uran Butka, Drama e një lideri, parathënie nga Ismail Kadare, fq. 228, Lumo Skëndo, Tiranë, 2018
13
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Sa të dhimbshëm këto rreshta! Çfarë katrahure mban në vete kjo thënie?! Në sirtar,
në atë kuti të vogël të quajtur shpirt, ndillet neveria, ndillet ndjenja e së keqes,
revolta e paparë, KATAKOMBI PËR NJË KOMB! Humbja e hershme nga jeta e
një vigani, siç ishte Mid’hat Frashëri, erdhi nga një e keqe që nuk ka fund në metaforën e historisë – komunizmi.
Atë që nuk e arriti despotizmi osman, arriti ta realizojë despotizmi komunist. Ferri
komunist i ka disa përbërës themelorë të ferrit grek dhe atij dantesk, ai është fryt
dhe burim i disharmonisë në gjirin e një shteti, i cili me ngulm kërkon mirëqenie.
Mirëqenien do ta nxisin dhe aromën e tij të shumëdëshiruar do ta sjellin njerëzit e
kombit, në mesin e të cilëve dinjitoz me shumë ëndje vepronte Mid’had Frashëri
dhe jorastësisht ai titullohet me emrin “Gjeni i kombit”
Raportet e një populli me lirinë janë shenja e pare identifikuese e tij. Ato janë karta
me të cilën ai shfaqet para arenës së madhe botërore, flakadanit të quajtur “Familja
e madhe e popujve”.
Turbullirat dhe ujërat e ndotur të robërisë dëshmojnë për sakrificën shekullore të
popullit dhe nostalgjinë e madhe për një jetë më të mirë.
Ai do të mbetet vizionari madh, atdhetari i devotshëm, cikloni i letrave shqipe,
flaka e pushkës në imazhin e lidhjes me tekstin, gama e krijimtarisë si tregimtar
dhe një nga themeluesit e prozës së shkurtër moderne shqiptare.
Me një histori të gjerë e të larmishme, të stërmbushur me sprova dhe sfida, tradita
familjare ia dhuroi fortë vulën e nderit kombëtar për një popull!
Ishe dhe mbete lapidar i artë në kriskulli me zemër shkëmbi!
Të qoftë i lehtë dheu ! O burrë! O hero! O trim ngadhënjimtar!
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ISMAIL SYLA
Prishtinë

PARAGRAFËT QË TË MBAJNË ZGJUAR
(një lexim ndryshe i “Kanunit të Lekë Dukagjinit”)

ABSTRAKT
Në këtë sprovë do të evidentohen, analizohen dhe komentohen ata paragrafë
Kanunit të Lekë Dukagjinit, të cilët që në lexim të parë ta japin mundësinë për të
medituar, të krijojnë efekt estetik dhe nuk të lënë të kalosh shpërfillshëm para
kuptimit, domethënies dhe mënyrës si janë shprehur. Ky lloj leximi do të vlejë
përgjatë gjithë kësaj sprove eseistike. Çështjet që trajtohen në këtë punim kanë të
bëjnë me pjesën qytetare të çështjeve të Kanunit, me personazhet e Kanunit, me
Mullirin dhe vaden, me gjuhën e Kanunit, pastaj me enumaraconin dhe çmimoren, si dhe me poezinë e frymëzuar nga Kanuni i Lekë Dukagjinit.
Fjalë çelës: Kanuni i Lekë Dukagjinit (KLD), personazhet e Kanunit, mulliri dhe
vadja, enumeracioni, poezia

*
**

Fillimi
Në fund të dhjetorit 2017 e fillova leximin e Kanunit të Lekë Dukagjinit. Shkas për
këtë lexim ishte promovimi i librit “Atdheu im i ngrysur”, botim i “Buzukut” në
Munih të Gjermanisë. Në fakt, libri u promovua në panairin ndërkombëtar të
Frankfurtit më 16 tetor 2017, në një rrethanë jo dhe aq fatlumtur. Ditën kur promovoheshin librat nga Kosova, gjithë hapësira e panairit gumëzhinte nga promovimet
gjithandej. Te stenda e Kosovës kishte një numër të adhuruesve të librit. Hapësira e
madhe dhe mikrofoni krijonin një jehonë që e vriste dëgjueshmërinë. Në këtë
zhurmëri panair-promovuese më humbi pasioni për të folur. Asnjë ide fine nuk
mund të shpjegohej në atë krrokamë shurdhuese. Kjo bëri që të them pak fjalë, pa
treguar arsyen pse. Në mesin e vizitorëve të panairit ishte edhe Hamdi Reçica, një
nga konsujt e Kosovës në Munih, ai që i kishte përcjellë epet e mia në Facebook
dhe ishte këmbëngulës që libri “Atdheu im i ngrysur” të promovohej nga Klubi
Letrar “Martin Camaj” i Munihut. Dhe, ashtu u bë. Me 8 dhjetor 2017 në një sallë
të mbushur me publik u promovua libri. Aty në fjalën time bëra një interpretim të
ideve të mia estetike. Në një çast erdhi radha e mendimeve për të theksuar se
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elementet poetike kanë zënë vend edhe në kodin zakonor popullor të shqiptarëve,
mjaft të ashpër, në Kanunin e Lekë Dukagjinit, duke pasur parasysh dhe duke
cituar thënien: “Dy gisht nderë në lule të ballit na i njiti Zoti i Madh” (paragrafi
596).
Me të kthyer në Prishtinë, fillova leximin e Kanunit të Lekë Dukagjinit, sipas
botimit të Shtjefën Gjeçovit, Shkodër 1933. Efekti i leximit të parë i dha rezultatet
e menjëhershme. Fillimisht ishin 63 paragrafë, të cilat i sistemova njërin pas tjetrin
në notesin e Ipad-it, që më nxitën të shkruaj dhe mendoj rreth tyre. “Kanuni i Lekë
Dukagjinit” ishte një minierë që po e eksploroja në netët e gjata të dimrit.

Pjesa qytetore
Në këtë sprovë do të evidentohen, analizohen dhe komentohen ata paragrafë të cilët
që në lexim të parë ta japin mundësinë për të medituar, të krijojnë efekt estetik dhe
nuk të lënë të kalosh shpërfillshëm para kuptimit, domethënies dhe mënyrës si janë
shprehur. Ky lloj leximi do të vlejë përgjatë gjithë kësaj sprove eseistike. Nga
sprova janë përjashtuar trajtimi i gjakut, gjakmarrjes, trajtim mizor i gruas, dasma,
besa dhe gjithë motivet tjera ku nuk kanë ngacmuar nervin gjuhësor estetik. P.sh
romani i Ismail Kadaresë “Prilli i thyer” ka shterur motivin e gjakmarrjes dhe
interpretimin e besës, të udhës së madhe, ngujimit, këmishës së të vrarit, të kafes
nën gju etj.
1.
Në disa botime të “Kanunit të Lekë Dukagjinit” Libri i Kishës është hequr dhe për
mendimin tim është gabim madhor, jo vetëm se cenon origjinalin e Gjeçovit, por
mënjanon njërën nga pjesët më interesante të tij. Në pjesën e “Kishës” vlera
estetike dhe gjuhësore buron qoftë brenda etikës, qoftë edhe si nëntekst i përmbajtjes së paragrafëve. Duke e përjashtuar aspektin juridik, nuk ka si të mos jemi
falënderues për evidentimet e tilla nga Gjeçovi, që, në ndonjë rast aq sa janë maksima, po aq janë edhe shprehje me karakter sentencial: “Kisha shpatë e konop
s’ka” (4, Ndera e kishës). Përcaktimi si i tillë i kishës është esenca e tempullit, që
si objekt fizik dhe meta-objekt (tempull besimi) para së gjithash dhe kryekëput
është në shërbim të botës shpirtërore. Pra, Kisha e Kanunit përjashton dhunën
(shpatën dhe litarin, përkatësisht vrasjen dhe varjen).
Pesha e nëntekstit del e rëndësishme edhe në paragrafin 190, jashtë njësisë së “Kishës” sipas të cilit “Po desht me mbajtë qên Prifti, as natë as ditë nuk mund t‘a
lirojë prej hekurash”. Ky paragraf më mirë se çdo gjë tjetër tregon për etikën e
lartë të njeriut të botës shpirtërore. Në këtë rast prifti simbolizon jo thjesht njeriun
që ushtron profesionin në kishë, por ai përfshin edhe filozofin, intelektualin, pra të
gjithë njerëzit që prodhojnë vlera shpirtërore. Prandaj, qeni i prifti nuk kafshon,
nuk e ha njeriun, sepse mbahet lidhur. Kështu, si rrjedhojë etike, njerëzit e botës
shpirtërore, e lidhin brenda mendjes së tyre anën irracionale, instinktet, egërsinë,
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kafshërinë, dhunën, brutalitetin, forcën që shkakton dhembje, gjegjësisht anën e
dhunshme të personalitetit.
2.
Në këtë sprovë ia vlen të perifrazohet një tregim që lidhet me dallimin midis
zbatimit të KLD-së dhe Sheriatit, si ligj i zbatueshëm nënë sundimin e Perandorisë
Osmane. Ideja që nxirret në fund del përtej aspektit të rregullimi të problemeve
pronësore.
Qyteti i Gjakovës ishte një vend urban që i përkiste Malësisë së Madhe, ku popullata jetonte sipas ligjeve të Kanunit të Maleve, por edhe nga zbatimi i kodit të
administratës zyrtare turke. Sipas tregimit, një pasha i maskuar si kalorës i
rëndomtë, do ta vërtetojë si zbatohen ligjet e Perandorisë. Ai takon një këmbësor
disa kilometra para se të hyjë në qytet. Ia jep kalin udhëtarit dhe merret vesh me të
në cilën bujtinë të takohen. Kur arrin në bujtinë, këmbë, pas një kohe të caktuar,
nga pronari i hanit e kërkon kalin. Hanxhiu i tregon se atë kalë e ka dorëzuar një
person tjetër. Puna shkon deri tek gjykatësi. Sipas Sheriatit, ai që e ka dorëzuar
kalin, që e pranon pronësinë, atij i takon kali. Dhe, kështu pashai e humb pronën.
Por, gjykatësi do që të bëjë edhe një përpjekje tjetër: kujt i takon kali sipas KLDsë? Për ta gjetur pronarin – autor të kalit, ai kërkon që pretenduesit të zbathen.
Këmbët e pashait ishin me shputa të rregullta, ndërkaq ato të shtegtarit ishin me
kallo. Kadiu thotë se, sipas KLD-së, kali i përket personit me shputa të rregullta
dhe të buta, shenjë që ai kishte kaluar një jetë në kalë. Pra, KLD-ja e ktheu pronën
e humbur.
Nënteksti i këtij tregimi del përtej interpretimit juridik të rastit. Është mesazhi i
nënkuptuar ai që e bën më të fuqishëm se zgjidhja juridike. Në fakt, aty tregohet
më së miri se ka dallim esencial midis statusit social dhe mendor të botës fisnike
dhe shtresës së njeriut të rëndomtë. Ideja del e qartë, se me njëzet, dhjetë, shtatë
ose dy kilometra “kalorësi” nuk mund të bëhesh kalorës.
3.
Në KLD është përcaktuar mirë edhe marrëdhënia mes botës fizike dhe asaj shpirtërore. Vlera e gjakut është e barabartë, pavarësisht nga statusi social, pavarësisht
nga bukuria a shëmtia fizike. Sipas paragrafit 821, “Gjaqet i la Leka si nja – nja:
del i miri prej të keqit e i keqi prej të mirit”. – Shpit per shpirt, se duken e falë
Zoti.” Vlerësimi etik “Shpirt per shpirt, se duken e falë Zoti”, është një ndër
shprehjet më koncize si përkufizim gjuhësor dhe human në kuptimin social dhe
antropologjik.
4.
Në Kanunin e Lekë Dukagjinit një nga shkeljet dhe krimet më të rënda, pos prerjes
së mikut në besë, është faji i kobshëm, që ka të bëjë me vjedhjen e mysafirit.
“Kush vjedhë shpin e strajcën e mikut, kanuja i ka caktue per gjobë “faqen e zezë”
e asht i hjedhun prej kuvendit e gjyqit” (802)
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Disa nga personazhet e “Kanunit të Lekë Dukagjinit”
Në listën e personazheve të kësaj eseje, e nxjerrë nga “Kanuni i Lekë Dukagjinit”,
përfshihen ato subjekte të cilat rrethohen me sintagma gjuhësore me efekt estetik.
Famullitari dhe rrogëtari i kishës. Prifti i famullisë, pra famullitari i Kanunit,
përpos që ka një imunitet të veçantë, “... ka tager me mesue e me qortue Famullin e
me i krye zyret e Fes gjithsi t'a lyp puna e shpirtit,...” (9.1). Pra, në rastin konkret
“puna e shpirtit”, si sintagmë, bën që famullitari të jetë brenda shqyrtimit eseistik. I
tillë është edhe rrogëtari i kishës, që pavarësisht statusit social, duke qenë subjekt
nën hijen e kishës, atij i garantohet paprekshmëria (paragrafi 11). Sipas KLD, prifti
nuk betohet mbi “Bibël”, e nëse dëshmon para kuvendit, gjyqit, vlen sa njëzet e
katër pleq.
Gjon Marku. Autoriteti suprem në Kanun është Dera e Gjon Markut, një lloj Gjykate Kushtetuese. Ndërkaq, i pari i saj ka të një të drejtë ekskluzive për ndëshkimin
e krerëve të fiseve. “Ka tagër me denue për dekë: ‘kortarët janë të fisevet, kryet të
Gjonmarkut” (1136). Fjala “kortarët” nënkupton shprehjen për gjymtyrët e trupit,
por në Kanun me të kuptohen anëtarët e familjes, pjesëtarët e fisit. Derisa kryetari i
fisit ka të drejtë të ndëshkojë pjesëtarët e fisit të tij për faje të ndryshme, krerët e
fiseve ka të drejtë t’i ndëshkojë Gjon Marku.
Miku. Është e stërnjohur thënia popullore lapidare e sanksionuar në Kanun, sipas së
cilës shtëpia e shqiptarit së pari është e Zotit, pastaj e mikut dhe në fund e të zotit të
shtëpisë. Por, ka një paragraf që bën dallim esencial midis rolit të mikut në shtëpinë
mikpritëse: “Miku, edhepse xen kryet e vendit në shpi a kudo, kurr s’prin, por do
t’i prijsh” (622).
Farkëtari dhe mullisi. Po ashtu janë dy kategori sociale për të cilat Kanuni ka një
lloj përbuzjeje: mullisi dhe farkëtari. Për farkëtarin mungon tërësisht konsiderata.
Kulmi i poshtërimit të farkëtarit arrin në “Kanunin e Dibrës”, që nuk është objekt i
sprovës. Pra, mullisi dhe farkëtari, përpos dobisë që rrjedh nga profesioni i tyre,
nuk kanë ndonjë status për t’u lakmuar, sipas KLD-së. Megjithatë, Kanuni e ka
sanksionuar konsideratën ndaj punës së bujkut edhe përmes çmimit të cokatjes së
veglave bujqësore. Për dallim nga veglat elementare (sëpata, shati, shatërkazi etj.),
zinxhirët e qenit dhe hekurat për stolisje kanë çmime të veçanta. Gjërat me porosi,
përtej përmbushjes së nevojave bazike, kanë tjetër trajtim me çmim pune. Janë një
lloj luksi i varfërisë.
Lajmëtari dhe kasneci. Kasneci dhe lajmëtari janë dy personazhe tjera të Kanunit
që dallojnë prej njëri tjetrit. Lajmëtari përçon informatën, ndërsa kasneci e
trumbeton lajmin. Por, në ndonjë rast kasneci/tellalli e ngatërron misionin. Fjala e
urtë popullore e ka zënë tejkalimin e të drejtës së kasnecit: “I zoti e shet, tellalli s'e
jep” thotë një fjalë, kur tellalli hiqet si njeri më i duhur për t’u kryer një punë, një
pazar a veprim tjetër midis pronarit dhe palës tjetër.
Betarët. Burrat që bëhen pjesëtarë të kuvendit, betarët, në cilësinë e porotës duhet
të kenë integritet të lartë dhe “...mos të jenë gjind lloftarë qi vjerrin shpirtin në
kërrabë për një mullë bukë” (1045,c). Fatbardhësisht, fjala “lloftar” është përfshirë
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e edhe Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe dhe nënkupton një njeri të babëzitur, të
uritur, të pangopshëm, lakmitar.
Dorëzani. Derisa mullisi lidhet me ujemin, farkëtari me veglat e bujkut, dorëzani
është subjekt i cili hyn në skenë vetëm për të paguar paratë, në rast se dështon ai që
duhet të paguajë. Pra: “Mullìsi bluen jo per nderë, por per me mârrë ujem per fitim
të vet" (398), ndërsa “Dorzani nuk hin per me mbajtë në mend, por per me la” (686).
Bariu. Një përkufizim me interes gjuhësor është edhe ai i fjalës “bari” sipas KLDsë . “Bari thirret aj, qi i prin tufës – gjas në kullosë” (143). Në këtë rast ky përkufizim sa i thjeshtë, është aq i drejtpërdrejtë. Por, një përkufizim i tillë, përpos fjalës
prin, nënkupton edhe fjalën “grah”, pjesë e punës së bariut, i cili e shtyn përpara
tufën. Pra, edhe përmes veprimit të grahjes, arrihet efekti i veprimit “me pri.”
Me një gjuhë të saktë dhe të drejtpërdrejtë janë përkufizuar edhe subjekte tjera ose,
thënë kushtimisht, personazhe si udhëtari, simahueri dhe hjekësi:
Udhëtari. “Udhtar thirret aj, i cilli ban rrugë per rrogë per nji punë të huejen.”
(486).
Cubi dhe simahueri. Sipas KLD-së, personit që ekskluzivisht vjedh krerë bagëtish, i
përgjigjet shprehja “cub”: “Në vjdhni përfshihen: Cubi; e asht aj, i cilli vjedhë me
dorë të vet nji kafshë të huejen.”, (768,a). Ndërsa simahuer “asht ai, i cilli i ep dorë
dorërasit a në vrasë a në vjedhni a në të kryem të çdo mbrapshtije tjetër.” (850).
Hjekësi. Ndërkaq “Hjekës thirrret aj, i cilli me ndermjetsi të mbrapshtë e per nen
dhe i ep ndimë tjetrit per me ba ndo ‘i rrenim a ndo’ i faqe të zezë tjetër në katund
të vet.” (766).
Argati i keq. Po ashtu i përbuzur në Kanun del personi ngucës, thashethemexhi.
“Aj, qi shkon tuj mjellë e tuj hapë fjalë të kqija e gërgasa herë per njanin herë per
tjetrin, me gojë të kanunit thirret “Argat i keq”, - As e thrret kush në punë, as i nep
kush rrogë. (523).
Kjori (jataku). Në Kanun përkufizohen edhe një person tjetër – kjori (jataku, ai që
strehon cubat). Sipas KLD-së kjori (jataku) “...bahet fajtuer si vetë cubi, pse bahet
strofull cubash e vjedhanish” (768, e). Sintagma e fundit “trofull cubash e
vjedhanish” përçon potencë poetike, ngjashëm me disa shprehje të poetit Migjeni.

Mulliri dhe vada
Është me interes kreu i Kanunit që përcakton rregullat e punës së mullirit dhe
mirëmbajtjes së vijës së tij, vadës. Mulliri, ashtu si farka dhe kroi, punojnë me
rend: kush i pari shkon tek to, ai kryen punën (338).
Vada është vijë uji që vlen edhe për ujitjen e kopshteve, arave, livadheve etj. Vija e
mullirit ashtu si kryegjaja (bagëtia e dhënë hua te bujku) nuk vdes kurrë. Nëse
ndodh që të ngordhë bagëtia e dhënë hua, huamarrësi (bujku, argati) duhet t’ia
kthejë të zotit jo me vlerë monetare, por me krerë bagëtish a berresh, aq sa ka marrë hua dhe po të asaj madhësie e vlere. Po ashtu vija e mullirit, edhe kur shteron
uji, nuk mbyllet, nuk zhbëhet. E tillë është vija plangçore: “Kjo vi, po kje e bleme
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me âmë e me plang, thirret plangçore; prá, edhe në thafet ara, gurët nuk mund t'i
thajë kush” (342).
Fjala “vaj” në Kanun përdoret për fjalën ankesë, qoftë për ata që duan ta ndalojnë
një vijë uji, qoftë për pjesëtarët e vegjëlisë, që kanë vërejtje dhe ankesë për pleqëri
të krerëve. Kanuni i Lekë Dukagjinit kapet te faktori kohë kur e eliminon shkasin
dhe shkakun e ankesës: Pra: “Vija ká rrjedhë, edhè e ká bâ vendin âmë, âma e bân
vendin plang, prá aty do të rrijë, do të hecë e do të pûnojë.” (357).
Qëndrueshmëria e vijës së ujit, moslëvizja dhe moszhvendosja e saj janë të lidhura
me pozicionin natyror. Një vijë uji shërben për ta vënë në lëvizje qarkun e mullirit,
prandaj nuk mund të ulet ose përdridhet, sepse e humb funksionin. Ashtu edhe
vadës (i asht kenë lshue masa) nuk mund t’i ndërrohet shtrati, sepse ajo duhet ta
shpjerë ujin në krye të arës, kopshtit ose livadhit. Kështu: “Me ulë vin e vadë kanuj
a’e ban, pse kishte me dalë ma poshtë se i asht kenë lshue masa, e kishin me mbete
në të thatë arat e hueja.” (368).

Disa njësi kanunore
Më poshtë do të jepen disa njësi kanunore, të cilat sa janë norma kanunore, aq edhe
janë fjalë të urta si: “Arma blehet gjithherë e mbushun.” (480). Por, në KLD nuk
mjafton vetëm kjo formë proverbiale. Ajo shoqërohet me një tregim anekdotik:
“Po bleve armen, e të tha shitsi: “E bajshë me nderë!”, e e vore në krrabë me dorë
t’ ande , të mbet në derë, edhe n’ i a gjetsh ndo ‘i gand mbrapa.” (479). Fjala
“gand” këtu ka kuptimin e defektit, të metës, ndonjë të prishure të vogël.
“Po e vuer miku pushkën në krrabë e kjo u thye e ra pushka në tokë, shkrepi edhe
vrau kënd, i zoti i krrabës bjen në gjak.” (948)
Po ashtu edhe për blerjen e kalit ka një shprehje sa sanksionuese, aq edhe
proverbiale, madje e etnografike: “Kali blehet gjithherë me kapistër” (482), për të
vazhduar me “tregimin”: “Po bleve kal, e lidhe në kuj me dorë t’ ande, solle shpinën e e gjete cofët, dami ash i yti, të zot’t do t’ i epen të hollat” (481).
Mbjellja, shartimi dhe kultivimi i pemëve ose drurëve për lëndë ndërtimi në pronën
e përbashkët publike (kujri) ka rregulla të prera: “Kush ven ndo’i pemë në kujri, aj,
qi e vuni, ka tagër mbi landë të sajë e mund t’ a presë kur t’i mbushet mendja,
porse tjetërkush nuk mund t’ ia a ngulë spatën” (236), por, “Pema a landa e vu’e
në kujri, asht e atij, qi e ka vu, porse kokrrat i han kush të mundet pa muejtë me i
ndalë aj, qi e ka vu” (237),
Kontestimi i pronave dhe përcaktimi i kufijve shpesh ka sjellë konflikte midis
palëve. Një lloj kufiri mobil ishte i plagosuri për kufij pronash, i cili aq sa thellë
hynte në pronën e kontestuar, aq hapësirë pushtonte, derisa të mos mund të lëvizte.
Në vendin ku vdiste, ngrihej muranë, pirg prej gurësh:
“Me ndollë se i vrami nuk rrxohet prej pushkët, i ep zëmër vedit e shtyhet, ku tuj u
çue, ku tuj u rrxue rrshanas kah kufini i juej, sado kthellët me hi , aty ku rrxohet, e i
lodhun prej varret, des, i vehet mura; ajo muranë jet per kufi, edhepse në vend të
huej.” (259)
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Ndër ndëshkimet e rënda në Kanun hyn pushkatimi “të grimunt”, djegia (una e zjarrit) grirja, prerja e pemëve (sëpata) etj. Një formë drastike të ndëshkuarit është edhe
“premja e shpis”, që nënkupton shkuljen e gurëve të themelit: “E premja e shpis
asht, kur t’ i zhgulin gurët e katër skepeve të shpis per rrazë themelit” (1189).
Kur një vëllazëri e pranonte dikë në gjirin e saj, ishte një lloj dhënie e azilit. Tek
paragrafi në vijim del një formë arkaike e shprehjes “vit për vit”: “Me ardhë me
ngulë në katund nji shpi, qi s’ka vllazni as fis, mbas të pëlqyemit të katundit, i
caktohet vendi i vorreve nder vorre të famullis, tuj ia a vu detyrë me la si ‘i vjet nji
vjet, nji çmim kishës per me ble qira e ndo ‘i send tjetër per lter.” (5.2)
Kanuni pranon dhe njeh dy lloje të testamenteve (të lanunat), me kusht dhe pa
kusht ose, siç thuhet në tekst, me barrë e pa barrë: “Të lanunat janë dy mëndyrësh:
me barrë e pa barrë. a) Të lanunat me barrë (me detyrë) janë ato kur lanësi i
cakton kishës nji detyrë, b.f. me thanë nji a dy Meshë në vjetë per shpirt të tij a të
parvet të tij, per at pasuni, qi po len. b) Të lanunat pa barrë janë ato, kur lanësi len
gjasend per kishë pa i caktue kurrfarë detyre, e xehet si e falun.” (106)
Në kohën kur zhvillimi teknologjik ishte i ulët dhe vegla kryesore ishte kazma,
përkatësisht shatërkaza (tarrakopi), kur nuk kishte ura dhe tunele, KLD-ja i jep
përparësi tokës së punës, por nuk lejon mbyllje rrugësh: “Kanuja s’ don qi t’i bahet
kuej dam toka, e prandaj thotë se “Shaterkazi e luen udhën”, porse udha e shtegu
do të përligjen me një vend tjetër” (292). Ndërkaq, udha e madhe, udha publike, në
çdo kohë e në çdo stinë është e hapur: “Aty ku kalon nieri, kalon edhe bagëtija,
kalon i gjalli, e kalohet me të dekunin. M’u ba rrenim m’ udhë të madhe, zhyt e
mbyt, aty do kalojë shtektari e bagëtija, nusja me krushq, e përcjellja me të
deknin” (52).
Një bukuri shpjegimi ka edhe ndarja e punës dhe detyrimeve midis bujkut dhe
pronarit. Në disa raste relacioni midis “bujkut” dhe “zotnisë” sikur nënkupton
relacionin mes bujkut dhe çifçiut: “Në pastë livadhe të njituna me tokë të bukës,
bulku i kositë sanën e dan përgjymës me zotnin ; porse të thurmen e t’ ujtmen i ka
bulgu” (310).

Gjuha
“Kanuni i Lekë Dukagjinit” ka një pasuri gjuhësore e cila nuk të lejon të kalosh
indiferent. Fjala shkëmesë, fatbardhësisht, është përfshirë në Fjalorin e Gjuhës së
Sotme Shqipe. Në KLD shkruhet pa “ë” – shkmesë. Kjo fjalë rrjedh nga mjeti i
quajtur kmesë, një teh i mprehtë që shërben për të prerë ferrat.
Në rast se fqinjit i mbin ose e mbjell një dru a pemë afër mezhdës së fqinjit më pak
se tetë këmbë, pala tjetër ka të drejtë ta përdorë kmesën nga ana e pronës së vet, aq
sa rrokë kmesa, bishti i së cilës nuk mund të jetë më i gjatë se tri pëllëmbë e
gjysmë (KLD, shpjegimi i paragrafit 267). Pra, paragrafi i shkëmesësh thotë: “Po
bini landa mbrenda kufinit, porse tepër afër kufinit të tjetrit, po s’ e shkmesi i zoti,
kufijari ka tagër me shkemesë e me largue damin : “Jezullin e huej shkmese, mje
ku të mrrijë kmesa” (267, h).
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Në ndonjë rast fjala në trajtën pësore “shkëmehet” merr kuptimin për diçka që
duam ta zhdukim, ta çrrënjosim, ta asgjësojmë. Një shitblerje e parregullt, e pa
konsultuar me palët e duhura, mund të zhbëhet: “Të permendunt kan tagër me ba
qi të shkmehet ai treg.” (469).
Te njësia e përkufizimit të misionit të kasnecit kemi një shprehje të zgjeruar
gjuhësore si ia derdhë zanin e ftimit – fton me zë të lartë: “Kasneci i fisit do t’i a
derdhë zanin e ftimit marë fisit prej Patalokut të caktuem” (1215). Pritëtarët, një
lloj hetuesish, me presion psikologjik përmes pyetjeve intensive, detektojnë te
hetuesi privat (kapucari) mos po bën lak nder diftime (“Pritëtarët janë ata, zyra e
të cillvet asht me ba hetimet e duhshme, tuj e rrethue kapucarin me të pvetuna të
shpeshta, tuj i a vu menden, mos po ban lak nder diftime e mos t’ i zhgarkohet
kuej.” – 1094). Grabitësi është ai që hapur, publikisht dhe me dhunë, forcërisht ia
merr tjetrit një gjë, ballas e me përdhuni (“Grabitçori, e asht aj, i cilli ballas e me
përdhuni i a merr kuejt nji gja per ndo’i detyrë.” – 768, h).
Fjala “firuk” nënkupton një person pa soj, pa ndonjë origjinë të mirë dhe pa
prestigj shoqëror. Por, logjika e KLD “...nuk e veçon nierin prej nierit, - Shpirt per
shpirt se dukën na e falë Zoti” (593). Prandaj kriteri, parimi, rregulli, përcaktim
zakonor nuk e ka lënë shtegun e veçimit të gjaqevet (“Me pasë lanë shtegun e
veçimit të gjaqevet, të keqin për dukë e per fisniki – firukun – kishin me vra edhe pa
punë; ishin shtue vrasët, ‘si mos të kishte dalë kush me lypë arsye per vrasë të të
keqit e të firukut.” – 890). Togfjalëshi “shtegu i veçimit të gjaqeve” ka një estetikë
të lartë gjuhësore, tharmin e përjetshëm të leksikut dhe të sintaksës shqipe. Po
ashtu një paragraf që ndërlidh aspektin e së drejtës (me pri në dasmë) mbi aspektin
estetik (e edhe fmi e shëmtim për sy me kenë,) është ai i krushkut të parë:
“Krushkaparin kanuja s’e shikjon per dukë, por të cillit i përket prija, e edhe fmi e
shëmtim për sy me kenë, shpija e dhandrrit do ta pëlqejë” (50).
Kurtha e Kanunit sërish na rikthehet në dimensionin gjuhësor. “Kurtha shtrohet
(ngrifet) me të marrme të diellit, e shkrefet a mblidhet a mblohet me të ramë të
diellit.” (760) – thuhet në njërin paragraf. Togfjalëshat e ngulitur frazeologjikë me
të marrme të diellit dhe me të ramë të diellit, janë forma origjinale të shprehjeve
shqipe, për të cilat duhet t’i jemi falënderues sa kulturës gjuhësore popullore, aq
edhe autorit që i mblodhi nenet e KLD, atë Gjeçovit. Për lindjen e diellit gjuha
shqipe ka shprehje të mrekullueshme me denotacion të qartë, të ngulitur dhe me fuqi
të mjaftueshme ekspresisve si mëngjes, agim, agmi, err – për fillimin e zbardhjes së
dritës mëngjesore, dritës. Por, trajta me të marrme të diellit mbështillet me petkun
metaforik dhe shprehësi estetike të rrallë, ashtu si shprehja tjetër me të ramë të diellit,
që është barasvlerës me shprehjet denotative muzg, mbrëmje, terr, natë.
Po të kësaj tipologjie janë togfjalëshat që lidhen me dhunimin e kishës: “Kush
vjedh gjanë e kishës, pos se do t’ a kthejë at gja mbas Kanunit të vendit, ku gjindet
kisha, ka edhe detyrë me i la gjobën famullis për nder të marrme, e gjobën e famullis për ndore të çartne, pse kisha asht ndorja e famullis”, thuhet në paragrafin 6,
në nën njësinë 5. Shprehjeve frazeologjike për nder të marrme dhe për ndore të
çartne po ashtu u korrespondojnë termat e ngulitur mirë si rezultat i zhvillimit
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kulturor të gjuhës shqipe, si çnderim (marrja e nderit) dhe besëprerje (çartje e
besës, ndore e çartne).
Fjala përfitim, e lidhur edhe me fjalën prodhim, produkt, e mirë materiale, në një
paragraf të KLD-së del si shprehje e zgjeruar frazeologjike, e lidhur me të drejtën e
përdorimit nga ana e famullitarit të të ardhurave nga pasuria dhe pronat e kishës,
pra e drejta “për përdorim të frytit të xjerrun prej pasunis së kishës”. (“Pronet e
pasunin e kishës e rregullon Famullitari, e famullia nuk ka tager me i lypë arsye
Famullitarit per përdorim të frytit të xjerrun prej pasunis së kishës.” – 7.1).
Në KLD është e bukur shprehja për fajdenë në huazim parash – shtojca fitimesh
(Kanuja e malevet nuk njef uha me shtojca fitimesh (fajde) – 499). Sipas KLD-së
fjala e dhënë, fjala e nderit “Besa asht një vade lirije e sigurimi...” (854), ndërkaq
ikja, shmangia nga gjyqi i kuvendit është përvarje (me iu përvar nji gjyqi – 1283), e
pleqnarët janë neutralë në gjykime e kuvende burrash (pa krahmbajtje – 997) dhe
pa rezerva urrejtjeje dhe inati (qi mos të jenë të betuem e mnisa – 1045, f). Në një
paragraf të KLD-së bashkohet sa ana procedurale, mbajtja e armës dhe dorëzimi i
saj kur shkon mysafir, aq edhe një shprehje aspak e gjuhës “juridike”: “E mbajtmja
e armës asht: a) shej burrnije e nderje, edhe knaqesh se t’ erdh miku” (615).
Shprehja “edhe knaqesh se t’ erdh miku” hyn në radhën e shprehjeve emocionale
dhe jo atyre gjuhësore juridike. Në këtë rast nuk arrin asnjë efekt estetik, por ka ca
naivitet dhe thjeshtëzim infantil.
Në KLD dalin me efekt të lartë gjuhësor, e me përcaktim të dobët të leksikut
juridik shprehje frazeologjike si ajo për detyrat dhe obligimet e të zotit të shtëpisë
si: “Me mbajt sytë mbi tokët, të mos jesin djerrë” (21.4), Po ashtu edhe trashja e
qeve gjatë kohës kur nuk punohet me ta “Po s’ e ngau kan bulku, aj pasët e
grazhdofët; ...” (197). Shprehjet me mbajte sytë mbi tokë, pastaj ajo pasët për
trashet, mbushet, bëhet i pasur me mishin e vetvetes, si dhe ajo grazhdohet, pra
qëndron gjatë lidhur për grazhdi kanë fuqi shprehëse dhe mirë që janë evidentuar,
ndonëse janë të rënda për t’u futur në përdorim të përditshëm, gjë që nuk kërkohet.
Shprehja “Nip bije nuk mund të varet në krrabë t’ ungjve” (92), më tepër se e
drejtë ose padrejtë zakonore për relacionin e nipërve të bijave me pasurinë e dajave
është trajtë interesante brenda segmentit frazeologjik “varje në krrabë”. Kjo të
thotë mosgjetje e asnjë pikëmbështetjeje në të drejtën për pronë ose diçka tjetër.
Një shprehje larg natyrës së leksikut juridik zakonor është ajo që përfundon për të
drejtën e gruas së martuar për burrin e dytë: “Po u martue grueja e vejë, atbotë
rrnesen e vet e gjenë te burri i dytë, se toka e burrit të parë s’ qet bimë ma për te”
(Nye i 30).
Ndërkaq shprehja e Kanunit për marrëdhënie intime kryesisht jashtëmartesore
“shtat e dhunë” është një pasuri e jashtëzakonshme gjuhësore. Në këtë vlerësim me
ngjyresë individuale përjashtoj çdo efekt të vrazhdët fizik. Kjo shprehje është një
maskim metaforik mjaft djallëzor dhe finok i marrëdhënieve seksuale. Në tregimin
e shtojcës së Kanunit ky term zhvillohet si dialog midis Gjergj Kastriotit dhe nënës
së tij, kur Lekë Dukagjinit i le gjaqet të barabarta (kujto shprehje “Nga Skënderi
del beteri”) si për të mirin ashtu edhe për të keqin, si për të bukurin ashtu edhe për
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të shëmtuarin. Aty shprehja shtat e dhunë ka kuptim universal, jo të kufizuar –
martesor ose jashtë martesor: “Ata, qi kan shtat e dhunë bashkë, po u vran të dy në
punë të keqe, shkojn gjak-hupës.” (920). Kjo shprehje gjuhësore në poezinë “Kryemundja” është zhvendosur në Trojë, për të treguar përmasën e robërimit, shkatërrimit dhe lëndimit më të thellë shpirtëror të humbësve të lirisë dhe me qëllim nuk
risemantizohet me dhunimet e luftës së fundit në Kosovë.
Ndërkaq shprehja përmbyllëse e njësisë për gjuhën e veçantë të Kanunit është
evidentimi i shprehjes “shëngjonija” për kumbarinë. Për shijen time individuale,
shprehja kumbari është jo vetëm fjalë e huaj, por njëkohësisht fjalë pa shije, pa
vlerë estetike. Shëngjonija e Kanunit, e Shtjefën Gjeçovit është me prejardhje biblike kishtare, e lidhur me Shën Gjon Pagëzorin dhe, si e tillë, edhe pse e huazuar,
është më poetike dhe meriton ta përfshijë në vete fuqia absorbuese e albanologjisë,
qoftë si përdorim i përditshëm, qoftë si zë leksikor.

Enumeracioni dhe çmimorja e KLD-së
Përmes enumeracionit si figurë retorike, disa paragrafë të Kanunit kanë një rrjedhë
sa poetike, aq edhe përkufizuese. Më poshtë janë shënuar fjalitë tipike ku me një
harmoni të jashtëzakonshme kalohet nga një pjesë në tjetrën.
Përkufizimi i familjes në KLD ka një gjuhë sociologjike vulgare, por gjithsesi
interesante për mënyrën e konceptimit: “Familja asht nji të mbledhun gjymtyrësh,
të cillët gjallisin nen një kulm, qëllmi i të cillvet asht të shtuemt e gjindes nper mjet
të martesës, të mkambunt e tyne kah zhdrivillimi i shtatit e kah zhvillimi i mendes e
shises” (18).
Zhvillimi i shtatit, mendjes dhe shqisës si qëllim i ngritjes fizike dhe mendore të
pjesëtarëve të familjes përfundon me shprehjen “shisë”, d.m.th. shqisë. Për fat të
mirë, në Fjalorin e Gjuhës së Sotme Shqipe te zëri shqisë, përpos kuptimit të parë
të fjalës për shqisat e ndijimit, jepet edhe shpjegimi i dytë si shprehje e vjetër, si
“aftësia e njeriut për të kuptuar a për të gjykuar, aftësi mendore”.
Po ashtu një rrjedhë të harmonizuar ka edhe përcaktimi i pasurisë së njeriut,
plangu: “Plangu i shpis ka oborr e kopshtë, ka veshtë e arë, ka livadh e xana, ka
udhë e shteg, ka kufij si në mal, si në vrri, si në fushë” (214).
Edhe paragrafi për shtrirjen e ndëshkimit tek niveli i krerëve të fisit paraqitet me
një enumeracion mbresëlënës, ashti si edhe dëmet që i paguan mikpritësi nga
gabimet e mikut:”Kreu i fisit, si çdo njeri prej Vogjlijet, mund të giobitet, mund të
digjet, mund të leçitet, mund të sodumet, mund të grihet e mund të nxirët prej
vendit” (103).
Në “Kanunin e Lekë Dukagjinit” përkufizimi i pritës (Prita, 822) për hakmarrje,
për vrasje, ka një shpjegim me interes, që mund të bëhet një lloj çelësi estetik për
përfshirjen e disa të gjeturave me vlerë artistike. “Së keqes i pergjigjet aj, qi prin
ase rrethas” thuhet në paragrafin 823. Është shumë e qartë dhe e saktë se kush
duhet t’i përgjigjet së keqes, ai që prin, por shprehja pranë saj “ase rrethas” ka një
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vështirësi për t’u kuptuar. Në fakt, bëhet fjalë për personin që ofron mbështetje dhe
qëndron pranë dhe pas njeriut që kërkon hakmarrje.
Më poshtë do të jepen disa shprehje nga KLD, të cilat kanë një përbërës me efekt
estetik duke shpjeguar kuptimin e gjërave të thjeshta. Pra, ato kanë një efekt
bukurtingëllimi (“vende kuvendesh – 1112). Ato janë toponime ku mbahen
kuvendet “nder oborre kishash, a nder rrënime të vjetra, a në zemër të vendit”, si:
Lura tu kisha në katund të vjetër
Thkela tu Kroni i Fikut
Malsija e Lezjes më Molung, ke Dardha Kerbucë
Kurbini në Djerr të Selitës
Malsija e Gjakovës tu Vorret e Shalës
Dukagjini në Kodër të Shen Gjergjit
Mbishkodra tu Kisha e Brigjes
Kelemendi në Qafë të Berdelecit
Mertur e Krasniqe tu Blini i kuvendit (1112)
Edhe çmimorja e Kanunit ka njësitë që nuk të lënë të kalosh indiferent.

Poezia
1.
Si rezultat fillestar ishte epi i parë, që lidhej me qenin e priftit dhe ujkun që lëpin
plagët e veta, por han mishin e tjetrit. Pra, “Kujdes nga ujku” është poezia e parë
me motiv nga KLD-ja, e botuar më 1 janar 2018, ditën e parë të vitit të ri. Poezia
trajtoi motivin që u shpjegua më lart, idenë se filozofi nuk bën të jetë barbar.
Ndërkaq, kërkesa e dytë lidhej me subjektin e gjyqësisë, përkatësisht fajtorin, i cili
para gjyqit nuk bën të jetë i vetëm, sepse ai nuk e lë veten fajtor. Metafora e
lëpirjes së plagëve nga vetë ujku ishte e mjaftueshme për ta kuptuar instinktin e
vetëmbrojtjes, pavarësisht shkallës së fajësisë individuale. Në vetvete dhe në
kushte të vendosjes, sipas prirjes individuale, çdo veprim, sado i rëndë nga ai që e
bën, nuk do të parapëlqehej asnjë masë e vetë-ndëshkimit.
Pastaj erdhën poezitë që krijoheshin nga ndërlidhja e motiveve me porosi të qëllimshme moralizuese, edhe pse ka teori që nuk e preferojnë tendencën etike të
poezisë. Epi katërvargësh “Dami pushkë nuk ka” i pranëvënë dy gjëra sa të
ndryshme (natyra – sythi i hardhisë, njeriu – fytyra, nderi). Derisa sythi i verbuar
ka çmim kompensimi, nderi nuk ka: “Fytyren e vrugnueme në daç laje, në daç
zezoje edhe ma” (519).
Sipas KLD-së, kisha nuk ka peng me askënd, prandaj nderi i saj është i pacenueshëm. Kisha ka imunitet, ajo është jashtë rrezes së KLD-së. Por, Kanuni ka një
përkufizim për kishën. E ndihmon kur ajo “ban vaj”, kërkesë, ankesë. Por, mbi të
gjitha, Kanuni Lekë Dukagjinit evidenton karakterin paqësor të kishës: tiparin
themelor morale të saj: “Kisha shpatë e konop s'ka” (4). Pra, kisha ideale, kisha e
Kanunit, nuk e frymëzon luftën (shpata) dhe nuk i ndëshkon njerëzit (litari). Kisha
dhe famullitari kanë në brendësi të qenësisë së tyre paqen.
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Derisa objekt i poezive të mia po bëhej estetika e Kanunit, ekstraktet gjuhësore të
virgjëra të gegërishtes, nuk ka si të mos binte në sy edhe ana e injorimit të ashpër
deri në nihilizëm e botës së gruas. Pa hyrë në aspektin historik të kësaj çështjeje,
ishin disa paragrafë të KLD-së që shpërfaqnin paradoksin e tyre në trajtimin më të
mirë të botës së kafshëve sesa të gruas. Poezia “Kanuni nën kurthin e paradoksit”
mëton ta vërë në pah kujdesin dhe ashpërsinë e botës ku vepronte e zbatohej
Kanuni. Kau i hullisë, ogiçi, cjapi, qeni i hekurave (i lidhur) dhe gjeli nuk
merreshin me dhunë për borxhe. Ndëshkimi për fajin e kobshëm, vjedhjen e mikut,
ishte ndër ndëshkimet më të rënda në Kanun.
Kjo botë e respektit dhe ashpërsisë kishte një nënçmim racist ndaj gruas, e cila
ishte shakull (strajcë) për të rritur fëmijë. Sipas Kanunit: “Gruaja a’ në detyrë... b)
me i rrogue pa zhibla (33), “Grueja ka tagër me lyp prej burrit të mbajtmen, e
veshën e mathen” (34), ndërkaq “Vajza e grabitne a e hikme, me gjete burrë, nuk
mund të stoliset si nuse; do të shkojë vazënisht – me petka vazënijet...” (40). Po
ashtu, një qëndrim diskriminues ka ndaj gruas së vejë, që sipas paragrafit 1258 ajo
“nuk mund të gatuaj në darsem, as nuk mund të qes ujë duervet, as raki, as me
kthye bukë, as me veshë e me i u afrue nuses”. Qëndrimet dhe sanksionimet ndaj
gruas janë ana e zezë e KLD-së.
Një dukuri e “segregacionit” kanunor vërehet edhe në raportin e huazimit të
bagëtive dhe berrave, ku të gjitha prodhimet e nënprodhimet ndahen përgjysmë
(gjalpi, djathi ajka), ndërkaq djathi i deleve dhe ai i dhive nuk hyjnë në radhën e
bulmetrave që meritojnë të ndahen midis zotërisë dhe bujkut, argatit. “Në djathë s'
ka tager i zoti as në të dhive, as në të deleve” (164). Ky diskriminim u trajtua si
motiv në poezinë “Aparteidi në Kanunin e Lekë Dukagjinit.”
2.
Ndërlidhja e motiveve kanunore me aktualitetin e sotëm ishte një nga format që më
intrigoi gjatë përpunimit të njësive të KLD-së. Hija e kishës, integriteti i famullitarit dhe pacenueshmëria e rrogëtarit të kishës janë zëra që nuk ka si të mos shoqërizojnë ide, imazhe, krahasime dhe metafora nga më të ndryshmet, e shpeshherë
edhe arrogante.
Ngritja e kurtheve dhe shkrehja e tyre në kanun janë të lidhura me dritën dhe terrin,
me ditën dhe natën. Kafsha që bie në kurth gjatë ditës në pronën e pathurur duhet të
paguhet nga pronari i kurthit. “Në kopshtë të thurun mirë, po ngrefi kush kurthen e
lakun, nuk asht në detyrë me i u pergjegjë damit” (757).
Një “pronë” e thurur mirë për qytetarët që nuk i përkasin zonës “Schengen” është
BE, ku për të hyrë brenda duhet marrë vizë. Ky “aparteid” shkon mirë me ndjenjën
e frikës nga rënia në kurth, nga pritjet më të gjata në aeroporte tek kontrolli policor,
nga kujdesi që të mos qëndrohet në një shtet të BE-së më gjatë se jetëgjatësia e
vizës etj., që trajtohet në poezinë “Kurtha e durimit në pikën e kontrollit.”
Tek poezia “Nata e Kanunit” jepet motivi i rënies së ligjshme të kafshëve në të
egra në kurth, brenda periudhës kohore të natës, pra në terr dhe errësirë. Sipas
KLD-së: “Qeni i hekurave lëshohet mbas darkesh të mëdhaja, e rri zgidhë mje qi
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të dalë drita” (183). Poezia e misionit moralist shkon më tej dhe thotë “kujdes, nga
kurthet tinëzare të njeriut për dritë, ndonëse ka kaluar koha e vrasjes legjitime të
bishave!”. Në poezinë “Besa dhe pabesia e kurtheve të kanunit” tekstualisht thuhet
se kurthet e Kanunit kanë orët e besës me diell, për kafshët e buta mblidhen që më
mëngjes, anë dhe orët kur shtrohen për bishat e egra muzgut, tërë natën, orët pa faj,
orët pa besë.
Poezia “Guri i kufirit dhe megaylli me dymbëdhjetë bodigardë”, që mund të kishte
edhe një titull alternativ, ku fjala “mega-yll” mund të zëvendësohet me fjalën VIP
(Very Important Person), bazohet në përkufizimin e gurit të kufirit, në fakt të
mezhdave. Papërdhokët, gurët e vegjël, që e rrethojnë gurin kryesor të mezhdës,
janë objekt i mirë krahasues me truprojat rreth super yjeve të shoubizit ose edhe të
liderëve VIP. Ndërkaq, fjala e urtë se “E folmja asht në fund të kuletës” (516), që
nënkupton se premtimi për ta shpërblyer dikë vlen edhe pasi të kryhet një veprim i
pritur, trajtohet në epin me titull “Premtimi i Kanunit dhe kuletat e sotme”. Pra,
mbajtja e premtimit nuk ka si të mos vërë në krahasim kuletat me emra firmash të
çmuara, me monedha të llojllojshme, por që mbi çdo vlerë materiale është
“monedha” e quajtur “fjalë e dhënë”, që është e pakapërcyeshme në kodin zakonor
të Kanunit të Maleve.
3.
U deshën dy poezi (“Tre tiranë të bardhë” dhe “Asetet dytësore të mikpritjes shqiptare”) për ta trajtuar deri në një masë trinomin e bujarisë shqiptare, mbështetur në
tri nocione: bukë, kripë, zemër. Këto tri fjalë, nëse na lejohet përdorimi i një fjalori
politik parlamentar, janë kaherë në pozitë. Janë aq shumë të përdorura, sa kanë
eklipsuar pjesën tjetër komplementare të mikpritjes shqiptare: “Buka e krypa e
zemra, zjarmi e trungu e do firi per shtrojë do të gjindet gadi per mik në çdo kohë
të natës e të ditës” (609). Pra, zjarri, trungu dhe fieri (shtroja, jataku), si pjesë e
aseteve të mikpritjes, kanë mbetur në opozitë për një kohë më se 500-vjeçare.
Prandaj dhe në titullin e njërës poezi fjalët në pozitë quhen tre tiranë të bardhë.
Flitet për bukë të bardhë, për zemër të bardhë dhe dihet se kripa ka ngjyrë të
bardhë.
Poezi të tjera, të cilat vunë në lëvizje “epet”, është ajo e krahasimit të kapucarit me
Sherlok Holms-in, detektivë të ndryshëm të kohërave dhe kulturave po aq të
ndryshme. Po ashtu, edhe e drejta e gjahtarit që ta marrë prenë, edhe pse e vret
tjetri në rrugë, u bë shkas për ta krijuar relacionin e trinomit, hallkat e zinxhirit të
gjahut që përbëhet nga gjahtari, zagari dhe preja.
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RRETH “FJALORIT TË TERMAVE TË SHKENCËS
SË BIBLIOTEKAVE DHE TË INFORMACIONIT”
TË AUTORËVE NERMIN BASHA DHE
LULJETA DODA BUZA
ABSTRAKT
“Fjalori i termave të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit” me mbi 10
mijë terma në katër gjuhë (shq., ang., frëngj., it.) në lëmin e shkencës së bibliotekave dhe të informacionit shërben si një bazë e mirë për plotësimin e boshllëkut
që kishte krijuar mungesa e tij. Vepra përqendrohet tek termi fjalë dhe termi
togfjalësh në fushën përkatëse të dijes. Parimi i përkatësisë ose identitetit fushor,
si një nga bazat e teorisë së terminologjisë, zbatohet në mënyrë të plotë dhe
funksionale, duke e orientuar leksikun përkatës drejt barazisë term-koncept, gjë
që ka çuar në gjendjen sistemore të terminologjisë përkatëse. Fjalori zotëron një
numër të konsiderueshëm njësish togfjalësh, ndërkaq që termat njëfjalësh
përbëjnë bazën e informacionit konceptor. Termësi është klasifikuar në atë të
mirëfilltë të fushës p.sh.: bibliotekë (term njëfjalësh i mirëfilltë i fushës),
bibliotekë shkencore (term togfjalësh i mirëfilltë); por edhe si terma njëfjalëshe
ose togfjalëshe të lidhura me fushën si njësi hibride, të formuara për nevojë të saj
p.sh. hapësirë astr. univers ndërkaq në shkenc. bib. dhe inf. hapësirë mes rreshtave, mes rafteve. Ndeshen edhe terma më specifikë, të huazuar nga fusha të
specialiteteve të tjera, si p.sh. aciditet, autopsi, amortizim etj., por edhe njësi
joterma (p.sh.: këndvështrim, afërsi, avari, etj.).
Fjalë çelës: shkenca e bibliotekave dhe informacionit, termi fjalë, termi togfjalësh, sistemi (mikrosistemi) terminologjik, sistemi (mikrosistemi) konceptor, jo
termat ose fjalët e përgjithshme, njësimi i termave.

*
**
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I. Zhvillimi
Radhës së gjatë të fjalorëve terminologjikë në fushë të shqipes kohët e fundit i është
shtuar edhe Fjalori i termave të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit1 në
katër gjuhë (shqip-anglisht-frëngjisht-italisht) me mbi 10 mijë terma, me autorë
Nermin Basha dhe Luljeta Doda Buza, duke plotësuar kështu boshllëkun që kishte
shkaktuar mungesa e evidentimit, sistemimit, njësimit ose standardizimit të termave në lëmin e bibliotekonomisë dhe të fushave të përafërta me të dhe, si rrjedhim,
të japë ndihmesën e tij në pasurimin dhe pastërtinë e gjuhës shkencore-teknike të
shqipes.
Në epokën e sotme të informacionit bibliotekat kanë fituar shërbime të reja, që lidhen me përhapjen e edukimit informativ, me krijimin e koleksioneve elektronike,
me bibliotekat digjitale, si dhe me strukturimin e burimeve të informacionit. Bashkëveprimi midis elektronikës dhe bibliotekave e ka rritur sasinë dhe cilësinë e shërbimeve, duke ndikuar drejtpërdrejt në kualifikimin e përdoruesve të ndryshëm të
bibliotekave dhe kompjuterëve, pa kufi kohor. Krahas zhvillimit të shkencës së
bibliotekave ndër vite, ka ecur e vijon të ecë dhe zhvillimi i terminologjisë që, më
së shumti, lidhet me përdorimin digjital të shërbimit bibliotekar dhe informacionit.
Prurjet e mëdha të termave në literaturën e gjuhëve ndërkombëtare të standardizuara, si në anglisht, frëngjisht, italisht e më gjerë, kushtëzojnë dhe kanë ndikuar drejtpërsëdrejti në hartimin e fjalorëve terminologjikë të përmasave të gjëra, si domosdoshmëri e epokës digjitale me përfshirje të fushave dhe nënfushave të lidhura me
këto shkenca.2
Fjalori i termave të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit është vijimësi e
traditës së hartimit të fjalorëve terminologjikë të gjuhës shqipe, Sektorit të Terminologjisë, Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë së Akademisë së Studimeve Albanologjike, i cili tashmë ka një traditë të hershme në hartimin e fjalorëve terminologjikë të shqipes në disa gjuhë të huaja. Kështu që edhe fjalori përkatës është
vijues i Fjalorit të termave të bibliotekës dhe të bibliografisë me autor Lluka Nase
(1982), i cili është nisma dhe përpjekja e parë e hartimi të një fjalori terminologjik
në këtë fushë të dijes në gjuhën shqipe, edhe pse në përmasë shumë më i vogël në
krahasim me fjalorin përkatës për të cilin po recensojmë.
Fjalori është ndërtuar duke u mbështetur, kryesisht, në lëndën që jep Kartoteka e
leksikut të shqipes në fushën e bibliotekës dhe të shkencave të përafërta me të, në
vjeljen e kohëpaskohshme dhe ato më të fundit të botuara në revista të Bibliotekës
Kombëtare, në fjalor dygjuhësh të shqipes, në fjalorë terminologjikë, etj. Gjitha-

1

Nermin Basha, Luljeta Doda Buza “Fjalor i termave të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit” (shqip-anglisht-frëngjisht-italisht), Akademia e Studimeve Albanologjike, Printuar GEER, Tiranë, 2018, ISBN 978-9928-289-01-8.
2
Parathënie, po ato, po atje, f. 5.
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shtu, janë shfrytëzuar edhe modelet leksikografike që japin fjalorët e të njëjtit tip të
gjuhëve të tjera3.
Fjalor terminologjik katërgjuhësh i termave të shkencës së bibliotekave dhe të
informacionit është përqendruar tek termi fjalë dhe termi togfjalësh në fushën
përkatëse të dijes, përkatësisht: asaj të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit, pa hyrë në shpjegime të hollësishme për çdo njësi term ose togëfjalësh term,
pasi ndryshe do të quhej fjalor shpjegues i termave të shkencës së bibliotekave dhe
të informacionit.
Fjalori është hartuar sipas rendit alfabetik të gjuhës shqipe dhe termi në shqip jepet
me bold, ndërsa ekuivalentja e tij vijon përkatësisht me anglishten. Vendosja e anglishtes në pozicion të dytë lidhet me pozitën e saj si gjuhë kryesore ndërkombëtare,
si gjuhë e zhvillimit të informatikës e të shkencave të komunikimit dhe me rolin e
saj si gjuhë kryesore e terminologjisë në fushat e këtij fjalori. Më pas vijon
ekuivalentja e të njëjtit term në gjuhë frënge dhe atë italiane, duke plotësuar kështu
kuadrin katërgjuhësh të të njëjtit koncept në fushën përkatëse.
Duke pasur një fjalor të mirëfilltë terminologjik, fusha është trajtuar si madhësi e
mëvetësuar, e pandashme më tej, parimi i përkatësisë fushore të terminologjisë
është zbatuar në mënyrë të plotë (fusha e bibliotekonomisë dhe shkencave të informacionit). Pra, në fjalor takohen termat e një sistemi (mikrosistemi) terminologjik,
të cilat i përgjigjen një sistemi (mikrosistem) konceptor. Pra, sikurse kuptohet,
vetia e sistemësisë paraqitet si implicite në kompetencën gjuhësore të specialistit.
Ajo në fjalorin terminologjik përkatës shfaqet e plotë dhe funksionale, në krahasim
me leksikun joterminologjik tek një fjalor i thjeshtë (jo terminologjik). Termat bazë
të fushës janë paraqitur në mënyrë të plotë në togfjalësha si katalog: katalog alfabetik, katalog alfabetik-sistematik, katalog bibliografik, katalog ankandi, katalog
analitik, katalog bibliografik, katalog gjeografik, katalog i bllokuar, katalog i botimeve në seri, katalog i dorëshkrimeve, etj (gjithsej 129 terma togfjalësh të njësisë
bazë katalog nga këto 13 të nënfushës së informacionit4). Termat togfjalësh të
lidhur në sistem, ku në bazë të një elementi togfjalësh dhe përsëritja e tij me
kombinim me elemente të tjera përcjellë kombinime konceptore në sistem si p.sh.
3
Parathënie, po ato, po atje, f. 6. Më konkretisht, autorët janë konsultuar e mbështetur kryesisht në:
“Fjalori shumëgjuhësh i bibliotekonomisë” dokumentacionit dhe informacionit të llojit Elsevier. Në
dy fjalorët: “Fjalor i termave të bibliotekës dhe të bibliografisë” botim i Akademisë i hartuar nga
Lluka Nase, “Fjalor anglisht-shqip i bibliotekonomisë” në dorëshkrim hartuar nga Farfuri Xhaja dhe
Lindita Bubësi, si dhe shumë materiale të tjera të botuara vit pas viti nga Biblioteka Kombëtare,
veçanërisht 9 (nëntë) numrat e revistës “Bibliothecae” nga e cila kemi shfrytëzuar rubrikën “Terminologji”, por jo vetëm; “Fjalori i gjuhës shqipe”, si dhe disa fjalorë dygjuhësh. Për terminologjinë e
informatikës autorët janë mbështetur në radhë të parë në “Fjalorin e termave të informatikës” hartuar
nga Qendra për Edukimin dhe përparimin, ndërsa janë shfrytëzuar në rrjet fjalori shpjegues ODLIS
dhe mjaft materiale të tjera.
4
Katalog elektronik, katalog i automatizuar, katalog i lexueshëm nga kompjuteri (MARC), katalog i
mikrofishave, katalog i mikroformave të kompjuterit, Katalog i Përbashkët i Burimeve në Rrjet, katalog i përbashkët në rrjet i OCLC-ësë, katalog i përbashkët virtual, katalog i përdorimit publik në linjë
(OPAC), katalog në linjë për publikun, katalog porosish me postë, katalog video, katalog virtual, katalogë digjitalë. f. 189-195.
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për termin informacion si bazë jepen 39 terma, që pasqyrojnë 39 lidhje konceptore
të lidhura në sistem nga këto 9 (nëntë) i përkasin nënfushës së informacionit5, të
cilat në tërësinë e tyre japin një informacion të plotë rreth konceptit informacion.
Gjithashtu, termi bibliotekë si bazë jepen 152 terma6, që pasqyrojnë 152 lidhje
konceptore të lidhura në sistem, që na përcjellin një informacion të plotë rreth konceptit bibliotekë dhe nga këto 9 (nëntë) terma i përkasin nëfushës së informacionit
si p.sh.: bibliotekë digjitale; bibliotekë digjitale Botërore; bibliotekë e dokumenteve; bibliotekë elektronike; bibliotekë online; bibliotekë pa mure ose virtuale; bibliotekë të dhënash, etj.
Fjalori zotëron një numër të konsiderueshëm
njësish togfjalësh, ndërkaq që termat njëfjalësh përbëjnë bazën e informacionit konceptor
dhe ato i ndeshim jo vetëm si terma njëfjalëshe emra, folje, mbiemër p.sh.: emër: hyrje
(pranim ose hyrje në një vepër) – term njëfjalësh, por edhe term togfjalësh hyrje e dyfishtë,
hyrje e kontrolluar, hyrje me autor, hyrje në
kohë reale (shk.info.); huazim (term njëfjalësh), por ndërkaq ndeshim shumë terma togfjalësh, si huazim i kontrolluar, huazim kolektiv, huazim me postë, huazim nga salla e
leximit, etj. Folje: hyj me pagesë; huazoj një
libër; huazoj deri në… libra; hap rreshtat,
hap një libër për lexim, hap thonjëzat, etj.
Mbiemër: joorigjianl, joprofesionist, huazuar
(i,e). Pra, sikurse vihet re, shpesh në fjalor,
këta terma i ndeshim në terma togfjalësh ku
mbiemri, zakonisht, zë vendin e dytë në togfjalësh si mbiemër pjesor p.sh.: informacion i kompjuterizuar, i përditësuar, i regjistruar, i specializuar; (i,e) ilustruar me figura, etj.
Vepra në tërësinë e vet përmban mbi 10.000 terma, duke pranuar si të tillë edhe ato
njësi, të cilat në këndvështrimin e sotëm nuk janë terma, të cilat realisht janë fjalë
të leksikut të përgjithshëm, por që janë përshtatur fushave përkatëse e mund të konsiderohen si terma të fushës. Për t'i vështruar ata në mënyrë analitike do t’i veçonim disa prej tyre duke u nisur nga forma vetidentifikuese, ku mund t’i ndajmë në
5

Informacion alfanumerik në ekran, informacion elektronik, informacion i kompjuterizuar, informacion i lexueshëm nga kompjuteri, informacion i pavlefshëm, informacion i përditësuar, informacion i
specializuar, informacion Ëeb-i, informacion zinxhir. f. 172-174.
6
Disa shembuj të tyre, ku termi bazë është bibliotekë: bibliotekë shkolle; bibliotekë shkencore; bibliotekë spitali; bibliotekë shëtitëse, bibliotekë shtetërore; bibliotekë shoqate; bibliotekë teknikoshkencore; bibliotekë shtëpie; bibliotekë qeveritare; bibliotekë publike; bibliotekë qyteti dhe rajoni;
bibliotekë simotër; bibliotekë periodikësh; bibliotekë multimediale; bibliotekë patentash; bibliotekë
hibride; bibliotekë huazimesh; bibliotekë hartash; bibliotekë industriale; bibliotekë kasetash; bibliotekë katolike; bibliotekë filmash; bibliotekë e mesjetës; etj … f. 42-50.
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tri kategori: a) terma të mirëfilltë të fushës; b) terma të lidhur me fusha të tjera dhe
terma të lidhur me fushën si njësi hibride, të formuara për nevojë të saj, c) dhe jotermat, të ardhur nga fjalët e përgjithshme. Le t'i trajtojmë hollësisht si më poshtë.
Sikurse përmendëm më lart, ky fjalor, vijimësi e traditës së hartimit të fjalorëve
terminologjikë të shqipes, ka respektuar identitetin fushor, si një nga bazat e teorisë
së terminologjisë dhe ka ndjekur më së miri rrugën përmes së cilës është arritur
barazia term-koncept, e cila ka çuar në gjendjen sistemore të terminologjisë së
fushave përkatëse. Barazia term - koncept brenda një fushe dijeje, e formuluar nga
E. Vyster, është postulat që duhet zbatuar në çdo terminologji të një fushe dije ose
që duhet të përbëjë një synim drejt të cilit duhet shkuar7. Kështu gjatë shqyrtimit të
hollësishëm të termave të këtij fjalori kemi evidentuar rrugët kryesore që kanë
ndjekur autorët për hartimin e tij, si më poshtë:
1. Terma të mirëfilltë të fushës: Ndërtimi i fjalorit është bërë sipas fushave të
ngushta të dijes, në të cilat termat identifikohen përmes fushës përkatëse, në atë të
shkencave të bibliotekave dhe të informacionit, duke krijuar kështu lidhjen asociative fushë-terma. Për ta ilustruar me shembuj i jemi referuar termave togfjalësh të
shkronjës K, ku sikurse do të vëmë re nga shembujt e sjell më poshtë, një ose dy
njësi leksikore të një togfjalëshi përbëjnë dhe bërthamën e konceptit të tij dhe, si
rrjedhim, identifikimin e fushës së termit (përkatësisht së bibliotekave ose të
shkencës së informacionit) p.sh.: katalogim, kanavacë për libralidhje, kënd i librit,
kartelë e lexuesit, kartelë e kthimit të librit, këllëf i librit, këmbalec për libralidhje,
kërkim në bibliotekë, klub i librit, kohëmbetje e librit në raft, koleksion i mikrofilmave etj.
Të shkencës së informacionit: kamerë digjitale, kamerë sigurie, kalim të dhënash
nga shiriti në skendë, kod i kompjuterit, kompjuter në seri, kompjuter me laps elektronik, komjuter hibrid, kompjuterizim në linjë, kursor (shënjues) i miut, kontrollues
i përpunimit të të dhënave, klikim majtas, etj.
2. Terma të lidhura me fusha të tjera dhe terma të lidhur me fushën si njësi
hibride, të formuara për nevojë të saj. Referuar kësaj pike, gjatë shqyrtimit të
termave në fjalor, kemi arritur të veçojmë një grup termash fjalë dhe togfjalësh të
fushave përkatëse (të vjela nga fjalori), të cilat mund të identifikohen njëkohësisht
si shenja të njëjta në fusha të ndryshme dhe që shprehin e përcjellin konceptet
përkatëse. Terma të lidhura me fushat përkatëse, përbëjnë fusha të veçanta brenda
fushës së shkencave të bibliotekës dhe të informacionit, si makrofushë ose
makrofusha (përfshirë fushat e tjera), p.sh.: kushte atmosferike (nga meteorologjia
përdoret edhe në fushën e shk. bib. inf.), kushte pune, kushte të kontratës,
kualifikim i personelit (kryesisht të ligjërimit administrativ përdoren edhe në fushën
e shk. bib. inf.), kuptim i mbartur (kryesisht i fushës letrare dhe gjuhësore ndeshet
edhe në shk. bib. inf.), kuti kartoni, kurrikula (mësimore), etj.
7

Agron Duro, Studime gjuhësore 2 (terminologji, recensione), Reflekse të studimeve teorike të terminologjisë në praktikën e hartimit të fjalorëve terminologjikë, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2018, f. 129.
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Nga shkenca e informacionit: kuadër pune, krahasim logjik, kornizë e tekstit, kontroll ortografik, kohëzgjatje e fjalës, etj.
Lidhja e ndërsjellë e parametrit të përkatësisë fushore me vetinë e sistemësisë së
termave në hartimin e fjalorëve terminologjikë bën të domosdoshëm përpunimin e
lëndës terminologjike të ndërtuar mbi bazën e këtij trajtimi të dyfishtë në nivel fushash e të lidhjeve konceptore të saj dhe përfshirjen në një fushë mundësisht sa më
të ngushtë, çka i përgjigjet edhe sistemi terminologjik i mëvetësuar i kësaj fushe,
brenda së cilës përfshihen termat e mirëfilltë të saj, termat e huazuar dhe termat e
fushave të lidhura me të si njësi hibride, siç mund të sillen si shembuj tipat: hapësirë (astr. univers), ndërkaq në shkenc. bib. dhe info. hapësirë (mes rreshtave, mes
rafteve, për shënime), por edhe në ligjërimin e përd. etj.; indeksim (lidh vlerën e
diçkaje me ndryshimin e treguesve të tjerë të saj: indeksoj çmimet), ndërkaq në shk.
bibl.: indeksim (indeksim i periodikëve, indeksim lëndor, indeksim alfabetik,
indeksim sipas ndryshimit të termave, indeksim i citimeve etj.); shkenca të informacionit: indeksim (automatik, hierarkik, i kompjuterizuar); amortizim (mekan.:
amortizim i makinës), ndërkaq në shk. bibl. (amortizim i librit, etj.).
3. Terma të huazuar nga fusha të tjera: Kjo pikë e tretë është e lidhur shumë
ngushtë me të dytën dhe të katërt që vijon, por për qëllim analizues e kemi parë të
arsyeshme ta veçojmë gjatë analizimit të termave në fjalor. Sikurse përmendëm sa
më lart, kemi evidentuar një grup termash të huazuar nga fusha e kimisë, anatomisë, fiziologjisë; ekonomisë etj: aciditet,
acid nitrik, autopsi (e librit), abortoj,
administroj, amortizim (i librit), alkalin, bazik; kërpudhë (myk), numër dhjetor, klasifikim artificial, arsimim; të
shkencave të informacionit: kërkim
binar, kalim afati, gjerësi e vijës etj.
4. Njësi joterma të leksikut të përgjithshëm, kryesisht librore: aktivitet,
mjedis, afërsi, avari, këndvështrim,
gjurmë, gjepurat, aksesorët etj. Jemi të
mendimit, që në përpunimin e termësit
të fjalorit në të ardhmen, këto pak njësi
të leksikut të përgjithshëm ose të fushave të specialiteteve të tjera (të huazuara në fushën e shk. të bib. info.), që
ndeshen në fjalor, kanë nevojë të përpunohen duke u specifikuar në një togfjalësh shpjegues në kllapa).
Sa më lart, duke pasur të bëjmë me një
fjalor të fushave të ngushta (të specifikuara), kryesisht nuk ndihet nevoja e
identifikimit të koncepteve, përveçse
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në disa raste fare të pakta, ku lind nevoja që të shënohen nga një shenjë përmes
valencave të termave. Veçanërisht, kjo mënyrë është shumë e efektshme në fjalorët
e fushave të gjera e, sidomos, në fjalorët politeknikë, në të cilët në përgjithësi termat njëfjalësh shfaqen si shumëkonceptësh dhe si të tillë i përkasin fushave (nënfushave) të ndryshme të dijes. Për këtë mund të përdorim të gjitha llojet e valencave
të termave, të cilat shërbejnë edhe si mikrokontekste në zbulimin e koncepteve të
ndryshme në shfaqje të polisemisë ose të homonimisë së termave.
Shpresojmë shumë që fjalori të kontribuojë në evidentimin dhe shmangien e
paqartësive të termave të fushës përkatëse në gjuhën shqipe. Fjalori njëherësh do të
mundësojë përmirësimin dhe unifikimin e termave në fushën përkatëse në nivelin
kombëtar, si p.sh. shqipërimi i disa termave, vjelë nga fjalori p.sh.: numër treguesi
për indeks i numrave; yllth për asterisk, shtojcë për spoljo ose aneks, kompjuter
dore në vend të palmtop, fjalëkalim në vend të pasuord; mi në vend të maus, hyrje
në vend të akses, përditësim në vend të azhornim etj. Gjatë ligjërimit të përditshëm
në ditët e sotme, njësitë e huaja të lartpërmendura kanë frekuencë më të lartë
përdorimi sesa korresponduesja e tyre në shqipe (trajta sipas shqipërimit përkatës të
tyre). Nëpërmjet shqipërimit të termave të fushës përkatëse, autorët janë munduar
të standardizojnë terminologjinë nëpërmjet ndërtimit të strukturës termformuese
(fjalëformuese) në ballafaqim me termin korrespondues të huaj. Sikurse është vënë
re, nga analizimi i detajshëm i termave të shqipes me termat e huaj, autorët nuk
kanë bërë përkthim fjalë për fjalë, edhe në ato raste kur njësitë nuk kanë përkuar
midis tyre.

II. Përfundime ose rezyme:
Hartimi i një fjalori të këtij volumi është punë e mundimshme dhe që normalisht ka
pasur vështirësitë e veta. Duket qartë se fjalori ia ka arritur qëllimit kryesor të paraqitjes së termave në mënyrë të njësuar, duke mënjanuar gjendjen e shumëtrajtshme
të terminologjisë e pasqyruar në fushat e dijes. Përpunimi i terminologjisë e ka
shndërruar vetvetiu materialin leksikor në një format më të zhvilluar d.m.th. sikurse
u theksua më lart, nëpërmjet punës së terminologut dhe specialistit të fushës përkatëse, duke praktikuar sistemin e konceptit: një koncept për një term, autorët kanë
mundur të mënjanojnë homonimin (2 koncepte-1 term) dhe sinoniminë (1 konceptdisa terma). Por, sikurse u tha dhe më sipër, ndeshen disa njësi në fjalor, ku ndihet
nevoja e një shpjegimi të shkurtër të termave si njëfjalëshe, ashtu edhe ato togfjalëshe, me qëllim për të unifikuar ose lidhur tërësisht njësitë me fushën përkatëse.
Vlen të përgëzohen autoret, pasi ata kanë mundësuar krijimin e një terminologjie të
standardizuar në shqipe, kjo njëkohësisht, fal mbështetjes në rezultatet e arritura në
përpunimin e terminologjisë në gjuhët e tjera. Fjalori, nëpërmjet shmangies së paqartësive të termave përkatës në gjuhën shqipe, mundëson përmirësimin dhe unifikimin e termave p.sh.: yllth për asterisk, shtojcë për spoljo ose aneks, kompjuter
dore në vend të palmtop.
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Në epokën e sotme digjitale ky fjalor mëton të jetë ndihmesë e rëndësishme për një
rreth të gjerë përdoruesish, veçanërisht për çdo nivel të punonjësve të bibliotekave
që merren me aspektet praktike në fushë të shkencave të bibliotekave dhe të
informacionit, si me përdorimin e literaturës shkencore, arsimore, përkthime, si dhe
për këdo që interesohet për përdorimin e saktë të njësisë ose togfjalëshit term në
fushat përkatëse në mbarë trevat shqipfolëse.
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Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

GEORGI N. GEORGIEV: MARRËDHËNIET
POLITIKE BULLGARO-SHQIPTARE (1908-1915)
(recension)

ABSTRAKT
Në këtë vepër të vëllimshme, prej gjithsej 468 faqesh, janë përzgjedhur, sistemuar
e argumentuar tema, nga trajtimi i të cilave arrihen përfundime të plota të marrëdhënieve politike ndërmjet shqiptarëve dhe bullgarëve. Korniza kronologjike, në
të cilën shqyrtohen marrëdhëniet politike bullgaro-shqiptare, shtrihet nga revolucioni xhonturk në Perandorinë Osmane e deri në krijimin e Perandorisë Bullgare
në Luftën e Parë Botërore. Periudha e zgjedhur është mjaft e rëndësishme për historinë e re të dy popujve, ndërsa është lidhur ngushtë edhe me projeksionet gjeopolitike të çështjes maqedonase dhe çështjes shqiptare, si me ndjekjen e linjave të
përbashkëta të marrëdhënieve bullgaro-shqiptare. Ato marrëdhënie përmbajnë
elemente të konfliktit në bazë të programeve të papërputhura dhe paragjykimeve
të ndryshme etnokulturore, si dhe të synimit për të arritur mirëkuptim dhe krijim
të bashkëveprimit strategjik.
Fjalë çelës: shqiptarët, bullgarët, Ballkani, Perandoria Osmane.

*
**
Në vitin 2019, në Institutin Shkencor Maqedonas të Sofjes, u botua libri me titull:
“Българо-албански политически отношения (1908-1915)”1 i autorit Georgi
N. Georgiev. Autori Georgiev është i lindur në Dupnica, qytet në Bullgarinë Perëndimore, dhe është diplomuar për histori në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi”
në Veliko Tërnovo. Është doktor i historisë, bashkëpunëtor shkencor në Institutin
për Hulumtime Historike pranë Akademisë së Shkencave Bullgare, anëtar i rregullt
në Institutin Shkencor Maqedonas dhe anëtar (sekretar shkencor) i redaksisë së
revistës “Makedonski Pregled”.

1

Redaktor shkencor: dr. Stojan Germanov; recensentë: dr. Ivan Petrov dhe dr. Dimiri Labauri nga
Rusia.
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Qysh në fillim autorin duhet përgëzuar për
guximin shkencor për të paraqitur punën e
madhe disavjeçare, gjatë së cilës i është dashur ta vjelë shterueshëm lëndën e nevojshme për studim.
Kjo vepër e vëllimshme, prej gjithsej 468 faqesh, ka përzgjedhur, sistemuar e argumentuar temat, nga trajtimi i të cilave arrihen përfundime të plota të marrëdhënieve politike
ndërmjet dy popujve. Autori, në vlerësimin e
fakteve, përshkrimin dhe analizën e tyre niset
nga këndvështrimi bullgar, bazuar në dokumentacionin e proveniencës bullgare.
Përmbajta e kësaj monografie është e ndarë
në tetë kapituj. Në fillim të saj kemi parathënien, kurse pas kapitullit të tetë e kemi përfundimin, rezymenë në gjuhën angleze dhe
në gjuhën shqipe, ndërsa krejt në fund e kemi
të paraqitur edhe treguesin e emrave. Në çdo
kapitull kemi nga një njësi të caktuar, ku autori e përmbledh me mjeshtëri çdo tematik veç e veç.
Në kapitullin e parë e kemi të paraqitur njësinë me titull “Idetë për marrëveshje
bullgaro-shqiptare nga Hyrijeti deri në Luftën Ballkanike (1908-1912)”. Në kapitullin e dytë trajtohet njësia me titull “‘Ndërsjellësia’ bullgaro-shqiptare gjatë luftërave ballkanike (1912-1913)”. Kapitulli i tretë përmban njësinë me titull “‘Lufta
e Tretë Ballkanike’ ose kryengritja bullgaro-shqiptare kundër Mbretërisë së Serbisë në vitin 1913”. Në kapitullin e katërt e kemi njësinë me titull “Pasojat humanitare dhe etnodemografike të kryengritjes”. Kapitulli i pestë e përmban njësinë me
titull “OBRME-ja, çështja maqedonase dhe rrezja shqiptare e marrëdhënieve
bullgaro-turke pas luftërave ballkanike”. Në kapitullin e gjashtë paraqitet njësia
me titull “Fillimi i misionit diplomatik bullgar në Shqipëri”, ndërsa në kapitullin e
shtatë trajtohet njësia me titull “Veprimtaria kombëtare bullgare në Principatën e
Shqipërisë dhe politika shqiptare e Mbretërisë së Bullgarisë (1913-1914)”. Kjo
vepër shkencore përfundon me kapitullin e fundit, të tetin, i cili e përmban njësinë
me titull “Nga shpërbërja e shtetit shqiptar deri te ndërhyrja bullgare në Luftën e
Parë Botërore (1914-1915)”. Më pas vijon përfundimi, ku autori në një tekst prej
shtatë faqesh i përmbledh në tërësi temat e trajtuara nëpër njësitë e sistemuara në
tetë kapituj.
Kjo vepër flet për periudhën 1908-1915, e cila sipas autorit është themelore për
historinë bashkëkohore të marrëdhënieve politike bullgaro-shqiptare. Që nga Revolucioni Xhonturk dhe regjimi i Komitetit “Bashkim dhe Përparim” në Perandorinë
Osmane, ai i ka ndërlidhur problemet kombëtare të bullgarëve dhe të shqiptarëve
në një nyjë gjeopolitike gordiane. Zgjidhja ushtarake e çështjes maqedonase, e

~280~

ALBANOLOGY STUDIES - 19

pranuar si e paevitueshme nga elitat bullgare, kërkonte një zgjedhje vendimtare të
aleatëve në përplasjen me Perandorinë Osmane.
Autori e analizon potencialin e veprimit të përbashkët bullgaro-shqiptar për
çlirimin e Maqedonisë dhe të Shqipërisë, duke shënuar dhe analizuar mossuksesin
e imponimit strategjik të Mbretërisë së Tretë Bullgare. Kontaktet dypalëshe dhe
bashkëpunimi lokal ndërmjet lëvizjeve kombëtare të bullgarëve dhe të shqiptarëve
kontribuuan për destabilizimin e plotë të qeverisë xhonturke, duke përshpejtuar
“orën e fundit” “të të sëmurit buzë Bosforit”. Mirëpo, marrëveshja bullgaro-shqiptare kishte mbetur në sferën e ideve dhe të dëshirave të parealizuara: Mbretëria
Bullgare e zgjodhi aleancën ndërshtetërore me Serbinë dhe Greqinë, nën përkujdesen e Rusisë. Çmimi i kompromisit, i bërë me pëlqimin e mbretit Ferdinand,
ishte tërheqja bullgare nga autonomia dhe tërësia e Maqedonisë dhe pajtimi me
daljen serbe në Adriatik përmes Kosovës dhe Shqipërisë Veriore.
Autori vë në dukje se, në këtë kohë, faktori shqiptar nuk peshonte shumë për shkak
të copëzimit të tij kulturor, fetar dhe rajonal, ndërsa kjo shprehej me turbulencën
politike dhe me mungesën e një ndërgjegje mbarëkombëtare. Koloriti dominues
mysliman në imazhin shqiptar ishte një pengesë serioze për thyerjen e stereotipave
bullgare kundrejt “arnautëve”. Linja e bashkëveprimit me shqiptarët mbi bazën
antiosmane, antigreke dhe aniserbe, nuk e ka ndryshuar këtë prirje.
Dallimi tjetër, që autori e elaboron në veprën e tij, është edhe ndër më të rëndësishmit: lëvizja bullgare dhe ajo shqiptare kanë pasur dallime në programet e tyre
në lidhje me një pikë mjaft thelbësore - autonomizmi i famshëm i bullgarëve nuk
ka qenë bindës për shqiptarët, për shkak të mungesës së një shteti të tyre dhe
orvatja e shqiptarëve ka qenë krijimi i një vilajeti të përbashkët shqiptar me privilegje në kuadër të Perandorisë Osmane, për ta evituar kështu copëtimin e tyre nga
fqinjët ballkanikë. Ky vilajet do të vetëqeverisej sipas mënyrës shqiptare, përfshirë
edhe normat e së drejtës kanunore (kanunet e pashkruara rajonale) dhe të asaj të
fesë islame (Sheriatit). Përvijimet territoriale të vilajetit shqiptar kanë hyrë, sipas
autorit, “tepër larg, në hapësirën etnike bullgare, duke kapur Shkupin, Manastirin,
Lerinin, Kosturin, Prilepin, Ohrin etj”.
Në vepër shkruhet edhe për projektin “Shqipëria e madhe”, për të cilin autori thotë
se ky projekt është mbështetur nga Austro-Hungaria si shkallë për zbritjen e saj
drejt Selanikut. Roli aktiv i monarkisë dualiste në kultivimin e identitetit shqiptar
dhe të nacionalizmit shqiptar ka qenë njëri nga impulset kryesore për ngritjen e
Aleancës Ballkanike, boshti i së cilës, Bullgaria dhe Serbia, ishin drejtuar edhe
kundër Stambollit edhe kundër Vjenës.
Kryengritja e përgjithshme shqiptare kundër regjimit xhonturk në vitin 1912, e cila
çoi, siç shkruan autori, “deri te pushtimi i Shkupit nga ‘arnautët’, i ka hequr barrierat e fundit midis paqes dhe luftës në Ballkan”. Trazirat e shpërthyera për shkak të
politikës etatiste të xhonturqve, qëllimi i së cilës ka qenë që t’i disiplinojë me forcë
shqiptarët myslimanë, kanë dhënë sinjal për ndërhyrjen ushtarake të Aleancës Ballkanike në “mbrojte” të popullsisë së krishterë në Perandorinë Osmane. Përplasja e
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Komitetit “Bashkim e Përparim”, njëherazi, me stuhinë shqiptare dhe me bullgarët,
e ka shpërthyer fuçinë ballkanike në Rumelinë e dikurshme.
Mëdyshja midis qëllimeve politike dhe atyre ushtarake të Mbretërisë së Bullgarisë
ua ka hapur rrugën ushtrive greke e serbe drejt Maqedonisë dhe Shqipërisë.
Përmasat e gabimit të Sofjes zyrtare në përgatitjen diplomatike të luftës u bënë të
dukshme menjëherë. Përpjekjet për ta korrigjuar kursin e dështuar në rrjedhën e
ngjarjeve, në mënyrë të pashmangshme kanë shkaktuar ndryshim edhe në qasjen
kundrejt çështjes shqiptare. Autori më tej shpjegon se, nën presionin e rrethanave,
politika bullgare gradualisht është riorientuar drejt mbështetjes së shtetndërtimit
shqiptar, të proklamuar në mënyrë urgjente nga Ismail Qemali në Vlorë, kjo sipas
pikëpamjeve bullgare për vendosjen e një kufiri bullgaro-shqiptar nga “Sharri deri
në Korçë”, si pikë ndërmjet Serbisë dhe Greqisë.
Qeveria e përkohshme shqiptare nuk ka pasur në dispozicion ndonjë potencial edhe
në shkallën më të vogël për aleancë (ushtarake) me Bullgarinë, e cila ndodhej në
izolim. Mendimet e Ismail Qemalit dhe të mbështetësve të tij kanë qenë para se gjithash në mbijetesën shqiptare, jo edhe përmes bullgarëve. Kjo është kuptuar mirë
në Bullgari, ku qeveritë proruse të Ivan E. Geshovit dhe të Stojan Danevit nuk kanë
treguar as dëshirë, as guxim që ta kthejnë timonin e anijes shtetërore në një drejtim
alternativ, pra kundër vullnetit të “Çlirimtares” dhe në favor të Austro-Hungarisë.
Autori, në veprën e tij, dëshmon se për dallim nga Sofja zyrtare, një guxim të tillë e
kanë shfaqur ushtria dhe OBRME-ja (Organizata e Brendshme Revolucionare
Maqedonase dhe Edrenase), të cilët e kanë ndërmarrë nismën për tërheqjen e shqiptarëve në luftë kundër “aleatëve hajdutë”. Misionet e Jane Sandanskit dhe të Grigor
Oshavkovit, të dërguar ndaras, dhe, siç shprehet autori, “në mënyrë të verbër”, njëri
prej tjetrit në Shqipëri (maj-qershor 1913), nuk e kanë arritur qëllimin. Pas disfatës
dhe katastrofës kombëtare të Bullgarisë, pas luftërave ballkanike, si dhe pas
marrëveshjes së Bukureshtit, misionet e tyre do të japin fryte me kryengritjen
shqiptaro-bullgare kundër Mbretërisë së Serbisë në shtator të vitit 1913.
Koncepti për luftë të përbashkët të kombeve të shtypura në Maqedoni, kryesisht
bullgarë, turq dhe shqiptarë, kundër regjimit serb dhe grek, del në plan të parë, pa
dallim feje. Kryengritja shqiptaro-bullgare e vjeshtës së vitit 1913, këtej e tutje
dëshmoi se “paqja” e Bukureshtit do të thotë gjendje e një lufte të përhershme në
territoret e pushtuara nga Serbia dhe Greqia.
Në këtë vepër, autori i paraqet veprimet e aparatit ushtarako-policor të Beogradit, si
dhe të shtypjes gjithëpërfshirëse të shfaqur në qëllimet e qeverisjes në “Serbinë e
Re”. Autori e ndan shtypjen serbe në disa forma: 1. zvogëlimi deri në zhdukje (anihilimi) i shqiptarëve të panevojshëm në kufijtë e “Piemontit” të sllavëve të Jugut;
dhe 2. përthithja dhe “shpëlarja” (flotacioni) e bullgarëve të nevojshëm deri në
arritjen e një grumbulli amorf nga “sllavë maqedonas”, të cilët më vonë do të
bëheshin “serbë” (asimilim), si një produkt i pastër përfundimtar i projektit të
inxhinierisë etnike.
Georgievi del me analizën se edhe sot, më shumë se një shekull më vonë, jetojmë
me pasojat e kësaj qeverisjeje komplekse. Dështimi i saj në Kosovë dhe suksesi i
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kushtëzuar (i pjesshëm) në Maqedoni janë tema të lidhura ndërmjet tyre për një
analizë të saktë, objektive dhe bashkëkohore.
Kryengritja shqiptaro-bullgare është lidhur edhe me zhvillimin e një tendence
tjetër: afrimi ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Mbretërisë së Bullgarisë mbi bazën
e orvatjes së përbashkët për revizionimin e rezultateve nga luftërat ballkanike.
Derisa revizionizmi bullgar ishte përqendruar mbi Traktatin e Bukureshtit,
xhonturqit, të ardhur prapë në pushtet, deheshin nga ëndrrat për një restaurim të
plotë të territoreve të humbura të Perandorisë sipas Traktatit të Londrës (Trakia e
Egjeut, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria). Këto ishin shkaqet se pse negociatat
për arritjen e një aleance ushtarako-politike ndërshtetërore bullgaro-turke në vitin
1913-1914 arritën deri në rrugë pa krye dhe shkuan deri në pikën e ngrirjes nga ana
e Sofjes.
Në rrjedhën e tyre fillestare është arritur një marrëveshje sekrete midis OBRME-së
dhe Komitetit xhonturk (tetor 1913) për një luftë të përbashkët subversive kundër
Serbisë dhe Greqisë. Një vend të rëndësishëm në aleancën e organizatave revolucionare kombëtare, mbi të cilët duhej të mbështetej blloku i ri ballkanik me bërthamë në Sofje-Stamboll, ishte ndarë për shtetin e ri shqiptar dhe për lëvizjen çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë. Aktivizimi i politikës revanshiste
xhonturke në drejtim të shqiptarëve, me qëllim të shndërrimit të saj në Principatë të
Shqipërisë në një hapësirë të Perandorisë Osmane, kërkonte përpjekje shtesë të
diplomacisë zyrtare dhe jozyrtare bullgare.
Për shkak të synimeve të ndryshme, bashkëpunimi me xhonturqit në tokën shqiptare është zbehur shpejt dhe i ka marrë karakteristikat e një përplasjeje të fshehtë.
Pala bullgare përfundimisht ka qenë më e dobët në të dhe ajo orientohej më
vështirë. Agjentura e xhonturqve ka luajtur me ndjenjat fetare dhe me prirjen e
besnikërisë së shumicës myslimane ndaj sulltanit-kalif në Stamboll. Pakënaqësia
kundër qeverisjes së “qafirëve” të princ Vilhelm Vidit (të princit protestant gjerman), i përzgjedhuri evropian për fronin shqiptar, së shpejti u transformua në një
kryengritje popullore për “fenë” dhe “padishahun” (1914).
Në Shqipëri politika bullgare kishte bëtë përllogaritje edhe mbi partneritetin me
Austro-Hungarinë dhe Italinë, pra me Fuqitë e Mëdha, të cilat e kanë mbështetur
tutelën ndërkombëtare mbi shtetin shqiptar. Balanca e cenuar e interesave italiane e
austro-hungareze ka shkaktuar një rivalitet të ashpër me përdorimin e të gjitha
mjeteve të lejuara dhe të palejuara. Në zjarrin shqiptar kanë hedhur benzinë Greqia
dhe Serbia dhe vegël në duart e Greqisë ka qenë edhe lëvizja separatiste (progreke) e
“epirotëve” ortodoksë në Shqipërinë e Jugut. Ndërkaq, Serbia i ka ndezur flakët e
kryengritjes myslimane në Shqipërinë e Mesme me persona kukulla, me armë, mjete
financiare dhe mbështetje logjistike të agjentëve, drejtues xhonturq të “rebelëve”.
Pas tërheqjes së detyrueshme të princ Vidit, përfaqësimi diplomatik bullgar kishte
rënë në një agoni të vazhdueshme. Ndryshimi i politikës së jashtme bullgare në
sektorin shqiptar të marrëdhënieve ndërkombëtare, e ka vënë vulën e tij mbi
negociatat me Gjermaninë. Pala bullgare, në mënyrë të qartë, kishte vënë në dijeni
se çmimi i pjesëmarrjes së saj në luftë përfshinte njohjen e bashkimit personal
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ndërmjet Mbretërisë Bullgare dhe Shqipërisë, në kufijtë e së cilës hynte edhe
Kosova. Edhe pse u tërhoq nga teksti përfundimtar i traktatit të aleancës me
Gjermaninë, kjo për shkak të rezistencës së Austro-Hungarisë dhe dëshirës për një
dualizëm shtetëror bullgaro-shqiptar, të kryesuar nga dinastia e “mbretit-baba”
Ferdinand. Kjo e shpjegon, pjesërisht, edhe kryeneçësinë me të cilën Bullgaria ka
këmbëngulur për prezencën e saj në Kosovë.
Marrëdhëniet politike bullgaro-shqiptare gjatë viteve 1908-1915, që autori i vë në
dukje në këtë vepër, kalojnë nën shenjën e dyfishtë të “Çështjes Maqedonase” dhe
të asaj shqiptare, të lindura nga Kongresi i Berlinit më vitin 1878. Nga “filizi
bullgar” dhe shqiptar në Maqedoninë e Vardarit dhe në Kosovë kanë lindur në
mënyrë të ndryshme dhe prapëseprapë të pleksura entitete te reja shtetërore. Autori
shprehet se përfundimi eventual (optimist) do të ishte një simbiozë e ndërsjellë e
dobishme dhe duket se ka mbetur mundësia e vetme e pashfrytëzuar për zhvillimin
dhe gërshetimin e komplikuar gjeopolitik. Por, prova e realizimit të dëshirueshëm
do të duhet ta përballojë edhe vërtetimin e kohës historike.
Korniza kronologjike, në të cilën shqyrtohen marrëdhëniet politike bullgaro-shqiptare, shtrihet nga Revolucioni Xhonturk në Perandorinë Osmane e deri në krijimin
e Perandorisë Bullgare në Luftën e Parë Botërore. Periudha e zgjedhur është themelore për historinë e re të të dy popujve, e ndërlidhur ngushtë edhe me projeksionet gjeopolitike të çështjes maqedonase dhe çështjes shqiptare, si edhe ndjekja e
linjave të përbashkëta të marrëdhënieve bullgaro-shqiptare. Ato përmbajnë
elemente të konfliktit në bazë të programeve të papërputhura dhe paragjykimeve të
ndryshme etnokulturore, si dhe të synimit për të arritur mirëkuptim dhe krijim të
bashkëveprimit strategjik. Proceset analizohen në kompleksin e përgjithshëm të
marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të rendit regjional të krijuar gjatë viteve 19121913, kjo si rezultat i luftërave ballkanike dhe marrëveshjeve në Londër, Bukuresht
dhe Stamboll.
Vepra në fjalë është një kontribut i konsiderueshëm në lidhje me marrëdhëniet mes
dy popujve në periudhën e dhënë. Veprat e këtilla janë tejet të rralla, sepse ato
trajtojnë marrëdhënie politike në një periudhë kyçe historike, siç është periudha e
rënies së Perandorisë Osmane, por edhe të asaj Austro-Hungareze, që pati ndikim
të madh në Ballkan, pjesë e të cilit janë edhe dy popujt e apostrofuar në këtë vepër.
Megjithëse asnjë libër nuk mund ta thotë fjalën e fundit për një tematikë të caktuar,
me rëndësi është që historia të shtjellohet dyanshëm dhe në këso debate të
përfshihen edhe studiuesit historianë shqiptarë, për t’i trajtuar kështu marrëdhëniet
me popujt tjerë të Ballkanit dhe për t’i gjetur çështjet ndërlidhëse, kjo krahas
kundërshtive dhe ndasive në këndvështrime njëkahëshe. Për këto arsye përkthimet
e veprave të këtilla nga bullgarishtja në shqip dhe anasjelltas do të ishin
dobiprurëse si për shkencën dhe historinë bullgare, ashtu edhe për atë shqiptare.
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QEMAL MURATI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

‘LLATIN’ TOPONIMIC TRACES IN THE
PERIPHERAL AREAS OF MACEDONIA,
KOSOVO AND SOUTHERN SERBIA
ABSTRACT
In the Balkan Areas that were and are still inhabited by Albanians, we find in the
toponymic nomenclature old traces with the ‘Llatin’ [Latin] adjective in names,
such as: Vorret Llatine [Latin Tombs], Kisha Llatine [Latin Church], etc. The
term "Llatin" in essence denotes the Albanian population of Catholic confession,
not the Roman population, as is understood in the popular mindset or as
explained by various Serbian and Macedonian authors.
Keywords: Latin traces, Latin tomb, Latin church.
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HIDAJETE AZIZI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

TRACES OF ANCIENT FOLK ANTHROPONYMS
AMONG ALBANIANS OF NORTHERN
MACEDONIA
ABSTRACT
This paper is an attempt to highlight some of the earliest elements of Albanian
anthroponymy in North Macedonia. The study has been conducted by relying on
field data collected from the most parts of Albanian-inhabited areas of North
Macedonia. Taking into account this anthroponymy and the current developments
in the field of Albanian anthroponymy in general, we have tried to single out all
those anthroponyms that, in recent research in the field of onomastics, are treated
as ancient folk anthroponymy stemming from the Albanian language. In this
regard, one of our findings is that these names of the old Albanian tradition, part
of the anthroponymic fund collected on the ground, result in a much smaller
number than the anthroponyms fund of this kind, which is evidenced by the
scholarly research in this field for other Albanian areas. Another finding is that,
however, these names are present in the anthroponymic system of Albanians in
North Macedonia and that their presence reveals that traces of earlier Albanian
anthroponymy are still alive to this day.
Keywords: linguistics, onomastics, anthroponymy, medieval personal names,
Albanians of North Macedonia.
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ZEQIRIJA IBRAHIMI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

SCHOLARLY WRITINGS OF FAIK KONICA
AND FAN S. NOLI
- An analysis through text conncetors -

ABSTRACT
The linguistic study of the scholarly writings in the Albanian language, especially
in its beginnings, such as the works of two most prolific and renowned Albanian
writers Faik Konica and Fan S. Noli, is important because they remain two of the
best Albanian writers even to this day. Such a study is also crucial because it
offers an opportunity to better understand the correct way of how the scholarly
discourse in Albanian language has been constructed, as well as how intersections
with other languages and other authors have operated, so that we can better
characterize the authors’ respective languages but also the type of argumentative
discourse.
Keywords: text linguistics, cohesion, connectors, Noli, Konica, discourse.
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IDAETE SINANI
Instituteof Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

CONSONANT PHONEMES IN THE ALBANIAN
DIALECT OF VILLAGES ORIGINATING IN
THE UPPER REKA OF GOSTIVAR
ABSTRACT
This paper deals with the system of consonant phonemes in the Albanian dialect
language of the villages that originate from the Upper Reka of Gostivar (Republic
of Northern Macedonia). The main aim of this paper is to show that the spoken
language of the aformentioned villages has in its inventory more consonant
phonemes than any other Albanian dialect, in total 31 consonant phonemes.
Due to the few studies on this dialect and its consonant system, this paper
represents a modest contribution to the Albanian dialectology and, in particular,
to the description of the spoken language of the villages of this linguistic area.
For this paper, we have relied on material collected through direct fieldwork, as
well as on other works dealing with both this dialect and other neighboring
dialects. While describing all the consonants separately we jump to the
conclusion that the dialect of Upper Reka and that of the villages that have
originated from it have two consonants more in its inventory compared to all the
other Albanian dialects. The consonants [ś] and [ź] are a peculiarity that
distinguishes this dialect from other Albanian dialects.
Keywords: dialect, phoneme, inventory, consonant, Upper Reka of Gostivar.
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MIRLINDA KRIFCA – BEQIRI
Filology Facutly “Blazhe Koneski” – Skopje

LITERATURE AND IDENTITY
ABSTRACT
This paper presents the relation of literature with imagology as a discipline that
studies images about the ‘other’. The nature of the paper imposes a reliance on
the feminist studies by S. de Beauvoir and J. Kristeva, who refer to the ‘other’ in
terms of gender, as well as on psychoanalysis studies by J. Lacan, on postcolonial ones by F. Fanon, and on the work done by imagologists, such as E.
Levinas. The paper also deals with M. Bakhtin’s theory, which contends that we
can discover our own self and our own culture only through the help of a
‘foreign’ culture. The existentialists support a similar view.
This paper centers on images and mirages about the ‘other’ in literature in
general, and in Albanian literature in particular. The examples given in the paper
prove that Western European perceptions of Albanians as well as of the Balkans
have been largely negative. Of course, there are some exceptions. One such
exception is the European literature of the Romanticism.
The paper focuses, above all, on images about foreigners that dominate Albanian
literature. The main thesis of the paper is that, in addition to the negative image of
the ‘foreigner’, in Albanian literature we often meet a different imagological
approach. As such, it is common to see the ‘other’, the foreigner, either from the
Orient or from the Occident, painted with a variety of colors, and even considered
with a certain dose of divinization. Of course, this diversity of colors in how the
foreigner is perceived testifies to the Albanian tolerance, which, among other
things, is a consequence of the circumstances of life that have imposed the need
to be tolerant.
Keywords: imagology, culture, steretypes, self, other, image, mirage.

~291~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 19

AFRIM A. REXHEPI
Institute of Macedonian Literature – Skopje

SURFICTION
ABSTRACT
Autobiography dhe autofiction are genres which, to be theoreticaly stabilized,
need a pact with each other. Such a pact can be achieved if the categories of
fiction and reality are synchretised and repositioned. In this context, there is a
question that arises: Do we have to look for the aesthetic salvation of the
autobiography in autofiction? Should the act of reading define the text? In the
course of the need to expand personal literature, we see the emergence of
Surfiction. Surfiction is an avantguarde project of the American writer Raymond
Federman. To understand in what ways such an epochal expansion of intimate or
personal literature takes place, it is necessary to perceive the theoretical
references of the text.
Keywords: narrative, fact, autobiography, autofiction, Fiction, Surfiction, etc.
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ABDUL-HAMEED AL-KAYYALI
Associated Researcher – Institut Français du Proche – Orient (Ifpo) –
Department of Medieval and Modern Arabic Studies – DEAMM, Amman.
HASSAN HASSAN
Researcher in Jewish Studies and lecturer in Hebrew Language, University
of Jordan, Amman.

MEHDI BEY, GOVERNOR OF OTTOMAN
JERUSALEM IN 1912
NEW PERSPECTIVE OF ARAB AND JEWS
ATTITUDES TOWARDS HIM
ABSTRACT
Many studies recently published in Arabic, English and Hebrew about the Zionist
project in Palestine has extensively focused on the establishment and boom of the
first Jewish settlements during the reign of Sultan Abdülhamid II (1876 -1909) as
well as the Party of Union and Progression (1909–1914). These studies have
investigated in particular the position of the Ottoman administration towards the
Jewish settlements whether in the legal procedures taken to prevent the sale of
lands or in the facilitations offered to circumvent them. Hence, comes the
importance of the Governor (Mutsarrif) who was head of the district
(Mutassrrifiya) or the Ottoman administration of Jerusalem. This research offers
a deep look at Mehdi bey Frashëri, the governor of Jerusalem, who was suddenly
dismissed at the end of 1912, only five months after arriving in the city. Two
conflicting explanations were presented for his dismissal; the first stipulated
Mehdi bey was dismissed as a result of Zionist pressure for his keenness to
implement the decision of preventing land purchase by the Jews; while the second
stresses that he was dismissed because of his leniency with Zionist settlements in
Palestine.
Have been mentioned in many studies with reference to his Albanian origin,
Mehdi bey completely ignored the months he spent in Jerusalem during 1912 in
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his daiary (Kujtime 1913-1933,Tiranë 2005). Albanian reference books also
chose not to mention those months either after he became a prominent figure in
Albania following its independence from the Ottoman Empire in 1912.
This research sheds new light on Mehdi bey's background and its impact on his
approach to the issue of Jews in Palestine and his position toward the Zionism. It
also discusses how Arabs and Jews regarded him based on Albanian, Arabic,
Hebrew, English and French sources and literatures.
Keywords: Zionism, Palestine before WW1,Ottoman administration, Mehdi bey
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SEVDAIL DEMIRI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje
BUNJAMIN XHEMAILI
Archeological Museum of the Republic of North Macedonia – Skopje

INCOMMENSURABLE VALUES FROM THE
MATERIAL HERITAGE OF THE LIKOVA
AREA OF KUMANOVA
ABSTRACT
We are often unable to understand what rich cultural treasures from the past are
hidden under our own feet or what kind of heritage still breathes along with our
souls! While we would not like to delve into the reasons why there has been an
absence of proper research of these values so far, mainly regarding the material
culture, in this paper we strive to offer a brief overview of some of the treasures
in question, highlighting the urgent need to unfold them, while it is not too late.
The areas of great historical and archaeological importance for the Albanian
region of Likova and Kumanova, which in the future need special attention as far
as expeditions and excavations are concerned, are: In Llopat: the archaeological
locations of Hamam and Drezga; in Sllupçan: the site of the Castle (Hisari i
Madh, Great Hisar); in Likova: the locality of Uji i Thartë; in Nikushtak: the
locality named Castle (Kulla), Hanishta, Kodra e Zylfiut, etc.
In particular, we would like to reopen the theme of the mummy necropolis at the
archaeological site of Uji i Thartë in Likova. Here, for the first time on the
mainland of the Balkan Peninsula, specific graves with 2500-year-old mummified
bodies have been discovered, which are different from the Egyptian mummies.
Unfortunately, many years ago, three mummies that were discovered in this
locality "disappeared" in unknown circumstances in Belgrade, and one is
currently at the Forensic Institute in Skopje, while in the increasingly endangered
necropolis there are some others that still need to be investigated.
Their discovery, and their conservation and exhibition in a museum within the
Municipality of Likova, as well as international legal protection (under
UNESCO) would definitely transform this place into an international tourist
attraction site.
Keywords: archeology, Dardania, locality, site, necropolis, mummy, castle,
Likova
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ISAMEDIN AZIZI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

THE STANCES OF THE DELEGATION OF THE
KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES
AT THE PARIS PEACE CONFERENCE
ABSTRACT
The end of the Great War planted in millions of people the desire that peace, that
was supposed to follow, was to be permanent and just. However, the Paris Peace
Conference witnessed a continuation of the long-standing political practice of the
inviolable right of the winner over the defeated, implemented through the
territorial expansions and the imposition of severe conditions for peace, as well as
through covert diplomacy and the policy of war reparations. As such, the Paris
Peace Conference had these principles as its foundations. The Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes began at this conference its political life in the international
arena for the first time ever. On this occasion, the Kingdom presented its political
stances and aspirations, imposing itself as an important factor in subsequent
diplomatic and international events.
In this context, this paper addresses and analyzes the views of the delegation of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes about the Albanian and Adriatic
issues. Based on Yugoslav documents obtained from the Yugoslav Archive in
Belgrade, the paper also sheds light into the Yugoslav claims presented through
three different memoranda sent to the Paris Conference. The paper also deals with
the disagreements among the members of this delegation in relation to the
political attitudes towards Albania and other parts of Dalmatia.
The paper concludes with some information about the Belgrade government's
decision to suspend the engagement of the members of the Yugoslav delegation at
the peace conference.
Keywords: Paris Conference, Kingdom of SCS, Albania, Nikola Pašić, Ante
Trumbić, Wilson.
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THE ROLE OF JUNIK ASSEMBLY IN THE
GENERAL ANTI-OTTOMAN UPRISING OF 1912
ABSTRACT
The Albanian National Movement in the fourth phase of the National Awakening
emerged more prepared, stronger and more unified in the implementation of its
platform. The main way for deciding on the future of Albania was through
assemblies, which were considered among the fundamental institutions of selforganization of the Besa in the axiology and physiognomy of Albanian national
values. The assemblies played an irreplaceable integrative role and influenced the
direct mobilization of the popular strata, which, although fractured, were oriented
towards improving the life and national status of Albanians within the Ottoman
Empire. In this context, the Junik Assembly played a prominent role.
Keywords: Junik, assembly, uprising, platform
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JETON IDRIZI
School “Bafti Haxhiu” – Viti

THE FIRST PHASE OF THE INVASION
OF ALBANIAN LANDS BY ITALIANS
ABSTRAKT
As early as April 1939, Albanian nationalists spoke of the organization of
resistance against the invaders and of the overall national unity against him. In the
program of the nationalist organization, drafted in April 1939 by Mit'had
Frashëri, among others, was written "To have Albania free and independent.
Keep her ethnic boundaries rolled in her homeland. Albanian nationalism advises
all our people to set aside ideologies and to appear only for Albania about the
Flag of Skenderbeu, with firm patriotism. Italy fashiste in every way attempted to
disguise the true invasion of Albania. They quickly began to legalize this
invasion. On 9 April, one day after the Italian forces entered Tirana, they created
the so-called provisional administrative committee, led by XhaferYpi. And
immediately after two days they assembled a constitutional assembly which
consisted mostly of their old agents. What matters most was that this assembly
was mainly built under the influence of Mussolini, its draft resolutions were
designed by Mussolini, where they were handed over to XhaferYpi by the Italian
legate in Tirana. A few days after the conquest, just on April 12, 1939, in the
presence of Mussolini's personal representative and the conception of the
conquest of Albania, Conti Ciano, the assembly approved the drafts of the
invaders by proclaiming Albania's personal union with Italy and decided to pray
to the Italian king Victor Emmanuel III to accept the crown of Albania.
Through this abstract we will try to elaborate on important aspects that have
characterized this period of the Albanian people. The reference to this abstract are
written sources and documents of that time. This abstract aims to illuminate these
key issues: 1. Organization of the Albanian people against the Italian invasion; 2.
The Resistance of the People Against Disappearance and 3. Preservation of ethnic
boundaries by the population.
Keywords: Italian invasion, Albanian lands, ethnic boundaries, Second World
War, King Zog
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BUKURIJE MUSTAFA
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

OLD WOMEN IN BALKAN ORAL NARRATIVES
ABSTRACT
The Balkan Peninsula is a place of diverse peoples, who have lived for centuries
in a historical and cultural cohesion and as such, they have developed within this
space. In this context, folklore, language and other spiritual, material and cultural
values of these ethnicities have often been treated within a larger Balkan concept.
As such, they reveal the many similarities studied in various disciplines, such as
Balkan linguistics, Balkan folklore, Balkan ethno-culture, and so on. One of these
similarities, which relates to a well-known mythological figure, are the so-called
Old Women. The core idea here is that many variants of the same story emerge
among Albanians themselves (we mainly analyze the region of Macedonia), but
this paper also draws parallels with other stories from other ethnicities to better
understand similarities or differences among them. In this way, we will have a
more accurate picture of the common elements of the stories about Old Women.
Keywords: Old Women, old woman, february, gold, March.
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BEKIM RAMADANI
Faculty of Music – University of Tetova

ON SOME PECULIARITIES
OF THE ALBANIAN MUSICAL FOLKLORE
ABSTRACT
This paper deals with some issues of Albanian music folklore that relate to the
stages of its development along the centuries, with important aspects of current
historical reality, the destiny of Albanians and their lives. The traces of
ancientness of the musical folklore are scholarly evidenced through homophone
songs of a recitative character, and there are also explanations for the early
existence of diaphonic and polyphonic forms. The influence of the oriental spirit
in Albanian traditional music has been more pronounced in urban centers, while
rural areas were able to preserve the purity and originality of musical creations
for longer periods. The development of telecommunication and broadcasting
during the XX century created a new meaning for folklore because of people's
inactivity and indifference to the reproduction and realization of the values of the
musical folklore. Although contemporary developments have caused troubles for
this art - distorting it and removing it from the traditional national course - there
are still good Albanians, honest patriots, wonderful rhapsodes, capable masters
and responsible musicians who deal with the positive acquisition of the best
traditions of the past in order to enrich and evolve them with new creations, while
fanatically preserving the language of Albanian music.
Keywords: music folklore, peasant tradition, urban music, drone [burden,
bordun], music instruments, folk dances, polyphonic music, oriental influence,
turbo-folk, tallava music.
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THE BEGINNINGS AND THE TRADITION
OF POLYPHONIC SINGING IN THE WORLD
ABSTRACT
In music, polyphony is a kind of musical structure, whose general characteristic is
how melodic, rhythmic, and harmonic aspects of a musical composition combine
to form the overall voice and quality of the work. In particular, polyphony
consists of two or more simultaneous lines of an independent melody, as opposed
to a musical quality that consists of only one voice, or monophony, or a quality
that consists of a dominant melodic voice accompanied by chords, called a
homophone. Within the context of Western musical tradition, the term polyphony
is commonly used to refer to the music of the Late Middle Ages and the
Renaissance. Baroque forms, such as the fugue, that might be called polyphonic,
are usually described as contrapuntal forms.
Most of the polyphonic regions of the world are in sub-Saharan Africa, Europe
and Oceania. It is widely believed that the origins of polyphony in traditional
music significantly dominate the emergence of polyphony in European
professional music.
Keywords: Music, poliphony, world poliphony, European poliphony, Balkan
poliphony, Albanian poliphony, singing with two or more voices, composition,
false drone [faux-bourdon], musical interpretation, popular poliphony, learned
poliphony, scholarly poliphony, homophony, terz, sexta, octave, quintus, multivoice, quarto, polyphonists, musicians, National Awakening, composers, motes,
canon, mesh, gemelum, canzona, toccata, fugue, diaphony, baroque era.
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LEARNING OF FRENCH GRAMMAR
BY ALBANIAN PUPILS
ABSTRACT
The mistakes that an individual makes when learning a foreign language are
mostly caused by the interference of the mother tongue in the language that is
being learned, in our case the French. Grammatical interferences relate to the
change in grammatical structure and to structural elements of the second language
that is under the influence of the mother tongue.
This paper will address several grammatical categories of Albanian and French
such as: gender, partial node, personal pronouns, use of adverbial pronouns,
prepositions and their function, etc. Therefore, by comparing the two linguistic
systems, the French language and the Albanian language, in the morphosyntactic
level, we will try to point out the differences and similarities between them, as
well as the interference mistakes prompted by these differences. These are oral
and written mistakes, that is, evidences extracted from various simulated
situations, as well as spontaneous productions.
Thus, the main purpose of this paper is to contribute to the improvement of the
pedagogical approach of teaching through an analysis of the grammatical
interference mistakes that Albanian learners make when acquiring French, taking
into account the difficulties arising from the features of their mother tongue, as
well as overcoming difficulties in learning the language in question.
Keywords: learning, contrastive analysis, interference, mistake.
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TEACHING AND LEARNING THE
ALBANIAN LANGUAGE
ABSTRACT
This paper aims to present an overview of both teaching and learning of the
Albanian language in a contemporary perspective, which posits the learner as an
important factor in the process. The learner is required to develop several
communicative components, such as speaking, listening, reading, writing, which
are distinguished by certain goals and objectives. We think that our teaching
system is still paying insufficient attention to the didactics of teaching Albanian.
Considering the past - but this is true even for today - a great stress has been
placed in preparing teachers to be able to master the subject they will lecture and
to convey to the pupils the relevant material according to their level of
knowledge. This condition causes the learner to be neglected, and as such, the
learner does not pay enough attention to learning. Because of this carelessness,
many students face significant difficulties: they are not able to observe, evaluate,
analyze and interpret phenomena, events and facts according to the specific
terminology of the different subjects. Given this fact, we think that it is time to
prevent such a situation, namely to change the teaching roles, to invest in the
learner, so that the learner becomes a key factor in the learning process. In this
way, he/she will be able to understand his/her responsibilities during the learning
process, that is, he/she will be encouraged to act, to get involved in various
learning discussions and debates, to evaluate and to interact during the learning
process.
Keywords: Teaching, learning the language, Albanian language, Albanian
school, contemporary teaching
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MEDIA CULTURE AND THE SPEECH
CULTURE ON NATIONAL TELEVISIONS
IN NORTHERN MACEDONIA
ABSTRACT
We live in a media world, in a media age, when a fast-evolving technology has
sent shock waves in the media world. In many respects, this new stage found the
media largely underprepared, especially the electronic media, but this is mainly
true in terms of language and education. Observing the rules of standard language
has been very difficult during this trans-technological process. Transforming the
media system requires a greater literacy by journalists to perform properly or
successfully their job. As a result, there is a need to organize and regulate the
media in both legal and technological terms, as well as in terms of journalists
training. However, in terms of language, which is the most important element and
even the basic element of communication, so far this has been neglected. The
degree of language proficiency and the speech culture have a negative impact on
the development of democratic capacities. Through the media as a mirror, we
promote our cultural and educational origins.
In the last decade, communication theorists and linguists have dealt with this
issue at length. They have criticized such phenomena, but so far, they have not
offered any concrete thesis on how to avoid bad media habits in a multicultural
society where stereotypes, ethnocentrism, etc. need to be avoided and how to help
to build a sound multimedia and multi-corporate language culture as well as a
professional journalistic speech culture.
The influence of educational programs and professional frameworks on
communication science and journalism is indisputable. If the training and
education of journalists is insufficient in terms of language rules (which,
according to statistics, is increasingly evident) and if they are under-trained in the
sphere of journalism, then let us go deeper into enhancing journalists and
journalism. In journalism, there are rules that must be observed, while education
about legal rules has to be reviewed, even though our basis are European
standards, which have been neglected or selectively implemented.
Positing electronic media in the role of promoters and defenders of journalism
education is inevitable, as a condition of strict selection of quality and standards
in the profession of journalism.
Another highly relevant element emerging from the technological breakthroughs
of the so-called ‘21st Century Disease’ is the transformation of the journalist into
a PR officer and the combination of the journalist's role with that of the PR,
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something that has adversely affected education and the culture of spoken
language.
Keywords: media, communication, communication science, language, language
culture, speech culture, democratic values.
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A SHORT OVERVIEW OF THE RELIGIOUS
COMPOSITION OF THE POPULATION
OF POLLOG REGION (1994-2002)
ABSTRACT
Pollog is one of the regions of the Republic of North Macedonia comprised of a
multiethnic population. However, the statistics reveal that the figures and proportions of the ethnic composition tend to change. According to these statistics, an
Albanian majority inhabits Pollog, while the figures for other nationalities are
relatively smaller, including Macedonians, who are at 18.5%. In addition, in
studies on population, especially socio-geographical studies, a special importance
is attributed to religion, which bears a significant impact on the social and
economic developments.
The ethnic composition represents the demographic element, which in turn
reveals the nations that inhabit a certain geographical space. The Albanian population in Pollog has marked an increase from 58.3% in 1953 to 73.2% in 2002.
Like in the case of ethnic structure, heterogeneity is also observed in the structure
of religious affiliation. North Macedonia is a country dominated by monotheistic
religions, such as Christianity (Orthodoxy) and Islam. Albanians are from the first
ethnicities in North Macedonia that have converted to Islam, something that has
significantly contributed to the conservation of Albanian ethnic identity and
national culture from the alleged acculturation under the hegemony of the
neighboring Balkan peoples.
Keywords: Pollog, Islam, Christianity, North Macedonia.
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SHPRESA MEMEDI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians – Skopje

A PANTHEON OF SPIRITUAL NOBILITY FOR
THE NATION – MID’HAT FRASHËRI
ABSTRACT
Mid’hat Frashëri was one of the most renown figures in the history of Albania,
whose spiritual nobility did not let him watch indifferent eyes his only nest and
cradle, Albania - a pathenon of chastity, someone that never parted ways with his
nation. He was a man that gave away all his wealth for Albania, asking in return
only two meters of plot for his grave, which rested in the yard of the Institute.
He spent only sixteen years of his life in Albania, because he lived the rest of his
life abroad: in Bucharest, Athens, Salonica, Italy, Istanbul, Switzerland, and,
finally, in the United States, where he passed away.
He was the founder of Dituria magazine, which at that time excelled as a true
encyclopaedia that taught Albanians about travel literature, historical, literary and
cultural analysis, proverbs, short stories, tales and different sketches.
He also participated in the Congress of Manastir where he served as chairman of
the congress.
As a personality, Mid’hat Frashëri was a man of many concise principles, while
as an individual he had an unprecedented aversion towards sitting in cafes. One
could only meet him in his bookstore ‘Lumo Skëndo’ (named according to the
brother of Mid'hat Frashëri), which he opened in Tirana and which had the most
advanced books of the time.
Keywords: Mid’hat Frashëri, Lumo Skëndo, Dituria magazine, National Front,
Ash and Ember [Hi dhe shpuzë]
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ISMAIL SYLA
Prishtina

PARAGARPHS THAT KEEP ONE AWAKE
(a different reading of “Kanunit të Lekë Dukagjinit”
(The Kanun of Lekë Dukagjini))

ABSTRACT
This essay identifies, analyzes and offers comments on those paragraphs of the
Kanun of Lekë Dukagjini that give an opportunity to meditate on a first reading,
and that create an aesthetic effect and that are impossible to be treated
neglectfully considering their meaning and the way of their expression. This kind
of reading serves as a methodology throughout this essay. The issues dealt with in
this paper relate to the civic part of the Kanun, the characters of the Kanun,
Mullirin dhe vaden (the Mill and the Runlet), the language of the Kanun, and then
the enumeration and pricelist, as well as the poetry inspired by the Kanun of Lekë
Dukagjini.
Keywords: Kanuni i Lekë Dukagjinit (KLD) (The Kanun of Lekë Dukagjinit), the
characters of Kanun, mill and runlet, enumeration, poetry.
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JULJANA KUME
Academy of Albanological Studies – Institute of Linguistics
and Literature – Tirana

BOOK REVIEW ESSAY ABOUT “FJALORI I
TERMAVE TË SHKENCËS SË BIBLIOTEKAVE DHE
TË INFORMACIONIT” (GLOSSARY OF LIBRARY
AND INFORMATION SCIENCE TERMINOLOGY)
BY NERMIN BASHA AND LULJETA DODA BUZA
ABSTRACT
“Fjalori i termave të shkencës së bibliotekave dhe të informacionit” (Glossary of
Library and Information Science Terminology), consisting of over 10 thousand
words and phrases in four languages (Albanian, English, French, Italian) from
library and information sciences, serves as a good basis to fill a long-standing
void in this field. Authored by Nermin Basha and Luljeta Doda Buza, the work
focuses on the term word and the term phrase of the pertaining field of
knowledge. The principle of field belonging or identity, as one of the foundations
of the theory of terminology, is fully and functionally applied, thus orienting the
relevant lexicon towards term-concept equality, which has led to the systemic
state of the terminology concerned. The vocabulary consists of a considerable
number of phrases, while single-word terms form the basis of the conceptual
information. The terminology is classified into the literal of the field, e.g.: library
(literal single-word term), scientific library (literal phrase); but also as single- or
multi-word terms associated with the field as hybrid units, formed to serve its
needs, e.g.: astr. space - universe; while in library and information science: space
between rows, between shelves. The work also contains more specific terms
borrowed from areas of other specialties, such as: acidity, autopsy, depreciation,
etc., but also non-term units (e.g.: angle, proximity, breakdown, etc.).
Keywords: Library and information sciences, word, phrase, terminology sistem
(microsystem), conceptual system (microsystem), non-terms or general words,
unification of terms.
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ARDIAN LIMANI
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GEORGI N. GEORGIEV, ALBANIAN-BULGARIAN
POLITICAL RELATIONS (1908-1915)
(Book Review)

ABSTRACT
In this voluminous work, consisting of 468 pages, historian Georgi N. Georgiev
has selected, arranged, and treated topics that have prompted him to reach
decisive conclusions about the political relations between Albanians and
Bulgarians. The chronological framework, according to which the BulgarianAlbanian relations are examined, covers the period stretching from the Young
Turk Revolution in the Ottoman Empire to the establishment of the Bulgarian
Empire in the First World War. The period in question is crucially important for
the modern history of the two peoples, and is also closely related to the
geopolitical projections of both the Macedonian cause and the Albanian cause, as
well as to tracking the common lines of the Bulgarian-Albanian relations. Those
relations contain elements of conflict based on incompatible programs and
different ethnocultural prejudices, as well as the goal of achieving mutual
understanding and creating strategic interaction.
Keywords: Albanians, Bulgarians, the Balkans, Ottoman Empire
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