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DY FJALË PËR NUMRIN E RI
Numri i kaluar i revistës Studime albanologjike”, që erdhi pas konsolidimit të redaksisë së re dhe plotësimit me bord ndërkombëtar, ishte një prurje që u vlerësua
nga opinioni shkencor jo vetëm brenda ITSHKSH-së, por edhe më gjerë në qarqet
shkencore albanologjike të vendit dhe të huaja. Për këtë sigurisht që ka ndihmuar
edhe tradita e krijuar e bashkëpunëtorëve dhe studiuesve, për çka duhet falënderuar
ish drejtuesit e saj.
Duke u mbështetur mbi standardin e vendosur, ky numër i revistës ka synuar ta
ruajë nivelin e arritur dhe të përpiqet ta avancojë cilësinë e revistës. Në këtë drejtim, redaksia gjykon se numri i ri i revistës ka sjellë punime origjinale, që janë të
vlefshme për mbarë albanologjinë dhe jo vetëm. Punimet e prof. Xhevat Lloshit
dhe prof. Qemal Muratit në rubrikën e gjuhësisë, prof. Milazim Krasniqit, prof.
Muhamed Mufakut dhe prof. Anton Pançevit në histori, por edhe punimet e prof.
Mirlinda Krifcës, Afrim Rexhepit në letërsi e Izaim Murtezanit në folklor, pa
nënvlerësuar as edhe një artikull tjetër, janë shkrime të cilat ofrojnë studime
plotësisht te reja, vështrime të thelluara dhe sjellin risi shkencore, që sigurisht do të
vlerësohen nga komuniteti shkencor i fushave përkatëse. Përveç emrave të
përmendur, në këtë numër kemi botuar edhe artikuj të studiuesve më të rinj, që po
ashtu meritojnë vëmendje dhe ato i prezantohen opinionit shkencor me kontributet
e tyre, njëherazi duke u përpjekur për ta ndjekur standardin e vendosur dhe për të
realizuar studime që do të shërbejnë për profilimin e tyre shkencor.
Në këtë numër e kemi rritur edhe vëllimin e revistës, kemi vendosur edhe dy intervista, si dhe disa shkrime informative, që kemi konsideruar se janë të rëndësishme
për t’u përfshirë këtu.
Meqë ndërkohë u nda nga kjo botë edhe një anëtar i Këshillit Shkencor Ndërkombëtar, prof. Prof. Dr. Giovanni Belluscio nga Universiteti i Kalabrisë, në shenjë
kujtimi dhe falënderimi për kontributin e tij të deritanishëm, në këtë numër e kemi
botuar edhe një intervistë të tij, që ai e ka dhënë më herët.
Gjithsesi ne i detyrohemi për falënderim gjithë stafit që punon në përgatitjen e revistës, anëtarëve të redaksisë, anëtarëve të jashtëm, por edhe recensentëve, që sigurisht ndihmojnë secili në mënyrën e tij për cilësinë e kësaj reviste.
Shtator 2020

Kryeredaktori
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A FEW WORDS ABOUT THE CURRENT ISSUE
The previous issue of the journal “Albanological Studies”, which was published
following a consolidation of the new editorial staff and the completion of an international board, was a contribution that was much appreciated by the scholarly
opinion not only within the ITSHKSH, but also in the Albanological scholarly circles of the country and abroad. This, of course, was made possible thanks to the established tradition of distniguished collaborators and researchers, which has been
made possible thanks to the former editors.
Relying on this established standard, this issue of the journal aims to maintain the
achieved level and is another cornerstone in improving the quality of the journal. In
this regard, the editorial board considers that the new issue of the magazine contains original reserach works, which are precious for the whole subfields of Albanology and beyond. The works of Prof. Dr. Xhevat Lloshi and Prof. Dr. Qemal
Murati in the section of linguistics, the papers of Prof. Dr. Milazim Krasniqi, Prof.
Dr. Muhamed Mufakut and Prof. Dr. Anton Pancev in history, but also the articles
of Prof. Dr. Mirlinda Krifca and Afrim Rexhepi in literature and Izaim Murtezani
in folklore, without underestimating any of the remaining articles, are contributions
that offer completely new, in-depth insights and bring to light scholarly novelties,
which will certainly be appreciated by the scholarly community of the pertaining
fields. In addition to the names mentioned, in this issue we have published articles
by young researchers, who also deserve a special attention - they present themselves to the scientific community with their own contributions, while trying to observe the established standard and to conduct research that will serve for their
scholarly profiling.
In this current issue, we have also increased the volume of the journal, as we publish two interviews and several informative articles, which we considered important to be included here.
In memory of the late member of the International Scientific Council, Prof. Dr.
Giovanni Belluscio from the University of Calabria, who passed away recently, as
a sign of remembrance and gratitude for his contribution, we publish in this issue
an interview of his, which he gave recently.
Finally, we are highly grateful to all the staff members who worked for the current
issue of the journal: the members of the editorial board, the external members, but
also the esteemed peer reviewers, who offered their own precious experience and
expertise for maintaing the high quality of this established journal.
September 2020

Editor-in-chief
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XHEVAT LLOSHI
Tiranë

NDËRLIKIME NË LEKSIKUN E GJON BUZUKUT
Projektet e njoftuara, që meritojnë mbështetje të plotë, për të hartuar një fjalor
thesar të shqipes dhe një fjalor historik-etimologjik, krahas punës së madhe kërkimore dhe hartuese që kërkojnë, ngrenë gjithashtu edhe një varg çështjesh teorike.
Më e para prej tyre është është përcaktimi i korpusit të leksikut të shqipes.
Në kohën tonë problemi themelor i çfarëdo tipi fjalorësh është ky: Cili është
korpusi i leksikut të shqipes? A bën pjesë në leksikun e shqipes gjithçka e rastit,
individuale, e hasur në rrethanat e dygjuhësisë, ose e përdorur për qëllime stilistike
vetëm në një tekst? Pa një koncept shkencor dhe të përcaktuar me rreptësi, atëherë
do të na dilte një grumbull i përzier i huazimeve greke, latine, sllave, turke dhe në
ditët tona angleze, si edhe i formave individuale e të gabuara, të cilat në asnjë
mënyrë nuk mund të quhen gjuha shqipe.
Po të kufizohemi vetëm me një tekst, me të parin libër të shqipes që njohim deri më
sot, domethënë me Mesharin e Gjon Buzukut, do të shohim se që aty çështja e
korpusit është e pranishme në mënyrë të ndjeshme. Në përgjithësi është pohuar se
vepra e Buzukut është thjesht një përkthim.1 Për një varg arsyesh ky pohim ka
nevojë të ndreqet.2 Në radhë të parë, ai është një tekst dygjuhësh. Thoma Qendroja3
ka numëruar se ka 260 fjalë dhe shprehje latine të terminologjisë kishtare kundrejt
3200 fjalëve shqipe, domethënë 8%. Një pamje më e plotë do të na dilte, në rast se
do të shihnim dendurinë e këtyre fjalëve. Ndeshen fjalë dhe togfjalësha me denduri
të lartë; togfjalëshi Deo gratias është përdorur 150 herë; folja latine Laus del 110
herë, ndërsa shprehja Laus tibi Christe 106 herë. Si rrjedhim, është e nevojshme të
përfshijmë nocionin e citimit.
Një fjalë ose shprehje e një gjuhe të huaj, që përdoret në një tekst shqip me të
njëjtin drejtshkrim si edhe në gjuhën origjinale, do të vështrohet si citim dhe jo si
huazim. Fjalët dhe shprehjet latine të përdorura në librin e Buzukut janë citime, për
pasojë, ato nuk mund të pranohen si pjesë të korpusit të shqipes. Mirëpo edhe këtu
ndërhyn dukuria e varianteve. Vetëm në një rast Buzuku ka përdorur fjalën latine
capitulum (p. 39).4 Është përdorur fjala e vjetruar e italishtes capitulo më shumë se
310 herë. Në po atë faqe 47 shfaqen dy forma Psalmus kondra mënisë dhe Psalmus
1

Sipas E. Çabej, “Meshari” i Gjon Buzukut (1555). Botim kritik. Pjesa e parë. Hyrje dhe transliterim.
Tiranë, 1968, p. 25: “Me përjashtim të ndonjë fraze vetjake t’autorit hedhur tek-tuk nëpër tekst, ky
libër është fund e krye një përkthim.”
2
Shih shkrimin tim: A ishte përkthyes Gjon Buzuku?, në “Drita”, 10 prill, 2005.
3
Thoma Qendro, Fjalor i shqipes së Gjon Buzukut. Tiranë, 2013, f. 3.
4
E. Çabej, “Meshari” i Gjon Buzukut (1555). Botim kritik. Pjesa e dytë. Faksimile dhe transkribim
fonetik. Tiranë, 1968. Numrat e faqeve që referohen në këtë shkrim i përkasin këtij botimi.
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condra Iram. Përgjithësisht Psalmus është përdorur 30 herë, kurse Psalm vetëm dy
herë. Prej këndej mund të formulojmë një parim: një citim, në qoftë se përdoret
shpesh ose për një kohë të gjatë, mund të pësojë ndryshime në drejtshkrim dhe në
trajta derisa të marrë drejtshkrimin, shqiptimin dhe trajtat e shqipes, rrjedhimisht,
nga një citim të shndërrohet në një fjalë të huazuar dhe të bëhet pjesë e korpusit të
shqipes. Këtë proces e vërejmë në tekstin e Buzukut. Sapo u përmend fjala Psalm.
Latinisht Lectio është mjaft e dendur (ndeshet nja 27 herë), ndërsa nga ana tjetër
gjejmë formën Lekcion(ë). Kjo e fundit mund të pranohet në një fjalor historik si
forma e vjetruar e fjalës së sotme leksion.5
Disa fjalë e sidomos disa shprehje jepen në librin e Buzukut njëkohësisht latinisht
edhe shqip. Kam gjetur nja 16 raste, të cilat duke i mbledhur në rend së bashku, të
japin përshtypjen e një libri bashkëbisedimesh (gjerm. Sprachführer) për të mësuar
një gjuhë të huaj:
Magnificat qi do me thashunë Kanka e Zonjësë.
Neciures per ipsum qi do me thashunë Ti be për Tenzonë të mos bajnsh.
Chrtistianus do me thashunë Nieri qi ndjek vepëratë e Krishtit.
Sabbata sanctifices do me thashunë Ti të dieltë të mos punojsh.
In honore parentes do me thashunë se Ti të nderish të tu përind.
Non occisor eris do me thashunë se qish mos do të jetë bam ty, ti të mos
e bajnsh kujnaj.
Fureris do me thashunë përapë se qish ty mos kanda, ti mos e ban
kujnaj.
Non mecaberis do me thashunë Asnjë ndonjë kafshë të dhunuoshim ti
mos bajnsh.
Testis iniquus do me thashunë Mos del dëshmi reshim askujnaj.
Alterius nuptam e këjo thotë Ti mos dëshërojnsh gruon e shoqit.
Nec rem cupies alienam qi do me thashunë se Ti mos dëshërojnsh gjanë e
uoj.
Exorcista cathecuminorum Këjo anshtë mëndyrë si pagëzonëm djelmtë.
Benedicto salis Këjo krypë … me klenë bekuom.
Effeta e këta vjen me thashunë Nçil veshëtë e undëtë.
Emanuel qi do me thashunë Zotynë me ne.
Rabbi qi do me thanë mjeshtrë.
Pikërisht në këtë ndërtim sintaksor është përftuar shprehja shumë e çmueshme për
gjuhën shqipe:
Pater noster qi vjen me thashunë shqip: Ati ynë, qi je mbë qiellt. (f. 77)
Në rrethanat e njohura historike ka ndodhur, që të gjitha besimet fetare kanë ardhur
në trevat shqiptare të shprehura me gjuhë të huaja dhe ato janë ushtruar e vijojnë të
5

Stuart Mann, An Historical Albanian-English Dictionary, London, 1948, ka përfshirë lektion nga
Buzuku. Ky është gabim dhe duhet përjashtuar nga një fjalor i shqipes. Madje edhe Th. Qendroja, op.
cit., e ka gabim që ka dhënë formën lekcio së bashku me lekcionë.
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ushtrohen ende në kushtet e dygjuhësisë. Rrjedhimisht, mund të përcaktojmë se në
fushën fetare për gjuhën shqipe kemi dukurinë e dygjuhësisë. Ndërkaq, teksti i
Buzukut jo vetëm është pjesërisht dygjuhësh, por edhe është shkruar nga një autor
dygjuhësh. Pasi kishte jetuar tashmë një periudhë të gjatë në veri të Italisë, bashkësia shqiptare i ishte nënshtruar ndikimit të italishtes, në veçanti asaj venedike. Ky
ndikim kishte qenë i pranishëm edhe më parë në krahinën veri-perëndimore, nga e
cila kishin mërguar këta shqiptarë pas rënies së Shkodrës. Si pasojë, vetë Buzuku
ka qenë një folës dygjuhësh, i cili e përdorte italishten në komunikimin e përditshëm dhe shfrytëzonte libra italisht për qëllimet e veta kishtare. Në këtë mënyrë
mund të shpjegojmë numrin jo të vogël të fjalëve të italishtes në librin e tij. Po sjell
vetëm pak shembuj prej fjalësh të këtilla:
abitoj, aimé, avaricie, bandizoj, delicie, desert, ereditat, feliçe, fiore, fragilitat,
karitat, konfidoj, luzion, manacoj, manjifikoj, mula, nxenjohem, porteg, respostë,
riva, skonxuroj, solicitoj, spinë, torent, trat, unguent, viaxë, voluntiera.
Pas një njehsimi, i cili nuk mund të jetë i përpiktë, sepse në një varg rastesh është e
vështirë të shquhet, nëse një fjalë është nga latinishtja apo nga italishtja, kam gjetur
rreth 310 fjalë italiane në tekstin e Buzukut. Ndërmjet tyre vetëm nja 90 njësi janë
fjalë, të cilat gjatë pesë shekujve janë bërë italianizma, domethënë huazime italiane
të shqipes. Rrjedhimisht, rreth 220 njësi, domethënë 7% e 3200 fjalëve, janë thjesht
fjalë italiane, që dëshmojnë se Buzuku ishte folës dygjuhësh. Këto fjalë të italishtes
nuk janë citime, ato janë thjesht fjalë të huaja që përdoren në rrethana të dygjuhësisë, ndërsa asnjëherë nuk janë bërë pjesë e gjuhës, që flitet nga shqiptarët, të cilët
jetojnë në arealin e shqipes. Nuk ka rëndësi, nëse ato e ruajnë trajtën e gjuhës
origjinale (appetit), apo e kanë ndryshuar ndjeshëm shqiptimin (envidhe për
invidia; zaminoj për esaminare).
Mund të formulojmë atëherë një parim tjetër: fjalët e huaja, të përdorura në rrethana dygjuhësie nuk janë pjesë e korpusit të shqipes, pavarësisht prej drejtshkrimit të
tyre, të shqiptimit të tyre ose të trajtave gramatikore. Është e vërtetë se që të dy
autorët. Th. Qendroja dhe K. Ashta,6 i kanë përfshirë të gjitha kësi fjalësh të
italishtes në fjalorët e tyre, por pavarësisht prej kësaj, ato nuk i përkasin korpusit të
shqipes; ato bëjnë pjesë në leksikun e një autori dhe e kanë vendin në fjalorin e një
autori, por jo të shqipes përgjithësisht.
E njëjta gjë vlen edhe për huazimet sllave në leksikun e Buzukut dhe prandaj nuk
po i trajtoj me hollësi. Por nuk mund të mos e vë në dukje, se edhe pjesa më e
madhe e sllavizmave në tekstin e Buzukut nuk vijnë, ngaqë ai ka përdorur tekste
kroatisht gjatë përkthimit, prej të cilave vijnë këto fjalë, siç është pohuar deri më
sot. Ato vijnë prej sllavizmave në rrethanat e dygjuhësisë, në të cilat kanë qenë
folësit e krahinave periferike të shqipes. Veç kësaj, edhe në Venedikun e kohës
patën emigruar më shumë sllavë së bashku me shqiptarët. Mbështetje për këtë
gjejmë edhe më vonë. F. Bardhi ka në fjalorin e tij foljen daviti. Është huazim sllav
jo i shqipes, por i kushteve të dygjuhësisë. Edhe emri po aty davi nuk është huazim
6

Kolë Ashta, Leksiku historik i gjuhës shqipe. I. Shkodër, 1996.
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nga turqishtja dava, por është huazim në kushtet e dygjuhësisë nga serbishtja davi,
sepse kurrsesi në gjuhën shqipe dava nuk mund të përfundonte në davi.
Gjatë evoluimit fjalori i cilësdo gjuhë pasurohet me fjalë të reja. Kjo ndërkaq, nuk
do të thotë, se në periudhat e mëparshme nuk është ndier nevoja që kuptimi
përkatës të shprehej me një njësi tjetër. Rreshti i parë i përkthimeve të Biblës nis si
më poshtë:
In principio creavit Deus caelum — Biblia Sacra Vulgata.
Nde e zanët të shekullit bani Zotynë qiellë — Gj. Buzuku, 1555.
Çë përpara herësë Perëndia bani qiellin — K. Kristoforidhi, 1872.
Që përpara herësë Perëndia bëri qiellin — K. Kristoforidhi, 1880.
Në fillim Hyji krijoi qiellin — Dom Simon Filipaj, 1994.
Në fillim Perëndia krijoi qiejt — Diodati i Ri, 1994.
Përse në përkthimet e sotme kemi fjalën fillim, ndërsa ajo mungon në tekstet e
Buzukut dhe të Kristoforidhit? Sepse kjo fjalë ka hyrë në përdorim vetëm në fund
të shekullit XIX. Kristoforidhi ka përdorur edhe një togfjalësh tjetër më 1884: A
nuk u dhanë zë juve që ndë krye të herësë? (Isaia, 40:21) për lat. ab initio. Buzuku
e ka përdorur disa herë: të zanëtë e nfill. Ky fakt është shumë i rëndësishëm për
leksikologjinë historike. Kërkimi për një zgjidhje ka ndjekur rrugë të ndryshme
gjatë shekujve; prej tyre (duke lënë mënjanë huazimin), dy janë kryesore.
Së pari, ka pasur fjalë, për të cilat na bie për detyrë të gjejmë marrëdhëniet
sinonimike me fjalët e mëvonshme. Për latinisht: Acta Apostolorum, ne kemi: Punët e Apostujve (Kristof.), Veprat e Apostujve (S. Filipaj), Veprat e Apostujve (Diodati i Ri). Që të dyja fjalët punët, veprat janë të pranishme në tekstin e Buzukut,
por ai përdor togfjalëshin Të Bamëtë e Apostojet. Është e qartë, se ndërmjet tri
sinonimeve: të bamët, punët, veprat, kjo e fundit është ngulitur si standard. K.
Ashta nuk e ka paraqitur drejt fjalën e Buzukut.7
Vetë Buzuku ka pëdorur sinonime të ndryshme. Nga Levitiku (26:5)
adprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem
ai e ka përkthyer:
e t’u nglatetë juve të mbëljedhunitë derie n së vjelash, e të vjelëtë t’u
nglatetë djeri nde e mbjellë
Por të njëjtën shprehje ai e ka përfshirë edhe në pasthënien e vet:
se të korëtë taj të nglatetë djerie n së vjelash, e të vjelëtë djerie n së mbjellash.
Në këtë krahasim të mbëljedhunitë është sinonime me të korëtë.
Duke përkthyer nga Luka (8:7):
Et aliud cecidit inter spina et simul exortae spinae suffocaverunt illud
Buzuku përdor dy sinonime: spina dhe ferra për të njëjtën fjalë latine spina:
E pjesë ra ndër spinat e duol përnjëherë ferra me grunët, ashtu e mbyti.
Madje disa rreshta më poshtë (8:14) del përsëri lat. spina – in spinis cecidit,
ndërkohë përfshin edhe një sinonim të tretë: E ajo që ra ndë drizat.
7

K. Ashta, op. cit., e jep “bam,i - mbie.” (!?) Të njëjtin gabim ai e përsërit për fjalën të zanët. E jep
atë si “zanë,i – mbie. 1. Fillim.” Nuk ka ndonjë kuptim për fillimin në këtë fjalë, vetëm të zanët fill do
të thotë fillimi.
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Më i ndërlikuar është rasti, kur autori jep të njëjtin përkthim për fjalë të ndryshme
të origjinalit. Ai përdor gjemba për dy fjalë të ndryshme latine: spatulasque, ramos
(Lev. 23:40). Në një vend tjetër Buzuku përdor breg me kuptime shumë të largëta:
shelqet qi të jetë për breg ujit — et salicem de torrente
por it Jezu n brekt — stetit Iesus in litore.
Kur e ka dhënë emrin breg, Th. Qendroja nuk e ka kapur dallimin e dukshëm të
kuptimeve. Kjo do të thotë, se duhet të jemi mjaft të kujdesshëm për kuptimet e
fjalëve në çdo tekst të veçantë, sepse mund t’i rrokim me gabime, ndërsa edhe vetë
autori ose përkthyesi mund të ketë bërë gabime. Përgjithësisht është e domosdoshme, që të shohim së pari gabimet në cilindo tekst, sepse mund të ketë arsye të
ndryshme përse ka ndodhur gabimi. E. Çabeji i ka vënë në dukje gabimet në tekstin
e Buzukut. Më lejohet të shtoj një tjetër. Në faqen 103 është shtypur: Birë tand scli.
Për mendimin tim duhej të ishte: Birë tand soli me kuptimin: i vetëm, i
vetëmlindur. Në raste të tjera autori ka përdorur fjalë shqipe, p.sh. vetëmilemë Birit
tit (f. 93).
Së dyti, siç u tregua tashmë, rolin e një fjale të vetme mund ta luajë një togfjalësh:
të zanët fill për fillim. Për pasojë, togfjalësha të tillë duhet të përfshihen në një
fjalor thesar ose historik si zëra më vete. Po sjell një shembull tjetër: per memet
ipsum iuravi Buzuku e ka përkthyer: u bee bana ndë vetëhenë. Nuk shfaqet folja
betohem në librin e Buzukut. Ajo dëshmohet vonë, në përkthimin e Dhiatës së re
më 1827. Shembuj të tjerë do të ishin: bainë maravajë; bani të gëzuom; bana
shëndosh; ve shpënessënë; mort muer.
Në gjuhë ka vazhdimisht një kërkim të pandërprerë për fjalën përkatëse më të
përshtatshme. E njëjta gjë vlen edhe për punën vetjake të autorit ose të përkthyesit.
Në shumë raste autorët ose përkthyesit krijojnë fjalë të reja, neologjizma. Çdo
neologjizëm mund të jetë pjesë e një grupi sinonimik në vështrimin historik. Edhe
këtu na bie të gjurmojmë marrëdhëniet e tyre. Më lejoni të sjell disa shembuj prej
autorësh të tjerë. Sami Frashëri (1899) krijoi copëmbledhësit për tahsildar; A.
Çajupi (1898) ndërtoi vetënjohënë për ndërgjegje; V. Dodani (1899) sërishlindje
për rilindje; Shoqëria Bashkimi e Shkodrës (1908) i egërtishëm për provizor;
gazeta Bashkim’ i Kombit (1910) çsentrimi për decentralizim, etj. Nuk e kemi
mundësinë që të tregojmë me siguri cilët kanë qenë neologjizmat e Buzukut, sepse
nuk kemi tekste përpara tij. Ndërkaq, tekstin e tij na duhet ta marrim si pikënisje.
Për të ardhur në kohën tonë, po marr një shembull nga fjalori i fundit etimologjik i
shqipes,8 i vitit 2017. Është përfshirë si fjalë e shqipes KARITAS me shpjegimin:
“organizatë kishtare që shpërndan ndihma për të varfrit. Huazim i ri nga lat. caritas
“mëshirë, dashuri”. Nuk ka një fjalë të tillë në gjuhën shqipe dhe asnjë farë huazimi
të ri nga latinishtja. Ky është emërtimi i një organizate, domethënë është emër i
përveçëm. Nuk bëjnë pjesë në leksikun e shqipes emërtimet e përveçme të
shoqatave, organizatave, institucioneve, fabrikave, markave të makinave e të
telefonave, të prodhimeve të pafund, të televizioneve, të gazetave e revistave etj.
8

Kolec Topalli, Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2017, 1983 faqe.
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etj. në botën e sotme në gjuhë të ndryshme. Është paraqitur si argument, që lexuesit
kanë nevojë për informacion. Kjo është e vërtetë, porse këtë kërkesë e plotëson
interneti. Nuk mund të barazohet korpusi i leksikut të shqipes me internetin, sepse
kështu kalohet në absurditet. Ndërsa në vështrimin e ngushtë gjuhësor, del se aty
autori e ka fshehur natyrën e rastit konkret, duke e shkruar fjalën me shkronja të
mëdha. Porse në tekstet reale ky emërtim shkruhet me të vogla dhe del problemi i
drejtshkrimit për gjithë rastet e fjalëve të huaja të këtij tipi në shqipen e shkruar,
mirëpo ky është një diskutim tjetër, që nuk e ka vendin këtu, ndërsa nevojitet një
syth në rregullat e drejtshkrimit të shqipes. Veç kësaj, fjala është shkruar me një K
nistore sipas shqiptimit të shqipes. Edhe ky është një marifet, sepse në tekstet reale
fjala shkruhet me të madhe Caritas. Po të vepronim kështu, si do të bëhej me
mijëra rastet e tjera? Për shembull, ka një organizatë tjetër Save the Children. Edhe
këtë mund ta shkruajmë siç shqiptohet [sejv dhë çildren], atëherë edhe këto janë
fjalë të shqipes, që duhen përfshirë në një fjalor etimologjik? Veç këtij rasti, në atë
fjalor etimologjik të shqipes janë përfshirë edhe emërtimet e markave të disa
makinave. Këto vijnë nga paragjykimet e autorit, por dihet se paragjykimet sjellin
në gabime të rënda duke i kapërcyer në fushën e shkencës.
Përfundimi nga ky vështrim i shkurtër është, se na duhet të jemi mjaft të
kujdesshëm gjatë përzgjedhjes së fjalëve shqipe prej cilitdo tekst e sidomos prej
fjalorëve. Fjalori shqip-italisht i F. Rossit (1875) është një shembull i shëmtuar se
si mund të përdhoset shqipja e shkruar dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret
lëndë prej tij për korpusin e shqipes. Kjo nuk duhet të jetë thjesht një përzgjedhje
mekanike, e bërë në ditët tona me mjete elektronike, sepse siç shihet qoftë vetëm
prej librit të Buzukut, leksiku përfaqëson fjalorin e një teksti të veçantë dhe të
ndërlikuar.
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FJALË E SHPREHJE SHQIPE NË FJALORIN
E GJUHËS MAQEDONASE
Fjalori i gjuhës maqedonase “Rečnik na makedonskiot jazik” (so srpskohrvatski
tolkuvanja) I 1961, II, 1965, III 1966, Skopje (RMJ) përfshin një sasi të konsiderueshme fjalësh me origjinë nga shqipja ose që kanë depërtuar me ndërmjetësi të
kësaj, kund nja 120 njësi leksikore, nga kontaktet e ndërsjella gjuhësore, ndonëse
gjuhëtarët maqedonas ndikimin e shqipes në maqedonishten e shohin vetëm në dytri shembuj leksikorë.
Gjuhëtari i shquar zviceran Ferdinand de Saussure kur fliste për gjeografinë
gjuhësore dhe për bashkekzistencën e disa gjuhëve në të njëjtin vend, merrte si
shembull tipik për këtë Maqedoninë dhe shprehej kësisoj:
“Në Maqedoni hasen të gjitha gjuhët që mund të merren me mend: turqishtja,
bullgarishtja, serbishtja, greqishtja, shqipja, rumanishtja, etj., të përziera në mënyra
të ndryshme sipas regjioneve” (Sosyr 1977: 294).
Në këtë pluralitet gjuhësh vendin qendror e zënë, sipas numrit të folësve të tyre,
maqedonishtja dhe shqipja, të cilave do t`u sillemi në kuadrin e raporteve të tyre të
ndërsjella mes dukurisë gjuhësore dhe hapësirës, në kuptimin sosyrian të asaj që
quhet gjuhësi e jashtme.
Gjuha shqipe dhe ajo maqedonase në rajonin e Maqedonisë kanë qenë në kontakt e
në bashkëjetesë të vazhdueshme për një kohë të gjatë, së paku l000 vjet, e mund të
thuhet madje l500 vjet (E. Hamp).
Në këtë lak kohe, në fushën e fjalorit e të shprehjeve, në fono-morfologji, në sintaksë e në toponimi të këtyre dy gjuhëve, kanë hyrë një mal elementesh të
ndërsjella - shqipe në maqedonishten dhe maqedonase në shqipen, të cilat u kanë
dhënë këtyre idiomave gjuhësore një kolorit të veçantë dhe kanë lënë gjurmë të
pashlyeshme në njëra-tjetrën, sidomos në leksik e në toponimi, por edhe në lëmin e
frazave. Elementet e ndërsjella shqipe në maqedonishten dhe ato maqedonase në
shqipen dialektore të rajonit të Maqedonisë kanë qenë objekt hulumtimesh të
gjuhëtarëve të ndryshëm dialektologë e leksikologë (A. M. Selishçevit, R. Nesimit,
Chr. Gut, E. Hamp, R. Ismajlit, Q. Muratit, A. Poloskës, O. Jashar-Nastevës, B.
Vidoeskit, B. Koneskit, etj.), të cilët kanë qëmtuar një inventar jo të pakët të tyre,
por jo të plotë e gjithëpërfshirës.
Në këtë fushë ka munguar një vepër më tërësore e cila do të inventarizonte fondin
më të plotë të albanizmave në maqedonishten e të maqedonizmave në shqipen
dialektore të këtij rajoni. Këtë qëllim synon ta përmbushë deri-diku vepra
“Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare-maqedonase” (Universiteti Shtetëror i
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Tetovës, 2007), e autorit të këtyre radhëve, e cila sjell një material të pasur gjuhësor nga të huazimeve shqipe në maqedonishten dhe si i tillë besojmë se mund të
jetë i dobishëm për fusha të ndryshme të gjuhësisë shqiptare dhe të maqedonistikës,
në radhë të parë për atë të kontakteve shqiptare-maqedonase, si dhe për fonetikën,
morfologjinë, fjalëformimin, dialektologjinë, onomastikën dhe, së fundi, posaçërisht për etimologjinë e këtyre dy gjuhëve respektive. Bashkë me këto, një peshë të
veçantë mund të ketë dhe për ballkanologjinë.

Elemente leksikore të shqipes në arealin gjuhësor
të maqedonishtes
l. Albanizmat leksikore në gjuhën dialektore të maqedonishtes, si rezultat i
kontakteve shumë të gjata shekullore të shqiptarëve dhe të maqedonasve në
hapësira të përbashkëta gjeografike, nuk kufizohen vetëm në një listë a numër të
vogël fjalësh, siç janë shprehur më parë kështu disa studiues të maqedonistikës e të
sllavistikës (A. Bruckner, B. Koneski, B. Vidoeski, T. Stamatoski, P. Ilievski etj.),
porse këto përfshijnë një koleksion mjaft të madh të tyre prej rreth 600 fjalësh e
topoleksemash në të gjitha fushat e fjalësit të maqedonishtes.
2. Albanizmat leksikore në maqedonishten, si për numrin e tyre dhe si për shtrirjen
gjeografike, pas gjurmimeve tona që kemi bërë në këtë fushë, flasin qartë për atë se
vërtet “ndikimi gjuhësor i shqiptarëve ndër sllavët është shumë më i madh sesa
mund të mendohet zakonisht” (I. Popoviç) dhe se “ky ndikim është duke u bërë
gjithnjë e më i rëndësishëm se sa ai rijogrek” (M. Malecki, C. Tagliavini). Me një
material të ri që po paraqesim në këtë fjalor, ku shtohet ndjeshëm numri i
albanizmave në fondin leksikor të fjalësit të maqedonishtes, u vihen ledh të gjitha
atyre konstatimeve të mëparshme se “huazimet shqipe në maqedonishten janë të
pakta dhe se ato kufizohen kryesisht në të folmet e Maqedonisë Perëndimore”
(Koneski 1967: 222). Studiuesit e maqedonishtes që e kanë theksuar a përsëritur
një gjykim të tillë mund të thuhet se ose nuk e kanë njohur fare gjuhën shqipe, ose
kanë pasur kufizime ideologjike të shtrembëruara për shqipen, prandaj dhe
huazimet nga kjo gjuhë nuk i kanë hetuar drejt. Ç’është e vërteta, nga gjuhët sllave
jugore maqedonishtja është ajo që më së shumti ka pësuar ndikim nga shqipja.
3. Albanizmat leksikore në të folmet dialektore të maqedonishtes kanë depërtuar
kryesisht me rrugë të drejtpërdrejtë prej të dy kryedialekteve të shqipes –
gegërishtes (së mesme) e toskërishtes (veriore), e pjesërisht edhe me rrugë të
ndërmjetme nëpërmjet arumanishtes, si p.sh. leksemat katun m., katunka f., lama
(llajë), strunga (shtrungë) etj. Ndërkaq, nëpërmjet shqipes kanë hyrë në maqedonishten edhe një numër i konsiderueshëm fjalësh nga të turqishtes, si p.sh. keče
(< shq. keçe, çeçe < turq. keçe, kebçe), kurdija (< xhurdi < kürde), gjum ( < gjym <
gügüm), aur (< ahër < ahur), bitisa (< bitis < bitmek), šaka (< shaka <şaka) etj.;
greqishtes skepari ( < sqepar < skepari), kazma ( < kazmë < kasmas), čkrapja /
škrapja (< shkrap < shkorpios), trendafil < trendafilos) etj.

~20~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

Për këtë dëshmojnë format më të afërta të shqipes me të gjuhëve burimore dhe, nga
ana tjetër, përdorimi a përhapja e tyre më e madhe në shqipen sesa në maqedonishten.
4. Një shtresë të veçantë të këtyre huazimeve paraqesin edhe disa leksema të
burimit të vetë sllavishtes, të cilat me rrugë retrograde kanë depërtuar me
ndërmjetësi prej shqipes në maqedonishten, të tilla si: lendina (shq. lëndinë < sll.
maq. ledina), bujar ( < shq. bujar <maq. boljar), šule ( < shq. shullë < sllvj. sьlь)
etj., një rrethanë kjo me rëndësi që flet për vjetërsinë e madhe të depërtimit e të
huazimit të këtyre fjalëve si në shqipen e si në maqedonishten, pra që flet për
historinë e këtyre dy gjuhëve.
5. Kronologjikisht albanizmat leksikore në maqedonishten u përkasin shtresave të
ndryshme kohore, të vjetra e të reja, dhe si të tilla ruajnë gjurmë gjuhësore të cilat
ndonjëherë nuk janë ruajtur madje as në të folmet shqiptare të këtyre tërthoreve,
khs. p.sh. grupet e bashkëtingëlloreve kl, gl në fjalë të tilla si klečavica, klekav,
glembav etj. Si rezultat i këtij kronologjizimi shfaqet edhe dukuria e huazimit dy
herë të së njëjtës fjalë me formë të vjetër e të re, si p.sh. pora e fara, preš e praz etj.
6. Albanizmat leksikore në gjuhën dialektore të maqedonishtes kryesisht kanë një
karakter të ngulët e të qëndrueshëm, prandaj një numër i mirë i tyre dalin dhe me
forma e përdorime të shumta, si p.sh. čkrapa / čkrapne / škrapne / škrapnuva ( shq.
shkrep), ispastri / ispastra / spastri ( pastër), čupa / čupale / čupe / čupče / čupence /
čupište / čupka ( çupë); pastaj fjalë me përdorime të shumëfishta: toska f. 1. lloj
valleje, 2. këmishë e gjatë, 3. lloj pushke; kačor m. 1. stërdhëmb, 2. dash me brirë
të kthyer anash, etj.
7. Te albanizmat leksikore në maqedonishten mund të veçojmë edhe shtresën e
toskizmave, pra të atyre elementeve leksikore që kanë depërtuar nga dialekti i
toskërishtes vetëm në maqedonishten si gjuhë sllave jugore, si p.sh.: čupa, čupe,
čupale, čupka, čupence, čupište; nunka, nunko, numka, numko; zonja, toska,
l’orka, susta, tolumba, pljungo, maliherka, lendina, skeparot, kulumbri, peškeš,
pambuk, fund, ispastri, ruga etj., e të albanizmave ballkanike – fjalë që kanë kaluar
edhe në gjuhë të tjera të Ballkanit ( serbishten, bullgarishten, arumanishten, greqishten): barza, besa, bir, cap, cuca, čupe, daše, fis, guša, kaleša, karpa, katun, lule,
nuse, plački, pora straga / stroga / strunga, ugič etj.
8. Një deng albanizmash leksikore hasim edhe në argo ( në gjuhët e fshehta
maqedonase), të cilat “vlojnë” me fjalë shqipe, khs. gura ( gur), kale, kenče (qen),
koka (kokë), goe ( gojë), buza (buzë), mekra (mjekër), veshinja (vesh) etj., si dhe
në fushën e onomastikës – të toponimisë e të antroponimisë, te të cilat hasim po
ashtu shumë fjalë shqipe si apelativa të fosilizuara, si p.sh.: Arbanasi, Arbanasinec,
Arbanaški, Arbanaško, Arbinovo, Arbanasa, Arbaneško Dolče, Bardoec, Darda
Kula, Duškoec, Grika, Malimadi, Lumnica, Mburino, Gura, Katuništa, Kafa, Biran,
Lulo, etj.
9. Në temët e këtij materiali sigurisht se do të kenë mbetur pa u hetuar edhe
elemente e huazime të tjera të shqipes në maqedonishten. Prandaj as me këtë fjalor
që po paraqesim në vijim nuk mund të përmbyllet e t’i vihet pikë kapitullit të
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huazimeve gjuhësore shqiptare-maqedonase, respektivisht fondit të albanizmave
leksikore ç’kanë hyrë në maqedonishten në rrymë të kohëve e që vazhdojnë të
hyjnë edhe sot e gjithë ditën. Ky kapitull gjithsesi duhet të gjurmohet edhe në të
ardhmen gjithnjë me një rrugë dyfishe: në një anë që të pasurohet edhe me
materiale të tjera të panjohura më parë, e në anën tjetër të bëhet edhe një rivlerësim
rreth disa huazimeve që mund të jenë me etimologji të dyshimtë.
Në vijim do të sjellim një listë të fjalëve e shprehjeve shqipe që janë përfshirë në
Fjalorin e gjuhës maqedonase (RMJ).
Arka f. svod (RMJ I 14) – shq. hark. Në thelb fjalë e burimit roman, lat. arcus, fr.
arc, por në maqedonishten depërtuar me ndërmjetësi prej shqipes hark, sikurse dhe
trajta tjetër arko (Korçë, O.J. - Nasteva PTL 153).
Aš pasth. Koga na deteto mu se veli nešto nema ili deka nešto se krilo (RMJ I 17).
Këtë shprehje pasthirrmore në maqedonishten mund ta konsiderojmë si një rrjedhesë prej asaj të shqipes shëët, hesht. Që edhe në këtë fushë të pasthirrmave kemi të
bëjmë me huazime e me zhvillime paralele të ngjashme kjo më është një gjë e ditur, khs. dhe formimet e tilla shq. pëst - sll. ps. pst, shq. ish – maq. iš “ pasthirrmë
për të trembur pulat”.
Barz / barzav dial. Përdoret për disa kafshë me vija të bardha rreth kokës ose në
trup, si dhe me kuptimin “i thimë, i zeshkët” (RMJ I 22). Si emër kafshësh përdoret
në të folmet e maqedonishtes së Manastirit, Prespës, Strugës dhe Krushevës (Poloska 1998: 126). Albanizëm ballkanik, që ka shkuar edhe në të tjera gjuhë. Khs.
bullg. barzav, rum. bardza, gr. e re barzos (Nasteva 1974). Nga shq. bardhë.
Baxer – eden vid planinsko cveke; ima list sličen od praz (Por.), bazer, baxerika
(RMJ I 20). Nga shq. badër, batërr. Mbi bazë të kësaj bime janë formuar edhe disa
toponime fitonimike Baxerino Brdo, Bazerno Brdo (Nerez, Pjanka 1970: 153) në
Bazenin e Ohrit dhe të Prespës.
Besalija ark. (RMJ I 31) – njeri me besë të fortë, besali. Edhe në turqishten e Gostivarit besali (Poloska 1998: 130), bashkuar me sufiksin e turqishtes - li.
Besa vj. Besa, vera, data reč (RMJ I 31). Albanizëm ballkanik që ka shkuar edhe në
serbishten, bullgarishten, greqishten e re, arumanishten, turqishten (Hoxha 2001);
Çabej SGJ I 61; P. Skok ERHSJ I 140). Në maqedonishten përdoret edhe në shprehje të tilla si nema besa, ne stoi na besa (Koneski-Nesteva MT I 59). Edhe në prozën popullore maqedonase: Vije da BESA vrzite; Tie na BESA ne stojat; Kako si
Besa vrzifme (Šapk. IzD 5). Përdoret edhe në maqedonishten e rrethinave të Shkupit, të Kumanovës, Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Prilepit, Dibrës, Strugës etj. (Poloska 1998: 129), pra ka një shtrirje shumë të hapët në dialektet maqedonase.
Bija sh. bii dial. Kerka (RMJ I 35). Nga shq. bijë. Fjalë e sferës familjare që përdoret
me një kuptim përmbledhës, për një vajzë a një grua të re: Bijo mori bijo (A. Mazon). Përdoret në të folmet e maqedonishtes të rrethinave të Prespës, Manastirit, Prilepit, Strugës, Ohrit, Dibrës (Poloska: 1998, 30). Ndeshet edhe në disa të folme të
serbishtes në Mal të Zi, në Kosovë e në Plavë (Hoxha 2001: 57; Murati 1990: 15).
Bir dial. Sin, dete (RMJ I 35). Nga shq. bir. Përdoret edhe me format biro, birče:
Sega biro da mi se kerdosaš (Paskal. NPEM 134); bir, more bir! (Hoxha: 2001).
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Përdoret edhe në letërsinë artistike biro me kuptimin “trim”: Ajde BIRO be – ajde
junače bre – Popov KŽ 340 (Murati 1990). Albanizëm ballkanik që ka shkuar edhe
në gjuhë të tjera, khs. arum. biro, turq. bir, serb. bir (Poloska 1998: 130). Në maqedonishten del edhe në proverba popullore të rrethinës së Strugës: O, bir, brada zuzer crna kako kaklica (Kavaev 1961). Në rrethinat e Gostivarit bir babin i thuhet
djalit të vogël (Popovski l970).
Biška f. svinja (ženka), 2. dečja igra (RMJ I 36). Në ligjërimet maqedonase del dhe
me formën biše – të gjitha me një përdorim dialektor, depërtuar nga shqipja bishe,
bishkë, kjo fjalë me origjinë romane (lat. bestia, it. biscia). Në Atlasin dialektor të
maqedonishtes përdoret me forma të shumta dialektore si b’iše (në punktet Furka,
Popadija, Dobrolishta), b’iška (Pirava, Pataros), b’iše krvnik, mǎška b’iška (Markoveni) (MDA 2008).
Bitisa ark. mbaroj, i jap fund, e kryej (RMJ I 36) – shq. bitis. Edhe në maqedonishten e Strugës bitisa, bitisae – se vrši, završi (Kavaev 1961). Turqizëm (prej bitmek,
Škaljić TSHJ 146), depërtuar prej të folmeve shqiptare, te të cilat njihet si pronë e
mbarë gjuhës kundruall ligjërimeve maqedonase ku e ndeshim vetëm si një fjalë të
vjetruar.
Breško m. vo ili bivo sa belom pegom na čelu (RMJ I 46) – ka ose buall me vija të
murrme në trup në formë brezash, nga shq. brez.
Breza f. bela pega na glavata na životno (RMJ I 45). Kafshë me pulla në formë
brezash, nga shq. brez.
Brezak mb. Lisast konj (RMJ I 45). Kalë i përhimët, nga shq. brez.
Brezka f. kafshë që e ka trupin me pulla vija-vija ose breza-breza. Është formim i
shqipes me prapashtesën -ka (Hoxha 2001).
Buza f. dial. Usna (RMJ I 49) – shq. buzë. Ka një shtrirje të hapët në të folmet dialektore të maqedonishtes dhe në gjuhët ballkanike. Në bullgarishten dhe maqedonishten përdoret dhe si metaforë në gjuhën e zanatçinjve : buza od kazanot – buza e
kazanit. Prej kësaj fjale janë formuar edhe disa rrjedhoja me kuptim augmentativ
dhe pejorativ, si buzast, buzač, buzonja. Në dialektet maqedonase del dhe me
format buza, buzičkite, buzlef, buzla, buzlo, busa, buzinka etj. (Murati 1990; Hoxha 2001; Peev 1999; Popovski l970; Poloska 1998: 135). Në proverbat popullore
të rrethinës së Strugës: Sega se kasat za buzi (Kavaev 1961) – huazuar atje e gjithë
struktura proverbiale nga shqipja përkatëse dialektore.
Buzinest dial. (RMJ I 49) – njeri me buzë të trasha, buzëmadh (Hoxha 2001; Poloska 1998).
Cap dial. (RMJ III, MAR 663), mashkulli i dhisë, cap, cjap. Fjalë që hyn edhe kjo
në lagjen e albanizmave ballkanikë (O. J. – Nasteva, Lek. Balk. 220). Në maqedonishten ka areal të gjerë përdorimi, si p.sh. në rrethinat e Gostivarit (Popovski
l970), në Gollobërdë (Golo Brdo 2006 155). E hasim dhe me format capina e capurkite në një këngë lazore (që këndohet të shtunën e Shën Lazrit) të të folmeve
egjejane (Paskal. NPEM 20; Murati 1990: 39). Në Atlasin dialektor të maqedonishtes përdoret me format cap, capa, cape në Kosovrast, Banjishte, Gorencë, Gari,
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Papradnik, Xhepishte, Modriç, Çegan, Popadija, Vambel (MDA 2008). Kjo fjalë
përdoret edhe përtej arealit ballkanik (Poloska 1998: 214).
Cicka f. sisa, dojka (RMJ III 519; MAR 669) – shq. sisë, cicë. Formim onomatopeik, brenda shqipes formuar me thithë e thithë e me sisë (Çabej SGJ I 91). Ka
shkuar edhe në serbishten si një dialektizëm nga shqipja (Murati 1990: 21).
Cipa f. (DPPZM), shami e hollë, cipë. Fjalë e burimit prej greqishtes së re, por në
maqedonishten depërtuar me ndërmjetësi prej të folmeve shqipe në kontakt. Si fjalë
të leksikut të përgjithshëm e sjell edhe fjalori maqedonisht-shqip – cipa (MAR
668), ndërsa si term në anatomi edhe RMJ III 517, me kuptimin “gilcë” (Poloska
1998: 214).
Cirka dial. Uji që rrjedh ngapak (RMJ III 517). Nga shq. cirkë, cirkat (Hoxha
2001).
Cofnat mb. mrtav, lipsen (RMJ III, Dib.). Nga shq. cof. Ka kaluar edhe në të folmet
e serbishtes (Ismajli 1971; Murati 1990; Hoxha 2001).
Čapa f. Vegël bujqësore, në njërën anë si kazmë dhe në tjetrën si latë, që përdoret
për të punuar misrin, çapë. Në maqedonishten kjo fjalë njihet vetëm si një dialektizëm në të folmen e Prespës, të Kukushit (KG 129) e te fjalori i kësaj gjuhe (RMJ
III 529), ndërsa në shqipen ka një përdorim më të përgjithshëm e më të hapët.
Čeleš m. (RMJ III 327) lloj kësule – shq. qeleshe (Hoxha: 2001: 152).
Čkrapa/ čkrapne fol. šklocati, šklocnuti, škrinuti; čkrapna so ogniloto; čkrapna so
zabite; fig. čkrapna so oko (RMJ III 545; MAR 676). Te fjalorët e maqedonishtes
këto forma fjalësh dalin bashkë me škrapne, škrapnuva e škrapnuvanje (RMJ III
571), të cilat si të parat e si të dytat mund të jenë huazuar prej shqipes shkrap,
shkrep. Brenda shqipes këto fjalë janë të mbarë gjuhës, kurse nga gjuhët sllave jugore vetëm në maqedonishten, jo dhe në serbishten për shembull.
Čkrapja f. zool. Škorpija, skorpija (RMJ III 545, MAR 676) – shq. shkrap,
shkrapth. Te RMJ për këtë lloj kafshe helmuese është regjistruar dhe škrapja. Në
maqedonishten e Kukushit përdoret figurshëm “grua e gjatë dhe e dobët”: Alis
škrapla (KG 140). Trajtat čkrapja e škrapja nuk mund të njihen si rrjedhesa prej
greq. skorpios, siç shprehet M. Argiroski (Grcizmite vo Struškiot rečnik od 1839,
Zbornik vo čest na Krum Tošev, Skopje, 1988, 108), por si huazime prej shqipes
shkrap, shkarpth.
Čpata f. sabla (Dib.) – shq. shpatë. Del edhe me format špaga e špada – vid tesna i
prava sablja so star vrv; mač, sabla (RMJ III 574).
Čupa, čupe f. Përdoret me forma të shumta deminutive e augmentative në të folmet
e maqedonishtes të Prespës me funksion kur i drejtohen një vajze të re ose një nuseje të re: Čupe / čupina / čupinja/ čupulinja (Poloska 1998: 218). E kanë edhe fjalorët e maqedonishtes: čupe, čupence, čupinstvo, čupište, čupka, čupče (RMJ III
553). Ka një përdorim të gjerë edhe në folklor – P. Skok (ERHSJ I 342) e radhit te
albanizmat ballkanikë (Murati 1990: 16). Čupa shfaqet me një areal shumë të gjerë
përdorimi edhe në Atlasin dialektor të maqedonishtes (MDA 2008), bashkë dhe me
sinonimin tjetër цуцa (nga shq. cucë).
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Fara bised. poreklo, rod; porodica: da ja praša od koja fara e (RMJ III 463) - shq.
farë, brez, gjeneratë; farefis. Në ligjërimet e maqedonishtes ka marrë përdorime të
gjera: Zet (kum) fara (rodnina) ne e – dhëndri (kumbara) nuk është farefis; Aren
komšija i od brat pogolema fara – Fqinji i mirë më i afërt se vëllai – në dialektet
perëndimore të maqedonishtes; (Dibër, Strugë); Imaš para, imaš fara; fari i rodnini
(Kostur) (Hoxha 2001); Zet fara (rodnina), vrba dren i magare toka ne se (Kavaev
1961: 47) – S’bëhet dhëndri farefis, shelgu thanë dhe gomari mall; Ščo e ulo i pijano, se od vaša fara i roda e (Kavaev 1961: 132).
Faša f. široka isečena koža (RMJ III 466; Verković 1985 – shq. fashë. Si një fjalë e
bisedës në maqedonishten, pa dyshim se edhe kjo do të jetë huazuar prej dialekteve
përkatëse të shqipes (Mazon 1936; Hoxha 2001).
Fat m. vešt, spretan, umešan; nema fat vo rabota; zavisi kako ti e fatot (RMJ III
468) – shq. fat. Kuptimet e kësaj fjale në maqedonishten mund të jenë zhvillime të
brendshme të kësaj gjuhe, por kjo leksemë gjithsesi nuk ka si të ndahet nga ajo fat
e mbarë shqipes (Murati 1990; Hoxha 2001).
Felija f. komad, kriška na čega, hleba (RMJ III 467) – shq. fëli. Ka hyrë edhe në disa të folme dialektore të maqedonishtes: felka (Dibër, Poreçe) “rezenka, felka od
tikva, parče” – felë, thelë; në të folmen e Dragashit në Kosovë etj. (Murati 1990;
Hoxha 2001). Edhe në proverba popullore: Najde fela (feljka), pobara cela (Kavaev: 1961, 80) – S`i japin bukë, kërkon edhe gjellë; Nekoj cela, nekoj nemat ni fela
(feljka ) (Kavaev 1961: 85).
Fis m. bised. Fis, pleme, bratstvo (RMJ III 473). Në të folët e Galiçnikut fisovi
(Belić 1935). Albanizëm ballkanik që ka hyrë edhe në të folmet e serbishtes fis,
fisovi (Skok 1971). E sjell edhe fjalori i gjuhës serbokroate me kuptimin “rod,
koleno, soj” (RSHKJ) (Murati 1990, 17; Hoxha 2001: 83; Poloska 1998: 211).
Fodul mb. Gord (Str., Tošev 1979: 109). Përdoret dhe fodulščina “gordost”: Vo
pekolot fodulščina (Str.). Shq. fodull. E regjistron edhe Fjalori i gjuhës maqedonase si fjalë bisede: fodul, fodulenje, foduli se, foduliština (RMJ III 475). Del
edhe në Dibër.
Forca f. dial. Sila (RMJ III 478) – forcë. Fjalë me burim prej it. forza, që njihet si
një leksemë e mbarë shqipes forcë-a. Në maqedonishten përdoret vetëm në stilin
bisedor në rrethinat e Prespës, Strugës, Manastirit etj., depërtuar atje prej shqipes e
jo prej italishtes (Murati 1990: 74; Poloska 1998: 212).
Fortuna f. silna snežna bura, silen dožd i veter (RMJ III 478; Dibër) – shq. furtunë.
Del dhe si furtuna (RMJ III 486). Ndeshet në shprehje të tilla si: strašna furtuna –
furtunë e tmerrshme; i fati ena furtuna – i zuri një furtunë (Mazon 1936; Hoxha
2001: 86).
Frenk bised. brava, ključanica, ključaonica (RMJ III 481). Një formë tjetër e kësaj
fjale është dhe ajo frenkilit (MT 203), e afërt me të shqipes frençelik, sajuar të gjitha këto mbi bazë të formës shqipe freng.
Fund dial. Kraj; na fundot od seloto (RMJ III 485). Dialektizëm pa ubikacion për të
folmet e maqedonishtes ku përdoret. Me formën e saj me grupin bashkëtingëllor nd
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është një huazim prej të folmeve jugore të toskërishtes, sikurse dhe trajta funt e
maqedonishtes jugperëndimore (Boboshticë, O.J. – Nasteva PTL 154).
Furka f. mjet për të tjerrë lesh (RMJ III 485). Në fjalorët dhe në dialektet e maqedonishtes, ku e ndeshim edhe në përdorime të këtilla: Galenata žena ne prede so
furka – Gruaja e lazdruar nuk tjerr me furkë, do të ketë hyrë me ndërmjetësi prej
shqipes.
Furketa f. karficë për të mbajtur flokët (RMJ III 485). Në thelb është një variacion i
fjalës furkë, në maqedonishten mbase depërtuar nga shq. furqetë.
Galibarda f. ark. ngjyrë e kuqe në të mbyllët. Shënohet si arkaizëm te Fjalori i gjuhës maqedonase (RMJ I 93). Fjalë që përmban në pjesën e dytë elementin e shqipes
bardhë.
Glembav mb. dial. Trbušast, mešlest (RMJ I 101). Kjo fjalë në maqedonishten del
të përdoret për “barkosh, njeri me bark të madh”, pra në kuptimin e formave të dala
në trup, fig. glemb, gjemb. Duket se kemi të bëjmë me një huazim të vjetër të
shqipes në maqedonishten (Hoxha 2001: 87).
Guna f. veshje e sipërme prej shajaku, me mëngë të shkurtra (RMJ I 123; MAR 93)
– shq. gunë. Në disa të folme të maqedonishtes përdoret edhe me formën gunja
(RMJ) e gunjiče (Tetovë). Njihet edhe si leksemë ballkanike (Skok ERHSJ I 634;
Ismajli: 1971: 165; Hoxha 2001; Poloska 1998: 142).
Guša / guška f. dial. pjesa e përparme dhe pak e dalë e qafës së fytit, e grykës së
njerëzve ose të kafshëve. Kjo leksemë është e përhapur në gjithë territorin e
Maqedonisë. E sjell edhe fjalori i gjuhës maqedonase (RMJ I 123). Nasteva (1974)
e radhit te albanizmat ballkanikë.
Gušne / gušne (se) fol. (RMJ I 124). E regjistron edhe Shapkarevi për rrethinat e
Strugës: go gušnala (IzD 5, 392) – përqafoj dikë, e zë në gushë. Nga shq. gush
“përqafoj”.
Guza f. zool. lloj shpendi i Liqenit të Ohrit – Filica arta (RMJ I 122) – shq. gjyzar.
Në shqipen del si një figurë e përrallave popullore Bilbil gjyzari – bilbil me zë
shumë të bukur, që paraqitet sikur bën çudira (FGJSSH 144). Edhe në Ladorisht të
Strugës bilbil guzar. Te shqiptarët përdoret edhe si patronim Gjyzari (Murati 1990:
61).
Ѓum m. enë bakri për ujë (RMJ I 162) – shq. gjym. Kjo fjalë është me burim nga
turqishtja ğuğum, por me formën gjym me të cilën ajo ka hyrë edhe në maqedonishten, është rezultat i një formimi të brendshëm të shqipes (Hoxha 2001: 95; Murati 1990: 29).
Izxemnuvanje / izxemnuva / izxemne fol. prozepsti, ozepsti (RMJ I 280) – shq.i
cemtë – shumë i ftohtë dhe i kthjellët. Në sllavishtet jugore këtë fjalë e ndeshim vetëm në maqedonishten, ku mund të njihet si një formim me anë të prapashtesës slave iz- dhe substantivimit të mbiemrit të shqipes i cemtë – i ftohtë. Khs. në shqipen
e Prespës cikmë – acar, që më tutje gjen shpjegimin me i cermë – i ftohtë, prej
therm, të thermit (E.Çabej SGJ I 89). Për formimet e këtilla khs. dhe xe(h)er – i
ftohtë akull; Ish ba xe(h)er i ftohtë; Dita e sodit ishte e ftohtë xe(h)er (në Jabllanicë
të Gjakovës), ku përmbahet cerm-i e jo zeher-i “helmi” (Murati 1990: 75).
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Kačor m dash me brirë të përdredhur (RMJ I 326). Fjalë e formuar me parashtesën
kaça-, në shqipen një variacion i asaj kaca-, me të cilën shënohet diçka që vjen si e
përdredhur, khs. dhe kaçurrel, kaçerr, kaçarrele etj. (Murati 1990: 36).
Kaftarka f. pallto prej kashte, që vishet për te bletët (RMJ I 325). Siç e tregon edhe
vetë materiali i thurjes së kësaj veshe, te kjo leksemë duhet të ruhet fjala shqipe kashtë, me shqiptim të f-së për sh në maqedonishten, zgjeruar me prapashtesat -ar dhe
-ka (Murati 1990: 25).
Kaleška f. ovca sa crnim koturima oko očiju; grua zeshkane (RMJ I 315) – shq. kaleshë, kaleshkë. Përdoret në disa të folme të maqedonishtes (Tetovë, Svetinikole,
Kostur): Kaleš nevesto, kaleša nevesto. Njihet dhe si një ballkanizëm pastroral
(Murati 1990: 38); Hoxha 2001: 99).
Kambana f. crkveno zvono, crkveni zvonar – kambanë e kishës, kambanar kishe
(RMJ I 316). Në maqedonishten si një dialektizëm do të ketë hyrë përmes toskërishtes, siç e dëshmojnë këtë format me mb të kësaj fjale: kambana, kambana, kambanar, kambanarija (Murati 1990: 64; Hoxha 2001: 100).
Kambanar m. zvonar – ai që u bie kambanave të kishës (RMJ I 316). Në maqedonishten ka përdorim të kufizuar, kurse mungon te gjuhët e tjera sllave (Hoxha
2001: 100).
Kambanarija f. kambanar, pjesë e kishës ku vendoset kambana. Me këtë kuptim është
pasqyruar edhe te RMJ 316, depërtuar sigurisht nga shqipja (Hoxha 2001: 100). Edhe
në shprehje idiomatoke të rrethinës së Strugës: Koga prajš crkva, napraj i altar (kambanarija) – Kur ndërton kishë, ndërto edhe kambanarin (Kavaev 1961: 60).
Kadisa (go) kal. E kandisa – ia mbusha mendjen (RMJ I 318) – shq. dial. kanejs
(Kërçovë). Ka hyrë në disa të folme të maqedonishtes (Hoxha 2001).
Kapistalo as. kërpesh që i vihet kafshës në kokë për ta mbajtur a për ta tërhequr
(RMJ 320). Greqizëm ballkanik, që në të folmet e maqedonishtes ka hyrë me
ndërmjetësi të shqipes, më drejt të dialekteve të toskërishtes të Prespës kapistall
(Poloska 1998: 157; Hoxha 2001: 102; Mazon 1936).
Karpa f. stena; ljudina – karpë, shkëmb, shkrep (RMJ I 322). Albanizëm ballkanik
(O.J. – Nasteve Lek. Balk. 220), që ka hyrë edhe në bullgarishten karpa “shkrep,
gumë”, e nëpër dialektet e Serbisë (Çabej SGJ I 169). Në maqedonishten e hasim
edhe me formën škarpa (RMJ III 570) e skarpa (Poreçe) “karpa, spila”. Ka një
shtrirje të hapët si term terreni edhe në toponomastikën sllave të Maqedonisë (Hoxha 2001: 103).
Katun m. katunka f. čergar, čergara – cergar, cergatar (RMJ I 325). Ballkanizëm
nga fusha e terminologjisë pastorale, në maqedonishten e në bullgarishten me kuptimin “banim në çadra të arixhinjve”, jo me atë “selo”, sikurse në shqipen “fshat”
(Murati 1990: 32; Hoxha 2001: 104).
Klečavica f. bised. dizenteri, lëbarke, barku i keq (RMJ I 332). Si fjalë e ligjërimit
bisedor në maqedonishten, mund të njihet si një substantivim i emërtimit shqip
(barku i) keq – kleč(avica). Khs. dhe klekav “i dobët, i pafuqishëm, i paaftë”, klekavost “paaftësi”, klečovci “njeri i dobët, i squllët” (RMJ I 331) – mbase nga shq. i
keq.
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Klukajdrvec m. detlič (RMJ I 334), qukapik, pik, qokaç. Emri i këtij shpendi në
thelb ka të bëjë me quk “i bie me sqep” dhe maq. drvo “dru”, qukësdruri, ku te
forma klukaj duket të ruhet grupi i vjetër bashkëtingëllor kl i pandërruar në q.
Koa/ kova dial. čas, vreme; doba – kohë, stinë (RMJ I 335). Në maqedonishten
përdoret në shprehje të tilla: Što kao e? Žena sredna koa (RMJ I 355). Koata ne se
isplatuje – koha nuk paguhet (Hoxha 2001: 110). E hasim edhe në folklor: Dojde
vreme dojde koa (Miladinovci, Zbornik 362) – si një shprehje tautologjike; Ta da
mi vidiš što koa mi je (Koneski BGZ 117) si dhe në letërsinë artistike koa (Markoven – Kostur). Në folklorin e maqedonishtes egjejane kova: da vidiš pile, što kova
e tamu (Paskal NPEM, 68; Murati 1990: 56; Poloska 1998: 160).
Kočar m. zub izrastao u stranu (RMJ I 326) dhëmb i shtrembër, kaçorr.
Koka f. sheqerka, lloj ëmbëlsirash (RMJ I). Fjalë e gjuhës së fëmijëve, nga shq.
koka, me kuptimin e fjalës kokërr (Hoxha 2001: 112).
Koko (RMJ I 338) – del të përdoret në gjuhën e fëmijëve me këto kuptime:1. vezë,
2. mollë, arrë, bonbone. Huazuar nga shqipja koko, përdorur edhe këtu në gjuhën e
fëmijëve me kuptimin “karamele, bonbone”, kjo rrjedhur nga kokërr.
Kosovar m. banor i Kosovës (RMJ I 358). Emri kosovar është formim i shqipes
nga Kosovë me sufiksin -ar, që si i tillë ka hyrë edhe në maqedonishten (Hoxha
2001: 114).
Krlik, krluk – ovčarski stap svitkan na krajot (RMJ I 367). Në ligjërimin dialektor
të maqedonishtes në rrethinat e Tetovës karluk, krl’uga e karlik, krlyk “ovčarski
stap”. Kjo fjalë do të çohet te burimi shqiptar kërluk, ku një pjellori të madhe formash e përdorimesh: kërlik, kërlyk, kërrul, kërrutë.
Kukla f. lutka (RMJ I 372) – shq. kukull. Del me një varg përdorimesh konkrete e
figurative sikurse dhe në shqipen: 1. lodër fëmijësh, 2. fig. Ai që është i vogël në
duart e të tjerëve. Huazuar nga shqipja kukull, kjo vetë nga lat. cuculus.
Maca f. mačka (RMJ I 404) – shq. mace. Këtë hipokoristik, bashkë me thirrmat
mac, mac (RMJ I 404), e konsiderojmë si një huazim prej shqipes macë, një fjalë
kjo e përgjithshme e kësaj gjuhe, kundruall formave sllave mačka, mače, mačence
(Murati 1990: 54; Hoxha 2001: 127).
Maѓesnik / maѓosnik m./ maѓesnica / maѓosnica f. čaralac, čarobnik, čarovni, čarobnica (RMJ I 396). Bashkë me format maѓepsnik (Miladinovci 517) e maѓepsa,
maѓepsuva, maѓepsuvane, në maqedonishten kjo fjalë do të ketë hyrë nga format
përkatëse të shqipes magjeps, magjepsnik (Murati 1990: 76).
Murgo m. ime koje se daju volu ili psu mrke boje – emër që i jepet kaut ose qenit
me ngjyrë të murrme (RMJ I 428) – shq. murgo, i murrmë. Për kafshë me ngjyrë
disi të errët (murrme) në maqedonishten e serbishten përdoren edhe Muronja, Murxhe, Murxhest, Murgavina, Murgavost etj., si duket formime nga shqipja (Hoxha
2001: 133).
Muse n. ždrebe (RMJ I 428). Dialektizëm që ka hyrë në maqedonishten si huazim
nga shqipja (Murati 1990: 40).
Navrapito ndajf. na brzu ruku, užarbano (RMJ I 436). Si një ndajfolje e këtillë navrapito “na brzina” e përdor edhe maqedonishtja e Dibrës, khs. këtu dhe vrapit
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“brz” (GD 161), e regjistruar edhe te RMJ I 81. Si për nga forma e si për nga kuptimi nuk mund të ndahet as kjo prej shq.: vrap.
Pambuk m. dial. (RMJ II 127). Si një dialektizëm e me një mb në trup të fjalës, kjo
leksemë do të konsiderohet si një huazim prej shqipes në maqedonishten, depërtuar
atje nga dialektet e toskërishtes (Hoxha 2001: 138).
Pampur m. plehna peč; go zapalile pampurot; 2. ark. voz, vlak; koga trgna pampurot od Prilep (RMJ II 128). Edhe në maqedonishten egjejane pampur (Gram., KG
92). Huazuar nga shqipja pampurr.
Plak m. dial. Mator čovek – njeri i moshuar (RMJ II 189). Si një dialektizëm përdoret edhe në letërsinë artistike: Aj ti, plaku eden, alabaku eden (S. Popov KŽ 345;
B. Koneski, Gramatikata na makedonskiot literaturen jazik, Skopje, 1987, 238,
Murati 1990: 23). Del dhe në përdorime të këtilla: More plaku eden – Hë, more
plak! He plaku needen - Hë more plakush. E hasim edhe si mbiemër familjar Pljakovski në Strugë, ku përmbahet fjala shqipe plak (Stamatoski 1990: 40). Në disa të
folme të maqedonishtes të rrethit të Dragashit fjala plak ka hyrë me kuptimin
“učen, muder, sudec” (i ditur, i urtë, gjykues), sikurse në shqipen (Hoxha 2001:
141).
Plaka/ pljaka f. ark. školska tablica, ploča (RMJ II 173; Dibër). Nga shq. pllakë
(Ismajli 1971; Hoxha 2001, 142).
Pljaga f. dial. (RMJ II 189) – shq. plagë. Në maqedonishten kjo fjalë është reflektuar në dy trajta fonetike: pljaga dhe plaga (Murati: 1990: 60; Hoxha 2001: 140).
Në proverbat popullore të rrethinës së Strugës e hasim në një varg përdorimesh të
këtilla: Zborot rani (pljagi) otvorat – fjala hap plagë; Junak bez pari rana (pljaga)
ne prajt – Trimi nuk çel plagë pa para; Lošata pljaga (rana) zazdravjat, ama lošjot
zbor ne se zaborat – Plaga e rëndë shërohet, por fjala e rëndë nuk shërohet; Od nož
i od sekira pljagata (ranata) zarastvit, ama od loš jazik (nikogaš) – Nga thika dhe
nga sëpata plaga shërohet, por nga fjala e keqe nuk shërohet; Pominalo ko na kuče
pljaga – I kaloi si qenit plaga; Rana (pljaga) ščo se krijat, teško zarastvit – Plaga që
fshihet, vështirë shërohet (Kavaev 1961).
Pljagosam fol. ranam nekoga (Strugë), pljagosa (se) dial. Ka marrë edhe përdorime
frazeologjike: Zborot dupka ne otvara, ama pljaga otvara (RMJ II 189) (Murati
1990: 60; Hoxha 2001: 140); Junak nepljagosan nemat; Poarno pljagosan da si,
odoščo opran / mrtov (Kavaev 1961).
Pljumpe / pljungo n. zidarski visak (RMJ II 189), plumbçe, kjo prej plumb. Përdorëse e muratorëve e ndërtuar prej xehes së plumbit. Në maqedonishten ky huazim
duket të jetë marrë prej toskërishtes, për shkak të formës me mp (mb) e ng.
Plit m. nepečena tula (Dibër). E sjell edhe fjalori i gjuhës maqedonase me përdorime të këtilla: Plit po plit – plevna (RMJ II 184). Te të folmet e maqedonishtes që
janë në kontakt me shqipen kjo fjalë ka hyrë përmes dialekteve shqiptare (Ismajli
1971; Hoxha 2001: 142; Murati 1990: 43; Poloska 1998: 189).
Pljački pl. rroba; sende dhe orendi shtëpiake (RMJ II 189). Fjala është regjistruar
edhe për të folmet e Prespës, Manastirit, Ohrit dhe Strugës (Poloska 1998). Del edhe në Poreçe plački “predmeti za magijata” (Jozef Obremski, Makedonski etnoso-

~29~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

ciološki studii, MM, Skopje, 2001, 192), dhe në prozën artistike maqedonase: Togaš treba do ti namirem pljački za tamu (Šapkaliska 1986: 84)- me ubukacion për
rrethinën e Ohrit dhe të Prespës. Kjo fjalë prej shqipes ka shtegtuar edhe te bullgarët, turqit, kroatët, sllovenët (Popović 1954: 28; Poloska 1998).
Pora f. dial. uzrast, generacija (RMJ II 348) – farë, brez, gjeneratë. Në maqedonishten egjejane: adna pora ni să decta. Në maqedonishten pora ka hyrë prej shqipes
farë pas një refleksi të hershëm o-a dhe p-f (I. Popović 1954: 28, Ajeti SGJFSH I
75; Poloska 1998: 210).
Porta dial. Derë e madhe e oborrit të avllisë (RMJ 869). Fjala është regjistruar të
përdoret për rrethinat e Prespës, Manastirit, Kërçovës, Strugës etj. (Poloska 1998:
190). Në dialektet e maqedonishtes do të ketë hyrë nga shqipja ose arumanishtja,
ku njihet si një fjalë e mbarë gjuhës portë, e jo nga italishtja sikundër shprehet gjuhëtari Vladimir Cvetkovski (Cvetkovski 1988: 190).
Pulka f. (RMJ II 588). Në Dojran e Kukush pul’ka “mlada kokoška”, te fjalori i
gjuhës maqedonase edhe pulče: Ne mi se saka starata kokoška, tuku mi se saka
mladono pulče (RMJ II 589). Edhe në Strugë e në Dibër pulče, nga shq. pulë dhe
sufiksi sllav -če (Ismajli 1971; Hoxha 2001: 150).
Puza f. hi me prush (RMJ II 586; MAR 513) – shq. shpuzë. Përdoret edhe në
shprehje frazeologjike: Puknal kako kosten vo puza (RMJ II 586), khs. sikurse në
shqipen: Plas si gështenja në shpuzë. Edhe te kjo leksemë shohim burimin shqiptar
shpuzë “prush i imët me hi të nxehtë” khs. dhe arum. spuză.
Keče f. bela volnena albanska kapa – kësulë e bardhë dhe e leshtë shqiptare (RMJ
III 419). Turqizëm ballkanik keçe, çeçe (Skok ERHSJ I 30), në të folmet dialektore
maqedonase depërtuar gjithsesi prej shqipes, siç e tregon këtë dhe përdorimi i saj
me cilësorin “kësulë e bardhë shqiptare” (Poloska 1998: 208).
Kepče n. varjača (RMJ III 418) – qepshe, garuzhdë. Nga gjuhët sllave jugore këtë
fjalë duket se e ka vetëm maqedonishtja, ndërsa në shqipen njihet si e mbarë
gjuhës.
Kepe f. arg. arnautska kapa (Shlegovë, Kratovë): Ašnaa Luočki / Prili / sës kepinja
i šuplivi – Dojdoa Albanci so kečinja i puški (Filipovski-Kitanovski 1983: 121).
Nga shq. qepe, keçe.
Kerpič – crep nepečen, čerpič (RMJ III 419; MNU 1 393) – shq. qerpiç. Turqizëm
prej kerpiç (Škaljić TSHJ 190), në maqedonishten depërtuar nëpërmjet shqipes, si
një fjalë e përgjithshme që është në këtë gjuhë (Murati 1990: 67).
Rea f. miris; se počuvstvuva rea na jadenje; se šireše nesnosna rea (RMJ III 87;
MAR 538). Formim metatetik prej erë “aromë” të shqipes. Përdoret edhe në maqedonishten e Negotinit: rea “mirizba”, në ndërtime të këtilla si: Ama loša rea ide –
Ama erë e keqe vjen; në Kukush: rea “neprijatna mirizba” (AQ KG 97).
Regulo m. dial. Red, pravilo; go kažam po regulo; kaj dedoto ne e se vo regulo
(RMJ III 94). Gjithsesi huazuar prej shqipes rregull, një fjalë kjo e mbarë kësaj
gjuhe.
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Rovja / rofja f. shkreptimë e fortë drite e me gjëmime, rrufe (RMJ III 121). Albanizëm ballkanik, që ka një shtrirje të hapët në dialektet e maqedonishtes dhe te
gjuhët e tjera të Ballkanit (Poloska 1998: 194).
Ruga f. šestomesečna ruga (RMJ III 129). Nga shqipja rrogë – pagesa që merrte
shërbyesi a një bari për një afat të gjatë. Përdoret në të folmet juglindore të maqedonishtes: në Negotin ruga “ednogodišna plata za momok”, në Mariovë ruga “plata
za podolgo vreme’, në Boboshticë ruga (O.J. – Nasteva 1988: 154) e në letërsinë
popullore maqedonase ruga “plata” (Koneski BGZ 380). Te këto të folme kjo fjalë
do të jetë huazuar nga toskërishtja (Murati 1990).
Spastri / spastra / pastri / ispastri fol. isčisti. Kjo fjalë ka një shtrirje dhe përdorim
të gjerë në të folmet e maqedonishtes jugore, ku ka hyrë nëpërmjet toskërishtes
spastroj. E sjell edhe fjalori i gjuhës maqedonase me format spastira (se), spastruva
(se), spastiranje, spastruvanje (RMJ III 286) (Murati 1990: 75; Poloska 1998: 199).
Straga/ stroga/ stra(n)ga / struga f. (RMJ III 335) – vend i ngushtë në kasolle ose në
daljen nga vathi, nëpër të cilin lëshohen dhentë para mjeljes. Është një refleks i fjalës shtrungë të shqipes, e cila ka shtegtuar edhe në gjuhë të tjera ballkanike (Hoxha
2001: 160). Në territorin gjuhësor maqedonas dominon forma straga (Poloska
1998).
Sugare as. dem. sugarče (RMJ III 346) – qengji pirës, qengj i vonë, që mezi ndahet
nga e ëma, sugar (Hoxha 2001: 161). Në maqedonishten do të ketë hyrë nga shqipja sugar.
Šaka f. šala, šega (RMJ III 558). Ne znae za šaka – nuk di shaka. Bez šaka - pa
shaka. Turqizëm şaka, por në maqedonishten pas gjithë gjasësh depërtuar nga shqipja.
Šamati f. jokal. dial. dëshmohet si fjalë dialektore e maqedonishtes (RMJ III 555).
Duhet të ketë hyrë në këtë gjuhë nëpërmjet shqipes shamatë (Hoxha 2001, 161).
Šandan m. svešnik, svečnjak (RMJ III 559; MNU 4, 521) – shq. shandan. Edhe në
dialektin e Kukushit shandan (Gram., KG 142). Si një mbajtëse qirinjsh, që përdoret si mjet ndriçimi, përbrenda shqipes mund të njihet si një rrjedhesë prej shën, lat.
sanctus “i shenjtë”, sikurse dhe në skr. svešnuk, svečnjak, svet “i shenjtë”, ndërsa
përbrenda maqedonishtes si një huazim prej shq. shandan (Murati 1990: 68).
Šara f. dial. pila (RMJ III 560) – shq. sharrë. Dëshmohet edhe në të folmet e maqedonishtes në Strugë. Këtu edhe në proverba popullorë: Ja šarata, ja šaraxhijata (Kavaev 1961). Ka hyrë edhe në të folmet e serbishtes në Plavë e në Kosovë (Hoxha
2001: 162).
Šatka f. plovka, patka, pitoma (RMJ III 560) – shq. shati. Për këtë lloj shpeze në
maqedonishten përdoren edhe formime të tjera si šatkin, šatkino (jajce), šatok-ci
(RMJ III 561), šator (Oh.). Si një krahinorizëm šotka, šotkast ka hyrë edhe në serbishten. Për etimologjinë e kësaj fjale sh. Çabej SGJ III 73; Meyer EV 413.
Šile / šileže / šilježe f. qengj njëvjeçar i ndarë nga gjiri i nënës; qengj i pjellë vonë,
sugar (RMJ III 567; MAR 687); šilexhe, šilegvit (Golo Brdo 2006: 156). Si šileže
“qengj i vjetëm” ndeshet edhe në letërsinë artistike (Popov KŽ 349) Skok ERHSJ
III 389 këtë leksemë të terminologjisë pastorale e gjen të krijuar në katundet mesje-
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tare shqiptare dhe e shpjegon si një albanizëm që ka shkuar edhe në sllavishtet e
tjera të Ballkanit.
Šitka bised. (RMJ III 570). Në maqedonishten si fjalë bisedore ka hyrë edhe me
formën šitne “prodati”: go šitnav velosipedot za deset iljadi dinari (RMJ III 570),
šitka, šitne (MAR 683), formuar e rrjedhur prej shqipes shet, shit, shita.
Šora f. teči, curiti, mokriti, šorati (RMJ III 574). Bashkë me rrjedhesat e tjera të kësaj fjale šoranje, šorne, šornuva, šornuvanje të maqedonishtes (RMJ III 574, šorati
të serbishtes e šurkam të bullgarishtes, me kuptimin e mësipërm, kjo fjalë si një
vulgarizim nuk mund të ndahet prej shqipes shurrë.
Štirakvica f. jalovo životno, jalovica; ovca štirakvica (RMJ III 577). Bashkë dhe
me format e tjera štirka, štir, štirica – për gra e për kafshë që nuk pjellin, kjo fjalë
duket të jetë me burim shqiptar shtirë, shterë, shterpë.
Štriga f. qenie mitologjike e besimeve popullore, që në të folmet e maqedonishtes
në Dibër përdoret me kuptim të figurshëm “devojče so kusi kosi” – vajzë me flokë
të shkurtra. E shënon edhe fjalori i gjuhës maqedonase (RMJ III). Ka hyrë edhe në
të folmet e serbishtes në Kosovë (Hoxha 2001: 168).
Šutarka f. një lloj gruri me kallëz të shpeshtë e pa hala në majë (RMJ III 586). Në
shqipen kjo fjalë njihet si e mbarë gjuhës shut, shyt, kurse në maqedonishten si dialektizëm, prandaj në të folmet dialektore të maqedonishtes duhet të njihet si huazim
nga shqipja (Murati 1990: 49).
Tek-tuk ndajf. ovde-onde, mestimično, retko; neboto beše ukraseno tek-tuk so beli
oblaci (RMJ III 369). Huazuar nga shqipja tek-tuk, me përdorim të përgjithshëm në
këtë gjuhë, kurse përbrenda gjuhëve sllave kufizohet kryesisht në maqedonishten.
E kemi dëgjuar të përdoret dhe në maqedonishten dialektore të Kërçovës.
Teljosa fol. Staviti ukras od tankih srebrnasti žica; teljosna nevesta (RMJ III 371) –
teletis nusen, nuse e teletisur. E ndeshim edhe me formën telosna (MNU 1, 996) “s
tel nakikena, pozlakena” për të folmet maqedonase egjejane”.
Telj-ovi m. shufër e hollë prej metali, që përdoret për të lidhur ose për të thurur
oborrin e shtëpisë (RMJ III 370). Turqizëm ballkanik, që në arealin e maqedonishtes perëndimore ka hyrë nëpërmjet të folmeve të shqipes (Murati 1990: 30; Poloska 1998).
Toska f. Dugačka platnena košulja koje nose ponegde muškarci (RMJ III 390). Lloj
fustanelle, që njihet si pjesë e kostumit kombëtar shqiptar për burra. mbi bazën e
këtij emri në serbishten toska përdoret me kuptimin “lloj pushke e gjatë” (RSHKJ
6, 244).
Kako Toska odi, Kako Toska nosi – “mnogu ubavo odi, mnogu ubavo nosi: prestegnat, arno promenet, ubavo naružan” – kështu thuhej në Mariovë për dikë që vishej
mirë, e që i referohej banorit toskë të Shqipërisë Jugore, me të cilët kanë pasur kontakte mariovasit dhe shquanin për ta cilësi të mirë (Radovanović 1935: 160).
Trendafil m. Ruža; crven kako trendafil (RMJ III 397; MAR 617). Në Galiçnik
trondafill (Belić GD 264); në poezinë popullore ѓul trendafil (Nasteva Te 25). Në
proverbat e Strugës: Ni trandafil bez trn, ni sevda bez kavga; Od trn – trandafil
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(Kavaev 1961). Në zhvillimin e fjalës trendafil në dialektet e maqedonishtes kanë
vepruar rregullsitë fonetike të shqipes (Murati 1990; Mazon 1936; Hoxha 2001).
Tufka f. dial. Tufë lulesh (RMJ III 415). Në të folmet e Dojranit tufka ‘ukras od
kusi končinja sobrani kako topče” – zbukurim me penj të shkurtër të lidhur tube; në
letërsinë artistike tufka bosilovka (Koneski BGZ 381) – tufë borzilogu; tufka (Paskal. NPEM 137). Të gjitha këto të hyra nga shq. tufë (Murati 1990: 28).
Ugič/ogič m. (RMJ III 426). Përdoret edhe në të folmet e Maqedonisë në Strugë:
kako ovci po ogič – Si dhentë pas ogiçit (Tošev 1979: 108) e në Dibër, këtu me një
kuptim metaforik: чuknat čovek – njeri i rrakatur. Kjo fjalë e terminologjisë blegtorale i takon asaj shtresës së albanizmave ballkanikë (Murati 1990, Poloska 1998;
Hoxha 2001).
Ukor m. prokletinje, prokletstvo, zla kob. 2. nakaz (RMJ III 431). Këtij formimi
leksikor të maqedonishtes me kuptimet e vështruara më sipër “mallkim, anatemim,
përbindësh, shkërbe, shëmtim”, nuk kemi mundur t’ia gjejmë miset në gjuhët e tjera sllave jugore. Maq. ukor mund të jetë një huazim prej shq. ukorr, ukorrkë (Kërçovë) – përdorur për një njeri me qesëndisje, kjo mbase formuar prej leshkorrë “ajo
që ka korrë flokët, që ka prerë leshtë e kresë”.
Urda f. (RMJ III 442; MAR 638) – urdë, hurdhë, gjizë. Në dialektin e Galiçnikut
urda (Belić GD 123), në Dibër urda “ vid jako sirenje” lloj djathi i fortë (Vidoeski
DG 82). Në proverbat popullorë të Strugës: Sekoj petok urda jadam (Kavaev:
1961). Ka një shtrirje të madhe në gjuhët ballkanike e jashtëballkanike, përhapur
gjithandej prej barinjve arumunë, por si një huazim i fondit të shqipes (Hoxha
2001: 179). Me leksemën urda lidhet me patronimi Urdarovskii – ofiq familjar në
rrethinat e Manastirit, që shënon ushtruesin e një mjeshtërie, prej apelativit të shqipes urdë “gjizë”. Si emër profesioni urdar – gjizar, ai që bën a që shet gjizë.
Ut m. (RMJ III 450). Në dialektet e maqedonishtes e hasim dhe me formën utka
(Prespë, Resnjë, Poreçe, Galiçnik), utva (Miladinovci Zbornik 519), utalen (Dibër,
Vidoeski DG 82). Në folklor, te përrallat popullore maqedonase si folje uta, utne
“hukat, lëshon zë huti” (MC 1, 397). Shapkarevi për rrethinën e Ohrit shënon edhe
shprehjen frazeologjike: Mu dojde kako na utot – ai që përfiton diçka pa punuar
asgjë, shq. Si hutit në zgur (Šapk. IzD 5, 67(. Në proverbat e rrethinës së Strugës:
Od orel, ut – Nga sokoli, hut; Od ut, orel – Nga huti, sokol; Sam kaoko ut – Si hut
(Kavaev 1961). Albanizëm ballkanik që ka shtegtuar edhe në të tjera gjuhë: bullg.
Utva, utka, serb. utina (Çabej SGJ III 73; Skok ERHSJ III 553; Murati 1990; Hoxha 2001, Poloska 1998).
Utka f. zharg. promašaj (RMJ III 451). Zhargon ku duket të përmbahet ndajfolja
huq “kot, bosh”, që si e këtillë do të ketë depërtuar nga toskërishtja (Murati 1990,
81).
Vet mb. Pohoban, star (RMJ I 61). Nëpër fjalorë e ndeshim edhe si vetov, fraz –
Što ima novo vetvo? Vetva obleka “stara odeča”, vetvar “starinar”, vetvarnica “starinarnica”, vetvee (za odelo), vetveenje (vjetrim i rrobave), vetvi, vetvotija, vetvušinka “vjetërsira”, vetošar, vetošina (RMJ I 61), vetva košula “këmishë e vjetër”, vetvo palto “pallto e vjetër” (MAR 57). E hasim edhe në formën fetov “i vje-
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tër” (RMJ III 469). Format e kësaj fjale mund të njihen si rrjedhesa prej shqipes
i(e) vjetër, ku ruhet trajta primitive vet.
Vetvušinki – stari predmeti (Dibër, Mihajlov GDG 30) – vjetërsira. Nga vet, vetvo
– shq. vjetër.
Vsira (se) vetv. shikohen (dy të rinj), i vënë syrin njëri-tjetrit një vajzë a një djalë
(RMJ III). Siç e ka vënë re S. Hoxha 2001: 184, duhet të jetë një formim i vetë maqedonishtes mbi bazën e fjalës shqipe sy, vë në sy. Fjala nuk ndeshet në gjuhët e
tjera sllave.
Xangari /xangarenje dial. Izvečanje (RMJ I 269). Mund të njihet si një huazim nga
shqipja cingare “ zile, këmbanë”.
Xhoka f. lloj veshje e shkurtër për gra e për burra (MNU 2, 335; RMJ III). Nëpërmjet shqipes xhokë kjo fjalë ka shkuar në disa të folme të maqedonishtes (Dibër)
me të njëjtin kuptim (Hoxha 2001: 191).
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XHEMALUDIN IDRIZI
Shkup

PJESËMARRJA E GJUHËS TURKE NË FORMIMIN
E DISA TOPONIMEVE NË REPUBLIKËN
E MAQEDONISË SË VERIUT
ABSTRAKT
Në këtë punim do të përqendrohemi në disa nga toponimet që janë me etimologji
nga gjuha turke. Do të shqyrtohen emrat e qyteteve, fshatrave e vendeve të tjera
(oronime, hidronime, fitonime, zoonime etj,).
Duke vështruar materialin toponimik në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
vërehen toponime që janë fjalë nga gjuha shqipe, por edhe nga gjuhë të huaja,
veçanërisht nga gjuha turke, gjuhët sllave , gjuha greke, gjuha rumune e gjuhë të
tjera. Toponimet e këtij rajoni që lidhen me gjuhët ballkanike në numër janë të
shumta, si psh. Çair, që emërton një rajon të Shkupit, tani emrin e njëjtë e mban
edhe Komuna e Çairit, toponimi Gazi Babë, një zabel në mes të Shkupit e që emrin
e tij e mban edhe Komuna e Gazi Babës, Çiflik, emër fshatrash në rrethinën e
Shkupit e Tetovës, Bunarxhik, emër fshati afër Shkupit, Jurumleri, fshat afër qytetit
të Shkupit, Akbash, fshat afër Shkupit, Arnaqija , fshat afër Shkupit, Saraj fshat dhe
pushimore afër Shkupit, e që sot e mban emrin edhe Komuna e Sarajit, Derven,
rajon afër Shkupit me mbi njëzet fshatra, Kalaja e Shkupit , Souk Çeshme etj.
Sado që do të synohet që në këtë punim të vështrohen disa nga toponimet e
Republikës së Maqedonisë së Veriut që janë të burimit turk, kjo temë nuk do të
shteret në përgjithësi. Andaj për këtë problematikë të këtij rajoni mbeten të
vështrohen dhe të ndriçohen nga studiues të fushave të ndryshme.
Fjalët çelës: Gjuhë, gjuhë ballkanike, rajon, fshat, fushë, toponime, etimologji,
oronime, zoonime, hidronime.

*
**

Hyrje
1. Në Dardaninë antike ishin përfshirë territoret prej Nishit (Naissus) e deri te
Velesi (Bilazora) që në mesjetë, nën sundimin e Bizantit deri në fund të shekullit
IX, gjatë shekujve X dhe XI ( 927-1018) nën sundimin e bullgarëve (me disa
ndërprerje i sundoi për gati 100 vjet), ndërsa Bizanti sërish do t’i sundojë deri në
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shekullin XII. Sipas disa onomastëve shqiptarë, shtresa e parë e toponimeve sllave
është vënë që me sundimin bullgar, ka vazhduar me një intensitet më të madh në
shekujt XIII e XIV, kur tokat shqiptare u sunduan nga Njemanjidët serbë për plot
dy shekuj, deri në vitin 1389 me ardhjen e osmanlinjve në Ballkan. Për osmanët
mund të thuhet se e ndërprenë sllavizmin e mëtejshëm të toponimeve dhe
antroponimeve shqiptare në viset verilindore dhe helenizimin e mëtejshëm në ato
jugperëndimore të Arbërisë mesjetare etnolinguistike dhe etnografike. Mendim të
njëjtë kanë shprehur edhe shumë dijetarë të huaj dhe vendës, sidomos bizantologu
francez Allain Ducellier dhe historiani anglez Noel Malcolm, të cilët thonë se gjatë
sundimit mesjetar bullgar dhe serb është vënë shtresa e parë e toponimeve sllave.
Gjithashtu edhe Fana Papazogllu, bizantologe e njohur, mendon se Dardania duhet
të konsiderohet si areal i veçantë onomastik. Ajo mendon se vetë fakti që emrat
ilirë gjenden në tërë territorin e Dardanisë, pa dyshim janë me prejardhje ilire. Kjo
tregon se onomastika ilire në Dardani ka qenë autoktone dhe jo e marrë nga jashtë.
Me pushtimin e tokave shqiptare në Maqedoni nga serbët filloi edhe ndryshimi i
toponimeve në këto hapësira, si nga Shkupi në Skopje, nga Bilazora- Vilazora në
Veles, nga Dibër në Debar, nga Monastir në Bitolla, nga Strugudicë në Strahojadica, nga Dikavec në Dejkovec e të tjera.
Një nga gjuhët që ka lënë gjurmët më të thella në gjuhët e Ballkanit është gjuha
turqishte, gjuha e Perandorisë Osmane. Kjo Perandori sundoi në këtë gadishull më
se pesëqind vjet. Ajo i ka dhënë një pamje gjithë kësaj treve në arkitekturë të qyteteve, në jetën sociale e në mentalitet dhe ka ndikuar edhe në gjuhë.
Në Gadishullin Ballkanik osmanët zunë vend më 1354, duke pushtuar Galipolin
afër Stambollit, më 1362 pushtuan Adrianopojën, Edrenenë e sotme, që u bë
kryeqyteti i Perandorisë Osmane deri në vitin 1453 me marrjen e Konstantinopolit
dhe shpalljen e tij për kryeqytet. Me Betejën e Kosovës më 1389 mori fund
mbretëria e serbëve e njëkohësisht edhe koalicioni ballkanik, që i kishte shkuar në
ndihmë. Gjatë shekullit XV sulltanët, Murati II dhe Mehmeti II, pushtuan hap pas
hapi tërë Gadishullin Ballkanik.
Prof. Eqrem Çabeji është i mendimit se osmanët janë dukur në Shqipëri si ushtarë
rrogëtarë (mercenarë) para se të vinin si pushtues. Perandori bizantin Androniku III
Paleologu, me rastin e një ekspedite ushtarake në Shqipëri në vitin 1330, për të
shuar një kryengritje që kishte shpërthyer në krahinat jugore, solli me vete edhe
mercenarë osmanë. Kjo ndeshje e parë turko-shqiptare ka rëndësi dhe për gjuhësinë, sepse na bën të mendojmë që ndikimi i turqishtes në shqipen ka nisur që
përpara sundimit të vendit (Eqrem Çabej në Studime Gjuhësore, Prishtinë, 1976, f.
64-65). Në Gadishullin Ballkanik, si edhe ndër shqiptarë, u përhap edhe feja islame, përhapja e së cilës zgjati disa shekuj me radhë. Besimi i ri, sipas prof. Çabejit, i
dha shkas të fortë edhe përhapjes së turqishtes e të huazimeve turke në këto anë.
Sipas prof. Çabejit, ndikimi turk është një ndikim qytetar, i cili prej qyteteve u
përhap dhe në katunde.
Ndikimi i turqishtes në Republikën e Maqedonisë ka qenë, përveç tjerash, edhe në
fushën e emërtimit të vendeve, përkatësisht në toponiminë. Këtë e vërtetojnë
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emërtimet e vendeve të ndryshme, si Demir Kapi, Demir Hisar, Saraj, Çair, Gazi
Babë, Karshiakë, Arnaqi e shumë të tjera.
Në vazhdim do të shqyrtohen emrat e disa qyteteve, fshatrave e vendeve të tjera
(oronimeve, hidronimeve, fitonimeve, zoonimeve etj.).

2. Emra qytetesh
Ndikimi i gjuhës turqishte në formimin e toponimeve në Republikën e Maqedonisë
së Veriut është i madh si në oikonime, oronime, hidronime, fitonime, zoonime e të
tjera. Numri i qyteteve që sot për bazë kanë fjalë turke e që përdoren nga goja e të
gjithëve dhe normal sipas normave fonetike të gjuhës gjegjëse, janë dy: 1. Demir
Kapija (nga turq. demir < hekur dhe kapi < derë, ndërsa –ja është prapashtesë
sllave, që do të thotë derë hekuri; dhe 2. Demir Hisar (nga turq. demir < hekur dhe
hisar < kala, fortesë = fortesë hekuri – e hekurt.
Qytetet Tetovë dhe Veles në kohën e Perandorisë Osmane janë emërtuar, i pari,
Kalkandelen (nga turq. kalkan < mburojë dhe delen < yll-i, shpues), ndërsa i dyti
Köprülü (nga turqishtja köprü < urë, por dëgjohet edhe Kopurlu, që në turqisht do
të thotë shkumë. Turqit që jetojnë në Maqedoni edhe sot i emërtojnë këto dy qytete
me emrat e kohës së Perandorisë Osmane.
Toponimi Kumanovë-a – Kumanovo, Kumanova, qytet në veri të Maqedonisë së
Veriut, mund të ketë për bazë emrin personal Kuman nga fisit aziatik Kumani nga
shekulli XI turq. kuman, kuban, i murmë, gri, ose nga kunman të bazës kun <
popull (Olga Ivanova, Reçnik na Toponimite po slivot na Bregalnica ) dhe prapashtesën posesive sllave –ovo.
Qytetet tjera në Maqedoni emërtohen ashtu që u adaptohen rregullave fonetike të
gjuhës turke si p.sh. maq. Skopje, shq. Shkup, turq. Üsküp, maq. Shtip, shq. Shtip,
turq. İştip, maq. Strumica, shq, Strumicë, turq. Ustrumca, por dëgjohet edhe
Strumica që vjen nga ndikimi i maqedonishtes (gjuha turke fonemën –c nuk e ka
dhe ajo zëvendësohet me –ç), maq. Ohrid, shq. Ohër, turq. Ohri, maq. Debar, shq.
Dibër, turq. Debre, maq. Resen, shq. Resnjë, turq. Resnje etj.

3. Emra fshatrash dhe lagjesh
Numri i fshatrave që përmban fjalë turke në Republikën e Maqedonisë së Veriut
është shumë i madh, veçanërisht në rajonet ku banojnë turq siç është pjesa lindore e
Maqedonisë. Këtu do t’i përmendim vetëm disa prej tyre, ngaqë në këtë punim nuk
mund ta shterim deri në fund këtë problematikë. Kështu kemi fshatin me emrin
Saraj që shtrihet në veriperëndim të Shkupit (nga turq. saray < pallat), Arnaqija,fshat afër Shkupit që mendoj se për bazë ka përbërjen nga gjuha turke arnaut,
arnavud < shqiptar dhe köy < fshat = fshat shqiptar, ndërsa Petar Skoku në Toponomastika iz Juzhne Srbije mendon se ky emër rrjedh nga gjuha greke.
Çiflik, emër fshati në rajonin e Shkupit dhe se në Maqedoni kemi disa fshatra me
këtë emër. Ky oikonim rrjedh nga gjuha turke çivllak.
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Akbash, fshat që gjendet në rrethinën e Shkupit që nga maqedonofolësit dhe
shqipfolësit thirret Lisiçe.
Fshati Sveta Petka në rrethinën e Shkupit, gjatë Perandorisë Osmane është quajtur
Doxhe. Ngjashëm kemi edhe fshatin Konjare afër Shkupit me emrin në turqisht
Güreler.
Hasan Beg lagje e Shkupit që nga maqedonofolësit njihet si Singjeliq, ndërsa
kohëve të fundit si Çento – emër luftëtari maqedonas i 1945-tës.
Orman, fshat afër Shkupit dhe në Ohër, turq. orman < pyll.
Çalikli, fshat në Maqedoninë Lindore, nga turq. çalik < çarpik plus prapashtesa
turke -li që tregon përkatësinë.
Dedeli, fshat në Maqedoninë Lindore, nga turq. dede < gjysh dhe prapashtesa turke –li.
Gökçe, fshat në Maqedoninë Lindore, nga turq. gök < blu, i përhimët dhe
prapashtesa – turke –çe.
Yüksektepe, fshat në Maqedoninë Lindore, nga turq. yüksek < i, e lartë dhe turq.
tepe < breg, që do të thotë bregu i lartë.
Kanatlarovci, fshat në Maqedoninë Lindore, kompozitë nga turq. kanat < fletë, llar < prapashtesë turke për shumësin, prapashtesat sllave -ov dhe –ci, që këtu kemi
një hibrid jotautologjik.
Haraçinë, fshat afër Shkupit, sot edhe komunë (shqip Haraçinë, maqedonisht Araçinovo). Etimologjia e këtij oikonimi vjen nga fjala turke haraç < tatim, prapashtesa shqipe –inë, ndërsa në formën maqedonase kemi rënien e h-së nistore dhe
shtimin e prapashtesës posesive sllave –ovo.
Belinbegovo, fshat në rajonin e Shkupit; kompozitë prej emrit personel Belë-a dhe
emrit nga turq. beg < bey dhe prapashtesës posesive sllave –ovo.
Idrizovo, fshat afër Shkupit; dikur ka qenë pronë agallarësh; kompozitë nga emri
personel arab Idriz dhe prapashtesa posesive sllave –ovo.
Bunarxhik, fshat në rrethin e Shkupit; sot kemi edhe zonë të lirë tregtare afër
fshatit; formë nga fjala turq. bunar < pınar < pus dhe prapashtesa turke -xhik që
tregon zvogëlim.
Jurumleri, fshat afër Shkupit. Etimologjia e këtij oikonimi rrjedh nga gjuha turke
që do të thotë të ecurit.
Kadino Selo, fshat në rrethin e Shkupit, që për bazë ka fjalën turke kadi < gjykatës,
prapashtesën –no që tregon përkatësi dhe fjala sllave selo (fshat). Në këtë oikonim
kemi një hibrid.

4. Emra lumenjsh ( hidronime)
Kadina Reka, lumë në Karshiakën e Shkupit, prej emrit të cilit Jovan Trifunovski
e quan rajonin “Poteçenie na Kadina Reka” (në Poteçenie na Kadina reka 1952,....)
< Rrjedha e Kadina Rekës, ndërsa nga banorët shqiptarë quhet Karshiaka, që turq.
Karshi < shq. përballë dhe turq. yaka < shq. anë.
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Souk Çeshme, çeshmë që gjendet në një lagje të Shkupit të komunës së Çairit.
Kompozitë prej fjalës mbiemër turq. soğuk < shq. i ftohtë dhe turq. çeşme < shq.
çezmë.
Përndryshe toponimi çeshme dhe kajnak ( turq. kynak < shq. burim) janë shumë të
shpeshta në formimin e hidronimeve në Maqedoni,

5. Toponime që emërtojnë komuna dhe lagje
Çair, lagje dhe komunë e Shkupit që rrjedh nga gjuha turq. çayir < shq. livadh.
Këtë fjalë në përbërje të mikrotoponimeve e hasim shumë shpesh e që përdoret nga
të gjithë banorët e Maqedonisë pavarësisht nga gjuha që flasin. Në fjalorin e Olga
Ivanovës “Reçnik na toponimite” në rajonin e rrjedhës së Bregallnicës faqe 700701 kemi disa toponime me këtë emër si Çairja – livadhe pranë ujit, Çair Malo,
Çairjeto - livadhe, Çairllëk, nga turq. çairllak < shq. livadhishte e të tjera.
Toponimi Karadak Malo për bazë ka dy fjalë turke karadak < nga turq. karadağ <
mal i zi dhe turq. mahale < shq. mëhallë.
Maxhari, lagje në juglindje të Shkupit,që për bazë ka fjalën turke muhacir <
imigrant, i adaptuar sipas rregullave të fonetikës së gjuhës maqedonase..
Maxhar Malo, mëhallë në qendër të Shkupit, që përbëhet prej dy fjalëve turke
muhacir dhe mahale.
Debar Malo, lagje në mes të Shkupit, që në kompozitën e saj ka fjalën turke
mahale < mëhallë. Fjalën mahale, male < mëhallë e gjejmë shumë në emërtimin e
mëhallëve në fshatra e qytete të ndryshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Dutlluk, lagje në Gostivar, nga fjala turq. dut < shq. man-i dhe prapashtesa turke lluk që tregon vend me mana , ku kultivohen mana.
Shirok Sokak, rrugë në qytetin e Manastirit. Kjo kompozitë është hibride, ngaqë
është formuar nga fjala maqedonase shirok – i/e gjerë dhe fjala turke sokak –
rrugicë.
Tumbe Kafe, formë dygjymtyrëshe e formuar nga fjala latine tumulus < shq.
kodërz dhe kafe nga arabishtja kahva, fr. caafe, angl. coffe dhe kaffee – dru me
prejardhje nga Abisinia, rritet në Arabi, Indi dhe vende të tjera tropikale të rruzullit
tokësor.
Topansko Pole, lagje në Shkup. Këtu kemi një toponim hibrid të formuar nga fjala
topana - turq. tophane – far. tar.l. Top yapilan, top dükülen yer, 2. Topçu askerlerinin egitidigi yer < shq. 1.vend ku kanë krisur topat, 2. vendi ku edukoheshin
përdoruesit e topave dhe fjala sllave pole < shq. fushë. Gjithashtu kemi edhe
toponimin tjetër po në të njëjtën lagje vetëm me një formë Topaana, mëhallë e
vogël e banuar vetëm me romë.
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6. Toponime që emërtojnë pika kufitare
Deve Bair, pikë kufitare me Bullgarinë dhe pyll në verilindje të Maqedonisë.
Toponimi dykomponentësh është i formuar nga një emër kafshe turq. deve < shq.
deve dhe fjalës bair turq. bayır < shq. kodër, që do të thotë Kodra e Deves.
Mexhitlija, pikë kufitare me Greqinë në juglindje të Maqedonisë së Veriut afër
Manastirit, që për bazë ka emrin personel Mexhit, prapashtesën turke -li dhe
prapashtesën sllave –ja.

7. Toponime që emërtojnë male , maja malesh dhe pyje
Karamajc -a, pyll që gjendet në malin Shar afër Gostivarit. Ky toponim përbëhet
prej dy fjalëve turq. kara < shq. i zi, shq. majë dhe prapashtesa sllave –cë –ca. Pra,
kemi të bëjmë me një formë hibride ku marrin pjesë elemente gjuhësore nga tri
gjuhë.
Kajmakçalan, mal në Maqedoninë Qendrore. Toponimi është i formuar prej turq.
kaymak < ajkë dhe fjalës së dytë turq. çalan.
Toponimi Karadag – Karadak, mal në veri të Shkupit në kufi me Republikën e
Kosovës, është një zëvendësim i toponimit të shqipes e serbishtes. Serbët këtë mal
e quajnë Cërna Gora ndërsa shqiptarët Mali i Zi. Me ardhjen e turqve në Ballkan
ky mal e merr emrin Karadag, shqiptuar nga shqiptarët si Karadak. Këtu
dominonte administrate turke dhe kështu turqishtja ishte bërë e kulturës në rrethin e
Shkupit, ku u ruajt termi Karadağ dhe jo Mali i Zi dhe as Cërna Gora. Tani nga
popullsia maqedonase serish dëgjojmë ta përdorin dhe atë si Skopska Cërna Gora,
ndërsa nga shqiptarët si Karadaku i Shkupit.
Toponimi Jakupica, mal që shtrihet në Maqedoninë Qendrore, në bazë ka emër
personel Jakup dhe prapashtesën sllave –ica. Kjo është shumë dukuri karakteristike
në Maqedoni – femrat pasi të martohen e marrin emrin e burrit që dallohen me një
prapashtesë sllave –ca, si p.sh.: Hasan – Hasanica, Shaban – Shabanica ose e
zgjerojnë në –ejca.
Mal Turçin – Golem Turçin, gjenden në malin Sharr. Shënojnë maje me lartësi
prej afro 2000 metrash. Këtu kemi toponim dykomponentësh të formuar me
mbiemrin sllav mal < i/e vogël dhe emrin etnik turk në formën sllave turçin < që
shq. do të thotë Turku i Madh, Turku i Vogël.
Toponimi Derven, grykë që lidh Shkupin me Tetovën, rrjedh nga fjala turke
dervent/derbent < shq. grykë.
Toponimi Karaxhica, mal në Maqedoninë Qendrore, rrjedh nga fjala turq. karaxha
< drenushë dhe prapashtesa sllave –ica.
Gazi Babë-a është lagje, pyll i mbrojtur nga shteti (këtu ka varre të konfesionit
mysliman) dhe emër i një komune në Shkup. Ky toponim dykomponentësh në
strukturën e vet dykomponentëshe ka fjalën gazi arab. gazi < shq. luftëtar, hero,
luftëtar për fe dhe babë-a turq. baba < babë, at, që do të thotë Heroi Baba.
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8. Toponime tregjesh
Toponimi Bit Pazar që është treg në qendër të Shkupit, toponim dykomponentësh
me fjalë turke bit < bitki < shq. zarzavate dhe fjalës turke pazar < shq. treg.
Gjithashtu në Shkup kemi edhe toponimin e hibridizuar Zelen Pazar, që fjala e
parë është me etimologji sllave zelen < shq. i gjelbër dhe fjala turke pazar < treg.

9. Toponime të objekteve kulturo-historike
Në Çarshinë e Vjetër (Çarshinë e Shkupit) kemi toponimet dykomponentëshe me
fjalë turke Kurshumli An, Çifte Amam, Daut Pashin Amam (shqip Hamami
Daut Pashës, turq. Davut Pasha Hamami) dhe Kapan An. Toponimi i parë është
me elemente të gjuhës turke kurshum, plumb, dhe prapashtesës turke –li dhe
apelativi i gjuhës turke an- han < vend pushimi-qëndrimi i karvanëve të kohës, i
dyti i formuar nga fjala turke çifte < shq. i dyfishtë dhe turq. amam < shq. vend për
larjen e trupit në kohën e Perandorisë Osmane dhe i treti prej fjalës turq. kapan < i
mbyllur dhe fjalës an, Hani i Mbyllur. I katërti është i ndërtuar nga emri arab Dautdhe fjalët turke pasha dhe hamam. Që të katër objektet kulturo-historike janë të
mbrojtura nga shteti, ndërsa shfrytëzimi është i ndryshëm.
Toponimet Kalaja e Shkupit, Kalaja e Tetovës, Kalaja e Ohrit dhe disa
toponime të tjera me apelativin kala janë të formuara me fjalën turq. kale < shq.
kështjellë dhe emrin e qytetit ose ndonjë vendi tjetër.
Toponimi Saat Kula, objekt kulturo-historik dhe mëhallë në qendër të Shkupit të
vjetër, për bazë ka dy emra të gjuhës turke saat dhe kule.
Toponimi Bezisten, që është objekt në Çarshinë e vjetër të Shkupit, për bazë ka
fjalën nga gjuha persishte bezistan – çarshi e mbyllur, treg i mbyllur.
Në popull dëgjohen këto emërtime për Çarshinë e Vjetër të Shkupit: maq.
Skopska Çarshija shq. Çarshija e Vjetër (Shkup), Kapalı Çarshi, turq.Turk
Çarshisi. Në të gjitha format e këtyre emërtimeve për të njëjtin vend kemi
apelativin e gjuhës turke çarshi adaptuar rregullave të gjuhës gjegjëse.

Përfundim
Qëndrimi pesëshekullor i Perandorisë Osmane në Ballkan dhe në Maqedoninë e
Veriut ka lënë gjurmë të thella në fusha të ndryshme, si në arkitekturë, në jetesën
sociale e në mentalitet dhe në gjuhë. Ndikimi i gjuhës turke në formimin e
toponimeve në Republikën e Maqedonisë është shumë i madh, veçanërisht në
formimin e toponimeve të vendbanimeve si të disa qyteteve dhe të shumë fshatrave
e vendeve të tjera. Ndikimi i saj është më i vogël në emërtimin e qyteteve, ndërsa
në emërtimin e fshatrave, lagjeve, fushave e të tjera është shumë i madh. Në
emërtimin e qyteteve, që sot edhe vazhdojnë të emërtohen ashtu janë Kumanova,
Demir Kapija dhe Demir Hisari, disa qytete nga turkfolësit e Maqedonisë së Veriut
emërtohen ashtu siç janë emërtuar në kohën e Perandorisë Osmane (Kalkandelen
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për Tetovë, dhe Köprülü për Veles). Numri i katundeve që përmban fjalë turke në
Republikën e Maqedonisë së Veriut është shumë i madh. Kjo veçanërisht vërehet
në rajonet ku banojnë turq siç është pjesa lindore e Maqedonisë së Veriut.
Sado që i vështruam disa nga toponimet e Republikës së Maqedonisë që janë të
burimit turk, kjo temë mbetet të shqyrtohet në mënyrë më të thelluar. Andaj për
këtë problematikë të këtij rajoni mbeten të vështrohen dhe të ndriçohen nga
studiues të fushave të ndryshme.
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NDALIMI ME LIGJ I EMRAVE VETJAKË
NË RS TË MAQEDONISË
ABSTRAKT
Emrat vetjakë të popujve të ndryshëm flasin për botëkuptimin e shpirtin e këtyre
popujve dhe për rrethanat e ndryshme shoqërore-historike nëpër të cilat kanë
kaluar. Sistemi i emërtimit të popujve të ndryshëm ruan me fanatizëm në gjirin e
vet gjurmë të moçme, vlera e të cilave nuk ka çmim. Ky sistem njëkohësisht është
edhe i hapur, i gatshëm të pranojë çdo risi që vjen nga jashtë. Mirëpo, jo çdo risi
pranohet me vullnet të mirë. Kahen e zhvillimit e pamjen e sistemit të emrave
vetjakë e dirigjojnë faktorë të shumtë e të ndryshëm. Disa prej tyre mund të jenë
edhe të dhunshëm. I tillë ishte edhe faktori politik në RS të Maqedonisë i cili me
ligj ndaloi përdorimin e një numri të konsiderueshëm të emrave me burim nga
shqipja. Kjo situatë do të ndikojë dukshëm në dëm të sistemit të emërtimit te
shqiptarët e Maqedonisë në kohën e ish-Jugosllavisë. Ky konstatim dëshmohet
pas analizës së bërë në këtë punim mbi materialin antroponimik të vjelë në terren.
Fjalët çelës: onomastikë, antroponimi, ligji për emrin personal, emra të
censuruar.

*
**
Ligji për emrin personal1 në RS të Maqedonisë, me të cilin u ndaluan për përdorim
një numër i konsiderueshëm i emrave vetjakë që përdornin shqiptarët, është vetëm
një dëshmi shtesë për të argumentuar se si faktorët e ndryshëm jashtëgjuhësorë
shkaktojnë ndryshime të shumta në sistemin e emrave vetjakë. Për t’i konstatuar
ndryshimet thelbësore, të cilat nën ndikimin e faktorëve jashtëgjuhësorë kanë pësuar sistemet antroponimike të cilitdo popull në rrjedhë të moteve, mjafton të përmenden tri perandoritë e fuqishme, bashkë me religjionet përkatëse, gjurmët e thella të të cilave janë të pranishme edhe sot e kësaj dite, si në sferat e tjera të jetës,
përfshirë këtu edhe gjuhën, ashtu edhe në sistemet antroponimike (onomastike) të
popujve të ndryshëm.
Një ndër faktorët jashtëgjuhësorë, për të cilin është dëshmuar se ka prekur dukshëm sistemet e emrave vetjakë, dhe onomastikonin në përgjithësi, është edhe ai
1

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal, “Gazeta zyrtare e RSM-së” nr.
41/85, f. 1018.
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politik. Për onomastikonin shqiptar, ndikimi i dukshëm i situatave të ndryshme
shoqërore e politike do të dalë në pah sidomos pas përfundimit të sundimit osman,
me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Kjo shpjegohet me faktin që territore të tëra shqiptare mbeten jashtë kufirit të sotëm administrativ të Shqipërisë. Kjo situatë
do të ndikojë që zhvillimi i onomastikonit shqiptar të marrë kahe të ndryshme, varësisht nga vendi ku jetojnë shqiptarët, në përputhje me administrimin shtetëror e
politik të shteteve përkatëse, pjesë e të cilave ishin. Këto ndryshime të dukshme do
të reflektohen në të gjitha degët e onomastikës, si në toponimi, ashtu edhe në antroponimi e patronimi, ndërkohë që sistemi i emrave vetjakë në vendet e ndryshme
ku jetojnë shqiptarët do të krijojë paradigma të veta, të ndryshme nga njëri-tjetri.
Te shqiptarët e Shqipërisë, pas shpalljes së pavarësisë e deri në fund të LDB-së, në
sistemin e emrave vetjakë, i cili tanimë kishte një ngarkesë të dukshme orientale,
në përputhje me rrethanat shoqërore-politike vërehet ndikimi italian e ai gjerman,2
ndërkohë që te shqiptarët në ish-Jugosllavi, kjo ngarkesë orientale do të jetë dukshëm më e theksuar, ashtu siç do të jetë i theksuar edhe ndikimi i Mbretërisë Serbo-Kroato-Sllovene dhe i Mbretërisë së Jugosllavisë me politikat asimiluese kundrejt shqiptarëve. Politikat e këtyre dy mbretërive në fushën e onomastikonit shqiptar do të reflektojnë sidomos në toponimi (përmes zëvendësimit të toponimeve ekzistuese me ato sllave) e në patronimi (përmes shtimit të prapashtesave sllave)3.
Edhe politikat asimiluese greke kundrejt çamëve paraqesin një histori në vete e cila
dukshëm dëmton onomastikonin e çamëve.4
Në Shqipërinë komuniste, gjendja e sistemit antroponimik do të ndryshojë dukshëm. Është kjo koha kur Shqipëria do të izolohet nga Lindja e Perëndimi. Izolimi
do ta përfshijë edhe besimin fetar. Në këto rrethana, në sistemin antroponimik të
shqiptarëve të Shqipërisë nuk do të kenë vend emrat vetjakë me karakter fetar, e as
emrat e huaj, sidomos ata perëndimorë që trajtoheshin si armiqësorë, përveç atyre
sllavë që lindën nën ndikimin e Bashkimit Sovjetik. Pushteti komunist do t’i hapë
rrugën përdorimit të emrave ilirë dhe të emrave me burim nga shqipja, të motivuar
nga LNÇ-ja dhe nga leksiku i përgjithshëm i gjuhës shqipe.5
Jashtë Shqipërisë, në ish-Jugosllavi, sidomos në Kosovë e Maqedoni, në sistemin e
emrave vetjakë do të kenë ndikim të madh ngjarjet politike që do të zhvillohen në
rrethanat e regjimit komunist. Në këto rrethana, do të dalin në pah dy drejtime. Nga
njëra anë, si rezultat i dhunës së vazhdueshme ndaj shqiptarëve, do të shtohet numri i emrave vetjakë me burim nga shqipja, si kundërpërgjigje ndaj kësaj dhune. Në
veçanti duhet përmendur faktin që kufijtë e mbyllur me Shqipërinë do të lindin një
paradigmë të pasur me emra topikë nga Shqipëria,6 të cilët akoma përdoren te
shqiptarët e këtyre trojeve e të cilët ishin jo të zakonshëm për shqiptarët e Shqipëri2

Jusuf Shpuza, Vëzhgim për emrat familjarë të shqiptarëve. Idromeno, Shkodër, 1998, f. 148.
Begzad Baliu, Gjendja e toponimisë shqiptare në Ballkan, Era, Prishtinë 2004, f. 25.
4
Po aty, f. 19.
5
Jusuf Shpuza, Vëzhgim për emrat familjarë të shqiptarëve. Idromeno, Shkodër, 1998, f. 149.
6
Nebi Caka & Ali Caka, Motivimi i emërtimit të fëmijëve në Kosovë 1912-2008, Alb Shkenca Aktet,
vol. III. 4, 2010, f. 556.
3
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së. Nga ana tjetër, do të dalë në pah tendenca nga ana e pushtetit të kohës për pengimin me çdo kusht të përhapjes së këtyre emrave.
Sidomos në Maqedoni, situatat politike do të ndikojnë dukshëm në rrjedhën e
zhvillimit natyror të sistemit antroponimik të shqiptarëve, në një kohë kur ky sistem, i stërngarkuar nga ndikimi oriental, po shkonte drejt pasurimit të vazhdueshëm me emra me burim nga shqipja. Kjo lë të kuptohet që te shqiptarët e Maqedonisë, megjithëse me hapa jo shumë të shpejtë, po rritej në vazhdimësi ndërgjegjësimi onomastik.7 Faktori politik i kohës do të vazhdojë politikat e mëhershme kundrejt shqiptarëve, duke vënë gisht edhe në toponiminë shqiptare, e cila do t’i nënshtrohet një procesi të sllavizimit të dhunshëm, ndërkohë që do të vazhdojë edhe
procesi i sllavizimit të patronimeve të shqiptarëve përmes shtimit të prapashtesave
sllave, të cilat akoma vazhdojnë t’i bartin një numër i shqiptarëve të kësaj ane.8 Në
rrethanat kur në ish-Jugosllavi do të ndodhin zhvillime të shumta politike, sidomos
pas demonstratave të viteve të 60-ta, e në veçanti të viteve të 80-ta, të cilat do të
paraqesin një kthesë të madhe në zinxhirin e rrethanave shoqërore-politike, RS e
Maqedonisë do të jetë qendra ku u eksperimentua më së shumti me të drejtat elementare të shqiptarëve. Në këtë Republikë, krahas masave të shumta të dhunshme,
të cilat rezultuan me diferencime ideopolitike e me largim nga puna të shumë intelektualëve shqiptarë, me burgosje e me një censurë të hatashme në sferën e kulturës
e të arsimit shqip, organet e pushtetit të atëhershëm do të ndryshojnë edhe ligjin
ekzistues për emrin personal. Ky ligj, të cilin me propozim të Këshillit të RSM-së9
do ta sjellë Kuvendi i RS të Maqedonisë më 17 dhjetor të vitit 1985, do t’i presë
udhën një numri të konsiderueshëm të emrave vetjakë shqiptarë dhe do të prekë
rëndë indin shqiptar. Në nenin 1 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
emrin personal, ndër të tjera, thuhet: “Emri personal nuk guxon të nxisë urrejtje
nacionale apo fetare ose të fyejë moralin publik”. Më tej, në nenin 2 të këtij Ligji
thuhet: “Në librin amzë të të lindurve nuk mund të regjistrohet emri personal i cili
nxit urrejtje apo intolerancë nacionale a fetare ose me të cilin fyhet morali publik”.10 Megjithëse në këto dy nene të këtij ligji nuk thuhet në mënyrë të drejtpërdrejtë se me këtë ligj do të ndalohen për përdorim pikërisht emrat vetjakë shqiptarë
me karakter kombëtar, ekzistojnë dokumente arkivore të cilat e vërtetojnë këtë. Në
7

Këtë mendim e mbështesim në rezultatet e hulumtimeve në terren mbi fondin e emrave vetjakë të
shqiptarëve të Maqedonisë, sipas të cilave përqindja e emrave me burim nga shqipja, nga viti 19902000 në vazhdimësi është rritur, megjithatë nuk e ka tejkaluar përqindjen e emrave orientalë. Shih për
më tepër: Hidajete Azizi, Sistemi antroponimik e patronimik i shqiptarëve të Maqedonisë (disertacion), f. 143.
8
Po aty, f. 284.
9
Propozim-ligj, Propozim për sjelljen e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal. Propozues: Këshilli Ekzekutiv i Kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë; Përfaqësues:
Mr. Lubomir Varoshlija, anëtar i Këshillit dhe sekretar republikan i Ministrisë së Punëve të Brendshme; I deleguar: Kiro Koshtanov, nënsekretar në Sekretariatin Republikan për Punë të Brendshme.
ASHRM, Shkup.
10
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal, “Gazeta zyrtare e RSM-së” nr.
41/85, f. 1018.
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Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, studiuesi Q. Lita11 gjen një dokument në fondin 427 në të cilin jepet Analiza e Komitetit Komunal të Lidhjes së
Komunistëve për Tetovë, dërguar Kryesisë së Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë. Ne këtë dokument, ndër të tjera, thuhet: “Janë shfrytëzuar edhe forma tjera perfide për manifestimin e nacionalizmit dhe separatizmit
shqiptar. Kështu për shembull me emërtimin të fëmijëve të porsalindur që asocojnë
në qytete, male dhe lumenj nga Shqipëria (Tirana, Elbasan, Berat, Valon, Shkodran, Mat, Labinot), në simbole nacionale (Flamur, Shqipe, Shqipkuqe, Shqipdashnor) dhe të heronjve kombëtar nga Shqipëria (Martanesh, Kastriot), ndërsa hasen edhe kësi emrash: Kushtrim, Liridon, Arbnesh, Arbnesha, Alban, Albana, të cilët nxisin nacionalizëm dhe në njëfarë forme përkujtojnë personalitete dhe ngjarje
karakteristike nga historia e Shqipërisë”.12
Siç mund të shihet nga ky dokument, tanimë është shumë e qartë se cilët ishin ata
emra që ishin vënë në shënjestër të pushtetit të atëhershëm. Megjithatë, mbështetur
në rezultatet e analizës që i kemi bërë fondit të emrave vetjakë të shqiptarëve në
pjesën dërrmuese të viseve të banuara me shqiptarë në Maqedoni, mbështetur edhe
në kontaktet e drejtpërdrejta me njerëz të cilët janë dëshmitarë të gjallë të këtij procesi, si dhe në përvojën individuale, e një përvojë të këtillë ka pothuajse çdo familje shqiptare në Maqedoni, rezulton që lista e emrave të censuruar është shumë më e
gjatë e më e larmishme sesa kjo që paraqitet në këtë dokument. Kjo listë, para së
gjithash, përfshinte emra me burim nga shqipja, në të shumtën e rasteve të motivuar nga ndjenja patriotike dhe liridashëse, si: Liridon, Ditlir, Kushtrim; Shqiptarie, Etnik, Atdhetar e Atdhe, Patriot, Besfort, Luftim, Luftime, Betim, Kushtrim, Jehona, Trim, Flakran, Guximtar, Heroina, Qëndrim, Durim,Fitim, Triumf, Fitore,
Çlirim e Çlirimtare, Shpëtime e të ngjashëm; dhe emra të onomastikonit shqiptar,
si: Milot, Vlorjan, Shkodran, Shqipërie, Delvina, Saranda, Elbasane, Vlora, Aulona, Preveza, Janina, Arta, Lihnida, Dibran, Kosovare, Albulena, Mirdita, Dukagjin, Kelmend, Lumjan, Matjan,Shkumbin, Erzen, Valbon e Valbona, Drini me variantet: Drilon, Drinor, Valdrim, Valdrin, Valdrina e Laudrina; Vjosa, Vjosana,
Jon me variantet: Erijon e Jonyla, Adriatik; Korab, Tomor, Gramoz, Shkëlzen etj.
Emra të cilëve iu pre hovi i përdorimit ishin edhe ata që lidhen me personalitete
nga historia nacionale: Gent, Agron, Bardhyl, Teuta, Kastriot; nga letërsia shqiptare: Jeronim, Migjen, Fanol, Asdren etj.; emra që lidhen me emrat e fiseve ilire: Arbnesh, Alban, Albana, Dardan, Arbër, Arbëresha, Arvanita, Taulant, Ilir etj., dhe
në veçanti, emra që asocojnë në simbole kombëtare, respektivisht që lidhen me çështjen e flamurit: Flamur, Valon, Nëntor, Shqipe, Shqiponjë e të ngjashëm. E, për
ta dëshmuar edhe më tej faktin që ky ligj ishte sjellë pikërisht për të censuruar vetëm emrat shqiptarë dhe për të penguar hovin e përdorimit të tyre, por jo edhe emrat e etnive të tjera, po përmendim emrin Liri. Ky emër, para se të sillej ky ligj,
ishte mjaft i frekuentuar, sidomos pas përfundimit të Luftës II Botërore meqë, në të
shumtën e rasteve, asoconte në lirinë nga okupimi fashist. Pas sjelljes së këtij ligji,
11
12

Qerim Lita, Çështja shqiptare në RSFJ 1981-1990, SHHSHM, Shkup 2014, f. 316.
Po aty, f. 322
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emri Liri futet në “listën” e emrave të censuruar, me arsyetimin se ky emër mund të
përdorej me një konotacion tjetër, atë të lirisë që e kërkonin shqiptarët, e me këtë
mund të shkaktonte edhe intolerancë nacionale. Mirëpo, ky emër, me të njëjtin
kuptim, për pushtetin e atëhershëm nuk paraqiste intolerancë nacionale kur përdorej nga bashkësitë e tjera etnike në Maqedoni, si bie fjala kur përdorej me trajtën
sllave, Sllobodan/Sllobodanka, dhe me atë turke Özgür, të cilat ishin krejtësisht të
lira për përdorim. Fatin e njëjtë e kishte edhe emri Flamur, i cili në fillimet e shtetit
të ri komunist ishte mjaft në përdorim, meqë supozohej se asoconte në flamurin
komunist, mirëpo, pas sjelljes së këtij ligji, ky antroponim tanimë supozohej se asoconte në flamurin kombëtar shqiptar, dhe prandaj trajtohej si emër me “motive nacionaliste”.
Nga kontaktet e drejtpërdrejta me qytetarët gjatë vjeljes së materialit në terren na
është bërë e njohur se, jo vetëm emrat e sipërpërmendur, që mund të jenë përdorur
me motive patriotike, por edhe emra të tjerë, me kuptime nga më të ndryshmet,
mjafton të kenë qenë me burim nga shqipja, ka ndodhur që të mos jenë regjistruar
në librat amzë të të lindurve. Shpeshherë ka ndodhur që të pritet për një kohë të caktuar deri sa emri, për të cilin janë përcaktuar prindërit, ka kaluar nëpër filtrat e organeve burokratike për të marrë leje për regjistrim. Kështu për shembull, nga të
dhënat e individëve të intervistuar13 kuptojmë që edhe emra si Shkëlqim, Valmir,
Valdrin, Lulkuqe e shumë të tjerë, që nuk mund të kenë pasur ndonjë konotacion
patriotik a atdhetar, ose që nuk kanë qenë të lidhur me emra toponimikë nga Shqipëria, në zyra të caktuara të gjendjes civile nuk janë regjistruar.
Nga të dhënat që i kemi gjetur në regjistrat e zyrave të gjendjes civile na bëhet e ditur që shumë emra të këtillë që nuk kanë mundur të regjistrohen, prindërit janë detyruar që t’i ndërrojnë me emra të tjerë me burim të huaj, si bie fjala: në vend të
emrit Arbnora, është regjistruar emri internacional Nora; në vend të emrit Kelmend, është regjistruar emri me burim oriental Beadin, në vend të emrit Artan është
regjistruar emri i krishterë Anton etj. Të gjithë këta emra në librat amzë14 shoqërohen me nga një vërtetim i cili tregon që këta emra janë zëvendësuar më vonë me
emrat gjegjës shqiptarë të cilët, sipas të dhënave nga kontaktet e drejtpërdrejta me
njerëzit në terren, që në fillim kanë qenë synim i prindërve.
Një e vërtetë tjetër e cila na del në pah nga regjistrat e zyrave të vendit për këtë periudhë kohore është se, megjithëse të ndaluar me ligj, një numër i konsiderueshëm i
këtyre emrave gjenden të regjistruar në librat amzë. Natyrshëm lind pyetja se si ka
mundur të ndodhte që herë-herë të jenë regjistruar edhe këta emra të ndaluar me
ligj? Kjo gjithsesi që lidhet me mënyrën se si është praktikuar ky ligj, respektivisht
me metodat që janë përdorur për ta vënë në jetë këtë ligj.
Në shpjegimin e arsyeve për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal
vërtetohet se e drejta për regjistrimin e emrit personal i lihet nëpunësve shtetërorë,
respektivisht ofiqarëve të gjendjes civile. Pra, fati i përdorimit të emrave me burim
nga shqipja, ose thënë ndryshe, përcaktimi se cili emër mund të regjistrohej e cili
13
14

Në drejtorinë e shkollës fillore “Naim Frashëri”, Tetovë.
Në zyrën e gjendjes civile në fshatin Shipkovicë.
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jo, i është lënë në dorë ofiqarëve. Në këtë dokument, ndër të tjera thuhet: “Ekziston
një numër i caktuar i qytetarëve të cilët fëmijëve të vet i vendosin emra që janë në
kundërshtim me moralin publik, dhe disa prej tyre manifestojnë intolerancë etnike
dhe fetare”. Më tutje: “...Për shkak të këtyre arsyeve, propozohet që Ligji për emrin personal të ndryshohet dhe të plotësohet me atë që do t’i mundësohet organit
kompetent për regjistrimin e fëmijëve që ta refuzojë kërkesën për emërtimin e fëmijës apo për ndërrimin e emrit nëse konstatohet se nuk ka arsye të qëndrueshme për
të, gjegjësisht nëse me emërtimin e fëmijës apo me ndërrimin e emrit nxit urrejtje
nacionale dhe fetare dhe nëse ofendon moralin publik”.15 Për ta zbatuar këtë ligj në
përpikëri, ofiqari do të duhej të kishte instruksione të sakta në mënyrë që të dinte
me saktësi se cilët emra do të duhej të refuzoheshin. E për këtë, do të duhej, ose të
kishte një listë të emrave të censuruar, ose të dinte kuptimin e tyre, me qëllim që të
mos lejonte të regjistroheshin emrat “që manifestojnë intolerancë etnike”. Se a ka
pasur vërtetë një listë të tillë me emra me burim nga shqipja, të “rrezikshëm për atë
kohë”, nuk mund ta themi me saktësi. Edhe përkundër hulumtimeve tona rreth kësaj problematike në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, ne nuk kemi
arritur të kemi në dorë një dokument të tillë, edhe pse, ekzistojnë mjaft të dhëna të
tjera, sidomos nga organet partiake të Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë, që
flasin për emrat e ndaluar. Ekzistimin e një liste të tillë na e kanë konfirmuar edhe
disa ofiqarë që kanë punuar në atë kohë, madje edhe të komunitetit maqedonas,16 të
cilët i kemi kontaktuar gjatë vjeljes së materialit në terren. Mirëpo, edhe ky qëndrim i ofiqarëve nuk mund të argumentohet me fakte. Një rast konkret i cili flet për
refuzimin e një emri me burim nga shqipja e me konotacion patriotik, siç është emri Çlirim, dhe zëvendësimin e tij me një emër tjetër, po ashtu me burim nga shqipja
dhe me konotacion patriotik, siç është emri Herolind,17 na bën të mendojmë që, nëse një listë e këtillë ka ekzistuar, do të kishte qenë e mundur që ajo të mos e përfshinte tërë korpusin e emrave shqiptarë të cilët nuk ishin të përshtatshëm për politikën e kohës. Nga ana tjetër, nëse një listë e tillë nuk ka ekzistuar, do të kishte qenë shumë e natyrshme që të gjithë nëpunësit administrativë, që kanë bërë regjistrimin e fëmijëve në librat amzë, të mos e kenë ditur kuptimin e secilit emër që do të
regjistrohej. Prandaj, kjo mund të jetë njëra ndër arsyet pse disa nga emrat e ndaluar për përdorim janë lejuar që të regjistrohen. Megjithatë, arsyeja kryesore për
regjistrimin ose jo të këtyre emrave të ndaluar me ligj supozojmë që është përkatësia etnike e nëpunësve administrativë të cilët i kanë regjistruar emrat vetjakë në librat amzë të të lindurve. Këtë supozim e mbështesim në rezultatet e analizës që i
është bërë korpusit të emrave vetjakë të vjelë nga librat amzë të shkollave dhe nga
Propozim-ligj, Propozim për sjelljen e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal. Propozues: Këshilli Ekzekutiv i Kuvendit të Republikës Socialiste të Maqedonisë; Përfaqësues:
Mr. Lubomir Varoshlija, anëtar i Këshillit dhe sekretar republikan i Ministrisë së Punëve të Brendshme; I deleguar: Kiro Koshtanov, nënsekretar në Sekretariatin Republikan për Punë të Brendshme.
ASHRM, Shkup.
16
Në zyrën e vendit në Miletinë, Tetovë.
17
Sipas të dhënave të ofiqarit në zyrën e vendit në Shipkovicë.
15
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librat amzë të të lindurve në zyrat e vendit të vendbanimeve të ndryshme. Veçmas
janë trajtuar vendbanimet ku ofiqarët kanë qenë të përkatësisë etnike shqiptare18
dhe veçmas vendbanimet ku ofiqarët kanë qenë të përkatësive të tjera etnike,19 në
të shumtën e rasteve, të përkatësisë etnike maqedonase. Mbështetur në këto rezultate, konstatojmë që në pjesën dërrmuese të zyrave të vendit ku ofiqarët kanë qenë
shqiptarë dhe më “të guximshëm”, këta emra i gjejmë të regjistruar në numër të
konsiderueshëm, ndërkohë që në zyrat e vendit ku ofiqarët kanë qenë të përkatësive
të tjera etnike, këta emra pothuajse fare nuk gjenden të regjistruar në librat amzë.
Analizën mbi fondin e emrave të vjelë vetjakë e kemi fokusuar në dy periudha, para dhe pas sjelljes së Ligjit për emrin personal. Më konkretisht, periudha e parë
përfshin emra të regjistruar nga fillimi i viteve të 80-ta deri në vitin 1985, vit ky
kur sillet ligji. Periudha e dytë përfshin emra të regjistruar pas sjelljes së Ligjit, nga
viti 1986 deri në fund të viteve të 80-ta, atëherë kur ky ligj ishte në fuqi.
Me qëllim që të nxjerrim në pah sa më qartë se çfarë ndikimi pati aso kohe ky ligj
në procesin e përgjithshëm të emërvënies te shqiptarët e Maqedonisë, çdoherë duke
u mbështetur në kriterin e përkatësisë etnike të nëpunësve administrativë në zyrat e
vendit ku regjistroheshin fëmijët, po japim një pasqyrë përmes tabelave në të cilat
jepet rritja, respektivisht rënia e përqindjes së emrave me burim nga shqipja për periudhën e parë dhe për periudhën e dytë.
Të dhënat në tabelat në vijim paraqesin përqindjen e përdorimit të emrave me burim nga shqipja në komunat ku nëpunësi administrativ ka qenë i përkatësisë etnike
joshqiptare:
Rajoni i Shkupit20
Periudha I
Viti
1981
1983
1984
1985
Periudha II
1986
1987
1988
1989/90

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë

Numri i emrave me
burim nga shqipja

Përqindja

144
80
100
100

23
14
24
15

16%
18%
24%
15 %

100
100
90
170

16
16
22
30

16%
16%
24,5%
17%

18

Në fshatrat Zajaz, Ladorishtë, Shipkovicë e Rashçe.
Në fshatrat Saraj, Garanë, Misllodezhdë, Çellopek e në qytetin e Kumanovës.
20
Fshati Saraj / shkolla fillore “Dituria”.
19
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Rajoni i Kërçovës21
Periudha I
Viti
1983
1984
Periudha II
1986
1987
1989

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
101
100

Numri i emrave me
burim nga shqipja
63
65

Përqindja
62 %
65 %

100
100
100

50
56
60

50 %
56 %
60 %

Rajoni i Strugës22
Periudha I
Viti
1983
1984
Periudha II
1986
1987
1988

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
18
19

Numri i emrave me
burim nga shqipja
11
14

Përqindja
61 %
74%

16
24
33

10
14
21

62,5%
58%
60%

Rajoni i Tetovës23
Periudha I
Viti
1981/82
1983
1984
1985
Periudha II
1986
1987

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
93
65
69
52

Numri i emrave me
burim nga shqipja
22
10
13
10

Përqindja
23,6%
15%
19%
19 %

75
74

11
10

14%
13,5%

21

Fshati Garanë / shkolla fillore “Milto Gura”.
Fshati Misllodezhdë / shkolla fillore “Ariz Mena”.
23
Fshati Çellopek / zyra e gjendjes civile në fshatin Miletinë.
22
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1988
1989

70
13

10
5

14%
38%

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
174
200
77
222

Numri i emrave me
burim nga shqipja
65
71
27
72

Përqindja
37%
33,5%
35%
32%

32
235
100
100

7
66
33
33

22%
28%
33%
33%

Rajoni i Kumanovës24
Periudha I
Viti
1981/82
1983
1984
1985
Periudha II
1986
1987
1988
1989

Të dhënat konkrete në tabelat e mësipërme tregojnë që në periudhën e parë, nga fillimi i viteve të 80-ta e deri në vitin 1985, para se të sillej Ligji, përqindja e emrave
me burim nga shqipja në vazhdimësi vjen duke u rritur pothuajse në të gjitha rajonet e banuara me shqiptarë ku është vjelë materiali. Përjashtim bëjnë rajoni i Tetovës dhe i Kumanovës ku kjo përqindje është më e madhe gjatë vitit 1981/82. Kjo
përqindje më e madhe krahas viteve që pasojnë, mbase mund të shpjegohet me euforinë që krijohet te popullata e kësaj ane nën ndikimin e rrethanave politike që
zhvillohen atë kohë e që kulmojnë me demonstratat në vitin 1981 dhe që reflektohen edhe këtu në Maqedoni.
Rezultatet e këtyre tabelave gjithashtu e konfirmojnë qëndrimin tonë se në periudhën e dytë, pra pas sjelljes së Ligjit (në dhjetor të vitit 1985), numri i emrave
me burim nga shqipja shënon ulje në të gjitha pikat e grumbullimit të emrave vetjakë ku, sipas të dhënave nga terreni, regjistrimi i këtyre emrave është bërë nga
nëpunësit administrativë joshqiptarë. Kjo rënie e përqindjes së emrave me burim
nga shqipja vërehet pikërisht në vitin 1986, që do të thotë menjëherë pas hyrjes së
ligjit në fuqi. Nga pasqyra e dhënë mund të shihet se ulja e përqindjes së emrave
me burim nga shqipja, nga viti 1984 (një vit para se të sillej ligji) në vitin 1986 (pas
ligjit), varësisht nga zyrat e vendit ku janë regjistruar fëmijët, shkon nga 5% deri në
15%. Një konstatim tjetër ka të bëjë edhe me faktin që përqindja e këtyre emrave
pas hyrjes së ligjit në fuqi e deri në fillim të viteve të 90-ta, në disa nga vendbanimet, si në Kërçovë, Strugë e Kumanovë, asnjëherë nuk e arriti përqindjen e periudhës paraprake, pra të viteve para se të sillej ky ligj.
24

Në Kumanovë / shkolla fillore “Bajram Shabani”.
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Për komunat ku zyrat e vendit udhëhiqeshin nga nëpunës administrativë të përkatësisë etnike shqiptare, të dhënat përmes tabelave na shfaqin një pasqyrë pak më
ndryshe, si në vijim:
Rajoni i Kërçovës25
Periudha I
Numri i përgjithshëm i
Viti
emrave të vjelë
1981
184
1983
100
1984
178
Periudha II
1986
78
1987
179
1988
56

Numri i emrave me
burim nga shqipja
113
79
107

Përqindja
61,5%
79 %
60%

39
97
38

50%
55%
68%

Rajoni i Strugës26
Periudha I
Viti
1982
1983
Periudha II
1986
1987

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
108
79

Numri i emrave me
burim nga shqipja
78
58

Përqindja
72%
73 %

92
98

63
55

68%
56%

Rajoni i Tetovës27
Periudha I
Viti
1982
1983
1985
Periudha II
1986
1987
1988/89

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
80
80
51

Numri i emrave me
burim nga shqipja
44
42
26

Përqindja
55%
52,5 %
51%

44
50
71

24
27
40

54%
54 %
56%

25

Fshati Zajaz / shkolla fillore “Rushit Rexhë Zajazi”.
Fshati Ladorishtë / shkolla fillore “Ashim Agushi”.
27
Fshati Shipkovicë / zyra e gjendjes civile në Shipkovicë.
26
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Rajoni i Shkupit28
Periudha I
Viti
1980
1981
1983
1984
Periudha II
1986
1987
1988
1989

Numri i përgjithshëm i
emrave të vjelë
100
70
50
40

Numri i emrave me
burim nga shqipja
23
22
20
16

Përqindja
23%
31%
40%
40 %

37
100
40
158

6
27
8
46

16%
27%
20%
29%

Siç mund të vërehet, edhe të dhënat në tabelat e mësipërme, të cilat përmbledhin
rezultatet e analizës së materialit antroponimik në vendbanimet ku nëpunësit administrativë kanë qenë të përkatësisë etnike shqiptare, flasin për një zvogëlim të numrit të emrave me burim nga shqipja. Mirëpo, ky zvogëlim nuk është aq i dukshëm
krahasuar me atë në vendbanimet ku nëpunësit administrativë kanë qenë të etnitetit
maqedonas ose të etniteteve të tjera. Kështu për shembull, në rajonin e Tetovës, në
fshatin Shipkovicë (ku ofiqari ka qenë shqiptar) nuk kemi fare ulje të përqindjes së
emrave me burim nga shqipja, përkundrazi kemi një rritje për 3%, krahasuar me uljen në përqindje (prej 5%) që shënohet në po të njëjtin rajon, në fshatin Çellopek
(ku ofiqari ka qenë maqedonas). Edhe në vendet e tjera ku ofiqarët kanë qenë
shqiptarë vërehet një ulje në përqindje, por kjo nuk është aq e theksuar. Për shembull, nëse në rajonin e Strugës, në fshatin Ladorishtë (ku ofiqari ka qenë shqiptar),
kemi një ulje vetëm për 5%, në fshatin Misllodezhdë (ku ofiqari ka qenë maqedonas), kjo ulje arrin në 12%. Po kështu ndodh edhe në rajonet e tjera, si për shembull
në atë të Kërçovës, në fshatin Zajaz, ku vërehet një ulje prej 10%, krahasuar me uljen më të madhe në fshatin Garanë, me 15%. Nga kjo skemë e përgjithshme,
përjashtim bën rajoni i Shkupit. Për fshatin Rashçe të këtij rajoni, rezultatet e analizës sonë tregojnë që, megjithëse ofiqari ka qenë shqiptar, numri i përqindjes së
emrave me burim nga shqipja në këtë fshat shënon një ulje shumë më të theksuar
në krahasim me rajonet e tjera. Arsyet pse rajoni i Shkupit në vazhdimësi ka
shënuar një numër më të ulët të emrave me burim nga shqipja29 mund të jenë të
ndryshme. Mund të supozohet që zbatimi i ligjit si dhe presioni shtetëror-admi28

Fshati Rashçe / shkolla fillore “Drita”.
Në rajonin e Shkupit, që nga viti 1990-2000, numri i emrave me burim nga shqipja ka qenë na vazhdimësi shumë më i ulët sesa në të gjitha rajonet e tjera të banuara me shqiptarë në territorin e Maqedonisë. Për më tepër, shih: Hidajete Azizi, Sistemi antroponimik e patronimik i shqiptarëve të Maqedonisë (disertacion), f. 148.
29
Po aty, f. 284.
29
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nistrativ mund të ketë qenë shumë më i shprehur në rajonin e Shkupit, si kryeqendër, sesa në rajonet e tjera. Nga ana tjetër, niveli i ulët i arsimimit dhe sidomos
ndikimi i fuqishëm fetar te popullata e kësaj ane ka bërë që ndërgjegjësimi onomastik të ketë një nivel më të ulët të zhvillimit krahasuar me rajonet e tjera. Për
këtë arsye, emrat me burim nga gjuhët orientale e me karakter fetar në këtë rajon në
vazhdimësi do të jenë në epërsi në krahasim me emrat me burim nga shqipja. Kësaj
situate mund t’i ketë ndihmuar edhe fakti se në këtë rajon, ndikimi nga Shqipëria, i
cili realizohej, para së gjithash, nëpërmjet mjeteve të informimit në zonat kufitare
me këtë shtet, ishte i mangët. Në këtë rast mund të përshtatej edhe mendimi i
qëlluar i studiuesit Bidollari i cili thotë që emrat vetjakë ‘shërbejnë edhe si dëshmi
e nivelit kulturor të brezit që i vë’.30
Të dhënat që u shpalosën deri më tani në lidhje me gjendjen e sistemit antroponimik të shqiptarëve të Maqedonisë kanë të bëjnë vetëm me numrin e përgjithshëm të
përdorimit të emrave me burim nga shqipja. Nëse korpusit tonë të emrave vetjakë i
hedhim një sy nga këndvështrimi i emrave të cilët qenë të ndaluar për përdorim me
anë të ligjit, atëherë mund të konstatojmë se pothuajse në të gjitha vendet ku është
vjelë materiali, këta emra janë gjetur me një përdorim tejet të kufizuar, e në disa
vende edhe aspak të regjistruar, sidomos gjatë vitit 1986. Në të vërtetë, këta janë
ata emra të cilët, pasi u censuruan me ligj, e ulën dukshëm përqindjen e përgjithshme të emrave me burim nga shqipja.
Po të shikohet nga një këndvështrim përgjithësues gjendja e sistemit të emërtimit të
shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, mund të thuhet se ky ligj, që lindi si rezultat i
gjendjes së krijuar politike në Maqedoninë komuniste dhe i cili në viset e banuara
me shqiptarë për një periudhë të caktuar kohore i preu rrugën një numri të konsiderueshëm të emrave kombëtarë, vetëm ndihmoi në përkeqësimin e gjendjes së përgjithshme të këtij sistemi të emërtimit, meqë edhe vet ndërgjegjësimi i përgjithshëm onomastik i shqiptarëve këtu në Maqedoni nuk kishte një nivel shumë të
kënaqshëm, megjithëse nga brezi në brez po vërehej një ngritje e ngadalshme e
këtij ndërgjegjësimi në drejtim përdorimit të emrave me burim nga shqipja.
Këto fakte edhe njëherë mund të përdoren për të dëshmuar se si faktorët e ndryshëm jashtëgjuhësorë, në rastin konkret rrethanat politike, ndikojnë në kahen që
mund të marrë zhvillimi i sistemit të emërtimit. Në këtë mënyrë, emrat vetjakë
mund të dëshmojnë fuqishëm për rrethanat shoqërore-politike të një etnie, në një
vend të caktuar, në një kohë të caktuar.

Përmbyllje
Emrat vetjakë të popujve të ndryshëm flasin për botëkuptimin e shpirtin e këtyre
popujve dhe për rrethanat e ndryshme shoqërore-historike nëpër të cilat kanë kaluar. Sistemi i emërtimit të popujve të ndryshëm ruan me fanatizëm në gjirin e vet
30

Çlirim Bidollari, Tradita dhe risi në fondin e emrave të shqiptarëve (antroponimikoni i shqiptar),
Studime filologjike 1-2, 2001, f. 53.
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gjurmë të moçme, vlera e të cilave nuk ka çmim. Ky sistem njëkohësisht është edhe
i hapur, i gatshëm të pranojë çdo risi që vjen nga jashtë. Mirëpo, jo çdo risi pranohet me vullnet të mirë. Kahen e zhvillimit e pamjen e sistemit të emrave vetjakë e
dirigjojnë faktorë të shumtë e të ndryshëm. Disa prej tyre mund të jenë edhe të
dhunshëm. I tillë ishte edhe faktori politik në RS të Maqedonisë i cili me ligj ndaloi
përdorimin e një numri të konsiderueshëm të emrave me burim nga shqipja. Ishin
këta emra të cilët për pushtetin e atëhershëm trajtoheshin si emra të cilët “fyejnë
moralin publik dhe nxitin urrejtje apo intolerancë nacionale a fetare”. Në të vërtetë,
këta ishin emrat kombëtarë shqiptarë që shprehnin ndjenja liridashëse, emra të personaliteteve të shquara shqiptare dhe emra të motivuar nga toponimia shqiptare.
Ndalimi me ligj për regjistrimin e këtyre emrave do të ndikojë dukshëm në dëm të
sistemit të emërtimit te shqiptarët e Maqedonisë në kohën e ish-Jugosllavisë. Ky
konstatim dëshmohet pas analizës së bërë në këtë punim mbi materialin antroponimik të vjelë në terren në viset e banuara me shqiptarë në Maqedoninë e Veriut.
Pas 17 dhjetorit të vitit 1985, atëherë kur sillet ky ligj, do të vërehet një rënie e
dukshme e përqindjes së emrave vetjakë me burim nga shqipja. Sistemi i emërtimit
te shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, që nga kjo datë e deri në fillim të viteve të
90-ta, nuk do të mund ta rikthejë valën e përdorimit të emrave me burim nga shqipja e cila pësoi rënie të dukshme sidomos në vitin 1986.
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HOMONIMIA E MBARESAVE RASORE NË
GJUHËN SHQIPE DHE NË GJUHËN LATINE
ABSTRAKT
Struktura gramatikore e gjuhës shqipe dhe e gjuhës latine vjen si rezultat i
zhvillimit të gjatë historik të cilin e kanë kaluar këto dy gjuhë nga bazat e gjuhës
indoeuropiane. Pavarësisht dallimeve që kanë ndodhur si rrjedhojë e zhvillimit të
brendshëm të të dy gjuhëve, megjithatë janë ruajtur edhe shumë karakteristika të
përbashkëta, Kjo mund të sqarohet jo vetëm me trashëgiminë e përbashkët, por
edhe me rrugët që ato i kanë ndjekur gjatë shekujve.
Në këtë punim, duke u nisur në parimet e metodës historiko-komparative si edhe
në parimet e metodës kontrastive, do të përpiqemi t’i analizojmë karakteristikat
morfosintaksike të dy sistemeve rasore, gjegjësisht dukurinë e homonimisë së
mbaresave rasore, e cila ka sjellë edhe deri sinkretizimi i disa rasave.
Meqenëse zhvillimi i gjuhëve nuk u nënshtrohet parimeve të njëjta dhe shkalla e
zhvillimit nuk mund të jetë e njëjtë, ne do të përpiqemi që në këtë punim të vëmë
në pah gjendjen e secilës gjuhë duke i përcaktuar qartë karakteristikat e
trashëguara nga gjuha indoevropiane si edhe ndryshimet që i karakterizojnë këto
dy gjuhë sa i përket homonimisë së mbaresave rasore dhe dukurisë së
sinkretizimit të disa rasave. Pra, me këtë rast do të vërejmë se cilat rasa janë
homonime në gjuhën shqipe dhe cilat në gjuhën latine dhe si dhe sa ka ndikuar
dukuria e sinkretizimit në pakësimin e numrit të rasave në të dy sistemet
përkatëse në krahasim me sistemin e vjetër rasor të gjuhës indoeuropiane .
Falët çelës: homonimia, mbaresat rasore, sinkretizimi, gjuha shqipe, latine.

*
**

Hyrje
Sistemin rasor të trashëguar nga gjuha e vjetër indoeuropiane më së miri e ka ruajtur indishtja e vjetër, gjegjësisht sanskritishtja, me tetë rasa: emërore, gjinore, dhanorja, kallëzorja, thirrore, rrjedhore, vendore dhe instrumentale. Por, si te gjuhët e
tjera të cilat e kanë reduktuar numrin e rasave, ashtu edhe te gjuhët që e kanë ruajtur më shumë sistemin rasor, ka vepruar sinkretizimi. Kështu mund të thuhet edhe
për sanskritishten ku të tetë rasat dalloheshin nga njëra- tjetra në numrin njëjës me
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anë të mbaresave, edhe atë vetëm te emrat e lakimit me -õ, kurse te emrat e lakimeve të tjera, rasa emërore me thirroren dhe rasa gjinore me rrjedhoren dalin me
mbaresa të njëjta. Dukuria e njëjtë ka ndodhur edhe në numrin shumës, ku
përshkak të veprimit të sinkretizimit kjo gjuhë ka pasur gjashtë rasa.1
Numri i rasave në të dy gjuhë, duke i krahasuar me gjuhën e vjetër indoeuropiane,
është pakësuar, kështu që gjuha shqipe numëron pesë rasa edhe atë: emërore, gjinore, dhanore, kallëzore dhe rrjedhore. Meqë në gjuhën shqipe emrii ka trajtën e
shquar dhe të pashquar edhe numri i formave rasore është i dyfishuar.
Për dallim nga gjuha shqipe, gjuha latine gjuha latine numëron gjashtë rasa:
emërore, gjinore, dhanore, kallëzore, thirrore dhe rrjedhore, mirëpo meqë nuk ka as
nyje të shquar as të pashquar, ajo ka vetëm nga një formë për secilën rasë.
Në gjuhën shqipe ka më pak forma rasore reale si rezultat i reduktimit të rrokjeve
fundore, analogjisë dhe zgjerimit analog të disa formave në tjera rasa.2 Edhe në latinishten klasike pakësimit të numrit të rasave i ka paraprirë procesi i thjeshtësimit
të lakimit indoeuropian, i cili ishte më i pasur me forma të ndryshme morfologjike.
Ky thjeshtësim ka të bëjë me bashkimin morfologjik të dy apo më shumë rasave.3
Si rezultat i këtij procesi është krijuar homonimia e formave rasore.

1. Homonimia e mbaresave rasore në gjuhën shqipe
Në sistemin morfologjik të gjuhës shqipe ndikim të madh kanë pasur rezultatet e
ndryshimeve fonetike, në radhë të parë reduktimi i mbaresave fundore, si vokalike
ashtu edhe konsonantike, i cili si pasojë e humbjes së këtyre mbaresave ka shkaktuar përputhjen e formave gramatikore si edhe shumë homonimi të tjera morfologjike në sistemin emëror, si edhe në sistemin foljor. Gjithashtu, homonimia e
mbaresave fundore është shkaktuar si pasojë e analogjisë dhe zgjerimit analogjik të
disa formave rasore në forma tjera rasore.4
Meqë gjatë procesit të lakimit emrat nuk marrin mbaresa të njëjta, por lakohen
sipas disa modeleve, që lidhen me strukturën morfologjike, sidomos me mbaresat
fundore të tyre, atëherë është e nevojshme të përcaktohen paradigmat, sipas të
cilave lakohen grupe të veçanta emrash.5
Paradigmat e lakimit ndryshojnë varësisht nga gjuhët. Për përcaktimin e paradigmave të lakimit gjuhët mbështeten në një formë të caktuar. Në përgjithësi merret
forma e emërores, kurse në disa gjuhë ku emërorja ka pasur bjerrje të fonemave të
temës, është marrë për bazë rasa gjinore. Sipas këtij përcaktimi, gjuha shqipe ka
katër lakime. Shumë albanologë këtë përcaktim e mbështesin në temën, gjegjësisht
1

Kolec Topalli, Sistemi rasor i emrave të shqipes, Tiranë, 2009, fq. 46.
Mahir Domi, L’albanais et sa structure grammaticale, Revue des études slaves, tome 45, 1966, fq.
23, 24.
3
Rŭžena Oštra, Sur lˈévolution de la flexion nominale dans les langues romanes, in Les Études Romanes de Brno, VIII, 1975, fq. 19.
4
Mahir Domi, art. i cituar, fq. 23, 24.
5
Kolec Topalli, vepra e cituar, fq. 72.
2
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në mbaresën e emërores së shquar njëjës. Kështu lakimit të parë i takojnë emrat e
gjinisë mashkullore te cilët në emëroren e shquar njëjës marrin mbaresën -i (mal-i),
lakimit të dytë, emrat e gjinisë mashkullore të cilët në emëroren e shquar njëjës
mbarojnë me -u (mik-u), lakimit të tretë, emrat e gjini+së femërore që në emëroren
e shquar njëjës mbarojnë me -а (shtëpi-a), lakimit të katërt, emrat e gjinisë asnjanëse
të cilët në emëroren e shquar njëjës mbarojnë me -it (të folur-it) dhe -t (të ftohtë-t).
Për t’i parë më mirë paradigmat e lakimit të emrave në gjuhën shqipe, do t’i
paraqesim sipas „Wackernagel position“ në tabelën1, kuptohet të inspiruar nga
gramatikat e gjuhës shqipe (Boisson, 1975; Demiraj, 1995; Beci, 2005 e të tjerë).
Në këtë tabelë, gjithashtu do të shihen homonimitë midis formave rasore në trajtën
e pashquar.
gjin.-numri

emër.-kall.

Gjinore

Dhanore

Rrjedhore

m- njëjës

(një) mal-Ǿ (një)
mik-Ǿ

i/e/të/së/(një) mali,
miku

(një)mali, (një)
miku

(një) mali,
(një) miku

f – njëjës

(një)fushë-Ǿ

i/e/të/së/(një) fushe

(një)fushe

(një) fushe

asnj.-njëjës

(një)të folur- Ǿ

i/e/të/së/(një) të foluri

(një)të foluri

(një)të foluri

m-shumës
f-shumës

(ca) male-Ǿ (ca)
miq-Ǿ
(ca) fusha-Ǿ

i/e/të/së/(ca) maleve,
miqve
i/e/të/së/(ca) fushave

(ca) maleve, (ca)
miqve
(ca) fushave

malesh,
miqsh
Fushash

asnj.-shumës

(ca)të folura-Ǿ

i/e/të/së/ (ca) të
folurave

(ca)të folurave

të folurash

Tabela 1

Siç mund të konstatohet edhe nga tabela nr.1, gjuha shqipe nuk ka forma të
ndryshme për secilën rasë. Kështu homonimia ekziston ndërmjet mbaresave rasore
të emërores dhe kallëzores në njëjës dhe në shumës në trajtën e pashquar në të
katër lakimet.
Rasat në gjuhën shqipe kanë edhe disa karakteristika me të cilat dallohen nga
gjuhët tjera me rasa morfologjike. Kështu në katër lakimet, emërorja dhe kallëzorja
njëjës e shumës nuk kanë mbaresa rasore. Emërorja ka mbaresën zero në të katër
lakimet edhe tek emrat të cilët në gjuhën e përbashkët indoeuropiane e kishin
mbaresën -s: p.sh. gjuhë shqipe ulk, gjuhë e vjetër greke λύχος, gjuhë latine lupus
(<*lupos). Si në gjuhën e vjetër greke ashtu edhe në gjuhën shqipe, kallëzorja e
kishte mbaresën -n, e cila e ka origjinën nga zhvillimi i mbaresës indoeuropiane
*m. Megjithatë, kjo mbaresë është zhdukur në trajtën e pashquar të kallëzores ku
ka qënë mbaresë fundore, por është e ruajtur në trajtën e shquar të kallëzores me
ndihmën e nyjës së prapme. Për shembull: Ja një libër (kallëzore e pashquar),
shikoje librin (kallëzore e shquar).6
6

Mahir Domi, art i cituar, 1966, fq. 24.
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Arsyet e njëjtësimit të formave rasore të emërores dhe kallëzores i studiuan dhe i
analizuan një numër i madh i gjuhëtarëve. Parashtrohej pyetja nëse shkaku i
njëjtësimit të formave rasore ishte shfaqja e një sinkretizimi të vërtetë apo rënia e
tingujve në fund të fjalës. Këtë koncept, Marouzeau7 e definon vetëm si rezultat i
kalimit të funksioneve të një apo dy rasave të zhdukura në barrë të një rase tjetër.
Në historinë e shqipes së parashkruar njëjtësimi morfologjik i kallëzores së një
emri të gjinisë mashkullore apo femërore me emëroren përkatëse nuk ka qenë
dukuri e një sinkretizimi të vërtetë, por një bashkëndeshje tingullore.8 Njëjtësimi i
kallëzores me emëroren rrjedh nga zhdukja, gjegjësisht dobësimi i tingujve fundorë
të trajtave përkatëse. Kështu, sipas Norbert Joklit,9 tingulli fundor -ā i emërores së
emrave të gjinisë femërore njëjës kalon në -ë, për shembull *spudna (gjuhë latine)
> punë (gjuhë shqipe), çka do të thotë se grupi -os i emërores është zhdukur:
s(h)tegos>shteg, ndërsa grupi -om i kallëzores është transformuar në -am, -an,
pastaj ka kaluar në -е, për shembull *s(h)tegom>...*shtege. Kurse, sipas Holger
Pedersen-it,10 grupi fundor vokalo-konsonantik -am i kallëzores përkartëse
transformohet në -ё, për shembull *spudnam > punë. Teza e Jokl-it është pranuar
nga Çabeji,11 i cili përmend edhe arsye të tjera të cilat e dëshmojnë zgjerimin e
trajtës së kallëzores edhe te emërorja. Sipas tij, disa emra siç janë djalë, gjumë,
lumë, burrë, është e mundur të kenë dalur pjesërisht nga gjinia asnjanëse dhe nga
gjinia femërore, kurse pjesërisht janë forma analoge. Teza e Joklit është pranuar
pjesërisht edhe nga Selman Riza,12 derisa Shaban Demiraj13 nuk e pranon këtë tezë
duke i dhënë vërejtjet e tij siç janë: zhvillimi i о> aе është dëshmuar vetëm në
rastin kur zanorja -о ishte e theksuar; zanorja -ё e patheksuar e kallëzores njëjës në
gjininë femërore (p.sh. punë) nuk është refleks i *ām, me ndërmjetësimin e *am>
*ā, por ka dalur nga zhvillimin i -ā >-a >-ē, kurse mbaresa -m është zhdukur më
herët. Mbaresa -n e kallëzores është ruajtur deri në kohën e formimit të nyjës, më
saktësisht deri në periudhën e lidhjeve me gjuhën latine, përshkak se nyja nuk ka
mundur të jetë më e hershme nga kjo periudhë. Pra sipas tij, vetëm në këtë mënyrë
mund të sqarohet forman -në i trajtës së shquar të kallëzores, i formuar me
bashkimin e mbaresës -n të kallëzores së pashquar me nyjen e shquar (tom- gjinia
mashkullore, tam < tām – gjinia femërore).14
Si forma homonime në trajtën e pashquar paraqiten edhe mbaresat rasore të
gjinores, dhanores dhe rrjedhores njëjës në të katër lakimet, pra kemi: gjinore/
7

Jean Marouzeau,., Traité de stylistique latine, Vol. 12, Coll. d'études.latines: Série scientifique, Ed.
4, Les Belles Lettres, 1962, fq. 220.
8
Selman Riza, Emrat në shqipe: Sistemi i rasavet dhe tipet e lakimit, Tiranë, 1965, fq. 11.
9
Norbert Jokl, Beitrăge zur alban. Grammatik, II, IF 36 , 1916: 98-164, cituar nga Idriz Ajeti,
Gjurmime albanologjike: Seria e shkencave filologjike, Vëllimi 15-16, Prishtinë, 1986, fq. 109.
10
Shih Holger Pedersen, Die Gutturale im Albanesischen, KZ 36, 1900, fq. 314, 315, cituar nga
Selman Riza, 1965: 12 dhe Idriz Ajeti, 1986: 108.
11
Eqem Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe I - BUST SSS, Nr. 4,Tiranë 1960, fq. 9-82.
12
Selman Riza, po aty.
13
Demiraj, Sh., Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 1975, fq. 22, 103.
14
Kolec Topalli, Nyjat e shqipes, Tiranë, 2009, fq. 258.
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dhanore/rrjedhore: njëjës - (një) mal-i, (një) mik-u, (një) fush-e,(një) të folur-i,
ndërsa në shumës rrjedhorja ka mbaresë të ndryshme nga gjinorja dhe dhanorja të
cilat janë të njëjtësuara, pra kemi: gjinore/dhanore: (ca) male-ve, rrjedhore: male-sh.
Në gjuhën letrare shqipe është vënë normë që rrjedhorja të ketë mbaresën -sh në
trajtën e pashquar.15 Edhe pse përdorimi i mbaresës -sh është i domosdoshëm në
konstruktet e llojit emër+emër (përcaktues në rrjedhore), prapëseprapë duhet
përmendur se ka tendencë të njëjtësimit të mbaresës së rrjedhores me mbaresën e
gjinores dhe dhanores, ashtu që mund të përdoret edhe mbaresa -ve për rrjedhoren
sidomos në përputhshmëri me parafjalët. Sa i përket origjinës së mbaresave të kësaj
rase, vetëm mbaresa në shumës është e trashëguar dhe rrjedh nga mbaresa e
vendores e cila ishte -su.16 Kjo mbaresë, me rënien e zanores së shkurtër dhe
shndërrimin e fërkimores alveolare në qiellzore-alveolare, ka dhënë mbaresën -sh
në gjuhën shqipe, duke u përzier funksionet e këtyre rasave me njëra-tjetrën, ku
funksionet e rasës vendore i ka marrë rasa rrjedhore, e cila prej së parës e ka marrë
formantin rasor. Mbaresat tjera rasore të rrjedhores njëjës janë homonime me ato të
dhanores si pasojë e sinkretizimit të këtyre dy rasave. Mu për këtë arsye vështirësitë për analizimin e kësaj rase janë të mëdha, e posaçërisht për shkak të ndryshimeve të funksioneve në dy drejtime: nga njëra anë ngushtimi i këtyre funksioneve në
rastet kur rrjedhorja përdoret pa parafjalë dhe, nga ana tjetër, zgjerimi funksioneve
të saj në rastet kur përdoret me parafjalë. Edhe pse në tekstet e vjetra rrjedhorja
ishte mjaft e përdorur, në gjuhën bashkëkohore shqipe kjo rasë ka filluar të hiqet
nga sistemi rasor për shkak të mbaresave homonime me dhanoren.
Sa i përket dallimit në mes të gjinores dhe dhanores, mund të thuhet se pas shtrirjes
së formës së dhanores edhe në rasat rrjedhore e gjinore, kjo e fundit më vonë u
diferencua nga dhanorja e rrjedhorja me anë të nyjës së përparme. Ky diferencim
formal i gjinores nga dhanorja me anë të nyjës së përparme duhet të jetë kryer
mjaft kohë para fillimit të shkrimit të shqipes, sepse ai del si një dukuri e
kristalizuar mirë si në veprat e autorëve të vjetër shqiptarë e arbëreshë, ashtu edhe
në të gjitha të folmet e shqipes, duke përfshirë këtu edhe ato të arbëreshëve të
Greqisë dhe të Italisë. Megjithatë, gjurmë të gjinores pa nyje të përparme ruhen
ende në togfjalëshat e tipit ujë mali, ullinj Berati ku gjymtyra e dytë është një emër
i përgjithshëm me kuptim të përgjithësuar, përkatësisht një emër i përveçëm17.
Homonimia midis mbaresave rasore shfaqet edhe në trajtën e shquar. Kështu, në
shumës kallëzorja dhe emërorja janë njëjtësuar (male-t), ndërsa në njëjës kanë
mbaresa të ndryshme.
Gjithashtu edhe mbaresat rasore të gjinores, dhanores dhe rrjedhores janë homonime në të dy numrat, njëjës (mal-it) dhe shumës (male-ve).
15
Shih për këtë: Androkli Kostallari, „Gjuha letrare shqipe për të gjithë - Elemente të normës së
sotme letrare kombëtare”, Tiranë, 1976, fq. 44-48.
16
Shih për këtë: Çabej BUST SSS 4, 1955: 117; Demiraj, Gr. hist. e gjuhës shqipe, Tiranë, 1986, fq.
286.
17
Shih Eqrem Çabej, BUSHT, SSHSH, 3, 1963, fq. 80, Demiraj Morfologjia historike e gjuhës
shqipe, Tiranë, 1973, fq. 71.
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Gjatë shekujve të fundit forma e rrjedhores së shquar shumës e tipit bjeshkë-sh-i-t,
është zëvendësuar plotësisht nga forma gjegjëse e dhanores së shquar shumës
bjeshkë-ve(t). Zëvendësimi i formës arkaike bjeshkësh-i-t, e cila në gjuhën bashkëkohore shqipe nuk përdoret aspak, me formën e dhanores në trajtën e shquar
bjeshkë-ve(t), me gjasë ka ndodhur nën ndikimin analogjik të formаve rasore
përkatëse të këtyre dy rasave në numrin njëjës të cilat paraqiten si homonime si në
trajtën e shquar, ashtu edhe në të pashquarën.18
Edhe forma e rrjedhores së pashquar shumës e tipit bjeshkë-sh me kalimin e kohës
është zëvendësuar me formën e dhanores së pashquar bjeshkëve, nën ndikimin e së
njëjtës dukuri të rrjedhores së shquar shumës si edhe të homofonisë së këtyre dy
rasave në njëjës (khs. (një) mal-i, bjeshk-e, etj.). Ky zëvëndësim është i pamundur
në sintagmat, siç është lule dhensh, si edhe ndërtimet e llojit gjithfarë (lloj-lloj,
çfarë) njerëzish.19

2. Homonimia e mbaresave rasore në gjuhën latine
Të studiuar në aspektin morfologjik, mbaresat rasore fundore në gjuhën latine karakterizohen me homonimi të shumta. Një numër i caktuar i homonimive, siç thekson edhe Mignot20 është i trashëguar nga gjuha e vjetër indoeuropiane. Kështu,
dallimi midis emërores dhe kallëzores në gjininë asnjanëse nuk është bërë pothuajse asnjëherë, pastaj rrjedhorja në shumës, në kuptimin e plotë të fjalës, nuk i ka
pasur asnjëherë mbaresat e veta të veçanta që do ta dallonin nga rasat tjera. Homonimitë e tjera janë rezultat i analogjisë apo edhe i ndryshimeve fonetike. Ja një
shembull ku paraqitet një ndryshim i tillë: në emërore shumës me temë me bashkëtingëllore, zëvendësimi i rrokjes së trashëguar *-ěs i cili mund të kalonte në *-is,
me zëvendësimin e *-ěs me temat me -i, duhet të jetë një dukuri e mëhershme.
Ndërsa sa i përket ndryshimeve fonetike, gjeneratorë të homonimisë, mund të
gjenden shumë shembuj të reduktimit të diftongjeve siç është mbaresa -oi e emërores shumës me temë me bashkëtingëllore e cila kalon në -ī, duke u përzier me gjinoren njëjës, etj.
Paqartësi të caktuara sa i përket mbaresave fundore shfaqen pandërprerë, derisa të
tjerat hasen në kundërshtime strukturore. Kështu, disa kategori shprehen me morfema të ndryshme, kurse të tjerat i nënshtrohen homonimisë. Ndryshimet e këtilla
mundësojnë që të shihen pikat e dobëta dhe të ngjashme të një sistemi.21
Gjuha latine, siç e përmendëm edhe më herët, ka gjashtë rasa. Ky klasifikim i bërë
nga gramatikanët në veprat për qëllime pedagogjike është një shpërndarje praktike,
18

Shih për këtë: Domi, M., Morfоlogjia historike e shqipes (konspekt leksionesh), dispensë e botuar
nga Universiteti Shtetëror, i Tiranës, Tiranë,1961.
19
Shaban Demiraj, Gramatika historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1986, fq. 155.
20
Xavier Mignot, Homonymies entre les désinences casuelles du latin, Didier, Paris, 1978. fq. 44.
21
Vladimir Ivanov Georgiev, L’interdépendance de la syntaxe et de la morphologie: structures paradigmatiques, isosématiques et isomorphiques, Vendôme, Presses Universitaires de France, 1973, fq.
51-58.
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por më shumë artificiale, sepse siç thekson Bouillon,22 përkundër gjashtë rasave teorike në të pesë lakimet, asnjëherë nuk kemi gjashtë mbaresa të ndryshme.
Në fakt, vetëm lakimi i dytë është më i plotë, edhe atë te emrat e gjininë mashkullore njëjës të cilët mbarojnë me -us, -i, siç është emri dominus i cili posedon një
formë të posaçme për thirroren (domine), ndërsa në numrin shumës thirrorja dhe
emërorja kanë formë të njëjtë rasore. Te emrat e lakimit të dytë të gjinisë mashkullore të ciiët mbarojnë me er, -i , emërorja është e njëjtë me thirroren. Në lakimet
tjera thirrorja është e përzier me emëroren, gjegjësisht ka formë të njëjtë me emëroren. Gjithashtu ka përputhje midis dhanores dhe rrjedhores në shumës në të gjitha
lakimet dhe në numrin njëjës në lakimin e dytë, pastaj midis emërores dhe kallëzores në gjininë asnjanëse, si edhe midis gjinores dhe dhanores njëjës në lakimin e
parë.23 Këtu duhet shtuar se në gjininë asnjanëse thirrorja është identike me emëroren dhe kallëzoren në të dy numrat, në njëjës dhe në shumës. Dukuria e homonimisë mund të vërehet më së miri në tabelën e tabelën 2 ku janë paraqitur pesë lakimet
e gjuhës latine.
Nj.

I

II

III

M

ASNJ.

M (F)

IV

V

ASNJ.

E.

aqua

dominus/puer

donum

homo

nomen

gradus

res

Th.

aqua

domine/ puer

donum

homo

nomen

gradus

res

K.

aquam

dominum/ puerum

donum

hominem

nomen

gradum

rem

Gj.

aquae

domini/pueri

doni

hominis

nominis

gradus

rei

Dh.

aquae

domino/puero

dono

homini

nomini

gradui

rei

Rrj.

Aqua

domino/puero

dono

homine

nomine

gradu

re

Sh

I

II

III

M

ASNJ.

M (F)

IV

V

ASNJ.

E.

aquae

domini/pueri

dona

homines

nomina

gradus

res

Th.

aquae

domini/ pueri

dona

homines

nomina

gradus

res

K.

aquas

dominos/ pueros

dona

homines

nomina

gradus

Res

Gj.

aquarum dominorum/puerorum

donorum

hominum

nominum

graduum

rerum

22

Bouillon, Bernard, Morphologie et syntaxe du latin au français, Fichier de cours pour les étudiants
de l‘Université d‘Artois, 2006, (http cours en langue univ-artois.fr/Lettres/ hl/fichiers/cours/
synt.htm.), konsultuar më 6. 5. 2016.
23
Rŭžena Oštra, art. i cituar, fq. 21.
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Dh.

aquis

dominis/pueris

donis

hominibus

nominibus

gradibus

rebus

Rrj. aquis

dominis/ pueris

donis

hominibus

nominibus

gradibus

rebus

Tabela 2

Forma e njëjtë rasore e emërores dhe thirrores e ka origjinën nga gjuha e
përbashkët indoeuropiane. Emërorja është përdorur shumë herë në vend të thirrores. „Le vocatif en -ă on le considère comme représentant régulièrement le vocatif primitif.”24
Te emrat të cilët mbarojnë me -r, në fillim emërorja dhe thirrorja dalloheshin për
nga gjatësia e zanoreve, emërorja me zanore të gjatë -ēr, kurse thirrorja me zanore
të shkurtër -ěr. Këtu duhet të theksohet se si pasojë e shkurtimit të zanores -e në
rrokjen fundore me -r, emërorja dhe thirrorja janë në mënyrë të pashmangshme të
njëjta në latinishten klasike.
Në lakimin e tretë, të katërt dhe të pestë në temat që mbarojnë me bashkëtingëllore
dhe në temat që mbarojnë me zanoret -i, -u dhe -iē, si në shembujt: rex, homō, civis, anus, diēs, thirrorja e ka huazuar formën e emërores. Edhe përkundër paqartësisë e cila ekzistonte midis emërores dhe thirrores, prap se prap në latinishten
klasike përdorimi i thirrores (si formë e ndarë) është ruajtur.
Si në gjuhën indoeuropiane, ashtu edhe në gjuhën latine, emërorja ka mbetur e
njëjtë me kallëzoren në gjininë asnjanëse. Emërorja dhe kallëzorja janë të njëjta
edhe në lakim e pestë, ose latinishtja mund ta ketë ruajtur kallëzoren në shumës me
-iēs, ose me ndryshimin e -iens në -ies, kallëzorja pëputhet përsëri me emëroren në
shumës, si për shembull faciēs. Në temat me -i kallëzorja shumës me -is (-ins), e cila ishte e ndryshme nga emërorja, është ruajtur deri në epokën klasike, përkundër
formës me -ēѕ, të huazuar nga temat me bashkëtingëllore, si p.sh. emërorja shumës
civēs, kurse kallëzorja civis или cives. Gjithashtu, në latinishten klasike, gjinorja
është e njëjtë me emëroren në temat me -i, për shembull civĭs/civĭs. Supozohet se
kjo ngjashmëri nuk rrjedh nga gjuha e vjetër indoeuropiane, por kjo është një
ngjashmëri e re e cila paraqitet në gjuhën latine si pasojë e zëvendësimit të gjinores
me temë me bashkëtingëllore me gjinoren primitive me temë me –i. 25
Gjithashtu mund të thuhet se ka pasur konfuzion në lidhje me dhanoren dhe gjinoren si në lakimin e parë, ashtu edhe në të pestin. Megjithatë nuk mund të konstatohet me siguri se forma e gjinores me -ае (Romae, terrae) ka qenë formë e dhanores
së hershme, edhe pse kjo formë identike e të dy rasave është paraqitur edhe në
sanskritishten. Derisa në gjuhën sanskrite këto dy rasa ishin ekuivalente, në gjuhën
24

Edouard Audouin, De la déclinaison dans les langues indo-européennes et particulièrement en
sanscrit, grec, latin et vieux slave, Paris, 1898, fq. 260.
https//archive.org/stream/deladclinaisond00audogoog/deladclinaisond00audogoog_djvu.txt, kons më
15.4. 2016..
25
Alfred Ernout & Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, Paris,
2001, 316, 328 (https://archive.org/.../DictionnaireEtymologiqueDeLa LangueLatin...), konsult më
20.01. 2017.
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latine kanë përdorime të ndryshme edhe në kuptim posesiv. Kështu gjinorja e
pronësisë me foljen sum dallohet nga dhanorja e pronësisë, për shembull: Liber est
Petrī. (Ky libër i përket Petritit) - gjinore, dhe Liber est Petrō (Petriti ka një libër) dhanore. Në lakimin e pestë, forma e gjinores dhe dhanores në njëjës është e njëjtë,
për shembull: diēi, rēi
Duke u bazuar në hulumtimet e një numri të madh gjuhëtarësh, supozohet se
ngjashmëria midis dhanores dhe rrjedhores daton që nga gjuha e vjetër indoeuropiane. Kështu që njëjtësimi i dhanores me rrjedhores me temë në –o, pak kohë para
epokës klasike, është rezultat i zhdukjes së bashkëtingëllores -d të rrjedhores dhe e
gjysëmbashkëtingëllores -y të dhanores (-ō nga -ōy). Gjithashtu, në temat me
bashkëtingëllore (prudens) të cilat e kanë huazuar rrjedhoren në njëjës nga temat
me -i, ka ngjashmëri midis rrjedhores dhe dhanores. Për shembull, rrjedhorja njëjës
forti, e cila del nga а од fortid, është e ngjashme me dhanoren forti (fortei). Edhe
në temat me -u (ui), dhanorja është e ngjashme me rrjedhoren. Dhanorja me -ui disa herë është përdorur në si vendore, p. sh. domui, suae,mund ta gjejmë në mbishkrimet e Numidie-s (Orelli, 73 89), si edhe alienae domui (Cic.Tusc., 1, 22, 51).26
Këtu duhet të shtohet se ngjashmëria midis dhanores dhe vendores në gjuhën e
vjetër indoeuropiane pothuajse ishte zhdukur plotësisht pa lënë ndonjë gjurmë. Në
temat me -о si në njëjës ashtu edhe në shumës vendorja, instrumentali dhe rrjedhorja janë të përziera, gjegjësisht bëhet sinkretizimi i këtyre rasave, me ç’rast funksionet e instrumentalit dhe vendores i kalojnë rrjedhores. Gjithashtu, supozohet se
rrjedhorja me parafjalën cum e përfaqëson instrumentalin e dikurshëm. Rrjedhorja
dhe instrumentali formojnë një rasë të vetme në gjuhën latine. Instrumentali me -е
është ruajtur në shumë ndajfolje si facillime, etj.

Përfundimi
Duke i analizuar në veçanti gjuhët përkatëse, kemi konstatuar se pavarësisht dallimeve që kanë ndodhur si rrjedhojë e zhvillimit të brendshëm të të dy gjuhëve,
vërehen edhe shumë karakteristika të ngjashme, sidomos sa i përket homonimisë së
mbaresave rasore. Përveç emërores dhe kallëzores, të cilat në gjuhën shqipe kanë
mbaresa rasore homonime në trajtën e pashquar, ndërsa në gjuhën latine janë homonime në gjininë asnjanëse, edhe dhanorja dhe rrjedhorja paraqiten si homonime
në të dy gjuhët.

26

Alfred Ernout, A., Morphologie historique du latin, Nouvelle édition, Paris, 1957, fq. 45.

~65~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

Bibliografia
1. AJETI, Idriz, Gjurmime albanologjike: SSHF, Vëllimi 15-16, Prishtinë, 1986, fq. 109.
2. ÇABEJ, Eqrem, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe” në BUSHT/3, Tiranë,
1963.
3. DEMIRAJ Shaban, Morfologjia historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1973,
4. DEMIRAJ Shaban, Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 1975
5. DEMIRAJ Shaban, Gramatika historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1986
6. DOMI, Mahir, Morfologjia historike e shqipes (konspekt leksionesh), bot. Univ.i Tiranës, 1961; L’albanais et sa structure grammaticale, Revue des études slaves, vëll. 45,
1966.
7. GEORGIEV, Vladimir, L’interdépendance de la syntaxe et de la morphologie, Vendôme, Presses Universitaires de France, 1973.
8. KOSTALLARI, Androkli, „Gjuha letrare shqipe për të gjithë - Elemente të normës së
sotme letrare kombëtare”, Tiranë, 1976.
9. MAROUZEAU, Jean, Traité de stylistique latine, Volume 12, Collection d'études latines: Série scientifique, éd 4, Les Belles Lettres, 1962.
10. MIGNOT, Xavier, Homonymies entre les désinences casuelles du latin, Didier, Paris,
1978.
11. RIZA, Selman, Emrat në shqipe: Sistemi i rasavet dhe tipet e lakimit, Tiranë, 1965.
12. TOPALLI, Kolec, Nyjat e shqipes, Tiranë, 2009.
13. TOPALLI, Kolec, Sistemi rasor i emrave të shqipes, Plejad, Tiranë, 2009.

Burime nga interneti
1. AUDOUIN, Édouard, De la déclinaison dans les langues indo-européennes et particulièrement en sanscrit, grec, latin et vieux slave, Paris, 1898. (https//archive.org/stream/ deladclinaisond00audogoog/deladclinaisond00audogoog_djvu.txt).
2. BOUILLON, Bernard, Morphologie et syntaxe du latin au français, (http cours en langue
univ-artois.fr/Lettres/hl/fichiers/cours/synt.htm).
3. ERNOUT, Alfred; MEILLET, Antoine, Dictionnaire étymologique de la langue latine,
Klincksieck, Paris, 2001,
https://archive.org/.../DictionnaireEtymologiqueDeLaLangueLatin...).

~66~

ZEQIRIJA IBRAHIMI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

SHENJAT E PIKËSIMIT NË FUNKSION
TË KOHEZIONIT TË TEKSTIT
ABSTRAKT
Ndërtimi i një teksti me kohezion të drejtë gjithsesi varet shumë edhe nga
përdorimi i saktë i shenjave të pikësimit. Madje, kur bëhet fjalë për tekste të gjata,
ku në disa fjali ose faqe të tëra duhet të ruhet filli i mendimit, shenjat e pikësimit
mund të jenë mjeti themelor që të ruhet kohezioni i tekstit. Për këtë arsye, përveç
analizës së rolit të shenjave të pikësimit në ndërtimin e fjalive e periudhave të
drejta, në analizën gjuhësore detyrimisht duhet parë edhe rolin e shenjave të
pikësimit në krijimin e teksteve të drejta ose kohezive. Përdorimi i drejtë i
presjes, pikës, pikëpresjes, vizës së gjatë dhe dypikëshit janë elemente që e bëjnë
fuqizimin e kohezionit e, rrjedhimisht, edhe krijimin e një teksti të drejtë.
Kjo do të thotë se, përveç në sintaksë, analiza e shenjave të pikësimit duhet të
shtrihet edhe në gjuhësinë e tekstit, një disiplinë më pak e lëvruar në gjuhësinë
shqiptare.
Në këtë kumtesë do të vihet re edhe se si përdorimi i drejtë i shenjave të pikësimit
ka shërbyer për ndërtimin e teksteve kohezive, por edhe shembuj kur shenjat e
pikësimit nuk janë përdorur drejt dhe kjo e ka dëmtuar kohezionin e tekstit.
Fjalët çelës: kohezioni i tekstit, shenjat e pikësimit, pika, presja, pikëpresja,
dypikëshi, viza e gjatë.

*
**
Teksti është njësi e veçantë e gjuhës. 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 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.1 Në këtë
frymë e kemi edhe shpjegimin e autores italiane Luçia Çezarini Martineli kemi
shpjegimin se fjala tekst vjen nga latinishtja, nga fjala textus, që fjalë për fjale do të
thotë veshje. Sipas saj, teksti është një veshje fjalësh që formojnë një mesazh. Ajo
figurativisht sqaron se teksti më së miri kuptohet kur krahasohet me veshjen: ashtu
1

Klodeta Dibra & Nonda Varfi, Gjuhësi teksti, SHBLU, Tiranë, 1999, f. 23.
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siç mund të dëmtohet dhe prishet lehtë një veshje jona, fjala bie çorapet, po aq
lehtë mund të prishet edhe teksti. Pastaj, po sikur veshjet, edhe teksti duhet arnuar,
duke i rilidhur fijet e tij.2
Sipas autores kroate Zbrinjka Glovaçki-Bernardi3, 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. Llojet e ndryshme të teksteve janë vetëm variante dytësore të bazës së tekstit. Shumëllojshmëria e
tyre hetohet vetëm në veprimin e tyre, në përdorimin e tyre për transformimin e informacioneve dhe përmbajtjeve të veçanta. Pikërisht për këtë me tekst mund të përkufizohet gjithë ajo që krijohet me veprimtarinë gjuhës, ajo që krijohet nga kreativiteti i folësit dhe shndërrohet në gjuhë të formësuar. Thënë ndryshe, gjuha nuk paraqitet në asnjë formë tjetër, pos në tekst. Ne kur shkruajmë e flasim, praktikisht
nuk themi fjali, por tekste.
Roland Harweg e përkufizon tekstin si tërësi hierarkike të fjalive, dallimi ndërmjet
fjalive dhe tekstit vërehet në atë se fjalia manifestohet si strukturë predikative,
ndërsa teksti nuk manifestohet ashtu. Sipas tij, tipari më i rëndësishëm i tekstit si
tërësi është se fjalitë, madje edhe vargu i fjalive e i paragrafëve, mund të lidhen
mes vete në mënyrë anaforike me fjalitë dhe paragrafët e tjerë, jo vetëm në mënyrë
të drejtpërdrejtë, por edhe të tërthortë. Në këtë mënyrë krijohet një formë e hierarkisë.4
Nga autorët shqiptarë, 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 shkrimore5, ndërsa Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi janë të mendimit se
“Ligjërimi ynë realizohet nëpërmjet teksteve”6.
Në aspektin kronologjik mund t’i përcaktojmë dy drejtime të përkufizimit të tekstit.
Drejtimi i parë është zhvilluar në kuadër të gjuhësisë strukturaliste, ndërsa më vonë
sidomos në kuadër të gjuhësisë transformative-gjenerative. Ky drejtim e përkufizon
tekstin si njësi të gjuhës e cila tipar të saj themelor e ka rrjedhën koherente të fjalisë. Në këtë rast koncepti koherencë është kuptuar plotësisht si nocion gramatikor
– me të nënkuptohen vetëm raportet sintakso-semantike ndërmjet fjalive, gjegjësisht ndërmjet elementeve gjuhësore të pranishme në fjali. Drejtimi i dytë ka lindur
kah vitet e shtatëdhjeta, ndërsa është i orientuar në aspektin komunikues. Ky drejtim është zhvilluar në kuadër të gjuhësisë pragmatike dhe teorisë anglosaksone të
akteve gjuhësore. Këtu teksti vështrohet në aspektin komunikues, ai nxirret nga faza e parë e zhvillimit të gjuhësisë së tekstit, duke u inkuadruar kështu në konceptin
e gjuhës si instrument i komunikimit, gjegjësisht veprimit.
Një tekst i plotë duhet të ketë “një fillim / një zhvillim të brendshëm dhe një fund.
Kjo do të dukej kështu: fillimi (përfshirë edhe titullin, nëse e ka) / fjala – fjalia –
2

Luçia Çezarini Martineli, Filologji, Botimet Medaur, Tiranë, 2002, fq 17.
Shih: Zbrinjka Glovacki-Bernardi, O Tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
4
Zbrinjka Glovacki-Bernardi, O Tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 2004, fq. 23.
5
Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, Tiranë, SHBLU, 2001, fq. 182
6
Klodeta Dibra & Nonda Varfi, Gjuhësi teksti...., fq. 28
3
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kryeradhët – paragrafët – kapitujt – pjesët – teksti / fund. Përzgjedhja dhe kombinimi i njësive të tekstit janë dy elemente të rëndësishme që mundësojnë realizimin
e tekstit të plotë7. Qëllimi i tyre është të krijojnë një tekst të strukturuar mirë, që ai
të ketë koherencë dhe kohezion.

Kufijtë e tekstit
Teksti, sipas autorëve Halliday & Hasan, është një copë e ligjëratës që përbën një
tërësi të bashkuar. Në të kundërtën kemi fjali të palidhura. Kjo do të thotë se teksti i
ka disa karakteristika të veta:
 Teksti është njësi e gjuhës në përdorim.
 Ai nuk përcaktohet nga përmasa (mund të jetë i pakufizuar) dhe nuk është
njësi gramatikore.
 Ai nuk është i ngjashëm me fjalinë vetëm pse është më i gjatë. Ai ndryshon
si lloj.
 Teksti është njësi semantike, pra jo njësi e formës, por njësi e kuptimit.
 Është kodim i një sistemi simbolik në një tjetër.
 Nuk përbëhet prej fjalish; ai realizohet ose kodohet në fjali.
Nëse këtë e sintetizojmë në fjalët e autores kroate barurina, do të thoshim se “teksti
shtrihet deri aty ku përfundojnë fuqitë e tij kohezive, por edhe deri aty ku dëgjuesi/lexuesi i tij e humb fuqinë e njohjes së tërësisë së tekstit (zbehet koherenca)”8.

Kohezioni i tekstit
Nocioni kryesor në çështjen e realizimit të tekstit është koherenca, e cila sipas Glovacki-Bernardi, Kovačec... në librin me titull “Uvod u linguistiku”, është marrëdhënia gramatikore, sintaksoro-semantike ndërmjet fjalisë dhe elementeve të tjera
të gjuhës në vargun e fjalive”9.
Autorja maqedonase Aneta Duçevska në disertacionin e saj të doktoratës (ende të
pabotuar) flet edhe për etimologjinë e termit kohezion dhe shpjegon se ky term buron nga folja latine cohaerere që ka kuptimin ”të mbahet diçka bashkë, të jetë e
lidhur, e bashkuar, të ketë lidhje, të ketë kuptim”. Ndërsa prej kësaj fjale mendon
se ka buruar edhe termi koherencë, duke e shpjeguar po ashtu me foljen latine cohaerentia me kuptimin lidhje, lidhshmëri.
Kohezioni përfshin elementet e veçanta gjuhësore të tekstualitetit, ndërsa koherenca ngërthen njësinë me kuptim të plotë, tekstin, njësi që nuk rezulton vetëm nga
veçoritë gjuhësore të tekstit, por është rezultat edhe i procesit të interpretimit.
7

Klodeta Dibra & Nonda Varfi, Gjuhësi teksti...., fq. 32.
Lada Badurina, Tekst i kontekst, Časopis za filologiju, Rijeka, 2000, fq. 14-15
9
Glovacki-Bernardi, Kovačec, Mihajlević, Halwachs, Sornig, Penziger, Shrodt, “Uvod u linguistiku”,
Školska knjiga, Zagreb, 2001, fq. 236.
8
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Thënë ndryshe, kohezioni 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, pra, 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 përshtaje që realizohet në thellësi të tekstit (Lloshi, 2001: 299).

Kohezioni i tekstit dhe shenjat e pikësimit
Siç mund të merret vesh nga ajo që u tha më sipër, kohezioni i tekstit, me fjalë të
tjera, është ruajtja e vazhdimësisë kuptimore të tekstit, e cila bëhet përmes mjeteve
të tjera gjuhësore. Disa nga mënyrat e realizimit të kohezionin tekst janë: substituimi dhe elipsa, rimarrja, referimi, deiksisi, paralelizmi, parafraza, presupozimi, titujt, konjunksioni etj. Por, përveç këtyre elementeve, një rol të rëndësishëm në
ndërtimi e kohezionit të tekstit e luajnë edhe shenjat e pikësimit, që praktikisht e
krijojnë edhe intonacionin e tekstit. Pika, presja, pikëpresja, pikëpyetja, pikëçuditja, thonjëzat, dy pikat, shumëpikëshit, viza, kllapa etj. janë mjete pa të cilat jo vetëm që nuk do të kishte kohezion teksti, por aq që do të mund të merrej me mend
kuptimi i tij.
Këtu duhet të shpjegojmë se shenjat e pikësimit nuk janë të rëndësishme për kohezionin vetëm për të lidhur fjalitë e paragrafët në tekste, por janë të rëndësishme edhe brenda një periudhe të gjatë, ku pa to praktikisht nuk mund të rroket kuptimi i
periudhës. Po sjellim këtu më poshtë një shembull të një periudhe pa shenja të pikësimit, për të parë rëndësinë që kanë shenjat e pikësimit në ndërtimin e kohezionit
të tekstit:
Dhe pas kujtimeve më të ëmbla të Suanit pas fjalëve më të thjeshta që Odeta i kishte thënë dikur të cilave u kishte besuar si të ishin fjalë Ungjilli pas veprimeve të
përditshme që i kishte treguar pas vendeve më të rrahura prej tyre si shtëpia e rrobaqepëses se saj shëtitorja e Pyllit Hipodromi ai ndiente të fshehur falë asaj teprice kohe që edhe në ditët më të ngarkuara u le ende vend dhe u shërben si skutë disa
veprimeve e ndiente pra të futej pa rënë në sy prania e mundshme dhe e nëndheshme e gënjeshtrave që ia përdhosnin gjithçka kishte më të shtrenjtë mbrëmjet më
të ëndshme që kishe kaluar vetë rrugën La Peruzë nga e cila vazhdimisht Odeta
duhej të ishte larguar jo në atë orë që i kishte thënë atij duke përhapur kudo pak
nga ajo neveria e paqartë që kishte ndier tek dëgjoi rrëfimin lidhur me Shtëpinë e
Praruar dhe si kafshët e fëlliqura te Shkatërrimi i Ninivës duke e tronditur deri te
gurët e themeleve të kaluarën e tij10
10

Marsel Prust, Kur dashuronte Suani, Biblioteka “Koha ditore”, Prishtinë, 2005, fq. 210.
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Ndërkaq, kur kësaj periudhe ia kthejmë shenjat e pikësimit, ajo duket kështu:
Dhe pas kujtimeve më të ëmbla të Suanit pas fjalëve më të thjeshta që Odeta i kishte thënë dikur, të cilave u kishte besuar si të ishin fjalë Ungjilli, pas veprimeve të
përditshme që i kishte treguar pas vendeve më të rrahura prej tyre, si shtëpia e
rrobaqepëses se saj, shëtitorja e Pyllit, Hipodromi, ai ndiente, të fshehur falë asaj
teprice kohe që edhe në ditët më të ngarkuara u le ende vend dhe u shërben si skutë
disa veprimeve, e ndiente, pra, të futej pa rënë në sy prania e mundshme dhe e
nëndheshme e gënjeshtrave që ia përdhosnin, gjithçka kishte më të shtrenjtë
(mbrëmjet më të ëndshme që kishte kaluar, vetë rrugën La Peruzë nga e cila vazhdimisht Odeta duhej të ishte larguar jo në atë orë që i kishte thënë atij) duke
përhapur kudo pak nga ajo neveria e paqartë që kishte ndier tek dëgjoi rrëfimin lidhur me Shtëpinë e Praruar dhe, si kafshët e fëlliqura te “Shkatërrimi i Ninivës”,
duke e tronditur deri te gurët e themeleve të kaluarën e tij.11
E nëse këtë eksperiment do ta realizonim në një tekst me më shumë fjali, do ta vërenim edhe më shumë nevojën e shenjave të pikësimit për ndërtimin e kohezionit të
tekstit, veçmas nëse nuk i përdorim as shkronjat e mëdha në fillim të fjalive që mos
të kuptohen kufijtë e fjalisë:
Anketa të kujtonte tani avionin që pasi ka fluturuar në një qiell të kthjellët hyn prapë në një zonë të turbullt resh hamendje të errëta që rrihnin të zgjonin dyshimet
fraza me dy kuptime dialogë ta pazbërthyeshëm të nxjerrë nga rikujtime bisedash
telefonike shfaqeshin e treteshin si në kaos ti më përmend në letrën e fundit mposhtjen vërtet ti e ke ëndërruar qoftë edhe ca çaste një gjë të tillë po a e di se i mposhtur unë mund të isha më i rrezikshëm ajo më ka lodhur më beso ky moskuptim
midis nesh ai s’ka pse të vrasësh mendjen për një gjë të tillë kjo është një mërzi që
vjen prej trupit e jo prej shpirtit ai më tha dje ti duhet t’i bindesh paktit mes nesh
ç’është ky pakt është hera e parë që ma përmend ashtu në qoftë se ti më konsideron
vërtet shoqe ti duhet të jesh më e qartë ti ke të drejtë por ti kujton se është e lehtë të
jem ashtu në këtë histori gjithçka sa vete errësohet ti e ke dëgjuar Empedoklin hm
diçka më kujton ky emër por s’jam e sigurt as unë nuk e dija është një filozof i vjetër që i shtyrë nga kureshtja për të parë atë që s’ka mundur të shohë kurrë një sy
njerëzor qenka hedhur në kraterin e Etnës ah ashtu e ç’lidhje ka kjo me ty jo me
mua me të dy nuk të kuptoj megjithatë e pra një ditë ndërsa më thoshte se ne po
provojmë diçka të panjohur ma përmendi këtë të famshmin Emedokl Rovena nuk po
të marr vesh mos keni ndër mend të hidheni në ndonjë greminë ngaqë një i çmendur e paska bërë këtë pesë mijë vjet më parë mos u ngut nuk jam kaq tyrryfyle sa të
më propozojnë gjëra të tilla ka qenë thjesht një krahasim një metaforë siç e kemi
mësuar në shkollë e megjithatë edhe ashtu kur e përfytyroj më shtie frikën natyrisht
që është për t’u tmerruar ti ma the e mua më shkuan të ngjethura të hidhet njeriu
midis llavës nga kureshtja kureshtje e bukur besa pse ashtu e mendove ti kraterin të
ndezur si desha të them nëse kraterin e mendove me llavë apo pa e ç’rëndësi ka kjo
kur thua vullkan mendja të vete te llava kurse unë e kam përfytyruar të shuar të zi
11

Po aty.
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të pashpresë dhe më është dukur dy herë më i tmerrshëm ashtu prit ai thoshte se
kështu mendohet rënia brenda një vrime të zezë për të dalë në zona të tjera dëgjo
Rova dëgjo shpirt dhe mos ma merr për keq ti bën mirë të vish sa më parë të çlodhesh ca ditë këtu ajri i Alpeve do të të bëjë mirë do të kënaqemi të dyja si dikur do
të kujtojmë qyfyret e fakultetit të vjen ndër mend ajo vjersha e atij nga kursi paralel12
Në tekst të këtillë, pa shenja të pikësimit dhe pa kufi të fjalisë praktikisht nuk kemi
kurrfarë teksti, sepse njësitë gjuhësore janë thjesht si njësi gjuhësore të derdhura
dhe nuk kanë asnjë kuptim. Ndërkaq, kur këtij teksti ia kthejmë shenjat e pikësimit,
ai duket krejt diçka tjetër:
Anketa të kujtonte tani avionin që, pasi ka fluturuar në një qiell të kthjellët, hyn
prapë në një zonë të turbullt resh. Hamendje të errëta, që rrihnin të zgjonin dyshimet, fraza me dy kuptime dialogë, ta pazbërthyeshëm, të nxjerrë nga rikujtime bisedash telefonike, shfaqeshin e treteshin si në kaos. Ti më përmend në letrën e fundit mposhtjen. Vërtet ti e ke ëndërruar, qoftë edhe ca çaste, një gjë të tillë? Po a e
di se i mposhtur unë mund të isha më i rrezikshëm? Ajo: më ka lodhur, më beso, ky
moskuptim midis nesh. Ai: s’ka pse të vrasësh mendjen për një gjë të tillë. Kjo është një mërzi që vjen prej trupit e jo prej shpirtit. Ai më tha dje: ti duhet t’i bindesh paktit mes nesh. Ç’është ky pakt? Është hera e parë që ma përmend. Ashtu?
Në qoftë se ti më konsideron vërtet shoqe, ti duhet të jesh më e qartë. Ti ke të
drejtë, por ti kujton se është e lehtë të jem ashtu? Në këtë histori, gjithçka sa vete
errësohet. Ti e ke dëgjuar Empedoklin? Hm, diçka më kujton ky emër, por s’jam e
sigurt. As unë nuk e dija. Është një filozof i vjetër, që, i shtyrë nga kureshtja për të
parë atë që s’ka mundur të shohë kurrë një sy njerëzor, qenka hedhur në kraterin e
Etnës. Ah, ashtu? E ç’lidhje ka kjo me ty? Jo, me mua, me të dy. Nuk të kuptoj,
megjithatë. E pra, një ditë, ndërsa më thoshte se ne po provojmë diçka të panjohur,
ma përmendi këtë të famshmin Emedokl. Rovena nuk po të marr vesh. Mos keni
ndër mend të hidheni në ndonjë greminë, ngaqë një i çmendur e paska bërë këtë
pesë mijë vjet më parë? Mos u ngut. Nuk jam kaq tyrryfyle sa të më propozojnë
gjëra të tilla. Ka qenë thjesht një krahasim. Një metaforë, siç e kemi mësuar në
shkollë. E megjithatë, edhe ashtu, kur e përfytyroj më shtie frikën. Natyrisht që
është për t’u tmerruar. Ti ma the, e mua më shkuan të ngjethura. Të hidhet njeriu
midis llavës nga kureshtja... Kureshtje e bukur, besa. Pse ashtu e mendove ti kraterin, të ndezur? Si? Desha të them nëse kraterin e mendove me llavë apo pa? E
ç’rëndësi ka kjo? Kur thua vullkan, mendja të vete te llava. Kurse unë e kam përfytyruar të shuar, të zi, të pashpresë. Dhe më është dukur dy herë më i tmerrshëm
ashtu. Prit, ai thoshte se kështu mendohet rënia brenda një vrime të zezë, për të dalë në zona të tjera... Dëgjo, Rova, dëgjo shpirt, dhe mos ma merr për keq. Ti bën
mirë të vish sa më parë të çlodhesh ca ditë këtu. Ajri i Alpeve do të të bëjë mirë. Do
të kënaqemi të dyja, si dikur. Do të kujtojmë qyfyret e fakultetit. Të vjen ndër mend
ajo vjersha e atij nga kursi paralel?13
12
13

Ismail Kadare, Aksidenti, Onufri, Tiranë, 2010, fq. 47-49.
Po aty.
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Vetëm kur këtij teksti ia kthejmë shenjat e pikësimit, i kuptojmë dialogët, i kuptojmë replikat, i kuptojmë fjalitë pyetëse dhe i vërejmë fjalitë e ndërmjetme ose të
ndërkallura, por këtu vërehen edhe mjetet e tjera gjuhësore, me të cilat krijohet kohezioni i tekstit.
Rëndësia e shenjave të pikësimit vjen në shprehje edhe në tekste më të gjata, sidomos te proza shkencore, ku kemi disa paragrafë, e ku – në të vërtetë – vetë ndarja e
tekstit në paragrafë ndërton njësi të kuptimshme të tekstit. Siç thuhet në “Rregullat
pikësimit në gjuhën shqipe”: “Shenjat e pikësimit mund të jenë të vetmit tregues të
marrëdhënieve ose të nuancave kuptimore që vendosen ndërmjet fjalive.”.14 Kjo
nënkupton se përkundër elementeve leksikore, shenjat e pikësimit shpesh janë tregues të vetëm, pa të cilët fjalia, periudha ose teksti mbeten të paqartë. Kjo, aq më
shumë, vjen në shprehje kur bëjmë fjalë për tekste më të gjata, ku vijimësia ose kohezioni mund të ruhen vetëm në saje të përdorimit të drejtë të shenjave të pikësimit.
Duke pasur në konsideratë se “Shenjat e pikësimit janë të domosdoshme për të
ndarë e për të paraqitur saktë mendimet me shkrim”15, i bie të themi se shenjat e
pikësimit përtej marrëdhënieve sintaksore, që nuk mund të merren me mend të
kuptohen pa këto shenja, ato kanë rol edhe semantik në tekst, sepse – përmes tyre –
ruhet kohezioni i tekstit.

Literatura dhe burimet:
1.

Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Gramatika e gjuhës shqipe I,
1995, Tiranë.
2. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Gramatika e gjuhës shqipe II,
1997, Tiranë.
3. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Rregullat pikësimit në gjuhën
shqipe, Shtëpia Botuese “Shkenca”, Tiranë, 2002.
4. Badurina, Lada, Tekst i kontekst, Časopis za filologiju, Rijeka, 2000.
5. Dibra, Klodeta & Varfi, Nonda, Gjuhësi teksti, SHBLU, Tiranë, 1999.
6. Çezarini Martineli, Luçia, Filologjia, Botimet Medaur, Tiranë, 2002.
7. Glovacki-Bernardi, Zbrinjka, O Tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
8. Glovacki-Bernardi, Kovačec, Mihajlević, Halwachs, Sornig, Penziger, Shrodt, Uvod u
lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
9. Kadare, Ismail, Aksidenti, Onufri, Tiranë, 2010
10. Lloshi, Xhevat, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, Tiranë, SHBLU, 2001.
11. Prust, Marsel, Kur dashuronte Suani, Biblioteka “Koha ditore”, Prishtinë, 2005
12. Дучевска, Д-р Анета, Анализа на текстот и дискурсот во македонскиот јазик
(докторска дисертација), Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје,
2005.

14

Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Rregullat pikësimit në gjuhën shqipe, Shtëpia
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IDAETE SINANI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

DISA TIPARE TË VEÇANTA TË SË FOLMES
SË REKËS SË EPËRME
ABSTRAKT
Ky punim ka për objekt, të folmen e Rekës së Epërme të Gostivarit dhe të folmen
e fshatrave me origjinë nga kjo zonë, me synimin parësor për ta kundruar
gjuhësisht në rrafshin fonetik, gramatikor e leksikor dhe për të nxjerrë në pah
veçoritë që e dallojnë atë nga varietetet e tjera të gegërishtes qendrore.
Për shkak të izolimit gjeografik të rajonit dhe pamundësisë për të kontaktuar me
zonat e tjera shqipfolëse, e folmja e Rekës së Epërme ka ruajtur mjaft forma
arkaike të shqipes së vjetër. Sot, edhe pse të shpërngulur nga trojet e tyre të
lashta, rekasit e ruajnë gjuhën e tyre dhe e flasin ashtu si dikur e flisnin të parët e
tyre. Në fondin leksikor, kjo e folme, dallohet për një fond të fjalëve që fare pak
ose aspak nuk përdoren në të folmet tjera të gegërishtes. Këto dhe veçori tjera që
do të trajtohen në punim e bëjnë që kjo e folme të tingëllojë krejt ndryshe nga të
folmet që e rrethojnë.
Fjalët çelës: e folme, dialekt, leksik, fonetikë, morfologji, Reka e Epërme.

*
**
Reka e Epërme si një zonë e veçantë etnografike në Maqedoninë e Veriut, me një
histori të trazuar pushtimesh, me shpërngulje të mëdha të popullsisë në periudha të
ndryshme historike, me një mendësi të caktuar shoqërore, me një kulturë të veçantë
shpirtërore e materiale, ka lënë gjurmët e veta dhe në të folmen e saj,“shypen e kulluet” e të pastër, të cilën edhe sot e kësaj dite e ruan si gjënë më të vyer duke e
quajtur“tapia e vendit”. Bashkë me traditat dhe zakonet, këtë gjuhë e kultivon me
një fanatizëm të paparë, duke e përcjellë atë brez pas brezi, me përpjekje për ta
mbajtur gjallë amanetin e stërgjyshërve.
Reka, nga një vend ku dikur gjithçka jetonte e frymonte në shqip, sot ka mbetur e
zbrazur, e shkretë, e braktisur, me rekasit që sot i gjejmë shumë pak aty, të
shpërndarë gjithandej duke filluar nga Gostivari, Tetova, Shkupi, Velesi, si dhe në
shumë vise tjera të Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj.
Edhe pse të shkëputur nga trungu i tyre, rekasit, kudo që janë e veprojnë, edhe sot e
kësaj dite e flasin gjuhën e të parëve të tyre, një gjuhë që tingëllon krejt ndryshe
nga të folmet fqinje.
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E folmja 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. Karakteri konservator i kësaj të folmeje lidhet 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 ta ruajë thuajse të paprekur visarin e trashëguar të gjuhës së të parëve.
Në panoramën e përgjithshme të hartës së të folmeve shqipe në Maqedoninë e
Veriut e folmja e Rekës së Epërme dhe fshatrave me prejardhje nga Reka, ka tipare
të përbashkëta fonetike, gramatikore e leksiko-frazeologjike me dialektin gegë pasi
i takon grupit të të folmeve të gegërishtes qendrore, por, nga ana tjetër, paraqet disa
tipare karakteristike që shpeshherë e afrojnë me toskërishten dhe gjuhën letrare.
Si një izoglosë më vete, që karakterizohet me dukuri arkaike gjuhësore, ajo ka
ngjallur prej kohësh interesin e gjuhëtarëve. Por, pavarësisht të arriturave të deritanishme, mund të vihet re se e folmja e Rekës dhe rekasve të shpërngulur gjithandej
nuk është studiuar ende në të gjitha elementet dhe veçoritë e saja. Për më tepër, për
të nuk ka pasur studime të mirëfillta etnosociolinguistike.
Duke qenë me origjinë nga Reka dhe folëse e lindur e kësaj gjuhe, kjo në masë të
konsiderueshme ma bën më të lehtë punën në kërkimet e mia gjuhësore.
Për t’i pasqyruar veçoritë që e dallojnë atë nga të folmet tjera që e rrethojnë dhe për
të argumentuar këto të dhëna, më poshtë do të bëjmë një analizë me shembuj
konkret nga e folmja përkatëse.

I. Veçoritë fonetike
Në sistemin e zanoreve, kjo e folme dallohet për disa dukuri:
a) E folmja e Rekës së Epërme nuk ka fonema zanore hundore, por vetëm gojore.
Hundorësia është dukuri e lashtë, që ka përfshirë mbarë truallin gjuhësor të shqipes. Si rrjedhim, fillimi i saj është më i hershëm se ndarja e madhe dialektore në
gegërishte e toskërishte.1
Toskërishtja dhe gjuha standarde nuk kanë zanore hundore, ndërsa gegërishtja ka
një inventar vokalik prej tri seri zanoresh: a) zanore gojore të shkurtra; b) zanore
gojore të gjata; dhe c) zanore hundore.2
Në të folmen e Rekës së Epërme zanoret e, ë, o, i, y dhe u janë rregullisht vetëm
gojore, ndërsa sa i përket zanores a, ajo në kushte të caktuara shqiptohet me një
hundorësi shumë të hollë duke u labializuar në o, si p.sh. nõna (nëna), thõna (thëna), hõnza (hëna), rrõnja (rrënja), dhõmbi (dhëmbi), õsht (është), etj.3
Siç shihet, e folmja e Rekës, me këtë veçori afrohet me toskërishten dhe gjuhën
standarde.
1

Kolec Topalli, Fonetika historike e gjuhës shqipe, Tiranë, Dituria, 2007, f. 122.
Asllan Hamiti, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Logos A, Shkup, 2014, f.97.
3
Burim Prroi, Luma e Epërme, Gostivar, 2019, f. 400.
2
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b) E ruan zanoren buzore /y/.
Zanorja /y/, edhe pse është një zhvillim i brendshëm i gjuhës shqipe, të cilën nuk e
ka pasur gjuha e vjetër indoevropiane, kjo zanore është mjaft e lashtë dhe ka qenë e
pranishme në të gjitha të folmet e shqipes. Por, më vonë, në shumë të folme të Jugut e të Veriut ajo është zhdukur, duke kaluar më shpesh në zanoren /i/ e më rrallë
në zanore të tjera. 4
E folmja e Rekës së Epërme dhe e fshatrave të kësaj zone gjuhësore e ruan zanoren
buzore /y/ edhe atë në të gjitha pozicionet fonetike të fjalës. Ruajtjen e kësaj zanoreje mund ta dëshmojmë në shumë fjalë si: dy, sy, tym, krye, fty:r, ylber, dylber,
dyzgina, bylbyl, etj.
Për dallim nga kjo e folme, te e folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, si dhe te disa
të folme tjera gege, kemi zhbuzorëzimin e [y]-së në [i], si në fjalët: di<dy, ill<yll,
dri<dry, ki<ky, dilber<dylber, gri:k<grykë etj.5
Nga hulumtimet e bëra në terren, te një numër i caktuar fjalësh kemi vërejtur edhe
dukurinë e buzorëzimit të zanores /i/ në /y/. Kjo dukuri mund të shihet në shembujt në vijim: kry:p (<kripë), hy:p (< hipë), zhdry:p (<zbritë), bylbyl (<bilbil),
shyp (shqip) etj.
c) Ndryshe nga të folmet e tjera të gegërishtes qendrore dhe të folmet me të cilat është në kontakt, nuk i diftongon zanoret e ngritjes së lartë /i, u/ në rrokje
të theksuar.
Diftongimi i i-së dhe u-së theksuar është një ndër inovacionet më karakteristike
fonetike të së folmes së Dervenit dhe të mbarë gegërishtes qendrore. Pikërisht ky
inovacion, si edhe disa inovacione të tjera, bëjnë që gegërishtja qendrore të dallohet
nga të folmet e tjera gege dhe të paraqesë një të folme me tiparet e saj karakteristike.6
Edhe Petar Skoku në “Hulumtime gjuhësore të popullsisë josllave të Luginës së
Shkupit” pohon se gjuha e tyre përfaqëson tri tipa të folmesh shqipe. Në tipin e parë
hyjnë shqiptarët e katundit Cërrnivor, Patishkë, Jabollcë, Setapetkë, Nerez, Gërçec,
Krushopek, Jabollçishtë, Solarevë e Gurgulicë. Këta shqiptarë, zanoret i-u, në fjalët
si mir, arush, i ruajnë pa ndryshime. Tipin e dytë e përbëjnë katundet ku në vend të
zanoreve të pastra i-u shqiptohen diftongjet ai-au: mair, araush. Këndej shkojnë
katundet Koliçan i Epërm, Mallçishtë, Draçevicë, Cërrnavodë, Alldincë, Paligrad,
Barovë, Luboten, Grushinë, Shishevë, Gllumovë, Arnaqi, Semenishtë, Bukoviq,
Çajlanë, Bojanë, Rashçe. Si tip i tretë merret e folmja e qytetit të Shkupit.7
Siç shihet, në tipin e parë të fshatrave që i ka përmendur Skoku, fshatra me origjinë
nga Reka e Epërme, nuk kemi diftongim dhe aty ruhet relativisht mirë [y]-ja. Për
shembull: sy, kusi, temci, saksi, kaci, shpi, rri, trim etj.
4

Kolec Topalli, Fonetika historike e gjuhës shqipe, Tiranë, Dituria, 2007, f. 97.
Asllan Hamiti, E folmja shqipe e Karadakut të Shkupit, Logos A, Shkup, 2014, f. 156.
6
RemziNesimi, Çështje gjuhësore, Shkup, 1997, f. 85.
7
Studime gjuhësore, Dialektologji I, Prishtinë, 1978, f. 87.
5
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Shembujt e njëjtë në të folmet që e kanë zhvilluar fenomenin e diftongimit do të
duken kështu bëjnë: sy (sai, sëi), kusi (kusai, kusëi), temci (temcai, temcëi), kaci
(kacai, kacëi), shpi (shpai, shpëi), rri (rrai, rrëi), trim (traim, trëim) etj.
Duke u bazuar në shembujt e mësipërm, e folmja e Rekës së Epërme, edhe me këtë
veçori, dallohet nga grupi i të folmeve që i takon dhe ashtu afrohet me gjuhën
standarde.
b) Nuk ka fonemë zanore /ë/ në rrokje të theksuar, ndërsa në rrokje të patheksuar
ajo ka denduri të vogël përdorimi. Madje, shpeshherë nuk shqiptohet fare ose
këmbehet me ndonjë zanore tjetër. Sikurse edhe te të folmet e tjera gege, edhe te e
folmja e këtyre vendbanimeve, /ë/-ja fundore nuk shqiptohet. Pra, fjalët shqiptohen
pa /ë/ fundore.
ç) Për dallim nga të folmet e tjera të gegërishtes qendrore, si dhe të gjitha të
folmet e tjera shqipe, e folmja e këtyre fshatrave ka një shkallë shumë të lartë
këmbimi ndërmjet zanoresh. 8
- Buzorëzimii plotë i [a]-së në [o]
Shembull: dhomi (<dhami), tomël (<tamël), hongri (<hangër), lon (<lanë), hon
(<han), kom (<kamë), non (<nanë), etj.
- Zbuzorëzimi i [o]-së në [a]
E folmja e Rekës së Epërme, në përgjithësi, si dhe e të gjitha fshatrave që janë
shkëputur nga trungu i kësaj të folmeje, shquhet për dukurinë fonetike të shndërrimit të [o]-së në [a]. Kjo dukuri na paraqitet shumë shpesh në këtë të folme.
Shembull: kas<kos, mas<mos, mari<mori, afçar<ofçar, gavedar<goveda:r,
kash<kosh, gjalash<dajlosh etj.
- Buzorëzimi i zanores [i]në [y]
Siç e përmendëm edhe më lart, te kjo e folme kemi vërejtur edhe dukurinë e buzorëzimit të zanores [i] në [y]. Këtë dukuri mund ta tregojmë me shembujt në vijim:
kry:p (<kripë), hy:p (< hipë), zhdry:p (<zbritë), bylbyl (<bilbil), krymb (<krimb),
śyme(<qime), dyrek (<direk), dybek (<dibek), śyell (<qiell), qylym (<qilim) etj.
d) Diftongjet dhe togjet e zanoreve në të folmen e Rekës së Epërme
Diftongjet e shqipes së sotme janë formime të brendshme të gjuhës. Ato janë krijuar me rrugë të ndryshme, si me rrugë fonetike, nga zbërthimi i në zanoreje të
thjeshtë (khs. /e/ >/je/, /ja/); me rrugë morfologjike, nga bashkimi i dy morfemave
8

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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(khs. vëllai, bleu) dhe me rrugë sintaksore, nga bashkimi i dy zanoreve që u përkasin fjalëve të ndryshme (khs. trajtën e shkurtër ja nga i+e).
Diftongjet e krijuara me rrugë fonetike, nga zbërthimi i zanoreve të thjeshta, janë
formuar në disa kushte të caktuara fonetike dhe kanë ndjekur rrugë të ndryshme për
periudha të gjata evulucioni, derisa kanë arritur në gjendjen e sotme, ku janë krijuar
edhe dallime me karakter dialektor. Në faza të ndryshme të zhvillimit të tyre shumë
prej këtyre diftongjeve janë shndërruar në togje zanoresh ose janë kthyer përsëri në
zanore të thjeshta, por ka edhe nga ato që pas një rruge të gjatë zhvillimi dalin me
një grup tingullor (bashkëtingëllore +zanore).9
Rëndësi të veçantë ka diftongu -uo, që është më i moçmi në shqipen e shkruar dhe
prej të cilit ka dalë varianti –ue në gegërishte dhe -ua në toskërishte, që paraqesin
dallimet qenësore të të dy dialekteve të gjuhës sonë.10
Një ndër dallimet kryesore ndërmjet dialekteve dhe të folmeve shqipe është edhe
ekzistimi i diftongjeve ue, ie dhe ye, që në disa të folme shqipe e ruajnë formën e
tyre të plotë e në disa të tjera ato kthehen në zanore të gjata. 11
Diftongjet e lartpërmendura, në të folmen e Rekës së Epërme dhe në të folmen e
fshatrave të arealit të njëjtë gjuhësor, hasen si togje zanoresh.
Togu zanor [ue]
Ky togzanor, reflektuar nga -uo-ja më e vjetër, i cili sot karakterizon në përgjithësi
të folmet e dialektit gegë, haset edhe të veprat e autorëve të vjetër shqiptarë, Frang
Bardhi e Pjetër Bogdani.
Edhe pse shumica e të folmeve gege e monoftongojnë në [u], e folmja jonë në të
shumtën e rasteve e ka ruajtur mirë këtë tog zanoresh.
Si dëshmi po japim disa shembuj si: grue, prrue, punue, martue, diftue, ftue, lakue,
mbarue, krue, kapruell, bgjuej, shkruej, luejetj.
Togu zanor [ie]
Një ndër veçoritë që e folmja e Rekës së Epërme dhe të folmet bija të saja e ruajnë
si element të shqipes së vjetër është edhe ruajtja e togut [ie]. Ky tog zanor ruhet i
plotë te të gjithë autorët e vjetër shqiptarë. Prandaj mund të themi që në monumentet e para shkrimore nuk kemi hasur thjeshtësimin e tij, siç vërehet sot në disa të
folme të gegërishtes.12
Po sjellim disa shembuj nga autorët e vjetër nëpërmjet të cilëve dëshmohet ruajtja e
tij e plotë, si dhe shembuj nga e folmja për të vërtetuar praninë e këtij togzanori si
në shqipen e vjetër.
Te Buzuku: dielli tue dalë. Ty mos të të djegë dielli. E klenë mbaruam qielltë e
dheu. Gavixhi me miell mos sosetë. Ep farënëatiiqimbiell.
Te Budi: dielli, qiell, e diel , pshtiell, viell, përciellë, etj.
9

Kolec Topalli, Fonetika historike e gjuhës shqipe, ASHSH,Tiranë, Dituria, 2007, f. 158.
Ragip Mulaku, Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe, IAP, Prishtinë, 2012, f. 76.
11
Sejfedin Haruni, E folmjashqipe e Rekës së Epërme të Gostivarit, Shkup, 1994, f. 22.
12
Ragip Mulaku, Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe, IAP, Prishtinë, 2012, f. 76.
10
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Te Bardhi: Të shkëqyemitë e Diellit. Rrezja e diellit. Majeja e miellit. Me sielle e
me pështiellë,me ivielë, etj.
Te Bogdani: Dielli, lulja e miellit, qielltë, hieja e LijsëRee, as ziem as pa ziem, përziem
Te e folmja e Rekës:miell, diell, mbiell, shtie, tierr, përzien, viell, përciell etj.
Ndërsa si të monoftonguar në [i] e hasim tek forma e shquar e disa emrave, si: milli, dilli, përzita, shtiva, etj.
Togu zanor [ye]
Ky tog është ruajtur mirë dhe dëgjohet pothuajse në të gjitha pozicionet e fjalës
ashtu si edhe në shkrimet e vjetra shqipe, si: t’lyen, lyen, thyen, dyer, grryen, ndërsa në fund të fjalëve shqiptohet: krye, lye, thye, kcye, kapërcyeetj.
Grupet e vjetra vokalike ae dhe oe,
Këto dy togje vokalike që janë mjaft arkaike në gjuhën shqipe, e që i ndeshim edhe
te shkrimtarët e vjetër, në trevën gjuhësore për të cilën e kemi fjalën, ruhen me një
besnikëri të madhe edhe sot e këtë ditë.
Shembujt si: pae, lae, thae, dhae, vrae, hae, raedhevoe, droe, mbaroe, ngarkoeetj,
dëshmojnë ruajtjen e këtyre grupeve vokalike. Me ruajtjen e togjeve të zanoreve
dhe grupeve të vjetra vokalike, e folmja e Rekës së Epërme na paraqitet mjaft arkaike dhe konservatore e trajtave të fjalëve të vjetra të gjuhës shqipe, të cilat siç
përmendëm edhe më lart, i ndeshim te shkrimtarët e vjetër shqiptarë, Budi, Buzuku, Bardhi e Bogdani.
Veçoritë në sistemin e bashkëtingëlloreve
Në sistemin e bashkëtingëlloreve dallimet dialektore janë më të pakta se në sistemin e zanoreve. Në të folmen e Rekës së Epërme, në sistemin e bashkëtingëlloreve,
nuk vërehet ndonjë dallim i madh në krahasim me gjuhën standarde shqipe dhe të
folmet e tjera gege. 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. Nga analiza e tërësishme
e sistemit të bashkëtingëlloreve të së folmes në fjalë, erdhëm në përfundim se dallimi kryesor ndërmjet të folmeve të tjera të gegërishtes qendrore, në përgjithësi,
dhe të folmeve të fshatrave të Rekës, qëndron në praninë e dy bashkëtingëlloreve,
përkatësisht të alofoneve (varianteve të fonemave) që shqiptohen si qiellzoreshtegore (spirante) [ś] dhe [ź], të cilat janë përfituar nga spirantizimi i mesgjuhoreve të mbarë shqipes [q] dhe [gj]. Pra, siç shihet, e folmja për të cilën po flasim, ka
disa dallime në variantet fonetike të fonemave bashkëtingëllore/q/ dhe/gj/, që s’i
gjejmë dot në të folmet e tjera shqipe.
Në këtë areal gjuhësor, edhe pse ruhen mirë fonemat bashkëtingëllore [q] dhe [gj],
në disa raste, 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.
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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 ngjan bashkëtingëllores ploake (œ), ku e njëjta, në pozicione të caktuara œ përdoret si vijon: në vend të (qen), (qafa), (qep), (qime), thuhet (shqiptohet) gjithmonë œen,œafa, œep, œymbe etj.
Xh-ja e Shkodrës në të folmen e Rekës së Epërme, shndërrohet në œ. Për shembull,
Shkodër – xhasht (gjashtë) = Rekë œasht; Shkodër – xharpërn (gjarpër), Rekë –
œarpen; Shkodër – xhurm (gjurmë), Rekë œurm. Pra, është bashkëtingëllorja fërkimore që përdoret në vend të gj-së ”.
Petar Skoku në “Hulumtime gjuhësore të popullsitë josllave të Luginës së Shkupit”
për bashkëtingëlloret në fjalë i ka përdorur grafemat <ć> dhe <đ>.
Prof. SejfedinHaruni në librin e tij “E folmja shqipe e Rekës së Epërme të Gostivarit”, këta tinguj i ka shënuar me [sh] për sha:f (qafë), shen (qen), e kujshe (e kuqe)
dhe [zh] për zhargun (gjarpër), zhi:z (gjizë), zha:sht (gjashtë) etj.
Prof. HakiYmeri, në librin “E folmja e shqipe e Karshiakës”, i 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.
Së fundmi, studiuesi me prejardhje nga Reka, Burim Prroi, këto dy bashkëtingëllore i ka shënuar me grafema të veçanta sɧ (sɧa;f, sɧen, sɧe:p, sɧyme, sɧefteli, e
kujsɧe, e kejsɧe) dhezɧ (zɧa:k, zɧarpën, zɧi:z, zɧa:sht, zɧethe) etj.
Grupet e bashkëtingëlloreve
Grupet e bashkëtingëlloreve mund të thuhet se paraqesin dallime të dy dialekteve të
shqipes për faktin që ato ruhen mirë (të plota) përgjithësisht në toskërishten, sidomos në të folmet e arealit verior të atij dialekti, si dhe në grupin e të folmeve të gegërishtes jugore, kurse në gegërishten veriore e sidomos në gegërishten verilindore
dhe në të folmet e gegërishtes veriperëndimore ato janë thjeshtësuar, duke dhënë
reflekse të ndryshme.13
E folmja e fshatrave të Rekës së Epërme dhe rekasve të shpërngulur gjithandej bie
në ato të folme gege në të cilat përdorimi dhe shqiptimi i grupeve konsonantike del
me një larmi të madhe, madje disa nga ato janë dukuri tipike të kësaj të folmeje,
ndërsa disa të tjera janë dukuri të përbashkëta fonetike me të folmet e tjera gege. 14
Prej grupeve konsonantike kl, gl, lk, lg, pl, fl, mb, nd, ng, ngj, fsh, nk do të veçojmë ato grupe konsonantike që e dallojnë të folmen tonë nga të folmet e tjera të gegërishtes qendrore dhe të folmet gege në përgjithësi.
13

Ragip Mulaku, Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe, IAP, Prishtinë, 2012, f. 76.
Sefedin Haruni,Grupet e bashkëtingëlloreve në të folmen shqipe të Rekës së Epërme, Shqiptarët e
Rekës së Epërme përballë sfidave të kohës, Shkup-Gostivar, f.331.
14
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Grupet e vjetra kl dhe gl
Këto grupe, konsonantike në të folmen e Rekës së Epërme, sikurse edhe në shumë
të folme tjera shqipe, kanë evoluar në qiellzoret kl=q: qoft, qaj; gl=gj gjuha,
gju:ni. Grupin kl e kemi hasur të konservuar te fjalët shekla (sheka), pykla (pyka).
Grupet lk dhe lg
Në të folmen e Rekës ende ruhen grupet lk, lg, të cilat janë më të pranishme në toskërishte ndërkohë që në gegërishte këto grupe janë asimiliuar. Asimilimi i këtyre
grupeve, të cilat dikur kanë qenë të mbarë shqipes, u zhvillua në rrugë të ndryshme
dhe kjo solli dhe diferencimin dialektor nga pikëpamja fonetike.
Ruajtjen e këtyre grupeve e hasim te fjalët: ulko:nj, bu:lk, kapu:lk, shkepu:lk, çepu:lk, gërbu:lk, balg-a, ::::::
Grupet e bashkëtingëlloreve mb, nd, ng dhe ngj
Një ndër fenomenet kryesore që i bën të dallohen sot dialektet e gjuhës shqipe janë
edhe togjet e bashkëtingëlloreve mb, nd, ng, ngj, për faktin që ato në gegërishten
na dalin përgjithësisht të thjeshtësuara, kurse në të folmet e toskërishtes na shfaqen
kryesisht të plota, me përjashtime të vogla.
Në të folmen e Rekës së Epërme këto grupe ruhen mirë dhe shqiptohen qartë në të
gjitha pozicionet e fjalëve sikurse në shembujt: mbrenda, mbaj, mbe:s, kumburi,
shkombinj, përmbas, pqumb, pllu:mb, ndalet, ndryshe, ndiej, mendja, dhondërr,
ondërr, dikund, përku:nd, liku:nd,ngarkoj, ngrohem, apenga,deng, lang, shtru
:ng,ngjefsh, ngjan, përngjan etj.

II. Dallimet në rrafshin morfologjik
Dallime ndërmjet dialekteve të shqipes vërehen edhe në fushën e morfologjisë. Po
t’i përmbledhim me pak fjalë ndryshimet morfologjike që i kemi vënë re në veprat
e autorëve tanë të vjetër, si dhe në evoluimet e mëvonshme që ka pasur gjuha jonë,
mund të thuhet se ato janë më të pakta (më të vogla) në krahasim me dallimet fonetike.15
Dallimet morfologjike më së shumti vërehen në pjesët e ndryshueshme të ligjëratës,
përkatësisht në kategoritë gramatikore të emrit, mbiemrit, përemrit, foljes, ndërsa më
pak në pjesët e pandryshueshme, si ndajfolje, parafjale, lidhëza etj.
Kështu, në klasifikimin e dallimeve morfologjike të të folmeve, i dallojmë ato që e
prekin strukturën morfologjike dhe që mund të jenë dy llojesh: ato që e prekin inventarin e strukturave morfologjike dhe variantet e tyre, si dhe dallimet që lidhen
me funksionin e morfemave: me shpërndarjen e varianteve të strukturave ose morfemave dhe me variantet fonetike të formave gramatikore.16
15

Ragip Mulaku, Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe, IAP, Prishtinë, 2012, f. 167.
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/01/Doktoratura-Anyla-Saraci-Maxhe Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Historise-01.pdf
16
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Sa i përket kategorisë gramatikore të emrit, kemi vërejtur disa veçori që e dallojnë
të folmen në shqyrtim nga të folmet tjera përreth dhe të folmet e tjera gege. Ashtu
si në gjuhën standarde dhe në të folmet tjera shqipe, edhe e folmja në fjalë ka emra
të gjinisë mashkullore dhe emra të gjinisë femërore, ndërsa nga emrat e gjinisë asnjanëse i gjejmë vetëm gjurmët e tyre, sepse ata janë integruar në gjininë mashkullore dhe femërore. Gjurmë të gjinisë asnjanëse gjejmë te emri kryet (koka). Shembull: Më dhemb kryet. Ja prev kryet.
Kur bëjmë fjalë për gjininë e emrave, emrat e gjinisë mashkullore si: daja, mixha,
baba, qehaja etj, si dhe emrat hiperkoristikë (Dema, Lama, Hysa, Belaetj), në trajtën e shquar, na dalin me mbaresën –a. Me këtë mbaresë na dalin edhe disa emra
të njerëzve, si: Ali-ja, Sami-ja, Sali-ja, Bedri-ja, Baki-ja etj.
Ajo që e dallon këtë të folme është kategoria e numrit te disa emra. Edhe pse kemi
shfletuar shumë literaturë shkencore në lidhje me kategorinë e shumësit të emrave,
askund deri më tash nuk i kemi hasur disa forma të shumësit që përdorën në të folmen e Rekës dhe fshatrave të po së njëjtës zonë gjuhësore. Është shumë e veçantë
forma e shumësit të emrave: ka;l-kval, krujś-krujźni, źarpën-źarpizni, plug-pllujźni,
uk-ujśni, dujś-dujśni etj. Dallon edhe e forma e shumësit te emrat: ujë-ujnaja, dhedhenaja, pqe-pqenaja, prrue-prrojnaja, krue-krojnaja, gru:n-grunaja, shi-shinaja,
mjegull-mjegullnaja etj. Ruhet mirë prapashtesa e shumësit të emrave me –nj: ullinj, shkombinj, shkopinj, drapinj. Nga bisedat me të intervistuarit gjatë punës në
terren, kemi hasur emra personalë femërorë me prapashtesën -ka si: Honka, Zyrka,
Beharka, Bejazka, Latifka, Merhemka, Hatemka etj. Me po të njëjtën prapashtesë
formohen edhe emrat e grave që thirren në emër të bashkëshortit, si: Rizvanka, Halitka, Bariçka, Hajdarka etj.
Në dallim nga gjuha standarde, ku habitorja e foljes ndihmëse jam bën qenkam,
qenke, qenka, qenkemi, qenkeni, qenkan, në të folmen e Rekës në vend të qenë kemi qo:n: qonkam, qonke, qonka, qonkemi, qonkeni, qonkan. Koha e kryer: paskam
qon, paske qon, paska qon, paskemi qon, paskeni qon, paskan qon.
Si veçori tjetër nga rrafshi morfologjik mund të merret sistemi rasor i së folmes.
Ashtu si në disa të folme të gegërishtes dhe të toskërishtes, në të folmen e Rekës së
Epërme ende gjallërojnë format e lashta të rasës vendore, që ekzistonin edhe në
shkrimet e Buzukut dhe shkrimtarëve tjerë të vjetër shqiptar. Rasa vendore, si në të
gjitha të folmet e toskërishtes veriore, ka trajtë të veçantë gramatikore. Emrat në
rasën vendore dallohen se marrin mbaresën -t dhe shoqërohen me parafjalë të veçanta, si: dëpër lumt; dënë të; gjer të pjekë bë ndonjë hundëlesh; s‟anë dy qenër dë
një govatë; bë pemët me mollë hedhin gurë; s‟bie rufeja dë halet; s‟kursehet
pyperi bë dasmët etj.17
Në vendin tonë, mbetje të rasës vendore hasen edhe në të folmet toske të rrethit të
Strugës: në barkut, në shpit, në vaktit, me dorët, m’terrtit, n’muejt. Në të gjitha të

17

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/01/Doktoratura-Anyla-SaraciMaxhe-Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Historise-01.pdf
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folmet e tjera rasa vendore është zhdukur. Përjashtim bën shprehja: isha nd'Orit =
isha në Ohër (edhe te toskët edhe te gegët, por jo në të folmet e qyteteve).18
Në të folmen tonë ende ruhen format e lokativit si: m’bu:dh<mbë udhë (në udhë),
n’bgje:shk<ndë bjeshkë (në bjeshkë); n’duj<ndë ujë (në ujë); n’do:d<ndë odë (në
odë); n’da:r<ndë arë (në arë)etj.
Gjallimi i kësaj rase edhe sot e kësaj dite tregon për prirjen e fuqishme të kësaj të
folmeje ndaj konservacionit gjuhësor.
Ruhen ende format e vjetra me -nj të foljeve në të pakryerën (dinja, laronja, shkonja, punonja, përcillnja etj), ashtu si gjenden dhe në dialektin e jugut, kurse gegërishtja, në vend të tyre, përdor të pakryerën sigmatike: dijsha, larojsha, shkojsha,
punojsha, përcillsha etj. Disa të folme tjera gege i kanë format me -shna si: dishna,
larojshna, shkojshna, punojshna, përcillshna etj.
Sa i përket sistemit foljor, dukuri tjetër e kësaj të folmeje është edhe përdorimi i
foljes hip. Kjo folje përdoret me kuptimin: hyp<hip, ngjitu lart (hyp nalt). E hasim
edhe hyp<hip për zbrit (hyp n’padrum). Përdoret po ashtu edhe në: hyp mbrenda
(hyr brenda); m’ka hyp ni fe:rr n’gisht; (më ka hyrë një gjemb në gisht); m’ka hyp
ni siklet i madh (më ka kapur në siklet i madh); hyp në internet (lidhu në internet).
Te përemrat pyetës, përskaj përdorimit të ç’? dhe çfarë?, ruhen ende format k’ dhe g’.
Shembull: K’i thae për mu? (Ç’i the për mua?); Nuk e di k’ë tbaj për dar:k? (Nuk e
di ç‘të bëj për darkë); Pa k’um thue bre se hyç nuk t’marr vesh? (Po ç’më thua bre
se fare nuk të kuptoj); Pa g’di uni për ata pu:n (Po çfarë di unë për ato punë)?!
Veçoritë në rrafshin sintaksor
Rrafshi sintaksor në të folmet dhe dialektet e gjuhës shqipe ka dallime më të pakta.
Megjithatë, në të folmen e Rekës së Epërme hasen disa struktura sintaksore të veçanta, që lidhen kryesisht me përshtatjen rasore të emrave me parafjalët, përshtatjen kryefjalë-kallëzues ose përdorimet si gjymtyrë fjalie të formave të caktuara rasore. Kështu gjejmë përdorimin e shpeshtë të parafjalës pi (të rasës rrjedhore) me
gjithë kuptimet që tregon kjo rasë (origjinë, lëndë etj.). Por, në disa raste, kjo parafjalë merr pas një emër ose përemër në rasën kallëzore: u nis pi ktu; e kije pi mu etj.
Veçoritë leksikore
Një kujdes i veçantë meriton t’i kushtohet leksikut të kësaj të folmeje, pasi që këtu
gjejmë fjalë që nuk përdoren në të folmet e tjera shqipe të krahinës e ndoshta i
mungojnë edhe mbarë shqipes, si gjuhës së folme, ashtu edhe asaj të shkruar. E
folmja e Rekës së Epërme, në leksikun e vet, ka një fond të pasur fjalësh të shumta
e të ndryshme për nga forma dhe nuancat kuptimore, shprehjesh frazeologjike dhe
fjalësh të ashtuquajtura “të rralla”, që janë karakteristike vetëm për këtë të folme.
Nga fondi leksikor i të folmes rekase kemi përzgjedhur disa nga këto fjalë të rralla,
për të cilat mendojmë se do të jenë në interes për leksikologjinë, leksikografinë dhe
dialektologjinë shqiptare në përgjithësi.
18

AjtenQamili, Të folmet e Strugës dhe të Ohrit dikur dhe sot, Kumtesat, Java e shkencës 2013.
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Fjalët që do të japim në vazhdim janë fjalë që janë përdorë në të kaluarën dhe vazhdojnë të përbëjnë leksikun aktiv të gjithë atyre që e ruajnë dhe e flasin gjuhën e
Rekës.
Një numër i madh fjalësh, sipas fjalorëve etimologjik, janë fjalë të brumit të shqipes, të cilat dëshmojnë trashëgiminë e hershme të ruajtur brez pas brezi. Fjalët e
tjera, janë huazime, të cilat janë dëshmi e gjallë e kontakteve të shumta e të vazhdueshme të kësaj popullate me kombe e popuj të tjerë që lanë gjurmët e tyre në
historinë dhe gjuhën e shqiptarëve të kësaj krahine.
Duke konsultuar për çdo fjalë fjalorin etimologjik të Kolec Topallit, kemi vënë re
se fjalët që janë të huaja, janë me prejardhje nga arabishtja, persishtja, turqishtja,
gjuhët sllave dhe gjuhë të tjera.
Fjalët janë të fushave të ndryshme të jetës materiale e mendore, duke na dhënë njohuri për të kaluarën dhe të tashmen, për mënyrën e jetesës, botëkuptimin dhe jetën
shpirtërore, për karakterin e njeriut, për jetën familjare, për besimin, mitet dhe besëtytnitë. Na japin shpjegime për punën, ushqimin, veshmbathjet, veglat e punës,
armët, bimët, kafshët e egra e shtëpiake, shpendët dhe gjithçka që lidhet me jetën e
banorëve të kësaj ane.
Në vazhdim do të japim, sipas rendit alfabetik, një grup fjalësh, të cilat janë karakteristike vetëm për këtë të folme, duke dhënë sqarime për secilën fjalë veç e veç,
për kuptimin, etimologjinë, format e ndryshme si dhe shembuj nga e folmja.
Abdavi:c,-aemër f. “grua e ve, vejushe”. Në disa fshatra, këtë fjalë e gjejmë edhe
si avdavi:c. Mendohet të jetë huazim sllav për shkak të ngjashmërisë me fjalët sllave udovic adhe vdovica. Sipas të dhënave që kemi mbledhur në terren, kjo fjalë
mund të rrjedh edhe nga emri Abdavi:c, gruaja e Abdiut e cila ka ngelë e vejë. Ka
mbetë e vejë si Abdavica. Ka mbetë abdavi:c.
Agël, ndajf. “krejt, krejt i vetëm, e vetme, i tëri, i gjithi”. Në të folmen e fshatrave
të Rekës kjo ndajfolje ka një përdorim të madh edhe sot e kësaj dite. Si p.sh. E la:n
agël ve:t (E lanë të vetëm). Pi frige u kishte bo agël i ve:rdh (Nga frika ishte zverdhë i tëri). Dukej agël i kujś (Dukej krejt i kuq).
Arxhavell,-iemër m. “lloj gjelle verore që përgatitet me qepë, speca dhe domate”.
Kum bo arxhavell për dre:k (Kam bërë gjellë vere për drekë).
Askaru:shk,-a emër f. “lloj fruti, vosë që piqet në periudhën e vjeshtës; i përngjan
dardhës por fytet e tij janë shumë më të vogla se dardha”. A dan askarushka t’buta
(A dëshiron vosa të buta). Pasi kemi të bëjmë me një fjalë shumë të rrallë, nuk kemi gjetur të dhëna për etimologjinë e kësaj fjale.
Bafça:rk,-a emër f. “përparëse, skutaçe”. Përdoret më tepër për përparëset që janë
pjesë e veshjeve kombëtare. Bafçarka e veshjes së Patishka Rekës.
Cabu,-ni emër m. “kalliri i misrit”. Kishte mbgje:ll ni kallambajś shum cabunin e
madh e kishte (Kishte mbjellë një misër që kishte kallirin shumë të madh). Nuk
ekzistojnë të dhëna për etimologjinë e kësaj fjale.
Çemerung,-aemër f. “pjesët që mbetën në enë kur shkrihet dhjami i mishit, xhigerë”. Hongrëm terho:n me çemerunga (Hëngrëm tërhanë me xhigerë). Supozohet se
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rrjedh nga fjala çember, cipë dhjami që mbështjell përbrendësat e bagëtisë. Huazim nga turqishtja çenber – “napë e hollë me të cilën gratë mbulojnë kokën, me
burim nga persishtja”.19
Dagësdash,-i emër m. “lojë më nëntë gurë”. Ky emërtim vjen nga turqishtja dokuztaş, që do të thotë nëntë gurë. Kjo lojë zakonisht luhet me kokrra të fasules dhe
kokrra të misrit.
Dallak,-i emër m. Me këtë fjalë, në të kaluarën, është emërtuar një lloj sëmundje e
cila është manifestuar me fryrje të barkut, zgjerim dhe dukje të enëve të gjakut në
lëkurë, në zonën e barkut.
Dyndyrek,-i emër m. “lloj vegle në formë të konit e bërë prej druri që shërben për
të luajtur”. Kjo lojë luhet me kamxhik. Mbështillet kamxhiku përreth dyndyrekut
dhe e hedh për ta vënë në rrotullim. Përderisa dyndyreku rrotullohet, goditet me
kamxhik me qëllim që të mos ndalojë se rrotulluari. Dët vërtiti si dyndyrek (Do të
të rrotulloj shumë shpejtë). Është huazim nga turqishtja ku e ka të njëjtin kuptim.
Fërka:llk,-a emër f. “spec i tharë e i shtypur me kripë; kripë speci; biber i
shtypur”.Da ha buk me fërka:llk (Do të ha bukë me kripë speci). Mund të lidhet me
fjalën fërkat, fërkas, të cilën Çabej e merr si huazim sllav (maq.) frka“ther, shpoj,
(skr.) frkati“përdredh, rrotulloj”.20
Ga:çk,-a emër f. “Tregim për fëmijë, përrallë”. Fjalë shpotitëse.
Galiç ndajfolje. “me gjunjë të përkulur e duke u mbështetur mbi thembra, në
bisht”. Rri (qëndroj) galiç. Ulet galiç, “i zhveshur, pa rroba”. Huazim nga gjuhët
sllave, гол “i zhveshur”.
Gamul,-i emër m. “shkop, bastun”. Nuk kemi gjetur të dhëna për etimologjinë e
kësaj fjale.
Gri:ll,-i emër m. “rërë, zall, gurë të vegjël që zakonisht gjenden përreth detit a liqenit, gurë që sjell lumi me vete”. Fjalë me shtrirje krahinore në të dyja dialektet.
Gulugutk,-a emër f. “dredhëz mali, luleshtrydhe me fruta të imëta që rriten vetëm
në mal”. Fjalë me etimologji të panjohur.
Guruçu:p,-a emër f. “lojë me pesë guralecë”. Është luajtur në të kaluarën, zakonisht periudhën e dimrit kur fshatarët nuk kanë pasur punë bujqësie. Kimi luejt guruçup edhe i kum mund krejt (Kemi luajtur lojën me guraleca dhe i kam mundur të
gjithë). Fjalë shqipe e formuar nga fjala gur.
Gumu:çk,-a emër f. “vend i fryrë dhe i fortë në trup, xhungë, bullungë, nyje”. Mu
ka bo nigumu:çk n’krye (Më është bërë një xhungë në kokë).
Hulli, hylli,-ni emër m. “yll, trup qiellor”. Ishte e hishme, hulli drite (Ishte e
bukur, yll drite). Është ruajtur në formën e vjetër.
Ho:nx,-a, emër f. “hëna”. E kishte ftyrën si honxa pesmdhiet (E kishte fytyrën si
hëna pesembëdhjetë). Trajtë e vjetër e fjalës hëna.
Japashtërma emër f. “karficë me tri lira që kanë përdorë gratë si stoli në
veshmbathje ose në flokë”. Ari nuse lule me japashtërma. (këngë). Është huazim
nga turqishtja yapıştırmak “ngjitë”.
19

Kolec Topalli, Fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2017, f. 332.
Kolec Topalli, Fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2017, f. 478.
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Kajruk,-i emër m. “bistek, gërshetë”. Emër me prejardhje nga turqishtja, kuyruk,
“bisht”. I kishte lidh fjokët kajruk (Flokët i kishte lidhë gërshetë).
Kale:pk,-a emër f. “djep”. Fjalë me prejardhje nga gjuhët sllave, колевка. E
përkunda n’kale:pk edhe e zu źumi. (E përkunda në djep dhe e zuri gjumi).
Kallambajś,-i emër m. “misër, kallamboq”.
Kallçinj “çorape të leshta të punuara me lloj-lloj ornamente të ndryshme”. Fjalë e
vjetruar e dialektit toskë. Huazim nga turqishtja kalcin, por me burim nga italishtja
kalza.
Kaptaj, folje kaptoj “kapërcej, dal në anën tjetër, “perëndon dielli, hëna). Ka
kaptue dilli (Ka perënduar dielli). Kjo fjalë ka një përdorim më të gjerë në dialektin
toskë, ndërsa në të folmet gege e gjejmë të folmen që kemi në shqyrtim.
Kapçit,-i emër m. “kafshatë, copë”. Kapçita-kapçita (copë copë). Ma ep ni kapçit
bu:k (Më jep një kafshatë bukë). Vjen nga fjala kafshatë, e cila në të folme të
ndryshme del me forma të ndryshme: kafshatë, kapshatë, kafshitë, kapshitë.
Kashtavi:n,-aemër f.“kashta e misrit”. Rrjedh nga emri kashtë, që është fjalë e
mbarë shqipes. E thyem kallambojśin, kan mbet veç kashtavinat (E thyem misrin,
ka mbete vetëm kashta).
Kashta,-ni / kashtejnemër m. “gështenja”. Kashtani vetëm (toponim në Krushopek, Shkup).
Kazhni:c/a emër f. “shportë e thurur me thupra”. Është huazim sllav, кошница
“shportë “. E kum mbush nikazhni:c me śurśija (E kam mbushë një shportë me
qershi).
Kërçmë,-a emër f. “gosti, gosti me rastin e përfundimit të një pune në bujqësi”.
Fjalë me prejardhje sllave, крчма. Ja dham kërçmën punës (E përfunduam punën).
Përveç në këtë të folme, e kemi hasur edhe në disa të folme të toskërishtes.
Marmalug,-a emër f. “gatesë me miell gruri e me gjalpë, përvëlak”. Bëhet si
kaçamaku, por me miell gruri. Toskërishtja e ka mëmëligë. Pasi që ky ushqim
hahet me lugë, “marr me lugë”, edhe fjala marmalugë mund të ketë prejardhje nga
kjo shprehje.
Meshu:nk,-a, emër f. “boçi i misrit pa kokrra” . Huazim sllav, мешунка “fasule e
njomë, bishtajë”.
Miskrro:nj,-a emër f. “milingonë, mizë trualli që rron nën tokë e në dru”. Nuk
kemi gjetur të dhëna për etimologjinë e kësaj fjalë. U paska mbu:sh vendi krejt
miskrronja (Vendi qenka mbushë gjithë milingona).
Mule:rk,-a emër f. “mushkonjë, kandërr e vogël pickuese që rron në moçalishte”.
Ktu verës ka shu:m mulerka (Gjatë verës këtu ka shumë mushkonja). Nuk e kemi
hasur në të folmet tjera gege, prandaj edhe etimologjia e kësaj fjale mbetet e
panjohur.
Qinqane emër f. ”veshje grash si brekushe të gjata”. Në fjalorin etimologjik gjendet si çitjane.Fjalë e toskërishtes; e vjetruar. Huazim prej turqishtes çintiyan, që ka
hyrë edhe në gjuhët e tjera ballkanike. 21
21

Kolec Topalli, Fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2017, f. 343.
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Reshedie,-a emër f. “ëmbëlsirë që përgatitet me nisheste, gjalpë dhe sheqer;
hasude”. Fjalë me përhapje krahinore, kryesisht në jug; e vjetruar. Huazim nga
turqishtja, rişidiye, me burim prej arabishtes.
Ulurushk,-a emër f. “vajtore, vajtuese; gra që vajtojnë të vdekurit”. Kjo fjalë
rrjedh nga fjala uluran (ulëron, qan, bërtet me zë). Në disa fshatra të kësaj zone
dialektore e kemi hasur edhe fjalën hulluva:jk (vajtore).
Xhërxhalen,-i emër m. “gjinkallë, lloj kandrre që këndon në vapë, që lëshon një zë
të zgjatur e gumëzhitës”. Kjo fjalë lidhet me fjalën onomatopeike xhërr-xhërr, të
gjinkallës. Sat kundonte xhërxhaleni, është nxehët (Sot këndonte gjinkalla, është
nxehtë).
Zelenike,-ja emër f. “lloj shkurreje shumëvjeçarë; lat. buxussempervirens”.
Huazim nga maqedonishtja зеленика“bushe, shimshir”.

Përmbyllje
Reka e Epërme si një krahinë, e cila bën pjesë në arealin e gegërishtes qendrore dhe
që në makrostrukturën e përgjithshme të saj ka elemente të përbashkëta me gjithë
idiomën gege, në mikrostrukturën e saj paraqet disa veçori e dallime të vogla, të
cilat e afrojnë me dialektin e jugut dhe shqipen standarde.
Gjatë shqyrtimit të tipareve themelore të sistemit fonetik, gramatikor dhe leksikor,
vërejtëm se e folmja në fjalë na paraqitet mjaft arkaike dhe konservatore e trajtave
të vjetra të fjalëve të gjuhës shqipe, të cilat – siç përmendëm edhe më lart – i
ndeshim te shkrimtarët e vjetër shqiptarë, Budi, Buzuku, Bardhi e Bogdani.
Në fushë të leksikut kemi hasur shumë fjalë të përbashkëta me të folmet toske dhe
forma të vjetra të fjalëve që datojnë nga koha e shqipes së vjetër. Për t’i vërtetuar
këto lidhje nevojiten studime më të thelluara etnosociolinguistike, me mbledhje më
të plota të materialit dialektor, ndërsa materiali i paraqitur do të shërbejë si një
pikënisje për këto kërkime.
Të dhënat dialektologjike dhe ato etnolinguistike, të mbledhura nga kjo e folme,
janë kështu një e dorë e rëndësishme dhe ndihmëse jo vetëm për dialektologjinë,
por edhe për gjuhësinë shqiptare në përgjithësi. Këto të arritura hapin shtigje të reja
që do t’u shërbejnë studiuesve të tjerë, të cilët do të merren me këtë të folme në të
ardhmen për të zbardhur fenomenin e të qenit ndryshe nga të folmet simotra të
grupit të gegërishtes.
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VENDI I SHQIPES NË FAMILJEN
INDOEVROPIANE
ABSTRAKT
Çështja e vendit të shqipes në familjen e gjuhëve indoevropiane është një
preukopim i vazhdueshëm, që do të shfaqë gjithmonë problematika, meqë është
pothuajse e pamundur të ndriçohet plotësisht, për shkak të mungesës së burimeve
të shkruara dhe dokumentimit të vonë të gjuhës shqipe.
Pikëpamjet, idetë, rindërtimet e formave të fjalëve, të cilat nuk janë arbitrare, por
të strukturuara duke krahasuar faktet gjuhësore të gjuhëve simotra (sidomos me
ato që ka afri) nga disa breza studiuesish, normalisht, japin ndihmë dhe me këtë,
është mundësuar që përafërsisht të përcaktohet vendi i saj, por zhvillimet
gjuhësore të dokumentuara nuk shkojnë gjer te gjuha indoevropiane.
Në këtë punim, mbështetur në rezultatet e punës hulumtuese disavjeçare të
studiuesve shqiptarë e të huaj në historinë e gjuhës, do të mundohemi të japim
specifikat e analogjive mes shqipes dhe gjuhëve të tjera dhe me këtë, të përpiqemi
të japim pikëpamjen në lidhje me vendin që ajo zë në familjen e gjuhëve
indoevropiane.
Janë dhënë edhe përfundimet përkatëse për çështjet që janë shtjelluar, edhe pse
dyshimet nuk mungojnë në pjesën dërrmuese të rasteve.
Shqipja paraqitet si homogjene e rinovuese njëkohësisht, sepse krahas formave të
vjetra, ka pasur mjaft përhapje të risive ose zhvillimeve të brendshme.
Fjalët çelës: shqipja, vendi i shqipes, indoevropiane, metoda krahasuese,
analogji, rinovuese, homogjene

*
**

Hyrje
Me anë të gjuhës, shërbehemi gjatë gjithë kohës për t’i përçuar mendimet, ndjenjat,
informatat etj. Për shkak të karakterit kompleks dhe nevojave, si rrjedhojë e zhvillimit socio-ekonomik, gjuhët ndryshojnë në vazhdimësi, duke i plotësuar kërkesat
veçanërisht leksikore të folësve. Ndryshimet janë rrjedhojë e proceseve të brendshme, kushteve fonetike, të cilat janë pashmangshmërisht të pranishme në gjuhë.
Por, kur e krahasojmë një gjuhë(p. sh. shqipen)edhe me materialin e disa gjuhëve të
tjera, konstatimet e ngjashmërive na japin shtysë për t’i hulumtuar ato historikisht.
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Nëse kthehemi në retrospektivë shkallë-shkallë në histori të gjuhës, rreth shek
XVIII-XIX, është bërë një hap i madh shkencor, sepse janë hetuar bashkëpërkime
mjaft serioze mes disa gjuhëve, që kërkojnë një shpjegim. Ajo që dihet shkencërisht, falë shumë intelektualëve, është se gjuhët indoevropiane kanë rrënjë të përbashkët, që është zbuluar me anë të krahasimeve të jashtme. Ato kanë gjuhë mëmë të
vetme, meqë vazhdojnë të ruajnë disa tipare të përbashkëta, edhe pse diversiteti në
të gjitha sistemet dhe në krejt gjuhët e kësaj familjeje ka qenë i madh.
Megjithëse gjuhësia indoevropiane ka marrë përmasat e një shkence të konsoliduar,
nuk është ndjekur trajektore e drejtë në formimin e kësaj shkence. Fillimisht, gjetjet
kanë qenë intuitive, të pjesshme, pastaj janë shtuar argumentet.
Mbi dëshminë e analogjive në strukturën gramatikore, e cila merret gjithmonë për
bazë, meqë është më e qëndrueshme, për dallim nga leksiku që është më elastik,
me argumentim, është arritur në përfundimin që këto gjuhë rrjedhin nga një prototip i përbashkët.
Por, lëvizshmëria e strukturave gjuhësore ka qenë e madhe, për ç’arsye kanë lindur
shumë gjuhë të diferencuara në shkallë të ndryshme. Madje edhe sot, gjuha përditësohet, pasurohet, duke iu përgjigjur nevojave të vazhdueshme të folësve.
Sipas Antillas (1972), defekti kryesor i spekulimeve të shek. XIX për origjinën e
gjuhës është ndarja e prerë e kulturës dhe e biologjisë nga gjuha. Pra, teoria e
evolucionit, tash është aplikuar edhe në gjuhësi, duke dhënë ndihmesë në hetimin e
zhvillimeve në gjuhë.
Sa i takon gjuhës shqipe, janë shkruar artikuj dhe kumtesa shkencore, ka pasur qëndrime të shumta, ndonjëherë edhe subjektive sa i përket prejardhjes, pastaj edhe
vendit të saj, pra nuk është bërë gjithmonë studim shkencor i hetimit të bashkëpërkimeve e ndryshimeve të gjuhës shqipe me gjuhë të tjera. Diskutimet kryesisht
flasin për prejardhjen nga ilirishtja, kompleksi iliro-trak, dako-miz, të cilat pastaj
janë zgjeruar me të tjera komplekse lidhjesh. Shpjegimet për raportet mes shqipes
dhe rumanishtes kanë shtyrë të supozohet për një substrat në lidhje me kompleksin
trako-dakas.
Për çdo diskutim që lidhet me prejardhjen e shqipes, duhet një njohje e thellë e
historisë së saj, edhe pse materiali shkencor që na ofrohet, është mjaft i kufizuar
dhe i vonë, për shkaqe historike tashmë të njohura, në krahasim me gjuhët e tjera.
Duhet, pra, depërtim në të gjitha gjuhët indoevropiane. Siç potencon edhe Ismajli:
afritë gjenetike të shqipes me gjuhët e tjera IE janë më të largëta në kohë, prandaj
shpesh më vështirë të identifikueshme, për shkak të shkrimit të saj të vonë1. Por,
sado mbi bazë evidencash të reduktuara, sipas tij, diskutimet lidhur me këto aspekte të krahasimit, kanë qenë pasionante. Në këtë kuadër, na ndihmon dokumentimi
më i hershëm i gjuhëve që paraqesin më shumë afri me shqipen si: gjuhët sllave,
greqishtja, gjuhët keltike, baltike, armenishtja, gjuhët gjermanike, të cilat janë
burim ndihmese për caktimin e vendit të saj.

1

Rexhep Ismajli 2015. Studime për historinë e shqipes në kontekst ballkanik. Prishtinë: ASHAK f. 11.
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Mjaft gjykime të shprehura lidhen edhe me shqetësimin që lind fillimisht për prejardhjen e shqipes, për çka janë dhënë pikëpamje që nuk janë bashkuar në një pikë
të vetme. Megjithëse studimi apo rezultatet shkencore në fushën e albanologjisë, si
nga dijetarët shqiptarë e të huaj, nuk është operacion pa baza, këto vështirësi e
mëdyshje e pengojnë trajtimin plotësisht të saktë të problemeve që shtrohen.
Objekti ynë i studimit ka një shkallë vështirësie dhe për këtë shkak, qëllimi ynë
nuk është dhe nuk mund të jetë të arrihet përcaktimi në mënyrë të prerë i vendit të
shqipes, por synohet të bëhet analiza dhe interpretimi i pikëpamjeve të arsyeshme,
indiciet dhe referimet më objektive.
Megjithëse vendi i shqipes përbën boshtin kryesor të trajtesës, në kapitullin e parë,
do të bëjmë një vështrim të përgjithshëm për metodën komparative, që ka qenë
çelës për zbulimin e familjes indoevropiane.
Për ndryshimin e shpejtë të fjalëve e të vështirë për t’u studiuar, Beeks2 thotë se
meqë fjalët e përfaqësojnë realitetin, ose, atë që ne e mendojmë si realitet, ato ndryshojnë në të gjitha mënyrat e mundshme dhe për këtë arsye, zhvillimi i një mënyre
sistematike për kategorizimin e këtyre ndryshimeve është i vështirë .
Gjithashtu, numri i rasave është reduktuar, disa janë mënjanuar tërësisht, si dhe
faktorët fonologjikë, në rrjedhë të kohës kanë vepruar fuqishëm, p. sh. theksi është
rrëgjuar, kanë ndryshuar e janë zhdukur mjaft fjalë e rrokje të patheksuara.
Pra, prirjet e gjuhëve ndryshojnë me kohë, nuk janë statike dhe shtrojnë dilema për
arritjen e rindërtimit të saktë e preciz të formave të mëhershme.

1.0 Metoda krahasuese – çelës për zbulimin e familjes
gjuhësore indoevropiame
Të gjitha gjuhët kanë elemente gramatikore, leksikun e vet dhe veçoritë gjuhësore
përkatëse. Gjithashtu, çdo gjuhë i ka ligjësitë e brendshme, veçoritë kulturore e
shpirtërore, që manifestojnë botëkuptimin e qytetarëve, mënyrën se si e konkretizojnë realitetin objektiv përmes gjuhës, duke i dhënë shkas ndryshimit të saj. Ky
është një fakti përgjithshëm. Por, në rastin e gjuhëve indoevropiane, kemi të bëjmë
me afri të veçantë, interesante.
P. sh. nëse e marrim foljen “jam” në vetën e tretë (shembulli marrë edhe nga
Çabej): indoev. esti, indishte: asti, shqip. ashte, në latinishte est, gjermanishte ist,
lituanishte esti, sllavishte kishtare jeste, ose shumësin, sanskritishte santi, greqishte, enti, shqip janë, latinishte sunt, gjermanishte sind etj. , mund ta shohim qartë që
në thelb, rrjedhin nga një formë më e hershme. E kjo ngjashmëri gjen shpjegim në
faktin se janë formuar shumë gjuhë e grupe gjuhësh nga një burim i vetëm. Por,
meqë gjuhët zhvillohen semantikisht, përmbushin funksionet sintaksore, normalisht
që ato ndryshojnë.

2

Robert Beekes. Comparative Indo-European linguistics:
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins 2011 f. 86.
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Për krahasim, më shumë duhet të merren trajtat gramatikore si në këtë rast e që
janë më konservatore, e jo elementet leksikore, sepse fjalët shumë herë mund të
jenë huazime të marra nga gjuhët e vjetra.
Gjuha shqipe, por edhe krejt gjuhët e botës, mund të humbin një pjesë të madhe të
leksikut, por t’i ruajnë trajtat gramatikore. Leksiku bazohet në arbitraritetin e shenjës,
kurse gramatika në disa rregulla ndërtimore3. D. m. th. leksiku mund të pasurohet më
lehtë për ta rritur efektin shprehës, normalisht, edhe duke i shfrytëzuar modelet e
caktuara fjalëformuese të gjuhëve si dhe format e tjera të pasurimit leksikor.
Sipas Traskut4, teknikat e krahasimit, të rindërtimit dhe zbrazëtitë që përfshihen janë:
rikonstruktimi i brendshëm, rikonstruktimi nga lart – poshtë, papërcaktueshmëria,
ndërtimi i “pemës”, probleme të semantikës, shkelja e korrespondencave, parimi i
përgjegjësisë etj. Por, boshllëkun kryesor e shkakton mungesa e burimeve.
Megjithatë, gjurmët e hedhura, përpiqen ta formësojnë dhe t’i japin frymë kësaj
shkence. Shkrimi, jo vetëm që e pasqyron gjuhën e folur, por edhe shërben si
dokument që mund të merret në konsideratë për kohën kur është shkruar ndonjë fjalë.
Metoda komparative në fakt, ka mundësuar që të gjenden të përbashkëtat e
diferencat mes gjuhëve dhe rindërtimet e bëra nuk janë të pamenduara dhe
instinktive, p. sh. folja fluturoj në anglisht fly, gjermanisht fliegen etj.
Gjuhësia krahasimtare është termi që përdoret për t’i përshkruar lidhjet që
ekzistojnë mes gjuhëve të afërta5. Sipas tij, ajo është formë e gjuhësisë historike,
por kjo e fundit nuk është domosdoshmërisht krahasuese. Çabej6me të drejtë
potencon se“vlerë shkencore ka zbulimi i tipareve të përbashkëta mes këtyre
gjuhëve, konstatimi i analogjive, i korrespodencave, që na shërbejnë për t’i kuptuar
më drejt historikisht”.
Gjuhësia krahasimtare ka dy detyra: të vendosë fakte dhe shkallën e lidhjes mes dy
ose më shumë gjuhëve7. Pra, ajo ndalet në veçoritë e përbashkëta strukturore mes
gjuhëve dhe i klasifikon në bazë të ngjashmërive përkatëse.

1.1 Gjuhësia indoevropiane
Aftësia krahasuese e mendjes njerëzore, siç e shpjeguam, ka shpënë në zbulimin e
afrive të disa gjuhëve që shtrihen nga Evropa në Indi. Gjuhët indoevropiane janë
një grup apo familje gjuhësh, që ruajnë tiparet thelbësore të trashëguara, por
shkalla e afrisë ndryshon mes tyre.
3

RaimoAnttila. An introduction to historical and comparative linguistics. New York: The Macmillan
Company 1972 f. 17.
4
Larry Trask The dictionary of historical and comparative linguistics, Edinburgh : Edinburgh University Press 2000 f. vi.
5
Robert Beekes. Comparative Indo-European linguistics: An introduction(2nd edition) Amsterdam;
Philadelphia: John Benjamins 2011 f. 4.
6
Eqrem Çabej. Hyrje në studimin krahasues të gjuhëve indoevropiane në: Studime gjuhësore VII.
Prishtinë: Rilindja 1976.
7
Raimo Anttila. An introduction to historical and comparative linguistics. New York: The Macmillan
Company 1972 f. 20.
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Themelues i gjuhësisë indoevropiane njihet Franz Boppi, me veprën e tij të parë të
botuar më 1816 me titullin “Mbi sistemin e koniugacionit të sanskritishtes
krahasuar me atë të greqishtes, latinishtes, persishtes dhe gjermanishtes”. Me këtë
studiues, mund të thuhet se fillon mirëfilli gjuhësia indoevropiane. Boppi, gjithë
jetën e tij ia kushtoi kësaj fushe, duke i plotësuar vazhdimisht studimet e tij.
Afritë që i kishin vërejtur paraardhësit e tij në mënyrë disi intuitive, ai i vërtetoi me
argumentim sistematik. Në vitin 1833-52, ai e zgjeroi planin e punës së tij dhe
shkroi një gramatikë krahasuese të gjuhëve indoevropiane. Në vitin 1854, bëri një
studim për gjuhën shqipe “Mbi shqipen, në lidhjet e afrisë së saj me gjuhët e tjera
indoevropiane”.
Gjatë jetës së tij, Boppi, me ripunimet, shtoi edhe gjuhë të tjera indoevropiane si:
prusishten, gjuhët baltike, armenishten etj. Boppi gaboi, sepse futi edhe disa gjuhë
të Azisë që nuk hyjnë aty, gjuhët kaukazike, të Malezisë.
Ai e mbiçmoi sanskritishten, duke thënë se kjo gjuhë mban vendin e një gjuhe më
origjinale, gati të një gjuhe mëmë, kurse gjuhësia më vonë erdhi në përfundim se
këto gjuhë janë gjuhë motra mes tyre.
Faktorët që i dhanë shtysë formimit të kësaj shkence ishin: zbulimet gjeografike të
shek XVI (rruga e Indisë), pushtimi i Indisë, lëvizja romantike etj.
Dy vjet para Boppit, dijetari danez, Rasmus Kristian Rask, kishte konstatuar afrinë
mes nordishtes së vjetër, gjuhëve gjermanike, me gjuhët greke, latine, baltike, dhe
gjuhët sllave, por e metë e veprës së tij ishte se nuk e njihte sanskritishten. Kështu,
Rasku u kufizua me gjuhët evropiane. Më pas, kontribut dhanë edhe Jakob
Grimmi, August Schliecher (nxënës i Boppit) që u mundua të rindërtonte atë gjuhë
që mendohej të ketë qenë gjuha mëmë e këtyre gjuhëve, Franz Miklosich, që pas
Boppit, duke përmirësuar, saktësuar, i dha kësaj shkence zhvillimin e vet në disa
drejtime, bëri studime speciale në gjuhë të veçanta, vuri themelet e sllavistikës dhe
njëkohësisht të gjuhësisë ballkanike e gjithashtu me studime të shqipes, August
Fick, Johannes Schmitt, Gramatikanët e rinj u dhanë rëndësi ligjeve fonetike,
analogjisë, si pjesë të psikologjisë, Ferdinand de Saussure, Xylander, që konstatoi
karakterin indoevropian të shqipes, veçse në formë të shkurtuar, jo me analizë
shkencore siç bëri Boppi, Gustav Meyer – themelues i albanistikës, autori i
gramatikës greke, gramatikës së shqipes, fjalorit etimologjik. U bënë studime të
thelluara në shumë degë të gjuhësisë; fonetikë, fonologji, Courtenay, Turbeckoj.
Pastaj, romanistika, psikologjia e popujve, Wilhelm Wund, gjeografia gjuhësore:
Zhyl Zhilerioni, strukturalizmi Saussaure, që e shikoi gjuhës si sistem, strukturë
tërësore.

Gjuhët indoevropiane
Grupi i gjuhëve indoevropiane fillon me keltishten në Irlandë, e shkon gjer në
Hind. Duke nisur nga lindja, e duke ardhur në perëndim, janë këto gjuhë ose degë
gjuhësore indoevropiane: indishtja, iranishtja, armenishtja, greqishtja, shqipja,
gjuhët italike, gjuhët kelte, gjuhët gjermanike, gjuhët baltike e gjuhët sllave. Ka
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edhe disa gjuhë të vdekura si hetitishtja në Azi të Vogël e tokarishtja në Turkestan.
Në Azi të Vogël, përveç hetitishtes, ka qenë e folur edhe frigishtja, luvishtja etj.
Në Gadishullin Ballkanik, është folur ilirishtja, trakishtja e makedonishtja.
Indishtja flitet me një mori dialektesh. Iranishtja përfshin sot persishten në Persi,
afganishten në Afganistan, beluçishten, osetishten. Edhe armenishtja ndahet në disa
dialekte. Greqishtja, që në krye të herës, paraqitet e ndarë në dy degë kryesore:
jonishtja, dorishtja. Gjuhët italike përfshijnë dy grupe kryesore: latino-faliskishten
e oskumbrishten. Më dysh ndahet edhe keltishtja: gelishtja e britanishtja,
betonishtja. Gjuhët gjermanike përfshihen në tri grupe: nordishtja, me islandishten,
norvegjishten, suedishten e danishten, grupi perëndimor, me anglishten,
gjermanishten; grupi lindor, sot i zhdukur, që përfshinte gjuhët e Gotëve,
Vandalëve, Herulëve, Langobardëve etj. Gjuhët baltike janë tri: lituanishtja e
letonishtja e prusishtja e vjetër, që u tret në shek. XVII. Më tresh ndahet edhe
sllavishtja: grupi jugor: me sllovenishten, serbo-kroatishten, maqedonishten e
bullgarishten; grupi perëndimor me polonishten, çekishten, sllovakishten, grupi
lindor me rusishten, bjellorusishten, ukrainishten.

Fig. 1. Pema gjuhësore indoevropiane

Të gjitha këto gjuhë shihen si degë të ndryshme të një grupi gjuhësor. Kjo është
familja gjuhësore indoevropiane, e cila zë një vend më vete në mes të familjeve
gjuhësore të botës Çabej (1976).
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2.0 Shqipja –prejardhja dhe kontaktet
me gjuhët simotra
Kontaktet, këmbimet e gjërave të ndryshme mes njerëzve kanë ekzistuar gjithmonë, e rrjedhimisht, edhe në gjuhë ka pasur, krahas zhvillimeve të brendshme,
edhe huazime gjuhësore për shkaqe pushtimi, kulture, prestigji etj.
Nëse e shohim shqipen në përqasje me gjuhët e tjera, bien në sy ngjashmëri dhe
dukuri të veçanta, si rezultati zhvillimit të brendshëm dhe ndikimit nga gjuhët
fqinje. Prej burimeve potenciale, dijetarët kanë arritur të formojnë një pasqyrë sa u
përket kontakteve me gjuhët e tjera, edhe pse nuk dihet saktësisht trualli gjuhësor i
formimit të saj. Pra, huazimet nga greqishtja, latinishtja, gjuhët sllave, turqishtja
marrin peshë të rëndësishme, sepse na japin indicie për gjendjen e gjuhës në kohën
kur ato kanë hyrë.
Një çështje mjaft komplekse, e shtruar nga studiuesit më të thellë të historisë së
shqipes, e pazgjidhur, e ndoshta e pazgjidhshme në mënyrë të pastër është edhe burimi i shqipes, d. m. th. pyetja se bijë e cilës gjuhë të vjetër të Ballkanit është shqipja, bashkë me problemin tjetër: Cilët qenë paraardhësit e shqiptarëve? Errësia e
mosnjohja shkencore e këtyre përgjigjeve shtron dilema për të përcaktuar më mirë
rrethanat dhe ligjësitë e zhvillimit të gjuhës sonë. Çështjet problemore nuk mund të
kenë përfundime kompakte të arsyetuara mjaftueshëm. Përgjigjja e këtyre pyetjeve
është e rëndësishme për përcaktimin e vendit të shqipes në kuadrin indoevropian.
Hipoteza mbizotëruese është prejardhja e shqipes nga ilirishtja. Sipas kërkimeve,
edhe pse nuk dihet me saktësi, ilirët në epokën greko-romake kanë banuar në lindje
të Adriatikut. Ata shtriheshin nga Istria e gjer te kufijtë e Adriatikut me Detin Jon.
Krejt çka përfshijnë burimet e mbetura, janë emrat e vendeve, personave, disa fjalë
me kuptime greke elatine që janë mbledhur nga Hans Krahe.
Gjuhëtarët që përkrahin origjinën ilire janë: Meyeri, Thunmani, Hahni, Pederseni,
Bartolii, Cimohovski. Ka pasur teza për prejardhjen dako-meze (Georgievi), trakase, iliro-trake etj.
Karakteri indoevopian i shqipes duhet të kuptohet drejt, në këtë vështrim, jo gjithë
pasuria gjuhësore e saj rrjedh nga fondi i trashëguar8. Do të thotë se shqipja me
kohë ka humbur nga indoevroianishtja, duke u plotësuar leksikisht nga huazimet
dhe krijimet vetjake.
Kështu, gjuhëtarët janë përpjekur t’i veçojnë shtresat e elementit të trashëguar dhe
atij të huaj.
Bashkë me këto, ngrihen probleme të pafundme, që do të mbetet mister, sepse
është e vështirë të përcaktohen kufijtë e leksikut vetjak dhe të huazuar. Nëse e analizojmë, do të gjejmë ngjashmëri të qarta me gjuhët lindore e veriore në të gjitha
sistemet, jo vetëm në leksik.

8

Eqrem Çabej. . Hyrje në historinë e gjuhës shqipe me fonetikë historike, në Studime gjuhësore III,
Prishtinë: Rilindja1976 f. 12
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Interes për gjuhëtarët kanë paraqitur bashkëpërkimet me rumanishten që nuk janë
thjesht leksikore, madje kanë fjalë që paraqiten vetëm te këto dy gjuhë, me
përmbajtje dhe forma fonetike të ngjashme. Sipas disa gjuhëtarëve, siç sqarohet
edhe nga Demiraj (1986), këto fjalë e kanë burimin te ndonjë gjuhë e vjetër e Ballkanit(hipoteza e substratit). Sipas disa të tjerëve, ato e kanë burimin te gjuha e
shqipe, nga e cila janë marrë kur kontaktet mes këtyre dy gjuhëve nuk ishin
ndërprerë nga dyndjet e sllavëve në Ballkan. Kjo e fundit, me të drejtë, nuk është
pranuar nga shumë studiues seriozë, meqë shqipja gjithmonë ka qenë gjuhë inferiore në raport me gjuhët fqinje.
Të gjitha këto duhen parë me kujdes, meqë në një masë, shqipja përfaqëson gjendjen e trashëguar, por ka edhe zhvillime karakteristike të gjalla.

2.1 Vendi i shqipes në familjen indoevropiane
Sa i përket pozicionimit të shqipes në “pemën indoevropiane”, janë shfrytëzuar të
dhënat dhe afritë gramatikore me disa gjuhë, por gjuhëtarët e kanë të vështirë të
arrijnë në një pikë përfundimtare. Varësisht nga afritë e hetueshme në sistemin
gramatikor e leksikor, mund të caktohet përafërsisht vendi i saj në këtë mes, edhe
pse, shqipja, qysh nga Boppi, shihet si gjuhë e veçantë, pa lidhje specifike me gjuhët e tjera. Këto konkordanca mundësojnë nxjerrjen e fakteve për ta vendosur në
një pozitë, duke u mbështetur në materialin shkencor që e kemi në dispozicion dhe
në disa ligjësi fonetike.
Shqipja në disa tipare lidhet me të gjitha gjuhët, mirëpo shkalla e afrisë është më e
madhe me disa nga to.
Fillimisht, Boppi9sa i përket kësaj çështjeje, për shqipen është shprehur në këtë
mënyrë: në elementet e saj themelore nuk ka ndonjë lidhje të ngushtë, ose aq më
pak, ndonjë lidhje derivacioni me asnjërën nga gjuhët motra sanskrite të kontinentit tonë”.
Ndërkaq, August Schleicheri në drurin gjenealogjik që e kishte ndërtuar për herë të
parë ndër gjuhëtarët, e përfshiu shqipen në degën e gjuhëve indoevropiane të Evropës Jugore, ku sipas tij, bëjnë pjesë: italo-keltishtja dhe greqishtja, duke e vendosur
atë në afërsi të greqishtes dhe i përmblodhi me emrin çifti i familjes pellazgjike.

9

cit. sipas Çabej, 1976 f. 3.
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Fig. 2 Druri gjenealogjik i August Schleicherit

Por, ky pohim më vonë është vërtetuar shkencërisht si jo i drejtë, meqë
konkordancat me këto gjuhë ishin më shumë leksikore, por nuk ka afri të veçanta
me to, aq më pak bashkëpërkim gjenetik. Schleiheri i shihte shqiptarët si pasardhës
së ilirëve. Përemrat, numërorët dhe mbaresat, sipas tij, e bëjnë shqipen gjuhë
indoevropiane, por atë e vendos afër greqishtes, si çift të familjes pellazgjike.
Si hap të përparuar bëri Johanes Schmitti (1871) me teorinë e valëve. Ai, shqipen e
vendos në një rreth të përbashkët me gjuhët baltosllave në njërën anë, dhe me
armenishten e trako-frigjishten në anën tjetër. Si e metë te kjo teori, siç potencon
edhe Çabej, është parë injorimi i realitetit historik, i shtegtimit të popujve, d. m. th.
marrja parasysh vetëm e gjuhëve gjatë zhvillimit të tyre normal.
Epokë e re në çështjen e afrive të shqipes me gjuhët e tjera është hapur me artikullin e Gustav Meyerit “Vendi i shqipes në rrethin e gjuhëve indogjermane” (1883),
i cili e kishte ndarë pasurinë vetjake të shqipes nga elementet huazuese, e gjithashtu
kishte bërë analizë të sistemit fonetik. Ai arriti në përfundimin e argumentuar
bindshëm dhe të pranuar nga albanologë të rëndësishëm (Pederseni, Jokli, Cabej,
Hamp, Desnickajaetj), se “shqipja është një gjuhë indoevropiane lindore dhe
njëkohësisht, gjuhë indoevropiane veriore”10.
Si gjuhë lindore e bëjnë reflekset e palataleve indoevropiane në spirante s, z, th, dh,
kurse veriore (me baltishten, sllavishten, gjermanikishten) e bën refleksi i o-së indo
evropiane në a (noctis- natë, ostis-asht), zhdukja e perfektit me dyfishim. Edhe pse
Meyeri (1895) disa forma foljore i lidhi me latinishten, Pederseni (1909) ia preu
udhën këtij pohimi, duke e vërtetuar shkencërisht se ndikimi i latinishtes në këtë
sistem është baraz me zero.
Por, Pederseni vuri në pah edhe lidhjet e shqipes me armenishten, që do të thotë se
u kombinuan lidhjet edhe me gjuhët jugore, madje edhe me greqishten. Kurse
10

cit. sipas Çabej, 1976 f. 14.
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Barici11(1955) e afroi shqipen me kompleksin trako-frigo-armenas, bazuar në
lidhjet me armenishten. Kështu, u komplikua mjaft çështja e vendosjes së shqipes
në djepin indoevropian.
Ndërsa Çabej (1976) solli një modifikim, duke thënë se: shqipja është gjuhë satem,
me lidhje të veçanta me gjuhët veriore dhe jugore(greqishten dhe armenishten).
Ismajli, lidhur me këto paqartësi thotë: Kjo mbase do të supozonte një afërsi
gjeografike të hershme me gjuhët veriore dhe një tjetër pak më të vonë me jugoret.
Mbetet megjithatë të shpjegohet më mirë çështja e afrisë me keltishten, latinishten,
e ndonjëherë madje edhe me indoiranishten e tokarishten12.
Pra, konstatimet e dëshmuara e shpien shqipen me lidhje të shumanshme dhe rrjedhimisht, nuk është i qartë kriteri që merret parasysh për caktimin e vendit të saj
me saktësi.
Sa i përket ndarjes e cila është bazuar në reflektimin e guturaleve, ajo ka sjellë një
konceptim të ri të dallimeve, që sipas disa gjuhëtarëve, janë parë si diferenca
dialektore të gjuhës indoevropiane.
Në bazë të kësaj ndarjeje, në gjuhët satem përfshihen: indishtja, persishtja, armenishtja, gjuhët balto-sllave, shqipja, trakishtja. Kurse, në gjuhët kentum përfshihen:
latinishtja, keltishtja, greqishtja, gjuhët gjermanike, tokarishtja, hetitishtja . Në
grupin kentum, këto bashkëtingëllore e ruajnë karakterin gutural të tyre, kurse në të
dytin ato ndërrohen në s, z, th, dh, d. m. th. spirantizohen. Tokarishtja dhe
hetitishtja kanë krijuar konfuzion te gjuhëtarët, për shkak se në bazë të pozitës
gjeografike të tyre, është pritur të grupohen te gjuhët satem, por tiparet gjuhësore të
tyre lidhen me gjuhëtkentum.
Sipas disa gjuhëtarëve, në gjuhët indoevropiane, qysh herët, janë zhvilluar tri seri
guturalesh: prapaqiellzore të mirëfillta (k, g, gh), grykore-qiellzore ose më thjesht
qiellzore (k’, g’, h’), dhe buzoprapaqiellzore (qu, gu, ku). Sipas mendimit
mbizotërues, në gjuhët kentum dalloheshin bashkëtingëlloret prapaqiellzore nga
labiovelaret, kurse prapaqiellzoret me qiellzoret bashkëpërkojnë. Nga ana tjetër, në
gjuhët satem janë bashkëpërputhur bashkëtingëlloret prapaqiellzore me labiovelaret, kurse bashkëtingëlloret qiellzore k’ g’ gh’ janë shndërruar qysh herët në
tinguj të tipit s, z. Për këtë arsye, gjuhët satem janë konsideruar si gjuhë rinovuese.
Por, dallimet ndërmjet gjuhëve kentum dhe satem ndryshojnë. Shkalla e
satemizimit ndryshon duke kaluar prej një gjuhe në tjetrën.
Sipas Pedersenit, në gjuhën shqipe ndeshen reflekse të të tria serive të grykoreve.
Sipas tij, prapaqiellzoret e mirëfillta kanë dhënë në shqipe k, g, buzoprapaqiellzoret
kanë dhënë s, z, (pesë, sy, zjarr) kur janë ndodhur para zanoresh të përparme e, i
dhe k, g në rastet e tjera, kurse qiellzoret kanë dhënë th, dh, d : athëtë, thanë, puth,
dardhë, derr, dimër, dhëmb etj.

11

Barić, Hŷmje në historín e gjuhës shqipe, përkth. H. Kaleshi&H. Thaçi. Prishtinë 1955.
Rexhep Ismajli, Artikuj për gjuhën shqipe, Prishtinë: Rilindja 1987 f. 12.

12
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Por, siç thotë Beeks13, “materiali i shqipes është i limituar dhe kjo gjuhë në
përgjithësi paraqet probleme kur bie fjala tek interpretimi historik. Pohimi se në
shqipe ka pasur tri seri të velarëve mbetet të dëshmohet”. Kështu që mbeten
hipotetike këto teza.
Çabej e pranon shpjegimin për reflektimin e buzoprapaqiellzoreve, por shpreh
rezerva për reflektimin e qiellzoreve. Ai pohon se shqipja ka nevojë për një
revizion në themel. Guturalet e ardhura nga buzoprapaqiellzoret indoevropiane,
janë qiellzorizuar. P. sh. ujk – ujq, djeg-dogja. Është fakt i pranuar që
buzoprapaqiellzoret, kur janë ndodhur para një zanoreje të përparme i, e kanë
dhënë s, z.
Prapaqiellzoret e thjeshta k, g, gh, në një faze më të hershme kanë dhënë
përkatësisht k, g në çdo pozicion fonetik, me përjashtim të rastit kur k-ja paraprihej
nga s-ja. Por, në një fazë më të vonë, ato janë qiellzorizuar përkatësisht në q, gj,
kur janë ndodhur para zanoreve të përparme i, e.
Ka- *kav(sh. qe), ndjek - *nteko (ndiqni) , pjek –*pleko (piqni), dergjem –*djerge,
gjej *ganj, bashkëtingëlloret k, g janë qiellzorizuar.
Tektalet qiellzore k’, g’, gh’ në shumicën e rasteve kanë dhënë përkatësisht th, dh,
në fillim të fjalës d. Natyrisht, ky evolucion ka kaluar në disa faza.
Buzoprapaqiellzoret ku, gu, ghu, kanë dhënë përkatësisht s, z kur janë ndodhur para
zanoreve i, e. Në rastet e tjera, kanë përfunduar përkatësisht në k, g, pastaj në një
fazë të mëvonshme edhe këto në disa raste janë qiellzorizuar në q, gj.
Pra, buzoprapaqiellzoret kur nuk ndiqeshin nga një zanore e përparme, janë
bashkëpërputhur me prapaqiellzoret e thjeshta p. sh. camba- këmba-caelum-qiell,
largus-larg, quietus-i qetë.
Në gjuhën shqipe, në të gjitha fjalët që kanë pasur dikur tektale qiellzore të ndjekur
nga r, l , ajo nuk është shndërruar në th, dh, por paraqitet si prapaqiellzore, pra
është velarizuar. P. sh. grurë- grnom, grua-gre , e egër-agro.
Siç e shohim, edhe satemizimi duhet parë historikisht, por edhe kronologjikisht,
sepse nuk i ka përfshirë fjalët në të njëjtën formë.
Tektalet qiellzore k` g` gj`, në shumicën e rasteve kanë dhënë përkatësisht th, dh.
Natyrisht ky evolucion ka kaluar nëpër faza të ndërmjetme njëherë c, dz, pastaj, s, z
në fazën e tretë th, dh.
P. sh. thanë, Çabej e nxjerr nga një bazë*konge
I thartë - *k’or, i athët- *ak’(lat. acidus), puth - *puko, dimër -*kheimon, dorë*kh’era, dua - g’eus, dhëndër - *g’ent(lat. gener), dheu –*zeme lidh- (lat.)ligo,
mbledh-(lat.)lego, i madh-magh, (khs. me ind. mah) , vjedh-*vegho.
Grupi konsonant sk, në shumë raste ka përfunduar në h, ose sh, ç. Pas huazimeve
nga greqishtja e vjetër: p. sh. sk-h skel- halë, skordon- hudhër, helm- skalm, i hollë
–skel sk-ç skiliu- çaj, skolios-i çalë sk-sh, Scodra- Shkodra, Scupi –Shkupi, scala-

13

Robert Beekes. Comparative Indo-European linguistics: An introduction(2nd edition) Amsterdam;
Philadelphia: John Benjamins, 2011 f. 24.
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shkallë, scamnum- shkëmb. ks-sh pashë-*paksom, gjashtë – seksti, tresh- *treksno,
*ekst – jashtë, ks- th : *deksto – i djathtë14
Në gjuhët indoevropiane të veriut, o-ja e shkurtër indoevropiane është hapur në a:
lat. noctis, ind. nakti – natë, lit. naktis, ah- . oskos, asht- ind. asthi, lat. ost, gr. osten, gjak – soko.
Një tjetër kriter rendimi, përbën rrethana që shqipja f-së latine e ph-së greke i
përgjigjet me një b, duke u afruar me gjuhët e vdekura të Gadishullit Ballkanik:
ilirishten, maqedonishten, e trako-frigishten, e sot me shumicën e gjuhëve
indoevropiane: gjuhët keltike, gjermanike, baltike, sllave, armenishten, iranishten,
p. sh.
Bharami(sjell) lat. fero, gr. phero, shqip ‘bie, bart’, bëj- gr. phanio, elb-gr. alphi,
derë- gr. t-hyra, lat. foros, di - ind. d-hi, k-ja e aspiruar në k – mokër-makhara,
lakër – lakhanon
Siç del, gjuha shqipe pjesërisht afrohet me gjuhët satem, pjesërisht dallohet nga to.
Ajo afrohet me gjuhët satem vetëm me evolucionin e tektaleve qiellzore. Por, dallohet, me reflektimin në njëfarë mase të ndryshëm të prapaqiellzoreve të thjeshta
dhe të buzoprapaqiellzoreve.
Shqipja ka konkordanca të pjesshme me shumë gjuhë, kronologjia e të cilave është
vështirë të caktohet me saktësi, pra nuk dihet mirë zanafilla e tyre. Në këtë
vështrim, paraqiten konkordanca parciale leksikale me gjuhët baltike(lituanishten,
letonishten, p. sh. lit. degu’ djeg’, lit. liga(sëmundje), shq. i ligë, pastaj ka konkordanca balto-sllave-shqiptare, e ka të ngjashëm sistemin e numërimit prej 11 gjer 19
me mbledhje. Konkordanca greko-shqiptare, në fqinjësi prej 3000 vjetësh, p. sh.
bolbiton – bajgë, gr. dorpon, (darkë), alphi, elb, gr. polos shq. pelë. Konkordanca
armeno-shqiptare. Armenët duket se më parë kanë banuar afër Gadishullit
Ballkanik, shq. thep, arm. sep, arm. jainshq. zë. Konkordanca kelte-shqiptare: irland. glun, shqip, gju, irl. dam shqip-dem. Kështu, ajo ka ndërthurur edhe tipare të
gjuhëve të tjera.
Martin Huldi15, shqipen, si gjuhë satem, me ruajtjen e tri serive të tektaleve e shihte
si qendër të periferisë për shkak të lidhjeve me balto-sllavishten në veri, greqishten,
armenishten në jug.
Ismajli, me të drejtë jep pikëpamjen e tij lidhur me paqartësinë e kësaj çështjeje:
“nën ndikimin e të dhënave të reja me mos-spirantizimin e palataleve në disa raste
dhe me afritë e tjera midis gjuhëve të ndryshme, si dhe me zbulimin e tokarishtes
dhe hetitishtes, ndarja e gjuhëve në lindore dhe perëndimore, u relativizua mjaft,
dhe kështu u krijua teoria për ekzistencën e dialekteve qendrore, të cilat paraqesin
edhe veçori të tjera”16.

14

Shembujt dhe të dhënat shpjeguese janë shqyrtuar sipas: Shaban Demiraj, Gjuha shqipe dhe
historia e saj. Prishtinë: Rilindja 1989dheÇabej (1976) vep. e cit.
15
Martin Huld, Basic Albanian Etymologies : Ohio 1984.
16
Rexhep Ismajli, Artikuj për gjuhën shqipe, Prishtinë: Rilindja 1987 f. 14
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Disa dukuri mund të jenë pasojë e zhvillimit paralel. Normalisht, nuk mund të kemi
përcaktim të qartë, për shkak se edhe vetë shqipja nuk ka ndjekur trajektore të
drejtë, ka gërshetime sa u përket marrëdhënieve me gjuhët fqinje.
Çabej (1976) merr parasysh edhe një kriter tjetër krahasimi të potencuar nga
linguisti frëng, Antoine Meillet dhe ai italian, Matteo Bartoli. Melliet, latinishten,
keltishten, gjuhët gjermanike e balto-sllave i pa si gjuhë margjinale (anësore),
greqishten e armenishten si gjuhë centrale (qendrore). Sipas Bartolit, shqipja
takohet me baltishten më shumë në konservime sesa në inovacione, me greqishten
më shumë në inovacione se në konservime, mendim ky që është kritikuar nga Jokli
dhe mbetet të shikohet.
Duke i parë të përmbledhura këto marrëdhënie mes shqipes dhe gjuhëve me të
cilat ka dëshmuar marrëdhënie leksikore e në disa raste edhe gramatikore, Çabej,
duke shpresuar se vendi i saj në gjirin gjuhësor indoevropian, me analizën
krahasuese, të caktohet më saktë në të ardhmen nxjerr përfundimin se gjuha shqipe
“më të shumtat konkordanca parciale i ka me gjuhët baltike, por nuk mungojnë
pika takimi të shënueshme me greqishten e keltishten, e nganjëherë edhe barazime
trianëshe17”.
Gjithashtu, ndër dukuritë e përftuara gjatë zhvillimit historik të vetë shqipes, një
vend të veçantë zënë ato që ndeshen edhe në gjuhë të tjera të Ballkanit siç janë:
prapavendosja e nyjës shquese, njëjtësimi i mbaresave të rasës gjinore e dhanore,
rimarrja e kundrinave me anë të formave të patheksuara të përemrave vetorë, formimi i kohës së ardhme me anë të foljes ndihmëse dua, zëvendësimi i paskajores
nga lidhorja. Prandaj, shqipja është karakterizuar si gjuhë i. e. ballkanike, edhe pse
shkalla dhe arsyet e afrisë së saj janë diskutuar dhe kanë nxitur debate, sidomos në
raport me rumanishten, me të cilën është menduar që shkak ka qenë jetesa afër
njëra-tjetrës që ka ndikuar. Qysh në shek. XIX, Thunmani, Kopitari, Schleiheri,
Mikloshiqi kishin hetuar bashkëpërkimet dhe të përbashkëtat në jetën shoqërore
mes këtyre gjuhëve.
Sipas disa studiuesve, shqyrtimi i tyre mund të shihet midis dy-tri gjuhëve p. sh.
shqipe-rumanishte, shqipe-rumanishte-greqishte. Madje, sipas Hampit, gjuha
shqipe është thelbi i studimeve ballkanistike.
Një studim të vëllimshëm, duke i rishikuar dhe zgjeruar problemet në lidhje me
vendin e shqipes në kuadër të gjuhëve indoevropiane, duke e parë në raport me
gjuhët e Ballkanit të lashtë, por edhe me ato që fliten sot, e ka bërë akad. Rexhep
Ismajli më 2015. Ai ka bërë një shqyrtim serioz, duke i shpjeguar shkallë-shkallë
raportet e shqipes me këto gjuhë, të cilat janë vënë re në shek XIX, duke u
plotësuar edhe me elemente të tjera kulturore. Sipas tij , nuk mund të bëhet histori e
pastër e gjuhës shqipe, pa u ngatërruar në një mënyrë a në një tjetër me gjuhët
ballkanike18. Ai i ka kundruar me sy kritik hulumtimet e kryera në historinë e
17
Eqrem Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe me fonetikë historike, në Studime gjuhësore III,
Prishtinë: Rilindja 1976 f. 17.
18
Rexhep Ismajli, Studime për historinë e shqipes në kontekst ballkanik, Prishtinë: ASHAK 2015 f. 8.
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gjuhës dhe ka dalë në përfundim se janë disa çështje të pazbërthyera e të pasqaruara sa duhet.

Përfundim
Në fund, sa i përket pjesës së parë, mund të themi se mbi dëshminë e analogjive në
sistemin gramatikor, i cili merret gjithmonë për bazë, sepse është më konservativ,
për dallim nga leksiku që është më i lëvizshëm, me argumentim, është arritur në
përfundimin logjik, që gjuhët indoevropiane rrjedhin nga një rrënjëe përbashkët.
Sa i takon gjuhës shqipe, përkundër natyrës sfiduese, shumë albanologë nuk kanë
hezituar të provojnë t’i hetojnë ligjësitë që kanë sjellë formën e caktuar ose për
prejardhjen e shqipes, rrjedhimisht, t’ia caktojnë vendin.
Në bazë të reflektimit të bashkëtingëlloreve guturale, shqipja bën pjesë në grupin e
gjuhëve indoevropiane satem sipas shumicës së gjuhëtarëve, por edhe këtë rast, ajo
ka ndjekur një rrugë zhvillimi të pavarur. Rastet kur nuk janë spirantizuar guturalet
e errësojnë disi caktimin e shqipes si gjuhë krejtësisht satem, kështu që më
saktësisht e shohim me vend qendror.
Pra, hetitishtja, tokarishtja që janë në lindje, sollën dyshime në konceptimin
kentum-satem, teoria e laringaleve dhe risitë tjera shtruan teza ndryshme, duke u
dhënë rrugë riinterpretimeve të teorive, duke u veçuar si dialekt më vete grupi
qendror. Kështu, sipas nesh, vendi i shqipes del qendror, por me shtimin e
materialit shkencor, do të qartësohej më saktë kjo çështje, meqë ajo në shumë raste
ka ndjekur një rrugë zhvillimi të veçantë nga gjuhët simotra.
Analiza e materialit dhe konstatimet e përgjithshme na dërgojnë te përfundimi se
shqipja paraqet lidhje afërsie në shumë drejtime. Ajo ka bashkëpërkime me gjuhët
sllave, balte, armene, indoiraniane; e gjithashtu tipare të përbashkëta me gjuhët
gjermanike. Do të thotë se mangësitë janë normale dhe qëndrimet e tyre mbesin
hipotetike, duhet të merren me rezervë, për shkak të përmasave të reduktuara të
burimeve dhe mbesin gjithmonë në nivelin e hipotezës.
Për të arritur përfundime të qëndrueshme e shkencore, duhet thellimi i punës nga
brezat paraprakë dhe t’i shmangemi çdo lloj qëndrimi favorizues, por vetëm t’i
identifikojmë rastet konkrete, t’i shqyrtojmë objektivisht, por edhe elementet dalluese dhe të mos i marrim të mirëqena të gjitha hipotezat.
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VIKTOR BAKILLARI
Universiteti i Tiranës

RRETH TERMAVE «CORONAVIRUS»
DHE «COVID-19» NË GJUHËN SHQIPE
Terma të rinj, por probleme një mori!
Botën që nga dhjetori i vitit 2019 e sulmoi një armik i padukshëm. Ushtria e tij
legjion nuk sulmoi nga Qielli, as nga Nëntoka, por nga Toka; epiqendër qe
...Vuhani (Wuhan) / Kinë. Prej aty, u shpërnda në gjithë botën duke u kthyer në
pandemi (sëmundje e përglobshme).
Është një lloj virusi tejet agresiv, që përhapet shumë shpejt, pra “ecën lakuriqisht”
(si lakuriqët e natës, të cilët fluturojnë më shumë se 800 km. për të kërkuar
ushqim). Thonë se bartës i tij është lakuriqi i natës.
Për këtë lloj virusi kërkohet mbyllja (veçimi) i bartësve, mbyllja e kufijve për një
afat të pacaktuar që mos të përhapet më shumë. Shkenca thotë se përhapet
nëpërmjet njeriut, pra njeriu ia ngjit njeriut. Këtij virusi njeriu i shërben si pëllumb
poste, prandaj edhe qeveritë e shteteve kanë udhëzuar e urdhëruar që të mbyllet
posta-njeri brenda në shtëpi disa ditë...
Bar kundër këtij nuk ka edhe pse përpjekjet ditënatore të shkencëtarëve nuk
mungojnë. Edhe sikur të zbulohet sot vaksina, kjo – thonë shkencëtarët – nuk do të
certifikohet, pa kaluar e pakta dy vjet të mira.

1. Dy termat e vitit 2020: Coronavirus dhe Covid -19
Coronavirus-i është një emër shumë i ndërlikuar.
Vetë Coronavirus-i, zyrtarisht njihet me emrin "SARS-CoV-2".
Sëmundja e mushkërive, shkaktuar nga Coronavirusi, quhet “COVID-19”.
Fjala “COVID” është shkurtim (akronim) për "Corona Virus Disease". E përkthyer
fjalë për fjalë: Kurora-Virus-Sëmundje (në shqipen e kuptueshme: Sëmundja e
Virusit Korona. (Korona do të thotë: Kurora). Shifra 19, tregon vitin (2019), kur
shpërtheu.
Varianti i ri me të cilin njihet Coronavirus-i është: "SARS-CoV-2".
Coronavirus-i i tanishëm (2020) është shumë i ngjashëm me Coronavirus-in SARS,
i cili shpërtheu në vitet 2002 dhe 2003 dhe vrau shumë njerëz.
Për shkak të ngjashmërisë, ai njihet me emrin Coronavirus "SARS-CoV-2".
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2. Shqipërimi i termit Coronavirus
Tema e ditës (Le thème de la journée / The topic of the day / Das Thema des
Tages) e vitit 2020 është “Coronavirus-i; COVID 19”.
Gjithë makineria shtetërore, politika, ministria e linjës (ajo e shëndetësisë) dhe
shtypi shqiptar e shqiptojnë “Koronavirus,-i”.
Përballë kësaj fjale, gjuhësia shqiptare (sektori i terminologjisë) u gjend i
papërgatitur. Akademia e Shkencave, si ajo e Shqipërisë, ashtu edhe ajo e Kosovës,
gjithashtu.
Çështja e terminologjisë është tepër e ndërlikuar dhe mendimet lidhur me mbajtjen
e tyre si ndërkombëtarizma apo me shqipërimin e tyre mbetet ende një debat i
hapur.
I tillë paraqitet edhe rasti konkret.
Si duhet reaguar ndaj këtij termi?
Duam-s’duam, de facto ky hyri në fjalorin politik – shëndetësor – shtypor (mediatik) në këtë formë, por de jure, jo. Ai nuk është futur në Fjalorin e gjuhës shqipe
(ndoshta sepse nuk është ribotuar).
Nisur nga kjo, do të dëshironim ta hapnim këtë çështje nga këndvështrimi i gjegjësve në shqipe të fjalëve të huaja.
“Coronavirusi” nuk është term që mban emrin e ndonjë zbuluesi me emrin Korona,
kështu që gjykojmë se kjo fjalë duhet që të hulumtohet.
Termi “Coronavirus” është term me burim latin (i njohur shkencërisht qysh në vitet
1930).
Shkronja e parë latine “C” në gjuhën tonë lexohet K, pra: Koronavirus.
Po ç’do të thotë në shqipe Koronavirus?
Të rrallë janë ata gjuhëtarë shqiptarë që janë marrë a kanë bërë përpjekje për zbërthimin e këtij termi. Shqipja nuk e ka shumë për zemër një mënyrë fjalëformimi të
tillë.
Kemi raste sporadike fjalëformimi të tillë si, fjala vjen hekurudhë, e cila do të thotë
“udhë e hekurt”, preskonferencë (konferencë shtypi) etj.
Po Coronavirus?
Fillimisht le të sqarojmë se fjala Coronavirus ka burim latin të përbërë nga: corona, që në shqipe do të thotë kurorë dhe virus, pra fjalë për fjalë « virus (me) kurorë », kjo për shkak se virusi, nëse vëzhgohet me mikroskop elektronik, ka një mbështjellje, një aureolë analogjike me atë të kurorës së Diellit, prej nga edhe në shqipe
duhet thënë “Virus me kurorë”.
Në sipërfaqen e këtij virusi (në mikroskop) dallohen qartë gjembtha me gjatësi 912 nanometër. Për ta bërë më të kuptueshëm krahasimin, ky virus, vëzhguar në mikroskop ka formë të rrumbullakët (si diell) dhe rrethohet nga një kurorë, e cila i
ngjan tapës metalike të dhëmbëzuar të një shisheje birre.
Në lexime të ndryshme, gjer sot, në shqipe kemi hasur nga gjuhëtarët tanë dy terma:
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“Virusi i Kurorës” çka është e vështirë ta rrokësh kuptimin (ndoshta do të ishte
më i kuptueshëm termi : Virus i kurortë!?) dhe “Virusi Korona”.
Edhe përpjekja e dytë (“Virusi Korona”), me gjithë argumente të forta dhe me
shembuj, nuk na duket e motivueshme.
Së pari termi “Koronë” (me të drejtë shkronjë të madhe, sepse është emër i përveçëm) sjell ngatërresë në shqipe, sepse përdoruesi shqiptar me fjalën koronë kupton:
“KORONË f. Njësia monetare bazë e Danimarkës, e Norvegjisë, e Suedisë, e Çekosllovakisë etj.; monedhë që ka këtë vlerë. Korona çekosllovake (suedeze). Koronë argjendi.” (Para vendosjes në qarkullim të monedhës euro.) (Shih fjalorin normativ të shqipes, 1980).
Së dyti, termi “Virusi Korona” nuk ka kuptim pa iu gjetur fjalës korona në shqipe
kuptimi në këtë kontekst, që në shqipe do të thotë “kurorë”.
Kështu, edhe njëherë ngulmojmë se:
Coronavirus = Virus me Kurorë (për shkak të dukjes së tij laboratorike në formë
kurore, pra virus në formë kurore). Emërtimit Virusi Korona (apo edhe Virusi
Kurora) nuk i del qartë kuptimi. Për të nxjerrë kuptimin e këtij termi, nuk na ndihmojnë as shembujt analogë, si: Birra Korona, Birra Tirana, Birra Peja etj.
Nisur nga sa më sipër, propozojmë e rekomandojmë se termi që i shkon për shtat
shqipes në këtë rast është VIRUS ME KURORË.

3. Po Covid-19?
Për këtë sëmundje, fillimisht, në qarqe shkencore (mjekësorë) u përdor termi
“pneumonia e Vuhanit” (Wuhan), por meqë ka një emër vendi, nuk rekomandohet
të përdoret për arsye etike dhe mosstigmatizimi.
COVID-19 është emri i sëmundjes ngjitëse, shkaktuar nga Coronavisus-i.
Pra COVID-19, gjuhësisht na del sigël.
Ç’do të thotë kjo sigël?
Kjo vjen nga anglishtja:
“CO” është shkurtimi i fjalës “corona” (kurorë)
“VI” i fjalës “virus”
“D” i fjalës “disease” (S = sëmundje)
Shifra 19 tregon vitin e shfaqjes: 2019.
Pra:
«COronaVIrus Disease 2019 » (shqip: « Sëmundja e Virusit me Kurorë e vitit
2019 », emërtimi i tij shkencor, dhe diagnoza për të prekurit.)
Pra, është një sigël (shkronja(t) nistore të çdo fjale): COVID-19 (SVIKU-19 në
shqipe).
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Si duhet të jetë drejtshkrimi i kësaj sigle?
Nëpër shkrime të ndryshme e gjejmë në katër mënyra:
Covid-19, COVID-19, Kovid-19, KOVID-19.
Forma e saktë, duhet të jetë COVID-19 (me shkronja të mëdha).
Një emërtim i tillë nuk është krejt rastësor. Shkencëtarët janë kujdesur gjer në imtësi, siç pohon drejtori i përgjithshme i OBSH-së (Organizatës Botërorë të Shëndetësisë) z. Tedros Adhanom Ghebreyesu1 “që të mos ketë asnjë mundësi për të bërë
lidhje me ndonjë vend gjeografik, me kafshë, individ apo grup njerëzish”, dhe, e
gjitha kjo, me qëllim që të shmanget çdo stigmatizim.
Tjetër:
Si duhet ta shkruajmë këtë fjalë? COVID-19, apo KOVID-19?
Edhe pse unë anoj nga purizmi, ka raste që lejoj përjashtime. Shumë mirë do të
ishte që në shqipe të ngulitej termi me “K”: Kovid -19, sipas parimit fonetik të
shqipes. Megjithatë, në këtë rast edhe mund të ishte e pranueshme forma drejtshkrimore me C (COVID-19), për dy arsye:
Së pari, qëndrojmë më pranë origjinalit dhe është një formë e njohur në shumë
gjuhë.
Së dyti, meqë është term, shqipja ka raste që njeh përjashtime të tilla, si për shembull në emërtimin e elementeve kimike. Kështu kemi elementin kimik të klorit me
simbol Cl, të karbonit (C), të kalciumit (Ca), të kromit (Cr), të kobaltit (Co).
Kështu që edhe për termin COVID-19, do të ishte logjikisht e pranueshme kjo formë, edhe pse jo shumë e kënaqshme për puristët e rreptë.
Ideale do të ishte që shqipja t’i pranonte të dyja drejtshkrimet. Formën me C (COVID -19) vetëm për përdorim shkencor dhe me K (KOVID -19) për përdorim
shkencor-popullor, për përdorim masiv.

4. Gjinia dhe lakimi i termit “Covid -19”
Ky term është në gjininë mashkullore, apo femërore?
Termi COVID-19 (angl.: coronavirus disease 2019) është përcaktimi zyrtar i fiksuar në shkurt 2020 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Në shtypin dëgjimoro-pamor dhe në atë të shkruar (gazeta, portale) e kudo dëgjojmë “kovidi 19”, shikojmë të shkruar: virusi i Covidit -19, të vdekurit / të shëruarit
nga Covidi-19; sëmundja e Covidit-19 etj.
Për mendimin tonë, është gabim.
Ka një rregull në gjuhën shqipe që thotë se shkurtimet (akronimet, siglat) që formohen nga bashkimi i tingujve nistorë të fjalëve të një emërtimi të përbërë, kur
mbarojnë me bashkëtingëllore janë të gjinisë mashkullore.

1

(https://dicocitations.lemonde.fr/dico-mot-definition/186773/Coronavirus.php
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Këtu do të hynte edhe fjala “Covid”, po të ishte e vetme, vetëm kaq. Mirëpo, emërtimi “COVID”, është i paplotë nëse nuk ndiqet nga viza dhe nga numërori 19: pra,
trajta e plotë është “COVID -19”.
Këtu, ndryshon puna.
Sipas nesh, lakimi sipas formës: E. Covidi -19; Gj. i Covidit -19; Dh. Covidit -19;
K. Covidin -19; Rr. prej Covidit -19 është i gabuar.
Në raste të tilla, nuk lakohet emri (akronimi, sigla), por pjesa e fundme, pra numërori.
Si raste analoge do të kishim: B -52-shi; Boeing -777-a; Mig -29-a; U -2-shi; Apolo
-14-a; G -7-a etj.
Kështu, për fjalën “COVID –19”, sipas drejtshkrimit të shqipes, do të kishim: Pandemia e COVID-19-s etj.
Lakimi do të ishte i tillë:
Emërore: COVID -19-a;
Gjinore: (Pandemia) e COVID -19-s;
Dhanore (Virusit të) COVID-19-s ; Pandemisë së COVID -19-s;
Kallëzore: (Vaksina për) COVID-19-n;
Rrjedhore: (të vdekurit / të shëruarët / të shëruarit) prej COVID -19-s.
Mbaresat pas fjalëve, në rastin konkret pas numërorit ndahen gjithnjë me vizë dhe
shkruhen me shkronja të vogla.

5. Përdorimi “pandemi botërore” / “pandemi globale”
është i pasaktë!
Nëse dëgjoni lajme nëpër televizione, nëse lëçitni gazeta, nëse u hidhni një sy portaleve, do të vini re shpeshherë termat:
“Pandemia botërore e Coronavirusit ; Pandemia botërore e Covid-19” dhe
“Pandemia globale e COVID-19; Pandemia globale e koronavirusit”.
Vozitni njëherë në Internet duke kërkuar termat e mësipërm.
Nuk kanë fund.
Por, nuk thuhet!
Kryefund gabim!
Përse?
Sepse:
Me termin mjekësor PANDEMI kuptojmë një epidemi që prek një numër shumë të
madh njerëzish në një zonë gjeografike ndërkombëtare, ndërkontinentale; shumë
shtete madje krejt botën; ose më thjesht: Përhapje botërore e një sëmundje ngjitëse.
Për shembull: Para Virusit me Kurorë, Gripi spanjoll i vitit 1918 është një nga
pandemitë më të njohura.
Pra, termi PANDEMI në shqipe nënkupton përhapjen botërore, rruzullore të një
sëmundje.
Ky lloj gabimi ( i rëndë, kur përdoret nga gazetarët, studiuesit ose nga gjuhëtarët)
quhet pleonazëm.
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Shkurt:
Nuk thuhet “Pandemia botërore / Pandemia globale e Coronavirusit”, por thjesht
“Pandemia e...” (shoqëruar me emrin e sëmundjes): Pandemia e Gripit spanjoll;
Pandemia e Virusit me Kurorë.

6. Virusi me kurorë mund të sulmojë
edhe gjuhën shqipe
Përshëndetjet aziatike (nxjerrja e gjuhës; namastéja indiane (do të thotë: “përkulem
para teje” (sanskritisht); ojigi japonez (lloj përkuljeje me respekt në shenjë
nderimi), hëpërhë kanë nxjerrë jashtë loje përshëndetjen tradicionale shqiptare (euro-amerikane) me shtrëngim dore, (për)qafime, puthje.
Në botë po ndodhin ndryshime të parrokshme ...
Kjo sëmundje gjithërruzullshe (nuk e dimë se kur do të zhduket!), por, në zgjattë
shumë (qoftë larg!), do të kemi, mesa duket, pasoja edhe në ... gjuhën shqipe.
Na rekomandohet të qëndrojmë larg njëri-tjetrit (rreth dy metër), të mos takojmë
asnjë me dorë si më parë, të mos shtrëngojmë dorën me tjetrin!
E papërfytyrueshme për traditën shqiptare!
Kështu i takon që, shprehje të bukura shqipe me fjalën “dorë”, sidomos ato me
kuptim konkret, si: “i jap një dorë” ; “i jap dorën”; “t’i japim dorën njëri-tjetrit”,
“kapur dorë për dore”, duke qenë se kjo sëmundje “përcillet dora-dorës”, duke u
takuar, duke i “shtrënguar dorën njëri-tjetrit”, “duke dalë nga dora”, kjo sëmundje
që “ka kaluar në shumë duar”, kur “vjen në dorën tënde”, aq sa “e ke nëpër duar”,
aq edhe “s’e ke më në dorë”, por “të del nga duart” e “kalon dorë më dorë”, me
ç’po shohim, mund të rrallohen shumë, mund të kalojnë në shprehje pasive
(historike) të fjalorit shqiptar!
Sa keq, nëse ndodh, gjithë këto shprehje të bukura!
Por ka edhe më keq!
Sot nuk guxon dot njeri të teshtijë, sepse të shohin si përhapës të flamës së padukshme.
Urimin “Shëndet!” pasi teshtin, sot, mos e prit më.
Larg qoftë të arrijmë në: Na ishte njëherë që, kur dikush teshtinte, i thoshin:
Shëndet!
Aktualisht, ky urim duket sikur është pezulluar...

7. Fjalorth kinezisht – frëngjisht – shqip për “guan zhuang
bing du-në” – sëmundjen « virusi me kurorë »
Ky virus, siç thamë, fillimisht u shfaq në Kinë. Sigurisht, ajo ka gjuhën e vet.
Ky virus solli pasurim të terminologjisë gjuhësore.
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Kush e di që VIRUSI ME KURORË në gjuhën origjinale (në kinezishte) quhet
“guān zhuàng bìng dú”?
Kush e di që maskës në kinezishte i thonë "kǒu zhào"?
Kush e di që "Më dhemb koka" në kinezishte thuhet: "Wǒ yóu diǎnr tóuténg"?
***
Më poshtë po japim një fjalorth lidhur me flamën botërorë (pandeminë) 2019 2020.
Janë fjalë në gjuhën kineze të përkthyera në frëngjishte2 dhe prej saj të përkthyer
prej nesh (V.B.).
Sqarime:
Renditja nga një numër te tjetri:
a.)
Fjala e shkruar në kinezishte;
b.)
Në kllapa rrumbullake është shqiptimi;
c.)
Fjala në gjuhën frënge;
d.)
Fjala në gjuhën shqipe.
Ja disa fjalë e shprehje kryesore që lidhen me këtë sëmundje:
1. 冠状病毒 ( guān zhuàng bìng dú ) : Coronavirus: Virus me Kurorë.
2. 口罩 (kǒu zhào) : masque : maskë
3. 戴口罩 (dài kǒu zhào) : porter un masque : mbaj maskë.
4. 感染 (gǎnrǎn) : infection : infeksion.
5. 生病的 (shēngbìng de) : malade (état) sëmurë (gjendje e).
6. 体温 (tǐwēn) : température du corps : temperaturë e trupit.
7. 高体温 (gāotǐwēn) : haute température du corps : temperaturë e lartë e trupit.
8. 温度计 (wēndùjì) : thermomètre : termometër.
9. 针 (zhēn) : aiguille : gjilpërë.
10. 打针 (dǎzhēn) injecter : injektoj.
11. 医院 (yīyuàn) : hôpital : spital.
12. 医生 (yīshēng) : médecin : mjek.
13. 护士 (hùshì) : infirmier.e : infermier,-e.
14. 验血 (yànxiě) : prise de sang : marrje gjaku.
15. 感冒 (gǎnmào) : rhume : rrufë.
16. 我感冒了 (Wǒ gǎnmào le) : J'ai attrapé un rhume : Jam me rrufë.
17. 药 (yào) : médicaments : barna (ilaçe).
2

https://lepetitjournal.com/shanghai/sante/lecon-de-chinois-le-vocabulaire-necessaire-autour-ducoronavirus-273424

~111~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

18. 止咳糖浆 (zhǐké tángjiāng) : sirop contre la toux : shurup kundër kollës.
19. 感冒药 (gǎnmàoyào) : médicament contre le rhume : bar kundër rrufës.
20. 咳嗽 (késòu) : tousser : kollitem.
21. 我有点儿咳嗽。(Wǒ yǒu diǎnr késou .) : Je tousse : Unë kollitem.
22. 头疼 (tóuténg) : Mal de tête : Dhimbje koke.
23. 我有点儿头疼。(Wǒ yóu diǎnr tóuténg .) : J'ai mal à la tête : Më dhemb koka.
24. 发烧 (fāshāo) : fièvre : ethe (zjarrmi).
25. 我发烧了。(Wǒ fāshāole.) : J'ai de la fièvre : Kam ethe (zjarrmi).
26. 恶心 (ěxīn) : nausée : e vjellë (pështjellim)
27. 肥皂 (féizào) : savon : sapun
28. 洗 (xǐ) : se laver : lahem.
29. 洗手 (xǐ shǒu) : se laver les mains : laj duart.
30. 洗脸 (xǐ liǎn) : se laver le visage : laj fytyrën.
31. 武汉 (Wǔ hàn ) : Wuhan : Vuhan (Kryeqyteti i Hubeit)
32. 湖北 ( Húběi ) : Hubei : Hubei.
33. 这病毒都不如普通流感严重。（Zhè bìngdú dōu bùrú pǔtōng liúgǎn
yánzhòng）- Ce virus n'est pas plus virulent que la grippe. : Ky virus nuk është më
virulent (më aktiv) nga gripi.

8. Sëmundje me përhapje mbarërruzullore
a.) Virusi me Kurorë (Coronavirus) është mes nesh. Pavarësisht nëse e kemi frikë,
apo e shpërfillim, nëse përballemi apo largohemi, ai solli me vete edhe një terminologji të veçantë, e cila vlen që të zbërthehet. Ja disa terma të lidhura drejtpërdrejtë
ose jo me COVID-19-n:
b.) A është virusi me kurorë një pandemi?
Dreqi e marrtë, po! Nëse i referohemi përkufizimit të këtij termi (Pandemi: epidemi
që prek një numër shumë të madh njerëzish në një zonë gjeografike shumë të gjerë,
zonë ndërkombëtare, ndërkontinentale; shumë shtete). Virusi me kurorë ka prekur
një pjesë të gjerë dhe të madhe të popullsisë botërore. Pra, është pandemi.
Raportohet se gjer më 9 mars 2020 bilanci ishte i tillë: Ky virus kishte prekur
110.564 njerëz në 100 vende të botës. Por Organizata Botërore e Shëndetit e refuzoi një deklaratë të tillë. Një muaj me vonë, në 9 prill, arriti gjer në 2 milionë.
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c.) Vatra e ngjitjes së Virusit me Kurorë
Në rastin e një epidemie të rëndë ose pandemie, flitet për “Cluster” (në anglishte),
pra për të përcaktuar vatrën e ngjitjes. Deri në 10 mars 2020 dy vatrat infektive të
zbuluara në Shqipëri ishin Tirana dhe Durrësi. Normalisht “vatër”, sipas protokollit
të shëndetësisë, quhet kur zbulohen të paktën dy raste në të njëjtën kohë (periudhë)
në të njëjtën zonë, kështu që, rasti i Durrësit, edhe pse shënuam vatër, duhet marrë
me njëfarë rezerve.
ç.) Po kafshët a janë të cenuara nga ky virus, pra, a mund të preken ato nga
Virusi me Kurorë?
Edhe pse ka pasur kafshë të ngordhura në Vuhan (epiqendra e përhapjes së këtij virusi), ende nuk është folur qartë se mund të preken kafshët nga ky virus. Kur një
sëmundje prek kafshët në një krahinë të stërmadhe, kjo quhet epizooti. Nëse kjo
sëmundje përhapet në të gjithë botë, atëherë quhet panzooti. Gripi i shpendëve
H5N1që u përhap në vitet 2003 dhe 2006 në më shumë se 50 shtete është shembull
panzootie.
d.) Po epidemitë në botën bimore?
Ashtu siç sëmuren njerëzit dhe kafshë, sëmuren edhe bimët.
Në lëmin e shëndetit bimor (patologji vegjetale (bimore), për raste të tilla përdoret
termi epifiti. Ky term do të thotë sëmundje që zhvillohet me shpejtësi dhe prek
shumë bimë të së njëjtës specie. Ndër epifititë më të njohura gjer sot janë vrugu i
hardhisë, ndryshku i grurit dhe mollurja. Zia e Madhe që preku Irlandën midis
viteve 1845 – 1852 ishte si pasojë e epifitisë së mollures që ra mbi pataten, e cila
ishte kultura kryesore lokale. Kjo kulturë e kultivuar me shumicë ishte ushqimi bazë i popullsisë, sidomos i fshatarëve irlandezë. Dëmtimi i kulturës së patates çoi në
shifra shumë të mëdha dëmesh në jetë njerëzish dhe në ekonominë e Irlandës së
atyre viteve. Shifrat tregojnë se si pasojë e mosushqyerjes (por edhe përhapjes së
kolerës), vdiqën nga 500.000 deri në 1 milionë irlandezë.
Kjo bëri që shumë prej tyre të braktisnin Irlandën për të shpëtuar nga varfëria e të
gjenin “shërim” në Amerikë. Sot Irlanda është një vend i begatë, por e kërcënuar si
mbarë bota nga kjo pandemi e rrezikshme.

9. K a t ë r m b ë dh j e t i n o j - neologjizëm
Të prekurve me COVID-19 u rekomandohet të rrinë brenda për dy javë.
Të gjithë këtë lloj mbylljeje (veçim) e quajnë karantinim.
Jo shumë e saktë!
Shprehja “vë në karantinë dikë” (karantinoj) do të thotë veçoj një të sëmurë me
sëmundje ngjitëse për 40 ditë.
(Vjen nga gjuhët latine it: quaranta, fr. quarante = 40)
***
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Kjo sëmundje (COVID-19) kërkon mbylljen brenda për dy javë, kështu që termi
karantinë (nga fjala 40 ditë) është i pavend.
Edhe pse për fjalën karantinë mund të thonë se është zhveshur nga kuptimi fillestar
(çkuptimësuar), prapëseprapë, po flitet kaq shumë për mbylljen dyjavore të të sëmurëve me COVID-19, sa duhet krijuar termi gjegjës.
Në këtë rast, sipas rregullave të fjalëformimit, duhet krijuar një term i ri, edhe pse
barbarizëm, fillimisht mund të tingëllojë paksa qesharak.
Kështu, sipas shembullit karantinë, mund të sajojmë termin:
Katërmbëdhjetin,ë –a (em.f.) = Masë mbrojtëse dyjavore që merret për të parandaluar përhapjen e sëmundjes ngjitëse (epidemike) COVID-19, duke i mbajtur njerëzit e prekur nga kjo sëmundje në një vend të veçuar për katërmbëdhjetë ditë larg
nga të tjerët. Shembuj: Rregullat e katërmbëdhjetinës. U vendos katërmbëdhjetina.
E vunë (e mbajtën) në katërmbëdhjetinë.
Krahas këtij emri mund të formojmë edhe familja e tij:
Katërmbëdhjetinim,-i. (em.m.) mbyllje, veçim i dikujt në rast sëmundjeje a epidemie për dy javë (katërmbëdhjetë ditë). Katërmbëdhetinimi i të prekurve nga sëmundja COVID-19.
Katërmbëdhjetinoj (folje kalimtare): vë në izolim (veçim) dyjavor dikë për shkak
të një sëmundjeje ngjitëse. Katërmbërmbdhjetinoj një të sëmurë me COVID-19.

10. Jehonë e virusit me kurorë në letërsi
Për ta mbyllur, do të dëshironim të sillnim edhe një fabul të bukur që lidhet me këtë virus.
Është fabula e një frëngu, i cili ka imituar La Fontenin.
Siç dihet, fabulat, në fund kanë një moral.
Ne po japim fabulën e La Fontenit, dhe fabulën e Harri Korbejit, e cili ka përshtatur shumë bukur La Fontenin sipas kohës së sotme.
(Të dyja fabulat janë shqipëruar prej nesh (V.B.)
HARRY CORBEILLES
KAQOLI DHE VIRUSI ME KURORË
(LE CONNARD ET LE CORONAVIRUS)

ZHAN DË LA FONTEN (1621 – 16959
KORBI DHE DHELPARANI
(LE CORBEAU ET LE RENARD)

Zotni Kaqoli s’donte të ndryhej në shtëpi, brenda.
Andaj na dilte shëtitje ditë për ditë, siç ia kish ënda.

Zoti Korb në një degë të lartë,
Mbante në sqep një copë djathë.

Zotin Virus aroma e tij shumë na e tërheq,
Një ditë mbudhen tok e na i thotë qetë-qetë:

Iu çanë hundët Zotit Dhelparan,
Qaset, e ia nis ngadalë:

Tungjatjeta, mor Zoti Kaqol, si të kam, or mik?
Ç’nur që ju paska rënë! Buah! sa simpatik!

Tungjatjeta, mor Korb fisnik.
Ç’nur ju ka rënë! Oh, sa simpatik!
Vërtet, nëse krrokama juaj
Do t’ish si pendët zi-katran,
Feniksi do t’ishit në tangallë.

Burri-burrit, nëse sjellja juaj e shëmtuar,
Do t’i shkonte për shtat budallallëkut tuaj,
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Do të ishit më i miri nga të gjithë, tejembanë.
Me të dëgjuar këto fjalë, Kaqolit zemra mal;
Dhe për të treguar budallallëkun pa qoshe e anë
Hap vesh më vesh gojën dhe qesh si i marrë.
Virusi, hop! me një të kërcyer, kosh! brenda në
kllapë.
Mësojeni që çdo kaqol i arrirë,
Vdes nga budallallëku i tij me brirë.
Ky mësim vlen padyshim sa një jetë, o njerëz të
mirë.
Kaqoli, pas pilafit, i turbulluar e i turpëruar,
Që s’do t’ia hidhnin më, s’mbet pa u betuar.
______________________
Shqipëroi nga gjuha frënge
Viktor Bakillari
Tiranë, 24.03.2020.

Në këto fjalë, Korbit, zemra mal;
E, për t’i treguar atë zë të bukur fort,
Hap krejt sqepin – djathi, poshtë.
Dhelparani kap djathin e i thotë:
Fort i dashur zotëri,
Vath në vesh ç’të them tani:
Në kurriz të atij që e dëgjon, rron çdo lajkatar,
Ky mësim vlen më shumë se një llokmë
djathë.
Edhe pse me vonesë, Korbi i turpëruar e i turbulluar
Që s’do t’ia hidhnin më, s’mbet pa u betuar.
Shqipëroi: Viktor Bakillari

Literaturë:
https://dicocitations.lemonde.fr/dico-mot-definition/186773/Coronavirus.php
(Dt. e konsultimit: 23.03.2020)
https://lepetitjournal.com/shanghai/sante/lecon-de-chinois-le-vocabulaire-necessaireautour-du-coronavirus-273424
(Dt. e konsultimit: 10.04.2020)
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JAKUP MAKSUTI
Kërçovë

GRAFIA E DOKUMENTEVE TË PARA
TË SHQIPES SË SHKRUAR
Gjuha shqipe, edhe pse është njëra ndër gjuhët më të vjetra në Ballkan1 dhe në Europë2, u dokumentua shumë vonë. Dokumentet e para të shqipes së shkruar që konsiderohen, bile sot për sot, si të tilla, i lëmë anësh manipulimet, janë:
1. Formula e pagëzimit, (1462), një fjali-dorëshkrim në gegërisht me alfabet latin, në mesin e një dorëshkrimi më të gjatë latinisht;
2. Fjalorthi i Arnold fon Harfit (von Harff) ( 1497), një radhor fjalësh të shënuara nga një shtegtar gjerman me alfabet latin të tipit gotik dhe;
3. Perikopeja e Ungjillit të Pashkëve, që nuk i dihet data kur u shkrua, as vendi
ku u shkrua, por e rëndësishme është dëshmia se shqipja u shkrua dhe konsiderohet si dokument i tretë i shqipes së shkruar. Është i shkruar me alfabetin grek
dhe në dialektin toskë.
Në këtë punim nuk do të ndalemi te historiku i shkrimit të shqipes, por do të
përqendrohemi te mënyra e paraqitjes grafike e vetëm dy dokumenteve të para.

1. Formula e pagëzimit (1462)
Autori i Formulës së pagëzimit Pal Engjëlli ishte bashkëkohanik i Skënderbeut. Si
kryepeshkop i Durrësit, në vizitën që u bëri kishave të dioqezës së tij, konstatoi
shumë të meta, prandaj vendosi të mbajë një kuvend në Mat, më 8 nëntor 1462.3
Në këtë kuvend Pal Engjëlli udhëzoi, përveç të tjerash, që pagëzimi i fëmijëve
mund të bëhej edhe nga familjarët, me qëllim që fëmijët të mos vdisnin pa marrë
pagëzim, kur ata ishin të penguar t’i dërgonin në kishë; kur moti ishte i keq ose në
kohë luftërash, por me të vetmin kusht: që të përdorin në gjuhën shqipe këtë
formulë: “Vnte’ paghesont premenit Atit et birit et spertit senit”
(Un të pagëzonj p’r emënit Atit e t’birit e t’shpertit shenjt)4

1

Shaban Demiraj: Gjuhësia ballkanike, Logos-A, Shkup, 1994, fq. 54.
Selman Riza: Studime albanistike, Prishtinë, 1979, fq. 5.
3
Eqrem Çabej: Pesëqindvjetori i shkrimit shqip, Kuvendi kishtar i Matit i viti 1462 dhe Formula e
pagëzimit, në: “Studime gjuhësore”, VI, Prishtinë, 1977, fq. 341- 342.
4
Eqrem Çabej, po aty fq. 344; Dhimitër S. Shuteriqi: Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850, Prishtinë,
1978, fq. 34; Tomor Osmani: Udha e shkronjave shqipe, Shkodër, 1999, fq. 15; Mahmut Hysa:
Autorë dhe tekste nga letërsia e vjetër shqipe, I, Shkup. 1992, fq. 12; Rexhep Ismajli, në: Fjalori
enciklopedik i Kosovës, Prishtinë, 2018, fq. 458.
2
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Formula e pagëzimit, 1462

Kjo “formulë” u shkrua dhe si letër qarkore që iu dërgua klerit në të gjithë kishat e
dioqezës së Durrësit, si dokument sqarues, në dorëshkrim. Teksti u shkrua në latinisht dhe ashtu jepeshin edhe udhëzimet, pasi kleri e dinte mirë latinishten, por
vetëm “formula”, që i dedikohej popullatës, u shkrua në gjuhën shqipe. Shkruesi
është i njëjtë edhe për shqipen edhe për latinishten, sepse grafia është njëlloj për të
dyja gjuhët. “Kjo rrethanë nuk është pa rëndësi për historinë e shkrimit të shqipes.
Lehtësia me të cilën shkruesi kalon nga shkrimi i latinishtes në të shqipes, duke
përdorur kudo po ato shkronja, dëshmon se në kohë të Skënderbeut ka pasur njerëz
(klerikë, noterë e të tjerë) që shkruanin shqip dhe se shqipja shkruhej me germa latine”.5
Kësaj letre dhe akteve të Kuvendit të Matit6 u humbën gjurmët për shekuj me
radhë. Më 1915 u zbuluan nga historiani rumun Nikolla Jorga në Bibliotekën Laurentine të Firencës, në Itali, në mes të një shkrimi latinisht (një kodiku) prej 37
fletësh7 dhe po atë vit u botua në Bukuresht.
Formula e pagëzimit është e shkruar në dialektin e veriut dhe me alfabet latin.
Është një fjali prej nëntë fjalësh. Janë përdorur 46 shenja në total për 14 shkronja
që pasqyrojnë 16 tinguj/fonema. Disa grafema janë të përsëritura disa herë, disa të
përdorura për njëra-tjetrën e disa sipas vlerës fonetike të sotme. Me bashkim
shkronjash janë formuar shkronjat g dhe nj edhe atë: gh = g dhe ni = nj dhe nt =
nj8 (paghesont: pagëzonj→ nt = nj dhe senit: shenjt→ ni= nj).

5

Eqrem Cabej, po aty, fq. 345.
Kuvendi i Matit është kuvendi i parë kishtar dhe një kuvend tjetër është Kuvendi i Arbnit, që u
mbajt më 1703 në Lezhë, (shih: Eqrem Çabej, po aty, fq. 342).
7
Dhimitër S. Shuteriqi, po aty, fq. 34; Tomor Osmani, po aty, fq. 15.
8
Eqrem Çabej, e sheh “… te paghesont, nt pas gjasë është një grafi e gabuar për ni – me vlerën e njsë” : Studime gjuhësore VI, Prishtinë, 1977, fq. 344.
6
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Ja si duket pasqyra e përdorimit të fonemave:
Nr. rendor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alfabeti i sotëm
a
b
e
ë
g
i
m
n
nj
o
p
r
sh
t
u
z

Alfabeti i Formulës së pagëzimit
a
b
e
e
gh
i
m
n
ni, nt
o
p
r
s
t
v
s10

Është përdorur
2 herë
1 herë
5 herë
3 herë
1 herë
5 herë
1 herë
2 herë
1+ 1 herë
1 herë
3 herë
3 herë
2 herë
10 herë
1 herë
1 herë

Afria e alfabetit të kësaj “formule” dhe alfabetit të “Mesharit” të Buzukut na
dëshmon për traditën më të hershme të shkrimit të shqipes. Profesor Çabej konstaton me sa vijon: “Pra alfabeti i Formulës dhe i Buzukut i ka rrënjët te një periodë
më e përparme e shqipes”9
Nga alfabeti i Formulës së pagëzimit me vlera fonetike të alfabetit të sotëm janë
këto 9 fonema: a, b, i , m, n, o, p, r, t. Nuk dallohen grafikisht e: ë, s: sh dhe s: z,
kur s-ja është në mes të dy zanoreve. Për arsye se teksti është i shkurtër nuk janë
përdorur fonema tjera, përveç 16 sosh, të sistemit tingullor të shqipes.

2. Fjalorthi i Arnold fon Harfit (1497)
Shtegtari gjerman, Arnold fon Harfi (von Harff), u nis në vitin 1496 nga Këlni i
Gjermanisë për të vizituar vendet e shenjta. Në bregdetin shqiptar (Ulqin, Durrës e
Sazan) arriti në vitin 1497 dhe për nevojat e veta personale e praktike, për t’ iu
gjendur gjatë rrugës, shënoi “ma fort ka gjas; se n’ Ulqin”10: 26 fjalë, 8 shprehje
dhe 12 numërorë, gjithsej 46 njësi; të shifruara nga Robert Elsie11: 1-26= 26 fjalë,
27- 34= 8 shprehje, 35- 46= 12 numërorë. Pranë fjalës shqipe shënoi edhe atë
gjermane, prandaj shumica e studiuesve e quajnë Fjalorth shqip- gjermanisht.
9

Eqrem Çabej, po aty, fq. 345.
Justin Rrota: - Për historinë e alfabetit shqip, Shkodër, 1936, fq. 6-7.
11
Robert Elsie: - The Albanian lexicon of Arnold von Harff, 1497, në : www.elsie.de/Dr.RobertElsie
10

~118~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

Përpiluesit e librave shkollorë e quajnë shkurt Fjalorthi i Arnold fon Harfit, kurse
Dhimitër S. Shuteriqi e quan “Listë fjalësh e shprehje shqip- gjermanisht”.12
Neve na duket më e saktë të quhet radhor fjalësh, sepse fjalorth do të thotë fjalor i
vogël13, kurse këto dy faqe tekst nuk e plotësojnë këtë kriteri për t’u quajtur as
fjalor e as fjalorth. Shqipja për zvogëlim të mëtejshëm, në këtë rast, njësi më të
vogël se th-ja nuk ka, prandaj radhor fjalësh, po për këtë rast, do të ishte më i
përshtatshëm, sepse i tillë është ky tekst radhor-radhor fjalësh. Fjalën radhor
fjalori i shqipes e shpjegon si “varg gurësh që dalin nga toka…”14 të papërpunuar,
të vegjël, të mëdhenj... Ashtu janë të radhitura edhe fjalët që i shënon Harfi, pa
asnjë kriter; as alfabetik, as leksikor, as leksikografik, përveç atij praktik (bukë,
verë, ujë...). Dhe kuptimi i dytë i fjalës radhor: “ Varg (rruazash- këtu fjalësh, varg
fjalësh- J.M.) që varet në qafë për zbukurim”. (Fjalori..., po aty, fq. 1008).
Harfi fjalët i shënon me alfabetin latin të tipit gotik. Justin Rrota thotë: “Mbas
alfabetit të gjuhës së vjetër hollandeze”15, “gjermanishtja e ulët (sot holandisht)”16
dhe në dialektin e veriut, por “me gabime për shkak të mangësisë së alfabetit dhe
mosnjohjes së gjuhës”17.
Arnold fon Harfi, gjatë udhëtimit që bëri në Itali, Siri, Egjipt, Arabi, Etiopi,
Palestinë, Turqi, Francë, Spanjë nga viti 1496-1499 shënonte nga të gjitha viset,
ashtu si dhe në Shqipëri, fjalë, shprehje dhe shënime praktike dhe ky dorëshkrim i
mbetur u botua si libër shumë vonë, si edhe Formula e pagëzimit, pas disa
shekujsh, më 1860 në Këln (Cöln) të Gjermanisë nga E. von Grootte. Botuesi, E.
von Grootte, dorëshkrimin e gjeti në arkivin e familjes Harfi, të cilët këtë
dorëshkrim e kishin ruajtur me shumë kujdes.
Më vonë me këtë çështje seriozisht u mor edhe Mario Rok (Roques), në vitin
193218 dhe shumë më vonë edhe Armin Hetzer19 dhe Robert Elsie20.

12

Dhimitër S. Shuteriqi, po aty, fq. 37.
Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 1984, fq. 297.
14
Fjalori i shqipes së sotme, po aty, fq. 1008.
15
Justin Rrota, po aty, fq.6.
16
Eqrem Çabej: - Studime gjuhësore, III, Prishtinë, 1977, fq. 6.
17
Mahmud Hysa: - Autorë dhe tekste nga letërsia e vjetër shqiptare, Shkup, 1992, fq. 13.
18
Cituar sipas M. Hysës, po aty, fq. 13.
19
Armin Hetzer: - Wie ist Arnold von Harffs Worterver- zeichnis (1496) zu lesen ? Ein Beispiel für
das Ineinander- greifen von albanischer und deutscher Sprachgeschichioforschung në : Balkan Achiv
N. F. 6, 1981.
20
Robert Elsie. po aty
13

~119~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

21

Fjalorthi

i Arnold fon Harfit, të cilin da ta quajmë RADHORI I ARNOLD FON HARFIT,
për shkak të vetëm këtyre dy faqeve ekzistuese.

Radhori i Arnold fon Harfit i ka të përdorura 23 shenja, të cilat pasqyrojnë 27
tinguj- fonema të shqipes së sotme. Nuk dallohen grafikisht tingujt: d: dh, e: ë, n:
nj, t: th. Ka lëkundje të shumta në përdorimin e shenjave grafike. I sigurt është
21

Këtë “Fjalorth”, të fotokopjuar, në vitin 1995 ma dërgoi nga Vjena i biri im Izeri, atëherë student i
gjermanistikës dhe translantologjisë në Universitetin e Vjenës, sot profesor universitar, që nxënësit e
mi në gjimnazin ku jepja mësim të kishin koncept të qartë për gjërat që mësonin. Me këtë rast
përzemërsisht e falënderoj.
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vetëm në 7 shkronja: a, b, f, l, m, p, r, ndërsa g-ja përdoret për g dhe për q; j-ja për
j dhe për gj; i-ja për i dhe për j; k-ja për k dhe për q; o-ja për o dhe për u; s-ja për s
dhe për sh:
u- ja

shënohet me

o, oi, w

v-ja

me v, w, u

q- ja

me k, g, ck

k-ja

me k, ck, q

sh-ja

me s, sch

j-ja

me j, i

i-ja

me i, y22

Gjatë shënimit të fjalëve ka plot lëkundje dhe pasiguri. Siç duket, autori ynë ka
dëgjuar edhe për ë-në dhe e përdor vend e pa vend, si p.sh.: mische për mish (sch =
sh, e=ë); pyske për peshk (y = i, s = sh, e = ë); criste për krisht ( c= k, s = sh, e = ë);
elbe për elb (e = ë).
Arnold fon Harfi në Radhorin e tij të fjalëve nuk ka pasur rastin t’i përdori 9
shkronja të alfabetit të sotëm të shqipes: c, ç, h, ll, rr, x, xh, z, zh.
Alfabeti i plotë nuk është i përdorur edhe në Radhorin e Arnold fon Harfit ashtu si
edhe në Formulën e pagëzimit. Arsyen e cekëm më lart – teksti i shkurtër.

3. Perikopeja e Ungjillit të Pashkëve
(shek. XV- XVI)
Konsiderohet dokumenti i tretë i shqipes së shkruar. Ndodhet në një fletë, e shkruar
në të dy faqet, brenda një dorëshkrimi greqisht të shek. XIV. Dorëshkrimi shqip
s’ka lidhje me dorëshkrimin greqisht dhe mendohet se i përket fundit të shek. XV
ose fillimit të shek. XVI.
Autori është anonim dhe shqipen e shkruan me alfabetin grek dhe në dialektin e jugut. E rëndësishme është se është dokumenti i parë i shkruar toskërisht.

22

Pasqyrën e plotë shihe te: - Tomor Osmani, po aty, fq. 21.
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Perikopeja e Ungjillit të Pashkëve ( shek. XV- XVI)

Perikopeja e Ungjillit të Pashkëve u zbulua nga historiani grek Spiridon Lambros
në bibliotekën “Ambroziana” të Milanos më 1906 dhe të njëjtin vit ai e botoi në revistën “Ellinomnimon” në Athinë23.
Grafinë e këtij dokumenti nuk do ta komentojmë, sepse pjesë e interesimit tonë
është vetëm alfabeti latin.
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MILAZIM KRASNIQI
Universiteti i Prishtinës

OSCILIMET E IDENTITETIT SHQIPTAR NË
OBJEKTIVIN E ALBANOLOGJISË DHE
TË DIPLOMACISË AUSTRO-HUNGAREZE
Politika e Austro-Hungarisë ndaj shqiptarëve e ndaj Shqipërisë mund të ndiqet paralelisht, në bazë të hulumtimeve albanologjike të studiuesve të sponsorizuar prej
saj, si dhe në bazë të dokumenteve të institucioneve të monarkisë danubiane. Megjithëse studimet albanologjike, në njërën anë, dhe diplomacia e politika shtetërore,
në tjetrën, kanë lëvizur me shpejtësi të ndryshme, drejtimin e kanë pasur të njëjtë –
njohjen më të mirë të gjuhës, historisë, kulturës dhe dokeve të shqiptarëve, se parimin fetar me prioritet për katolikët, transformimin e tyre në një komb të modeluar
për interesat austriake në përballje me pansllavizmin dhe më tutje ndikimin afatgjatë gjeopolitik, fetar e politik mbi kombin e konstruktuar shqiptar. Ndonëse qëllimet
i kishin të njëjta, studimet albanologjike kanë ecur me ritëm më të ngadaltë, në
krahasim me politikën dhe diplomacinë. Bile me kalimin e kohës ato janë konservuar, duke mbetur dije albanologjike të ngurtësuara në fazën e tyre pioniere. Në
përmbajtjet e tyre të konservuara, mund të zbulohen sot jo vetëm kufizimet programatike dhe teorike të vetë atyre studimeve albanologjike, po edhe motivet fillestare të politikës e të diplomacisë austro-hungareze, që ishin në prapavijë të atyre
studimeve dhe që prej tyre prisnin ndihmesë shtesë në përmbushjen e megaprojetit
austriak për Shqipërinë dhe për shqiptarët, zemra e të cilit ishte Kultusprotektorati.
Thënë thjesht, një pjesë e studimeve albanologjike të proveniencës austrohungareze, nuk arritën të dilnin jashtë kornizës së Kultusprotektoratit. Ndërkaq diplomacia dhe politika austro-hungareze dolën jashtë asaj kornize dhe u riformuluan
në kuadër të ndryshimeve që u imponuan nga zhvillimet e papritura të ngjarjeve në
mesin e vetë shqiptarëve në vitet 1910-1912, po edhe të mbarë Ballkanit me luftërat ballkanike.
Brenda atij megaprojekti austriak, me Kultusptotektoratin në vetë zemrën e tij, njëra nga idetë qendrore, në kuadër të angazhimit albanologjik, po edhe atij diplomatik e politik, fillimisht ishte e lidhur me idenë e hershme të Zhan Zhak Rusoit mbi
të ashtuquajturin barbarin fisnik. Financimet e veprimtarive fetare, letrare, botuese,
arsimore për një kohë të gjatë, si dhe studimet e madje edhe shtegtimet e albanologëve në viset shqiptare, me theks në viset veriore, janë brenda idesë së zbulimit,
njohjes së parimit dhe transformimit të shqiptarit si një lloj barbari fisnik, i cili
ishte barbarizuar në një realitet të sundimit aziatik, ndërsa duhej të iluminohej në
realitetin e ri austro-hungarez, si realitet katolik dhe eurocentrik. Brenda këtyre
projektimeve është organizuar edhe filologjia/albanologjia si dije dhe po brenda
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kësaj skeme ideologjike është konceptuar fillimisht edhe krijimi i një shteti shqiptar. Çfarë shteti shqiptar? Shteti shqiptar në fillim ishte konceptuar si një shtet katolik, i sponsorizuar nga Austro-Hungaria. E kuptueshme është që nën zhvillimin e
ngjarjeve në terren, të cilat dolën me kryengritjet e viteve 1910 e 1911 dhe pastaj
me Luftën e Parë Ballkanike, e cila i shfrytëzoi ato kryengritje si pretekst, zhvillimet në terrenin shqiptar e ballkanik dolën jashtë kontrollit. Për atë arsye në sferën e
diplomacisë dhe të politikës ka pasur ndryshim të shpejtë të projektit dhe ndryshim
substancial të tij, me ç’rast Austro-Hungaria mori rolin e protektorit të një shteti
multikonfesional shqiptar, e jo vetëm të një Shqipërie katolike, sikundër e kishte
konceptuar në fillim brenda projektit të Kultusprotektoratit dhe me asistimin e albanologjisë. Përderisa në sferën politike gjërat kanë ndryshuar me shpejtësi marramendëse, në fushën e studimeve filologjike/albanologjike ato kanë ndjekur një ritëm të ngadaltë, më saktë janë konservuar, për ç’arsye sot ato studime sot na ndihmojnë që të kuptohet më i plotë gjithë megaprojekti austriak për shqiptarët dhe për
Shqipërinë në fundit e shekullit XIX dhe në fillimin e shekullit XX. Pra, studimet e
disa albanologëve austriakë e hungarezë mund të hedhin dritë edhe përtej caqeve të
ngushta të tyre, në raportin që ka pasur në fillim diplomacia dhe politika austriake
me studimet albanologjike, duke i vënë në funksion të projektit të përgjithshëm, me
Kultsprotektoratin, si adutin kryesor të ndikimit austro-hungarez mbi katolikët
shqiptarë. Veprimtaritë fetare, arsimore, botuese, mediale, kulturore e humanitare
dhe politike, ishin brenda kornizës së Kultusprotektoratit, e cila mundësonte që
edhe veprimtaritë e ndryshme okulte e jolegale, të maskoheshin nën legjitimitetin
që buronte nga Kultusprotektorati. Vetë Kultusprotektorati u inaugurua me Marrëveshjen austriako-osmane të Karllovcit, në vitin 1699, me ç’rast shteti osman bëri
koncesione të mëdha ndaj Austrisë. Kultusprotektorati parashihte që Austria të
merrte nën kujdestari e mbrojtje jetën fetare të katolikëve në tërë shtetin osman.
Kjo marrëveshje i hapi rrugën jo vetëm ndikimit, po edhe ndërhyrjes së vazhdueshme austriake në punët e shtetit osman, shumë herë duke nxitur vetë incidente e
ngjarje, të cilat mandej i shfrytëzonte si pretekst të ndërhyrjeve të veta.
“Në kuadër të politikës së “depërtimit paqësor”dhe sigurimit të pozitave mbizotëruese në Perandorinë Osmane, një rol të veçantë ka luajtur Kultusptotektorati. Që
nga shekulli XVII ai ishte një precedent historik dhe juridik i Austro-Hungarisë për
mbrojtjen e kultit dhe të kishës në Perandorinë Osmane. Ndërsa institucionet kishtare (shkollat dhe kishat) së bashku me urdhrat fetarë (françeskanët, jezuitët, lazaristët etj.) ishin objekt mbi bazat e Kultusprotektoratit. Marrëveshja e AustroHungarisë me Perandorinë Osmane për mbrojtjen e popullsisë katolike i siguruan
asaj të drejtën ekskluzive për të mbështetur klerin dhe për të hapur shkolla. Protektorati i kultit ishte mjeti më efikas më të cilin Vjena shtriu influencën politike kudo
ku kishte katolikë.”1
Është e kuptueshme se brenda këtij projekti ishin edhe studimet albanologjike që u
nxitën dhe u financuan nga monarkia danubiane, me synimin që ato të hidhnin dritë
1

Hasan Bello, Shqipëria, Kisha Katolike dhe Vatikani (nga fundit i shek. XIX -1939), Tiranë, 2019,
fq. 19.
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mbi historinë, gjuhën dhe vlerat e shqiptarëve dhe që rezultatet e tyre të shfrytëzoheshin për artikulimin më të plotë të synimeve shtetërore austriake në zonat e banuara nga shqiptarët, brenda shtetit osman. Nuk minimizohet me këtë rast as pasioni shkencor dhe as dashamirësia e studiuesve të veçantë, të cilët sollën kontribute të
rëndësishme për ndriçimin e problemeve gjuhësore, etnografike, historike e zakonore të shqiptarëve. Këtu vetëm sa po konstatohet se ato ishin brenda një kornize
sikundër ishte Kultusprotektorati dhe nëpërmjet tij realizohej rritja e influencës austriake mbi shqiptarët. Kontributet e albanologëve si Hahni, Mikloshiqi, Majeri,
Jokli, Shuflaj e të tjerë, janë me vlera të shënueshme për albanologjinë dhe mbarë
kulturën shqiptare. Në mesin e tyre, Franc Nopça ofron një mundësi direkte të
ndërlidhjes së studimeve albanologjike me politikën e monarkisë danubiane. Këtë
mundësi na e ofron veçmas vepra e tij “Fiset e Malësisë së Shqipërisë Veriore dhe
e drejta zakonore e tyre”, ku spikat më së shumti lidhja direkte e studimeve albanologjike me politikat shtetërore, pra edhe me barbarin fisnik, që duhej të ishte objekt
hulumtimi, me synim iluminimin dhe transformimin. Edhe brenda këtij kuadri të
karakterit utilitar të hulumtimeve dashamirësia e Franc Nopçës për shqiptarët nuk
mund të vihet në dyshim. Ai u angazhua për çështjen e shqiptarëve për një kohë të
gjatë dhe me intensitet të lartë. Shkrimet e tij paraqesin edhe sot kontribut serioz në
njohjen e vlerave etnografike, historike, kulturore e zakonore të shqiptarëve. Disa
nga tekstet e tij ku trajtohen aspekte të ndryshme të jetës dhe historisë së shqiptarëve, e që dëshmojnë edhe pasionin dhe dashamirësinë e tij ndaj shqiptarëve janë
edhe këto: Kontribut për statistikën e vrasjeve në Shqipërinë e Veriut, Shqipëria
veriore katolike, Të dhëna arkeologjike nga Shqipëria e Veriut, Mbi fotografimin
në Shqipërinë e Veriut, Mbi etnologjinë e hershme të Shqipërisë së Veriut, Burimi i
Kanunit të Lekë Dukagjinit, Zakonet e besëtytnia në Shqipni, Kontribute të mëtejshme për gjeologjinë e Shqipërisë së Veriut etj. Edhe nga titujt që u sollën, bëhet e
qartë se fokusi i Nopçës ka qenë Shqipëria e Veriut, me koncentrim të fortë në zonat e banuara nga popullsia katolike. Natyrisht, puna qendrore e tij në këtë fushë
është vepra “Fiset e Malësisë së Shqipërisë veriore dhe e drejta zakonore e tyre”,
në të cilën artikulohen në një mënyrë më të plotë konceptet dhe vlerësimet e tij lidhur me këtë komunitet dhe me këtë hapësirë kulturore e gjeografike. Përzgjedhja
e kësaj hapësire gjeografike dhe e këtij komuniteti është brenda projektit fillestar të
Monarkisë Austro-Hungareze, për fuqizimin e katolikëve, identifikimin e territoreve dhe të vlerave të tyre identitare, konvertimin e muslimanëve në zonat e afërta
dhe krijimin e një shteti me komunitetin katolik, si kundërpeshë ndaj bllokut ortodoks.
“Ai (Lippich, konsulli austriak në Shkodër – plotësim imi) gjithashtu qe në favor të
kthimit në katolicizëm të shqiptarëve muslimanë të veriut që ashtu ta bashkonte
vendin në një bllok katolik për të kundërshtuar bllokun sllavo-ortodoks.”2
Kishte ekspertë të tjerë, si konsulli austriak në Shkodër, Teodor Ipeni, që kundërshtoi krijimin e një njësie kantonale katolike, por kjo bëhej nga ana e tij për arsye
2

Stavro Skendi, Zgjimi kombëtar shqiptar, 1878-1912, Tiranë, 2000, fq. 222
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pragmatike dhe për të mbajtur më të mëdha shanset e politikës austriake. Por, linja
dominuese e angazhimeve austriake, si albanologjike, si politike e diplomatike, ishte zgjerimi i ndikimit të Vjenës mbi shqiptarët, duke pasur kartën më të fortë katolikët dhe zonat e Shqipërisë Veriore. Edhe Franc Nopça ishte albanolog i inkuadruar në këtë projekt. Vetë Franc Nopça na njofton në mënyrë shumë të drejtpërdrejtë lidhur me participimin e tij në projekt:
“Të dhënat e kësaj historie lokale të Shqipërisë së Veriut janë marrë të gjitha nga
akte zyrtare, derisa nuk theksohet ndonjë veçanti. Kjo ishte e mundur se qeveria
austriake, me ndërhyrjen e qeverisë hungareze, më lejoi të studioi të gjitha aktet që
kishte përmbi Shqipërinë. Kjo histori lokale që ka qëllimisht shumë hollësira, është
caktuar të zëvendësojë një tablo të kulturës. Na tregon me episodet e saj, pjesërisht
të pabesueshme, një gjendje, e cila zgjati gjatë shumë viteve, që nuk e ka shoqen.
(…) Kjo histori lokale motivoi parimin, që u shpreh në fillim të këtij libri. Ky përshkrim i përgjigjet pyetjes, se si ishte e mundur që shqiptarët dhe veçanërisht katolikët janë kaq pak të qytetëruar sot. Vetëm për të fiksuar dokumentarisht pavarësinë politike, të kondicionuar nga sfera të ndryshme fuqish, pavarësinë e pjesës më të
madhe të Shqipërisë katolike të veriut prej Shqipërisë së Veriut dhe të Lindjes me
shumicë muhamedane, u trajtua kjo e fundit.”3
T’i marrim edhe këto qëndrime me radhë. E para, autori ka pasur në dispozicion të
gjitha dokumentet shtetërore austriake, që do të thotë se puna e tij ka qenë në sinkron me megaprojektin shtetëror austriak e hungarez. Intervenimi për këtë favor
qenkësh bërë nga qeveria hungareze tek ajo austriake, pra duke arritur një akord
ndërmjet dy qeverive për projektin e studiuesit Nopça. Po të mos ishte puna hulumtuese e Nopçës brenda projektit shtetëror austriak, sigurisht që nuk do të begenisej
që të shfrytëzonte të gjitha dokumentet austriake. E dyta, paraqitja me aq shumë
detaje e episodeve të jetës së katolikëve të malësive të veriut, konceptualisht ka për
qëllim ta paraqesë barbarin fisnik, i cili është i barbarizuar, por që do të fisnikërohet, kur të futet në mekanizmin e shtetit sponsor, në këtë rast të Austrisë. Në të vërtetë, Austria ka investuar shumë para dhe shumë mund për emancipimin fetar e
kulturor të katolikëve të Shqipërisë dhe lidhjen e tyre pas kauzës austriake në gjithë
territoret osmane e ballkanike. Sikundër u përmend më herët, favorin për atë investim ia kishte dhënë më herët marrëveshja me shtetin osman mbi Kultusprotektoratin. E treta, studimi i Nopçës është në hullinë e skicimit të hartës së Shqipërisë katolike, të veçuar nga pjesa tjetër, më saktë nga “Shqipëria muhamedane.” Nopça
pohon se përmendja e pjesës tjetër të Shqipërisë është bërë vetëm për ta fiksuar më
qartë pikërisht hartën e Shqipërisë katolike të veriut. Rrjedhimisht, në këtë pikë,
projekti austriak zbulohet si një projekt që në fillimet e veta nuk e kishte synim
formimin enjë Shqipërie etnike, ku do të përfshiheshin të gjithë shqiptarët. Me Kultusprotektoratin dhe aktivitetet e tjera fetare, arsimore, kulturore e politike, Austria
e kishte synim forcimin e komunitetit katolik dhe përdorimin e tij për nxitjen e
3
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konvertimit të muslimanëve e, prej andej, për ta formuar një njësi shtetërore katolike nën protektoratin austriak.
Meqë ishte zgjedhur katolicizmi si tharmi i shteformimit, bile edhe i kombformimit, atëherë duhej të studioheshin fiset katolike, zonat veriore e të nxirreshin disa
vlera për ta ndërtuar platformën e kombit të ri shqiptar, natyrisht duke ia ekspozuar
atë komunitet një procesi të gjerë emancipues. Pra, Franc Nopça është brenda këtij
projekti, gjë që kuptohet që në Hyrje në studimit të tij “Fiset e malësisë së Shqipërisë Veriore dhe e drejta zakonore e tyre.” Nopça që në fillim pohon:
“Qëllimi i kësaj vepre është të hetojë, sesi zhvillohet një popull me karakter specifik dhe i veçuar nga bota përreth, nën ndikime kryekëput të caktuara. Ky popull është një popull malësor i Shqipërisë së Veriut gjer në vitin 1912, të cilit i mungonte
ndikimi i huaj qysh shekuj më parë. Pjesa e parë e veprës merret me karakterin e
malësorëve të lirë, por të egër të Shqipërisë së Veriut, gjatë rrjedhës së viteve
1905-1907 dhe njëkohësisht me farefisninë e tyre më të “qytetëruar”, të shpërngulur në një trevë tjetër.”4
T’i marrim edhe këto thënie me radhë. E para, këta banorë të malësive Nopça i
quan popull, e jo pjesë përbërëse të popullit shqiptar, aq më pak të kombit shqiptar,
gjë që është brenda projektit fillestar austriak për formimin e një Shqipërie katolike
në vitet 1905-1907. Hapësirën ku ata banojnë Nopça e specifikon si të veçantë nga
hapësira unike shqiptare, edhe pse në kohën kur Nopça thotë se u krye pjesa më e
madhe e librit, (1913) ajo ishte e identifikuar si hapësirë shtetërore shqiptare. Nopça nuk merr në konsideratë argumentin e ri gjeopolitik, që kishte ndodhë me proklamimin e Shqipërisë më 28 nëntor 1912, bile me shtysën dhe me ndihmën direkte
të Austrisë. Albanologjia kishte mbetur në kornizën e mëhershme, si asistuese e
Kultusprotektoratit.
Baron Nopça nuk merr para sysh as trashëgiminë e mendimit intelektual e politik të
rilindësve shqiptarë, gjë që studimet e tij i bën të duken disonante dhe jokoherente
me studimet e deriatëhershme albanologjike të rilindësve shqiptarë. Në fakt, hulumtimi i tij ka mbetur brenda zbulimit dhe të zbutjes së barbarit fisnik. Rilindësit
shqiptarë vërtet e kishin formuluar programin e një Shqipërie etnike dhe e kishin
kornizuar gjeografinë e saj shumë më herët. Fjala vjen, në veprën “Shqipëria ç’ka
qënë, ç’është eç’do të bëhet”, Sami Frashërit e kishte konceptuar kështu gjeografinë e Shqipërisë etnike, sigurisht duke përfshirë brenda shtetit shqiptar zonat katolike të veriut:
”Kufit’ e veriut të Shqipërisë, me të ndarë nga an’ e detit, ngjiten drejt veriut duke
pshetuë në kufit të Malit të Zi e Novi-Bazarit gjer ne kufi të Serbisë më siprë shkallës 43”5
Ndërsa Pashko Vasa kishte shprehur qëndrimin që të përfshiheshin të gjitha territoret shqiptare, gjithsesi edhe ato të veriut, në një njësi autonome brenda Perandorisë
Osmane, sigurisht deri në një zhvillim të favorshëm për pavarësimin e gjithë Shqipërisë:
4
5
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“...të bashkohet Shqipëria në një vilajet të vetëm, t’i jepet asaj një organizim i thjeshtë, kompakt e i forte, t’i lihet elementit vendës një pjesëmarrje e gjerë në administratën publike dhe të inaugurohet, një periudhë bashkimi, mirëkuptimi dhe vëllazërimi për të gjitha besimet e për të gjitha fetë”.6
Pra, përkundër këtyre projekteve të rilindësve shqiptarë, që ishin lansuar në fund të
shekullit XIX, dhe përkundër faktit që çështja shqiptare ishte ndërkombëtarizuar
edhe në Kongresin e Berlinit(1878) dhe që Shqipëria ishte proklamuar shtet i pavarur më 28 nëntor 1912, albanologu Nopça i përmbahet një qasjeje tjetër, lidhur me
identitetin e banorëve, duke separuar katolikët si “një popull me karakter specifik
dhe i veçuar” dhe duke i emërtuar si “popull malësor i Shqipërisë së Veriut.”
Meqë këtë konceptim Nopça e mbante edhe në vitin 1913, pra, pas proklamimit të
pavarësisë së Shqipërisë, kjo është dëshmi se angazhimi i tij është vazhdim brenda
Kultusprotektoratit, ndonëse ai faktikisht ishte shkatërruar nga përmbysjet që sollën
luftërat ballkanike. Ndërsa, në planin diplomatik, na duket se si pjesë e pandryshueshme e projektit të mëhershëm austriak, ka mbetur vetëm këmbëngulja e Austrisë në Konferencën e Londrës që Shkodra me çdo kusht të mbetej brenda kufirit
të ri të Shqipërisë. Pra, meqë një Shqipëri katolike e veriut nuk mund të formohej,
në konfiguracionin e ri, që u krijua pas luftërave ballkanike, Austria kaloi në planin
B, për të përkrahur një Shqipëri “të përzier”, por gjithsesi me Shkodrën brenda saj,
si një levë për ruajtjen e ndikimit të vet në Shqipëri, ndonëse përballë rritjes së rivalitetit italian në këtë fushë. Edhe përpjekja austriake në Konferencën e Londrës,
për ta mbajtur Gjakovën brenda Shqipërisë është brenda këtij projekti, meqë një
pjesë e komunitetit katolik jetonte në ato zona.
E dyta, Nopça trajton “karakterin e malësorëve të lirë, por të egër të Shqipërisë së
Veriut”, si njerëz të veçantë, pra me vlera që meritojnë të hulumtohen e të afirmohen. Theksimi se ata ishin të lirë, ndonëse edhe të egër, ka një domethënie të madhe, sepse ata mund të paraqisnin brumin me të cilin do të mund të konstruktohej,
nëpërmjet iluminimit, një komb i ri shqiptar, me identitet fetar katolik.
E treta, ky “popull” do të kundrohej edhe në raport me farefisninë e tyre, të cilët
meqë ishin shpërngulur nga ajo zonë, ishin tjetërsuar. Rrjedhimisht, ata që nuk kishin ndryshuar, paraqisnin barbarin fisnik, ndaj të cilit duhej të tregohej përkushtim
për ta iluminuar dhe të cilit “farefisi i tjetërsuar”, do të duhej t’u bashkohej, sikundër planifikonte Lipihu, me anën e konvertimit.
Të tre këta elementë janë tipikë për konceptimin kolonialist ndaj popujve të tjerë, të
cilët duhej të transformoheshin, të emancipoheshin e edhe të sundoheshin. Baron
Nopça ishte brenda kësaj skeme orientaliste-kolonialiste, e cila në rastin shqiptar
maskohej me Kultusprotektoratin. Prandaj edhe temat ose cilësimet që përdori që
në hyrje të veprës së vet, janë tipike për doktrinën orientaliste-kolonialiste, lidhur
me barbarin fisnik, si model që duhet të shfrytëzohet për të transformuar popujt e
kolonizuar.

6
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Sa i përket përshkrimit të komunitetit, ambientit dhe vlerave etnografike, kulturore
e sociale që trajton, edhe ato janë kryesisht brenda përfytyrimeve mbi barbarin fisnik. Por, Nopça e zgjeron këndshikimin, sepse që në fillim rimerr disa nga opinionet e disa autorëve të tjerë që janë marrë me shqiptarët, me ç’rast prezanton jo vetëm anët pozitive e neutrale, po edhe ato negative, si për komunitetin katolikë ashtu
edhe për shqiptarët “e tjerë”. Kundërthëniet tek autorët e tjerë, të cilët Nopça i evokon, vërehen më së shumti lidhur me qëndrimin ndaj besimeve fetare dhe ndaj disa
vlerave morale. Fjala vjen, ka autorë që mendojnë se shqiptarët janë fanatikë fetarë
dhe ka të tjerë që mendojnë se ata nuk janë fare fetarë. Vetë Nopça, në kapitullin
“Ndjenja fetare e shqiptarëve”, shpërfaqet me një kredo objektive lidhur me problemin që trajton, sepse evokon shembuj të shumtë që zbulojnë naivitetin, mendjelehtësinë dhe injorancën e shqiptarëve të të dyja besimeve, sado që në një rast bën
edhe këtë diferencim interesant:
“Ndërsa muhamedanët, si duket, janë monoteistë, katolikët e malësisë janë në realitet politeistë.”7
Konstatimi i tij është rezultat i ilustrimeve të shumta të sjelljeve të njerëzve, e jo i
vlerësimit të doktrinave fetare. Në fakt, në shumicën e rasteve që evokohen, si të
krishterët, si muslimanët, duken shumë larg nga njohja e doktrinave fetare me të cilat gjoja identifikohen, por pa i njohur fare.
Historia e fiseve shqiptare, paraqitet shkurtimisht, jo me shumë të dhëna, me aq sa
Nopça ka pasur në dispozicion, por me synimin që veçantia e tyre të theksohej,
qoftë nga prejardhja qoftë nga të bëmat që mbahen mend si shenja identifikuese të
fisit të caktuar.
Fragmentimi fisnor sigurisht që ka qenë realitet, por theksimi i fragmentimit mund
të jetë edhe në funksion të idesë qendrore të autorit dhe të sponsorëve të projektit të
tij, për veçimin e fiseve katolike. Autori ka trajtuar edhe strukturën organizative të
fisit, duke gjetur një strukturë të qëndrueshme. Ndërsa, pjesa qendrore e hulumtimit
trajton kanunin dhe temat qendrore të tij. Nopça evidencon natyrën eklektike të kanunit, duke identifikuar elemente të së drejtës romake, të trashëgimisë ilire, të asaj
sllave e osmane, madje edhe ndonjë asocim me tradita të caktuara të fiseve të
ndryshme gjermane. Dhe në fund autori konstaton:
“E drejta e fisit del kështu si rezultat i ndikimit reciprok midis traditës, karakterit
dhe kushtet në të cilat shqiptari jeton. Në këtë mënyrë, duke marrë parasysh të
dhënat e përmendura, del se e drejta e fisit paraqet një të tërë të zhvilluar organikisht, determinantët e brendshëm dhe të jashtëm të së cilës ka qenë e mundur të
analizoheshin.”8
Pra, autori përfundon me idenë se fisi ka një të drejtë “të tërë”, me çka faktikisht i
kundërvihet konceptit të kombit. Ky përfundim na rikthen në fillimin e librit, pra te
shtysat fetare, kulturore e politike, pse i ka hyrë këtij hulumtimi përkatësisht kësaj
mikrohistorie. Mund të konkludohet se pozita e tij si hulumtues është e fiksuar që
7
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në nismë të projektit të tij, prandaj ai vetëm sa e bën detyrën që i ishte ngarkuar në
kuadër të një megaprojekti shtetëror.
Por, çka ndodhi me projektin në të cilin Nopça shkriu shumë nga energjitë e veta?
Projekti shtetëror austriak u rrezikua seriozisht në vitet 1910 e 1911 nga kryengritjet e fiseve katolike dhe të një pjese të klerit katolik në ato zona. Përkundër përpjekjeve serioze që kishte bërë administrata osmane që të riparonte dëmet e shkaktuara të vitit 1910 dhe që të arrihej pajtimi me banorët, kryengritja u intensifikua
në vitin 1911, për shkak të lidhjes së krerëve të fiseve dhe të një pjese të klerit me
autoritetet e Malit të Zi.
”Kryengritja e malësorëve katolikë rifilloi me intensitet edhe në Kastrat, Hot, Grudë dhe në krejt vijën kufitare me Malin e Zi, duke arritur disa suksese. Sipas deklaratave të konsullit austro-hungarez, këto suksese ishin arritur për shkak të mbështetjes malazeze. Sipas tij, pas luftimeve, forcat osmane, kishin gjetur kësula me
mbishkrime që u përkisnin oficerëve malazezë. Përdorimi i bombave ishte një provë tjetër. Ato kishin rezultuar me efekte shkatërruese për forcat osmane, megjithëse
malësorët jo vetëm, nuk e njihnin përdorimin e tyre, por i konsideronin edhe tepër
të rrezikshme.”9
Lidhja e krerëve të fiseve me Malin e Zi futi çorientim brenda popullsisë, brenda
klerit katolik, brenda lëvizjes shqiptare, brenda administratës osmane, si edhe
brenda politikës austro-hungareze. Vetë kleri katolik pati ndarje e përçarje evidente, në linjat e ndikimeve ndërmjet Austro-Hungarisë e Italisë, po edhe lidhur me
qëndrimin ndaj shtetit osman. Disa nga figurat e njohura të klerit, siç ishin Ndre
Mjedja e Luigj Bumçi, përkrahën kryengritjen e vitit 1910, ndërsa figura të njohura
si Preng Doçi e Mark Serreqi ishin për gjetjen e një kompromisi. Për kuriozitet
mund të evokohet se në prill 1912 sulltani kishte vlerësuar dhe dekoruar Gjergj Fishtën për merita në arsim. Vlen të mbahet në vëmendje se kthimi i malësorëve
kryengritës nga Mali i Zi, ku kishin kërkuar strehim politik pas kryengritjes, ishte
negociuar me autoritetet osmane nga ana e klerit katolik. Pra, kishte divergjenca
edhe ndërmjet klerit katolik, jo vetëm lidhur me kryengritjen dhe qëndrimin e ndaj
autoriteteve osmane, po edhe me qëndrimin ndaj politikës së Austro-Hungarisë, e
cila insistonte në ruajtjen e status quo-së. Nga gjithë ai konfuzion e nga ato kalkulime mercenariste, që e rritën ndikimin e Malit të Zi mbi krerët dhe fiset e veriut,
Vjena e zhgënjyer, u detyrua ta zgjeronte planin e veprimit, duke kaluar në një plan
më ambicioz, për formimin e një shteti kombëtar shqiptar me shumicë muslimane.
Pra, jobesnikëria e krerëve katolikë dhe e një pjese të klerit katolik ndaj politikave
të Vjenës për ruajtjen e status quo-së dhe për bashkëpunim me shtetin osman në ato
rrethana, e detyroi Vjenën të ndërronte qëndrim ndaj gjithë çështjes shqiptare. Kjo
gjë nuk është zbuluar deri sot nga historianët e as nga albanologët, ndonëse është
shumë e qartë. Pra, është e qartë se Vjena e kuptoi se pa muslimanët shqiptarë nuk
mund të mbante pozita të forta në truallin shqiptar dhe as të kundërbalanconte ndikimin në rritje të Malit të Zi e Serbisë e nëpërmjet tyre të Rusisë cariste. Numri i
9
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pakët i katolikëve dhe veçmas jolojaliteti i krerëve të fiseve të tyre dhe i një pjese
të klerit e kishte dobësuar dhe gati shkatërruar ndikimin e Vjenës në ato hapësira,
përkundër investimit shumëplanësh për më shumë se dy shekuj. Pra, për Vjenën u
bë e qartë se duhej të ndryshohej projekti, duhej të kalohej në një projekt më ambicioz, atë të krijimit të një shteti kombëtar shqiptar, qoftë dhe duke pasur muslimanët shqiptarë si komunitetin dominues. Në ndryshimin e shpejtë të qëndrimit austriak, kanë pasur ndikim edhe disa faktorë të tjerë si fillimi i Luftës së Parë Ballkanike dhe shkërmoqja e administratës osmane në tokat shqiptare. Në atë sfond
tragjik rreziku ishte që tërë hapësira shqiptare të kalonte nën sundimin sllavë. Një
ndihmesë të tërthortë ndryshimit të shpejtë të politikës së Vjenës ia pati ofruar qëndresa e organizuar e valiut të Shkodrës, Hasan Riza Pasha, në mbrojtjen e Shkodrës, gjë që mbetet të hulumtohet më detajisht në të ardhmen. Por, qysh tash është e
qartë se mbrojtja e Shkodrës nga valiu osman, Hasan Riza Pasha, ishte një kartë e
fortë për politikën e Austrisë. Me atë luftë të organizuar nga valiu osman me ushtarët e tij dhe me vullnetarë shqiptarë, Shkodra u markua si thjesht shqiptare, me
mundësi që të mbetej brenda kufijve të shtetit shqiptar. Hasan Riza Pasha dhe luftëtarët e tij, të përkrahur edhe nga arqipeshkvi i Shkodrës, e mbajtën Shkodrën gjashtë muaj, një kohë e mjaftueshme për ndërkombëtarizimin e çështjes së saj. Ausro-Hungaria e mbrojti Shkodrën edhe më kërcënime me luftë, në Konferencën e
Londrës, duke arritur që ta mbante brenda shtetit të ri shqiptar, ndonëse Shkodra u
ishte dorëzuar malazezve, pas vrasjes me pabesi të Hasan Riza Pashës.
Përkundër faktit se një pjesë e madhe e malësorëve ishin më krahun e forcave malazeze, që e sulmonin Shkodrën, arqipeshkvi i Shkodrës bashkëpunoi me Hasan
Riza Pashën në përpjekje që Shkodra të mbetej shqiptare. Arqipeshkvi nuk e firmosi dokumentin, që iu afrua me ultimatum nga malazezët, për bashkimin e Shkodrës
me Malin e Zi. (Ky dokument është publikuar në librin e Hasan Bellos, “Shqipëria,
Kisha katolike dhe Vatikani (nga fundi i shek. XIX -1939, fq. 84- 87)
Pra, përkundër investimeve shumëvjeçare të Austro-Hungarisë në zonat veriore katolike dhe kërkesës së Vjenës që të ruhej status quo-ja, e cila e evitonte copëtimin e
tokave shqiptare, disa nga krerët e fiseve veriore u bënë palë me Malin e Zi. Ata kishin ndërruar anë:
“Zanbaur, përfaqësuesi i Austro-Hungarisë në Shkodër njofton Bertoldin, më 18
tetor se malësorët e Mirditës nuk donin të jepnin një deklaratë që ishin kundra cedimit të territorit të tyre në favor të Malit të Zi. Pra ata ishin pro cedimit territorial
në favor të Malit të Zi. (Kocaqi: 68)
Ndryshimi kishte ndodhë si pasojë e korruptimit të krerëve dhe triumfit të propagandës që ishte zhvilluar, kundër krijimit të një shteti shqiptar, ku do të kishte një
shumicë muslimane.
“Kur Mali i Zi hyri në Shqipërinë Veriore, ushtria e tij që në fillim u përkrah nga
malësoret e fiseve katolike shqiptare. Mbreti Nikolla i kishte bindur malësorët se të
drejtat dhe traditat e tyre do të ishin më mirë të mbrojtura nën sqetullën e një sun-
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dimtari të krishterë, qoftë edhe ortodoks, sesa nën qeverisjen e shqiptarëve muslimanë.”10
Në ndryshimin kopernikan të qëndrimit të krerëve të lëvizjeve shqiptare nuk ishin
të zhytur vetëm krerët e fiseve katolike, por edhe disa nga krerët e lëvizjes shqiptare, të proveniencës muslimane, duke përfshirë këtu edhe zëvendësvaliun e Shkodrës, Esat Pashë Toptani. Implikimet e tyre në projektin e serbëve, malazezve dhe
grekëve ishin evidente, gjë që jo vetëm e çorientoi lëvizjen shqiptare, por u bë edhe
shkak për fillimin e Luftës së Parë Ballkanike, e cila mandej u shndërrua në projekt
gjenocidi kundër shqiptarëve. Krerët muslimanë të lëvizjes, duke përfshirë këtu edhe shumicën prej tyre në Kosovë, njësoj si krerët e fiseve katolike, nuk e dëgjuan
këshillën e Austro-Hungarisë që ta ruanin status quo-në e të mos e destabilizonin
Perandorinë Osmane në atë periudhë kritike për shqiptarët. Me armët dhe me paratë që morën nga malazezët e nga serbët krerët shqiptarë muslimanë në Kosovë organizuan kryengritjen dërrmuese të vitit 1912.
“ Serbët bashkëpunuan me disa krerë shqiptarë të Kosovës, të cilët u bën për vete
ku me të holla dhe ku me premtime për çlirim të përbashkët të Kosovës nga turqit.”11
Në momentin që shteti osman pranoi që të formohej një autonomi shqiptare, duke
bashkuar të katër vilajetet në një njësi autonome (14 gusht 1912), faktikisht sipas
idesë së dikurshme të Pashko Vasës, sigurisht edhe nën presionin e AustroHungarisë, shtetet ballkanike, Serbia, Mali i Zi, Greqia e Bullgaria, i filluan planet
për pushtimin e tokave shqiptare dhe shkatërrimin biologjik të kombit shqiptar.
E dyta, rivaliteti me Rusinë dhe satelitët rusë, Serbinë e Malin e Zi, e bindën Austro-Hungarinë se i duhej një Shqipëri më e gjerë sesa ajo e zonave malore, për të
mos lejuar penetrimin në det të Rusisë me shtetet satelite të saj. Në një dokument të
datës 16 tetor 1912, të Ministrisë së Jashtme të Monarkisë, kur tashmë ishte e qartë
se lufta ishte e pashmangshme, thuhet tekstualisht:
“Një Shqipëri e vogël mund t’i ketë ditët e shkurtra dhe neve një gjë e tillë kurrsesi
nuk la leverdisë.”12
Ndonëse i imponuar nga rrethanat e paparashikuara, siç ishte jolojaliteti i fiseve katolike ndaj Austrisë, po edhe i disa krerëve të tjerë muslimanë, faktikisht, ky
ndryshim qëndrimi i Vjenës, nga ideja e krijimit të një Shqipërie katolike në krijimin e një Shqipëria etnike, ishte vendimtar për mbijetesën e kombit shqiptar dhe
për proklamimin e Shqipërisë së mosvarme më 28 nëntor 1912. Pra, edhe në këtë
rast, një zhvillim i papritur dhe në dukje paradoksal, siç qe jolojaliteti i krerëve katolikë të veriut dhe i krerëve muslimanë të Kosovës ndaj Vjenës, u bë shkak për
ndryshimin radikal të qëndrimit të saj dhe gjetjen e partnerit tëri, për proklamimin e
pavarësisë së Shqipërisë, në figurën e Ismail Qemal Vlorës. Dhe, duke e shfrytëzuar rezistencën e valiut osman, Hasan Riza Pasha, në Shkodrën e sulmuar nga
Mali i Zi, konfuzioni dhe mercenarizmi i fiseve katolike të veriut dhe i krerëve
10

Misha Gleni, Historia e Ballkanit 1904-1999, Toena, Tiranë, 2007, f. 241
Elena Kocaqi, Si e krijoi Austro-Hungaria shtetin shqiptar, EMAL, Tiranë, 2012, f. 41
12
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shqiptarë muslimanë të Kosovës i kushtoi shumë politikës së Austro-Hungarisë, po
shumë më shumë dhe tragjikisht u kushtoi vetë shqiptarëve, që iu ekspozuan gjenocidit të shteteve ballkanike, Malit të Zi, Serbisë e Greqisë.
Për t’iu kthyer sërish fillimit: e kuptueshme është që ndryshimi i qëndrimit politik,
diplomatik e gjeopolitik të Vjenës, nën ndikimin e ngjarjeve të paparashikuara, nuk
mund të ndiqej me ndryshimin e hulumtimit të mëhershëm albanologjik. As nga
ana e baron Nopçës. Ndaj hulumtimi i tij mbi fiset katolike mbeti i pandryshuar.
Por, në instancë të fundit, mbeti si dëshmi e një pune pasionante të autorit dhe e një
dokumentimi të një realiteti të segmentuar fetar, kulturor e social shqiptar, i cili
nuk qe e thënë të instrumentalizohej në mënyrë të parevokueshme brenda një projekti orientalist-kolonialist ndaj kombit shqiptar. Ideja e barbarit fisnik që duhej të
iluminohej dhe si një kombi konstruktuar, të vihej në shërbim të Austrisë, mbeti e
përjetësuar në studimin e baron Nopçës. Por, jo të shtetit Vjenës.
“Austro-Hungaria u dëshpërua shumë nga qëndrimi i shqiptarëve katolikë dhe bëri
të pamundurën që t’i tërhiqte ata nga Mali i Zi.13
Megjithatë, me qëndrimin që mbajti Austro-Hungaria në Konferencën e Londrës,
ajo mori përsipër përgjegjësinë për themelimin e Shqipërisë në kufijtë që ka edhe
sot, me Shkodrën dhe viset veriore katolike dhe Mirditën, brenda shtetit unitar
shqiptar. Lufta diplomatike e Austrisë për Shkodrën në Konferencën e Londrës, me
ç’rast ajo përdori edhe ultimatumin për luftë ndaj Malit të Zi, ishte vendimtare që
Shkodra të mbetej brenda shtetit shqiptar. Gjithsesi mbetet të shihet se çfarë ndikimi ka pasur në legjitimimin e atij qëndrimi të Vjenës qëndresa e Hasan Riza Pashës
në mbrojtje të Shkodrës, gjë që e internacionalizoi statusin e saj. Edhe ky episod
dëshmon se paradokset në historinë shqiptare janë të shumta.
Sikundër u pa deri këtu, diplomacia dhe politika austriake ka pasur oscilime dhe
evoluime të ndryshme, varësisht nga rezultatet e investimeve të veta po edhe nga
zhvillimet e ngjarjeve, por Kulturprotektoratin e ka pasur gjithnjë në qendër të angazhimit të vet, diplomatik, politik dhe kulturor. Në fillim ishte e involvuar me protektoratin fetar vetëm ndaj katolikëve shqiptarë, ndonëse edhe me idenë e konvertimit të muslimanëve në viset veriore. Por, më vonë kishte kaluar në terrenin e gjeopolitikës, duke e përdorë Shqipërinë etnike, si kartë në rivalitetet e Rusinë po edhe
me Italinë në Adriatik. Fillimi i angazhimit austriak në sferën e protektoratit fetar
për katolikët, mund të kundrohej si surrogat për kombin shqiptar, por as kjo nuk e
minimizon rolin vendimtar të Austro-Hungarisë në formimin e shtetit shqiptar.
Konfuzionet në mesin e vetë shqiptarëve, ndërrimi i anëve, mosrespektimi i këshillave austriake që të ruhej status quo-ja, e hutuan edhe Vjenën.
Hulumtimi i atyre oscilimeve dhe evoluimeve në fushën e albanologjisë dhe të historiografisë kanë rëndësi njohëse e shkencore, për ta kuptuar më mirë edhe se si na
kanë parë të tjerët në faza të ndryshme të historisë. Fjala vjen, pas luftërave ballkanike dhe më theksueshëm pas Luftës së parë Botërore, albanologët si Norbert Jokli
dhe veçmas Maksimilian Lamberci e zgjeruan objektivin e studimeve albanologji13
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ke përtej territorit të mëhershëm që kufizohej kryesisht në zonat veriore me popullsi katolike. Kështu, Lamberci studio përrallat popullore shqiptare, këngët kreshnike shqiptare, si dhe të folmet arbëreshe. Lamberci pati kontribute konkrete edhe në
përpjekjet për formimin e një gjuhe standarde shqipe:
“Ky dijetar gjatë së parës luftë botërore, kur Shqipëria veriake ishte e pushtuar
nga trupat austrohungareze, mori pjesë në Shkodër në punimet e “Komisisë letrare”, e cila sikundër dihet, mund të thuhet se vuri gurin themeltar në normimin e
shkrimit e në ortografinë e sotme shqipe. Ndërkaq do thënë se Lamberci, si atëherë
si më pastaj, ka mbajtur qëndrim ndaj çështjes së gjuhës shqipe së përbashkët e të
shkrimit, e cila në atë kohë – e nga disa pikëpamje edhe sot- ishte në të lindur e sipër, veçse ai nuk u përzie praktikisht në këtë çështje, sikurse pat bërë dikur Krumbaheri në çështjen e gjuhës në Greqi.”14
Mosndërhyrja arbitrare nga ana e Lambercit mund të jetë nga natyra e tij, por mund
të ketë qenë e ndikuar edhe nga pozita e ndjeshme që kishte Austro-Hungaria në
atë periudhë pushtimi dhe në rrëmujën e Luftës së Parë Botërore. Austro- Hungaria
kishte siguruar pavarësinë e Shqipërisë në Konferencën e Londrës, por pastaj kishte
pushtuar një pjesë të saj, kryesisht zonat që kishin qenë nën ndikimin e Kultusprotektoratit. Por, tash me njohurinë se duhej një Shqipëri më e zgjeruar se sa ajo e
projektit fillestar dhe se ndaj shqiptarëve duhej të tregohej më shumë maturi se sa
arbitraritet. Edhe studimet e Paul Kreçmerit, sado që merren më shumë në mënyrë
më anësore me shqipen, dalin jashtë orbitës së studimeve të mëhershme, që e kishin si epiqendër Kultusprotektoratin. Ndërsa, hapjen e kësaj hullie të re në studimet albanologjike si duket e ka bërë të pakthyeshme Norber Jokli, që nga viti 1911
me studimet e tij monumentale, “Studime mbi etimologjinë dhe fjalëformimin e
shqipes” dhe “ Kërkime gjuhësore kulturohistorike nga fusha e gjuhës shqipe”. Pra,
mund të thuhet se me Lambercin, Kreçmerin dhe me Joklin, studimet albanologjike
të proveniencës austro-hungareze, e kapin ritmin e ndryshimeve gjeopolitike dhe
në atë mënyrë e zgjerojnë edhe tematikën dhe hapësirën e studimeve albanologjike.
Ndërkaq zgjerimi edhe më i madh dhe vendimtar ndodhë më hapjen e universiteteve austriake për studentët shqiptarë, që i dinamizojnë studimet albanologjike. Me
siguri Eqrem Cabej mbetet kurora e këtij investimi në albanologjinë dhe gjuhësinë
shqiptare.
Natyrisht kjo njohje e gjërave të së kaluarës, me oscilimet dhe rezultatet konkrete,
mund të shfrytëzohet edhe për të përmirësuar gjendjen, jo vetëm të studimeve tona
albanologjike, po edhe të identitetin tonë kulturor e kombëtar, duke kuptuar se parimet, fragmentimet dhe mercenaritë sërish janë të rrezikshme dhe mund të bëhen
gjëmësjellëse. Aq më tepër që perceptimi për ne shqiptarët nga një pjesë e madhe e
opinionit evropian, sërish është brenda stereotipit të barbarit fisnik, pra të dikujt që
është primitiv e që duhet të iluminohet. E pakta të mbahet nën kujdestari, ashtu siç
mbahet Kosova, brenda rezolutës 1244, si brenda një Kultusprotektoratit të ri, të
sekularizuar dhe të mondializuar. Mund të jetë koincidencë, por mund edhe të mos
14

Eqrem Çabej, Për gjenezën e literaturës shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1970, 183
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jetë që procesi për caktimin e statusit final të Kosovës, i udhëhequr nga Marti Ahtisari, u asistua në mënyrë signifikante nga austriaku Albert Rohan dhe u mbajt në
Vjenë. Rohani nuk ishte i fuqishëm sa Bertoldi, kur e sponsoriozi pavarësinë e
Shqipërisë, por dashamirës për pavarësinë e Kosovës ishte po aq sa ai.
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AHMED HILMI PASHË ARNAUTI (1882-1963):
KRYETAR I QEVERISË SË GJITHË-PALESTINËS
MË 1948 DHE PËRFAQËSUES I PALESTINËS
NË LIGËN ARABE 1952-1963
ABSTRAKT
Në kuadër të sistemit osman, pas Tanzimatit, shumë figura shqiptare (oficerë,
funksionarë, gjykatës) shkonin në vendet e Levantit për të ushtruar detyrat e
përcaktuara. Disa prej tyre mbetën atje, kurse fëmijët e tyre u lindën dhe u rritën
duke formuar gjeneratën e dytë me mbiemrin e përbashkët Arnaut për ta theksuar
vendin e origjinës. Prej kësaj gjenerate kemi oficerin dhe poetin Mustafa Huluki
(1850-1916), shkrimtarin dhe akademikun Maruf Arnauti (1892-1949), si dhe
Ahmed Hilmi pashë Arnautin (1882-1963).
Ndërkohë, me rënien e Perandorisë Osmane dhe me vendimet e Konferencës së
Paqes në Paris, gjatë 1919-1920 u paraqit harta e re e Levantit me qeniet e reja
politike: Siria e Libani nën mandatin francez, kurse Palestina, Jordania e Iraku
nën mandatin britanik. Në këtë tranzicion paraqitet figura e Ahmet Hilmi pashë
Arnautit, i cili u lind në Sidon (Liban) dhe shërbeu si kontabilist në administratën
osmane në Bagdad e Basra (Irak), në Damask u bë zëvendësministër i financave
në Qeverinë Arabe, ndërsa në Jordani ishte ministër i Financave gjatë viteve
1922-1924.
Megjithatë, rolin më të madh e kishte në Palestinë gjatë mandatit britanik 19261948 si bankar e politikan derisa Liga Arabe e zgjodhi Kryetar të Qeverisë së
Gjithë-Palestinës që u shpall në Gazë në shtator 1948, pasi Kombet e Bashkuar
vendosën ndarjen e Palestinës në dy shtete: një shtet për arabët dhe një shtet për
hebrenjtë. Si i tillë ai i u bë përfaqësues i Palestinës në Ligën Arabe gjatë viteve
1952-1963. Ndonëse pjesa me shumicë arabe në Palestinë u nda midis Jordanisë e
Egjiptit deri më 1950, ai e mbajti postin në Ligën Arabe deri në vdekje, më 29
qershor 1963.
Fjalët çelës: Levanti postosman, Palestina nën Mandatin Britanik, Lufta e 1948tës, Qeveria Gjithëpalestineze 1948, konflikti ndërarab rreth Palestinës 19481963.
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Prej Perandorisë Osmane në Lindjen e Mesme e re
Ahmed Hilmiu u lind më 1882 në Sidon (tani në Liban), ku ishte qendra e Vilajetit
të Sidonit, ku i ati, Abdulbaki, shërbente si oficer në ushtrinë osmane. Burimet e
asaj kohe nuk e përmendin vendin prej nga erdhi ai në Sidon, por më vonë në memoaret e bashkëkohanikëve të Ahmed Hilmiut, që u bënë figura të njohura në rajon, si Nabih al-‘Azma (1886-1972), Izzat Drawazah (1887-1984) e Agag Nuwajhid (1897-1982), theksohet se ai ishte shqiptar, aq më shumë që ai përmendet me
Ahmed Hilmi me llagapin Arnaut ose Al-Arnauti1. Disa vjet më vonë oficeri Abdulbaki kaloi me detyrë në Nabulus (tani në Autoritetin Nacional Palestinez), i cili
atëherë (1888) u bë pjesë e Vilajetit të Bejrutit, ku Ahmed Hilmiu i kaloi vitet e
fëmijërisë. I ati kishte kujdes që djali të ketë mësim plotësues te shkrimtari i njohur
Sa’id al-Karmi2, me të cilin e studioi arabishten dhe u orientua, më vonë, në poezi,
duke shkruar rubaira3. Nga ana tjetër, i ati kishte kujdes ta dërgonte për shkollim në
Stamboll, prej nga u kthye me diplomë për ekonomi-kontabilitet4.
Qëndrimi në Stamboll ishte një kthesë në jetën e Ahmet Hilmiut. Atje, gjatë viteve
1905-1907, ai ishte nën ndikimin e ideve të opozitës kundër absolutizmit të sulltan
Abdulhamidit II, andaj kur u kthye në Nabulus, duke filluar punën në Bankën Argrare ai u hetua me apelimet e tij për një regjim kushtetues, për çka u arrestua dhe
më vonë u dënua me internim. Vetëm pasi Sulltani e shpalli reaktivizimin e kushtetutës më 24 gusht 1908, nën presionin e opozitës, Ahmed Hilmiu u lëshua dhe u
kthye në Nabulus5.
Me të kthyer në liri Ahmed Hilmiu u bë anëtar i klubit të partisë “Ittihad ve Terraki” (Bashkim e Përparim), që në fillim u prit me shpresa të mëdha si te shqiptarët,
ashtu edhe te arabët. Kështu Ahmed Hilmiu kaloi në administratën osmane, duke
punuar më 1913 si kontabilist në Vilajetin e Bagdadit, kurse gjatë 1914 në Vilajetin
e Basrës6.
1
‘Agag Nuwayhid, Mudakkarat- Suttun ‘aman ma’ al-kafila al-‘Arabiya (Kujtime - 60 vjet në Lëvizjen arabe) Beirut 1993, f. 403; Muhammad ‘Izzat Darwazah, Mudakkrat (Kujtimet) , Bejrut 1994,
vëll. 1, f. 399; Khairiya Qasmijah, Hayat wa Awraq Nabih al-‘Azmah (Jeta dhe letrat e Nabih al‘Azmah), London (al-Rayyis) 1991, f. 157. Prejardhja ose përkatësia e tij shqiptare përmendet deri tani edhe në shkrime të shtypit jordanez që ka domethënien e vet. Kështu, gazeta e përditshme “AlDustur” në rubrikën “Emra në kujtesë” botoi më 28.08.2010 një shkrim me titull “Ahmed Hilmiu Shqiptari që u bë kryetar i Qeverisë së Gjithë-Palestinës”.
2
Sa’id al-Karmi (1852-1935) jurist, gjuhëtar e poet, kryetar i parë i Akademisë Arabe e themeluar në
Damask më 1919. Më 1922 kaloi në Jordani dhe u bë kryegjykatës i Transjordanisë.
3
Ndonëse ai në vitet e ’20-ta, kur ishte në Amman, u paraqit si poet me rubairat e tij, ai u lidh më vonë me veprimtari bankare e politike, kështu që divani i tij u botua në Amman vetëm më 2002 nën kujdesin e parathënien e poetit të njohur palestinezo-jordanez, Ibrahim Nasrullah: Ahmad Hilmi, Diwani
(Divani im), Amman, 2002.
4
Në të vërtetë, nuk arritëm të definojmë fakultetin ose kolegjin ku studioi A. Hilmiu në Stamboll,
sepse të gjitha burimet që i kemi thonë vetëm se “studimet e kreu në Stamboll”.
5
Darwazah, Mudakkarat, vëll. 1. f. 100.
6
Nuwazhid, Mudakkarat, f. 304; Muhammad ‘Umar Hamadah, Muausu’at ’Alam Filistin (Enciklopedia e personaliteteve të Palestinës) , vëll. 1, f. 143.
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Me shpërthimin e Luftës e Parë Botërore dhe shpalljen e xhihadit nga sulltani Mehmet Reshad kundër “armiqve të Islamit” (Britania, Franca e Rusia) më 14 nëntor
1914, forcat britanike zbarkuan në Basra më 22 nëntor 1914. Në luftë kundër tyre
morën pjesë ushtarët osmanë dhe vullnetarët, në mesin e të cilëve përmendet
Ahmet Hilmiu si udhëheqës7. Operacionet ushtarake vazhduan deri kur forcat britanike arritën të hyjnë në Bagdad, në mars 1917. Me tërheqjen e administratës
osmane, Ahmed Hilmiu u transferua në Damask, ku u emërua drejtor për furnizimin me ushqimit dhe mbeti atje deri në tërheqjen e administratës osmane më 30
shtator 19188.
Ndërkohë Sharifi i Mekes, Husain Bin Ali, më 10 qershor 1916 e shpalli kryengritjen e armatosur kundër sundimit osman, kjo pas një marrëveshjeje të mjegullt me
qeverinë angleze për një “pavarësi arabe”, duke u apeluar arabëve të marrin pjesë
krah për krah me forcat britanike për t’i çliruar vendet e tyre prej sundimit osman.
Kështu, më 1 tetor 1918 forcat arabe e britanike hynë në Damask, kurse më 5 tetor
1918 princi Faisal, djali i Sharif Huseinit, që tani e mori titullin “Mbreti i arabëve”,
e shpalli formimin e Qeverisë Arabe me seli në Damask, kjo në marrëveshje me
Londrën, derisa të mblidhej Konferenca e Paqes në Paris e të vendoset për fatin e
Levantit9.
Duke marrë parasysh përvojën e tij në kontabilitet, Qeveria Arabe e emëroi Ahmet
Hilmiun zëvendësministër të financave10. Qeveria e re arabe, në krye me princin
Faisal, i cili mori pjesë në Konferencën e Paqes në Paris, kishte shpresa te Presidenti amerikan W. Wilson që apelonte për të drejtën e popujve në vetëvendosje.
Ç’është e vërteta, Presidenti Wilson, duke dëgjuar fjalimin e princ Faisalit, i cili
kërkoi njohjen e të drejtave të arabëve në Levant (Siria e Madhe) në shtet të pavarur, propozoi të dergohet një komision ndërkombëtar në vendet e Levantit për të
investiguar dëshirat e banorëve. Komisioni i propozuar erdhi në verë të vitit 1919,
për çka Londra e Parisi u ngutën të merren vesh për ndarjen e vendeve të Levantit
midis tyre (Siria e Libani për Francën, kurse Palestina, Jordania e Iraku për Londrën). Kështu, ndonëse komisioni ndërkombëtar ia paraqiti Lidhjes së Kombeve
raportin e tyre, i cili dëshmonte se shumica e popullsisë dëshironin një shtet të pavarur, ky raport nuk kishte më vlerë, pasi që SHBA-të u tërhoqën prej Lidhjes së
Kombeve më 1920. Kështu, tani, në mungesë të SHBA-ve, krerët e Britanisë,
7

Ibid.
Al-Mausu’a al-Filistiniza (Enciklopedia Palestineze) vëll. 1, Damask 1984, f. 96.
9
King-Crane Report on the Near East, New York (Editor&Publisher Co) 1922.
10
Nuwayhid, Muzakkarat, f. 134. Nuwayhid, mik i ngushtë i Ahmed Hilmiut, thotë në kujtimet e tij
se ai atëherë u njoh me A. Hilmiun, në zyrën ku rrinte bashkë me ministrin Said Shukair. Ç’është e
vërteta, anëtarët e Qeverisë Arabe, që u krijua atëherë, u quajtën “drejtorë” dhe Qeveria vendosi ta
angazhojë libanezin Sa’id Skuqair-in, që ishte “Drejtor i Financave” në Sudan, po ashtu nën
protektoratin britanik. S. Shuqair pranoi të vijë në Damask vetëm për 4 muaj. Kështu, gazeta zyrtare e
Qeverisë “Al-‘Asima” njoftoi për ardhjen e tij në Damask më 2 maj 1919. Vetëm me Shpalljen e
Pavarësisë, më 8 mars 1920, u formua kabineti me ministra, e tek atëherë ministri i Financave u bë
Faris al-Khuri. Për këtë Ahmet Hilmiu përmendet në burime e literaturë si zëvendësministër e
ndonjëherë si ministër i Financave: Al-‘Asima, nr. 20, Damask 04.04.1919, f. 2; nr. 28, Damask
22.05.1919, f. 2.
8
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Francës, Italisë dhe Japonisë u mblodhën në San Remo të Italisë në 20-25 prill
1920 për ndarjen e interesave. Kështu, ata nuk e njohën Pavarësinë e “Mbretërisë
së Sirisë” në krye me mbretin Faisal, që e shpalli Kongresi Gjithë-Sirian më 8 mars
1920, duke e vendosur Sirinë e Libanin nën mandatin francez, ndërsa Palestinën e
Trans-Jordaninë nën mandatin britanik, me kusht që Britania të marrë përsipër krijimin e një atdheu (homeland) për hebrenjtë në Palestinë11. Si pasojë, forcat franceze, të grumbulluara në Liban, përparuan ka Damasku, ku në afërsi të tij (Maisalun)
u zhvillua më 24 korrik 1920 beteja me forcat e “Mbretërisë Siriane”, kurse më 25
korrik hynë në Damask dhe e përzunë mbretin Faisal, duke e vënë nën sundim Sirinë deri më 194612.
Si pasojë, disa ministra e ushtarakë u tërhoqën në Trans-Jordani, e cila ishte pjesë e
“Mbretërisë Siriane”, prej nga iu drejtuan mbretit Husain në Mekë për ta dërguar
djalin e tij, Abdullah, në Trans-Jordani për të nisur aty ofensivën për “çlirimin e Sirisë prej okupatorit francez”. Princi Abdullah arriti në Ma’an më 21 nëntor 1920,
duke ftuar elitën politike e ushtarake siriane në takim për përgatitjen ofensivën për
“çlirimin e Sirisë”. Mirëpo, ndërkohë Londra ofroi në mars 1921 një kompromis
më të cilin princi Abdullah do të mbetej në Trans-Jordani në krye të principatës nën
mandatin britanik, kurse vëllai i tij, Faisal, të bëhet mbret i Irakut. Duke e pranuar
këtë ofertë, princi Abdullah e formoi në 21 prill 1921 qeverinë e parë në krye me
libanezin Sa’id Talaja’, e cila kishte shumicën e anëtarëve të elitës antifranceze që
kishte ikur prej Damaskut13.
Një prej tyre që arriti në Amman në shkurt 1922 ishte edhe Ahmed Hilmiu. Është
interesant se vetë princi Abdullah në memoaret e tij e përmend me konsideratë ardhjen e Ahmed Hilmiut, duke e emëruar menjëherë ministër të Financave në qeverinë e krijuar me në krye Madhar Arslanin, e formuar më parë më 15.08.192114. Më
vonë, Ahmed Hilmiu u bë ministër i Financave në qeverinë e re në krye me Rida
al-Rikabin, që u formua më 10 mars 1923. Po ashtu, ai e mbajti këtë post në qeverinë e re në krye me Mazhar Arslanin, që u formua më 1 shkurt 1923. Më vonë, më
5 shtator 1923, Ahmed Hilmiu mbeti ministër i Financave edhe në qeverinë e re në
krye me Hasan Khaalidin. Ndërkohë, Ahmed Hilmiu u afirmua në Jordani si ekonomist i mirë dhe si poet me rubaira të tij, saqë princi Abdullah, i cili vetë ishte poet dhe kishte konsideratë të mirë me Ahmet Hilmin, nxori më 30 nëntor dekretin
me të cilin e nderoi Ahmet Himin me titull “pashë”15.

11
Më shumë për këtë Qeveri Arabe që u shndërrua në Mbretërinë Siriane shih: Malcolm B. Russel,
The First Modern Arab State: Syria under Faysal 1918-1920, Minneapolis 1985.
12
Më shumë për këtë konfrontim në kontekstin ndërkombëtar shih: John D. Grainger, The Battle For
Syria 1918-1920, Woodbridge (The Boydell Press), 2013.
13
Mary C. Wilson, King Abdullah, Britain and the Makin of Jordan, Comabridge (Cambridge University Press) 1987, f. 52-53. Në këtë kontekst autorja e quan qeverinë e parë në Trans-Jordani
“Qeveri në Mërgim”, pra sikurse të ishte tranferuar nga Damasku pasiqë shumica e ministrave ishin
libanezë, palestinezë e sirianë ishin idhëtarë të “Mbretërisë Siriane”.
14
’Abdullah Ibn al-Husain, Muzakkarati (Kujtimet e mia), Amman 1989, f. 193.
15
Al-Sharq al-‘Arabi (Gazeta zyretare “Al-Shaq al-‘Arabi”), nr. 23, Amman 11. 05. 1923.
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Mirëpo, në prill 1924 princi Abdullah, nën presionin e Parisit dhe Londrës për largimin e figurave “antifranceze”, më 24 gusht mori vendim për largimin e disa ministrave dhe ushtarakëve, në mesin e të cilëve ishte edhe Ahmed Hilmiu16. Vërtet,
këto figura u larguan për Ma’an, i cili atëherë ishte në kuadër të Mbretërisë së Hixhazit në krye me të atin, mbretin Husain, i cili po ashtu kishte konsideratë për
Ahmed Hilmiun. Prandaj ai e emëroi drejtor të Hekurudhës së Hixhazit17 dhe përfaqësues të Mbretërisë së Hixhazit në mbledhjet e “Drejtorisë së borxhit publik
osman”, që u mbajtën në Stamboll, Gjenevë e Paris gjatë viteve 1924-192518.
Mirëpo, ndërkohe mbreti Husain u tërhoq nga froni dhe në vend të tij erdhi i biri i
tij, Ali, i cili nuk arriti t’i përballojë sulmet e principatës saudite, andaj në janar
1926 u detyrua ta braktisë Hixhazin, i cili iu bashkëngjit principatës saudite. Ndërkohë, Ahmed Hilmiu ishte në Kajro me një mision, ku i erdhi ftesa nga Kryetari i
Këshillit Islamik në Palestinë, Amin al-Husaini, të shkojë në Jerusalem për të marrë postin e Drejtorit të Vakëfeve në Palestinë nën mandatin britanik19.

Ahmed Hilmiu bankar e udhëheqës i shquar
në Palestinë (1926-1948)
Më kufijtë e rinj ndërkombëtarë nën mandatin britanik, Palestina përfshinte qytetin
e fëmijërisë së Ahmed Hilmi, Nabulusin, që është nja 60 km në veri të Jerusalemit.
Kështu, ai tani e tutje do të gëzonte nënshtetësinë palestineze e do të paraqitej
shumë shpejt si figurë e shquar në jetën ekonomike e politike të Palestinës, me çka
filloi të tërheqë vëmendjen e botës midis dy luftërave botërore për shkak të migrimit të madh të hebrenjve dhe tensioneve midis arabëve dhe hebrenjve.
Karriera e parë e Ahmed Hilmiut, si Drejtor i Vakëfeve në Palestinë, kishte domethënie për atë kohë, përkatësisht ajo ishte pikënisje në afirmimin e tij si ekspert i financave. Palestina, si vend i shenjtë për myslimanët, i tërhiqte njerëzit e pasur të
themelojnë shumë vakëfe për hir të shkollimit, furnizimit të nevojtarëve me ushqim, shëndetësisë etj. Pasi që vakëfi përbëhet prej dy krahëve të balancuara, patundshmërisë (troje, hane, dyqane etj.), që prodhon të ardhura, dhe institucioneve bamirëse (shkolla, imarete, spitale etj.), që ofrojnë shërbime falas për ata që kanë nevo16

Munib al-Madi- Sulaiman al-Musa, Tarih al-‘urdun fi al-qarn al-‘ishrin (Historia e Jordanisë në
shekullin XX), Amman 1959, f. 242.
17
“Hekurudha e Hixhazit” u ndërtua gjatë viteve 1900-1908 me iniciativën e sultan Abdulhamidit II
për qëllime fetare, politike e strategjike, që të lidhet Damasku me Meken, por arriti vetëm deri në
Medinë me një gjatësi prej 1464 km. Më këtë hekurudhë haxhinjtë dhe ushtarët tani arrinin prej Damasku në Medinë për 3 ditë në vend se me karvanë për një muaj nëpër shkretëtirë. Ajo u dëmtua pak
gjatë LPB-së, por u meremetua gjatë viteve 1919-1920, ndërsa u ndërpre pas rënies së Mbretërisë Siriane më 24.07.1920.
18
Al-Madi-Musa, f. 252
19
Me aplikimin e mandatit britanik mbi Palestinën, administrata britanike veproi sikurse AustroHungaria në Bosnjë më 1882, duke krijuar Këshillin e Lartë Islamik në krye me Reis-ul-Uluma. Në
zgjedhjet e para më 1922 këtë post e fitoi Emin al-Husaini (1895-1974), i cili një vit më parë (1921)
ishte zgjedhur Myfti i Jerusalemit.
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jë, atëherë suksesi i vakëfit varet kryekëput prej menaxhimit sa më të mirë të krahut të parë që t’i mbulojë shpenzimet e krahut të dytë. Mu për këtë u ftua Ahmed
Hilmiu që të menaxhojë me vakëfet në Palestinë, që përjetuan një lulëzim të mirë
gjatë viteve 1926-1930, kjo në sajë të përvojës së tij si ish ministër i Financave. Në
këtë kontekst përmendet si investim më i madh ndërtimi i hotel “Palace”-it më
1929 jashtë mureve të Jeusalemit, ku filloi të lulëzojë “Jerusalemi i ri” ose “Jerusalemi Perëndimor”, i cili ka qenë hoteli më modern në Jerusalem deri në atë kohë20.
Viti 1929, kur Ahmed Hilmiu u afirmua me suksesin e tij në investime, ishte vit
kthese, pasi që në atë kohë erdhi në Jerusalem mërgimtari palestinez nga SHBA-të,
Abdulhamid Shuman (1890-1974). Pasi dëgjoi për suksesin e Ahmed Hilmiut, ai i
ofroi që ta themelojnë bashkërisht bankën e parë arabe në Palestinë, e cila kishte
atëherë disa banka të hebrenjve, me kusht që Ahmed Hilmiu të bëhej drejtor i saj,
ngase A. Shumani duhej të kthehej në SHBA. Pasi që u morën vesh, “Banka Arabe” u themelua me një kapital modest (7.500 poundë palestinezë/sterlina) dhe u
hap zyrtarisht 14 korrik 1930 në Jerusalem. Pasi që A. Shumani u kthye në SHBA,
“Banka Arabe” me drejtorin dhe bashkëpronarin e saj, A. Hilmi, përjetoi një sukses
të madh në Palestinë, duke hapur 4 filiale (Jafa, Haifa etj.) e duke e pesëfishuar kapitalin për pesë vjet21.
Ky sukses e trimëroi Ahmet Hilmiun të themelojë më 1933 edhe një bankë tjetër,
“Banka Agrare”, me një kapital prej 40 mijë poundë palestinezë/sterlina. Kësaj here banka e re kishte sukses më të madh, sepse kapitali i saj u dyfishua brenda disa
muajve, kurse brenda një viti u hapën edhe 5 filiale në qytetet kryesore palestineze
(Ramla, Gaza, Tiberias, Tulkarem, Nazareth e Jafa). Ajo u bë me një kapital prej
200 mijë poundësh palestineze/sterlina. Më 1935 Ahmed Hilmiu e themeloi edhe
një bankë tjetër, “Banka Industriale”, me një kapital prej 39 mijë poundësh palestinezë/sterlina. Me kontributin e këtyre bankave në ngjalljen e ekonomisë në Palestinës shtypi arab në Palestinë qysh nga viti 1933 filloi ta quajë Ahmed Hilmiun
“udhëheqës ekonomik” e “udhëheqës i ekonomisë në Palestinë” etj.22.
Ndërkohë, më 1933 u kthye përgjithmonë në Jerusalem A. Shuman, aksionisti
kryesor i “Bankës Arabe”. Ndonëse në mungesë të tij “Banka Arabe” përjetoi sukses të madh me punën e drejtorit, Ahmed Hilmiu, i cili e drejtoi bankën në mënyrë
profesionale, partnerët u ndanë më 1936, madje edhe përkundër faktit se A. Shuman më 1930 u bë edhe dhëndri i A. Hilmiut. Pas kësaj ndarjeje, Ahmed Hilmiu
më 1937 e themeloi “Bankën Kombëtare”, e cila paraqiste suksesin dhe dështimin
më të madh të tij. Kështu, në fillim “Banka Kombëtare përjetoi një sukses të madh,
duke hapur 20 filiale dhe duke e rritur kapitalin e vet në 774 mijë poundë palestinezë/sterlina deri 1947, mirëpo lufta e vitit 1948 dhe ndarja e Palestinës solli hum20

‘Agag, Muzakkarat, f. 305. Në kujtimet e tij Agag flet se hoteli i ri, i pari me arkitekturë e hapësirë
atraktive “kishte rol të madh në turizëm dhe në jetën shoqërore”. Vërtet kjo vlente deri më 1931 kur u
ndërtua “David’s Hotel” (Hoteli i Davidit), i cili ka qenë më atraktiv dhe ka mbetur deri më sot.
21
Al-Difa’, Jafa 23. 06. 1935, f. 2
22
Al-Difa’, Jafa 22, 05. 1934, f. 4; Muhammad Ali al-Tahir, Za’im al-iqtisad fi Filastin (Udhëheqësi
ekonomik në Palestinë) , Al-Difa’, Jafa 06. 01. 1935, f. 2.
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bjen e deponimeve nëpër filialet që u uzurpuan gjatë luftimeve në Palestinë gjatë
vitit 194823.

Ahmed Hilmi kryetar i Qeverisë së Gjithë-Palestinës
më 1948
Palestina ishte, po ashtu, vend i shenjtë edhe për hebrenjtë e të krishterët. Pasi
shumica e hebrenjve jetonin në Evropë, lidhjet e tyre shpirtërore mbetën me vendet
e shenjta në Palestinë, andaj vinin aty për pelegrinazh, kurse disa prej tyre mbeteshin atje deri në vdekje. Në krahasim me “cionizmin fetar”, që e ruajti gjallë identitetin dhe lidhshmërinë me vendet e shenjta në Palestinë, duke pritur kthimin e Mesihut për t’i kthyer të gjithë në “vendin e premtuar”, ”cionizmi politik”, si lëvizje
kombëtare laike, u paraqit në gjysmën e dytë të shek. XIX si reagim kundër hovit
të antisemitizmit të egër, që u paraqit së pari në Rusi e në vendet tjera pas dështimit
të atentatit kundër car Aleksadrit II më 1 mars 188124.
“Babai i cionizmit politik” ishte shkrimtari hebraiko-hungarez Thedor Herzl (18601904), i lindur në Budapest në një familje të ardhur nga Zemuni i Serbisë. Th. Herzli ishte poet, dramaturg dhe gazetar, ndërsa pasi që familja e tij u vendos në Vjenë
më 1888, ai e studioi edhe drejtësinë. Në fillim ai ishte për integrimin e hebrenjve
në vendet evropiane, aty ku jetonin, kurse më vonë si reagim kundër antisemetizmit
më 1896 e botoi në gjermanisht librin “Der Judenstaat” (Shteti i çifutëve), i cili
ishte kthesë e rëndësishme për një rilindje të re kombëtare. Në këtë libër Herzli e
shihte zgjedhjen për hebrenjtë jo në integrimin e tyre nëpër Evropë, por në vendosjen e tyre në një vend të përshtatshëm. Për këtë ai i preferoi dy vende (Argjentina
dhe Palestina), duke folur për atraksionet e tyre. Megjithatë e la zgjedhjen në duar
të “Lidhjes së Çifutëve” që e kishte propozuar formimin e këtij shteti. Sidoqoftë, ai
shprehet se vetë emri i Palestinës do t’i tërhiqte çifutët më shumë. Pasi që Palestina
ishte nën sundimin osman, ai shprehu gatishmërinë që nëse sulltani ua ofron vendin
çifutëve, ata do ta nxjerrin Perandorinë Osmane prej krizës financiare25. Për ta jetësuar idenë e tij për një “shtet çifut” ai e organizoi Kongresin Cionist në Bazel 2931 gusht 1897, i cili u pajtua me idenë e tij dhe u shndërrua në Organizatën Cioniste Ndërkombëtare (WCO). Kongresi vendosi për zgjedhjen midis Argjentinës e
Palestinës, duke theksuar se “cionizmi do të themelojë një atdhe (homeland) për
popullin çifut në Palestinë me anë të së drejtës ndërkombëtare”. Ndonëse Kongresi
e shtroi një program të ngjeshur për realizimin e këtij qëllimi, duke u bazuar në
ndërtimin e kolonive cioniste për hebrenjtë e ardhur në Palestinë, Herzl-i bëri disa
përpjekje që të takohet me sulltan Abdulhamidin II për të arritur një marrëveshje
23
Bank al-Umma- al-mizaniya al-‘ama (Bnanka Kombëtare- Bilanci i përgjithshëm) , Filastin, 04. 03.
1948, f. 4;Sa’id Hamadah, al-Nizam al-Iktisadi fi Filistin) , Beirut 1979, f.
24
Më shumë për antisemitisëm në Evropë shih: Leo Poliakov, The History of Anti-Semitism: Suicide
Europe 1880-1933, Translated by George Klin, Philadelphia (University of Pennsylvania Press) ,
2003.
25
Thedor Herzl, The Jewish State, (Digireads.com Book) 2001, f. 46.
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më të shpejtë, pasi që Palestina ishte nën sundimin osman. Takimi me Sulltanin u
arrit më në fund më 18 maj 1901. Duke ditur për krizën financiare të Perandorisë
Osmane, Herzl-i ia ofroi sulltanit gatishmërinë për ta ndihmuar financiarisht Perandorinë Osmane nëse lejonte vendosjen e hebrenjve në Palestinë nën sundimin
osman. Abdulhamidi II, më vonë (në shkurt e qershor 1902), e përshëndeti ardhjen
e hebrenjve të ikur prej antisemetizmit dhe vendosjen e tyre ku të dëshirojnë në Perandori (Anadolil, Mesopatomi, Siri etj.) si qytetarë osmanë me të gjitha drejtat e
detyrimet, por jo edhe në Palestinë26.
Megjithatë, paralelisht me ndërtimin e kolonive cioniste në Palestinë, gjatë dekadës
së fundit të sundimit të Abdulhamidit II (1898-1909), Organizata Cioniste Botërore
arriti suksesin e parë “me anë të së drejtës ndërkombëtare” kur ministri i jashtëm
britanik, Arthur J. Balfour, u zotua në Deklaratën e tij më 2 nëntor 1917 për gatishmërinë e qeverisë për “themelimin e një atdhe (homeland) nacional në Palestinë
për popullin çifut”, por “që nuk i cenon të drejtat civile e fetare të komuniteteve joçifute në Palestinë”27.
Kjo deklaratë u lëshua mu në kohën kur forcat britanike kishin depërtuar në Palestinën osmane dhe ishin gati ta marrin edhe Jerusalemin më 11 dhjetor 1917. Pas rënies së Perandorisë Osmane në fund të Luftës së Parë Botërore, tani ideja për një
“shtet çifut” gjeti përkrahjen në Konferencën e Paqes në Paris, pasi presidenti W.
Wlison e përcolli atje qëndrimin amerikan, edhe pse ai nuk ishte në harmoni me
konceptet e tij për “shtetet nacionale” në botën e re28. Megjithatë, në konferencën e
San Remos, më 25 prill 1920, tani aktorët kryesorë në Ligën e Kombeve (Britania,
Franca, Italia dhe Japonia) vendosin që Palestina të jetë nën mandatin britanik, me
kusht që ta zbatojë Deklaratën e Balfourit, duke krijuar një atdhe nacional për hebrenjtë. Ky vendimin kaloi në Këshillin e Lartë të Lidhjes së Kombeve, i cili e
aprovoi mandatin britanik mbi Palestinë më 24 korrik 192229.
26

Theodor Hrzel, The Complete Diaries, New York-London (Herzl Ptress&Thomas Yoseloff) 1960,
f. 395-401, 1218-1219, 1378.
27
Për rrethanat që ndikuan në nxjerrjen dhe formulimin e kësaj Deklarate shih: Jonathan Schneer, The
Balfour Declaration: The Origin of the Arab-Israeli Conflict, New York (Random House) 2010, f.
333-346. Autori këtu (f. 372) e konsideron absurd faktin se Deklarata “ua garanton të drejtat e
shumicës përballë pakicës”, pasi atëherë (1917) arabët ishin 6-7 herë më shumë se hebrenjtë në
Palestinë.
28
Në raportin sekret e ekspertëve amerikanë që ia kanë përgatitur delegacionit amerikan në konferencë, i cili ishte baza për bisedime e diskutime nëpër mbledhje, kriteret për “shtetet nacionale” të
propozuara për Evropën e re ishin linguistike-kulturore (Shqipëria, Jogosllavia, Polonia etj) e jo
histotike. Në rastin e Palestinës u mor parasysh më shumë kriteri fetaro-historik. Andaj në raport
thuhet: “Rekomendojmë për një shtet të veçantë në Palestinë dhe ftojmë hebrenjtë të kthehen në
Palestinë. Po ashtu konfirmohet se politika e Lidhjes së Kombeve e mbështet njohjen e Palestinës si
shtet çifut sa më shpejt: “Outline of Tetative Report and Recomendation, in accordance with the instruction of the Prisedentit and pleniotories, Juanuary 21, 1919”, MS. Nr. 58, Bowman Papers, Library of John Hopkins University, Baltimore, USA. E shfrytëzoj rastin t’i shpreh falendrim stafit të
Bibliotekës që më ndihmoi dhe më furnizoi me një kopje të këtij raporti sekret.
29
Barbara Jean Smith, The Roots of Separation in Palestine:British Economic Policy 1920-1929, Syracuse (Syracuse University Press) 1993, f. 55.
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Kështu, në bazë të këtij zotimi, që tani u bë me karakter ndërkombëtar, ardhja masive e hebrenjve në Palestinë gjatë viteve të ’20-ta të shek. XX u shoqërua me ndërtimin e kolonive të reja si dhe të fermave e fabrikave, sikurse edhe institucioneve
paralele (shkolla, sindikata, forcat speciale të mbrojtjes etj). Mirëpo, ardhja masive
e hebrenjve në Palestinë, që u përcoll me derdhjen e shumave të mëdha të financave dhe përvojave të Evropës në bujqësi e industri, nuk u pa me sy të mirë prej palestinezëve vendas, që përbërin atëherë nja 85% të popullsisë. Prandaj filluan tensionet e para, që morën flakë në Jerusalem në gusht 1929 dhe lanë 350 të vrarë e gati
500 të plagosur çifutë e arabë. Kjo bëri që Londra të formojë një komision të lartë
për investigim e të vendosë, në bazë të raportit të komisionit, në 1930 reduktimin e
ardhjes së çifutëve në Palestinë. Megjithatë, tensionet vazhduan edhe më tej, deri
në shpërthim të “Revoltës Arabe” në 1936, e cila po ashtu shkaktoi qindra të vrarë
e të vdekur. Me këtë rast, komisioni i ri, i formuar në krye me Lord Peel-in në fund
të vitit 1936, në raportin e tij më 1937 propozoi ndarjen e Palestinës në tri pjesë:
arabe, çifute dhe një pjesë ndërkombëtare, që do të përfshinte qytetet e shenjta (Bethlehem e Nazareth). Mirëpo, të dy palët e refuzuan këtë ndarje të Palestinës30.
Tensionet midis arabëve dhe çifutëve u përshkallëzuan edhe gjatë viteve të ’40-ta
të shek. XX, madje edhe kundër britanikëve, saqë Londra vendosi t’ia përcjellë këtë problem organizatës së re ndërkombëtare (Kombët e Bashkuara). Kështu Asambleja e Përgjithshme e e OKB-së i shqyrtoi propozimet e ndryshme dhe e nxori rezolutën 181 të datës 29 nëntor 1947. Kjo rezolutë rekomandoi po ashtu ndarjen e
Palestinës në tri pjesë: arabe, çifute dhe një ndërkombëtare, që përfshinte Jerusalemin31. Edhe kësaj here të dyja palët e refuzuan këtë rezolutë. Ndërkohë, në Kajro
më 22 mars 1945 u themelua Liga e Shteteve Arabe, që përfshinte shtetet e pavarura atëherë (Egjipti, Siria, Libani, Iraku, Arabia Saudite e Jordania). Që nga fillimi
Liga Arabe e trajtonte Palestinën si të veten, edhe pse shtetet arabe kishin qëndrime
të ndryshme në kuadër të konflikteve ndërarabe. Kështu, në saje të konflikteve midis partive arabe në Palestinë, ku secila palë pretendonte se e përfaqësonte shumicën, Liga Arabe në qershor 1946 vendosi krijimin e një udhëheqësie politik prej 5
figurave si përfaqësuese legjitime e arabëve të Palestinës, në të cilin Ahmed Hilmiu
ishte njëri prej këtyre, kurse kryetari ishte Myftiu i Jerusalemit, Amin al-Husaini, i
cili ishte në arrest në Francë, pasi kishte iku prej Gjermanisë naziste32.
Trupi i ri politik, i quajtur “Komiteti i Lartë Arab” filloi, sipas shembullit të Agjencisë Çifute në Palestinë, të formonte komisione që mbulonin sektorë të ndryshëm
(Komisioni i Mbrojtjes, Komisioni i Ekonomisë etj). Me aprovimin e Kombeve të
Bashkuara të rezolutës 181 për ndarjen e Palestinës, më 29 nëntor 1947, Liga Ara30

Schneer, The Balfour Declaration, f. 375.
Benny Morris, The Road To Jerusalem:Glupp Pasha, Palestinë and Jews, London (I. B. Tauris)
2003, f. 104-105.
32
Filistin, Jafa 15. 06. 1946, f. 1. Vlen të përmendet këtu se Myftiu i Jerusalemit, që u emërua kryetar
i KLA-së, Amin al-Husaini, kishte lidhje me Gjermaninë naziste, ku qëndroi disa vjet – deri më 1945,
prej iku në Francë, ku u arrestua. Me ndërhyrjen e Ligës Arabe dhe mbretit Faruk të Egjiptit, u vendos
në Kajro.
31
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be e refuzoi atë dhe vendosi dërgimin e ushtrive të vendeve anëtare për të penguar
me forcë ndarjen e Palestinës më 15 maj 1948, pra në ditën e përfundimit të mandatit britanik. Mirëpo, ndërkohë, qysh në shkurt 1948 mbreti Abdullah i TransJordanisë, e cila u shndërrua në Mbretërinë Hashemite të Jordanisë, pas përfundimit të mandatit britanik më 25 maj 1946 mori pëlqimin sekret të Londrës që trupat
jordaneze të hyjnë në pjesën e Palestinës të caktuar për arabët sipas rezolutës 181,
por me një “ultimatum” që mos ta kalojnë vijën në anën e përcaktuar për hebrenjtë
e Palestinës33.
Në këtë mënyrë Ahmed Hilmiu mbeti i vetmi anëtar i Komisionit të Lartë Arab në
Jerusalem, i cili u bë cak i luftës midis Izraelit, që u shpall shteti i pavarur më 14
maj 1948, dhe Jordanisë. Jerusalemi Perëndimor kishte rënë deri atëherë në duar të
forcave izraelite, kurse tani ishte lufta për Jerusalemin e vjetër, i cili kishte rëndësi
fetare-historike-politike për të dyja palët. Sa për Jordaninë, mbreti Abdullah u paraqit qysh më 1946 me idenë e tij të vjetër për bashkimin e Sirisë së Madhe (Siria,
Libani, Palestina e Jordania) nën sundimin e tij si përtëritje e Mbretërisë Siriane, që
u shpall më 8 mars 1920 në krye më vëllain e tij, Faisal. Mbreti Abdullua kishte lidhje e negociate sekrete me udhëheqjen cioniste në Palestinë (Agjencia Çifute), me
të cilën arriti një “marrëveshje” ose një “pakt” qysh në nëntor 194734. Mirëpo, me
shpalljen e Izraelit si shtet i pavarur, mbretit Abdullua i mbeti ta ruajë Jerusalemin
e vjetër, i cili do t’i siguronte legjitimet për projektin e tij (Siria e Madhe). Kështu,
pas një lidhjeje telefonike me Ahmed Hilmiun, ish ministri i tij i Financave gjatë
viteve 1922-1924, më 17 maj 1948 mbreti Abdulla dërgoi forca ushtarake në Jerusalem, ku u zhvilluan beteja të ashpra midis forcave jordaneze e izraelite deri në 8
qershor 1948, kur u arrit armëpushim, sipas të cilit Jerusalemi i vjetër mbeti në
duar të forcave jordaneze. Për ta fituar në anën e tij e si mirënjohje për rolin e tij në
mbrojtjen e Jerusalemit në prag të ardhjes së forcave jordaneze, mbreti Abdullah

33

Në të vërtetë mbreti e dërgoi kryeministrin Tawfik Abu al-Huda në Londër me atë propozim, që ia
paraqiti ministrit të Jashtëm, Ernest Bevin (1881-1951), në prani të gjeneralit britanik, John Glubb, i
cili ishte komandat i ushtrisë jordaneze gjatë viteve 1939-1956. Gjenerali Glubb mori pjesë si
përkthyes dhe e transmetoi propozimin e Jordanisë, si dhe përgjigjen pozitive të Bevinit: “Kjo është
puna më e mirë që mund të bëhet, por mos e pushtoni pjesën e caktuar për çifutët”. Në kujtimet e tij:
Sir John Bagot Glupp, A Soldier with the Arabs, London (Hodder& Stoughton) 1957, f. 63-66. Sipas
Glubbit, kryeministri jordanez iu përgjigj: “Ne me forcat që i kemi nuk mund ta bëjmë atë edhe nëse
dëshirojmë” , pra duke e pranuar “kushtin” e Bevinit. Mirëpo, historian Krash thotë se nuk gjeti asnjë
dokument në arkivin e MP të Britanisë që flet për “kushtin” ose “ultimatumin” e Bevinit: Efraim
Karsh, Palestine Betrayed, New Haven-London (Yale University Press) 2010, f. 195.
34
Mbreti Abdullua zhvilloi negociata sekrete me Agjencinë Çifute (JA) në krye me David Ben
Gurion, i cili u bë kryeministër i Izraelit, të shpallur më 14 maj 1948, dhe aty në gusht 1947u arrit një
marrëveshje. Ai kishte dy takime edhe me Golda Meirin, atëherë kryetare e Departamentit Politik në
Agjencinë Çifute. Në takimin e dytë, më 10 maj, në pallatin e tij, Abdulla insistoi për një mbretëri
palestinezo-jordaneze me një autonomi të gjerë për një entitet çifut, por Agjencia e refuzoi këtë
ofertë, pasi ishte gati ta shpallë pavarësinë e Izraelit pas katër ditësh: Abdulla, Mudakkari, f. 260-263;
Morris, The Road To Jerusalem, f. 92-93, 103-104.
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më 12 qershor 1948 e emëroi Ahmed Hilmiun “Guvernator ushtarak të Jerusalemit
me rrethinë” dhe ia me dekret gradën gjeneral në ushtrinë jordaneze35.
Ky orientim i mbretit Abdullah, që doli tani në shesh, përkatësisht emërimi i
Ahmed Hilmiut si “Guvernator ushtarak i Jerusalemit me rrethinë” me gradën gjeneral në ushtrinë jordaneze, kjo si parapërgatitje për aneksimin e pjesës arabe të Palestinës – Mbretërisë Hashemite të Jordanisë, e nxiti bllokun arab kundër dinastisë
hashemite që e sundonte Jordaninë e Irakun. Ky bllok (Egjipti, Arabia Saudite, Libani e Siria), që kundërshtonte idenë e “Sirisë së Madhe”, përkatësisht aneksimin e
pjesës arabe të Palestinës prej Jordanisë, përbënte shumicën e shteteve të Ligës
Arabe, e cila tani e thirri urgjent Ahmed Hilmiun në Kajro si anëtar të “Komisionit
të Lartë Arab”, të formuar nga Liga Arabe më 1946. Gjatë qëndrimit të tij në Kajro,
në gusht 1948, Liga Arabe e bindi Ahmed Hilmiun që të jetë tani kryetar i “Administratës Civili të Përkohshme në Palestinë”, që do ta marrë në përgjegjësinë e administratimit të pjesës arabe të Palestinës me mandat të Ligës Arabe. Lajmi që doli
më 9 gusht hasi në rezistencë të madhe të dy armiqve, Mbreti Abdullua dhe
Myftiut të Palestinës ,Amin al-Huseani, secili për arsye të veten36. Megjithatë, Liga
Arabe më 10 gusht e shpalli zyrtarisht vendimin për emërimin e Ahmed Hilmiut në
krye të Administratës Civile në Palestinë bashkë me emrat e 12 “ministrave”37.
Ky vendim e nxiti më shumë mbretin Abdullua, i cili tani e kishte pushtetin ushtarak në pjesën arabe të Palestinës, ashtu që ithtarët e tij filluan të bëjnë thirrje për
një kongres palestinez, që do të kërkonte bashkimin e kësaj pjese të Palestinës me
Jordaninë. Duke e hetuar këtë, Liga Arabe më 25 shtator vendosi formimin e “Qeverisë së Gjithë-Palestinës” në krye me Ahmed Hilmiun dhe ftoi për mbajtjen e
“Kongresit Nacional Palestinez” në Gazë, që kishte jashtë administratës ushtarake
jordaneze, i cili do ta aprovonte formimin e qeverisë së re, si dhe Statutin e saj. Vetëm 3 ditë më vonë, më 28 shtator 1948, Ahmel Hilmiu iu drejtua Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara me një telegram për formimin e Qeverisë së
Gjithë-Palestinës “në bazë të së drejtës së popullit të Palestinës për vetëvendosje, të
garantuar në Kartat e Ligës së Kombeve, Kombeve të Bashkuara e të tjera”. Më tutje A. Hilmiu shpjegon se “arabët e Palestinës, si popull autokton, që përbënin
shumicën e popullsisë, vendosin ta formojnë Qeverinë e Gjithë-Palestinës, duke u
bazuar në parimet e demokracisë dhe duke i ruajtur të drejtat e pakicave dhe të të
huajve, si dhe duke i mbrojtur vendet e shenjta e duke e garantuar lirinë fetare për
të gjitha komunitetet”38.

35

Al-Wathaik al-Hashimiya- al-Idara al-Urduniya fi Filistin 1948-1953 (Dokumentët HashemiteAdministrata jordaneze në Palestinë 1948-1950) , Vol. 6, Amman 1995, f. 59-62.
36
Kuptohet se mbreti Abdullah e refuzoi vendimin, sepse ishte në kundërshtim me planin e tij për
aneksimin e pjesës arabe të Palestinës, kurse Amin al-Husaini e refuzoi atë sepse kishte ambicie që
vetë të bëhej kryetar i Palestinës arabe.
37
Husain Fahri al-Halidi, Wa Mada Ahd al-Mugamalat (Mbaroi koha e komlimenteve) , vëll. 2, Amman 2014, f. 221-333.
38
Cablegram datet 28 September 1948 from the Premier and Acting Foreign Secretary of AllPalestina Government to the Secretary-General concerning constitution of All-Palestine Government,
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Në këtë telegram, po ashtu, A. Hilmiu thekson se kjo qeveri mbështetet ose e merr
legjitimitetin prej një “këshillit reprezentativ”. Mirëpo, pasi që hebrenjtë e shpallën
shtetin e pavarur izraelit më 14 maj 1948 në pjesën që iu nda, ftesat për këtë “këshill reprezentativ”, që do të mbahej në Gazë më 30 shtator 1948, iu dërguan nja
150 personaliteteve arabe (kryetarë partie, sindikata, bashkie etj). Mirëpo, pasi që
administrata ushtarake jordaneze nuk i lejoi personalitetet e ftuara të shkonin në
Gazë, Kongresi Nacional Palestinez u hap në Gazë me nja 80 personalitete palestineze, që erdhën prej vendeve fqinje (Siria, Libani e Egjipti). A. Hilmiu, me bashkëpunëtorin e tij të ngushtë, R. Ibrahim, arritën në Gazë, por aty u befasuan, pasi
që myftiu i Jerusalemit, Amin al-Husaini, u paraqit papritmas atje. Doli se kishte
pasur manipulime me ftesat e dërguara, në mënyrë që të ftohen më shumë përfaqësues që e përkrahnin Al-Husainin. Kështu, në rrethana të tensionuara, Këshilli u
hap më 30 shtator, duke e zgjedhur për kryetar Myftiun e Jerusalemit, Amin alHusaini, ndërsa më 1 tetor u shpall pavarësia e Palestinës dhe u votua për qeverinë
e formuar në krye me Ahmed Himiun39.
Në anën tjetër, në pjesën më shumicë arabe të Palestinës përgjatë lumit Jordan
mbreti Abdullah dha sinjalin për ta realizuar planin e vet. Kështu, ithtarët e tij po
atë ditë, më 1 tetor 1948, organizuan në Ammam “Kongresin Arab Palestinez”.
Kongresi, po atë ditë, lëshoi vendimin i cili “e autorizon mbretin Abdullah që në
emër të arabëve të Palestinës të bëjë gjithçka për të gjetur një zgjidhje për kauzën e
tyre, siç e sheh më të përshtatshme”40. Më këtë “autorizim” u pa qartë se aneksimi
ose bashkimi i pjesës arabe të Palestinës me Jordaninë është vetëm çështje kohe.
Kështu, dy ditë më vonë – më 3 tetor, komandanti i ushtrisë jordaneze, Sir John B.
Glubb, mori urdhrin e ministrit të Mbrojtjes që t’i çarmatosë të gjithë ithtarët e Qeverisë së Gjithë-Palestinës në territorin që tashmë ishte nën administratën ushtarake
jordaneze41.
Në anën tjetër, Egjipti po ashtu e vendosi administratën ushtarake në sektorin e Gazës. Kështu, tani e tutje, çdo lëvizje e hyrje-dalje në sektorin e Gazës do të bëhej
vetëm me lejen e autoriteteve ushtarake egjiptiane. Në këto rrethana të reja as
Egjipti nuk ishte i kënaqur me paraqitjen e lojën e Al-Husainit me KNP e QGJP,
andaj më 15 tetor 1948ai u bart me forcë në veturë ushtarake për në Kajro. Në këto
kushte, Ahmed Hilmiu u detyrua të transferojë selinë e qevrisë prej Gazës, pra në

document symbol A/C. 1/1330, në arkivin on-line të Kombeve të Bashkuara: un.org/unispal/ document/auto-insert 187299.
39
‘Isam Al-Sahnini, Filistin al-Dawlah (Shtetësia e Palestinës) , Akka (al-Aswar) 1986, f. 222-223.
Për këtë Kongres kemi burim kritik i një bashkëpunëtori ngushtë të Ahmed Hilmiut, përkatëshit kujtimet e Ibrahim al-Haxh Rashidit, i cili mori pjesë për përgatitjet e këtij Kongresi dhe demaskon manovrimet dhe përpjekjet e Myftiut të Jerusalemit për ta imponuar veten si sundimtar të ardhshëm i Palestinës: Rashid al-Hag Ibrahim, al-Difa’ ‘an Hiafa wa qadiyat Filistin: Mudakkarat (Mbrojtja e Hifës
dhe çështja e Palestinës: Kujtime) , Beirut 2005, f.
40
Al-Watha’ik al-Hashimiya, Wihdat al-Daffatayn 1947-1950 (Dokumentët Hashimete-Bashkimin i
dy brigjeve të Jordanit 1945-1950) , vëll. 11, Amman 1998 , f. 321-322, 387.
41
Glubb, A Soldier With The Arabs, f. 192.
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pjesën arabe të Palestinës që mbeti nën administratën ushtarake egjiptiane, në Kajro në fund të tetorit 194842.

Ahmed Hilmiu – përfaqësues i Palestinës
në Ligën Arabe (1950-1963)
Edhe pse Qeveria e Gjithë-Palestinës u njoh zyrtarisht gjatë tetorit 1948 gati prej të
gjitha anëtarëve të Ligës Arabe (Iraku, Egjipti, Siria, Libani, Arabia Saudite e Jemeni), me përjashtim të Jordanisë, Ahmed Hilmiu priti tani edhe ndonjë njohje
ndërkombëtare. Andaj qysh më 28 shtator 1948 ai iu drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuar rreth formimit të qeverisë, por nuk mori ndonjë
përgjigje ose ndonjë njohje ndërkombëtare. Pa dyshim se imponimi i myftiut të Jerusalemit, Al-Husaini, në krye të Kongresit Nacional Palestinez, i cili u bë organ
me autoritet mbi qeverinë e A. Hilmiut, e dëmtoi imazhin e qeverisë për shkak të
bashkëpunimit të Al-Husainit me Gjermaninë naziste. Por, Al-Husaini e hetoi me
vonesë këtë dhe kërkoi që Ahmed Hilmiu të lidhet me Londrën që t’i sigurohet se
ai dhe Qeveria e Gjithë-Palestinës do ta njohin ekzistencën e një shteti tjetër (Izraelit) në Palestinë nëse Londra e njeh Qeverinë e shpallur në Gazë. Ahmed Hilmiu e
ngarkoi Sekretarin e Përgjithshëm të qeverisë, Anwar Nassiba, t’ia transmetojë këtë
ofertë Londrës, por përgjigja ishte: “It’s to late now” (Tani është shumë vonë)43.
Ahmet Hilmiu tani mbeti në Kajro pranë Ligës Arabe, pra nën mëshirën e saj dhe
me të gjitha kundërthëniet ndërarabe. Njohjet arabe mbetën formale, pra nuk u përcollën me nota verbale, e as me ngritjen e marrëdhënieve diplomatike, pasi selia e
Qeverisë së Gjithë-Palestinës mbeti jashtë territorit palestinez – në Kajro. Megjithatë, Ahmed Hilmiu ndërmori një hap shumë simbolik – lëshimin e pasaportave
palestinezë në emër të Qeverisë së Gjithë-Palestinës qysh nga fundi i vitit 1948.
Këto pasaporta ishin shumë të vlershme për qindra mijëra refugjatë palestinezë të
vendosur në disa vende arabe, të cilët nuk kishin kurrfarë dokumentesh udhëtimi44.
Insistimi për ruajtjen e identitetit palestinez e nxiti Ammanin për ta shpejtuar formalitetit e aneksimit të pjesës arabe të Palestinës, që ishte nën administratën ushtarake jordaneze. Kështu, në Jericho të Palestinës më 1 dhjetor 1949 u mbajt Kongresi i Dytë Palestinez, i cili kërkoi “bashkimin e Palestinës me Jordaninë”. Më 7
dhjetor qeveria jordaneze e aprovoi këtë kërkesë, kurse Senati e Parlamenti u pajtuan me vendimin e qeverisë më 13 dhjetor 1949, gjë që hapi rrugën për zgjedhje
42

Autoritet ushtarake egjiptiane në Gazë mezi priten përfundimit të Kongresit Nacional Palestinez
dhe e futën me forcë kyetarin e këtij Kongresi Emin al-Huseini në veturë ushtarake dhe e morën në
Kajro. Kështu, nuk kishte më hapësirë për një qeveri palestineze nën administratën ushtarake egjiptiane: Samih Shabib, Hukumat Amumu Filistin (Qveri Gjithëpalestineze) , Nikosia (Sharq Press)
1988, f.
43
Takim me Hazim Nassiba, ish ministri i jashtëm jordanez dhe vëllua i Anwar Nassiba, në shtëpinë
e tij në Amman më 07.05.2017.
44
Muhammad Halid al-Az’ar, Hukunat ‘Amum Filstin (Qeveria Gjithëpaleszineze) , Kajro (alShorouk) 1998, f. 170-174.
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parlamentare më 7 prill 1950, që do ta përfshinin Jordaninë dhe pjesën arabe të Palestinës nën administratën ushtarake jordaneze, pra duke e përjashtuar sektorin e
Gazës, që mbeti nën administratën ushtarake egjiptiane. Kështu, më 24 prill u
mblodh parlamenti i ri në Amman, duke shpallur “bashkimin e Palestinës me Jordaninë”. Po atë vit u hoq emri Palestina prej përdorimit zyrtar dhe u zëvendësua me
“Bregun Perëndimor” të lumit Jordan45.
Me këtë politikë të aktit të kryer, Këshilli i Ligës Arabe më 27 mars 1950 vendosi
t’i drejtohet Qeverisë së Gjithë-Palestinës të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit e
ta emërojë një përfaqësues të përhershëm të Palestinës. Në atë sesion mori pjesë
vetë Ahmed Hilmiu dhe ministri i Jashtëm, si dhe ministri i Ekonomisë i Qeverisë
së Gjithë-Palestinës46. Mirëpo, me shpalljen e “bashkimit të Palestinës me Jordaninë”, më 24 prill 1950, të cilin SHBA-të dhe Britania e njohën de facto, në sesionin
16 të Këshillit të Ligës Arabe në shtator 1950 u arrit një kompromis. Kështu, në
vendimin e ri thuhej se “duke e marrë parasysh mosveprimin e Qeverisë së GjithëPalestinës, për shkak të kushteve aktuale, kryetari i Qeverisë bëhet përfaqësues i
Palestinës në Këshillin e Ligës Arabe”. Me këtë vendim caktohet edhe buxheti për
zyrën e Ahmet Hilmiut si Përfaqësues i Palestinës. Ky buxhet u rrit vazhdimisht
deri me 1962, kur arriti në 5.700 pound egjiptianë47.
Ahmed Hilmiu mbeti “Përfaqësues i Palestinës” në Këshillin e Ligës Arabe deri në
vdekjen e tij më 29 qershor 1963. Në mungesë të tij, kur u mbajt Këshilli i Ligës
Arabe më 19 shtator 1963, Sekretar i Përgjithshëm i Ligës Arabe në atë kohë, Abdulhalik Hassuna, e përkujtoi me nderim “Kryetarin e Qeverisë së GjithëPalestinës” Ahmed Hilmiun48. Përkundër tensioneve midis Jordanisë dhe Qeverisë
së Gjithë-Palestinës, mbreti i ri i Jordanisë, Husain (1951-1999), pranoi që Ahmed
Hilmiu të varroset në Jerusalem, kjo sipas testamentit të tij. Kufoma e tij u prit në
aeroportin e Jerusalemit me ceremoni zyrtare, në prani të përfaqësuesit special të
mbretit Husain dhe u varros me nderime të larta, kurse shtypi jordanez e përmendi
atë ditë me nderim si Kryetar i Qeverisë së Gjithë-Palestinës, gjë që ndodhi për herë të parë që nga viti 194849.
45

Ish ministri i jashtëm i Jordanisë tregon në kujtimet e tij se ai ishte nëndrejtor i “Radios së Palestinës”, që filloi më 1933, ndërsa pas shpalljes së bashkimit menjëherë iu ndërrua emri dhe u bë “Radio
e Mbretërisë Hashemite të Jordanisë”, për çka ai dhe drejtori, në shenjë proteste, dhanë dorëheqje.
Kur u bë ministër i Jashtëm më 1962, ai gjeti guxim t’ia paraqesë mbretit Husein propozimin për riemërimin e shtetit që të bëhet “Mbretëria e Palestinës dhe Jordanisë”: Hazim Nasiba, Dhikriyat Maqdisiya (Kujtime të Jerusalemit), Amman 2016. vëll. 1, f. 55, 155
46
Al-Az’ar, Hukumat ‘Umum Filstin, f. 120.
47
Në një takim personal me ish ministrin e jashtëm jordanez, Hazim Nasiba, i cili mori pjesë atë vit
në mbledhjen e Këshillit të Ligës Arabe, ai rrëfeu se Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe, Abdulhalik Hassuna, e kishte rritur buxhetin atë vit deri atë në shumë, por deshi së pari të konsultohet me përfaqësuesin e Jordanisë para se ta paraqesë zyrtarisht në mbledhje, duke menduar se Jordania mund ta
kundërshtonte atë rritje. Por, pasi që vëllai i tij, Anwar Nasiba, ishte vetë Sekretar i Përgjithshëm i
Qeverisë Gjithë-Palestinës më 1948, ai u pajtua menjëherë: Takim me Hazim Nasiba në shtëpinë e tij
në Amman më 07-05. 2017
48
Al-Az’ar, Hukumat ‘Umum Filistin, f. 188.
49
Al-Manar, Amman 01. 07. 1963, f. 1, 3.
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Përfundim
Ahmed Hilmiu ishte një simbol i shumëfishtë për kohën e tij (1882-1963), që u dallua me shumë zhvillime rajonale e ndërkombëtare. Kështu, ai simbolizon pasardhësit e funksionarëve shqiptarë, që shërbenin në Levant në dekadat e fundit të Perandorisë Osmane, të cilët u lindën atje dhe u rritën si qytetarë të Perandorisë
Osmane, duke marrë pjesë në ngjarjet kryesore të asaj kohe (Revolucioni Kushtetues më 1908, Lufta e Parë Botërore etj.), kurse më vonë u bënë figura të njohura
në Lindjen e Mesme. Kështu, Ahmed Hilmiu shërbeu si drejtor, zëvendësministër,
ministër e kryeministër në disa shtete të reja të Lindjes së mesme (Siria, Transjordania, Hixhazi e Palestina). Kuptohet, emri i tij u lidh më shumë me zhvillimin
ekonomik e politik të Palestinës gjatë mandatit britanik (1926-1948), e sidomos me
Jerusalemin, ku u vendos dhe u varros.
Është për t’u shënuar se emri i Palestinës mbeti gjallë dhe e ruajti vendin e vet në
Ligën Arabe si shtet pa territor të vetin deri në vdekjen e Ahmet Hilmiut, pasi që ai
e mbajti postin e Përfaqësuesit të Palestinës në Këshillin e Ligës Arabe gjatë viteve
1952-1963. Pas vdekjes së tij u mbajti Samiti i Parë Arab në Aleksandari, i cili më
16 janar 1964 vendosi “krijimin e një strukturë palestineze, që mbledh vullnetin e
popullit palestinez dhe formimin e një ekzekutivi që i siguron të drejtat e tij”. Struktura në fjalë në maj të vitit 1964 u krijua në Jerusalemin e vjetër si institucion ligjislativ (Këshilli Nacional Palestinez), pra sikurse ai që u mblodh në Gaza më 30
shtator 1948, kurse në vend të Qeverisë së Gjithë-Palestinës më 28 maj, u formua
“Organizata për Çlirimin e Palestinës”, që u bë më 1969 në krye me Jaser Arafatin,
i cili me kryetarin e qeverisë izraelite, Isak Rabin, më 13 shtator 1993 e nënshkroi
marrëveshjen paqësore në Shtëpinë e Bardhë, në praninë e presidentit Bill Klintonit, e cila mundësoi krijimin e Autoritetit Nacional Palestinez pranë Izraelit, me çka
ata dy e fituan Çmimin Nobël për Paqe në vitin 1994.
Në fund meriton të përmendet se qeveria izraelite mbeti në dilemë para dy zgjedhjeve gjatë viteve 1948-1949: të pranohet një qeveri e dobët palestinez në krye me
Ahmed Hilmiun apo të pranohet aneksimi i territorit palestinez në një shtet të madh
me territor (Jordania), që mund të bashkohet me një shtet tjetër hashemit (Iraku).
Kuptohet, në fund, qeveria izraelite u deklarua për zgjedhjen e dytë, kurse më 1993
u pajtua për zgjedhjen e parë. Në këtë drejtim, pa dyshim, kontribuoi vetë Myftiu i
Jerusalemit, Al-Husaini, me paraqitjen e tij të befasishme në Gazë pranë Ahmet
Hilmiut, sepse ai me lidhjen e tij me Gjermaninë naziste nuk ishte figurë e pranueshme as prej Izraelit e as prej Britanisë e SHBA-ve. Kjo paraqitje ishte pikë e ndarjes midis Ahmed Hilmiut e Al-Husainit. Nga ana tjetër, shumica e shteteve anëtare
të Ligës Arabe (Egjipti, Arabia Saudite, Siria e Libani), që e propozuan dhe e përkrahen formimin e Qeverisë së Gjithë-Palestinës në krye me Ahmed Hilmiun, më
1948 kishin për motiv pengimin e zgjerimit të Jordanisë dhe kriimin të Sirisë së
Madhe, pra nuk e kishin për motiv interesin e popullit palestinez. Me një fjalë, me
Ahmed Hilmiun mund të kuptohet më mirë edhe historia bashkëkohore e Lindjes
së mesme në shek. XX.
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DOKUMENTE TË REJA PËR JETËN
DHE FAMILJEN E JOSIF BAGERIT1
Hyrje
Josif Bageri pa asnjë dyshim ka qenë ndër personalitetet më të rëndësishme të Rilindjes shqiptare në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX. Roli i tij për zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe publicistikës shqiptare ka qenë i madh dhe ai ka pasur
merita të shumta në ngritjen e nivelit të përgjithshëm kulturor dhe politik jo vetëm
të kolonisë shqiptare në Bullgari, por edhe më gjerë. Përkundër rëndësisë së tij, të
dhënat biografike për Josif Bagerin janë të kufizuara dhe ende, për shembull, nuk
dihet me saktësi se në cilën datë ka vdekur. Mungojnë dëshmi të sigurta edhe për
elemente të tjera të rëndësishme të jetës së tij. Në përgjithësi, është pranuar nga
studiuesit se Josif Bageri është lindur në vitin 18702 në Nistrovë, rajoni i Rekës në
Maqedoninë e Veriut të sotme dhe babai i tij quhej Jovan. Pastaj, në vitin 1887
kishte ardhur në Sofje, ku ka jetuar në rr. “Bregalnica” në fillim dhe ka punuar si
këpucëtar. Shoqja e tij, Vasilikija Bozhkova, ka qenë nga Prilepi dhe prindërit e saj
kanë qenë Bozhko Petrov dhe Marija Jovçeva Petkova3. Pra, jeta e tij në vitet e ‘90ta të shek. XIX, kur Bageri është formësuar si veprimtar në lëvizjen kulturore dhe
politike shqiptare, ende nuk është ndriçuar në mënyrë të kënaqshme. Siç shihet,
duhet të realizohen më shumë hulumtime, kryesisht në arkivat e Bullgarisë, që të
hidhet më shumë dritë mbi jetën e këtij veprimtari të shquar. Një mundësi të mirë
në këtë drejtim janë dokumentet që u publikuan në Bibliotekën elektronike “Strumski”:
http://www.strumski.com/books/j_bageri_akt_za_razhdane_Aleksandar_Lazar_Jos
ifovi.pdf

Dokumenti i parë, publikuar në këtë bibliotekë elektornike, është Certifikata e lindjes e Lazar Josifovit
Numër 647
Emri dhe atësia e personave, të emërtuar në akte
Lazar Josifov
1

Ky shkrim është realizuar në kuadër të projektit “Bullgarët në Ballkanin Perëndimor (100 vite para
dhe pas Traktatit të Njojit)”, Fond “Hulumtime Shkencore” № КП-06-H30/5.
2
Shih p. sh. Berani, Shaqir. Gjuha e Josif Bagerit. Prishtinë, 1988, f. 5.
3
Shih: http://strumski.com/biblioteka/?id=2055. Qasja e fundit më 5 gusht 2020.
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Certifikatë
Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e katër, muaji i majit, dita e shtatë, në
orën katër pasdite u përpunua kjo Certifikatë për lindjen e Lazarit, nga gjinia
mashkullore, i lindur më shtatë maj në orën një e gjysmë gjatë natës në Komunën e
Qytetit të Sofjes në shtëpinë e prindërve të tij, në rr. “Vitosha”, bir i Josif I.
Bagerovit, evangjelist, tridhjetëvjeçar, këpucëtar, banor i Sofjes dhe i Vasilikija
Bozhkovas, evangjeliste, amvise, njëzet e katër vjeçare, banore e Sofjes, me deklaratën e bërë nga babai në prezencën e dëshmitarëve: Sotir Dimitrov, ortodoks, punëtor, pesëdhjetë e tetë vjeçar, banor i Sofjes, dhe Dimitër G. Shekerxhiev, ortodoks, bakall, banor i Sofjes. Certifikata me fjalë, pasi iu lexua të pranishmëve dhe
për vërtetimin e të gjithave të përmendura më lartë, u nënshkrua nga të gjithë ne:
Deklarues: Josif I. Bagerov
Dëshmitarë: Sotir Dimitrov, Dimitër G. Shekerxhiev
Kryebashkiak: nënshkrim (nuk lexohet)

Dokumenti i dytë është Certifikata e lindjes
e Aleksandër Josifovit
Numër 1027
Certifikatë
Aleksandër Josifov
Në vitin një mijë e tetëqind e pesë, muaji i gushtit, dita e dymbëdhjetë, në orën
katër e gjysmë pas dite u përpunua kjo Certifikatë për lindjen e Aleksandrit, nga
gjinia mashkullore, i lindur më një gusht në orën dy gjatë natës në Komunën e
Qytetit të Sofjes në shtëpinë e prindërve të tij në rrugën “Vitoshka” numër 205, bir
i Josif I. Bagerovit (ortod. – zyrtari kishte filluar të shkruante “pravosla”, por e ka
korrigjuar – shënim i autorit), evangjelist, tridhjetë e një vjeçar, këpucëtar, banor i
Sofjes dhe i Vasilka Josifovas, evangjeliste, njëzet e pesë vjeçare, amvise, banore e
Sofjes, sipas deklaratës, e bërë nga babai në praninë e dëshmitarëve: Adam Stefanov, ortodoks, njëzet e gjashtë vjeçar, kafexhi, banor i Sofjes dhe Kosta Naumov,
ortodoks, njëzet e pesë vjeçar, kafexhi, banor i Sofjes. Kjo Certifikatë, pasi iu lexua
të pranishmëve dhe për vërtetimin e të gjithave të përmendura më lartë u nënshkrua
nga të gjithë ne.
Deklarues: I. I. Bagerov
Dëshmitarë: A. Stefanov, Kosta Naumov

Shpjegime për këto dy dokumente
Nga këto dokumente vihen në pikëpyetje informacionet deritanishme për vitin e
lindjes së Josif Bagerit, sepse më 7 maj 1894 kishte deklaruar se ishte tridhjetë
vjeçar, kurse më 12 gusht 1895 kishte deklaruar se ishte tridhjetë e një vjeçar, pra
nga këto dy dokumente bëhet qartë se Josif Bageri është lindur në vitin 1864 dje jo
në vitin 1870! Përkatësia fetare e Josif Bagerit dhe e familjes së tij gjithashtu duhet
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të korrigjohet sipas të dhënave në këto dokumente. Dihet mirë se popullata e Rekës
në shumicën e saj ka qenë ortodokse dhe është menduar se edhe Josif Bageri ka
qenë me besim ortodoks, por këto dy certifikata tregojnë se ai dhe gruaja e tij kanë
qenë të regjistruar si “evangjelistë”, pra protestantë, së paku në vitet 1894-1895.
Këto dëshmi duhet të pranohen në mënyrë serioze, sepse në Certifikatën e lindjes
së Aleksandrit zyrtari i gjendjes civile kishte filluar të shkruante “ortodoks”, por e
ka korrigjuar me “evangjelist”, d.m.th. ndoshta vet Josif Bageri kishte reaguar për
këtë korrigjim. Informacionet e tjera të lidhura me personin dhe me jetën e Bagerit,
si adresa, profesioni etj., nuk paraqesin diçka të posaçme. Çdo certifikatë është
vërtetuar edhe nga dy dëshmitarë që e shton verifikimin e fakteve. Në lidhje me
dëshmitarët mund të ngrihet edhe një hipotezë – Adam Stefanov, kafexhi, mund të
ishte veprimtari Adem Shkabi, i cili e ka ushtruar këtë profesion në Sofje, por është
regjistruar me mbiemrin më të kuptueshëm për autoritetet bullgare.

Dokumenti i tretë dhe familja e Josif Bagerit
pas vdekjes së tij
Pak dihet nga burimet që janë në disponim për fëmijët e Josif Bagerit. Djali i tij më
i madh, Kristi Bageri, ka marrë pjesë në lëvizjen revolucionare në Maqedoni
kundër autoriteteve osmane. Kristi u vra më 18.04.1906 në manastirin “Shën Ivan”
afër fshatit Vetersko në një përleshje të përgjakshme me ushtrinë osmane4.
Dokumenti i tretë, që është prezantuar nga Biblioteka “Strumski”, pra “Dëshmi për
refugjatët në Bullgari”, jep dëshmi të rëndësishme për familjen e Josif Bagerit. Nga
ky formular, që është plotësuar nga familjarët e Bagerit, siç duket në vitin 1921,
kuptojmë se e shoqja e tij, Vasilka (në këtë dokument është regjistruar me formën
tipike bullgare të emrit, pra “Vasilka” dhe jo “Vasilikija”) Bagerova, pesëdhjetë e
një vjeçare, me funksion familjar “nënë”, e lindur në Prilep, kishte ardhur në Sofje
në vitin 1890, si besim fetar kishte treguar “ortodokse nga riti lindor”, pra nuk
është regjistruar prapë si “evangjeliste”/protestante, statusi familjar “e ve” dhe me
gjendje sociale “amvise”.
Të dhënat për birin e saj, Aleksandër Bagerov, tregojnë se ka qenë 26-vjeçar, i
lindur në Sofje, bullgar me etni, ortodoks, i pamartuar, me profesion mësues.
Në këtë dokument është përfshirë edhe Hristinka Bagerova, e bija e Vasilkës, 18vjeçare, e lindur në Sofje, bullgare, ortodokse, e pamartuar, amvise.
Në këtë anketë nuk është përfshirë Lazari, pra ai ose ka qenë i martuar dhe
kryefamiljar ose nuk ka jetuar në Bullgari. Mund të bëhet pyetja pse familjarët e
Josif Bagerit e kanë plotësuar këtë formular për refugjatët, duke e marrë parasysh
4

Аврамовъ, Ст. Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието. (Македонски Наученъ
Институтъ, София 1929): Материяли за историята на македонското освободително движение,
книга X, с. 136. Shih më shumë në: Pançev, Anton “Josif Bageri dhe lidhjet politiko-ushtarake midis
shqiptarëve dhe bullgarëve”, Jehona e Re, 2, 41-45, 2011.
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faktin se vetë Vasilka Bageri kishte ardhur në Sofje në vitin 1890? Pas luftërave të
humbura nga Bullgaria në periudhën 1913-1918 dhe në vitet në vijim qindra mijëra
refugjatë nga Maqedonia nën pushtetin serb dhe grek kishin ardhur në Bullgari që
të kërkonin shpëtim dhe strehim. Ata kanë qenë në gjendje të mjerueshme
ekonomike dhe sociale dhe shteti bullgar ka organizuar jo vetëm ndihmë humanitare për këta, por ka ndërmarrë masa edhe për rregullimin e jetës së tyre të përhershme – ndërtimi i shtëpive, ofrimi i tokave etj. Nga anketa e plotësuar shihet se familjarët e Josif Bagerit nuk kanë poseduar as shtëpi, as tokë të punueshme, as mjete
financiare etj. dhe përmes kësaj ankete kanë kërkuar ndihmë. Mund të supozohet se
për një kohë të caktuar familjarët e Bagerit ose një pjesë prej tyre janë kthyer në
Maqedoni (në vitet 1915-1918) dhe pastaj prapë kanë ardhur në Sofje. Sidoqoftë,
këto dokumente, që janë nxjerrë në pah falë punës së Bibliotekës “Strumski”, japin
mundësi për plotësimin e disa zbrazëtirave në biografinë familjare të Josif Bagerit,
por tregojnë edhe ku duhet të kërkohen më shumë dokumente zyrtare për jetën e
këtij personaliteti me kontribut të rëndësishëm për Rilindjen Kombëtare Shqiptare.

Përfundim
Ky punim shqyrton disa epizode të shkurtra por të rëndësishme në biografinë e
Josif Bagerit dhe të familjes së tij. Bageri ka qenë njëra nga figurat më të famshme
të Rilindjes Shqiptare me kontribut esencial në shumë fusha. Megjithatë, nuk ka
mjaft informacione autentike për jetën personale të Josif Bagerit dhe të familjes së
tij në Sofje, kryeqyteti i Bullgarisë, gjatë aktivitetit të tij të gjerë atje. Tre dokumente të reja nga Arkivat bullgare janë shumë të rëndësishme dhe mund ta plotësojnë mungesën e të dhënave për Bagerin dhe familjen e tij. Subjekti kryesor i këtij
teksti të shkurtër është fokusuar mbi informatën biografike për Bagerin dhe për familjen e tij – emrat dhe datat e lindjes të fëmijëve të tij, përkatësia fetare e familjes
etj. Edhe më shumë, këto dokumente janë burim të besueshëm për vitin e lindjes të
Bagerit. Teksti i autorit është plotësuar me faksimilet e këtyre dokumenteve
arkivore.
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ISAMEDIN AZIZI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

REZISTENCA E ARMATOSUR E SHQIPTARËVE
KUNDËR RIVENDOSJES SË PUSHTETIT SERB
NË VITIN 1918-1919
ABSTRAKT
Punimi në fjalë nxjerr në pah të dhëna rreth kryengritjes së shqiptarëve në Dibër,
Rugovë, Plavë e Guci, e cila kishte për qëllim pengimin e rivendosjes së pushtetit
serb në këto anë, pas përfundimit të Luftës I Botërore, dhe bashkimin me
Shqipërinë. Këndvështrimi ynë rreth kësaj kryengritjeje në këtë punim do të
mbështetet kryesisht në dokumente të botuara nga autorë serbë, e ndër të tjera,
edhe në dokumente të hulumtuara në Arkivin e Jugosllavisë në Beograd dhe në
Arkivin e R. së Maqedonisë së Veriut në Shkup.
Tendenca e forcave ushtarake serbe për të vazhduar me pastrimin etnik të viseve
të banuara me shqiptarë, tendencë kjo e cila kishte filluar shumë më herët e që
përkohësisht ishte penguar nga fillimi i Luftës së Madhe, vazhdoi me një
intensitet edhe më të madh, menjëherë pas përfundimit të kësaj lufte. Si rezultat i
dhunës së vazhdueshme nga ushtria serbe, popullata e vendbanimeve shqiptare të
brezit kufitar me Shqipërinë, si Dibra, Rugova, Plava dhe Gucia, do të
organizojnë kryengritje të armatosur me tendencë për bashkimin e këtyre trojeve
me Shqipërinë.
Fjalët çelës: Dibra, Rugova, Plava e Gucia, Elez Jusufi, Ukë Zadribardhi, Rexhep
beg Karabegoviq, Komanda e Armatës III Ushtarake në Shkup, Konferenca
Paqësore e Parisit.

*
**
Që nga koha e zhvillimit të luftimeve në frontin e Selanikut, komanda supreme
serbe, me përvojën që e kishte me shqiptarët, sidomos gjatë tërheqjes së ushtrisë
serbe nëpërmjet Shqipërisë në vitin 1915, e kishte theksuar rëndësinë e bashkëkoordinimit të veprimeve të forcave serbe me malësorët shqiptarë. Ata ishin shumë të
interesuar që të organizohen kryengritje të shqiptarëve të cilat do të vepronin në
brendi të zonave okupuese bullgare e austro-hungareze.1 Për realizimin e këtij
1

Bogumil Hrabak, Reokupacija oblasti srpske i crnogorske drźave s arbanaśkom većinom
stanovniśtva u jesen 1918 godine i drźanje arbanasa prema uspotavljenoj vlasti, Gjurmime
Albanologjike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, nr.1, Prishtinë 1969, 255.
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plani, komanda serbe, përmes komandës së aviacionit, kishte shpërndarë rreth 5000
pamflete në regjionet e Shkupit, Kumanovës, Kaçanikut, Prishtinës, Mitrovicës dhe
të Novi Pazarit, të shkruara në gjuhën turke, ku u bëhej thirrje shqiptarëve që të
ngrihen kundër pushtuesve bullgarë, gjermanë dhe austro-hungarezë, dhe t’i bashkohen ushtrisë serbe.
E një rëndësie të veçantë për palën serbe ishte edhe fakti se në Shqipëri nuk duhet
të vinte në pushtet një qeveri e cila do të ishte kundër “riokupimit të viseve jugperëndimore (të Mbretërisë së Serbisë) të cilat, sipas Marrëveshjes së Londrës2 dhe
asaj të Bukureshtit,3 mbetën jashtë shtetit serb”.4 Prandaj, pala serbe, kufirin aktual
me Shqipërinë e llogariste si të panatyrshëm dhe të imponuar. Këtë qëndrim, në
formë të memorandumit, pala serbe e mbajti edhe në Konferencën e Paqes në
Paris,5 të paraqitur nëpërmjet shefit të misionit të saj ushtarak në Paris, gjeneralit
Petar Peshiq. Në letrën dërguar mareshalit francez, Ferdinand Foshu, gjenerali Peshiq 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 shtetit
të ri të Mbretërisë së SKS-së. Sipas gjeneralit Peshiq, nëse Konferenca e Parisit do
ta pranonte parimin e ndryshimit të kufijve territorialë të Shqipërisë, atëherë Mbretërisë së SKS-së do të duhej t’i takonte pjesa veriore e Shqipërisë, deri te lumi
Shkumbin.6 Këmbëngulësia e Serbisë për korrigjime territoriale me Shqipërinë, të
cilat do të shkonin në favor të saj, erdhi si rezultat i paraqitjes së vështirësive në
rivendosjen e pushtetit të saj në viset e çliruara në fund të Luftës I Botërore. Me
kapitullimin e ushtrisë bullgare dhe të asaj austro-hungareze në vitin 1918, Serbia
do të ballafaqohet me një rezistencë të madhe e cila do të shfaqet nga ana e shqiptarëve kundër rivendosjes së pushtetit të saj, sidomos në rajonet kufitare me Shqipërinë. Shumë shpejt kjo rezistencë do të kulmojë edhe me një konflikt të armatosur
përgjatë gjithë viseve të brezit kufitar me Shqipërinë. Ushtria serbe do ta shfrytëzojë një situatë të tillë, dhe do të futet thellë në brendi të territorit shqiptar. Qëndrimin
2

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 heq 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
3
Traktati i Bukureshtit: traktat paqeje mes palëve luftuese në Luftën e Dytë Ballkanike, u nënshkrua
më datë 10 gusht 1913, nga delegatët e Bullgarisë, Rumanisë, Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë. Territori që përfituan serbët përfshinte Maqedoninë Qendrore, Kosovën dhe Sanxhakun e Pazarit të Ri
(Novi-Pazarin). Me këtë marrëveshje, Serbia rriti sipërfaqen e saj territoriale nga 48,300 km² në
87,770 km² dhe popullsinë e saj me më shumë se 1.5 milion banorë.
4
B. Hrabak, Reokupacija oblasti srpske i crnogorske drźave..... 256
5
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. Momir Stojković,; Balkanski ugovorni odnosi,1878-1996,
Vëll. II, (1919-1945), Beograd, 1998.
6
Isamedin Azizi, Skender Asani, Kontesti kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Mbretërisë së SKS-së
(1919-1925), dokumente, Memorandumi i parë i Mbretërisë së SKS-së në Konferencën e Paqes në
Paris për kufirin strategjik me Shqipërinë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 2019, 39.
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e ushtrisë serbe në tokat shqiptare dhe marrjen e disa pikave strategjike në brendësi
të territorit të Shqipërisë (ku më vonë do të formohet e ashtuquajtura “vija strategjike”),7 Qeveria e Mbretërisë së SKS-së në Konferencën e Parisit e arsyeton me nevojën për “mbrojtjen e kufirit shqiptaro-jugosllav” nga grupet e armatosura shqiptare. Sipas tyre, kjo vijë strategjike do të shërbejë si zonë mbrojtëse e territorit
jugosllav nga sulmet e shpeshta të shqiptarëve, sidomos për mbrojtjen e vendbanimeve kufitare, si: Struga, Ohri, Dibra, Prizreni, Gjakova, Tuzi, Podgorica e Ulqini,
të cilave do t’u garantohej paqja dhe siguria. Në projektin e parë të Mbretërisë së
SKS-së për kufirin strategjik me Shqipërinë përfshiheshin shumë më tepër territore
se sa që u përfshinë më vonë në kuadër të Jugosllavisë.8
Pikërisht këto zona, në vitet në vijim, do të jenë edhe vatra të rezistencës së armatosur kundër rivendosjes së pushtetit serb, me qëllimin që këto vise shqiptare duhej
t’i bashkoheshin Shqipërisë.
Pas thyerjes së frontit të Selanikut, forcat aleate franceze dhe serbe filluan depërtimin e shpejtë të tyre në drejtim të veriut. Njësi të veçanta të ushtrisë serbe, në fillim
të tetorit të vitit 1918, pushtuan Dibrën, Lumën, prefekturën e Kukësit, dhe me 10
tetor të po këtij viti, hynë edhe në Tiranë. Më 21 tetor, një njësi tjetër e posaçme,
mori urdhër të marshonte nga Peja e Kosovës në drejtim të qytetit të Shkodrës, ku
hyri më 30 tetor.9 Pjesë e strategjisë politiko-ushtarake e komandës ushtarake serbe
ishte edhe organizimi i njësive të veçanta paraushtarake të cilat do t’i paraprijnë
ushtrisë së rregullt serbe në territoret e çliruara e të cilat do të ndihmonin në organizimin dhe mobilizimin e shqiptarëve në luftë kundër ushtrive austro-hungareze e
bullgare. Në këtë drejtim prin i ashtuquajturi Reparti i Ohrit, i cili vepronte në
kuadër të ushtrisë franceze lindore dhe i cili arriti që një organizim të tillë ta bëjë
në pjesën e Strugës dhe të Dibrës. Më vonë, ky repart do të angazhohet edhe në
pjesën e Dukagjinit dhe të Malësisë.10 Përveç këtij njësiti, komanda e ushtrisë serbe, që në vitin 1916, në rajonin e Pejës dhe të Sanxhakut kishte dërguar një njësi të
veçantë çetnike të udhëhequr nga Kosta Peçanac për të mobilizuar popullatën
shqiptare të kësaj ane kundër Austro-Hungarisë dhe për të organizuar aksione guerile kundër ushtrisë së saj.11 Një formacion të këtillë ushtarak, të udhëhequr nga
çetniku Jovan Babunski, komanda ushtarake serbe e kishte dërguar edhe në
Maqedoninë Perëndimore. Me të kuptuar se është thyer fronti i Selanikut, këto
7

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, njëkohësisht filluan të depërtojnë në drejtim të tyre.
Kah fundi i vitit 1918, ushtria serbe arrin të pushtojë viset verilindore të Shqipërisë, si: rrethinën e
Peshkopisë, Qafën e Buallit, Qafën e Murrës, Hasin, Lumen, Malësinë e Gjakovës, Krasniqen dhe
Kelmendin. Në Beograd, kjo hapësire gjeografike, e pushtuar nga ushtria serbe, për shkak të vlerës
dhe pozicionit të saj strategjik, filloi të quhet si vija strategjike.
8
Toma Milenkoviç, Drzavne granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Istorija 20. Veka, Institut
za savremenu istoriju, 1-2, Beograd, 1992, 12.
9
Paskal Milo, Shqipëria dhe Jugosllavija 1918-1927, Tiranë 1992, 45.
10
B. Hrabak, Reokupacija oblasti srpske i crnogorske drźave..... 255.
11
B. Hrabak, Reokupacija oblasti srpske i crnogorske drźave..... 257-258
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grupe çetnike bëhen mjaft aktive dhe luajnë një rol të rëndësishëm në “çlirimin”
nga pushtimi austro-hungarez, bullgar e gjerman. Në një situatë të këtillë, është më
se e logjikshme që të parashtrohet pyetja se pse komanda ushtarake serbe dërgoi
njësi të veçanta çetnike vetëm në këto vise të banuara me shqiptarë, e jo edhe në
pjesë tjera të Serbisë? Sipas mendimit tonë, përgjigja është shumë e qartë: Serbia,
duke u mbështetur në përvojën e saj në të kaluarën me këto regjione kufitare me
Shqipërinë, përvojë e cila ishte përcjellë me konflikte dhe kryengritje të vazhdueshme të armatosura, kishte frikë që popullata e këtyre territoreve mund ta shfrytëzonte situatën e të kërkonte bashkimin me Shqipërinë. Si rrjedhojë, formacionet e
tilla ushtarake, si ato të Kosta Peçancit, do të kishin për detyrë që, krahas aksioneve
guerile kundër ushtrive austro-hungareze e gjermane, të pamundësonin çfarëdolloj
bashkëpunimi të shqiptarëve me gjermanët dhe me austriakët, e në rast të tërheqjes
së ushtrisë austro-hungareze nga këto anë, këto formacione të vendosnin pushtetin
lokal deri sa të arrinin forcat e rregullta të ushtrisë serbe. Kjo edhe do të ndodhë.
Pas një përleshjeje të ashpër me ushtritë austro-hungareze e gjermane, këto të fundit detyrohen t’ia dorëzojnë Kosta Peçancit qytetin e Pejës, i cili menjëherë do ta
vendos pushtetin serb. Aktivitetin e vet këto forca paraushtarake do ta vazhdojnë
edhe më tutje, kryesisht në pjesën e Pejës, Deçanit, Rugovës, Plavës dhe Gucisë.
Nga 17 shtatori e deri më 5 tetor të vitit 1918, Njësiti i Ohrit së bashku me divizionin 56, regjimentin 372 dhe batalionin I të përbërë nga indokinezë, nëpërmjet territorit shqiptar arriti të depërtojë në regjionin e Strugës dhe të Dibrës.12 Më 3 tetor
këto njësite ushtarake arritën të futen në Strugë, ndërsa më 5 tetor në Dibër.13 Hyrja
e tyre në këto dy qytete u mirëprit nga popullata vendase.
Është për t’u habitur se si qe e mundur që pas gjithë atij zullumi të mëhershëm të
ushtruar nga ana e serbëve, të njëjtit të priten me “eufori” nga popullata vendase e
këtyre anëve. Kjo mbase mund ta ketë këtë shpjegim si në vijim. Në prag të
përfundimit të Luftës I Botërore, popullata shqiptare e kësaj ane ballafaqohet me
dhunë dhe plaçkitje të vazhdueshme nga ana e ushtrisë bullgare. Nga nëntori i vitit
1917 e deri në shkurt të vitit 1918 dibranët u ngritën në kryengritje kundër ushtrisë
bullgare edhe për shkak të rekrutimit të të rinjve shqiptarë në ushtrinë bullgare.14
Në shtator të vitit 1918 u ngritën në kryengritje edhe kundër austriakëve. Më këtë
rast, 2000 kryengritës shqiptarë i dëbuan austriakët nga Dibra. E shpresa se me
ardhjen e ushtrisë serbe dhe të asaj franceze në këto vise do të përfundonte anarkia,
sipas gjithë gjasash ishte edhe arsyeja kryesore që popullata vendase e mirëpritën
ardhjen e kësaj ushtrie në Strugë e Dibër.
Në fillim të tetorit, njësiti i Ohrit i ushtrisë serbe, pas qëndrimit në Strugë është
nisur në drejtim të Dibrës.15 Me paraqitjen e këtij njësiti në këtë rajon, planifikohej
12

Љубодраг Димић, Ђорће Борозан, Југословенскадржава и Албанци, (përmbledhje dokumentesh), Том I, Бeоград, 1998, dokumenti me nr. 16, 85.
13
Љ. Димић, Ђ. Борозан, Југословенска држава и Албанци, ....., Dok. 29, 91-92.
14
Halim Purellku, Shkrime Historike, Trevat lindore shqiptare nën pushtimin bullgar (1915-1918),
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kultureore të Shqiptarëve – Shkup, Shkup, 2018, 115.
15
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që edhe popullata e kësaj ane të ngrihej kundër pushtuesve bullgarë. Pas tërheqjes
më 3 tetor të trupave bullgare nga Dibra, një grup prej 400 ushtarëve bullgarë
refuzuan dorëzimin e tyre, dhe më pas filluan të veprojnë në hapësirën ndërmjet
fshatit Llabunishtë dhe qytetit të Dibër.16 Duke analizuar faktin që u përmend më
lart se rekrutimit në ushtrinë bullgare shqiptarët iu kundërpërgjigjën me kryengritje, mendojmë se popullata sllave e krishterë e kësaj ane ishte ajo që u rekrutua në
ushtrinë bullgare. Prandaj ky grup i armatosur prej 400 pjesëtarësh, refuzoi të kthehet në Bullgari me ushtrinë bullgare dhe njëkohësisht edhe t’i dorëzohet ushtrisë
serbe e asaj franceze. Për shkak të anarkisë që mbizotëronte në këtë pjesë, popullata e Dibrës, pa marrë parasysh përkatësinë etnike dhe religjionin e tyre, me “admirim”, siç thuhet në dokumentet serbe, e pritën ushtrinë serbe, sepse sipas po të njëjtave dokumente, kjo nënkuptonte vendosjen e rendit e të ligjit, si edhe sigurimin e
pronës.17
Por kjo situatë nuk zgjati për shumë kohë. Në rajonin e Dibrës popullata shqiptare
u ngrit në kryengritje duke mos e njohur pushtetin serb. Kjo kryengritje në fillim
përfshiu qarkun e Dibrës së Epërme dhe të Poshtme dhe atë të Golo Bërdës, e pastaj u përhap deri në qarkun e Tetovës. Kryengritësit shqiptarë, të udhëhequr nga
Elez Jusufi, marrin Trebenishten dhe Peshkopinë.18 Menjëherë pas kësaj, komanda
ushtarake serbe kërkon që në këtë pjesë urgjentisht të kthehet njësiti ushtarak i
Ohrit, ndërsa nga ushtria franceze lindore kërkon që të sigurohet rruga Kërçovë –
Gostivar – Tetovë dhe të stacionohen tri batalione me ushtarë në Dibër, Strugë dhe
Kërçovë.19
Rend dhe siguri nuk kishte edhe në regjionin e Tetovës e të Gostivarit. Në disa
dokumente serbe thuhet se në rrethinën e Tetovës vepronin disa çeta të armatosura
shqiptare së bashku me disa refugjatë bullgarë të cilët kundërshtonin vendosjen e
pushtetit serb në këto pjesë dhe të cilët plaçkitnin popullatën vendase.20 Për këtë
arsye, komanda supreme serbe kërkon që në Tetovë dhe në rrethinë të dërgohet një
pjesë e divizionit të Timokut për të vendosur rendin dhe ligjin. Më 17 tetor, një
grup prej 200 shqiptarëve të armatosur sulmojnë fshatrat Leshnicë dhe Jelovjan i
Poshtëm të rrethit të Gostivarit.21
Nga mesi i tetorit të vitit 1918, situata në rajonin e Dibrës bëhet mjaft e tensionuar.
Sipas një letre të kryeshefit të qarkut të Ohrit, thuhet se shqiptarët e kësaj ane janë
çmendur dhe se nuk dëgjojnë askënd. Nuk lejojnë që të paraqitet ushtria serbe në
rajonin e Dibrës dhe të Gollo Bërdos. Në çdo fshat të kësaj ane thuhet që ka agjentë
bullgarë, austriakë dhe italianë, të cilët ftojnë popullatën shqiptare të kësaj ane në
padëgjueshmëri, për faktin se kjo tokë është shqiptare, ku mund të ketë vetëm
16
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pushtet shqiptar. Kryeshefi i Ohrit e përfundon letrën e tij duke bërë të ditur që
pjesa më e madhe e shqiptarëve është për vendosjen e pushtetit serb dhe se vetëm
një e treta e tyre “janë për bashkëngjitjen e kësaj pjese me Shqipërinë”.22
Që nga fillimi i pakënaqësive të popullatës së kësaj ane ndaj pushtetit serb, kryetari
i qeverisë serbe, Nikolla Pashiqi, nga Parisi i dërgon telegram ushtrisë serbe që të
merren masa sa më të ashpra kundër udhëheqësve të kësaj kryengritjeje me qëllim
që sa më shpejt të qetësohet ky rajon.23 Pse u ngut kaq shumë Nikolla Pashiqi që ta
shuajë sa më shpejt këtë kryengritje? Meqë shumë shpejt fillonte me punë Konferenca Paqësore e Parisit, ai dëshironte që shteti i tij të mos ketë probleme të brendshme dhe gjithë energjinë ta përqendrojnë në politikën e jashtme të shtetit. Paraqitja e pakënaqësive dhe e konflikteve të armatosura nga popujt e vegjël në këtë
kohë do të ishin shumë të dëmshme për Mbretërinë e SKS-së. Pashiqit ia shton
frikën edhe me shumë mundësia që Italia ta shfrytëzojë këtë situatë për interesa të
saj. Sipas Marrëveshjes së Fshehtë të Londrës, Italia fitoi mandat mbi Shqipërinë.24
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, seriozisht i rrezikoi interesat
e Beogradit në Shqipëri. Parashikimet e Nikolla Pashiqit do të dalin të sakta.
Në gjysmën e dytë të dhjetorit, në kufirin shqiptaro-serb filluan të dalin në pah ndikimet italiane. Në marrëveshje me komandantin italian në Tiranë, tre udhëheqësit
shqiptarë në Peshkopi: Elez Jusufi, Ali Fehmiu dhe Shefket Efendia, filluan përgatitjet për rezistencë kundër pushtetit serb. Komandanti italian në Tiranë kishte
dhënë premtime se, menjëherë pas rezistencës se popullit kundër pushtetit serb, atje
do të dërgojë forca ushtarake italiane.25 Peshkopia paraqiste një pikë problematike
për Serbinë. Sipas marrëveshjes së Bukureshtit të vitit 1913, ajo i takonte Shqipërisë, mirëpo nga vjeshta e vitit 1918, në të u futen forcat serbe. Ishte shumë e
logjikshme që popullata e kësaj ane të kundërshtonte pushtuesit e rinj.
Sipas telegramit të Ministrit të Mbrojtjes, gjeneral Rashiq, dërguar shtabit të komandës ushtarake serbe, ndër të tjera, thuhet: Sipas informacioneve të marra nga
kryeshefi i qarkut të Ohrit, se në qarkun e Dibrës së Poshtme, të Gollo Bërdës si
dhe në qarkun e Tetovës, të gjithë shqiptarët kanë marrë armët dhe nuk njohin
asnjë pushtet. Në këtë pjesë, pos një njësie prej 50 vetash, të udhëhequr nga Jovan
22
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Babunski, nuk ka asnjë ushtar serb e as ushtarë të aleatëve. Shqiptarët udhëhiqen
nga Elez Jusufi. Për t’i vrarë dhe nënshtruar shqiptarët, duhen më së paku 1000
ushtarë dhe një bateri malore. Këtë detyrë mund ta kryejë vetëm njësiti i Ohrit i cili
tani gjendet në Shqipëri, prandaj kërkohen që të merren të gjitha masat që kjo
kryengritje të shuhet sa më shpejt.26
Edhe pse kryengritja në rajonin e Dibrës nuk arriti përmasa të mëdha, megjithatë
ajo shërbeu si nxitje për shpërthimin e kryengritjeve të armatosura të shqiptarëve
në Kosovë (në fillim në Drenicë e Vushtrri, për t’u përhapur pastaj në Istog, Pejë e
Rugovë) dhe në territorin e Malit të Zi.
Në gjysmën e tetorit të vitit 1918, në Shqipërinë e Veriut dhe në Mal të Zi
popullata shqiptare u ngrit në kryengritje kundër ushtrisë austro-hungareze e cila
ishte në tërheqje. Ushtria serbe e shfrytëzon situatën e këtillë dhe nga Peja nis për
në Plavë e Guci një pjesë të Armatës II Serbe për t’i futur në dorë këto vise dhe për
ta stacionuar një pjesë të garnizonit të tyre ushtarak në këto vendbanime. Kjo
situatë e re e stacionimit të ushtrisë serbe, së bashku me pakënaqësitë e akumuluara
prej më herët, sidomos nga dhuna dhe plaçkitjet e malazezëve, shkakton shqetësim
dhe pakënaqësi të madhe ndër shqiptarët e kësaj ane.
Frikë nga zgjerimi i kryengritjes së shqiptarëve kundër ushtrisë serbe, nga rajoni i
Dibrës, në pjesën veriore të Shqipërisë, e prej andej edhe në Kosovë e Mal të Zi,
kishte edhe vet kryetari i qeverisë serbe Nikolla Pashiqi, i cili urdhëron ministrin e
ushtrisë që të informojë popullatën e kësaj ane se qeveria serbe do t’i kompensojë
të gjitha dëmet e bëra dhe se të gjithë fajtorët për këto krime do të dënohen. Po
ashtu urdhëron të gjitha njësitë e ushtrisë serbe, që operonin në Shqipërinë e Veriut
dhe në Mal të Zi, të ruajnë rendin dhe disiplinën, për shkak se ekzistonte rreziku që
këtë pakënaqësi të shqiptarëve ta shfrytëzonin italianët.27
Paralelisht me aktivitetet për qetësimin e shqiptarëve, ushtria serbe fillon edhe me
riorganizimin e vet për intervenimin ushtarak në shuarjen e kryengritjes, e cila
paraqitej në horizont. Se sa seriozisht e kishin kuptuar kërcënimin nga shqiptarët,
dëshmon edhe dokumenti në vijim, i dërguar nga komanda e divizionit jugosllav
për Komandën Supreme, që flet për riorganizimin dhe angazhimin e forcave serbe
në Kosovë. Sa për ilustrim, ne do të paraqesim të dhëna vetëm për organizimin e
ushtrisë serbe në territorin e Pejës, zonë e cila paraqiste shqetësim më të madh për
ushtrinë serbe. Vetëm në Pejë ekzistonin tri shtabe ushtarake: Shtabi I përbëhej
prej: 2 batalioneve, regjimentit jugosllav me 2 çeta dhe njësitin e mitralozave;
Shtabi II përbëhej prej 3 batalioneve, regjimentit jugosllav me një çetë dhe 1 togë
të njësitit të mitralozave dhe 2 toga të çetave sulmuese (çeta Shumadija e batalionit

26
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II të skuadrës së Ohrit); dhe Shtabi III i divizionit malor: 1 togë, 3 bateri malore
dhe 1 njësi e kolonës për municion.28
Një situatë edhe më e tensionuar ishte krijuar në viset shqiptare të Malit të Zi, ku
ekzistonin dy qendra aktive kundër vendosjes së pushtetit serb. E para ishte në
Plavë e Guci, dhe e dyta në Ulqin, në Tivar e në Virpazar (Krajë).
Arsyet kryesore që përmenden për pakënaqësitë në Plavë e Guci janë të shpalosura
në letrën e cila i dërgohet komandantit të forcave serbe në Pejë, nënkolonelit të
artilerisë, z. Mihajlo Trifunoviq, me datë 1 janar 2019, nga një grup prej 11 anëtarësh në emër të 12000 banorëve të qarkut të Plavës e të Gucisë (Hasan-Aga Feroviq, Medo Feroviq, Shaban bej Rexhepagiq, Smaka Nikoçeviq, Shenko Kurtagiq,
Adem-Aga Omeragiq, Jusa Hoti, Ramo Bagiq, Pejto Axhiarjoviq, Buto Vusnjanin
dhe Azem Martinoviq), me shpresë se kjo letër do t’i përcillej komandës supreme
ushtarake serbe si dhe mbretit të Serbisë, Pjetrit I Karagjorgjeviq.29 Shkresa në fjalë, e përpiluar në 8 pika, jep shpjegimin e arsyeve të pakënaqësive të banorëve të
kësaj ane nga zullumet e malazezëve, nga viti 1912 e këndej, duke u ndalur në mënyrë të veçantë në plaçkitjet, vjedhjet dhe djegiet e fshatrave Pepiq, Rzhanicë,
Metë dhe Brezojevicë, që kishin ndodhur ditëve të fundit. Në fund të letrës shprehet kërkesa e banorëve të kësaj ane drejtuar komandantit të forcave serbe në Pejë,
për t’i dalë në mbrojtje popullatës myslimane. Ajo që vlen të theksohet në këtë
letër është fakti se në pjesën hyrëse të saj shprehet “besnikëria” e popullatës së
qarkut të Plavës e Gucisë ndaj kurorës mbretërore serbe.
Një kërkesë e ngjashme ishte shprehur edhe nga ana e shqiptarëve të Pejës, e cila i
ishte drejtuar komandantit të divizionit jugosllav, gjeneralit M. Mihajloviq, gjatë
vizitës së tij në Pejë më 27 e 28 dhjetor. Në telegramin e tij dërguar komandantit të
Armatës II serbe, ndër të tjera thuhet: gjatë vizitës së trupave ushtarake ne Pejë, në
takim kisha parinë e Pejës e cila kërkoi nga ne që në Pejë dhe në tërë territorin e
Dukagjinit të vendoset pushteti ynë. Kjo, për shkakun se pushtetin e deritanishëm
malazez nuk mund ta durojnë, për shkak të plaçkitjeve të vazhdueshme që i bëhet
kësaj popullate. Në një situatë të tillë, pozita e ushtrisë serbe është vështirësuar për
faktin se autoritetet malazeze gjithë këtë zullum e bëjnë nën mbrojtjen e ushtrisë
sonë, e kjo ndikon negativisht në shtrirjen e autoritetin tonë në popullatë. Sipas
mendimit tim, është më se e domosdoshme që në Metohi (Dukagjin), në Plavë e
Guci të vendoset pushteti yni civil të cilin e kërkon popullata vendase dhe në të
cilin ata kanë besim të plotë.30
Pakënaqësitë e shqiptarëve ndaj ushtrisë serbe rriten pas vendimit të kësaj të fundit
për çarmatosjen e shqiptarëve. Me çarmatosjen e fshatrave shqiptare i hapet rruga
plaçkitjeve nga ana e malazezëve. Këtë e dëshmojnë edhe dokumentet serbe që
thonë se, jo vetëm burrat, por edhe gratë e fëmijët malazezë kanë filluar plaçkitjen,
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sidomos të fshatrave që kishin dorëzuar armët vullnetarisht.31 E gjithë kjo pakënaqësi e shqiptarëve shkaktoi konflikte të shpeshta me ushtrinë serbe, sidomos ne
rajonin e Drenicës, të Pejës e Istogut. Ndër konfliktet më të ashpra të shqiptarëve
me ushtrinë serbe në rajonin e Pejës ishte ajo e 11 nëntorit 1918 në fshatrat Radavc,
Jabllanicë e Poshtme dhe e Epërme (të cilat natën e 12 nëntorit digjen tërësisht) e
në Novo Selë, për të vazhduar tutje në drejtim të Istogut.32
Në të dhënat e kryeshefit të qarkut të Istogut, M. J. Dedoviq, të cilat ia paraqet
komandantit të forcave ushtarake ne Pejë, thuhet se:“...të gjithë rebelët e armatosur nga fshatrat Jabllanicë e Madhe, Jabllanicë e Vogël, Kaliçan etj., në krye me
Ram Bekën, Bari Jusufin dhe Hasan Ramën, kanë kaluar në Shqipëri. Atje së
bashku me udhëheqësit e tjerë kanë vendosur që të organizojnë kryengritje në tërë
Dukagjinin, me të vetmin qëllim, për të bashkuar këtë pjesë me Shqipërinë. Ndihmën kryesore do ta kenë nga Italia, e cila kryengritësit do t’i furnizojë me pushkë,
mitraloz e municione si dhe me armatim të rëndë – topa. Mendohet se deri tani
janë mobilizuar rreth 50000 njerëz që planifikojnë të sulmojnë Dukagjinin nga të
gjitha anët. Rolin kryesor në organizimin e kësaj kryengritje e kanë: Laho Kurtoviq, Naxhi beu, Raib bej Tahirbegoviq, Qerim dhe Bedri bej Mahmutbegoviq, Bari
Jusufi, Hasan Rama dhe Ismet Beka“.33
Se planifikohej një kryengritje e tillë nga shqiptarët e kësaj ane, na e dëshmojnë
edhe dy dokumente – telegrame ushtarake serbe. I pari është ai i komandantit të
divizionit të Kosovës, kolonelit Paunoviq, dërguar komandantit të divizionit
jugosllav, ku citon telegramin që kishte marrë nga ministri i ushtrisë më datë 21
dhjetor 1918, në të cilin thuhet: “Në Shkodër janë tubuar disa udhëheqës shqiptarë
ku po punohet për autonominë e Shqipërisë nën protektoratin e Italisë. Në agjitimin e kësaj politike marrin pjesë edhe disa shqiptarë nga territoret tona me komitetet e tyre në Shkup, Gjakovë, Pejë, Prishtinë, Kaçanik, Vushtrri e Dibër. Ky
agjitim ka për qëllim bashkimin e një pjese të madhe të territorit tonë me Shqipërinë”.34 Dokumenti tjetër është i komandës së Armatës II, dërguar komandantit të divizionit jugosllav me datë 29 dhjetor, ku thuhet: “Popullata myslimane e rrethinës
së Plavës dhe Gucisë, nën ndikimin e propagandës italiane, në çdo moment pritet
të shpallë bashkimin e kësaj zone me Shqipërinë e pavarur dhe të largojë pushtetin
serbo-malazez nga kjo zonë”.35
Në rrethana të tilla, në fillim të muajit shkurt të vitit 1919, pakënaqësia e shqiptarëve fillon të manifestohet edhe me veprime konkrete luftarake kundër ushtrisë
serbo-malazeze. Këto aktivitete fillojnë në shkurt të vitit 1919.
31

Aрхив Југославије, Београд, фонд: 334 (Министаратво Иностраних Послова), фасцикал 4,
број јединице 18.
32
AJ, Београд, ф.. 334 (MИП), ф. 27, бр. јед.4
33
Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzava i ......., Dok. nr.196, 198-199; Bogoljub Hrabak,
Reokupacija oblasti srpske i crnogorske drźave....., 288-289
34
AJ, Београд, ф. 334 (MИП), ф. 4, бр. јед. 1.
35
AJ, Београд, ф. 334 (MИП), ф. 1, бр. јед. 23. Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzavа......,
Dok. 210, 211
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Në një telegram të komandantit të forcave serbe në Pejë, nënkolonelit M. Trifunoviq, dërguar komandantit të Divizionit të Ibrit, ndër të tjera, thuhet: “në bazë të
informacioneve të marra nga kryeshefi i Andrijevicës, në Plavë gjendet Bahri bej
Mahmudoviqi, i cili nga Plava ka kërkuar 600 burra të armatosur që t’u bashkëngjiten kaçakëve pejanë të cilët janë në numër prej 2000 vetash, me qëllim për të
sulmuar Pejën”.36 Po ashtu, me datë 9 shkurt 1919, komandanti i trupave të divizionit të Ibrit, kolonel M. Nediq, informon Komandantin e Armatës III në Shkup
se: “në Rugovë, në largësi prej vetëm 5 km nga Qyteti i Pejës, janë mbledhur rreth
1000 shqiptarë të armatosur, ndërsa në Plavë e Guci gjenden edhe 5000 të tjerë të
cilët presin në çdo moment t’u bashkëngjiten kryengritësve pejanë. Arsyet e grumbullimit të shqiptarëve nuk më janë të njohura, por mendoj se tendenca e tyre është
marrja e Pejës. Nëse nuk ndërmerren masa të menjëhershme për shpërndarjen dhe
çarmatosjen e këtyre grupeve të armatosura, atëherë gjendja në këtë zonë mund të
përshkallëzohet edhe më tepër.37
Po të njëjtën ditë, koloneli Nediq informon komandën e Armatës III në Shkup se,
në bazë të informatave të komandantit të qarkut ushtarak të Andrijevicës, majorit
Vule Tomanoviq (Tomoviq), thuhet se kryengritësit e Plavës e Gucisë kanë sulmuar ekuipazhin ushtarak në Bjelluhë, Kuçishtë dhe në Hanin e Jusufit. Sipas raportimit të tij, kryengritësit shqiptarë të Plavës dhe të Gucisë, me një kolonë të kryengritësve janë nisur në drejtim të Deçanit, me kolonën tjetër në drejtim të Pejës,
ndërsa me kolonën e tretë në drejtim të Rozhajës.38 Vlen për t’u theksuar sidomos
raporti i komandantit të Divizionit të Kosovës, kolonelit Paunoviq, drejtuar
komandantit të Armatës III në Shkup. Në këtë raport jepen të dhëna më të detajuara
në lidhje me sulmin e forcave kryengritëse shqiptare në Bjelluhë. Në informatat që
jep komandanti i Brigadës Jugosllave në Prizren, thuhet se: “turqit e Plavës dhe
Gucisë, me datë 8 shkurt 1919, gjatë rrethimit të forcave serbe në Bjelluhë kanë
vrarë dhe kanë plagosur shumë ushtarë. Qëllimi kryesor i tyre është çlirimi i Pejës
dhe i tërë Dukagjinit, e që pastaj kjo pjesë t’i bashkëngjitet Shqipërisë”39. Një
organizim i tillë planifikohet të ndodhë edhe në Has e Krasniqe. Sipas informatave
nga terreni, forcat kryengritëse nga Bjelluha janë nisur në drejtim të Rugovës prej
nga do të vazhdojnë në drejtim të Pejës. Gjatë rrugës, forcat kryengritëse kanë
çarmatosur të gjithë trupat e xhandarmerisë, kanë arrestuar shumë oficerë si dhe
gjithë postën (ekuipazhin) ushtarake në Han të Jusufit.40 Se këto informacione ishin
të sakta, na e vërteton edhe një raport tjetër i kolonelit Nediq, dërguar komandës së
Armatës III në Shkup, ku ndër të tjera thuhej se, në bazë të informacioneve të një
xhandari mysliman, i cili është në kontakt me kryengritësit, rreth 5000 kryengritës

36

Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzavа......... Dok. 238, 231-232
Државен Архив на Република Македонија (më tej ДРМ), фонд: Трета Армиска Област,
Микрофилм 341, бр. на документ. 241
38
Po aty.
39
Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzava...., Dok. 246, 238
40
Po aty.
37
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janë nisur në drejtim të Pejës, në mesin e të cilëve ka edhe ushtarë italianë dhe se
në tunel gjendet edhe një nënkolonel.41
Po cili ishte qëllimi i forcave kryengritëse? Mbështetur në dokumentet ushtarake
serbe, që janë hulumtuar deri më tani nga ana jonë, konstatojmë se kryengritësit
shqiptarë nuk shpalosën kërkesa të qarta politike. Mbështetur në telegramet e
komandës ushtarake në Pejë, dërguar komandantit të Armatës III në Shkup, të
vetmet kërkesa të kryengritësve që arritëm t’i konstatojmë gjatë hulumtimit tonë
për këtë kryengritje, ishin ato të datës 10 e 12 shkurt të vitit 1919, dërguar komandantit të forcave serbe në Pejë, e që kishin të bëjnë me kërkesën e tyre për takime
me përfaqësuesit e ushtrisë serbe.
Mosarritja e ndonjë marrëveshjeje ndërmjet forcave kryengritëse shqiptare me
forcat ushtarake serbe, ka përshpejtuar aktivitetet luftarake. Momenti kyç për
fillimin e intervenimit ushtarak të forcave serbe ndaj kryengritësve shqiptarë ishte
ultimatumi i mbrëmjes së 14 shkurt të vitit 1919, që i ishte dhënë komandantit të
forcave serbe në Plavë, kapitenit Balsha Gjurkoviq, nga forcat shqiptare që deri të
nesërmen forcat serbe të largoheshin nga qyteti dhe të dorëzonin armët.42
Kërkesa e këtij të fundit që sa më shpejt të intervenohet për t’i shpëtuar ushtarët
serbë në Plavë e detyroi komandën e ushtrisë serbe në Pejë që brenda natës, në koordinim me trupat malazeze në Çakor dhe Andrijevicë, të finalizojë planin operativ për
intervenim në pastrimin e kësaj zone nga, siç thuhet, “kaçakët shqiptarë”.43
Pas koordinimit të planeve operative të komandantit të forcave serbe në Pejë me
ato malazeze në Andrijevicë, në mëngjesin e 15 shkurtit të vitit 1919, fillon sulmi
kundër shqiptarëve. Depërtimi i ushtrisë serbe, pas daljes nga tuneli, has në
pengesa të vazhdueshme si rezultat i rezistencës së ashpër të forcave kryengritëse
të cilat ishin të stacionuara në viset e larta të anës së majtë të Lumëbardhit. Në
raportin e 17 shkurtit të kolonelit Mitroviq, dërguar komandantit të Armatës III në
Shkup, në të cilin jepen informacione të detajuara të veprimeve luftarake të ushtrisë
serbe e asaj malazeze, thuhet se: pas daljes nga tuneli, depërtimi i mëtutjeshëm i
ushtrisë ishte vështirësuar pas sulmeve të vazhdueshme të shqiptarëve që vepronin
nga ana e majtë e viseve të larta të Bistricës. Kundër këtyre kryengritësve ishte

41

Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzava...., Dok. 250, 240
Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzava...., Dok. 260, 245-246.
43
Në raportin e kolonelit Zhivan Mitroviq, dërguar komandës së Armatës III në Shkup, thuhet se:
forcat serbe në ora 8 e 30 minuta të mëngjesit, kanë filluar depërtimin e tyre nëpër Rugovë dhe do të
vazhdojnë deri sa të takohen me trupat malazeze të cilët duhet të sulmojnë nga ana e Andrijevicës.43
Më tutje në këtë raport thuhet se, në ora 9, forcat serbe kanë marrë tunelin dhe gjatë përleshjeve me
forcat e armatosura shqiptare, janë plagosur rëndë dy ushtarë ndërsa një është plagosur më lehtë. Nga
anë tjetër, ushtria malazeze e ka përgatitur planin operativ për të sulmuar kryengritësit shqiptarë.
Sipas këtij plani, Brigada e Vasojeviçit Verior, nga Viganci duhej të depërtonte nëpërmjet Lisacit për
në Kuqishtë. Një batalion tjetër duhej të vendosej në “Xhevojaçki Kanal”, një tjetër në vendin e
quajtur Krst, tjetri në Kodër dhe “Ravnu Novshiçu”, si dhe 4 batalione në “Prizijevaçku Kosu”.43
Ndërsa Brigada e Vasojeviqit Jugor do të stacionohej në Murgash dhe “Vllajkovo Brdo” dhe nga aty,
në koordinim me ushtrinë serbe, të ardhur nga Peja, duhej të sulmonte në Kuqishtë.43
42
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dërguar një togë vullnetarësh vendas malazezë e shqiptarë. Sipas këtij raporti, nga
kjo përleshje e armatosur kishin mbetur dy të vrarë e një i plagosur.44
Pas dështimit të bisedimeve ndërmjet përfaqësuesit qeveritar Punisha Raçiq dhe
përfaqësuesve të kryengritësve në Plavë, dhe pas disa orë luftimesh të ashpra,
ushtria serbe e udhëhequr nga kapiteni Bllagojeviq, më 20 shkurt të vitit 1919, në
orën 14:00, arrin të futet në Plavë. Kryengritësit nga Plava largohen në drejtim të
Gucisë dhe të lumit të Gjuricës, e prej andej kalojnë në Malësi.45 Marrja e Plavës
nga forcat ushtarake serbe, në njëfarë mënyre shënon edhe fundin e kësaj kryengritjeje, edhe pse konfliktet e armatosura ndërmjet shqiptarëve dhe ushtrisë serbomalazeze do të vazhdojnë për një periudhë të gjatë.
Nga ofensiva serbo-malazeze për shuarjen e kësaj kryengritjeje, vetëm në regjionin
e Rugovës, mbetën të vrarë rreth 433 persona, shumica e të cilëve ishin gra, pleq e
fëmijë.
Në fund vlen të theksohet fakti që, edhe pse në të gjitha raportet ushtarake jepen
informacione të detajuara rreth veprimeve ushtarake, ajo që bie në sy gjatë konsultimit të këtyre dokumenteve është fakti se në to nuk jepen të dhëna për vrasjet,
plaçkitjet dhe masakrat e ushtrisë serbe e asaj malazeze.
Ndoshta pikërisht ky element e vë në dyshim edhe vërtetësinë e këtyre dokumenteve dhe shtron dilemën nëse këto dokumente janë objektive a të njëanshme ose
janë dokumente të cilat në mënyrë të qëllimshme janë selektuar nga autorët, për të
mos e nxjerrë në pah anën tjetër të realitetit.

Përmbyllje
Punimi në fjalë nxjerr në pah të dhëna rreth kryengritjes së shqiptarëve në Dibër,
Rugovë, Plavë e Guci, e cila kishte për qëllim pengimin e rivendosjes së pushtetit
serb në këto anë, pas përfundimit të Luftës I Botërore, dhe bashkimin me Shqipërinë. Këndvështrimi ynë rreth kësaj kryengritjeje në këtë punim është mbështetur
kryesisht në dokumente të botuara nga autorë serbë, e ndër të tjera, edhe në
dokumente të hulumtuara në Arkivin e Jugosllavisë në Beograd dhe në Arkivin e
R. së Maqedonisë së Veriut në Shkup.

Љ. Димиħ, Ђ. Борозан, Jugoslovenska drzava i Albanci....., Dok. 261, 247-248; Në këtë dokument, gjeneralit Terziq i raporton ministrit të ushtrisë serbe në Beograd, ku ndër të tjera e informon
për veprimet ushtarake të ushtrisë serbe. Në të thuhet se: njësitë e ushtrisë serbe të ndihmuar edhe nga
malazezët dhe shqiptarët e Pejës, me 15 shkurt janë nisur në drejtim të Çakorit dhe me 16 shkurt kanë
arritur ta kenë nën kontroll grykën e Bistricës së Pejës dhe viset e larta përreth sajë. Gjithashtu sipas
këtij raporti, gjenerali Terziq kërkon nga ministri i ushtrisë që, të gjitha forcat ushtarake serbe e
malazeze që gjenden në Podgoricë të nisen në drejtim të Andrijevicës me qëllim të vendosjes së rendit
në Plavë, Andrijevicë, Beran dhe Rozhajë. Në këtë raport jepen edhe humbjet e ushtrisë serbe edhe
atë 2 ushtarë të plagosur rëndë, 1 lehtë ndërsa nga vullnetarët shqiptarë e malazez – 2 të vrarë dhe 2 të
lënduar, ndërsa harxhimet në municion janë 17.000 plumba të pushkëve dhe mitralozave si dhe një
sharzher të baterisë malore.44
45
Љубодраг Димиħ, Ђорħе Борозан, Jugoslovenska drzava...., Dokumenti me nr. 268, 255-256
44

~175~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

Tendenca e forcave ushtarake serbe për të vazhduar me pastrimin etnik të viseve të
banuara me shqiptarë, tendencë kjo e cila kishte filluar shumë më herët e që
përkohësisht ishte penguar nga fillimi i Luftës së Madhe, vazhdoi me një intensitet
edhe më të madh, menjëherë pas përfundimit të kësaj lufte. Pikësynim i kësaj
tendence ishte regjioni i brezit kufitar me Shqipërinë, si Dibra, Rugova, Plava dhe
Gucia. Pakënaqësitë e akumuluara të popullatës së kësaj ane, si rezultat i dhunës
dhe plaçkitjeve të vazhdueshme nga ushtria serbe-malazeze, rezultuan me një kryengritje të armatosur. Popullata e kësaj ane, sipas dokumenteve serbe, nën ndikimin
e propagandës italiane, shpresonte në bashkimin e kësaj pjese me Shqipërinë.
Fillimi i Konferencës së Paqes në Paris i rriti shpresat te shqiptarët e kësaj ane se
me fillimin e një kryengritjeje të armatosur do të rriste mundësinë e bashkimit të
kësaj pjese me Shqipërinë.
Pas dështimit të bisedimeve paraprake ndërmjet kryengritësve dhe përfaqësuesve të
ushtrisë serbe, te ushtria serbe filloi të paraqitet frika reale e mundësisë së përhapjes së kësaj kryengritje edhe në pjesë të tjera të Kosovës. Pikërisht kjo situatë i
detyroi forcat ushtarake serbo-malazeze që t’i bashkëkoordinojnë veprimet e tyre
ushtarake për sulm të përbashkët kundër kësaj kryengritjeje. Ekspedita ushtarake
serbo-malazeze kundër forcave kryengritëse fillon nga tetori i vitin 1918 në rajonin
e Dibrës e vazhdon deri në shkurt të vitit 1919 në Plavë e Guci, kur edhe përfundon
kjo kryengritjeje.
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GARA PËR EPËRSI NË SHQIPËRI MES
AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NË GJYSMËN
E DYTË TË SHEK. XIX
ABSTRAKT
Gjysma e dytë e shek. XIX është periudhë e zhvillimeve të vrullshme në Evropë.
Në këto vite mes tjerash ndodhi edhe bashkimi i Italisë dhe Gjermanisë si dhe
krijimi i Austro-Hungarisë si perandori dualiste. Duke e pasur parasysh që për
shkak të baraspeshës së forcave këta shtete e kishin shumë të vështirë të ushtrojnë
epërsi ndaj njëra-tjetrës në kërkim të zgjerimit tokësor, zgjerimi i ndikimit në
drejtim të Ballkanit ishte një strategji e cila do të shndërrohet gjithnjë e më aktive
në gjysmën e dytë të shek. XIX.
Në gjysmën e parë të shek. XIX në Ballkan serbët kishin fituar shtetin autonom,
ndërsa grekët arritën të krijojnë mbretërinë e tyre. Austro-Hungaria shpresonte në
zgjerim tokësor në drejtim të detit Egje, duke synuar të marrw hapësira nga
Perandoria Osmane në tkurrje e sipër.
Në këtë situatë u shtua interesimi për të shtuar ndikimin te shqiptarët, posaçërisht
te ata të besimit katolik. Këto synime të Austro-Hungarisë nuk mbetën të vetme,
sepse ato synime i kishte edhe Italia, e cila dëshironte të shtrijë ndikimin e saj në
anën tjetër të Adriatikut, e si pjesë më e përshtatshme për këtë ishte po ashtu pjesa
e popullsisë katolike. Një nga mënyrat kryesore e ndikimit ishte nëpërmjet hapjes
së shkollave që i hapnin këto dy shtete, zhvillimi i rrjetit të konsullatave, zgjerimi
i rrjetit postar, zhvillimi i linjave të transportit detar, por edhe ndërtimi i hekurudhave, siç ishte linja Selanik-Shkup-Mitrovicë etj.
Mbajtja e Kongresit të Berlinit në vitit 1878 dhe ndryshimi i hartës politike të
Ballkanit i shtoi shpresat te këto dy shtete se zgjerimi i ndikimit dhe shtrirja
tokësore po shkon në favor të tyre.

*
**
Hapësira e Ballkanit gjatë shekujve ka qenë vend i gërshetimit të interesave të
ndryshme të fuqive të mëdha. Duke qenë se në të banonin popuj të ndryshëm që
flisnin po aq gjuhë të ndryshme dhe u takonin besimeve fetare të ndryshme,
ndërlikimi bëhej edhe më i madh. Shekulli i fundit i pranisë së Perandorisë Osmane
në Ballkan do të jetë edhe periudha më e ngjeshur me aktivitete të shumta diplomatike, në garë për riformësimin e kufijve të tij me vija etnike. Në këtë drejtim
edhe hapësirat në të cilat jetonin shqiptarët ishin në sferën e interesimit të disa prej
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fuqive të mëdha të kohës. Në mesin e tyre do të jenë edhe Austro-Hungaria1 dhe
Italia.
Gara për epërsi mes Austro-Hungarisë dhe Italisë, para së gjithash, u manifestua në
fushën e arsimit. Austro-Hungaria që nga vitit 1855 (atëherë ende nuk kishte kryer
bashkimi i Austrisë me Hungarinë) i mori shpenzimet në raport me dy të tretat e
ndërtimit të Seminarit Papnor Jezuit në Shkodër dhe jepte një shumë për mbajtjen e
studentëve, ndërsa pjesa tjetër e mjeteve sigurohej nga ana e Propagandës Fide. Në
vitet e mëvonshme u bë i mundur funksionimi i dy shkollave të mesme, njëra e drejtuar nga jezuitët, ndërsa tjetra e drejtuar nga françeskanët. Gjithashtu u hapën edhe
shkolla fillore në Shkodër, Vlorë, Durrës, Prizren dhe vende të tjera të mbështetura
nga Austro-Hungaria e të administruara nga rendet katolike.2
Një liri në çështjen e themelimit të shkollave nga shtetet e huaja mundësonte edhe
dekreti osman i reformave i vitit 1856, andaj Austro-Hungaria ishte mjaft aktive në
shfrytëzimin e kësaj mundësie.3
Në vitin 1876 Austro-Hungaria do të angazhohet të hyjë në bisedime me Rusinë në
lidhje me ndarjen e Ballkanit në zona interesi. Në atë që njihet si Marrëveshja e
Rajhshtadit (kështjellë në Çeki) e 8 korrikut 1876 Austro-Hungaria zotohej për
neutralitet në rast të luftës së mundshme ruso-osmane, ndërsa Rusia hiqte dorë nga
kundërshtimi i saj ndaj okupimit të mundshëm austriak të Bosnjë e Hercegovinës.
Në këtë marrëveshje kishte edhe një pikë e cila parashihte autonominë edhe të
Shqipërisë (krahas shteteve të tjera ballkanike), e që ishte insistim i AustroHungarisë. Marrëveshja e Rajhshtadit nuk është formalizuar në ndonjë dokument të
shkruar e asnjë protokoll. Në lidhje me bisedimet austro-ruse në bazë të diktimeve
të Andrashit shënime ka mbajtur ambasadori rus në Vjenë, Novikov, ndërsa Gorçakovi rezultatet e bisedimeve ia ka diktuar njërit prej nëpunësve të delegacionit të
vet.4
Austro-Hungaria tregonte një interes të theksuar për katolikët e Shqipërisë Veriore,
para së gjithash për shkak të Kultusprotektoratit (protektoratit fetar) të mundësuar
nga Perandoria Osmane. Në fillim kjo bëhej me hapa të vegjël, që të mos provokohej Porta e Lartë dhe që Rusia të mos përzihej në Ballkan, por ngjarjet në Kretë e
aktivizuan alarmin se gjërat në Perandorinë Osmane po zhvillohen me ritëm të përshpejtuar, për shkak të druajtjes se Perandoria Osmane do të shpërbëhet, ndërsa Italia do të mund të shprehë interesim të shtuar për Shqipërinë. Gjithashtu edhe afrimi
i politikës italiane me atë britanike, pas prishjes së Aleancës Trepalëshe (Italia, Austria, Gjermania) shkonte në kontest të politikës aktive austro-hungareze, ku para-

1

Austro-Hungaria u formua në vitin 1867 si bashkim i dy monarkive (Austrisë dhe Hungarisë). Në
këtë shkrim trajtohet shkurtimisht edhe periudha para këtij bashkimi, por për shkak se pjesa kryesore
e këtij shkrimi ka të bëjë me periudhën pas këtij bashkimi, edhe për periudhën e mëparshme është
përdorur i njëjti emërtim.
2
Skendi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000, f. 238
3
Noel Malcolm. Kosovo, a short history, Pan Books, London, 2002, f. 188
4
Gazmend S. Rizaj. Shqipëria e Sipërme 1800-1913, Prishtinë, 2011, f. 119
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shihej edhe bashkëpunimi me Greqinë, me qëllim që ajo ta pengonte avancimin e
Italisë.5
Interesimi i Austro-Hungarisë për Shqipërinë u shtua pas Kongresit të Berlinit. Sipas nenit XXV, asaj i lejohej okupimi i përkohshëm i Bosnjë e Hercegovinës, me
detyrë të mbante rendin atje, si dhe postat, ndërsa i lejohej vendosja e garnizoneve
ushtarake në Sanxhakun e Jeni Pazarit, derisa sovraniteti formal i takonte ende Perandorisë Osmane. Në këtë mënyrë Austro-Hungaria e realizoi okupimin e Bosnjës
dhe Hercegovinës dhe vendosi administrimin civil i cili shkonte deri në vijën Plevle-Prijepolje-Priboj, por si sferë të interesit e konsideronte edhe zonën e Jeni Pazarit deri në Mitrovicë. Kjo përhapje e Austro-Hungarisë i shtoi shpresat për zgjerim të mëtutjeshëm. Kjo hapësirë e banuar me boshnjakë dhe shqiptarë e ndante
Serbinë nga Mali i Zi, por edhe ishte vijë lidhëse që lidhte Bosnjën me luginën e
Vardarit. Kjo përputhej edhe me planet për lidhjen e ardhshme hekurudhore, meqë
Mitrovica ishte pika e fundit e hekurudhës që niste nga Selaniku. Në këtë drejtim
edhe Italia, në bashkëveprim me Francën, ishin përpjekur të përfitonin koncesione
nga Perandoria Osmane për ta ndërtuar linjën hekurudhore Nish-Prishtinë-PrizrenShëngjin, e që ishte trase e kundërt me atë që e synonte Austro-Hungaria.6
Italia e kishte shtuar interesimin ndaj çështjes shqiptare sidomos gjatë periudhës
kur kryeministër ishte Françesko Krispi, që ishte edhe vet me origjinë italoshqiptare. Në vitin 1897 botanisti Antonio Baldacci, që ishte njohës i mirë i hapësirave shqiptare, shkroi një memorandum drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të
Italisë, ku mes tjerash theksonte se për shkak të sigurisë kombëtare të Italisë, vendi
duhej t’i kundërvihej aksionit të Austro-Hungarisë në Shqipëri, duke theksuar se
“Adriatiku duhej të ishte një det Italian”.7
Për shkak të arsyeve të këtilla në Vjenë është miratuar programi për veprim në
Shqipëri, që të sigurohet ndikimi në rast të përfitimit të autonomisë për Shqipërinë.
Që të realizohen qëllimet e këtilla ishte e nevojshme që të hapen shkolla në Shqipëri nën drejtimin e saj. Që nga viti 1897 u hapën shkolla ku gjuha e mësimit ishte
gjuha shqipe.8 Aktivitetet e Austro-Hungarisë në drejtim të arsimit me zgjuarsi i
ndiqte Italia.9 Edhe ajo ndërmori hapa të ngjashëm në drejtim të arsimit. Në vitin
1888 u hapën shkollat e para italiane në Shkodër, kjo pas nismës së Françesko Krispit. Megjithatë, Italia nuk kishte një politikë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme
në këtë drejtim. Në vitin 1891 gjatë kohës së udhëheqjes të Rudinit u mbyllën
shkollat në Prevezë, Vlorë dhe Durrës, por shkollat fillore vazhduan të punojnë.
Kontribut ndaj arsimimit të shqiptarëve dhanë edhe kongreset e shqiptarëve të Italisë të viteve 1895 dhe 1897 dhe kolonitë shqiptare në Itali. Ata organizuan dhënie të
5

Clayer, Nathalie. Në fillimet e nacionalizmit shqiptar. Lindja e një kombi me shumicë myslimane në
Evropë, Tiranë, 2009, f. 331
6
Gazmend S. Rizaj. Shqipëria e Sipërme 1800-1913, Prishtinë, 2011, f. 133
7
Clayer, Nathalie. Në fillimet e nacionalizmit shqiptar. Lindja e një kombi me shumicë myslimane në
Evropë, Tiranë, 2009, f. 331
8
Skendi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000, f. 239
9
Rrahimi, Shukri. Rilindja dhe emancipimi kombëtar, Shkup, 1971, f. 4

~179~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

bursave për ata që diplomonin në shkollat italiane në Shqipëri, që të vazhdojnë studimet në kolegjin e “Shën Adrianit”, ku u hap katedra e gjuhës shqipe.10
Në vitin 1897 Faik Konica i shkruante Theodor A. Ipenit, konsullit të AustroHungarisë në Shkodër, se gazeta “Albania”, të cilën e botonte ai, lexohej nga të gjithë ata që e udhëhiqnin lëvizjen shqiptare dhe idetë të cilat përfaqësoheshin në gazetë në mesin e tyre krijonin rryma kundër helenizmit dhe centralizmit të osmanlinjve. Ai flet në letër edhe për propagandën italiane, të mbështetur nga shqiptarët e
atjeshëm, dhe se italianët përpiqeshin t’i bindin shqiptarët se bashkimi i Shqipërisë
me Italinë është i dobishëm, ndërsa bashkimi me Austro-Hungarinë është i dëmshëm. Megjithatë, Konica thekson në letër se me përkrahje të Austro-Hungarisë,
shqiptarët do të zhvilloheshin në tre drejtime: kombëtar, ekonomik dhe intelektual.11
Shkollat të cilat hapeshin nga ana e Austro-Hungarisë kishin karakter fetar, respektivisht ishin nën Kultusprotektoratin dhe udhëhiqeshin nga rendet katolike. Ndërkaq shkollat italiane ishin shkolla qeveritare dhe kishin karakter laik. Ato ishin nën
mbikëqyrjen e Inspektoratit të Përgjithshëm të Shkollave Jashtë Vendit, pjesë e
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë. Italia ishte e vetëdijshme se pa klerin
nuk mund të ketë ndikim të madh në shkollat që i hapte, sa kishin ndikim shkollat
që i hapte Austro-Hungaria. Austro-Hungaria mendonte se Italia nuk shfaqte interesim për zgjimin kombëtar të shqiptarëve, por që të krijojë institucione koloniale,
me shpresë që një ditë do ta përvetësojë Shqipërinë. Megjithatë, edhe Italia ishte e
interesuar për nxitjen e zgjimit kombëtar të shqiptarëve.12
Austro-Hungaria u përpoq ta shfrytëzonte dëshirën e madhe që kishin shqiptarët
për arsim në gjuhën amtare dhe me qëllim që të siguronte për vete simpatitë e tyre
filloi të hapte shkolla shqipe. Shkollat e këtilla u hapën kryesisht në Shqipërinë e
Veriut. Një nga shkollat e këtilla u hap edhe në Shkup, e cila arriti deri në 103 nxënës.13
Krahas shkollave, Austro-Hungaria dhe Italia investonin edhe në institucione te tjera, si spitale, ambulanca dhe shtëpi bonjakësh, që të rritet ashtu imazhi i tyre në
mesin e shqiptarëve. Kjo garë e këtyre dy fuqive të mëdha nuk kishte të bënte vetëm me hapësirat që ishin nën sovranitetin e Perandorisë Osmane. Në vitin 1901 në
koloninë shqiptare në Borgo Erizzo, në afërsi të Zarës në Dalmaci, u hap kursi i
gjuhës shqipe nga ana e Austro-Hungarisë.14 Në Napoli, në Institutin e Gjuhëve
10

Skendi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000, f. 239
Konica, Faik. Vepra 4, Letërkëmbimi. Tiranë, 2001, f. 21
12
Skendi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000,. 240
13
Shukri Rahimi. Vilajeti i Kosovës më 1878-1912, Prishtinë, 1969
14
Kaleshi, Hasan. “Dokumenta të arkivit të Vjenës mbi mësimet e shqipes në Arbënesh të Zarës”,
Vjetar i Arkivit të Kosovës, II-III (1966-1970), Prishtinë, 1970, f. 151. Sipas Hasan Kaleshit në arkivin shtetëror të Vjenës (Haus, Hof-und Staatsarchiv), nën signaturën XVI, 3 Politichen Archiv, gjendet një kuti me dokumente nën titullin e përbashkët Albanische Sprachtum in Borgo Erizzo bei Zara
1897-1913 (gjuha shqipe në Arbnesh në Zadër 1897-1913). Në dokumente bëhet fjalë për përmbledhje tematike kushtuar mësimit të gjuhës shqipe në Arbnesh. Nga vet titulli i përmbledhjes shihet që
Austro-Hungaria filloi të mendojë për hapjen e kurseve në gjuhën shqipe në Arbnesh që nga viti
11
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Orientale, u hap katedra për mësimin e gjuhës shqipe. Si përgjigje për këtë AustroHungaria në vitin 1903 hapi kursin e gjuhës shqipe në Institutin e Gjuhëve Orientale në Vjenë, ndërsa si përgjegjës u emërua Gjergj Pekmezi, i cili kishte diplomuar
për filologji në Vjenë.15
Në Borgo Erizo u bënë përpjekje edhe për nxjerrjen e gazetës në gjuhën shqipe
“Zani i Shqiptarit”.16
Austro-Hungaria bënte përpjekje për botimin e veprave dhe zhvillimin e gjuhës
shqipe. Në vitin 1899 u shtypën disa tekste mësimore në gjuhën shqipe për shkollat
të cilat i financonte ajo. I pari u shtyp një libër leximi i përpiluar nga L. Taloci, i
ndihmuar nga shqiptari Zef Curani, ndërsa i punuar sipas modelit të françeskanit
Loro Mihaçeviq, i bërë për shkollat në Bosnjë dhe Hercegovinë. Libri është shtypur
në Vjenë, por kjo nuk është shënuar në libër.17
Një fakt interesant, i cili duhet të përmendet është se gjuha italiane ka pasur përdorim të gjerë në mesin e shqiptarëve. Për këtë arsye, kur Austro-Hungaria i hapte
shkollat me karakter fetar, gjuha e cila përdorej në to ishte italishtja. Pjesa bregdetare e Shqipërisë dhe rrethina e Shkodrës kishin një histori të gjatë nën ndikimin e
Venedikut, prandaj gjuha italiane atje ishte në përdorim aktiv. Edhe kuadrin që Austro-Hungaria kishte mundësi ta angazhonte në Shqipëri ishin italianë, për shkak të
faktit se Italia ishte vendi prej ku kryesisht vinte kuadri fetar. Austro-Hungaria
kuptoi se nuk shkonte në favor të saj të përdoret gjuha italiane në shkollat e saja
dhe se me mjete të Austro-Hungarisë zhvillohej propagandë në dobi të Italisë. Kështu, Austro-Hungaria filloi t’i kushtojë vëmendje më të madhe gjuhës shqipe, që
ashtu të ndikojë të dobësohet ndikimi i gjuhës italiane, e me këtë edhe i politikës
italiane.18
Kultusprotektorati u shfrytëzua me vëmendje të veçantë nga konsullata e AustroHungarisë në Shkodër, e cila ishte e themeluar që në vitin 1832. Ajo u lejonte klerikëve të kenë raporte të drejtpërdrejta me autoritetet osmane për çështjet të cilat
ishin të lidhura me aktivitetet e tyre fetare. Italia nuk ishte indiferente ndaj çështjes
së Kultusprotektoratit, sepse ai e vendoste në pozitë të papërshtatshme në lidhje me
katolikët e Shqipërisë, ndërsa politikanët italianë mendonin se me këtë AustroHungaria kishte “sovranitet fetar” ndaj Shqipërisë Veriore.19
Austro-Hungaria dhe Italia e ushtronin ndikimin e tyre edhe nëpërmjet tregtisë dhe
lundrimit detar. Së pari Austro-Hungaria ishte në situatë më të volitshme se Italia,
por më vonë Italia u bë më aktive – në vitin 1900 ajo hapi agjenci tregtare në Jani-

1897, por ato filluan në vitin 1901 siç vërtetohet nga dokumenti nr. I, i cili ishte raport i Pashk Bardhit
për zhvillimin e mësimit të problemeve të ndryshme në lidhje me këtë.
15
Skendi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000, f. 241
16
Muhamet Tërnava. Çështja e botimit të gazetës “Zani i Šćyptarit”. “Gjurmime Albanologjike”,
Seria e shkencave Historike, III-1973, f. 72
17
Clayer, Nathalie. Në fillimet e nacionalizmit shqiptar. Lindja e një kombi me shumicë myslimane në
Evropë, Tiranë, 2009, f. 376
18
Skendi, Stavro. Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000, f. 242
19
Po aty, f. 242
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në. Gara tregtare shkonte në favor të Italisë edhe në Shkodër, ku kompanitë e
Austro-Hungarisë e humbnin pozitën e favorshme.20
Rivaliteti mes Austro-Hungarisë dhe Italisë shpeshherë i shtynte këto fuqi edhe të
lidhin marrëveshje për të ruajtur baraspeshat e interesave të tyre, ndërsa për këtë
shpesh i kërkonin Perandorisë Osmane të zbatojë reforma ndaj popullsive të krishtera, me qëllim që të mos shkaktoheshin trazira që do të sillnin komplikime të
mëdha, për të cilat nuk ishin të gatshme.21
Qarkullimin postar në Shqipëri dhe Epir Perandoria Osmane ia kishte besuar Austro-Hungarisë, andaj në këtë fushë ajo kishte monopol, të cilin e shfrytëzonte në
dobi të saj për qëllime politike. Edhe korrespondenca e personaliteteve të ndryshme
shqiptare kryhej nëpërmjet këtyre postave, kjo për shkak të privatësisë që e siguronin këto shërbime postare. Edhe Italia siguroi monopol të ngjashëm nga Porta, që
rezultoi që të dyja shtetet të kenë zyra të tyre postare. Krahas dërgesave për korrespondencë dhe dokumenteve të ndryshme, nëpërmjet zyrave postare shpërndaheshin edhe materiale të shtypura dhe tekste në të cilat flitej për qëllimet e këtyre
shteteve. Të dyja shtetet vazhdimisht ishin në kërkim të ithtarëve të politikës së
tyre. Ato ishin të vetëdijshme se nuk ekzistonte mendimi publik, sepse komunikimi
publik nëpërmjet mjeteve të informimit dhe mënyrave të tjera nuk ishte i zhvilluar,
por ishin të vetëdijshëm se persona të caktuar, të njohur, kishin ndikim. AustroHungaria zhvilloi kontakte me ata veprimtarë, të cilët ishin të përfshirë në lëvizjen
nacionale se duhet të zhvillohet aftësia intelektuale mes shqiptarëve, si edhe mirëqenia materiale.22
Në mesin e atyre që e mbështesnin politikën e Austro-Hungarisë ishte monsinjor
Doçi, abat nga Mirdita, i cili kishte ndikim ndaj besimtarëve katolikë.23 Gjithashtu
edhe Faik Konica e mbështeste politikën e Austro-Hungarisë. Konica, si intelektual
i ri i lindur në Konicë, shpejt do të bëhej i njohur për qëndrimet e tija patriotike. Që
të dy interesat e shqiptarëve i shihnin të lidhura me Austro-Hungarinë. Konica
mendonte se Austro-Hungaria është fuqia e vetme e cila do ta mbështeste identitetin e shqiptarëve, sepse ajo dha dëshmi konkrete në Bosnjë. Ai bile mendonte se do
të ishte përfitim i madh në rast se Shqipëria nuk fitonte autonomi të plotë, por të
ketë autonomi të saj administrative nën bashkimin e mundshëm politik dhe ushtarak me Austro-Hungarinë. Për shkak të qëndrimeve të këtilla të tij ai u sulmua nga
gazeta La Nuova Albania, me ç’rast ai publikisht i theksonte qëndrimet e tija se pse
mendonte ashtu: se Austro-Hungaria një kohë të gjatë i mbron interesat e katolikëve shqiptarë, të cilët luftonin për ruajtjen e popullit shqiptar; se nëse nuk ekziston
frika nga grekët, sllavët për 24 orë do ta okuponin Shqipërinë; se Austro-Hungaria
ka dhënë dëshmi se dëshiron që shqiptarët ta mësojnë gjuhën e tyre dhe të arsimo-

20

Po aty, f. 243
Shukri Rahimi. Çështja shqiptare gjatë viteve 1903-1904, “Gjurmime Albanologjike”, Seria e
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hen; dhe se në shkollat e subvencionuara nga Austro-Hungaria mësohej gjuha
shqipe, ndërsa nga ato të financuara nga Italia vetëm italishtja.24
Edhe veprimtarë të tjerë e përkrahnin politikën e Austro-Hungarisë, si: Shahin Kolonja, Sotir Peci, Kristo Luarasi dhe Dervish Hima. Edhe Italia përpiqej të gjejë
mbështetës, por pak arrinte që t’i realizojë përpjekjet e saja. Dyshimi kryesor ndaj
saj ishte se ajo dëshiron ta përvetësojë Shqipërinë.
Aktivitetet për gjetjen e mbështetësve dhe, përgjithësisht, interesat e dy shteteve rivale zhvilloheshin gjithashtu edhe nëpërmjet përfaqësive konsullore të dy shteteve.
Në dhjetor 1895 Vjena vendosi që në Shqipëri të dërgojë punëtorë të zotë konsullorë, të cilët e dinin gjuhën lokale. Ata u këshilluan të hyjnë në kontakte me shqiptarë
të shtresave të ndryshme shoqërore dhe të bindjeve të ndryshme fetare, me qëllim
të që informohen për mendimet e tyre dhe kushtet që ekzistonin në vend. Gjithashtu nga konsujt u kërkua që të takohen me persona myslimanë me ndikim, para së
gjithash për t’ua bërë me dije se Austro-Hungaria nuk është e interesuar vetëm për
propagandën katolike. Gjithashtu ishte e nevojshme që të mohohen thashethemet se
Austro-Hungaria planifikonte ta pushtonte Shqipërinë.25
Në gusht të vitit 1896, Ipen i vizitoi zonat e banuara me katolikë shqiptarë në kufirin osmano-malazez, në vendbanimet Kastrat, Hot, Grudë, Kelmend dhe Shkrel. Ai
i dëgjoi ankesat e tyre kundër Perandorisë Osmane dhe përpjekjet e Malit të Zi që
t’i shfrytëzojë ata për interesat e tij. Ai i propozoi qeverisë së tij se është e nevojshme ndihmë e shpejtë që të përmirësohet gjendja e tyre. Nga viti 1898 deri në vitin 1903 Austro-Hungaria u shpërndante banorëve të atjeshëm grurë, duke dëshiruar t’i përvetësojë në këtë mënyrë. Në tetor të vitit 1897 Ipen udhëtoi në Shqipërinë e Mesme, gjë që i dha mundësi të takohet me bejlerë me ndikim nga Tirana dhe
Elbasani. Ai u njoftua me aktivitetet e parisë së zhvilluar kombëtare shqiptare, e cila ishte aktive në arsimimin e popullit nëpërmjet kultivimit të gjuhës shqipe dhe
themelimit të shkollave. Megjithatë, pas largimit të tij, autoritetet osmane e arrestuan Murat Toptanin dhe Dervish Elbasanin, që ishin personat të cilët e pritën atë.
Ngjarja e këtillë i kufizoi lëvizjet e konsujve austro-hungarezë në Shqipëri dhe bëri
që ata të tregohen të kujdesshëm në veprimet e tyre.26
Fokusi i Austro-Hungarisë ishte i drejtuar edhe ndaj shqiptarëve myslimanë në kufi
me Serbinë dhe afër Bosnjës Jugore. Konsujt e Austro-Hungarisë nga Shkupi dhe
Prizreni raportonin për përpjekjet e ndryshme që të afrohen me bejlerët e zonave
përreth. Ata raportonin se Haxhi Zeka, i cili u bë udhëheqës i Lidhjes së Pejës,
ishte i interesuar për bashkëpunim, me qëllim që Shqipëria të bashkohet me Austro-Hungarinë, por ndaj tij kishte një mosbesim, sepse, siç thuhej, kishte raporte të
afërta me Portën e Lartë.27
Që ta zgjerojë aktivitetin e saj diplomatik, Austro-Hungaria mendonte të hapë përfaqësi të reja konsullore në Tiranë, Elbasan dhe Berat. Qytetet e përmendura kishin
24
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rëndësi për shkak të rëndësisë politike dhe për arsye se atje jetonin familje të njohura feudale, të cilat ishin të përfshira në lëvizjen nacionale. Por, meqë nuk ishte e
lehtë të fitojnë leje nga Porta, praktikohej që përfaqësuesit diplomatikë, që kishin
zyra në Durrës dhe Vlorë t’i kenë rezidencat e tyre verore në Tiranë dhe Berat.
Ndërkaq sa i përket Elbasanit, sipas raportit të Ipenit, ai do të fitonte rëndësi më të
madhe ekonomike nëse do të ndërtohej hekurudha Manastir-Durrës – pikërisht atëherë Vjena do të hapte konsullatë.28
Në vitin 1897, ministri i Punëve të Jashtme i Austro-Hungarisë kërkoi nga konsulli
Ipen nëse do të ishte mirë që të financohet gazeta ekzistuese apo të botohet një e re
që t’i përfaqësojë idetë e Austro-Hungarisë. Ipeni u përgjigj se është e rëndësishme
të financohet botimi i gazetës, sepse shembulli i propagandës serbe, bullgare, greke
tregoi se mjetet më të mira për propagandë ishin shkollat dhe gazetat. Si gazetë ishte zgjedhur Albania, të cilën e botonte Faik Konica në Bruksel.29
Funksionarët austriakë do të iniciojnë që të botohet libri për historinë e Shqipërisë
në gjuhën shqipe. Libri me titull Tnollunat e Shqypniis theksohej se do të botohet
në Aleksandri me pseudonimin “një gegë që e don vendin e vet”. Libri u shkrua
nga L. Taloci, drejtor i arkivave të Ministrisë së Financave dhe të çështjeve të Bosnjë dhe Hercegovinës. Libri u përkthye në shqip nga Zef Curani, mësues i mëparshëm në Durrës dhe bashkëpunëtor i Talocit. Ai u shtyp në 600 kopje në Vjenë dhe
u distribuua nëpërmjet rrjetit të konsujve dhe priftërinjve katolikë.30
Nëse krahasohet aktiviteti diplomatik i Austro-Hungarisë dhe Italisë, mund të thuhet se aktiviteti diplomatik i Italisë ishte më tepër si reagim ndaj përpjekjeve të Austro-Hungarisë për diplomaci në anën e kundërt të detit Adriatik, me çka dëshironte
t’i sigurojë interesat e veta, respektivisht një lloj diplomacie parandaluese. Rritja e
numrit të zyrave diplomatike të Austro-Hungarisë e shqetësoi Italinë Pas vitit 1896
Italia u bë edhe më aktive në ngjarjet e Ballkanit, në këtë rast kryesisht ndaj Shqipërisë dhe Malit të Zi, mes tjerash edhe për shkak të disfatës në Adua në Etipoi.31
Në vitin 1897 konsulli italian në Janinë, Miler, informonte se zëvendësi i konsullit
të Austro-Hungarisë në Vlorë, Petroviç, i cili e njihte gjuhën shqipe, zhvillonte
propagandë aktive që të zhvillohet ndjenja kombëtare mes shqiptarëve. Si kundërpeshë ndaj diplomacisë së Austro-Hungarisë, e cila dominonte në tregti, në sistemin postar dhe e kishte në anën e saj kishën katolike, propozonte që përfaqësuesit
konsullorë të jenë në nivelin e atyre të Austro-Hungarisë, me ç’rast u hapën konsullata në Durrës dhe Vlorë, ndërsa konsujt italianë e ndiqnin shembullin e kolegëve
të tyre austriakë dhe periudhën verore e kalonin në Tiranë dhe Berat në rezidencat e
atjeshme verore.32
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Italia ishte alarmuar nga marrëveshja e Austro-Hungarisë dhe Rusisë e vitit 1897.
Prandaj në tetor të atij vitit, me insistimin e Italisë, u arrit marrëveshje mes Italisë
dhe Austro-Hungarisë, ku parashihej ruajtja e gjendjes së mëparshme në Ballkan.
Duke zhvilluar politikë mjaft aktive në mesin e shqiptarëve, konsujt italianë e bënin edhe dramatikë aktivitetin e Austro-Hungarisë në Shqipëri. Diplomacia italiane
ngjallte interesim të arbëreshëve të Italisë për ngjarjet që ndodhnin në Shqipëri.
Komiteti politik shqiptar në Napoli kërkonte që diplomacia italiane të ndërhyjë që
të realizohet sa më parë liria e shqiptarëve. Raportet diplomatike italiane ceknin se
në rast të shembjes së Perandorisë Osmane, Italia duhet të veprojë në drejtim të
eliminimit të çdo okupimi nga Austro-Hungaria, kurse Deti Adriatik duhet të jetë i
Italisë. Andaj Italia kishte interes për përhapjen e ideve kryengritëse në mesin e
shqiptarëve, posaçërisht nëpërmjet shtypit arbëresh. Artikujt e gazetës “La Nazione
Albanese”, që shtypej në Napoli dhe Catanzaro, e kishin nxitur reagimin e Portës
së Lartë, e cila nëpërmjet ambasadorit të saj në Romë e përcillte aktivitetin e komitetit shqiptar në Itali, për shkak të propagandës aktive në Shqipëri.33
Nga Italia u dërguan disa udhëtarë dhe misionarë që t’i shohin punët nga afër në
Shqipëri. Njëri prej tyre ishte edhe A. Haldaçi, i cili pas vizitës përpiloi tekst dhe e
dërgoi deri te Ministria e Punëve të Jashtme në Itali në vitin 1897. Ai propozonte:
1. Të përmirësohen shërbimet e Puglia-s përgjatë bregdetit shqiptar; 2. Të ngrihen
konsullatat ekzistuese në Shkodër dhe Janinë në nivel të konsullatave të përgjithshme, me qëllim që të baraspeshohet pozita e përfaqësuesve austriakë; 3. Në
shkollat italiane në Shkodër të krijohen drejtime teknike-tregtare me qëllim që të
veprojnë kundër ndikimit të shkollave të ngjashme të jezuitëve, respektivisht të
Austro-Hungarisë, si edhe ripërtëritja e shkollave italiane në Vlorë dhe 4. Emërimi
i zëvendëskonsujve të karrierës në Durrës dhe Vlorë, ku kishin rezidenca funksionarët austro-hungarezë të atij rangu.
Konsullatat italiane, gjithashtu, shpërndanin botime të shoqërive arbëreshe, të cilat
botoheshin në Itali.34
Në periudhën kur u zhvilluan ndryshime të rëndësishme ndërkombëtare, siç ishte
aneksimi Bosnjës dhe Hercegovinës nga Austro-Hungaria, mes shqiptarëve u përhap frika se aneksimi do të vazhdojë të përhapet në jug të Mitrovicës dhe se kushtet
e jetës nën pushtetin e saj do të bëhen të vështira, për shkak të dyshimeve se nuk do
të lejohet t’i kultivojnë traditat e tyre. Por, me kalimin e kohës, u kuptua se trajtimi
i myslimanëve në Bosnjë dhe Hercegovinë ishte i kujdesshëm dhe shqiptarët filluan ta shohin me simpati më të madhe Austro-Hungarinë.35
Edhe feudalë të caktuar, si Syrja Bej Vlora nga Shqipëria e Jugut, shikonte me
simpati ndaj Ausgtro-Hungarisë. Meqë ishte i vetëdijshëm se një ditë sundimi
osman në Ballkan do të përfundojë, ai mendonte se shqiptarët do të ishin për for-
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mimin zonës autonome nën protektoratin e Austro-Hungarisë. Edhe myslimanët,
sipas tij, e preferonin Austro-Hungarinë para të gjitha forcave të tjera.36
Periudha e rivalitetit të Austro-Hungarisë dhe Italisë në raport me shqiptarët karakterizohej me atë që të dyja forcat aktivitetet e tyre përpiqeshin t’i paraqesin se
shkojnë në kontest të avancimit të shqiptarëve dhe zhvillimit të ndjenjës nacionale.
Aktivitetet e tyre shqiptarët i pranonin në mënyra të ndryshme, varësisht nga regjioni, periudha, përkatësia fetare etj. Por, para së gjithash, shqiptarët me më shumë simpati dhe shpresa shihnin ndaj politikës së Austro-Hungarisë, të cilën e shihnin si mbështetëse më të madhe dhe mbrojtëse të interesave të tyre.
Gara për epërsi me Austro-Hungarisë dhe Italisë do të vazhdojë deri në fund të
Luftës së Parë Botërore, kur u ndryshua raporti i forcave në Ballkan. Siç dihet, Austro-Hungaria nuk do të ekzistonte më, si edhe Perandoria Osmane.
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VETËDIJA MITIKE DHE BIBLIKE NË ROMANIN
“GJARPRI I SHTËPISË”
ABSTRAKT
Arian Leka mbetet një nga përfaqësuesit me dinjitoz dhe më të veçantë të letërsisë sonë bashkëkohore. Vepra e tij paraqet një kontribut të çmuar në emancipimin e letërsisë shqipe dhe në hapjen e shtigjeve te reja të saj. Bëhet fjalë për
vepër që, me vecantitë e narracionit, me fuqinë e vet metaforike dhe me veçantitë
gjuhësore, mundohet t`ju përgjigjet sfidave të kohës.
Nëpërmet të botës paralele të paraqitur në roman, autori, në mënyrë alegorike,
arrin të godet një sistem të prapshtë që, nëpërmjet të trynive të shumta, kishte
depersonalizuar e verbuar njerinë. Nëpërmjet të bashkimit të të djeshmes e të
sotmes së heroit kryesor, autori arrin të paraqesë të kaluarën e të tashmen e një
brezi fatkeq. Kufiri mes të djeshmes e të sotmes se heroit kryesor, ashtu si edhe
kufiri mes reales e ireales në vepër, shpesh, është i brishtë, madje edhe i
padukshëm.
Punimi mëton të paraqesë një mënyrë të leximit të romanit “Gjarpëri i shtëpisë”,
që mbetet një nga veprat më të komentuara të autorit, duke u ndalë veçmas në
hipotekstin e saj mitik e biblik.
Fjalë çelës: fakti, fiksioni, memoria, kronotopi, miti.

*
**
Që në kontaktin e parë me romanin “Gjarpri i shtëpisë” të Arian Lekës, lexuesi e ka
të qartë se ka para vetes një roman, që thyen skemat tradicionale të romanit shqiptar. Romani, duke qenë një tekst kompleks dhe shumëpërmasor, ofron hapësirë të
gjerë leximi e interpretimi. Bëhet fjalë për roman që, me shumësinë e shtresave dhe
nënshtresave kuptimore, e grish lexuesin të parashtrojë pyetje nga më të ndryshmet, duke e mbajtur të gjallë kërshërinë e tij, jo vetëm gjatë aktit të leximit, por
edhe pas.
Arian Leka, nëpërmjet të kësaj proze të dendur kuptimore, arrin të dëshmojë
ndryshimet që pëson romani bashkëkohor shqiptar, i cili zgjeron kufijtë e tij, duke
arritur suksesshëm të operojë me privilegjet e zhanrit,duke shfrytëzuar elemente
nga historia, autobiografia, filozofia, mitologjia, psikologjia, etika, religjioni, etj.,
elemente këto që mundësojnë njëlloj ripërtëritje të tij, ndryshimi të vazhdueshëm.
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Romani me dilemat e shumta që ngjall te lexuesi, e bën atë që të ndjehet pjesë e
bërjes së tij. Në të paraqitet kompleksiteti i marrëdhënieve familjare, gjegjësisht
raportet mes 4 gjeneratave, përfaqësuar nga heroi kryesor – Babai si dhe nga i ati, i
biri dhe i nipi. Autori, me sens të sociologut, antropologut, filozofit e psikologut
paraqet pozicionin social e mental të njeriut në një kronotop të njohur, sado që nuk
mungojnë edhe elementet surrealiste, të cilat vijnë në shprehje, kryesisht, nëpërmjet të onirizmit.
Rrëfimi në roman bëhet në vetën e parë, gjegjësisht narratori është edhe personazhi
kryesor i romanit. Romani, duke mbështetur mendimin se personazhet u ngjajnë
njerëzve,1 i kthehet brendisë së njeriut, traumave të tij, përditshmërisë e shëmtisë së
qenies njerëzore. Duke iu rikthyer dhe ripërtërirë një kohë të vështirë, romani, në të
vërtetë, paraqet një mundësi, një lloj terapie për t`u shëruar nga traumat e një të
kaluare të afërt, duke mundësuar kështu një lloj katarse, jo vetëm për heroin, por
edhe për lexuesin. Është kjo një përpjekje për t`i shlyer pengjet e mbetura nga e
kaluara, një lloj gjakimi për të rigjetur veten pas ndryshimeve të përjetuara.
Romani karakterizohet me ngjeshje mes faktit dhe fiksionit, ku fiksioni merr jetë
nga faktet e jetës. Pra, mbështetja në histori individuale, i mundëson autorit të
paraqesë, jo vetëm fate individuale, por edhe fatin kolektiv të një kohe dhe hapësire
të njohur dhe jo të largët, gjegjësisht të një të kaluare, që e përjeton heroi kryesor e
që mbetet e zhbiruar në kujtesën e tij dhe të gjeneratës që përfaqëson.
Romani ka për qëllim të paraqesë pasojat e trysnive që ushtron pushteti mbi
individin, nëpërmjet të pasqyrimit të depersonalizimit, tjetërsimit apo zvetënimit të
tipareve humane të njeriut. Ai arrin që dukurinë e totalitarizmit dhe të dhunës ndaj
shpirtit, të shprishjes shpirtërore të individit e kolektivititetit ta vrojtojë përbrenda.
Është ky vrojtimi që na kujton vrojtimin orvelian e kafkian. Është kjo vepër ku
gjejmë të bashkuar dy kohë, të djeshmen dhe të sotmen e brezit të heroit kryesor.
Babai kishte jetuar në një kohë, kur njerëzit qorrazi dinin të lavdërojnë, por jo të
gjykojnë, kurse tani kishte ardhë një kohë kur njerëzit jo se dinin të gjykojnë, por
dinin të ndëshkojnë. Udhëtimi i Babait nuk është vetëm udhëtim nga një kohë në
një kohë tjetër, por edhe udhëtim nga një botë në një tjetër.”Të dy rrjedhat paralele
në profilizimin e njërës botë që thuhet dhe asaj që nënkuptohet, që synohet, i lidh
një parabolë kodesh të ditura dhe të paditura dhe që komunikojnë me njëratjetrën”. 2
Bëhet fjalë për roman, ku vijnë në shprehje elemente të njohura të modernies si:
ndjenja e vetmisë, zhgënjimit, tjetërsimit, që karakterizojnë Babain, ashtu siç vjen
në shprehje edhe monologu i brendshëm, funksionalizimi i përroit të ndërgjegjes,
dashuria që e ruan njerëzoren, aktivizimi i miteve, ironia, ambiguiteti si dhe ankthi
i të jetuarit në një kohë, kur deklarohet “vdekja e Zotit”. Romani shquan edhe me
praninë e diskurseve të ndryshme ose me pluralizmin diskursiv, që është dëshmi e
1
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intelektualizimit të tij. Në roman nuk mund të mohohet edhe prania e elementeve të
postmodernies, sidomos nëse pranohet teza se posmodernia paraqet një zgjatim të
modernies, gjegjësisht paraqet një variant të saj, tezë kjo që është më e afërt për
letërsinë bashkëkohore shqiptare, ku këto dy estetika krijuese paraqiten, pothuajse,
në të njëjtën kohë. Kështu, kodifikimi i dyfishtë (double coding-u), është një tipar
që e gjejmë në veprën e Lekës, meqë romani është i destinuar edhe për elitën edhe
për masën, pra ofron dy nivele të leximit që, sipas U. Ecos, nënkuptojnë edhe dy
tipa lexuesish: lexuesin model dhe lexuesin “e pasher”.3
Bota paralele e pasqyruar në roman, nëpërmjet të armës së alegorisë, mundëson të
krijohet një përshtypje e përgjithshme mbi botën reale. Autori, me një gjuhë
metaforike, godet një sistem të mbrapshtë, që kishte bërë që njerëzit të jenë butonë
të tij. Bota me të cilën ballafaqohet heroi i veprës është botë që na kujton botën
reale, botën aktorët e së cilës ishin mishëruar me të shëmtuarën deri në atë masë sa
që ajo ishte bërë realitet i vetëm që njihnin. Pra, atyre ju mungonte,jo vetëm fuqia,
por edhe sytë, jo vetëm arsyeja, por edhe zemra.
Pasi Shqipëria përjetonte përmbysjen e një sistemi të egër gjysmëshekullor, kur
tronditen shumë vlera morale e filozofike, romani i Arian Lekës na kthen te shtyllat
e rëndësishme të moralit njerëzor dhe filozofisë së krishterë. “Imagjinata e bujshme e narratorit, shpërthen kohë dhe hapësira, duke thyer të gjitha tabutë e mundshme, dhe kështu krijon, përmes një figurimi figuracional gamën tematike të
dhembjes njerëzore”. 4Bëhet fjalë për roman që shtron një sërë çështjes, të cilat
mund të lexohen dhe interpretohen nga aspekte të ndryshme, si nga aspekti psikologjik, filozofik, historik, etik, religjioz . . .
Botët paralele të paraqitura në roman, sado që nuk janë edhe aq të ndryshme sa për
t`ia pasur lakmi njëra - tjetrës, paraqesin një mundësi për t`u njohur me realitetin
shqiptar të një gjenerate, e cila u rrit dhe u formua në një mendësi të caktuar dhe që
mbërrini moshën e vet të pleqërisë në një sistem tjetër, përshtatja me të cilin nuk
ishte e lehtë. Kronotopi i ri, në të cilin u gjend heroi i veprës, paraqet një lloj purgatori ku ai, do të vetërrëfehet dhe vetëgjykohet, i vetëdijshëm se s`kish arritur të
mbetet imun ndaj kategorisë së denoncuesve të llojeve të ndryshme, që sistemi me
të madhe i kish prodhuar.
Babai filloi të vetëdijesohet se mëkatet e të kaluarës, i ktheheshin si bumerang. Ai
vjen në përfundim se:“. . . ndeshjet midis breznive dalin gjithmonë barazim”,5 pra
se çke bërë do të të bëjnë, diçka që dëshmon mbështetjen në filozofinë biblike, sipas së cilës mos ia bëj të afërmit tënd atë, që të tjerët nuk dëshiron të ta bëjnë ty.
Në mjedisin e ri, për të cilin nuk ishte i sigurt se e ishte realitet apo vetëm iluzion,
Babai do të ndjejë mprehjen e shqisave tjera, të cilat i mundësojnë të sheh brenda
vetes atë që s`kish mundur ta sheh më parë. Ai paraqitet në një moshë e pozitë, kur
askush nuk kishte nevojë për të, kur i ati dhe e shoqja kishin vdekur, i biri kishte
jetën e vet, kurse nipi, të cilit ia kishte dhënë veshkën e tij, jetonte jashtë vendit.
3

Umerto Eco, Si shkruaj, AIKD, Prishtinë, 2003, f. 86.
Ismet Aliu, “Kreativiteti i një proze polidimensionale”, Ars Poetika, nr. 18, (prill) 2009, fq. 116-117.
5
Arian Leka, Gjarpri i shtëpisë, Ideart, Tiranë, 2002, f. 185.
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Bota në të cilën papritmas u gjend, jo se dallonte nga bota prej së cilës vinte, por
ardhja në këtë botë paralele, i mundësonte atij më mirë të pikaste të shëmtuarën e
mjedist, nga i cili vinte. Edhe në realitetin e ri, Babai pa se kishte qorra të llojeve të
ndryshme, të cilët pa menduar pranuan të hyjnë në vallen e madhe dhe të mbarojnë
në humnerë, rrugë kjo që ai nuk e zgjodhi, pavarësisht se nuk arriti ta ndryshojë fatin e tij. Ai u kthye në shtëpinë e ëndërruar, dera e së cilës nuk iu hap. Në vend të
saj,iu hap dera që e ruante Petër Shani (Shën Pjetri).
Memoria është shumë e pranishme në roman. Autori, sikur nis nga bindja se: “...
përvoja estetike është e pandashme nga memoria, konteksti, domethënia e fatit
kush jemi, ku jemi si edhe nga tërësia e gjithë asaj që ka ndodhur më parë”.6 Protagonisti shërbehet me kujtesën e fragmentuar, e cila e kthen në episode të caktuara
të jetës së tij, kryesisht në ata që lidhen në raportin e tij me të birin. Kujtesa, kryesisht lidhet me qytetin bregdetar me një të kaluar të pasur historike dhe me punën e
marinarit, që i pat mundësuar të jetojë mes tokës e detit. Zhytësi i pasionuar pas
thellësive të detit, vetëm aty gjente atë që kërkonte nga jeta, lirinë që i qe vjedhur
brezit tragjik, të cilit i takonte. Por, Babai kujton se jeta e marinarit i kishte edhe
sfidat e veta. Derisa të tjerët e konsideronin si fat mundësinë e tij për të parë atë,
nga e cila të tjerët qenë të privuar, ai e dinte se sa e vështirë ishte të shohësh diçka
që duhet ta fshehësh, diçka që është “mollë e ndaluar”.
Babai shumë herë e kishte përjetuar vështirësinë e kalimit të pragut, vështirësinë e
braktisjes së asaj që ia ofronte thellësia e detit, për t`u kthyer në bregun e bunkerëve. Te shohësh një botë, në të cilën nuk ke hise, gjegjësisht pjesë e së cilës mund të
jesh vetëm nëse ia kthen shpinën asaj që për ty është e shenjtë, është tepër e vështirë. Syri magjik që kish sjellë nga një prej udhëtimeve të tij, ia kujtonte se sa e largët ishte ajo botë, që ai kishte rastin kohë pas kohe ta shikojë, por jo edhe ta jetojë.
Babai kujton se sa herë kish tradhtuar shtëpinë e dytë- anijen, për t`u kthyer gjithmonë te shtëpia e parë, ku e priste e shoqja e i biri. Ishte miti i vartës ai që i jepte
kurajë Babait. Ai kthehej atje ku e thërriste zëri i brendshëm, në shtëpinë e tij, duke
mbetur fanar i saj, gjarpër – mbrojtës. Për Babain, shtëpia nuk është vetëm sinonim
i hapësirës, por edhe i kohës, pra është një kronotop që nuk mund të këmbehet me
asgjë në botë.
Duke u gjetur në një moshë të shtyrë, Babai jeton më shumë me të kaluarën, sesa
me të tashmen. Ai kthehet në të kaluarën për të gjetur fillin e gabimit në raportet e
tij me të birin, raporte këto që çuan deri në largimin e tij nga shtëpia, që vet e kish
ndërtuar. Për Babain, mbrojtësin e vatrës, jeta jashtë asaj që kish mbrojtur tërë jetën, ishte e pakuptimtë, ishte mundim, dënim, vdekje për sa gjalli. Ç`mëkat paguante: të babait që e çoi në azil; të Penelopës së tij që e kish pritur tërë ato muaj
mungese, të priftit që e denoncoi, . . . Ai ishte i sigurtë se çdo gjë paguhet në këtë
apo në atë jetë, se çke bërë do të ta bëjnë.
Bota në të cilën u gjend Babai ishte udhëtim në purgator, një mundësi që të vetëpastrohet nga mëkatet, për të cilat s`ishte menduar më herët. Ai gjykon e vetëgjyko6

Barbara Herrnstein Smith, Contigencies of value:Alternative Perspectives of critical theory, Harvard
University Press, 1988, f. 69.
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het, duke mos mundur të jep përgjigje në shumë pyetje, që e mundojnë më shumë
se mbesin pezull. Atë e mundonte pseja e largimit të tij ngë shtëpia me dhunë nga i
biri, pavarësisish se këtë pse nuk ia kishte parashtruar më parë vetes në raport me të
atin.
Mjedisi i ri në të cilin u gjend, e bindi se kishte nevojë, më shumë se për të parë të
tjerët, të sheh vetveten. Babai kujton të kaluarën e tij, e cila karakterizohej me
zhytje në thellësi, por jo edhe me ngritje, meqë në mjedisin ku fati ia kish caktuar
të jetojë, “... rruga për lart bëhet me zvarritje. Me bythë a me bark, sipas llojit.7 Në
mjedisin ku u gjend, Babai filloi ta humb ndjenjën mes reales dhe ireales, mes asaj
që shihte dhe asaj që ëndërronte, mes imazheve dhe iluzioneve. Ai ishte gjendur në
një vend, ku duhej t`i harrojë ata mëtanë, meqë këtu ishin ata që ishin e jo ata që
kishin qenë dikur. Babai me kohë mësoi të flasë me zë të ulët, ashtu siç filloi të
mësohet se ka gjëra, që i takojnë vetëm atij e që duhet t`i fsheh nga të tjerët. Ai qe
bindur se humbja e një shqise i forcon shqisat e tjera, se ndonjëherë edhe nëse nuk
je i verbët, duhej ta mësosh verbërinë.
Babai me kohë kuptoi se edhe të verbrit dallonin mes veti. Ata jetonin të ndarë,
njëra palë gjendej këtej e tjetra matanë, jetonin në kate të ndryshme dhe ishin të
verbuar të shkallëve të ndryshme si: të verbuar nga injoranca ose budallallëku; të
verbuar nga kamja, smira e ligësia; të verbuar nga dashuria si dhe kategoria e të
verbuarve nga drita ose nga librat. Këta ishin mëkatarë më të mëdhenj, meqë të dalldisur nga leximin i librave, kishin hapur sytë e tyre, e mëkatar akoma më të mëdhenj konsideroheshin ata që kishin shkruar libra, meqë ata hapnin jo vetëm sytë e
tyre, por edhe të të tjerëve.
Duke u gjetur në mjedisin e ri, Babai pat mundësi të gjykojë mbi të kaluarën e tij
dhe të mjedisit ku pat jetuar. Ai e kishte shijuar se sa e vështirë është të jetosh në
një vend, ku çdo gjë që të servohet është e përzgjedhur nga të tjerët, të cilët përzgjidhnin edhe veprat letrare që mund t`i lexosh. Ai tani bindet se sa e ngushtë kishte qenë bota në të cilën kishte jetuar, bota që në emër të barazisë, kishte pranuar
mjerimin e skajshëm, jo vetëm material.
Rrjeti intertekstual në të cilin mbështetet romani i Arian Lekës është mjaft i pasur.
Prania e vetëdijes religjioze, e mitit dhe vetëdijes mitike, si dhe prania e kohës historike në këtë roman vihet në shërbim të pasqyrimit të qenies individuale dhe kolektive. Kështu, nëpërmjet të ceremonive që organizonin të verbrit për t`u përshëndetur me diellin, autori dëshmon mbështetjen në kultin e diellit.
Në ndërtimin e personazhit kryesor, autori shërbehet me rimarrjen e totemit të
gjarprit të shtëpisë, një nga figurat më të njohura të mitologjisë sonë. Dialogu letrar
me mitin e gjarprit, që paralajmërohet me titullin e romanit, si element i paratekstit,8 sado që në vepër nuk përmendet fare, nuk është e vështirë të nënkuptohet, ashtu siç nuk është e vështirë të hetohet se, më tepër se në mitin e njohur ilir, autori
mbështetet në mitin mbi djalin plangprishës, i njohur me më tepër versione, mbi të
7

Arian Leka, op.cit.,f. 143.
Sipas, Gerard Genette, (Paratexts, Cambridge University Press, Cambridge, 1997), titulli si edhe te
gjithë të dhënat e tjera që i paraprijnë tekstit, paraqesin paratekstin e tij.
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gjitha me atë biblik.9Sigurisht, miti në vepër paraqitet si i rifunksionalizuar, gjegjësisht pëson risemantizim e transformim, meqë “çdo epokë ka mitet e veta të parapëlqyera, ka mitologjinë e saj. 10
Miti i gjarprit, që është simbol i shëndetit, mbarësisë, pjellshmërisë, personifikim i
shpirtit të të ndjerit, mbrojtës i vartës e i shtëpisë, sado që i transformuar, lidhet me
protagonistin e veprës dhe lidhjen e tij me shtëpinë, vatrën. Transformime akoma
më të mëdha përjeton miti biblik i djalit plangprishës. Derisa në mitin biblik, djali
është ai që braktis shtëpinë, që pastaj të kthehet i penduar dhe të falet nga i ati, në
veprën e Lekës, djali e detyron të atin ta braktisë shtëpinë. Derisa në mitin biblik,
djali falet nga babai dhe pranohet në shtëpi, në romanin e A. Lekës është Babai ai
që dëshiron të kthehet në shtëpinë, që vet e kishte ndërtuar. Sigurisht, ky transformim që pëson miti lidhet me rrethanat e reja shoqërore, të cilat bëjnë që koka e dikurshme e shtëpisë, ta humb rolin dhe respektin që ka pasur, jo vetëm në historinë
biblike, por edhe në familjen tradicionale shqiptare ku, sipas Kanunit, plaku ka
kryet e vendit dhe fjala e tij është fjalë e fundit.
Në mitin biblik djali falet, pavarësisht mëkatit që kish bërë, meqë falës është babai,
pra prindi, kurse në rastin e romanit të A. Lekës, kthimi i Babait kushtëzohet nga
“falja” që duhet t`ia bëjë i biri, i cili kishte qenë dashuria më e madhe e jetës së tij,
madje edhe motivi i jetesës edhe në situata dramatike. Kjo, meqë dashuria baba-bir,
si dashuri pa kushte, dallon nga dashuria bir - baba. Në monologun e brendshëm,
Babai pranon mëkatet ndaj të tjerëve (të atit, të shoqes, priftit Gjon...), por nuk
mund të gjejë mëkate ndaj të birit. Ai dënohej me dënimin më të rëndë të mundshëm nga ai, të cilit i kishte falë dashuri pa kushte. Rruga e pastrimit moral e
mësoi Babain se mëkati që kish bërë ndaj të atit, i kthehet nga i biri. Sido që të jetë,
mëkati shpaguhet, sadoqë jo nga paraardhësi, por nga pasardhësi. Babai bindet sekjo përzënie duhet të jetë fillim i hakmarrjes së të atit ndaj tij dhe jo hakmarrje e të
birit.Ai vazhdonte të bisedojë me babain e tij të vdekur, i cili për çdo natë i fanitej
në ëndërr, duke ia vjedhur qetësinë.
Babai e do vdekjen, vetëm meqë beson se, sikurse ai, edhe i biri pas vdekjes do ta
deshte më shumë seç e kishte dashur derisa qe gjallë. Ai besonte se vdekja është
njëlloj rilindje dhe se ia vlen të përqafohet pa frikë, vetëm meqë ruante besimi se
pas vdekjes, i biri do ta vizitonte rregullisht në banesën e tij të fundit, prej ku do
tëmund të dëgjonte lutjet e të birit, ashtu siç dëgjonte lutjet e tij i ati në varr, ku rregullisht i shpiente duhan e raki.
Pastrimi shpirtëror i mundësoi Babai të hap sytë para shumë të vërtetave, mbi të
gjitha ta kuptojë se ndëshkimi, pavarësisht se a nis në qiell a në tokë, ai përherë
ndodh, diçka që na kujton konceptin kutelian. Babai besonte se koncepti fetar mbi
shpagimin për veprat e bëra, vlen për të gjithë, sadoqë ishte i vetëdijshëm se: ”. .
.vrimat e shoshës së Perëndisë janë më të imta se vrimat e shoshës sime”. 11
9
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Gjithsesi, mbështetja e romanit në botëkuptimin fetar ose në filozofinë e krishterë
nuk është e vështirë të hetohet. Jo rastësisht, romani fillon me një citat të markuar
nga Libri i shenjë, që luan rolin e motos. “Atij që ka do t`i jepet dhe atij që nuk ka,
do i merret edhe ajo që ka” (Mateu, 25, 29 (shëmbëlltyra e talentave).
Romani është metaforë e nevojës për vetëpastrim, për të cilën ka nevojë çdo besimtar që shpreson hapjen e dyerve të parajsës. Babai, që ishte mësuar me udhëtime të
shpeshta e të gjata në det, i frikohej udhëtimit për në qiell, meqë e dinte se për dallim nga deti që të mban, qielli di të të lëshojë. Ai e dinte se verbimi i kish filluar
nga zemra dhe se edhe rilindja do t`i fillonte nga zemra, nga ndenjat.
Takimi me Ptolemeun dhe dialogu me të paraqet një nga fragmentet më të bukura
të romanit. Kjo bisedë e shtyn Babai të mendojë rreth misionit të prindit. Në mesazhet dhënë nga Ptolemeu, nuk mund të mos lexohet mbështetja fetare. Ishin këto
mesazhet: mos i urre të tjerët, kur janë të shpifur; mbill pemë për t`u shërbyer e jo
për të të shërbyer – vetëm kështu do të jesh i larë me Zotin; mos vdis pa vdekur;
mos i shih gjërat nga afër, as nga brenda mos i shih, nëse nuk do t`i humbasësh për
fare; mos e gjyko tët bir; mos ia kujto tjetrit të mirat që ia ke bërë; mos i trazo të
ikurit dhe harroji.
Mbështetja në Librin e shenjtë dhe në filozofinë e krishterë hetohet edhe nëpërmjet
të perzonazhit të Pjetër Shanit, portierit që e priti Babain në spital dhe që e orientoi
në korridorin e gjatë –tunelin e vetëpastrimit, purgatorin. Po këtë personazh e gjejmë edhe në fund të romanit, meqë ai ia hap Babait derën. Figura e Pjetër Shanit,
na kujton figurën biblike të Shën Pjetrit, rojtarit të dyerve të parajsës, që synohet
pas pastrimit moral, pas rilindjes.
Lexuesin e provokon edhe figura e Mjeshtrit, i cili te të verbrit ngjallte syrin e
brendshëm, besimin në ringjalljen e tyre, duke i shtyrë kështu që t`i korrigjonin gabimet e mëparme. Ishte ai që me lojën e emrave, ju jepte mundësi të zgjidhnin rilindjen ose vdekjen. Figura e tij herë mitizohet e herë çmitizohet. Kështu, derisa në
fillim ai është i padukshëm, më vonë zbret në mesin e të verbërve. Banorët e spitalit të të verbërve i besonin verbërisht fjalës së Mjeshtrit të tyre – Mesisë, atij që
përhapte besimin e krishterë të ringjalljes ose rilindjes, atij që kishte zbritur nga
kryqi.
Babai përjetoi zgjimin, pastrimin moral si kusht për të rilindur. Pas këtij pastrimi,
ai mund ta meritonte datën e 24 dhjetorit ndajnatë, datën që na kujton vigjiljet e
Krishtlindjes. Protagonisti i veprës, Babai është personazh që pëson ndryshime në
vepër, kryesisht të natyrës së brendshme, pra sipas tipologjisë formale hyn në kategorinë e personazheve dinamike. 12
Romani Gjarpri i shtëpisë i Arian Lekës mbetet i veçantë edhe me gjuhën, me të
cilën shërbehet. Pos leksikut shumë të pasur dhe një sintakse mjaft të veçantë, në
roman vjen në shprehje edhe aktivizimi i një leksikut trivial, gjegjësisht përdorimi i
fjalëve nga përditshmëria ose fjalëve vulgare, gjë që dëshmon në lloj dekanonizimi
12
Cvetan Todorov, “Personazhi” në Fjalori enciklopedik i shkencave të ligjërimit (Osvald Dykro,
Cvetan Todorov),
Rilindja, Prishtinë, 1984, f.372-373.
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të gjuhës letrare. Sigurisht, kjo prirje shpreh tendencën për një lloj lirie edhe në vokabular, liri kjo me të cilën i kundërvihet standardizimit të gjuhës dhe jetës në kohën e diktaturës. Këtë dukuri e hasim te një pjesë e krijuesve të kohës sonë, sidomos të brezit të autorit.
Romani “Gjarpri i shtëpisë” me fuqinë e vet metaforike, me veçantitë e narracionit
e gjuhës është një dëshmi e emancipimit të romanit bashkëkohor shqiptar dhe shtigjeve që hap ai. Është ky roman që dëshmon se autori: “. . .përmes letërsisë që
shkruan, jo vetëm shlyen llogaritë me të kaluarën socrealiste, por edhe punon për
ta kthyer vendin në rrjedhat kulturore dhe estetike të Evropës, që i takoi dhe i takon”. 13
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POETIKA DHE ESTETIKA E
LASGUSH PORADECIT
ABSTRAKT
Estetika e Heideggerit, në raport me estetikën subjektiviste të Kantit, është
antiestetikë. Sipas tij, arti është poezi, kurse poetikja është diktati i qenies i
pozicionuar në gjuhë. Në projektin e tij për desubjektivizimin e shijes, Heideggeri
distancohet nga nocionet thelbësore të estetikës subjektiviste, siç janë shprehja e
përvojës dhe afektiviteti. Më saktë, nocionet shënojnë konfrontimin pozitiv midis
gjuhës së poezisë dhe ekzistencës së subjektit. Formula e tij Unë nuk e flas
gjuhën, por gjuha më flet, më shpreh mua, shënon faktin që gjuha nuk është
shprehje e subjektit, por i paraprin subjektit. Pra, gjuha është fenomeni më i
rrezikshëm që skajshmërisht lidh tokën – qiellin, kaosin – kosmosin, mikrokosmën – makrokosmën etj. Një ndërlidhje e mundshme oksimoronike, që
realizohet përmes një ndërlidhjeje sublime të të kundërtave, e zbulon të vërtetën e
objekteve, e zbulon të fshehtën e qenies ose, siç shprehet Poradeci, të fshehtën e
të fshehtës. Në kontekst, Heideggeri i ka interpretuar ata poetë të cilët mendojnë
(Helderlin, Rilke, Rembaud etj.), ata poetë të cilët në veprat e tyre poezia ishte
problemi më i madh. Në tekstin e tij Mbi poezinë e Lasgush Poradecit, Eqrem
Çabej shprehet: Ai i ngjan poetëve si Helderlin, Rilke, Trakl etj.
Fjalët çelës: poetika, estetika, metafora, oksimoroni, poezia, sinestesioni, etj.

*
**

Hyrje
Është tejet intriguese estetika e Kantit kur bën pozicionimin e parametrave të vlerësimit të kategorive estetike me strukturë subjektive. Sintagma terminologjike shqisa e unifikuar flet për faktin se ne posedojmë shqisë të përbashkët në perceptimin e
gjërave. Mirëpo, ekziston edhe një moment tjetër që lidhet me pyetjen epokale,
është pyetja: Ç’është ajo që i bashkon aftësitë tona shqisore? Kanti thekson shqisën
unitare, pra shqisën e përbashkët (sensus communis) që zakonisht shpjegohet përmes një strukture transcendentale. Mirëpo, ekziston edhe kundërthënia sepse shqisa
është çështje e strukturës empirike. Shqisa është pasive; shqisa nuk është aktive.
Por, imazhi, pra shenja e dhënë, është gjithmonë në lëvizje, është dinamike, është
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në proces, është metaforë e një semiotike të gjallë që ç’do herë përsëritet nga e para. Në kontekst, si metaforë, imazhi mund të evokojë një herë të vetme e nëse përsëritet kalon në rendin simbolik, bëhet simbol. Prandaj, në poezitë e Poradecit është
e nevojshme që metafora të kuptohet si fenomen njohës më i gjerë se simboli në
kuptimin që simboli mund të bëhet metaforë dhe metonimi (nëse metafora definohet si izotop i metonimisë), e metafora dhe metonimia nuk mund të bëhen simbol.
Nga Fjalori i simboleve, mund të verifikojmë dhe të interpretojmë kuptimet simbolike të figurës Nositi, mirëpo asnjëherë nuk do të mund ta përcaktojmë figurën
simbol Nositi ashtu siç është krijuar në poezinë e Poradecit. Prandaj, nëse duam të
depërtojmë në thellësitë e poezisë së Lasgushit, është e nevojshme të pranohet fakti
që metafora nuk është vetëm një figurë stilistike, por edhe një fenomen gjuhësor tejet i zgjeruar. Prandaj vlen të thuhet që poezia e Poradecit kërkon një praktikë të
atillë teorike ku simboli, oksimoroni, sinestesioni dhe shenja – ikonë, së bashku janë fenomene metaforike, ndërsa metafora imazh transmitues i vlerave estetike. Pra,
metafora është një instrument gnoseologjik për t’i afruar dallimet, kurse rezultati i
dallimeve të përafruara është oksimoroni, figurë kjo që ndërlidh leksemat opozitare
si metafora emëruese. Oksimoroni është fenomen më i fuqishëm gjuhësor që tregon
vijën deri ku mund të shkojnë predikatet dhe atributet. Në kontekst, ka një fenomen
metaforik që zhduk vijën ndarëse të leksemave. Është sinestesioni si një oksimoron
ekstrem ku kontaktohen dy sema që nuk mund të zbërthehen më tutje. Të atilla janë: ngjyra, tingulli, aroma, përjetimet përmes prekjeve etj.
“Nëse fjalët përmes të cilave i emërojmë ngjyrat, janë elementet e fundit që shprehin një kuptim, është e logjikshme që nuk mund të krijohen metafora sepse brenda
në tekst, nuk ka semema. Ato duhet të kërkohen jashtë tekstit. Pra, problemi i sinestesionit i takon psikologjisë”.1
Sipas shembullit të simbolistëve, poezia e Poradecit dallohet për krijimin e efekteve sinestetike, të cilat mund të dekodohen nga jashtë me ndihmën e kodeve të përcaktuara socio-kulturore. Prandaj themi se poezinë e Poradecit duhet lexuar përmes
një metafore tejet të zgjeruar, përmes një metafore që në vete ngërthen simbolin,
oksimoronin, sinestesionin dhe shenjën- ikonë.
Suma summarum, e shoh të arsyeshme të vë në funksion të elaborimit idenë epokale të Lyotardit: “Modernizmi ishte në kërkim të asaj që nuk mund të shfaqet, edhe
atë përmes formës estetike si një plotësim i asaj që nuk mund të shfaqet”.2

Poetikë dhe Estetikë
Fakti që u kthye në kohë për të studiuar filozofinë dhe estetikën parasokratike,
Heideggeri arriti të afrojë filozofinë dhe estetikën metafizike më afër ekzistencës.
Është merita e tij që e definoi hermeneutikën si strukturë të qenies e realizuar ose të
vetëpozicionuar përmes gjuhës, përmes asaj gjuhe të thjeshtë, pragmatike, të gjallë.
1
2

Jean Cohen, Structure du langage poetique, Paris, 1966, f. 27
Simon Malpas, Jean-François Lyotard, London and New York, 2002, f.25)
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Estetika e Heideggerit, në raport me estetikën subjektiviste të Kantit, është antiestetikë. Sipas tij, arti është poezi, kurse poetikja është diktati i qenies i pozicionuar në
gjuhë. Në projektin e tij për desubjektivizimin e shijes, Heideggeri distancohet nga
nocionet thelbësore të estetikës subjektiviste, siç janë shprehja e përvojës dhe afektiviteti. Më saktë, nocionet shënojnë konfrontimin pozitiv midis gjuhës së poezisë
dhe ekzistencës së subjektit. Formula e tij Unë nuk e flas gjuhën, por gjuha më flet,
më shpreh mua, shënon faktin që gjuha nuk është shprehje e subjektit, por i paraprin subjektit. Pra, gjuha është fenomeni më i rrezikshëm që skajshmërisht lidh tokën – qiellin, kaosin - kosmosin, mikrokosmën - makrokosën etj. Një lidhje e mundshme oksimoronike, që realizohet përmes një ndërlidhjeje sublime të të kundërtave (p.sh. dhembshurisht e ëmbël), zbulon të vërtetën e objekteve, zbulon të fshehtën e qenies ose, siç shprehet Poradeci, të fshehtën e të fshehtës. Në kontekst,
Heideggeri i ka interpretuar ata poetë, të cilët mendojnë (Helderlin, Rilke, Rembaud etj.), ata poetë, të cilët në veprat e tyre poezia ishte problemi më i madh. Në
tekstin e tij Mbi poezinë e Lasgush Poradecit Eqrem Çabej shprehet: Ai i ngjan poetëve si Helderlin, Rilke, Trakl etj.
“Në Gjermani është çudi se ka qenë një shkrimtar i lindur që më 1770, Holderlin, i
cili në jetën e tij letrare fort të shkurtër ka nxjerrë harmonira që u afrohen këtyre të
sotmeve. Në kohët e fundit Rilke, Stefan George e disa të tjerë, janë përfaqësuesit e
vjershës moderne gjermane... Ja, pra, poetët që janë produkt i kohës moderne, bir i
së cilës është dhe Lasgush Poradeci”.3
Në fakt, Heideggeri e definon artin përmes estetikës ontologjike, ngjashëm me Nikolai Hartmannin, i cili – duke e ndarë veprën artistike në dy plane, në planin material dhe në planin metafizik – e themeloi estetikën ontologjike. Në kontekst, edhe
Heideggeri e ndan veprën artistike në dy plane, por tek Heideggeri planet nuk lidhen me njëri-tjetrin, por përplasen në dy faktorë fundamentalë: toka dhe bota, toka
dhe qielli, kaosi dhe kosmosi. Gjithnjë sipas Heidegger-it, vepra artistike është zbulim sublim, në të cilën zhvillohen përplasjet midis kategorive të kundërta. Ngjashëm me Heraklitin, i cili e definoi logosin si një shkrirje funksionale të të kundërtave. Pra, arti krijohet në momentin kur shfaqet çasti sublim, kur zbulohet ndritësimi i gjërave të fshehura, kur materia kalon, shndërrohet në energji. Në këtë mënyrë, zbulohet e vërteta e të vërtetës, në përplasje, në dridhje, në tension të thellë,
ndritësohet fshehtësia e qenies. Pra, e vërteta është objektive dhe ekziston si e tillë.
Sipas Heideggerit, poezia është gjuha e parë e popujve, ndërsa poetët barinjtë që e
ruajnë qenien. Poetët, jo vetëm që janë në ekzistencë, por ata ndodhen në fillesat e
saj. Në kontekst, parashtrohet pyetja “Kush e krijon të vërtetën apo fshehtësinë e
fshehtësisë?”. Të vërtetën nuk e krijon poeti, sepse poeti është subjektiv, ndërsa
vepra artistike nuk është objekt fizik, por është vepër arti në të cilën e vërteta shfaqet spontanisht. Kjo do të thotë se vepra e artit nuk është shprehje e artistit, por
është shprehje e të vërtetës që natyrshëm pozicionohet në vepër. Heideggeri mendon se artistët e mëdhenj shkrihen me artin e tyre, saqë vepra e artit shndërrohet në
3

(www.google//Çabej, Mbi poezinë e Lasgush Poradecit)
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një lloj depersonalizimi a indiference. Pra, arti është ontocentrik. Me vet faktin që
ne pozicionohemi para imazhit, e vërteta ontologjike, si akt sublim, ndodh midis ne
dhe veprës. Në këtë mënyrë, ne i përfitojmë bindjet më të thella për ekzistencën,
për gjërat që janë çdo ditë me ne, brenda nesh dhe për ne.
Në Estetikë realizimi i kritikës subjektiviste funksionalizohet përmes tre elementeve kyçe të subjektivitetit: përvoja shqisore, kënaqësia dhe e bukura. Tendenca e
Heideggerit është që elementet kyçe të distancohen nga arti, që ashtu të dalë në sipërfaqe pastërtia ontologjike e gjërave. Ideja fenomenologjike e Husserlit, kthimi
kah bota e jetës, kah e vërteta e të vërtetës, është në funksion. Kjo është kështu,
sepse në estetikën tradicionale është e njohur hegjemonia e subjektit. Desubjektivizimi i shijes realizohet duke i mohuar nocionet kyçe të estetikës subjektiviste, siç
janë shprehja e përvojës së shijes, përjetimi dhe e afektiviteti. Në këtë mënyrë funksionalizohet përvoja e të vërtetës që ndryshon nga përvoja metafizike, dominante
kjo e estetikës subjektiviste. Në këtë kontekst, forca e poezisë së Poradecit është në
gjithëpraninë ose në plotninë e saj në raport me konkreten, në të cilën shfaqet përjetësia e të kundërtave ekstreme, siç janë: toka – bota, toka – qielli, kaosi – kosmosi, pikëllimi – gëzimi etj. Shembull tipik është figura e Nositit, që në vete ngërthen
simbolikën dhe oksimoronin, është një figurë (metaforë) semiotike e gjallë, që nuk
e pranon diktatin e metafizikës ndaj materies ose objektit. Perceptimi i kësaj figure
vetëflijuese nuk mundet të jetë subjektiv. Figurën e Nositit nuk mund ta perceptojmë si një të vetme. Estetikisht mund ta perceptojmë në lëvizje ose si një figurë
oksimoronike, që manifeston ndërlidhjet. Në dukje, pikëllimi dhe gëzimi:
Pa nis ah! gjirin t’a godas
Dh’ e hap ah!- gjirin më një ças...,
Dh’i nginj ah! zogjtë – e vdes me gas!...4
Pra, jo si figurë metafizike, por si një figurë në lëvizje që krijohet nga ndërlidhjet
tensionale, si një figurë sublime dhe historike. Në fakt, figura e Nositit është formë
estetike tragjike, në thelb e bukur që lëviz kah sublimja, është ai krah i sistemit të
kategorive estetike që kaherë tensionohen me objektin fizik, pra me botën, por
kurrë nuk e dominojnë, thjeshtë janë pjesë përbërëse e ritmit të saj.
Tani, të kthehemi tek Heideggeri. Antiestetizmi i tij është i lidhur ngushtë me kuptimin që është problematik me nocionin perceptim estetik (aisthesis). Duke e përjashtuar një nocion të tillë, ai distancohet nga disa “modernistë”, të cilët veprën artistike e perceptojnë si fenomen subjektiv, si aisthesis të pastër thellë të inkorporuar
në rrafshin shqisor të artit. Nëse estetika bazohet në kategorinë perceptim, atëherë
përveç recipientit, është e nevojshme të funksionalizohet edhe ekzistenca e subjektit krijues. Në shkrirjen e ekzistentëve rezulton relativiteti kohor, ku arti humb në
aktualitet. Kjo do të thotë se arti ngadalë, por sigurt, vdes në kohë, por mbetet funksionale vepra në përjetësi. Pra, arti nuk mund të ekzistojë në formën e dhënë të
objektivitetit historik. Në këtë kontekst parashtrohet pyetja: Çfarë ndodh me artin,
4

Lasgush Poradeci, Vepra Letrare, Tiranë, 1990

~200~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

me poezinë, kur kategoria e saj thelbësore perceptimi, përjashtohet nga modusi i
saj? Çfarë ndodh nëse vepra dislokohet nga elementet e subjektivitetit, pra nga krijuesi, recipienti dhe perceptimi? Ndodh funksionalizimi i ontocentrizmit, ku shijuesi tërhiqet nga akti sublim, nga e vërteta e të vërtetës ose nga fshehtësia e fshehtësisë. Pra, zbulohet qenia për tjetrin dhe qenia në ndërlidhje me tjetrin, si përjetësi historike.
Ses’ dashuronja – as un’ as ti,
Po dashuronte dashurija:
Një dashuri – një fshehtësi
M’e e fshehur sesa fshehtësija.5
Poezia e Poradecit është fenomen i tillë që vetvetiu e vendos të vërtetën e qenëzuar.
E, ç’ndodhë me recipientin? Përmes kontaktit sublim, recipienti e tejkalon subjektivitetin duke “qëndruar” në ekstazë. Edhe pse shndërrohet në një lloj transmituesi,
përsëri mbetet pjesë integrale e të vërtetës objektive. Sipas Heideggerit, kontaktin
nuk e interpretojmë si procedim kognitiv ose perceptiv të subjektit në botën objektive. Kontakti është aq thellë i rrënjosur, saqë dikotomia subjekt – objekt shkrihet.
Në veprën artistike kontakti nuk ekziston, por kontakti ose çasti i përshkëndritur
zhvillohet midis ne dhe veprës, duke u rizbuluar kështu e vërteta ontologjike. Në
këtë kontekst poezia e Poradecit, përmes rizbulimit thelbësor të gjërave ekzistuese,
tregon në faktin që ne në mënyrë implicite jemi pjesë e konstituimit të botës. Duke
e parafrazuar estetikën e Heideggerit në poezinë e Poradecit, kemi parasysh faktin
që kontakti është zero, por nuk është hiçi. Janë këto kuptime të fshehura nga tradita, e që bëhen të dukshme përmes kontaktit sublim. Pra, poezia e tij, në esencë,
është sublime, sepse gjërat e fshehura nga tradita i bën të dukshme, i ndritëson ato
në botët tona historike. Në këtë funksion është ideja sublime e artit lasgushian “Të
shfaqet, të bëhet e dukshme ajo që nuk mund të shfaqet”. Poezia e Poradecit efektuizon me estetikën e sublimes. Poezia e tij distancohet nga figurimi, është poezi që
krijon efekte të kënaqësisë estetike, edhe atë vetëm atëherë kur shkakton dhimbje.
Ndjenja e sublimes në poezinë e Poradecit është ndjenjë që subjektivisht e përjetojmë, por ndjenja sikur është enigmatike, gati e pazbërthyer, sepse frika e shtuar
dhe ekzaltimi që e shkaktojnë ndjenjën sublime, janë enigmatike dhe të vështira për
t’u përçuar tek ndjenjat e moralit. Dhe, krejt kjo për faktin se estetika e sublimes së
artit lasgushian është afeksion i thellë, që njëkohësisht përçon kënaqësi dhe dhimbje. Figura e Nositit, duke qenë formë estetike, është një projeksion i tillë sublim. Në
këtë kontekst, në poezinë e tij ekziston përpjekja që të shfaqet ajo që nuk mund të
shfaqet edhe atë përmes asaj poezie të shndërruar në këngë, përmes përpjekjeve
sublime të poetit i cili bashkë me Heideggerin besojnë se poezia është projeksion i
ndërlidhjeve oksimoronike të materialit gjuhësor, të shndërruar në formë estetike,
pra jo në poezi, por në këngë.
5

Po aty
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“Jo më kot flitet për “këngë”, pasi bëhet fjalë për një lloj ekzekutimi i cili çdoherë
është i papërsëritshëm dhe, sidoqoftë, buçet përsëri unicitetin e tij gjithmonë në
forma të reja. Nga një larmi komentesh të papritur përshkënditet një çast i pezulluar, në të cilin shfaqet një “prani” e re, që bën pjesë tek ne. Është një lloj miqësie
me gjërat e jetës, një intimitet.”.6
Në analogji me citatin, në funksion mendimi i Lasgush Poradecit: “Pse duhet të jetë
poezia e fortë, potenciale, e përsosur? Sepse vetëm dyke qënë potenciale, ka fuqinë
me vete që të transmetohet më tej, që të transformojë potencialitetin e jetës dhe
racës më tej në të ardhmen njerëzore... sepse vetëm gjuha shqipe (e derdhur në
poezi) me tingujt frymorë dhe lëndorë ka mundësi të shprehë harmoninë specifike
të poezisë sime...”.7
Shndërrimi i poezisë në këngë është formë estetike që shënon fillet dhe themelon e
ndritëson gjërat diku të humbura në kohë. E në fillim ishte fjala, ishte fjala sublime
e zanafillës. Fjala që poetët e shndërrojnë në këngë dhe fjala, përmes së cilës shpirtërisht gjithçka regjenerohet. Sa bukur shprehet Heideggeri në esenë e tij të njohur
Përse janë të nevojshëm poetët?: “Poetët janë qenie të kobshëm, të cilët duke i
kënduar perëndisë së verës, gjurmojnë gjurmët e perëndive të humbura dhe duke
qëndruar në gjurmët e tyre, ata qenieve të përkohshme, u ndritësojnë rrugën e rikthimit”.8
Nganjëherë poetët edhe nuk mund ta realizojnë tendencën epokale, por ata vazhdimisht qëndrojnë dhe gjurmojnë gjurmët. Dhe, pikërisht një përpjekje e tillë, është
sublime. Janë sublime, janë të madhërishme fjalët e Poradecit: “Sepse vetëm gjuha
shqipe (e derdhur në poezi) me tingujt frymorë dhe lëndorë të saj ka mundësi ta
shprehë harmoninë specifike të poezisë sime”.9

Përmbyllje
Interpretimi i estetikës së Hajdegerit në poezinë e Poradecit:
- dëshmon se janë ekzistente impulset e para të estetikës fiziologjike, e që shumë
më vonë, në estetikë, do t’i konkretizojë filozofi Gilles Deleuze;
- Çabejit se poezia e Lasgushit ka një emocion shpesh të përafërt me ekstazën;
- përforcon bindjen e Moikom Zeqos se Lasgushi e ka emancipuar poezinë shqipe
ndërmjet një estetike, si pakkush në të gjithë shekujt letrarë të Shqipërisë.

6

Hans – Georg Gadamer, Historia e Filozofisë, Plejad, Tiranë, 2008, f. 347
Vep e cit.
8
Michail Invood, A Heidegger Dictionary, Blackwell Publishers Heidegger, 2000, f. 57
9
Vep. e cit.
7
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SHQIPËRIA NË PROZËN LETRARE
TË FAIK KONICËS
- Rasti i gazetës “Dielli” ABSTRAKT
Në punimin “Shqipëria në prozën letrare të Faik Konicës – Rasti i gazetës
‘Dielli;” jemi ndalur në prozën e gjatë letrare që shkrimtari i rëndësishëm
shqiptar Faik Konica lëvroi në shtyllat e të mirënjohurës gazetë “Dielli” në vitet
’20 të shekullit të kaluar. Në këtë lloj proze mishërohet filozofia e autorit për
modelin që duhet të përqafojë shoqëria shqiptare për të ecur përpara në rrugën e
zhvillimit dhe vlerave europiane. Dualizmi mes asaj që është dhe asaj që duhet të
jetë, thënë ndryshe, mes Shqipërisë së sotme (të Konicës) dhe Shqipërisë së
ardhmërisë (Shqipërisë Europiane) përbën linjën fabulore ku veprojnë
protagonistët e prozave respektive. Gjatë thurjes së subjektit, përkrah lojës
narrative të personazheve, një rol të rëndësishëm në leximin e kuptimeve të tekstit
kryen edhe vetëpozicionimi i autorit. Të gjitha këto aspekte janë bërë pjesë e
analizës sonë tekstore.
Fjalët çelës: proza letrare, modeli perëndimor, zhvillimi, identiteti europian etj.

*
**
Sa herë që përmendet gazeta “Dielli”, nuk mund të mos na vijnë ndërmend emrat e
Shoqërisë “Besa- Besën”(1909) dhe Federatës Gjithëshqiptare “Vatra” (1912), bashkë me themeluesit e tyre, sepse të tërë janë të pandarë nga njëri-tjetri, janë pjesë
e të njëjtit rrugëtim shqiptar. Kjo plejadë e ndritur personalitetesh, zor të përsëritshëm në kohë për kulturën dhe çështjen shqiptare, si: At Fan Noli, Faik Konica,
Kristo Floqi, Kristo Dako, Vasil Pani, Aqile Tasi e shumë atdhetarë të tjerë, me
ndihmën e Shqiptarëve të Amerikës vunë gurin themeltar të Federatës Gjithëshqiptare "Vatra” – (The Hearth) në vitin 1912, e cila i dha organit mediatik të saj, gazetës “Dielli”1 forcën e duhur për t’i lëshuar rrezet e ngrohta të shpresës kudo ku kishte shqiptarë.
Vepra e “Diellit” dhe e “Vatrës”, godinës më të bukur e të fortë kombëtare, është
shembulli kuptimplotë që kanë ditur të ndërtojnë shqiptarët kur kanë bërë bashkë
1

“Dielli” doli 3 vite më parë si organ i shoqërisë “Besa – Besën”, më 15 shkurt 1909
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dashurinë, mirësinë, idealin, sakrificën, zgjuarsinë, dëshirën, energjinë për të ardhmen e kombësisë tonë.
Nëse për gazetën “Dielli” Fan Noli është kryethemelonjësi i saj, për Federatën
“Vatra” kryethemelonjësi është Faik Konica dhe, të dy, së bashku me vatranë të
nderuar janë bashkëthemeluesit dhe mbrojtësit e çështjes kombëtare, të gjuhës, letërsisë, kulturës dhe kombësisë shqiptare, që sot u detyrohemi shumë.
Nuk do të ndalemi më gjatë në historikun e “Vatrës” dhe “Diellit”, se për to janë
shkruar me dhjetëra e dhjetëra libra e artikuj nga studiues të respektuar, por duam
të sjellim në vëmendje tri vlerësime shumë domethënëse, të bëra në sinkroni nga
vetë aktorët kryesorë që vepruan dhe i drejtuan këto organe.
I pari vjen nga Kristo Dako2, në vitin 1913, me rastin e 1 – vjetorit të “Vatrës”:
“Ndë një shtyllë nuk munt të përmenden të gjitha vepërat patriotike të kësaj vegle
kombëtare3, përandaj do të shënojmë këtu vetëm dy: shërbimet që u ka sjellë kjo
shoqëri Shqiptarëve t’Amerikës dhe shërbimet që i ka sjell’ Atdheut.
(…) Vepëra për të cilën Vatra lipset të lëvdohet më shumë se për çdo gjë tjatër është shërbimi i math që i ka sjellë kombësisë s’onë që kur u – hap lufta e Ballkanit.”4
I dyti është telegrami i urimit i dërguar nga Faik Konica, në atë kohë në detyrën e
Ministrit të shtetit shqiptar në Washington D.C., për rastin e mbajtjes së Kuvendit
XXI të “Vatrës”. Është një periudhë aspak e lehtë për Shoqërinë5 dhe gazetën
“Dielli”, ku, për fat të keq, përçarjet mes vatranëve qenë shumë të pranishme (përplasjet mes “Diellit” të Boston-it dhe “Diellit” të Detroit-it), e megjithëkëtë, Konica gjen fjalët e duhura për t’i mbajtur ata bashkë, duke u kujtuar rolin e “Vatrës”,
si “një institutë nacionaliste (kupto: kombëtare – shën.im, L.L.) për mbrojtjen dhe
përparimin e Kombit jashtë çdo fryme të huaj dhe ngatronjëse.”6
Në vitin 1939, përsëri Konica, këtë herë me rastin e 30- vjetorit të themelimit të
gazetës “Dielli”, do t’u dërgojë vatranëve dhe shqiptarëve të kudondodhur telegramin e urimit për festimin e ditëlindjes së gazetës:
“Dielli, themeluar tridhjet vjet më parë nga Fan Noli me shokët për të përballur
rezikun xhon–turk, ka qënë një veglë kombëtare e shkëlqyer dhe mbetet gazeta jonë
më e vjetër dhe më Shqipëtare si nga ndienjat ashtu dhe nga pastërtia e gjuhës.
Uroj të vazhdojë ashtu për shumë vjet.”7

2

Në këtë kohë z. Kristo Dako ishte editor i gazetës “Dielli”
K. Dako dhe F. Konica përdorin të njëjtën shprehje kur vlerësojnë aktivitetin e “Vatrës” dhe
“Diellit”. Për Dakon “Vatra” është një “vegël kombëtare”, ndërsa për Konicën edhe gazeta “Dielli”
është një e tillë (një vegël kombëtare).
4
Kristo Dako: “Dielli”, 7 tetor 1938, fq. 4. Nënvizimet janë të mijat, - L. L
5
Për “Vatrën”
6
Faik KONITZA: “Dielli”, 24 gusht 1936, fq.1
7
Telegramin e urimit Ministri Faik Konica ia dërgoi editorit të “Diellit” të asaj periudhe, z. Nelo
Drizari. Titulli redaksional nën të cilin është vendosur telegrami mban titullin: “Dielli mbush tridhjet
vjet në shërbim t’idealeve Kombëtare”. “Dielli”, 10 shkurt 1939, fq. 1. (Nënvizimet janë të mijat - L.
L.)
3

~205~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

Në dhjetëvjetëshin e parë të shekullit XX historiku i periodikut shqiptar nuk ishte i
zbrazët, këtë rrugë e kishin nisur me sukses atdhetarët shqiptarë, aktorë kryesorë të
Rilindjes sonë Kombëtare, në diasporën europiane dhe më tej, ndaj debutimi i
“Diellit” nuk vinte në një tokë të shkretë, për më tepër që dy prej themeluesve dhe
drejtuesve historikë të tij, Faik Konica dhe Fan Noli, vinin me përvoja të pasura në
fushën e fletoreve shqiptare; i pari, si ideuesi, themeluesi dhe edituesi i njërës prej
revistave më cilësore, zëfortës “Albania”, e vlerësuar ndryshe nga studiuesit si
“monument i kulturës shqiptare”, ndërsa i dyti, Noli, si kontribuuesi themelor në
shkrimin e artikujve dhe pjesëve të ndryshme publicistike dhe letrare që e pasuruan
shumë gjuhën shqipe.
Në të tilla rrethana, i gjendur mes bashkëpunimit të emrave më të përzgjedhur të
intelektualëve të kohës, njëherazi shqiptarë të denjë e fisnikë, “Dielli” e kishte
thuajse të garantuar suksesin e vet që në start.
Mes radhëve të personaliteteve, F. Konica dhe F. Noli veçohen nga të tjerët për
largpamësinë dhe aksionin konkret që dhanë në mbrojtjen e shtetit shqiptar kur ky
kërcënohej çdo çast nga “plaçkitësit e trojeve”, veçohen për punën e palodhur të liderit që merr me vetëdije mbi shpatulla sfida të forta kombëtare, veçohen për forcën e penës dhe mendimin brilant, për origjinalitetin e papërsëritshëm që përcollën
me shkrimet e shumta që rrokën çdo fushë të jetës shqiptare etj. Ndërsa, mes të
dyve në ecurinë e gazetës “Dielli”, Konica dallohet për kontributin par excellence
në lëvrimin e gjuhës shqipe, letërsisë, publicistikës, albanologjisë, historisë, kulturës e identitetit shqiptar në përgjithësi, në përfaqësimin e zërit politik që solli në faqet e shtypit, duke e kthyer këtë në një gazetë gjithëpërfshirëse e duke e ngritur në
të tjera lartësi. Ky ishte vazhdimi i rrugës që Konica e kishte nisur 12 vite më parë
me revistën “Albania”. Jo rastësisht Fan Noli, miku i tij i pendës dhe i luftës, e
quajti që në krye të herës “kryelëronjësi i gjuhës shqipe”, ndërsa veten e të tjerët që
erdhën pas, nxënës të Konicës!
“Të gjithë autorët shqiptarë që vijnë pas Konicës janë nxënësit e tij, duke përfshirë
dhe shkruesin e këtyre radhëve.”8
Nën drejtimin e Konicës gazeta “Dielli” u kthye në mediumin që fliste me lexuesin
shqiptar jo vetëm për politikë dhe aktualitet të kohës, por mbi të gjitha, në mediumin që formoi dhe kultivoi shpirtërisht brezat e lexuesve, duke i bërë të ndërgjegjshëm për përkatësinë identitare, për vlerën dhe rëndësinë e gjuhës shqipe, për dashurinë për të bukurën, zbukurimin e mendjes dhe shpirtit, kulturën dhe historinë
lavdimadhe të popullit tonë, frymën perëndimore që e ka shoqëruar përherë kombin
shqiptar si pjesë të identitetit europian. Rrugën e Konicës e ndoqën me sukses edhe
pasardhësit e tij, editorët e gazetës “Dielli”, në vitet që erdhën.
Të kthehesh sot për lexime te shtyllat e “Diellit”, kur diferenca kohore i
mat plot 111 vite, është si të futesh në një galeri ku zbulimet e mineraleve të çmuara nuk janë as të pakta, as pa emocione. Aty studiuesi i fushave filologjike mund të
punojë me komoditet, sepse materiali që i ofrohet është i bollshëm dhe i servirur
8

Fan Noli: Faik Konica. Vepra 5. Zgjedhur e përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi. Botimet Dudaj.
2002, fq. 19
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me kulturë, ka modernitet, shije dhe shpesh herë ligjërimi mbart nervin shqiptaro mesdhetar. Në këtë galeri ne kemi ndalur në dy prozat letrare të Konicës shkrimtar,
në tregimin brilant9 Një ambasadë e Zulluve në Paris dhe në novelën Dr. Gjëlpëra
zbulon rrënjët e dramës së Mamurrasit, për të rizbuluar përmes tyre Shqipërinë
koniciane.
Nëse ka një temë të përhershme në të gjithë jetën dhe krijimtarinë e Faik Konicës
padyshim që ajo është Shqipëria. Fan Noli u shpreh fort bukur kur e quajti çështjen
kombëtare shqiptare si pasionin e gjithë jetës së Konicës10. Nuk ka shkrim të tij ku
të mos dalë mendimi dhe përkujdesja e veçantë për Shqipërinë, saktësisht figura e
saj mes idealit konician/Si duhet të jetë dhe konkretes/Si është. Për të, Shqipëria,
mëmëdheu i dashur i të gjithë shqiptarëve, qëndron mes të tashmes dhe të ardhmes.
Shkrimtari nuk e përdor të shkuarën sipas stilit romantik, përkundrazi, ai qëndron
dhe lufton sy për sy me të tashmen e Shqipërisë për të ndriçuar e qartësuar të ardhmen që do t’u përkasë shqiptarëve. Ky është thelbi i këndvështrimit në poetikën
letrare të dy prozave që kemi në fokus.11
Të parën prozë Konica botoi Një ambasadë e Zulluve në Paris, përkatësisht në dy
numra të gazetës “Dielli”, 4 dhe 11 mars 1922, një botim i posaçëm i së shtunës,
dhe e botoi në formën e fejtonit. Të dytën, gjatë periudhës 16 gusht – 1 nëntor 1924
(me ndërprerje), botoi novelën Dr. Gjëlpëra zbulon rrënjët e dramës së Mamurrasit, përsëri në trajtën e fejtonit. Tema e përbashkët që i mban të lidhura prozat është
prapambetja e theksuar e shoqërisë shqiptare në vitet 1920, shoqëri që nga autori
krahasohet një herë me një turmë njerëzish të egër, të ngecur në stadin primitiv, e
herën tjetër me një trup të sëmurë që lëngon pa qenë i vetëdijshëm për këtë gjë.
Përgjatë teksteve lexuesi i vëmendshëm mund të interpretojë situatat që po e çojnë
turmën drejt tragjikomedisë së saj, duke u vetëkthyer në objekt gajasjeje për të
huajt që shtyjnë kohën me shfaqjet e injorancës dhe prapambetjes ekstreme, sikundër mund të identifikojë simptomat e sëmundjes të shtrirë kudo në shoqërinë shqiptare që po e dërgojnë atë drejt agonisë. Për ta përmbushur detyrën me sukses lexuesi ndihmohet nga prania e autorit në tekst, d.m.th e Konicës, i cili e bashkon zërin e
tij me heronjtë e prozave: në rastin e tregimit, me Plugun, në rastin e novelës, me
Dr. Gjëlpërën e ri dhe energjik.
Po të gjykojmë aspektin e përzgjedhjes tematike kuptojmë se Konica u tregua shumë inteligjent dhe vullnetplotë; - Bashkëkohor me paradigmat letrare europiane
dhe në pararojë me paradigmën e letrave shqipe ai është personaliteti që hapi me
vetëdije shtegun e letërsisë moderne shqipe në fillimshekullin XX. “Ishte një nisjator dhe reformator i kulturës sonë, që zhvillohet në pjesën e dytë të Rilindjes dhe
një “oksidentalizues” i kësaj kulture. Faiku qe me plot kuptimin e fjalës protagoni-

9

Sabri Hamiti: Letërsia moderne shqipe. UET – Press. 2009. fq. 128
Fan Noli: vep. e cit. fq.13
11
Por jo vetëm tek to, sepse publicistika dhe eseistika e gjerë që lëvroi Konica përkojnë me këtë
vizion krijues të autorit
10
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sti numër një i zhvillimit kulturor e letrar të pjesës së dytë të Rilindjes, ashtu si qe
protagonist i parë Naimi në fillim të saj12”.
Përcjellja e temës në novelë arrihet përmes procesit të ndërgjegjësimit për të vërtetat që personazhi kryesor merr përsipër të thotë në përballje me personazhet e tjera,
pasi ka vënë në dukje dhe argumentuar, jo pa nënqeshje e ironi të theksuar, mangësitë e frymës së vjetër që ato përfaqësojnë. Veprimi i Dr. Gjëlpërës shihet si formë
e obligimit të vetëdijshëm shoqëror që ai ka marrë përsipër të kryejë, si alternativën
e vetme që duhet përkrahur dhe ndjekur për të mirën e shoqërisë, një e mirë e përbashkët kjo, për sa kohë që atdheu i të gjithëve – Shqipëria e viteve ’20 – është e
rrezikuar dhe e mbajtur peng nga mentaliteti injorant.
Takimet e personazhit kryesor, qoftë në trajtën e ballafaqimit, qoftë të qasjes në distancë, ndodhin me të gjithë ambientin shqiptar, që nga personazhet anonimë e të
parëndësishëm, deri te personazhet e niveleve më të larta shtetërore e shoqërore.
Në të gjitha rastet, dominantja vizuale që tërheq vëmendjen është portreti karakterizues që i prezanton këto personazhe: portreti i të sëmurit, i njeriut që nuk shpreh
kurrfarë shenje optimizmi, dëshire dhe gjallërie për jetën, që nuk përcjell bukuri estetike e asfare hijeshi të shpirtit të bukur shqiptar. Ata na shoqërojnë përherë me
verdhësirën e portretit e me sytë që rrinë të hapur por nuk shohin. Praktikisht kemi
të bëjmë me një trup që po kthehet në kufomë, proces që mund të përshpejtohet
edhe më, nëse nuk i gjendet shërimi sëmundjes. Shërimin – na sugjeron Konica, e
gjejmë, – lexuesi duhet ta gjejë, te filozofia e Dr. Gjëlpërës dhe te çdo veprim që ai
ndërmerr si shprehje të kësaj filozofie. Me këtë prozë gjendemi përballë denoncimit publik të mekanizmit korruptiv të shtetit dhe të një shoqërie të zhytur në injorancë, e cila është peng i këtij mekanizmi!
Me të njëjtën mënyrë procedimi realizohet Tema edhe në tregimin Një ambasadë e
Zulluve në Paris. Në rrugën e vështirë, por jetike, jo vetëm për popullin e Zullulandit, por për cilindo popull që do të ishte në vend të tij, vendosen të veprojnë aktorët
kryesorë të veprës. Nga njëra anë qëndron protagonisti i tregimit, Plugu, personazhi
që simbolizon pjesën më të shëndoshë të popullit të Zullulandit, që mishëron vlerat
që duhet ta identifikojnë këtë popull, ku së pari spikat atdhedashuria, në përmasa të
mëdha, por pa e bërë atë abstrakte dhe patetike, dhe nga ana tjetër, qëndrojnë gjithë
personazhet që janë e kundërta e asaj që përfaqëson Plugu. Te këto nuk ka asnjë
grimë atdhedashuri, nuk ka respekt dhe mirënjohje për kombin dhe bashkëkombësit, përkundrazi, janë mishërim i refuzuesve dhe mohuesve të vetvetes e të çdo lidhjeje identitare.
Në kohën kur u botua tregimi, vitet 1922, Shqipëria ishte një vend i prapambetur, i
kërcënuar vazhdimisht nga destabiliteti, më shumë kishte një qeverisje me mentalitet turmash sesa një qeverisje normale të një shteti që bashkëndan hapësirën euro12

Namik Ressuli: Faik Konitza 1876 – 1976. Federata Panshqiptare e Amerikës VATRA, Pan Albanian Federation of America, New York, N.Y, Seminar Studimesh Me rastin e Qindvjetorit të lindjes
së Faik Konitzës (1876 – 1976) Organizuar nga Federata Panshqiptare e Amerikës VATRA, (Dega
New York – New Yersey) në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Shqiptare të Universitetit të
Romës. 1976. fq.10-11
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piane. Tregimi lexohet si tekst alegorik dhe satirik, ndaj në këtë rast është nënteksti, leximi i ndërfutur i kuptimeve dhe mesazheve autoriale, ai që e kërkon dhe e
realizon identifikimin e Shqipërisë si objekti të synuar të leximit.
Me dy prozat letrare, Një ambasadë e Zulluve në Paris dhe Dr. Gjëlpëra zbulon
rrënjët e dramës së Mamurrasit Konica solli prozën e personazhit kryesor dhe prozën e përplasjes së ideve. Të dyja tekstet ndërtohen mbi kundërvënien që ka protagonisti me personazhet e tjera antagoniste. Të dyja kanë në qendër figurën e liderit
dhe intelektualit me formim perëndimor e përgjegjësi qytetare që ka për detyrë të
udhëheqë, në rastin e parë turmën drejt procesit të formimit të kombit, duke u përfaqësuar në këtë rrugëtim esencial me dinjitet dhe vetëdije kombëtare të shëndoshë
(Plugu) dhe në rastin e dytë, shoqërinë shqiptare drejt rrugës së qytetarisë, kulturës
dhe vlerave të njëmendta kombëtare (Dr. Gjëlpëra).
Personazhet e Plugut dhe Dr. Gjëlpërës janë personazhe autoideografikë13dhe transmetojnë në tekst mendime të Faik Konicës. Pavarësisht faktit se stadet zhvillimore
të shoqërive ku secili vepron nuk janë identike, në qëllimin e tyre final ato përputhen: - Të udhëheqin shqiptarët dhe Shqipërinë drejt rrugës së qytetërimit për të
mos mbetur më pas në kohë! Nëse personazhi i dytë është intelektuali praktik që i
takon të veprojë në fillimet e shtetit modern shqiptar, i pari është atdhetari dhe idealisti që vepron në kohën kur caktohet fati i kombit. Në përmbushjen e detyrës që
kanë ndaj Shqipërisë të dy janë vazhdim i njëri – tjetrit, por që të veprojë më mirë
personazhi i Dr. Gjëlpërës duhet të jetë shfaqur në fillim personazhi i Plugut, me
gjithë dramacitetin që e shoqëron këtë figurë.
“Heshtni, shtrohuni, bashkohuni, punoni, mos u zëni besim raporteve që thonë gjëra të mira për ne, - dhe mbase një ditë dalim të rritur përpara botës. Udha që shpie
në nder, në liri e në shpëtim, nuk është e shtruar me lule, po me ferra; ai që arrin
në kulm, arrin i grisur, i përgjakur, i dërsitur, i lodhur; dhe trëndafilat, dafinat,
ujët e ftohtë, lëndina ku është mirë dhe ëmbël të shtrihet, të gjitha këto i gjen në
kulm vetëm, dhe atje shumë herë as që i gëzon dot, se bie i vdekur nga të lodhurit,
po me vetëdijen që i hapi një udhë të re popullit.(…)
Bëhuni burra! Rrëmbeni kazmat! Puna është më e lartë se trimëria, kazma më fisnike, se palla. Dhe përmbi të gjitha, heshtni! Jo fjalë, po kazmën! Jo mbledhje, po
kazmën! Jo misione, po kazmën! Dhe parmëndën, dhe draprin, dhe shoshën, dhe
furrën…”
Teksa u rikthehemi prozave letrare të viteve ’20, që Konica i përcolli përmes gazetës “Dielli”, përveç shijes së mirë që na lë ligjërimi i kristaltë i gjuhës shqipe dhe
arti i fjalës nga ky mjeshtër i stilit14, po ashtu kuptojmë rëndësinë që këto proza kanë për letërsinë shqipe. Ato përcjellin problematikat e një qytetërimi modern në fazat e para të zhvillimit të vet. Është kjo arsyeja përse takojmë në prozën e gjatë le13

Sabri Hamiti: Faik Konica: Jam Unë. SHBLSH & Onufri. 1994. fq. 113
Arshi Pipa: Kritika. Princi. 2006. fq. 32: “Rrallë herë shprehja e famshme “Le syle c’est l’homme”,
gjen nji trupzim ma të përshtatshëm se te Konica. Pse aj qe i tani stil. Njofti të gjitha të mshehtat e
stilit, të gjitha kthesat. (...) Stili n’art asht gjaja kryesore. Nuk ka letërsi të vërtetë pa stil. Me pasë
mësue mjetin e mënyrat e shprehjes: ky asht lavdi i pavdarshëm i Faik Konicës.”
14
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trare dhe publicistike figurën e intelektualit që zhvillohet dhe vepron në hapësirën
e qyteteve europiane e shqiptare, një intelektual që nuk mendon dhe nuk e zhvillon
luftën e tij me kundërshtarin/armikun/të huajin/tjetrin me shpata dhe armë, por
“lufton” me ide, logjikë, arsyetim, vetëndërgjegjësim, ironi, përqeshje, informacion, kulturë, qytetari e mentalitet të ri. Madje, kundërshtari/ armiku/ i huaji/ tjetri
ka ndryshuar koordinata, ai nuk i përket më etnisë joshqiptare, përkundrazi, shigjeta është drejtuar te vetvetja, objekti i vëzhgimit dhe i “luftës” bëhet vetë shqiptari,
bashkëkombësi, ai që jeton në të njëjtën kohë historike me Konicën.
Ndërgjegjësimi për të Tashmen dhe ligjërimi mbi të Tashmen, për të qartësuar publikun/lexuesin çka do të sillte e ardhmja e afërt ishte fokusi i shkrimit kritik të Faik
Konicës. Ky interes tematik i pandërprerë në kohë ka buruar te Konica nga dashuria e madhe për Shqipërinë, për gjuhën shqipe dhe shqiptarët, për t’i parë ata si pjesë të identitetit europian. Është kjo dashuri që ka shenjuar fuqinë ideore të shkrimtarit në realizimin e veprave letrare. Të gjitha këto Konica i solli për lexuesit dhe i
la në trashëgim për brezat e ardhshëm përmes gazetës “Dielli”, mediumi ku ai konkretizoi me sukses vizionin e të bërit letërsi dhe kulturë sipas formatit europian.
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SHPRESA MEMEDI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup

ISMAIL KADARE:
“KUR SUNDUESIT GRINDEN”
“ SHKRIMTARI ËSHTË ARMIK NATYRAL I ÇDO DIKTATURE”
(Ismail Kadare)

ABSTRAKT
Sirtarët e letërsisë shqipe pasurohen dhe me një libër të shkëlqyer për marrëdhëniet e ndërlikuara të shkrimtarit Ismail Kadare me epokën e vet. “Kur
Sunduesit Grinden” është një parabolë me pika të baraslarguara rreth vatrës së
misterit të telefonimit mes titanëve, Stalin- Pasternak. Në sipërfaqe del një punë e
gjatë hulumtuese, që ngërthen në vete dy bota të papaqësuara, të shkrira në një
studim të hollësishëm shumëvjeçar.
Një bisedë që zgjat vetëm tre minuta mes diktatorit, Stalin, dhe shkrimtarit rus,
Boris Pasternak, dhuroi një jehonë komentimi nga dëshmitarët okularë, që kanë
qenë të pranishëm në momentin kur është realizuar telefonata. Biseda e realizuar
nën kuluaret e bolshevizmit, antagoniste mes dy botësh të kundërta, ndeshur me
gjykime konspirative, ndodhur një shekull më parë, gjen momentin e paraqitjes
nga mendimtarët e kohës së bashku me interpretimet e tyre. Janë botuar shumë
variante të deklamimit të kësaj bisede, si në Francë, ashtu dhe në Rusi, por
shkrimtari Kadare ka një variant autokton të rrëfimit se çfarë ka ndodhur aty.
Në trembëdhjetë versionet e paraqitura në librin “KUR SUNDUESITT
GRINDEN” ka kallëzuar atë që ai mendon, sepse kanë ekzistuar shumë paralele
absolutisht të paputhitura, jo vetëm ndërmjet Ismailit dhe sunduesit në Shqipëri,
por edhe të kolegëve të tij, si Lasgush Poradeci e shumë të tjerë, te të cilët
gjendeshin refleksione të ngjashme, thënë ndryshe, shkrimtarë që i mbijetuan
kohës dhe diktatorë të cilët ndërruan jetë dhe u harruan.
Fjalët çelës: bolshevizmi, marrëdhëniet diktatorë-shkrimtarë, ndjekjet dhe
persekutimet, Josif Visarionoviç Stalin, Boris Pasternak, Osip Mandelshtam.

*
**
Ismail Kadare (28.01.1936) – njëri ndër shkrimtarët më të shquar të letërsisë
bashkëkohore shqiptare, i cili një jetë të tërë penetron me sukses të hatashëm dhe
me hapa të sigurt në mënyrë më dinjitoze në letërsinë shqipe, duke mbetur një nga
romancierët më të shquar të kohës sonë në gjithë botën dhe në të gjitha gjuhët.
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Është i lindur në Gjirokastër në një familje modeste qytetare. Vendosjen e diktaturës komuniste në Shqipëri e shijoi qysh në moshën tetëvjeçare, kurse në moshën
dymbëdhjetë vjeçare arrestohet nga sistemi i errët monist nën akuzën “falsifikues
monedhash”. Me këtë akuzë ngarkohet shkaku se me shokun e tij në lojë e sipër
kishin krijuar monedhë pesëlekëshe nga plumbi i shkrirë. Përjetimet e hidhura të
këtyre ditëve më vonë i përshkruan në novelën “Koha e parasë”, kurse fëmijërinë e
hershme dhe qytetin e lindjes nën sundimin greko-italian në kohën e Luftës së
Dytë Botërore i përshkruan në romanin “Kronikë në gur”
Jeta e Kadaresë vazhdon të rrëkëllehet ndër këto paralele represive shtetërore.
Është fati i tij i hidhur, në të vërtetë, fati i qindra shkrimtarëve të njohur dhe më
pak të njohur. Të jetosh dhe të veprosh nën agoninë e një sistemi arrogant dhe
inkriminues, është e njëjtë sikur të mos jetosh, sepse aparati shtetëror që e formon
pushtetin në të gjitha sistemet është i ngjashëm, ajo që me një fjalë mund të
emërtohet si FAMILJA E MADHE BOTËRORE KOMUNISTE.
Sistemi komunist është i barasvlefshëm me simbolin e izolimit total ndër vite. Obskurantizmi shekullor, kthetrat e të cilit në çdo moment gropojnë humnera helmuese, e mbyst individin e kohës në vaje e trishtim. Në këto lojëra të ndyra të shtetit ka
vetëm tragjedi, zhveshje të dinjitetit, vrasje, tortura. Këto projeksione dalin dhe
burojnë nga një burim i pashtershëm i dukshëm ose i padukshëm, që shfaqet në
mënyrë hermetike dhe vrastare. Janë këto projeksione të mallkuara nga ana e kriminelëve të kohës.
Libri “Kur Sunduesit Grinden” ka një histori të gjatë studimi utilitar, një relacion të
vazhdueshëm hulumtimi, në vijën shkrimtar-sundues. Në të sa ka dritë, aq ka edhe
terr – individë të dënuar me burgje, me koka të prera, të humbura pa gjurmë në
askurrkah. Sistemi komunist dhe sunduesi janë një bashkim i dyzuar nën kthetrat
alegorik të absurditetit totalitar.
Në një intervistë të dhënë Ismail Kadare do të shprehet kështu: “Unë kur kam
krijuar në këtë libër, kam sajuar dhe për sundues të tjerë që janë sundues shpirtërorë – shkrimtarët. Është një grindje mes Stalinit dhe Pasternakut, është një grindje kaq e ngatërruar, e cila afro një shekull nuk zbërthehet tamam”1
Me pak fjalë, Ismail Kadare jep një rrumbullakim të përkryer të asaj që paraqet
brumin përbërës historik të fytyrave të njohura, të cilët, me veprimtarinë e tyre,
kanë lënë gjurmë të pashlyeshme ndër vite.
Secili sistem në vete është represiv. Si i tillë, ai është në armiqësi të vazhdueshme
me shkrimtarin, pasi tek ai janë nën gjurmim historitë e dhimbjes njerëzore.
Në sistemet moniste, veprat e shkrimtarëve në syzhe kanë qenë në antagonizëm të
përhershëm me shtetin. Prandaj shteti ka kërkuar mënyra të ndryshme që t’i
censurojë veprat e tilla, që ato kurrë mos ta shohin dritën e ditës, edhe pse përmbajtjet e tyre në kontinuitet kanë përcjellë mesazhe te lexuesit. Poetët, si në të
kaluarën, ashtu dhe sot, në të gjitha vendet e botës shquhen si njerëz më markantë,

1

Intervistë dhënë në Ora news Tiranë, 2018
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pararendës të së mirës. Ata janë Zëdhënësit Shpirtërorë të një populli, djepi rilindës në krahë të çdo drejtësie.
Viti 1982 për Kadarenë ka qenë një vit i rëndë. Për shkak të aluzioneve të hapura
kundër regjimit komunist, në muajin mars të vitit 1982 është thirrur në mënyrë
urgjente një plenum i Lidhjes së Shkrimtarëve Shqiptarë, ku kishin marrë pjesë
edhe zyrtarë të lartë, si Ramiz Alija dhe Nexhmije Hoxha. Ismail Kadare, me
romanin “Pallati i Ëndërrave”, u dënua në mënyrën më të ashpër, duke u akuzuar
se në roman kishte futur aluzione kundër regjimit komunist në Shqipëri. Ata vazhduan duke i thënë se ishin në dijeni që “Pallati i ëndrrave” ishte sinonim i Komitetit Qendror të PPSH-së. Në këto rrethana romani u ndalua, kurse prej një arrestimi
të mundshëm autori shpëtoi falë njohjes ndërkombëtare.
Nëse do bënim një paralele komparacioni mes dy romaneve, “Pallati i ëndrrave”
dhe “Kur Sunduesit Grinden”, është shumë evidente analogjia ose gjasimi në
tematikën dhe mendimet e kryepersonazheve, të cilët po i njëjti armik dëshiron t’i
gllabërojë në errësirë – SISTEMI KOMUNIST!
Lidhjet krahasuese mbështeten në disa ura lidhëse. Në të dyja librat e keqja e
përbashkët është po i njëjti sistem, i udhëhequr nga dy pushtetarë të cilët zbatonin
regjim terrori, i cili pushtet qyqar shoqërohej me burgosjen, internimin dhe zhdukjen e miliona njerëzve. Në “Pallatin e ëndrrave” ngjarja është e thurur në mënyrë të
kamufluar. Në të rrëfehet për të kaluarën, ndërkaq është e pranishme bashkëkohësia. Është, si të thuash, një analogji e plotë me dy kahje, një urë me dy këmbë, e
cila qëndron në dy rrafshe kohore: në të kaluarën dhe në të sotmen. Perandoria
Otomane dhe sistemi komunist janë dy tehet e mprehta të po së njëjtës shufër të
hekurt dhe të zjarrtë. Gjasimi në “Pallatin e Ëndrrave” me figurim dhe sendërtim
fsheh edhe zanafillën e simbolikës së tij “shpjegimi i gjithçkahit nëpërmjet të
ëndrrës”. Në Rusinë Sovjetike të viteve të pesëdhjeta, tema e së cilës është mjet
studimi në romanin “Kur Sunduesit Grinden”, krimin shtetëror të pakufijshëm në
mënyrë mjaftë perfide e realizon JOSIF VISARIONOVIÇ STALIN (18.12.1878
- 5.03.1953). Shqipëria e monizmit, me këtë agoni, errej e gdhihej nga hegjemonizmi pesëdhjetëvjeçar i ENVER HOXHËS (16.10.1908 – 11 04.1985).
Personazhët Boris Pasternak dhe Mark Alem, edhe pse veprojnë në kushte dhe
rrethana të ndryshme, njëri shkrimtar, kurse tjetri nëpunës zyre, fati i tyre lidhet
nyje nga një armik i përbashkët dhe fetishizmi i tyre has në dy anët e errëta të po së
njëjtës medalje. Boris Pasternak, si ideolog i fjalës së përkryer, është i përndjekur
nga aparati famëkeq shtetëror i Josif Stalinit, kurse kryepersonazhi i romanit
“Pallati i ëndrrave”, Mark Alemi, me një emër hermafrodit, përndiqet nga aparati
shtetëror i Tabir Saraj-it imagjinar, që në realitet është sinonimi i Komitetit
qendror të PPSH-së.
Ismail Kadareja, si shkrimtar i cili e krijon hartën e një kulture të tërë, në versionin
e tretë një pjesë të rrëfimit të tij ia kushton ikonës së shkrimeve shqipe, shkrimtarit
të madh dhe bashkëkombësit të tij, Lasgush Poradecit, i njohur si shembëllyes
shpirtëror i popullit, ndërkaq në vazhdueshmëri i përndjekur nga regjimi i ashpër
dhe i errët komunist. Vlerësimi i Kadaresë tingëllon kështu: “Cilësimin e vetes
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kështu e kishte bërë:”Zog i qiejve”, për të cilën gojët e liga nuk do të mungonin të
thoshin se, duke përfituar nga emri i mbretit Zog, që në shqip do të thoshte shpend,
haptas e sfidonte mbretin: ti je Zog në tokë, unë në qiell!”2
Lasgushi këtë epitet ia dhuron vetes nga dëshira e madhe për të qëndruar i paprekur. I pagjunjëzuar, i lirë si zogu, sepse kush mund ta ketë lirinë e zogut, pushtuesit
më të madh të hapësirave të pafundme?! Prandaj e identifikon vetveten si
“Zog”“Zog i Qiejve”. Gjithashtu duhet thënë “Zog i Qiejve”është emri i ciklit poetik të poetit Lasgush, një ciklon poezishë përplotë lirizëm të thellë.
“Dhe kështu, pas rrëmujës së luftës, Lasgush Poradeci u gjend në epokën komuniste,
midis brohoritjeve të ndërprera nga krisma armësh të skuadrove të pushkatimit3.”
“Ajo që e mbrojti në të vërtetë Lasgush Poradecin, ishte maska e Hamletit. Ende
sot, në prag të hapjes së dosjeve të fshehta, nuk ka asnjë dëshmi që të vërtetonte se
hiqej si i çmendur. Më tepër besohej e kundërta4.
Me ca fjalë, Kadareja na dhuron të dhëna për agoninë e vrasjeve, shoqëruar me
rrugën e hidhur, të maskuar me klishenë e dhunës psikike. Dhimbja e “Tjetërmendësve” në variante dhe modele të ndryshme bashkëngjitej me humbjen misterioze
në luftën e pakompromistë mes zëdhënësve më hyjnorë të popullit dhe pushtetarëve me Ego të pangopur për qëndrim të pakufishëm sundimi. Ironia shtetërore
dhe cinizmi i skajshëm, që nuk njeh kufi në falimentime, arriti deri në atë shkallë
të goditjes serioze, duke e quajtur poetin Poradeci me epitetet më të rënda, duke ia
ngjitur nofkat më të errëta, ndërsa skajshmëria arriti deri aty aty duke e quajtur atë
edhe si të krisur nga mendja. Prandaj Kadareja thotë:”Ende sot, në prag të hapjes
së dosjeve të fshehta, nuk ka asnjë dëshmi që ta vërtetonte se hiqej si i çmendur.
Më tepër besohej e kundërta”
Në prill të vitit 1934, Osip Mandelshtam (1893-1938) ia lexon poezinë e vet
“Epigram për Stalinin” shkrimtarit të famshëm Boris Pasternak. Pasi e dëgjoi
poezinë Pasternak reagoi në mënyrë të vrullshme duke i thënë:”Nuk e kam dëgjuar
këtë, ti nuk ma lexove, pasi edhe ti e di, se shumë gjëra të çuditshme ndodhin tani:
i mbledhin njerëzit. Kam frikë se edhe muret kanë veshë ose këta stole në bulevard
mund të dëgjojnë. Për atë shkak unë nuk dëgjova kurrgjë” 5
Një muaj më vonë, në maj të vitit 1934, Mandelshtami burgoset në pragun e shtëpisë së vet. Pasi kupton për arrestimin e tij, Boris Pasternaku shkon në zyrat e informimit duke e lutur Nikolaj Buharin, që të ndikojë në lirimin e shokut të tij Osip
Mandelshtam. Shumë shpejt pas takimit me Buharin, thashethemet qarkulluan në
mënyrë vetëtimtave, si angullimë në hapësirë, dhe telefoni në banesën e Pasternakut cingëroi, kurse zëri që dëgjohej nga ana tjetër e telefonit thoshte: “Shoku Stalin
do të bisedojë me ju”6. Stalini e pyet: “Më tregoni çfarë flitet në qarqet letrare për
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“Kur sunduesit grinden”, Onufri, Tiranë, 2018, fq. 79
Ismail Kadare, “Kur Sunduesit Grinden”, Onufri, Tiranë, 2018, fq,79
4
Po aty, fq. 80
5
Ivanskaya (1978), fq. 61-63
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burgosjen Mandelshtam”7? Pasternaku përgjigjet se nuk ka diskutime rreth kësaj
çështjeje dhe se më nuk ekzistojnë qarqe letrare në Rusinë Sovjetike. Prej rreshtave
më lartë kuptojmë se në çfarë gjendje të mjerueshme represive kanë qenë shkrimtarët e asaj kohe. Në pyetjen e Stalinit se çka mendon personalisht për Mandelshtamin, Boris Pasternaku përgjigjet se ai dhe Mandelshtami kanë filozofi të ndryshme
për sa i përket çështjes së poezisë. Në fund, Stalini, me të dëgjuar këto përgjigje,
thotë:”E shoh që nuk je i zoti të mbrosh shokun tënd”8.
Të gjithë këto gjëra ishin pamje që ndillnin llahtarosje dhe revoltë të paparë në
botën e të shkruarit, në botën e artit poetik ose në sytë e njerëzve të rëndomtë. Nga
rrethanat e krijuara në këtë gllofkë trysnie me burgosje, kjo formë më e egër e
diktaturës së gremisur për shkrimtarët paraqiste një kritikë e arsyes së kulluar, një
botë të tërë në veprim. Ndjeshmëria ishte edhe më e madhe kur faqet e librave
plotësoheshin me masakrat nga tokat e stërmbushura me gjak. Gjithçka bëhej ajër e
pluhur në momentet e internimeve e arratisjeve – koka të cilët nuk dëshironin të
bien gjah duarve të nxirosur të regjimit sovjetik në krye me diktatorin e tyre. Këto
dëshmi të egra janë shënuar në faqet e shkrimeve të shkrimtarëve të ndjekur, të
internuar dhe të vrarë.
Biseda e famshme ndërmjet Stalinit dhe Pasternakut, që është zhvilluar një shekull
më parë, është përfolur shumë dhe në të njëjtin moment është bërë objekt studimi i
paraqitur në versione të ndryshme.
Kjo gjë na dhuron dëshminë se veprat e shkrimtarëve në të shumtën e rasteve kanë
qenë të asgjësuara ose të djegura me burgosjen e tyre. Në atë kohë, nëpër shumë
shtete komuniste, shkrimtarëve të caktuar u është ndaluar t’i shkruajnë dhe botojnë
shkrimet e tyre. Gjithë kjo bëhej vetëm për një qëllim – populli i cili jetonte në
varfëri të tejskajshme, të mos ndërgjegjësohet, por të jetojë në gjumin e mesjetës,
duke i shërbyer sovranit në mënyrë të përkulur si vasal i denjë. Gjithashtu, gjëja e
dytë me rëndësi të madhe ishte që shkrimtarët me shkrimet e tyre të mos mbeten si
dëshmi e gjallë që do të qarkullojnë gjatë shekujve nëpër duart e njerëzve.
Këto histori të hidhura na japin dëshminë se kanë ekzistuar shkrimtarë të cilët janë
burgosur më shumë se njëherë në kampet dhe llogoret e ndryshme. Ata janë
burgosur në kontinuitet, deri në momentin kur këto mendje të ndritura e kanë
gjetur fundin e tyre, ndërsa kufomat e të cilëve nuk janë gjetur kurrë.
Në një faqe të librit”Kur Sunduesit Grinden”Ismail Kadare rrëfehet kështu:”Në
çfarëdo mënyre që të ndodhte, hyrja e grave në atë që sot mund të quhet dosja
Stalin- Pasternak, do të pritej po aq me shpresë sa pa kurrfarë shprese, pra, me po
aq ngazëllim sa dhe me tmerr.
Siç është thënë shpesh, Boris Pasternaku ishte ende gjallë, kur filluan hamendjet
se ç’grua fshihej pas personazhit të Lara Antipovës, në romanin”Doktor Zhivago”. Ishte bashkëshortja e tij, Zinaida Nikolajevna, apo Olga Ivanskaja dashnor-
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ja? Pas vdekjes së tij, shemrimi midis tyre, sado që dukej i lehtë për t’u zgjidhur,
ndërlikohej gjersa kthehej në një enigmë gati të pazgjidhur planetare”.9
Femrat e lartpërmendura kanë qenë pjesë e intimës reale të Boris Pasternakut,
prandaj shpesh bëhen objekt i bisedimeve nëpër kuluaret e ndryshme të jetës ruse.
Sikurse biseda telefonike edhe këto dy femra në përditshmërinë e Boris Pasternakut na paraqiten si një enigmë e madhe e pazgjidhur, e cila edhe në ditët e sotme
kur përmenden, hedhin hijen e dyshimit se cila ka qenë bashkëshortja dhe cila ishte
dashnorja e shkrimtarit të madh?!
Një element kyç në rreshtat e mëposhtëm na dhuron ndjesinë e ngrohtësisë së personazhit, i cili i ka dhuruar gjallëri romanit “Doktor Zhivago”. Është ky personazhi, që ka qenë vijë inspirimi e Boris Pasternakut, lidhje e cila ka zënë një vend
mjaft me rëndësi në jetën zhurmuese moskovite.
“Olga Ivanskaja. Katërmbëdhjetë vite e dashura e Boris Pasternakut. Njohja,
sipas saj, në prill të vitit 1947, në zyrat e revistës “Novij mir”, ku ajo punonte si
redaktore dhe atij i binte rasti të shkonte për çështje të mërzitshme botimesh. Ajo,
e bukur, flokëverdhë tipike moskovite, tridhjetëvjeçare, poeteshë. Ai i famshëm, por
i dyshueshëm, problematik, tek u afrohej të gjashtëdhjetave. Gjer këtu klisheja
ngjan e njohur. Më pas, sikur të frynte një stuhi, gjithçka shpërbëhet10”
Idealizmi i Zhivagos në roman, personaliteti i të cilët koincidon shumë me vet
Pasternakun, është në kontrast të vazhdueshëm me hororet dhe brutalitetet që janë
bërë gjatë Luftës së Parë Botërore në Rusi. Misticizmi dhe simbioza janë shkatërruar nga bolshevikët dhe armata e bardhë, të cilët kanë bërë krime dhe rrënime të
papara në llojin njerëzor. Biseda triminutëshe që ka ndodhur ndërmjet diktatorit
Stalin dhe shkrimtarit Pasternak ka prekur shumë tema të tjera gjatë kohës që ajo
ka qenë objekt studimi dhe interpretimi.
Boris Pasternaku, si shkrimtar i padëshiruar në Rusinë Sovjetike, i cilësuar si njeri
me ide antimarksiste, ndërsa në arenën ndërkombëtare i njohur si individ i letrave,
ka qenë person i nominuar për çmimin Nobël për romanin e shkëlqyer politik
“Doktor Zhivago”, të cilin e ka shkruar në periudhën kohore prej vitit 1920 deri në
vitin 1956. I njëjti ka qenë i ndaluar nga pushteti i atëhershëm sovjetik në krye me
Stalinin, kjo për shkak të përmbajtjes antishtetërore. Aty në mënyrë të përkryer
janë përshkruar të gjithë mizoritë që i ka bërë shteti ndaj individëve të pafajshëm.
Në të njëjtën kohë në roman, pa qime në gojë, është kërkuar të mbyllen të gjithë
llogoret, të cilët kanë qenë shkas për dhunimin e miliona njerëzve, të cilët e kanë
gjetur vdekjen në mënyrë çnjerëzore. Ky roman i ndaluar në Rusinë Sovjetike, me
përmbajtje antimarksiste, sipas deklarimit të pushtetarëve të atëhershëm, ka gjetur
dritën e botimit në shtete të tjera të Europës, si: Itali, Francë dhe Angli, kurse
dritën e botimit të parë në Rusi e ka përjetuar në fillim të viteve të tetëdhjeta.
Gjithashtu edhe çmimi Nobël iu është konsistuar Boris Pasternakut nga ana e
shtetit rus dhe atë çmim e ka marrë djali i tij pas vdekjes së shkrimtarit.
9
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Personazhi i dytë pas “Zhivagos”11 (jeta revolucionare e të cilët është e përqendruar ndërmjet dy femrave) është “”Larisa”12. Ajo është dhe mbetet rivalja e përjetshme e bashkëshortes së vërtetë të Pasternakut “Zinaida”, enigma e të cilëve nuk
pati zgjidhje, siç thotë edhe vetë Kadare, duke u shndërruar në një lëmsh të
pazgjidhur planetarë.
“Kishte vite që dhjetëra studiues merreshin me ato tri minuta të asaj vere të largët, të
vitit 1934, dhe s’ia dilnin dot. Zhbiroheshin prapë kronikat, shqyrtoheshin njëri pas
tjetrit versionet. Në vitin 2014 shtypi izraelit përkujtonte tetëdhjetëvjetorin e telefonimit të famshëm, së shpejti do të mbushej shekulli, dhe prapë kthjellimi ishte larg”13
Katër rreshtat më lartë dëshmojnë faktin se sa aktuale ka qenë dhe sërish vijon të
jetë kjo temë, e cila është dashur të ketë një epilog të rrumbullakuar, kurse sipas
Kadaresë ky Kthjellim ishte tepër larg.
Shtëpitë botuese botërore, veprën e Kadaresë, e vendosin në të njëjtin drejtim me
atë të Balzakut: në rrafshin kritik po aq e rreptë ndaj diktaturës sa ajo e Oruellit,
kurse një pjesë e shkëputur nga libri na bën dëshmitare të një galerie me fotografi
groteske të dhunimit të individëve të artit letrar, ku ndër të tjerat thuhet: “Bastisja e
shtëpisë së Mandelshtamit gjatë ndalimit, ose fill pas tij, s’ka qenë më pak e rëndë.
Sipas Anna Akhmatovës, njerëzit e policisë së fshehtë trazonin me tërbim, por pa
shumë kujdes, dorëshkrimet e poetit. Tërbimi dhe njëherësh shkujdesja janë zbërthyer më pas si vërtetim i asaj se ajo çka kërkonin, kishte qenë qartësisht e përcaktuar: dorëshkrim i një vjershe.
Skena të kujtonte një ethe të ngjashme, gati njëqind vite më parë, kur, në kohën që
Pushkini i plagosur rëndë, dergjej në sallonin e shtëpisë së tij, policia e carit kërkonte, me të njëjtin padurim e shkujdesje, dorëshkrimin e vjershës “Exegi monumentum”. Ndërsa në rastin e Mandelshtamit bëhej fjalë për shprehjen”maloku i
Kremlinit”14
Si në rastin Mandelshtam, ashtu edhe në rastin Pushkin, e njëjta gjë përsëritet
vazhdueshëm në vijën pushtet kundrejt popullatës. Në atë kohë shkrimtarët gjithnjë
e më tepër kanë qenë në qendër të vëmendjes shkaku i mungesës së mediumeve.
Popullata ka qenë në mënyrë të paskurpullt e keqtrajtuar dhe e eksploatuar, andaj
në këtë mënyrë zëdhënësve shpirtërorë të popullit u ka rënë në hise që të shkruajnë
për këtë padrejtësi si pjesë e shtresës më të vetëdijesuar të inteligjencës. Dëshmia
kryesore është tretur në vargje si fakt historik i krimeve të sundimit hijerëndë të
pushtetit represiv i cili nuk ka dashur t’i lërë gjurmët e kriminalitetit. Prandaj,
potencoj sërish, të ndjekur dhe të persekutuar në vijën e parë të luftës kanë qenë
poetët, të cilët janë paraqitur si udhëheqës të denjë nëpërmjet veprave të tyre. Në
rastin Mandelshtam dhe Pushkin është realizuar i njëjti skenar gjatë bastisjeve.
Veprat e tyre më të bukura, me t’u gjetur, janë djegur ose janë asgjësuar. Mandelshtami, i cili përndiqet shkaku i një poezie, si personalitet përfaqëson atë plejadë
11
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shkrimtarësh, i cili gjatë jetës së tij ka qenë mizorisht i keqtrajtuar nga ana e pushtetarëve sovjetikë. Një pjesë e veprimtarisë së tij krijuese është asgjësuar nga
pushteti, ndërsa një pjesë është ruajtur nga bashkëshortja e Mandelshtamit, që ka
arritur ta fshehë me kujdes. Mandelshtami dhe Pushkini, të dy shkrimtarë të
mëdhenj të letërsisë ruse, kanë qenë të përndjekur nga i njëjti agresor. I njëjti tiran
ka qëndruar pas gjurmëve të këtyre personave të mëdhenj, të cilët në mënyrë të
heshtur kanë qëndruar përballë pushtetit monarko-fashistë nga i cili pushtet Mandelshtami në fund gjeti vdekjen e vet.
“Në historinë e Boris Pasternakut me shtetin sovjetik, kishte gjithashtu një vrasje,
atë të fëmijës së tij, që e mbante në trupin e saj Olga Ivanskaja, kur ra në burg15.”
Shteti sovjetik në çdo hap ishte i përgatitur në krime të llojeve të ndryshme.
Kriminaliteti i shtetit nuk i ka kursyer as dhe fëmijët, si në rastin e ca rreshtave të
mësipërm. Të gjitha këto raste të shkruara sot na shërbejnë si dëshmi, madje falë
asaj që kanë qenë të ruajtura në ndonjë arkiv ose dokumentacion i cili është
fshehur me kujdes.
“Hulumtuesve të kohës mund t’u tërhiqte vëmendjen një tjetër personazh, Fausti i
Gëtes, përkthyer gjithashtu prej Pasternakut. Te Fausti përveç një dashnoreje të
burgosur, Margaritës, që të kujton Ivinskajën, ishte diçka më të fshehtë plot mister:
pakti me djallin. Në botën komuniste, sa here që bëhej fjalë për shkrimtarët e
shquar, dihej se për atë pakt mendohej më shumë, ndonëse flitej më pak16.”
Fausti i famshëm ia shet shpirtin djallit (Mefistofles) në këmbim të Fuqisë që merr
nga ai për t’i kryer me sukses mizoritë që i realizon gjatë udhëtimit jetësor. Ky roman ishte i përkthyer në gjuhën ruse nga Boris Pasternaku. Me një fjalë, në rastin
tonë bota komuniste ishte “Hyjnesha e virgjër që prodhonte groteskun dhe tmerrin.” Kjo ishte botë e inkriminuar, e cila më shumë se në çdo sistem tjetër totalitar
i përndiqte shkrimtarët e shquar. Supersticioni që ushqehej nga ndjekjet fatale e
kishte fituar Fuqinë nga shtetit që t’i realizojë të zezat më të mëdha. Në ato
komplote të dhimbshme ishin të përfshirë misionarët e kombit. Për mistere të këtij
lloji është rëndë të flasësh edhe sot nëpër disa shtete. Sigurimi shtetëror, që t’ia
arrijë qëllimeve të veta, e ka shfrytëzuar edhe këtë metodë shumë perfide “Kapja
peng e më të afërmve”. Kjo ishte një mënyrë e vjetër sa bota.
Ismail Kadare, romancieri më i shquar i shekullit të njëzetë, kur flet për Boris
Pasternakun dhe Osip Mandelshtamin, bashkudhëtarët e profesionit të tij, njëherazi
dhe dy njerëzit më të mëdhenj të letërsisë ruse, i cilëson kështu:
“Poetët gjithsesi ngjanin në këtë botë, qoftë nën ndriçimin e lavdisë, qoftë në zi.
Mandelshtami dhe Pasternaku ngjanin edhe pa e ditur.Edhe pa dashur të ngjanin.
Kishin moshë gati të barabartë.T rup mesatar. Nënat pianist hebreje, që adhuronin
Rubinshtejnin.Lindur të dy në dimer. Njohur me njëri-tjetrin në vitin 1922. Martuar
po atë vit të dy. Kishin udhëtuar në Kaukaz, njëri në Gjeorgji, tjetri në Armeni.
Ndjenin një lloj fajësie ndaj popullit. Ishin shpesh depresiv. Vuanin nga pagjumësia.
15
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Ngjashmëria rrezatonte edhe jashtë tyre, tek të tjerët.
I donin të dy.
Ose asnjërin.
I imitonin, po ashtu.
Kishte njerëz që donin të ishin si njëri prej tyre.
Të tjerë që donin të ishin si tjetri.
Të tjerë akoma që donin të ishin si të dy njëherësh”17
Në vitin 1922 Josif Visarionoviç Stalini emërohet nga ana e Leninit Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Ky segment paraqitet si element kyç kur ai e fiton fuqinë më të madhe, duke arritur që – nëpërmjet këtij posti
– të vendosë shumë aleatë të tij në poste qeveritare. Në këtë mënyrë forcohet shërbimi sekret sovjetik dhe spiunimi në luftën për marrjen përfundimtare të pushtetit,
gjë që do të realizohet me vdekjen e Leninit në vitin 1924.
Mbajtja e pushtetit për Stalinin, prej vitit 1924 deri në vitin 1953, nuk ishte aspak e
lehtë. Ai ka mbajtur llogari për eliminimin e të gjithë oponentëve politikë duke i
izoluar dhe përjashtuar nga Komiteti Qendror, nga partia, ndërsa ekzistonin funksionarë të lartë të cilët me shpifje të ndryshme dhe procese të montuara u dëbuan
edhe nga Bashkimi Sovjetik.
Në këtë kohë Stalini e rriti shumë fushëveprimin dhe fuqinë e policisë sekrete të
shtetit dhe të agjencive të spiunimit. Me udhëzimet e tij, forcat e inteligjencës sovjetike filluan të çojnë lart rrjetet e spiunimit në shumicën e vendeve të mëdha të
botës. Një nga shembujt më të mirë të aftësisë së Stalinit për ta integruar policinë
sekrete dhe spiunimin e huaj ishte kur ai e dha miratimin policisë sekrete që ta eliminojë Leon Trockin në Meksikë, në vitin 1940.
Stalinizmi mori një qëndrim agresiv kur është fjala për konfliktin klasorë dhe përdori dhunën shtetëror, që definitivisht ta pastrojë shoqërinë nga elementet borgjeze,
të tillë si “kulakët” dhe “armiqtë e tjerë klasorë”.
Stalinizmi është përdorur shpesh në një mënyrë negative ose përbuzëse, kjo për
shkak të veprimeve jashtëzakonisht të njohura represive politike të ndërmarra nga
vetë Stalini. Arsyet për veprimet represive të Stalinit kanë qenë shpesh objekt debati.
Një këndvështrim pretendon se veprimet represive të Stalinit ishin të llogaritura
mirë dhe se ai ishte mendërisht në rregull në ekzekutimin e këtyre masave. Ndërkaq një perspektivë tjetër pretendon se veprimet politike represive të Stalinit ishin
rezultat i sëmundjes mendore që e kishte kapluar. Ky pohim thekson se Stalini ka
gjasa të kishte çrregullime mendore psikike dhe se tiparet e tij, si paranoja ose sjellja manipuluese, ndikonin në vendimet e tij politike. Një perspektivë e tretë pretendon se veprimet represive të Stalinit ishin një vazhdim i kulturës mbizotëruese
politike, autoritare dhe shtypëse, që gjeneza i fillonte nga Rusia cariste.
Sipas eksploruesit dhe historianit Robert Conquest,18 në një intervistë të dhënë në
vitin 1991, përmes terrorit që e zhvillonte Stalini nëpërmjet shërbimeve sekrete, siç
17
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që ishte KGB, kishte vrarë dhe masakruar shumë qytetarë të Bashkimit Sovjetik,
ndërsa rreformat e rrepta e kishin vënë Ukrainën në gjendjen e urisë më të madhe
të shekullit të njëzetë. Njerëzit vriteshin pasi nuk kishin fuqi të punojnë në kooperativat e tyre, kjo për shkak të urisë së madhe, pohon investiguesi Robert Conquest.
Si përfundim, ai thotë se Stalini ishte më diktator edhe se Hitleri në trojet e Rusisë
së atëhershme. Ai sqaron se njerëzit rriheshin dhe torturoheshin në burgjet famëkeqe të KGB-së dhe numri i viktimave, sipas Robert Conquestit, qarkullonte prej
1.7 deri 7 milionë njerëz të vdekur, kjo gjatë urisë së madhe të Holdomortit në
Ukrainën e viteve 1932-1933. Njëzet milionë të tjerë vdiqën nëpër kampet famëkeqe të internimit e në dhomat e burgimit, duke përfshirë këtu edhe ekzekutimet e
urdhëruara nga ana e vetë Stalinit. Disa kritikë të tjerë thonë se numri i viktimave
gjatë regjimit të Stalinit ka qenë katër deri më gjashtë milionë. Por, historiani dhe
investiguesi Dimitrij A. Volkogonov19 thotë se pajtohet me mendimin e eksploruesit Roberet Conquest, për shkak të dokumenteve të shumta si dëshmi që ekzistojnë
mbi viktimat gjatë diktaturës së regjimit të Stalinit.
Kjo është një pjesë e terrorit klasik të cilin e ka zbatuar Josif Visarionoviç Stalini
mbi qytetarët e vet gjatë periudhës sunduese në Bashkimin Sovjetik.
Ky ishte ritmi i një tragjedie, e cila sillej në një pikë takimi. Portreti i Stalinit i përngjason portretit të një kuçedre e cila në çdo moment dëshiron t’i mbajë të gjitha
frerët në duart e tij. Tirani, në sytë e poetit, kishte qenë një konti, një gabim, një
mos i pafund. Nganjëherë ngjan që këto ethe ta kujtojnë dhimbjen e pafund të thënies “kur druan gjithashtu dhe vuan”. Regjimi i Stalinit ka qenë i pakompromistë,
një apokalipsë e paparë për të gjithë shkrimtarët të cilët kanë jetuar në kohën kur ai
ka qenë sovrani udhëheqës i Rusisë Sovjetike. Shkrimtari Kadare, si një hulumtues
i mirëfilltë, për respektin që ndjen ndaj lexuesve të vet, i është drejtuar botuesit me
kërkesën për mundësinë e një botimi të ardhshëm të plotësuar të këtij libri, duke
marrë parasysh rënien e rendit inkriminues shoqëror. Ai pohon se “Hapja e arkivave dhe dosjeve të tij është çështje e ditës”. Kjo do të thotë se rruga e investigimit
hulumtues për shkrimtarin nuk ndalet këtu, por do të vazhdojë në këtë drejtim deri
në zbardhjen e të gjitha enigmave. Të gjitha rastet që i ka kapluar errësira e harresës, në të cilat ai mund të ketë qasje, duke përfshirë edhe konspiracionet më të forta, që janë mbajtur në fshehtësi me vite të tëra, dëshiron t’i nxjerrë në sipërfaqe të
dritës. Ai si krijues me përkushtim në gjashtë dekadat e kaluar, dëshiron që kjo punë të vazhdojë deri në momentin e vendosjes së të gjithë katrorëve në vendin e vet,
“Në kolazhin enigmë të mozaikut”.

18

Ka qenë historian dhe hulumtues një kohë të gjatë në institucionin Hoover në Stanford. I hulumtoi
pastrimet e mëdha që i bëri Stalini në vitet 1930-të. Lindi në vitin 1917 dhe ndërroi jetë më 2015.
19
Historian rus dhe gjeneral udhëheqës i repartit për luftë psikologjike të ushtrisë sovjetike. Me hulumtimet që bëri nëpër arkivat sovjetike sekrete e botoi biografinë e Josif Stalinit dhe Vladimir Iliç
Leninit. Lindi në vitin 1928 dhe ndërroi jetë në Krasnogorsk të Rusisë në 1995.
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POEZIA E ESAD MEKULIT – SPROVË
PËR NJË RILEXIM
ABSTRAKT
Esad Mekuli është njëri nga poetët më të njohur të letërsisë shqiptare në vitet e
para dhe sidomos pas Luftës së Dytë Botërore, i cili në fokus të veprimtarisë së
vetë letrare, kishte kryesisht problemet e kohës me të cilat ballafaqohej shqiptari.
Ndonëse nuk kishte përgatitja e tij profesionale ishte në një drejtim krejt tjetër
(veterinaria), ai do të shkëlqejë me vargjet e tij poetike.
Në këtë punim, do të mundohemi pak të përqendrohemi në tre aspekte të poezisë
së tij, konkretisht në poezinë sociale, përshkruese dhe atë refleksive. Për të
sqaruar më mirë motivet e poetit, punimin do ta ilustrojmë edhe me vargje, të
cilat në mënyrë më argumentuese e paraqesin botën e poetit.
Duke pasur parasysh se Esad Mekuli jetoi në një kohë dhe sistem politik i cili
ndrydhte mendimin e lirë, megjithatë ai gjeti forma, dhe shpeshherë edhe në
mënyrë shumë të guximshme të luftojë dukuritë negative, e në veçanti format e
diskriminimit shtetëror që po përjetonin shqiptarët nën Jugosllavi. Prandaj, sado
që duket se deri më tani poezia e Mekulit është lexuar e studiuar mjaftueshëm,
megjithatë, ajo pas çdo leximi, gjithmonë paraqet sfidë për rilexime dhe
vlerësime të reja.
Fjalët kyçe: Esad Mekuli, letërsia shqiptare, sociale, deskriptove, refleksive

*
**
Letërsia shqipe u zhvillua në mënyrë paralele si brenda kufijve politikë të Shqipërisë, ashtu edhe jashtë tyre. Për shkak të ndarjes tragjike të tokave shqiptare,
kushtet dhe rrethanat shoqërore-historike, në të cilat u zhvillua letërsia shqipe, ishin
të ndryshme brenda dhe jashtë kufijve të shtetit shqiptar. Ato nuk ishin të lehta në
asnjërën anë, por gjithsesi më të vështira ishin në viset shqiptare në - ish Jugosllavi.
Derisa në Shqipëri, letërsia shqipe zhvillohej edhe përkundër peripecive të ndryshme të jetës, në trojet shqiptare të ish-Jugosllavisë, për një gjë të tillë as që mund të
flitej. Kjo periudhë e letërsisë ka të bëjë me vitet tridhjetë të shekullit të kaluar.
Vështirësitë ishin të ndryshme. Krijuesit dhe intelektualët, jo vetëm që nuk mund të
botonin vepra me ide kombëtare e në gjuhë amtare, por ata gjithnjë ndiqeshin dhe
rrezikoheshin. Mirëpo, edhe përkundër rrethanave dhe vështirësive ekonomike,
shoqërore, politike, kulturore etj., letërsia shqiptare arriti ta ruante kontinuitetin me
traditën letrare dhe të ecte përpara. Pavarësisht nga këto rrethana si edhe shkollimi
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në gjuhë të huaj, krijuesit tanë, megjithatë, nuk do ta humbin identitetin e tyre.
Përkundrazi, do të japin kontributin e vet për aq sa do të kenë mundësi, duke iu
përshtatur dhe mos iu përshtatur rrethanave të kohës.
Në këtë kohë, në skenën e letërsisë shqiptare do të duket një plejadë e tërë
krijuesish, që do të merren kryesisht me problemet e kohës si: N. Bulka, Migjeni,
P. Marko, A. Çaçi, S. Spasse, Dh. Shuteriqi, H. Sulejmani, M. Krasniqi, etj. Një
nga më të dalluarit e kësaj periudhe ishte poeti i mirënjohur, Esad Mekuli, i cili i
takon gjeneratës së shkrimtarëve përparimtarë të viteve tridhjetë të shekullit të
kaluar.
Esad Mekuli (Plavë, 17 dhjetor 1916 - Prishtinë, 6 gusht 1993), poet, përkthyes,
akademik, punëtor i shquar i kulturës etj. Është i njohur në letërsi edhe me
pseudonimet: Sat Hoxha, Sat Nokshiqi etj. Duke folur për krijimtarinë letrare të
Esad Mekulit, flasim njëkohësisht edhe për biografinë e tij, e cila është mjaft e
shprehur përmes vargjeve. Ndërsa, lidhur me këtë çështje, akademik Rexhep Qosja
thotë se “nuk është e nevojshme të flitet për biografinë e këtij krijuesi (...) për arsye
se poezia është biografia më e saktë”.1 Edhe pse për krijimtarinë poetike të Esad
Mekulit “është folur e shkruar mjaft”2, kjo nuk do të thotë se nuk ka çka të thuhet
ende për të, e sidomos tani kur poeti e ka mbyllur rrugën e vet krijuese dhe
jetësore.
Për t’iu qasur poezisë së E. Mekulit, sot kur optika jonë e shikimit të botës si
kolektivitet ka ndryshuar dukshëm, duhet pasur parasysh rrethanat dhe kushtet e
kohës në të cilat ka krijuar dhe jetuar poeti, dhe si i ka përjetuar ngjarjet e kohës.
Ai do të kalojë nëpër faza kohore plot me rreziqe, që, siç thotë edhe vetë poeti,
“ishin të ndërlikuara, të përmbushura me kontradikta e antagonizma, me tragjedi
kolektive e individuale të shumta me krizën famëkeqe ekonomike në botë me luftë
e mjerim etj., por edhe me ideale e synime të qarta e të theksuara liridashëse,
progresive, jo vetëm këtu ndër ne, por edhe në mbarë botën”.3
Duke e parë gjendjen e vështirë të popullit të vet E. Mekuli, herët do të formohet si
njeri dhe si krijues. Kjo gjendje do të nxitë që dashas apo padashur t’i besojë një
ideali të kohës, qoftë edhe utopist: idealit të barazisë së popujve, me shpresë se
populli i tij do të fitojë lirinë. Për këto ideale, ai do të shkruajë me plot ndjenja, do
t’iu përkushtohet me tërë qenien, do të luftojë edhe me pushkë për to, do të
sakrifikojë mjaft nga jeta, pa menduar se ato ideale një ditë do të dështojnë në jetë,
e se do të mbetën vetëm “iluzione” të kohës. Këtu na dalin ato vështirësi të qasjes
së poezisë së E. Mekulit. Edhe pse ka mësuar e studiuar në një mjedis të huaj, jugosllav, ku është ballafaquar me vrazhdësinë e urrejtjes, të përbuzjes, e të nënçmimit
jo vetëm si shqiptar, por edhe si njeri, herë-herë duket sikur nuk i ka njohur sa
duhet ata nga jeta dhe historia. Ata që deri dje kishin qenë robërues të popullit të
tij, sot sikur gjoja i bëhen miq. Bashkë me ta do të shkruajë e këndojë për jetën e
re, për “epopenë” e vëllazërim-bashkimit e të socializmit. Se ç’mbresa ka lënë
1

R. Qosja, Poeti si pararojë shpirtërore e popullit, Vjersha, Prishtinë, 1973,
E. Mekuli, Mbi krijimtarinë letrare “Jeta e re”, Nr. 5, 1981, f. 613
3
S. Syla, Kritika dhe vepra, f. 123.
2
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poezia e Esad Mekulit tregojnë fjalët e Hilmi Aganit, i cili thotë: ”ajo ka diçka
tërheqëse e tronditëse, diçka që pushton dhe bën të na dridhen “telat” e qenies sonë
me vibrime, herë më të ngadalshme, herë më të rrëmbyeshme, nga melankolia e
rezignimi që herë-herë kalojnë në një shqetësim të thekshëm, për të vijuar në një
trazim të fuqishëm, entuziazëm të shfrenuar e deri në pajtim të këndshëm plot
shpresë e nxitim të ngrohtë që shtyn përpara. Dhe kjo poezi është bukur mirë,
pasqyrë si e jetës reale dhe e aspiratave të turmës, ashtu edhe zhvillimit gradual të
vet poetit në lëmin e krijimit artistik”.4
Edhe pse krijimtaria e tij është jo voluminoze, poeti Esad Mekuli të lë përshtypjen
e një krijuesi të madh artistik, që di ta përdorë penën me mjaft mprehtësi. Poezia e
tij lexohet sot si një dokument artistik për fatin historik të popullit shqiptar, kur ky
popull katandisej nëpër jetë (përmes skamjes e mjerimit, përbuzjeve e ofendimeve,
por edhe përmes ndjekjes e mohimit si qenie njerëzore). Kjo poezi mund të lexohet
edhe të rilexohet si porosi e një njeriu të urtë, por edhe me përvojë, i cili ka kaluar
nëpër një kohë plotë rreziqe. Nëpër këtë rrugë poeti shumë herë i është dashur t’i
përshtatet kohës aktuale, sepse atij aktualiteti nuk ka mundur t’i shmanget. Esad
Mekuli shkroi vargje vetëm atëherë kur kishte për të thënë diçka të vërtetë, e që
duhej të thuhet doemos për atë kohë, e për të botuar shpeshherë nuk botonte edhe
kur i kishte të gatshme shkrimet, domethënë për shumëçka heshti, ndoshta atëherë
kur është dashur të heshtë. Vepra e tij është vepër e qëllimeve dhe e efekteve të
mëdha të kohës.
Krijimtaria e tij në fillim, edhe pse e shkruar në gjuhë të huaj, mbetet poezi e
fuqishme e përjetimeve të popullit shqiptar. Poeti E. Mekuli shkroi për kohën e tij,
për realitetin e saj të hidhur e tragjik, të cilin realitet sërish do ta përjetojë në qenien
e tij. Dhe, po nga kjo përsëritje tragjike, poeti do të dëshpërohet shumë thellë dhe
me kalimin e kohës, do t’i kuptojë të gjitha. Mirëpo, edhe përkundur këtyre
mashtrimeve, ai nuk do të përkulet asnjëherë, por përkundrazi, do të bëhet më i
fortë dhe më i kalitur në jetë, me shpresë se të gjitha këto ”zullume”, një ditë do të
këputen “prej së trashi”.

Poezia e Esad Mekulit në rrjedhën e kohës
Krijimtaria poetike e E.Mekulit gjithnjë është ndarë sipas periudhave kohore kur
është shkruar, por në veprën “Liria - dritë që nuk shuhet” (1985), sikur e tërë
poezia e tij përfshihet në disa faza të rrudhura në një etapë kohore. E.Mekuli jetoi
në një kohë, kur njeriu ynë, nga hallet e përditshme të jetës, nga skamja e vuajtja,
katandisja, përbuzja, mohimi etj., jo vetëm që mund të dëshpërohej, por edhe binte
në rezignacion. Për shkak të rrethanave të njohura politike, E. Mekuli do të
shkollohet në gjuhën serbokroate dhe shkrimet e tij paraluftës do t’i shkruajë e
botojë po në këtë gjuhë. Përmes këtyre shkrimeve opinioni më i gjerë në ishJugosllavi, kishte mundësi të njihej me gjendjen dhe jetën e vështirë të popullit
4

Hilmi Agani, Mbresa dhe mendime për poezinë e Esad Mekulit, Gjurmë, Prishtinë, 1975, f. 113
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shqiptar. Siç dihet, E. Mekuli startoi si poet në kohën kur gjuha shqipe ishte e
ndaluar, jo vetëm në formë të librave, por edhe në përditshmërinë shoqërore.
Mirëpo, edhe përkundër kësaj ai arriti t’i shqiptojë “belbëzimet” e para, por të
sigurta. Jeta e shqiptarëve në këtë kohë ishte në zgrip të ekzistencës. Pamjet e kësaj
jete, poeti do t’i ketë parasysh gjatë gjithë rrugës së tij krijuese.
E. Mekuli me krijimtarinë poetike përfshin periudha të rëndësishme historike e
jetësore të popullit shqiptar si: periudhën e paraluftës, gjatë luftës dhe atë të
pasluftës së dytë botërore. Si poet ishte zëdhënës i kohës, prandaj edhe krijimtarinë
poetike të botuar e ndau sipas periudhave kohore. Kjo ndarje ka të bëjë me
“vëllimin reprezentativ”5 poetik “PËR TY” (1955), vjershat e të cilit janë të ndara
në këto cikle: “Nën hijen e robnisë”, “Flamujt e shpaluem” dhe “Jeta e re”.
Cikli i parë përfshin vjershat e periudhës së paraluftës së dytë botërore, kur gjendja
e popullit shqiptar ishte vërtet tronditëse. Përmes vargjeve të botuara në gjuhën
serbokroate: pasqyronte jetën e vështirë të popullit shqiptar në Jugosllavi dhe
vegjëlisë në përgjithësi”, duke u inkuadruar kështu: në radhët e letërsisë së
angazhuar sociale (...), që në atë kohë kishte përfshirë mbarë Ballkanin”6.
Preokupim i tij kryesor tematik ishte ballafaqimi i jetës me luftën për ekzistencë,
për liri e të drejta kombëtare e shoqërore. Krijimet poetike të kësaj kohe si:
“Andrra e vajzës”, “Malli për t’pambërrijtshmen”, “Vegime”, “Mbramja”, “Pa
titull”, “Lypsat”, “ Prej fëminisë”, “Zgjimi”, “Kush i pari bani”, “Qindro”,
“Përshëndetje”, “Metohi” etj., janë tablo e vërtetë e pasqyrimit të jetës shqiptare,
andaj edhe këtë cikël e titulloi: “Nën hijen e robnisë”.
Cikli i krijimeve poetike të shkruara gjatë luftës hap një faqe të tre të frymëzimit
poetik të Mekulit. Preokupim i këtij frymëzimi ishte ngritja në këmbë e shtresave të
gjera popullore kundër robërisë e pushtuesve, ngritja e vetëdijes kombëtare,
kushtrimi për luftë, urrejtja ndaj armiqve, dëshira për liri e pavarësi, dashuria ndaj
atdheut, gëzimi për fitore etj. Duke u nxitur nga vet rrethanat kohore por edhe nga
dëshira e madhe e poetit, që gjendja e popullit dhe atdheut të ndryshohet, ai do të
jap kushtrimin për luftë edhe përkundër sakrificave të shumta, sepse një gjendje e
tillë nuk mund të durohej. Do të jap këtë kushtrim në fazën kur populli shqiptar
duke mos pasur vizion të qartë për të ardhmen, por edhe për shkak të shkallës së
ulët të vetëdijes kombëtare. Ishte në dilemë se kah duhej të shkonte?! Thirrja e tij,
edhe pse e thjeshtë, e arriti qëllimin e vet.
Edhe pse të pakta në numër, ato e arritën qëllimin e vet dukë iu përmbajtur
kërkesave të kohës. Në ciklin e vjershave të periudhës së pasluftës, me titull: “Jeta
e re”, hyjnë poezitë në të cilat vërehet entuziazmi i madh për jetën e lirë, për
atdheun, për njeriun e ri dhe për jetën në përgjithësi. Poezi të tilla janë: “Edhe na
njerëz jemi”, “S’due”, “Brigje”, “Pamje”, “Malli”, “Prijs dhe mësues i popujve
tanë” etj. Mirëpo, në anën tjetër poeti do të shkruajë edhe për disa dukuri negative
që ndodhin në kurriz të shqiptarëve, në atë kohë. Pozita e shqiptarëve në kohën kur
fillonte të shkruajë E.Mekuli, ishte mjaft e vështirë, ngase çdo gjë shqiptare
5
6

Agim Vinca, Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980), Prishtinë, 1985, f. 70
Agim Vinca, vepra e cituar, f. 70.
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mohohej. Derisa para të ashtuquajturës Luftë Nacionalçlirimtare, poeti E. Mekuli
këndonte, atë që e ndiente, edhe pse e kishte të ndaluar të këndonte i lirë, ngase
regjimi i atëhershëm dhe forcat e tjera shoviniste pengonin zhvillimin e arsimit, të
kulturës, të shkencës dhe të jetës në përgjithësi. Ja si shprehet poeti:
“Pse lirinë e fituem me gjakKurrkush s’na e fali,
Tue luftue errësinë
U bamë
të vetëdijshëm edhe na!”
(“Shqiptari këndon”) 7
Këto vargje, si edhe të tjera të kësaj fryme, janë vargje të protestës. Disa prej poezive me nota të këtilla janë: “Shqiptari këndon”, “I varuni i këndon lirisë”,
“Dhimbje”, “Porosia e nanës”, “Mos më thirr me emën t’huej”, “ Turk elhamdulila” etj.

Poezia sociale
Gjendja e vështirë që i kishte kapluar shqiptarët në çdo fushë të jetës, e sidomos në
atë ekzistenciale, i kishte detyruar ata që të merrnin rrugën e kurbetit për të siguruar kafshatën e bukës, jo vetëm për vete, por edhe për familjet e tyre. Për këtë kafshatë bukë, bashkëkombësit e poetit do të punojnë punë nga më të ndryshmet, nga
më të rëndat, e kur nuk gjejnë, ata do të kërkojnë edhe lëmoshë për të jetuar. Për
këta njerëz endacakë pas ekzistencës, poeti Esad Mekuli do të shkruajë sipas pamjeve duke u identifikuar me ta. Do të jetë, natyrisht, në anën e tyre, sepse poeti
s’mund të jetë veçse me ata që vuajnë. Kjo më së miri shihet te poemthi “Kush i
pari bani...”. Duke mos pasur rrugëdalje në vendlindje për të jetuar sharrëxhinjtë
shqiptarë ishin të detyruar të shkonin pas “77 bjeshkëve” për të siguruar kafshatën
bukës. Të lodhur, të rraskapitur e të dëshpëruar ata jetojnë ashtu si munden, me
shpresë se një ditë do të bëhet mirë edhe për ata. Kështu, ata jeta i mashtron. Ja, si i
paraqet poeti viktimat e mjerimit përmes poezisë “Lypsit”:
“ Ata janë fëmijët e mashtruem t’shpresave t’jetës s’pshtejllueme
që për ‘i kore bukë vuejnë e enden kot.
Bijt e panjohur t’mjerimit, t’vuejtjeve e t’jetës s’tmerrueme
që i lypin ndihmë njeriut e qiellit tue derdhë lot.”
(“Lypsit”)8

7
8

Esad Mekuli, Brigjet, Prishtinë, 1981, f. 74.
Esad Mekuli, Vjersha, 1973, f. 37
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Poemthi “Kush i pari bani...” është një rrëfim tronditës, por i vërtetë nga jeta e
shqiptarëve në kurbet. Ky poemth është i ndarë në katër pjesë dhe secila në vete
ngërthen diçka tronditëse. Në pjesën e parë, të titulluar “Nata”, shihet atmosfera e
zymtë shpirtërore dhe fizike e kurbetçinjve, të cilët natën e kalojnë “në dhomzën e errët plot myk”, pa zjarr e pa ngrohje. Nata që vinte e shkonte jo vetëm që i mbyllte
“horizonte”, por edhe dukej “si çerep i zi”, kurse pikat e shiut që bien në trupin e
kurbetçinjve janë të rënda “si plumbi”. Jeta e tyre ishte aq e vështirë sa mezi jetohej.
“Era tërbueshëm uluron mbi pullazet e çame t’shtëpive
dridhen trupat e ngrimë nën leckën e mbulojës në skutat
e errta t’dhomës, në vorr për s’gjalli - të dënuem për ç’farosje...”
(“Nata”)9
Nata e kurbetçinjve shqiptarë në vend që të ishte kohë e pushimit, ajo më tepër ishte natë e shqetësimit. Duke mos mundur të pushojnë sa duhet, e nata duke qenë e
tmerrshme, kurbetçinjtë i zgjonte nga ankthi ”Mëngjezi” (pjesa e dytë e poemthit),
i cili për ta ishte “andërr e shartueme”. Ky mëngjes sillte një mundim të ri, por edhe një shpresë të re, se mos ndoshta sot do të gjendet punë. Këta mërgimtarë nuk
zgjedhin punë, ndërsa përbuzjet, ofendimet i përcjellin në çdo hap dhe ata i durojnë, sepse prej tyre presin “shumë gojë”:
“Mëngjezi për ta asht
andërr e shartueme në zhgjëndërr t’zezë e t’mundimshme,
thirrje e pamëshirshme për derdhjen e djersës e t’gjakut
qyteteve t’largëta, rrugëve... për kafshatën e thatë –
ai asht zgjim i idhët, plot andrrime për bukë..........
Sepse – çdo mëngjez asht nji thirrje e dhimshme
Bukë për sot, o jetë, pse shumë buzë, presin prej meje!”
(“Mëngjezi”)10
Ata enden rrugëve duke kërkuar punë, çfarëdo pune qoftë, të rëndë e të mundshme.
Mjetet e tyre të punës janë: sharra, sëpata etj; aq sa poeti thotë: “O, vlla, me sharrë
në krah...”. Këtyre mjeteve do t’u “shihet sherri” edhe në “planin kombëtar”, ngase,
duke i mbajtur në brez, ato dalin pakëz prej setrës, andaj poeti pyet me ironi: “Mos
vallë për këtë na quajtën njerëz me bishta?”:
Po të shoh prap - me duer të mërdhime nën sjetull,
me sharrën e stërlashtë mbi krah dhe sopatën e mpreftë të rrasun në shokë
(...bishti i saj ka dalë mbrapa setrës dhe duket...
Vallë, mos për këtë na quejtën “njerëz me bishta”?!) –
(“O, vlla, me sharrë në krah...”)11
9

Po aty, f. 51
Po aty, f. 52/53

10
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Duke u identifikuar plotësisht me qenien e vuajtur të sharrëxhiut, poeti në fytyrën e
tij “lexon”:
“kam fjetur në podrumin e lagësht, unë i 13-ti
dhe kam hangar në kusinë e bakrit të sjellun prej vendlindjes
fasulen e hollë të vendlindjes, unë i 13-ti.
prej këtyre duerve të mërdhime, atje mbas 77 bjeshkëve,
shtatë gojë presin...”
(“O, vlla, me sharrë në krah...”)12
E gjithë kjo gjendje tronditës njeriun tonë e degradonte në çdo pikëpamje, aq sa
poeti do të thotë “e kam pa të çmendun”. Ky njeri kurbetçi, duke mos pasur kurrfarë rrugëdalje për jetë, duke përjetuar vetëm skamje e mjerim, shfrytëzime ditë të errëta, e duke mos pasur mundësi dhe vetvetes t’ia shpjegonte se përse jeton, ai vjen
në atë pozitë sa edhe çmendet. Gjendja e tij e molis aq shumë sa fytyra do t’i venitet, mendja do t’i degdiset diku larg, aq sa bëhet “kurban mjerimi”:
“E pashë në rrugë – syngulun në largësi:
në bebëzat e hapuna tmerri ishte strukë,
fytyrë –vyshkun e verdhë si shafrani,
SyTë grushtave të çuem të kryengritjes
dhe flamujve të lëshuem t’ujes e t’plogështisë,
në kandin e të cilëve mëshehen më e mija gjama e namëklithje të mbytna në gjak...
sot e pashë kurbetqarin, vllahun tim - kurban mjerimi”
(“E kam pa të çmendun”)13

Poezia përshkruese-deskriptive
Një pjesë e krijimeve poetike të E. Mekulit i takojnë zhanrit të poezisë përshkruese
apo deskriptive. Natyra në poezinë e tij edhe pse na del e zymtë, edhe pse e ka
mbuluar hija e natës (lexo: robërisë), edhe pse është ”e ngrime”, ajo është përsëri e
pranishme. Njerëzit aty jetojnë me plot “andrrime” e shpresojnë për një të ardhme
më të mirë. Po kjo natyrë do të paraqitet me të gjitha “cilësitë e qenies së gjallë”14,
duke përfshirë mëngjesin, muzgun, mbrëmjen etj. Përmes natyrës ai i ka gjetur
frymëzimet për t’iu kundërvënë gjendjes ekzistuese. Poeti i shqetësuar, se, nuk
11

Po aty, f. 54.
Po aty, f. 54/55
13
Po aty, f. 56/57
14
. Hysni Hoxha, Poezia si dokument tronditës i realitetit, Kritika,1977, f. 24
12
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mund ta jetonte jetën ashtu siç dëshironte dhe ëndërronte ankohet, sepse mbi tokën
shqiptare kishte vetëm “zi e kob”. Në këtë aspekt vërehet një lirikë deskriptive. Si
shembull po japim në tërësi poezinë “Do të tretem”:
“Mbi tokën
plot zi e kob do të tretem
në dhimbjen e jetës së pajetueme
me shpresat e paagueme....”
(Do të tretem)15
Në zhanrin e krijimtarisë përshkruese dominon natyra e vendlindjes së poetit - Plavës piktoreske dhe e mbarë atdheut e gërshetuar me të gjitha ambientet: tokësore,
ujore e kohore. Edhe pse poeti herët do të largohet nga vendlindja, natyra e saj kishte lënë në qenien e tij mbresa të thella. Do të shkruajë për liqenin e Plavës, uji i të
cilit duket si qielli i kaltër, pastaj do të shkruajë për fushat e Dukagjinit, arat e të cilit rrisin gjithçka, por do të shkruajë edhe për pranverën, vjeshtën, mëngjeset,
mbrëmjet dhe për të gjitha ato bukuri që e karakterizojnë atdheun. Në vjershat e këtij lloji vërehet një heshtje, një heshtje që e shqetëson poetin, për shkak se njeriu
shqiptar që bredh nëpër botë, nuk gjen një çast qetësie shpirtërore. Mirëpo, edhe
përkundër vështirësive të shumta me të cilat ndeshet ky njeri në jetë, natyra për të
dhe veçanërisht natyra e vendlindjes së tij, është e bukur dhe është kënaqësi të jetosh në të. Aty janë zanat që gjithnjë këndojnë, malet e Sharrit që kanë bukuri të
paparë, Luboteni që qëndron përballë erërave, etj.
“- O Sharr i lartë, i madh
Që na josh me bukuri:
Të duem, të mbajmë në gji!”
(“Sharrit”)16
Edhe prej vargjeve përshkruese shihet shpeshherë gjendja e vështirë e popullit
shqiptar, gjendje kjo për të cilën poeti përdor mjaft sinonime. Në lidhje me këtë një
kritik thotë: ”Vetëm në tri vjersha të kësaj periode, ‘Malli për të pambërrijtshmen’,
‘Mbramja’ dhe ‘Vegimi’, fjalët dhimbje, i lënduem, natë, terr, nxi, klithmë, re,
ankth, vaj, vuajtje, dro, heshti me sinonimet e tyre i hasim më se tridhjetë herë!”17.
Përballë gjithë atyre vështirësive e problemeve në jetë, poeti Esad Mekuli e ndien
natyrën si të lirë dhe endet në të si “fëmijë”:
“endem si fëmi, n’qetësinë agimore
dhe trupin e ushqej me freski
barishtave dhe t’erës...”
(“Në mëngjes”)18
15

Esad Mekuli, Brigjet, f.21
Po aty, f. 25
17
Hilmi Agani, punim i cituar, f. 114
18
Esad Mekuli, Brigjet, f. 22
16
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Poezia refleksive
Kritika letrare gjithnjë e ka përcjellë me vëmendje poezinë e Esad Mekulit. Ndër
vjershat që e kanë tërhequr më së shumti vëmendjen e saj janë: vjersha ”Gjykimi”,
për të cilën mendimet e kritikëve nuk janë pajtuar gjithnjë, pastaj vjershat: “Trungu”, Lidhur me këtë poezi disa kritikë thonë se poeti ka mohuar traditën letrare,
kurse disa tjerë jo. Një nga mendimet në lidhje më këtë poezi është edhe i akademik Rexhep Qosjes, i cili pajtohet me diçka të thënë nga ky poet, kurse me atë që
nuk pajtohet mundohet ta arsyetojë. Duke shkruar për poezinë e këtij krijuesi, ky
kritik thotë se ka krijuar ndaras letërsinë shqipe, domethënë se nuk e ka njohur traditën letrare shqipe. Mes vargjeve, ku poeti dëshiron t’i flasë së ardhmes dhe është
“nga pak romantik”, dhe mes atyre vargjeve ku flet për traditën, vazhdon ky kritik“ka diçka të vërtetë”. Në anën tjetër, duke mos u pajtuar me poetin se nga e kaluara
nuk kemi trashëguar asgjë, thotë se kemi trashëguar “përpjekjet” për ndryshimin e
gjendjes, pastaj kujdesin ndaj thesarit të bukur popullor, ndjenjën liridashëse etj.
Dyshimi nuk hidhej mbi të kaluarën, por edhe për kohën kur Esad Mekuli ishte fillestar si krijues. Në fund kritiku Rexhep Qosja thotë se nuk mund të pranohet ky
qëndrim ndaj traditës. Një kritik tjetër, Hysni Hoxha, në lidhje me këtë poezi thotë
“është fakt i pamohueshëm se në këto vargje shfaqet një mendim negativ ndaj të
kaluarës që, edhe të mirat e së kaluarës sonë”19. Vehap Shita, thotë se kjo poezi
vjen si vërejtje brezave të ardhshëm për veprat e kohës së E.Mekulit. Ja dhe vargjet
e poezisë “Gjykimi”:
“Do të vijnë mbas nesh fëmijt tanë e fëmijt e femijvet tanë - breznitë,
dhe ata do të dijnë për ne, se na jemi pjella e Ditës së RE
-plot diell e dashni;
do të dijnë për ne, e dij, dhe do t’u kallxojmë me binduni fëmijëve të vet
si kemi ngadhnjye mbi shekujt - tue vu t’kaluemen në gjunj:
si kemi ngritë, nga hini dhe vjetërsija, qytete t’reja, fabrika dhe katunde...”
(“Gjykimi”)20
Edhe në poezitë e tjera me motiv refleksiv poeti paraqet mendimin ndaj së kaluarës
dhe kohës së vet. Të gjitha ato ngjarje, të cilat brezi i ri i dëgjon me vëmendje (rrëfimin për to), nxisin krenarinë e poetit:
“Tregonin ndër ndeja pleqtë kallëzime dhe urti
e nga ato, ja, buron proza e mbarë;
jehonin këngët e moçme në lahutë e çifteli
dhe iu përgjegjën më të reja poetë e muziktarë
19
20

Hysni Hoxha, punim i cituar f. 27.
Esad Mekuli, f. 29
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na mësonin e rrëfenin të parët për vete e për kohën
dhe sot poemat e simfonitë të denja po dëgjohen”
(“Trungu”)21
Esad Mekuli gjatë gjithë jetës e ka preokupuar gjendja e pasigurt e bashkëvendësve
të tij kudo që ishin ata. Përkundër ambientit të vështirë natyror dhe kushteve të tjera për të siguruar ekzistencën, pastaj presioneve të ndryshme, si, shpërngulja e
shqiptarëve me dhunë nga trojet e tyre etj., ky njeri qëndron, ekziston. Poeti i këndon qëndresës, sepse “jeta asht luftë e papame për hapsi, për gjallesë-kundër çdo
shtrëngese, çdo vërshimi shkatërrues!”22. Në këto poezi shihet qartë ngritja e zërit
kundër diskriminimit që bëhej mbi popullin shqiptar. Me rëndësi për poetin ishte
qëndrimi i njerëzve tanë në atdhe e vendlindje, edhe përkundër gjithë asaj dhune që
gërshetohej me skamje e mjerim. Sipas poetit, të gjitha dukuritë në natyrën shqiptare e bënin më të fortë ekzistimin e jetës:
“Edhe Shqiponja, edhe njeriu shall-bardhë, edhe
Bistrica, edhe Pisha mbi shkamb - sa fuqi
jetësore të puthuna në një vend të kësaj natyre të vrazhdë e të bukur!
(“Dy Shqipnja”)23

Poezia e protestës
Për disa nga dukuritë negative dhe ngjarjet tronditëse të periudhës së pasluftës, E.
Mekuli një kohë do të shkruajë, por nuk do të botojë. Ishte fjala për deformimet e
njohura që po pësonte (pushteti popullor). Por në mesin e këtyre shkrimeve, ka edhe të atilla që ai do t’i botojë në “Jetën e re” apo në kuadër të përmbledhjes “Për
ty”. Në këtë grup hyjnë një numër vjershash që “e shpjegojnë psikologjinë e njerëzve tanë, botëkuptimet e tyre, një lloj ndjenje krenarie dhe inferioriteti që i ka mundur, pastaj njëfarë pasigurie e mosbesimi nga i cili nuk kanë mundur të shkëputen
lehtë, pikërisht për shkak të jetës së gjatë në robëri e shtypje të çdo lloji”.24 Edhe
pse rreziku ishte evident, Esad Mekuli do të marrë guxim e do t’i botojë këto poezi,
të cilat ishin protestë e ashpër kundër atyre deformimeve, aksionit për mbledhjen e
armëve dhe presioneve të tjera të shumta që bëheshin në kurriz të shqiptarëve. Si
poet dhe si njeri herët e ka vërejtur këtë diskriminim, dhe që në vitin 1938 do të
shkruajë vjershën “A asht fajtor shqiptari?”. Për ta shkruar këtë vjershë, poetin e
nxit lajmi tronditës për marrëveshjen mes Serbisë e Turqisë për shpërnguljen e 400
mijë shqiptarëve nga trojet etnike për në shkretëtirat e Anadollit. I revoltuar nga kjo
marrëveshje“xhentëlmenë”, poeti Esad Mekuli pyet se a mund të jetë fajtor njeriu shqiptar që jeton në tokën e vet:
21

Po aty f. 117
Esad Mekuli, Brigjet, f.61
23
Po aty f., 61
24
Vehap Shita, F.rymëzimi poetik i Esad Mekulit, Gjurmëve të letërsisë, f.66
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“A asht fajtor Shqiptari pse nën këtë qiell jeton,
Nën këtë qiell-në trojet e të parëve të vet?
A asht fajtor pse asht, e përkundër të gjithave - qindron
Shqiptari, rob e njeriu që i vetvetes të jetë?!”
(“A asht fajtor shqiptari”)25
Pos shpërnguljes, kishte edhe dukuri të tjera kundër shqiptarëve si: ndjekja, persekutimi, mohimi, vrasja, përbuzja, ofendimi etj., që e shqetësonin poetin në lidhje
me këto dukuri, ai sikur zhvillon dialog me ata njerëz që i shkaktonin këto veprime
çnjerëzore. Kërkon nga ata që të mos e thërrasin “me emën t’huej”, me fjalë e emra
përbuzës si: “turq”, “shiftarë”, “rajë”, “njerëz me bishta” etj., sepse e preknin thellë
në ndërgjegje dhe ia trazonin plagët të cilat nuk ishin shëruar ende. Por, forcat shoviniste të pushtetit jugosllav i bënin këto me qëllim që të shkaktonin përçarje mes
shqiptarëve në kohën kur niveli i vetëdijes kombëtare ishte i ulët, gjoja se shqiptarët këndej kufirit ishin “shiftarë” (ishin “turq”, dhe ishin të huaj në këtë tokë), kurse
ata të Shqipërisë ishin shqiptarë të vërtetë. Për ta ilustruar këtë po japim disa vargje
të dy poezive të ndryshme:
“Po, s’jemi turq, nuk jemi!
Jo kurr’! Ta din të tanë:
Shqiptarë dhe t’parët i kemi.
Feja prej kombit s’na ndanë!

(“Turk, elhamdulilah”)26

dhe:
-O, ti di
Çka jam!
Atë, atë ma thuej:
Mos trokit në portën e hapun në këtë ditë
t’pranverës sime,
mos më thirr
me emën t’huej!
(“Mos më thirr me emën t’huej”) 27
Drama tronditëse kolektive e bashkëkombësve të poetit shprehet në mënyrë autentike edhe në vargjet e mëposhtme:
Qemë - jo njerëz,
Po robë:
Pa bukë, liri-n’uzdajë;
Në votrën tonë
25

Esad Meklui, Brigjet, f. 46
Po aty, f. 80
27
Po aty, f. 81
26
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pa shtëpi
në plangun tonë- argatarë!
Qemë-turq,
dreqën me bishta
qemë-rajë
Që t’hiqet në vargoj të mjerimit të përbuzën
-shiftarë!
(“Shqiptari këndon”)28
Një problem tjetër, që në vitet ’50-ta kishte marrë përmasa të mëdha, ishte i ashtuquajturi aksion për mbledhjen e armëve. Një njeri, njëri nga ata të shumtit që i torturojnë përfaqësuesit e organeve të pushtetit, duke mos patur armë, e var veten. Këtë njeri të varur njerëzit as që guxonin ta shihnin nga frika, sepse ata mund të binin
viktimë. Me fjalët e këtij njeriu të varur, poeti dëshiron të tregojë se koha në të cilën jetonin nuk ishte kohë e lirisë. Kjo është porosia e poezisë:
Udhërrëfyese le t’bahen këto duer të mija
dhe plagët që trupin tim shëmtojnë
pishtare ndriçuese n’çdo rrugë pa shkëndija,
(“I varuni i këndon lirisë”)29
Të gjitha poezitë që trajtojnë këtë temë janë të dhimbshme. Tronditës është edhe
rasti i mësuesit Jusuf Jusufi nga Tetova, i cili, si shumë të tjerë, ishte shpërngulur
në Turqi. Ekzemplari i revistës “Jeta e re”, të cilën e drejtonte Esad Mekuli, kthehet
me shënim “shpërngul në Turqi”. Kjo gjë e pikëllon poetin, sepse ky mësues e kishte braktisur detyrën e tij apo, siç thotë poeti, e kishte “trathtue”, pikërisht kur popullit i duheshin njerëzit e arsimuar. I revoltuar poeti shkruan:
“Pandeh
Si mësojtore
O Mësues
Të cilën e ke trathtue”

(“Dhimbje”)30

Si plotësim a kundërvënie poezisë së mësipërme është poezia “Porosija e nanës”,
ku nëna, përkatësisht vendlindja, i porosit djemtë e saj që të mos shpërngulen, sepse ky ishte vendi i tyre. Për atë vend kishin derdhur gjak edhe të parët e tyre, andaj
edhe ata duhet ta gëzonin e ta jetonin jetën:

28

Po aty, f., 72
Po aty, f. 82
30
Esad Mekuli, Vjersha, f. 85
31
Po aty, f. 88
29
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“Unë be po u qes,
Bre djelmnë trollin
që shkelët si fëmi,
në eshtrat e të parëve,
në gjakun derdhun për liri,
në fatlumninë tuej e të nipave,
në tamblin e gjive të mi’ –
m’i terni lotët që t’harroj çdo dhimbë:
mos me u nda
prej prehnit tim
as vllau me vlla!”
(“Porosija e nanës”)31

Përfundim
Poezia e Esad Mekulit ishte një zë i ndërgjegjes së kohës, por edhe i durimit dhe
revoltës. Esad Mekuli i takon grupit të atyre krijuesve që, me krijimet e tyre artistike, luajnë rol të rëndësishëm në jetën e një populli. Me krijimtarinë e tij poetike, ai
u bë kronist, por edhe pararendës i jetës së shqiptarëve të kësaj pjese të atdheut për
më se gjysmëshekulli. Ai i beson fuqisë së artit dhe shpreson se përmes saj mund të
ndikojë në rrjedhën e historisë. Edhe pse krijimtarinë letrare e filloi në gjuhë të
huaj e në një stil përshkues, por të qartë, ajo të lë përshtypje dhe është tërheqëse për
t’u lexuar dhe rilexuar shumë herë.
Në krijimet artistike të poetit Esad Mekuli nuk mungon pothuajse asnjëherë porosia
dhe mesazhi i madh kombëtar, shoqëror dhe etik. Përkitazi me këtë, poeti dhe kritiku Agim Vinca, thotë se, Esad Mekuli është: “Poet që fjalës së shkruar i ka ngarkuar përherë një mision të lartë formues, etik dhe shoqëror, ideor dhe edukativ, por
edhe estetik, dhe që ka shkruar kryesisht atëherë kur ka pasur diçka të rëndësishme
për të thënë”32. Kredo artistike e poetit Esad Mekuli ishte të qenit “bir besnik dhe
poet i popullit të vet”, siç thoshte në vjershën programatike “Popullit tim”, me të
cilën edhe hapet vëllimi i tij kryesor me poezi “Për ty” (1955). Edhe në përmbledhjet e mëvonshme si “Avsha ada” (1971), “Drita që nuk shuhet” (1989) etj., me
gjithë ndryshimet dhe evoluimet i mbetet besnik këtij ideali të madh social dhe estetik. Pjesën dërrmuese të veprës së vet ai, ia kushton popullit, duke u identifikuar
plotësisht me vuajtjet dhe shpresat e tij, aq sa mund të thuhet se Esad Mekuli, ishte
dhe mbetet një poet që e meriton epitetin “poet i popullit”.

32

Dr. Agim Vinca, Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980), f. 81
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KAH HERMENEUTIKA E FATALIZMIT
(Sipas shembujve të traditës sonë popullore)
ABSTRAKT
Në këtë trajtesë shkencore pretendohet të shtjellohet dukuria e fatalizmit, apo
përcaktimi i fatit në traditën popullore me theks të veçantë në prozën popullore.
Dukuria në fjalë është pjesë e rëndësishme e besëtytnive të ndryshme që
ndërlidhen kryesisht me tri krijesat mitike - fatet të cilat gjatë natës së tretë vijnë
në shtëpinë e foshnjës dhe përcaktojnë fatin e saj, përkatësisht jetëgjatësinë dhe
disa segmente kryesore të jetës së saj në të ardhmen.
Një besim i kësaj natyre ka depërtuar edhe në prozën tonë popullore ku mund të
hetohen tri pjesë përbërëse të kompozicioneve të tilla. Në hyrjen, apo prologun e
njësive të tilla folklorike paraqitet dimensioni kohor dhe hapësinor i ngjarjes, apo
elementi i kronotopit, si dhe shpalosen protagonistët që do t’i paraprijnë shtjellimit të ngjarjes. Në pjesën e dytë të tyre paraqiten tri krijesat mitike - fatet duke
endur pëlhurën e jetës së ardhshme të foshnjave të posalindura. Fatet e tilla,
sidomos ato të lumtura që kumtohen nga krijesat mitike në fjalë, pretendohen të
rrëmbehen nga antagonistët e ndryshëm, apo të mënjanohen nëse rrezikohet jeta e
tyre. Megjithatë, kryeprotagonistët - viktimë, bartës të fateve të lumtura, edhe
përkundër sfidave dhe vuajtjeve nëpër të cilat kalojnë, kanë përkrahjen e
ndihmësve mitikë, apo rrethanave tjera dhe gradualisht, por në mënyrë të sigurt
ecin drejt synimit të tyre, apo asaj që është përcaktuar nga qeniet mbinatyrore.
Në pjesën e tretë, apo epilogun e kompozicionit të njësive të tilla folklorike
realizohet ajo që është thënë nga krijesat mitike - fatet, pasi askush nuk mund t’i
kundërvihet vullnetit të tyre, madje në mitologjinë greke edhe perëndia supreme Zeusi. Në vija të përgjithshme, epilogu i rrëfimeve të tilla afirmon botëkuptimin
popullor sipas të cilit çdo njeri lind me fatin e vet, përkatësisht me kohëzgjatjen e
jetës së tij, të përcaktuar paraprakisht, andaj e kotë është tentativa e devijimit të tij.
Fjalët çelës: mit, fat, ritual, traditë, përrallë, besim, kronotop, vatër, hero,
mysafir, protagonist, antagonist etj.;

*
**
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1. Venerime hyrëse
Dukuria që ndërlidhet me përcaktimin e fatit jetësor paraqet një segment të
rëndësishëm të traditës sonë, veçmas të prozës popullore. Nënkuptohet se ky element është përfshirë edhe në përmbajtjen e gjerë të besimeve, apo besëtytnive popullore me një numër të madh të versioneve të tyre, varësisht nga rajonet dhe trevat
gjeografike shqiptare. Jo vetëm kaq, ky motiv, apo përcaktimi i fatit është i pranishëm edhe në përmasa më të gjera gjeografike duke përfshirë popujt e Ballkanit,
por edhe popujt tjerë të kontinentit tonë, madje edhe më gjerë. Në të vërtetë bëhet
fjalë për një dukuri kryekëput antropologjike me të cilën janë ballafaquar thuajse të
gjithë popujt e globit tokësor.
Në kontekst të pasqyrimit të mendësisë sonë popullore që ndërlidhet me përcaktimin e fatit kanë gjetur zbatim të madh edhe shprehjet gjuhësore si vijon: fatit nuk
mund t’i shmangesh, fatit nuk i dihet, nafaka jote nuk bëhet e tjetërkujt pastaj
shprehja ashtu është shkruar e kështu me radhë. Gjithsesi se botëkuptimet e kësaj
natyre janë shumë të lashta dhe ndërlidhen me nevojën e njeriut, qoftë të
mëparshëm apo edhe të atij të tanishëm që të gjejë një lloj ngushëllimi apo arsyetimi pas çdo ndodhie të rëndësishme, qoftë ajo me prapavijë ngazëlluese, por
njëherazi edhe tragjike që ndërlidhet veçmas me vdekjen e rëndomtë, por edhe atë
rastësore apo aksidentale. Ndodhitë e tilla, meqenëse ishin të ndryshme për çdo
njeri apo individ përshkruheshin si zakonisht si pasojë e veprimit të fateve të veçanta që përcaktoheshin paraprakisht (me lindjen e çdokujt) nga qenie me prapavijë
mbinatyrore. Në këtë drejtim, madje edhe martesat e ndryshme janë interpretuar si
rrjedhojë e këtij fati që është përcaktuar paraprakisht dhe që duhet t’i bindet çdo
çift bashkëshortor.
Në traditën tonë popullore ekzistojnë një numër i madh i varianteve të ndryshme
dedikuar krijesave mitike që ndërlidhen me përcaktimin e fatit. Po ashtu janë të
ndryshme edhe variantet e emërtimit të qenieve në fjalë. Këto krijesa të fantazisë
popullore janë pagëzuar me emra të larmishëm, por që kanë kryesisht funksione të
njëjta. Në këtë drejtim, një figurë e rëndësishme e mitologjisë shqiptare e cila është
përkujdesur për përcaktimin e rrugës jetësore të çdo individi ka qenë e ashtuquajtura fatia. Duke iu referuar kësaj figure, studiuesi Robert Elsie, thotë se fatia është
krijesë e mbinatyrshme në mitologjinë e Shqipërisë Jugore. Kjo zanë, me lidhje me
shq. fat, dhe e njohur në Kosovë dhe gjetiu edhe si nafakë, është personifikim i fatit
të njeriut (Elsie, 2005: 58). Ndërkaq, studiuesi Qazimi në një fjalor të tij dedikuar
mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare duke u mbështetur në burime të ndryshme
thotë se këto krijesa quhen edhe si orët në pjesën veriore të Shqipërisë, pastaj vitore, mirushe, mira, fatmira, fatëza e kështu me radhë (Qazimi, 2008: 49-50). Sa i
përket termit fatmira duhet theksuar se këtë emër i pari e përmend Hahni në librin e
tij të hershëm në gjuhën gjermane me titull Studime shqiptare të botuar në vitin
1854 në të cilin flet mes tjerash edhe për zakonet familjare në Rizë që ndoshta i dedikohet krahinës së Rrëzës në anën e Tepelenës e të Delvinës në jug të Shqipërisë.
Hahni duke iu referuar figurave mitike fatmirave të kësaj ane thekson se ato “janë
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identike me tri “mojrat” e grekëve të vjetër. Edhe ndër shqiptarët që banojnë në
Atikë, ky emër edhe sot gjendet, por nga tre mojra ka dalë një”. Hahni vazhdon më
tej duke theksuar se në këtë anë “të tretën natë pas lindjes së një fëmije, bëjnë gati
tri bukë, tri enë me ujë, tri enë me mjaltë dhe tri bërthama bajameje; pastaj presin
mojrën të vijë për vizitë. Pranë këtyre vendosin të gjitha gjësendet e kushtueshme
të shtëpisë, përzënë qentë prej oborrit dhe derën e lënë çelë. Pastaj atje tregojnë një
përrallë të bukur, në të cilën figurojnë tri mojra; njëra është kryetarja e dy të tjerat
janë nën atë (Hahn, 2008: 224). Me siguri, e gjithë kjo, përkatësisht darka e shtruar
ka funksionin e flijimit dedikuar qenieve mitike në fjalë me qëllim që ato të angazhohen t’i dhuronin foshnjës ndonjë fat më të mirë. Nga ana tjetër, studiuesja Gabriela Schubert ka një version tjetër të interpretimit të prapavijës së praktikimit të
këtij rituali duke theksuar se kjo gosti i dedikohet foshnjës me qëllim që kur të rritet asnjëherë të mos mbetet e uritur për bukë, e etur për ujë, të ketë jetën të ëmbël si
mjalti e kështu me radhë (Schubert, 1982: 1982). Pra, kemi të bëjmë me një lloj të
së ashtuquajturës magji imitative që bazohet në besimin se e ngjashmja lind të
ngjashmen apo në rastin konkret, gjërat që i ke pranë për momentin t’i kesh edhe
në të ardhmen.
Përderisa Hahni përshkruan mënyrën e pritjes së krijesave të mbinatyrshme në
natën e tretë të lindjes së foshnjës, por në një zonë të caktuar gjeografike, gjuhëtari
ynë i madh Eqrem Çabej duke bërë fjalë përgjithësisht për zakonet dhe doket e
shqiptarëve, e veçon si një tipar të rëndësishëm edhe ritualin e sipërpërmendur, por
duke e vendosur në një kontekst krahasimtar. Ai me këtë rast thekson si vijon: “në
natën e tretë mbas lindjes, bëhet kremtja e familjes që quhet poganiqe; në këtë rast
piqet një bukë, e cila thehet mbi djepin e fëmijës. Besohet se atë natë vijnë tri gra të
padukshme pranë djepit posa-të-lindurit dhe këto i caktojnë fatin e jetës. Këto tri
hije janë Moiret (Parket) e Grekëve të Vjetër, të cilat kanë qenë në besim edhe
pranë sllavëve ndër kohë të vjetra (Sudiçky). Në Shqipëri këto gra quhen Fatet prej
fjalës latinisht fatum; në Veriun e Shqipërisë e bëjnë këtë detyrë Orët” (Çabej,
1975: 193). Në këtë kontekst është me interes të veçohet edhe një studiues tjetër,
përkatësisht Mitrushi i cili përshkruan aktivitetin konkret të krijesave në fjalë gjatë
përcaktimit të fatit të foshnjës. Sipas këtij studiuesi, mes tjerash, ky besim i stërlashtë është ruajtur ndër lalët e Myzeqesë ku fati i foshnjës përcaktohej nga tri gra
të padukshme që quheshin “të mirat”, të cilat vinin në këtë shtëpi ku kishte lindur
fëmija, uleshin pranë tij dhe secila prej tyre bënte nga një punë: e para shkrifte, e
dyta tirrte dhe e treta mblidhte lëmshin. Gjatë punës ato këshilloheshin se çfarë fati
do t’i caktonin fëmijës. Kështu, në qoftë se “të mirat” do të caktonin vdekje të
shpejtë, e këpusnin fijen e perit që ishin duke dredhur (Mitrushi, 1972: 117). Një
përshkrim i mësipërm i krijesave mitike në fjalë duket i përafërt, apo i ngjashëm
edhe me krijesat simotra të kësaj natyre që paraqiten në mitologjinë e lashtë greke.
Krijesat e tilla në mitologjinë greke, siç cekëm më sipër, ishin Moirat, hyjnesha motra të fatit të njeriut, bijat e Zeusit e të Temidës. Ato ishin tri: Klotoja, Lakesida
dhe Atropoja dhe banonin së bashku në mbretërinë e Hadit (sipas një variant tjetër
në Olimp). Zonja të fatit të njerëzve, ato shpërndanin lumturinë ose mjerimin,
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gëzimet ose mundimet dhe asgjë nuk mund të ndalonte ose të zbuste ekzekutimin e
parathënieve të tyre. E gjithë bota u bindej. Vetë fati i Zeusit ishte në duart e tyre.
Fati sundonte mbi të vdekshmit dhe mbi perënditë. Moirat i përfytyronin si tri gra
të zbehta e të dobëta, që nën dritën e një llambe endnin në heshtje fatin e njeriut.
Klotoja, më e vogla, mbante furkën në dorë dhe endte fijen e jetës së njeriut, duke
përcaktuar kohën dhe afatin e jetës së tij. Lakesida e kalonte atë përmes të gjitha trilleve të fatit, kurse Atropoja, më e madhja, priste pa u epur me gërshërët e saj fatale
fijen e jetës së njeriut. Te romakët Moirat quheshin Parka (FM, 1988: 169-170).
Përderisa trajtat e tilla dedikuar krijesave mitologjike në fjalë janë tejet të lashta,
madje edhe me përmasa të një besimi shumëhyjnor, me kalimin e kohës, besimet e
kësaj natyre do të zbehen gradualisht apo do të përjetojnë një transformim të llojit
të vet, madje do të pësojnë edhe modifikime dhe shtresëzime të feve monoteiste.
Nga shembulli në vazhdim mund të vërejmë një logjikë të kësaj natyre. Në fshatrat
Veshallë dhe Bozovcë të malësisë së Sharrit ishin tri melaqet (engjëjt) që ia përcaktonin fatin foshnjës, por ende pa mos lindur, apo që në fazën e embrionit. E para ia
caktonte imrin (jetëgjatësinë), e dyta nafakën (gjërat e mira që do t’i ndodhnin në
jetë) dhe ia treta ia caktonte hjekat (gjërat e këqija që do t’i ndodhnin në jetë). Jazijat (shkrimi) e vuajtjeve shkruheshin në anën e majtë të ballit, kurse ato të gëzimeve në anën e djathtë të ballit.1 Studiuesi Fadil Sulejmani duke iu referuar kësaj
dukurie, po ashtu në kuadër të fshatrave të malësisë së Tetovës shënon: “Si të lindet foshnja, atë e lënë pak kohë të rrijë në atë vend ku ka rënë me qëllim që t’i
shkruhet nafakja, kësmeti, vdekja e fatet e mira dhe pastaj e largojnë, e ngrenë nga
ai vend, sepse po të qëndrojë më gjatë aty pa e luajtur nga vendi, besohet se atëherë
i regjistrohen edhe fatet e këqija (hekat) e taksiratet. Pra, sa më shumë ta lënë pa e
lëvizur nga toka, aq më shumë të këqija i shkruhen nga Zoti. Nëse është djalë, atë e
ngrenë nga vendi me fjalët: “Ademi (Muhamedi, ose Alija) nënës, imër Zoti të
t’ape, nafake t’majra Zoti të t’shkrauje!”. Poqese është vajzë, e ngrenë me fjalët:
“Have nanës”, Fatajmja nanës, nafake Zoti të t’shkrauje” (Sulejmani, 2005: 29).
Vlen të theksohet një fakt interesant me këtë rast që autori në fjalë e jep në trajtë të
fusnotës se foshnja e gjinisë femërore nuk urohet me sintagmën që Zoti t’i jap jetë,
ashtu siç urohet djali, gjë që flet për një mendësi tejet të skajshme me karakter patriarkal. Megjithatë, edhe përkundër kësaj mendësie patriarkale, sipas autorit të
njëjtë “djali lindet me një nafakë, kurse vajza me shtatë nafaka. Pra, vajza lindet
me bereqet. Djalit shkon duke iu rritur nafaka, kurse vajzës duke iu shkurtuar: ajo
gjashtë nafaka i lë te babai i vet dhe vetëm me një shkon te burri” (Sulejmani,
2005: 34).
Pra, siç mund të vërehet në rastin e fshatrave të Tetovës, është evident ndikimi i
fesë islame që me siguri ka eliminuar krijesat e mëparshme mitike duke e ndërlidhur një dukuri të tillë vetëm me një krijesë hyjnore supreme, siç është Zoti. Megjithatë, edhe përkundër këtij fakti, në gjirin e popullit ka pasur një simbiozë të
vërtetë mes besimit pagan dhe atij monoteist. Në të vërtetë, të dy trajtat e besimeve
1
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të tilla kanë jetuar në mënyrë paralele, nënkuptohet duke dominuar trajta e besimit
monoteist. Madje, kohëve të fundit, përcaktimi i fatit, në zona të caktuara, qoftë në
natën e parë, të dytë apo të tretë, përgjithësisht te shqiptarët në Maqedoninë e Veriut ndërlidhet vetëm me dy melekt, të dërguar nga ana e Zotit. Kjo është inkorporuar edhe në rrëfime popullore me botëkuptime pagane, madje në disa prej tyre dalin edhe më shumë qenie të tilla, apo katër melekë. Në një përrallë të tillë në trevën
e Tetovës të cilën e ka regjistruar Edibe Selimi - Osmani, flitet për një foshnjë të
braktisur në mal, menjëherë pas lindjes së saj, por që do të hasë në përkrahjen e
melekëve, përkatësisht në përcaktimin e fatit të mirë, edhe atë si vijon: Amo, lirekin2 e kajn rujt katër melaqet. Njona pi melaqeve ja ka vu emnin Gjilizare, njona i
ka thën: “kur de folish tej, dët dalin lira pi goj”, qetra i ka thën “kur de çeshish tej,
dë t’dalin inxhije pi goje”. Qetra i ka thën: “tej kur do hecish, ke aj vendi de çelin
trëndafilat”. Melaqet e kanë rujtë xhith natën, i kanë dhën caucës t’peje xhi
(PPSH, 2017: 112-113). Siç mund të vërehet nga fragmenti i mësipërm, me siguri
se kemi të bëjmë me një pleksje të emërtimit të qenieve mitike me qenie të fesë
monoteiste islame, por funksioni sikur mbetet i njëjtë apo ndërlidhet me fatet paraprake, madje kemi variante të kësaj përralle ku fatet si krijesa mitike përmenden
me emrin e tyre të vërtetë.
Pra, melekët si qenie të botës islame janë mbishtresuar në përmbajtjen e përrallës
paraprake duke zëvendësuar qeniet mitike, përkatësisht fatet. Sido që të jetë, simbioza, apo pleksja midis botëkuptimit pagan dhe atij monoteist është një dukuri tanimë jo e panjohur në folklorin shqiptar, por edhe më gjerë.

2. Përcaktimi i fatit në strukturën përmbajtjesore
të rrëfimeve (përrallave) popullore
Në kuadër të prozës sonë popullore ekzistojnë përmbajtje apo rrëfime të caktuara
që i dedikohen botëkuptimit të lashtë që nxjerr në syprinë logjikën apo botëkuptimin e fatalizmit. Rrëfimet e kësaj natyre, në vija të përgjithshme, përmbajnë tri elemente kryesore rrëfimore, përkatësisht prologun apo hyrjen, pastaj zhvillimin e
veprimit dhe shthurjen apo epilogun. Nënkuptohet se këto tri segmente rrëfimore
janë të lidhur në një strukturë të qëndrueshme apo koherente duke krijuar një tërësi
kuptimësore midis tyre.
Prologu. Hyrja apo prologu i strukturës rrëfimore, përkatësisht i syzheut që ndërlidhet me temën e përcaktimit të fatit i referohet kryesisht dimensionit hapësinor dhe
kohor. Në këtë kontekst, subjekti (shtatzëna) i rrëfimeve të tilla ndërlidhet me
hapësirën shtëpiake, si pjesë e intimitetit familjar apo njerëzor. “Shtëpia lidhet me
planin statik të brendshëm (sidomos në situatën iniciale), ndërsa me planin dinamik
lidhet pylli - ambienti i jashtëm. Në hapësirën e brendshme (në shtëpi) bëhet përgatitja për fillimin e zhvillimit - ndodhisë që realizohet nëpërmjet të trimërive dhe
aventurave të heroit. Shtëpia në situatën iniciale shënjon hapësirën e mbyllur, të
2
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mbrojtur dhe miqësore të personazhit, ajo është qendër e botës vetjake nga e cila ai
niset në rrugë dhe aventura ku në të shumtën e rasteve kthehet përsëri” (Mustafa,
2003: 221-222). Në ambientin shtëpiak, shtatzëna me rastin e lindjes së foshnjës,
arrin ta kuptoj fatin e saj që i përcaktohet nga krijesat hyjnore, pasi paraprakisht i
përgjon këto të fundit përderisa merren vesh mes tyre për një gjë të tillë. P. sh.: Qe
një burrë edhe e shoqeja që s’bënin fëmijë e si ju lutnë zotit dit e natë u dha një bir.
E shoqeja, pasi stolisi diepnë mbë të tretat, atë natë që do të vinin fatiat për të
lidhur fatin e djalit, tha:
- Unë do të ruanj sonte fshehurazi që të shoh se ç’do t’i lidhin (FSHPP, 1, 1963:
177).
Pra, nga ky fragment kuptojmë se ajo lind në shtëpinë e saj, por duke u përkujdesur
që gjatë natës së tretë të ishte vigjilinte apo e zgjuar. Ajo duke i përgjuar fatet apo
krijesat mitike do të arrinte të merrte vesh fatin e foshnjës së saj. Ajo posa ta
kuptonte fatin e foshnjës, një gjë të tillë do t’ia përcillte menjëherë edhe bashkëshortit të vet.
Ndërkaq, në një variant tjetër të rrëfimeve apo përrallave popullore të kësaj natyre,
kemi një situatë më ndryshe, por edhe këtu ngjarja ndodh në ambientin shtëpiak,
por tani, në natën e tretë të përcaktimit të fatit të foshnjës, në shtëpinë e çiftit bashkëshortor, ndodhet edhe një i huaj, apo një mysafir i cili përfshihet pa vullnetin e tij
në ndodhinë e përcaktimit të fatit nga krijesat hyjnore. Në të vërtetë, ai papritmas
do të bëhet dëshmitar i kësaj ngjarje dhe do të kuptojë fatin e foshnjës, të përcaktuar nga qeniet mitike. E gjithë kjo paraqitet nëpërmjet fragmentit në vazhdim:
Ishte një plak me plakën e tij, që s’bënjën fëmijë. Si shkuan kaqë vjet u dha zoti një
dialë, u gëzuan shumë që i kuitoi zoti e u dha një dialë. Me të shkuar dy net, po
vinte e treta që në atë natë do të vinjën tri gra që t’i presin rrojën djalit, atë natë na
zë një shi i math, kaq i math sa nuk kullxonte njeri që të dilte jashtë, se kishte frikë
mos e mbytte shiu, kur na vjen një pasha nëpër shit edhe u kthye në këtë shpi të
plakut. Kyj, si e pa këtë që ishte njeri i mirë, u gëzua edhe e vuri në kryet të vatrës,
i ndezi një zjarrm të math, i bëri dhe gjell për të ngrënë q’iu ndoth, hoqi edhe ca
plaçka, i vuri më një çep që të vinte kalin e pashait, se kjo shpi ishte gjysmë mbuluar, gjysmë zbuluar (FSHPP, 1, 1963: 225). Nga kjo pjesë e përmbajtjes mund të
venerohet se i huaji, apo mysafiri pritet përzemërsisht në shtëpi nga çifti bashkëshortor edhe përkundër faktit se ishte tejet i varfër.
Në një rrëfim tjetër popullor po të kësaj natyre, shtëpiaku po ashtu i varfër, i mirëpret si mysafirë mbretin dhe sadriazemin pikërisht në natën kur do të lindte bashkëshortja e tij. Ata futen në shtëpinë e të varfrit duke pandehur se ky i fundit edhe
nuk do t’i mirëpriste si duhet, por befasohen kur dëgjojnë fjalët e tij: Byrum, padishah, mirë se t’ka pru zoti! Po ta kthej sofrën me tana t’mirat e zotit (PPD, I, 1972:
60). Edhe përkundër faktit se qëllimi i vizitës së tyre nuk ishte edhe i mirë, pasi
shtëpiakut dëshironte mbreti t’ia merrte gruan e bukur, megjithatë mikpritja do të
ishte në nivelin e duhur. Në një variant të katërt të këtyre rrëfimeve popullore, subjekti apo shtatzëna është po ashtu tejet e varfër, andaj detyrohet të lindë foshnjën e
saj diku në natyrë, pra jashtë ambientit shtëpiak. P. sh.: I erdhi dita asaj për të lin-
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dur, e pasi nga skamja s’kishin asnjë qeverni në shtëpi të tyre thot’ i shoqi: “shpinje ndë larë ndonse lari është dy orë larg, që të lindë atje, teku do ta kenë ndoca kujdes” (PPSH, 1954: 163-164).
Siç mund të vërehet nga shembujt e prezantuar më sipër, në prologun e këtyre rrëfimeve popullore, shpaloset vendi dhe koha e veprimit apo ndodhisë, por njëkohësisht edhe subjektet, apo protagonistët e syzheut folklorik. Në kontekst të hapësirës
duhet theksuar se përcaktimi i fatit, në vija të përgjithshme, ndodh si zakonisht në
shtëpi, kurse si pjesë më e rëndësishme e saj veçohet vatra. Në një shembull të mësipërm, ajo theksohet veçmas, përkatësisht aty bëhet përcaktimi i fatit nga ana e tri
krijesave mitike. Sipas besimit popullor, vatra e shtëpisë paraqet areal tejet të rëndësishëm me primesa mitike. Ky vend, apo topos, në të kaluarën, ka paraqitur qendër të mirëfilltë të tubimit, apo grumbullimit të bashkësisë familjare. Vatra e shtëpisë, përkatësisht zjarri në të, ka qenë me rëndësi që “të mos shuhet”, pasi siguron
ngrohje dhe dritë, asgjëson forcat e liga dhe si i tillë, ka veti mbrojtëse, spastruese
(purifikuese) dhe shëruese. Dihet se zbulimi i zjarrit me siguri në aspektin historik i
paraprin edhe formësimit të vatrës. Në vatër, në mjedisin familjar, mbahet zjarri i
rëndësisë ekzistenciale, njëherazi ai është edhe simbol i mëkëmbjes, ndërrimeve
krijuese dhe pjellorisë. Zjarri dhe vatra po ashtu i kanë paraprirë ndërtimit të shtëpisë, andaj jo rastësisht, në shumë besime popullore, vatra figuron si mbrojtëse e
shtëpisë, si vend ku qëndrojnë hyjnitë shtëpiake, por njëkohësisht edhe si epiqendër
e jetës së përditshme, apo strumbullar i jetës shoqërore dhe fetare.
Vatra po ashtu është simbol i bashkësisë familjare dhe njëherit edhe faktor i kohezionit, apo integrimit të saj. Besohet se përtëritja periodike e ceremonive rreth vatrës dhe zjarrit sforcon lidhjet me të gjitha fuqitë mistike të cilat mund të kenë ndikim në jetën e njeriut, përkatësisht të sigurojnë shëndet, fat dhe pjellori. Pra, kulti i
vatrës në besimet dhe ritet popullore paraqet segment tejet të rëndësishëm në kuadër të marrëdhënieve njerëzore kundruall fuqive të padukshme të cilat përcaktojnë
të kaluarën, të tanishmen dhe të ardhmen duke shkaktuar njëherit ndjenja të frikës
dhe adhurimit të thellë religjioz. Dihet se vatra, sipas shumë studiuesve të kulturës
popullore, paraqet edhe vend ku kryqëzohen kjo botë dhe ajo botë. Vatra me pjesën
e poshtme të saj paraqet ndërlidhje me hyjnitë ktonike, përkatësisht me shpirtrat e
paraardhësve tanë për të cilët besohet se kanë ndikim edhe në jetën tonë. Njëkohësisht, ajo me tymin që buron prej saj nëpërmjet oxhakut e që drejtohet kah qielli
është e ndërlidhur edhe me hyjnitë qiellore. Pra, ajo paraqet një udhëkryq në miniaturë apo ndërmjetëse e mirëfilltë simbolike mes botës nëntokësore dhe asaj qiellore. Vatra, si e tillë, në cilësinë e një mikrobote të veçantë, ka rëndësi jetike për njeriun me vetëdije mitike. Ndërlidhja e vatrës me fatet si krijesa mitike nuk është e
rastësishme, pasi këto të fundit konsiderohen si qenie ktonike që kanë ndërlidhje
me botën nëntokësore, madje që ndërlidhen edhe me paraardhësit tanë.
Nga ana tjetër, në bazë të një shembulli të mësipërm, mund të vërehet se edhe mjedisi jashta ambientit shtëpiak paraqitet në cilësinë e një areali ku ndodh përcaktimi
i fatit të foshnjës së posalindur. Në këtë kontekst, sipas përmbajtjes së një balade
popullore, protagonisti i saj apo bashkëshorti që ndodhet diku në bjeshkë mëson ra-
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stësisht në mesnatë fatin e foshnjës së vet që ia përcaktonin krijesat mbinatyrore. P.
sh.: Ish pa’kanë heret ni burrë, / Me shtat nxanë gruen e ki’ pasë. / N’bjeshkë të
nalta puna e ka qitë, / N’ato bjeshkë nata e ka nxanë, / Te ni ah i vjetër kenka dalë,
/ E kish pasë ai ah ni zguer të madh, / N’at’zguer ahi paska ra me fjetë, / Gjumi i
randë, at’njeri e ka marrë. / Kur ka ardhë mjesnata, koftë e bardhë / Nji za i fortë
gjumin ia ka nxjerrë, (BSH, 2005: 201). Nga shembulli i vargjeve të prezentuara
mund të vërehet se areali ku takohen qenia njerëzore dhe krijesat mbinatyrore, përkatësisht fatet, në kuadër të hapësirës së jashtme, është bjeshka, apo më konkretisht
ahu, apo diçka tjetër. Dihet se bjeshka apo mali në kuadër të mitologjisë popullore
mund të ndërlidhen me hapësirën “e huaj”, të papërvetësuar, të egër, etj., në krahasim me hapësirën tonë që ndërlidhet kryekëput me shtëpinë. Kjo hapësirë e cilësuar
si e huaj karakterizohet me të dhënën se brenda arealit të saj jetojnë qenie mbinatyrore me atribute ktonike, siç janë në rastin tonë konkret - fatet, por edhe shumë
qenie tjera të kësaj natyre, përkatësisht të botës tjetër apo nëntokësore. Dihet se në
bjeshkë apo në mal, në shumë fise arkaike janë realizuar edhe ritet e rishtarisë, veçmas ato të adoleshencës. Çdo shkuarje e një rishtari në pyll apo mal nënkuptonte
në mënyrë simbolike edhe aktin e shkuarjes drejt vdekjes. Pra, pylli në planin horizontal simbolizon botën tjetër, kurse kjo mund të vërehet edhe nga disa vargje dedikuar dëbimit të të ligave. P. sh.: O ti mal i Kollovozit, / na març të ligat e motit! /
O more ti mal i zi, / na jep shëndet e fuqi! (LP, 1, 1988: 228). Përmbajtja e vargjeve
të tilla bën me dije se të ligat duhet të orientohen kah mali apo kah bota tjetër, por
njëkohësisht po nga kjo botë e njëjtë kërkohet edhe shëndeti, pjelloria apo jeta. Sipas mendësisë tradicionale popullore, qeniet demoniake apo të botës tjetër, përkatësisht asaj nëntokësore, përveç me vdekjen ndërlidhen edhe me lindjen apo pjellorinë. Jo rastësisht të gjitha këto qenie figurojnë si qenie të përkatësisë femërore duke u identifikuar njëherit edhe me tokën. Në të vërtetë, këto qenie demoniake duke
qenë pjesë e botës tjetër apo nëntokësore kanë në duart e tyre ose kontrollojnë edhe
kultivimin e bimëve si një element tejet i rëndësishëm i ekzistencës biologjike të
njeriut. Pra, edhe vdekja, por edhe lindja u referohet qenieve të tilla demoniake duke përfshirë edhe fatet, përkatësisht ndërlidhjes së tyre me jetën, por dhe vdekjen,
siç veprohet edhe me përcaktimin e nafakës së foshnjës. Edhe druri i ahut që u
përmend më sipër paraqet një areal të botës ktonike, andaj njeriu i fshehur në zgafellën e tij mund të vendos komunikimin me botën demoniake ose t’i përgjojë ato,
siç bën edhe protagonisti i mësipërm.
Në kuadër të prologut të njësive folklorike në fjalë duhet të ceket edhe koha e shpalosjes së ndodhisë e cila gjithsesi se ndërlidhet me mesnatën kur edhe arrijnë qeniet
demoniake - fatet që t’ia përcaktojnë fatin foshnjës. Mesnata, sipas besëtytnive popullore, konsiderohet si kohë më e rrezikshme e natës, pasi mendohet se në këtë
segment kohor, është i intensifikuar aktiviteti i forcave demoniake të cilat mund të
paraqiten edhe me trajtë të transformuar të njeriut, kafshëve dhe shpezëve të
ndryshme. Karakteristikë themelore e kësaj kohe është fakti se në këtë interval
mbretërojnë heshtja dhe qetësia, si kode themelore të parakohës mitike, përkatësisht të mjedisit jashtëkohor dhe jashtëjetësor. Atje ku nuk ka zhurmë, apo më mirë
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thënë, atje ku nuk dëgjohet zëri i njeriut, apo zëri i kafshëve dhe shtazëve, fillon një
jetë tjetër, përkatësisht jeta e qenieve ktonike mbinatyrore. Heshtja e plotë identifikohet me botën tjetër, apo nëntokësore, andaj ky kod është i pranishëm dhe dominues, veçmas gjatë riteve mortore. Pikërisht, mesnata si interval kur pllakos heshtja
e plotë, paraqet edhe interval të aktivitetit të qenieve të botës tjetër, përkatësisht
edhe të fateve. Si entitet që ndan botën e qenieve demoniake, apo ktonike me botën
njerëzore konsiderohet gjeli i cili me këngën e tij në mëngjes, sipas besimit popullor, ndërpret çdo aktivitet të qenieve demoniake duke hapur rrugën e fillimit të
aktiviteteve të botës njerëzore. Pra, dita ndërlidhet me botën njerëzore, kurse nata,
apo errësira, ashtu siç është edhe bota nëntokësore, apo bota tjetër, ndërlidhet me
aktivitetin e qenieve demoniake, siç janë edhe fatet që aktivitetin e tyre e zhvillojnë
në kulmin e natës, përkatësisht në mesnatë, atëherë kur përcaktojnë edhe fatin e foshnjave.
Në kuadër të prologut të njësive të apostrofuara folklorike është me rëndësi të ceket
edhe shpalosja e protagonistëve të cilët janë bartës të veprimit, apo syzheut. Në këtë drejtim si tejet i rëndësishëm paraqitet mysafiri, përkatësisht prania e tij gjatë natës së përcaktimit të fatit të foshnjës. Në figurën e mysafirit, apo të huajit mund të
venerohet imazhi i lashtë i mikpritjes si mbijetojë e besimit popullor se prapa tij
mund të fshihet ndonjë qenie hyjnore që teston shkallën e mirësisë apo bujarisë së
nikoqirit, apo kryefamiljarit. Në këtë kontekst, nëse sillet mirë shtëpiaku, apo kryefamiljari kundruall mysafirit atëherë si kundërveprim mund të shpërblehet dhe anasjelltas - të ndëshkohet nëse sillet keq me të. Njeriu me bindje pagane e ka shenjtëruar institucionin e mikpritjes duke pandehur gjithnjë se prapa figurës së mysafirit
të panjohur mund të fshihet figura e ndonjë hyjniu. Studiuesi japonez, Jamamoto,
thekson se nëse zoti i shtëpisë i jep ushqim një miku - Perëndi dhe ha së bashku me
të, ai lidh miqësi me këtë të fundit duke ndarë shpirtin nëpërmjet ushqimit dhe duke i dhënë perëndisë një pjesë të gjakut të tij; kësisoj, ai merr, si shpërblim, hyjnim
prej mikut - Perëndi (Jamamoto, 2008: 25). Nga shembujt e mësipërm të eksploruar
nga folklori ynë mund të vërehet se mysafirët priten jashtëzakonisht mirë, madje
duku u shtruar atyre edhe tryezën e ushqimit edhe përkundër varfërisë së skajshme
të shtëpiakëve.
Po ashtu, edhe fatet në cilësinë e mysafirëve me prapavijë hyjnore, në natën e tretë,
priten me një gosti tejet specifike, madje duke u shtruar atyre edhe një tryezë tejet
më të begatshme. Kjo pjesë nuk përfshihet në përmbajtjen e rrëfimeve tona popullore, por theksuam më sipër se kjo është pjesë e rëndësishme e ritualit të lindjes.
Mungesa e kësaj pjese në njësitë përmbajtjesore të folklorit verbal arsyetohet me
faktin se narracionet e tilla fokusohen vetëm në fushën e veprimit të protagonistëve
duke i anashkaluar hollësirat, apo përshkrimet e detajuara të karakterit etnografik.
Si rrjedhojë e këtij fakti është e natyrshme mungesa e imazhit verbal të pritjes së
fateve në ndonjë tryezë të shtruar enkas për to, edhe atë në mesnatë, ashtu siç ka
ndodhur realisht në të kaluarën në vise të caktuara shqiptare. Ndonjëherë, në njësitë
folklorike huqet edhe nata e tretë e pritjes së fateve duke e ndërlidhur këtë fakt etnografik me natën e parë, menjëherë pas lindjes së foshnjës. Përralla duke mëtuar
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kah racionalizimi i fjalëve fokusohet vetëm në veprimin konkret, andaj në rastin
tonë, fillimisht fokusohet në marrëdhënien kundruall mikut.
Në vija të përgjithshme, mysafirët e botës demoniake - fatet janë të botës femërore,
kurse mysafirët e botës njerëzore janë të përkatësisë mashkullore. Përgjimi i fateve
bëhet kryesisht nga bota mashkullore e cila pastaj bëhet aktive për ta ndërruar, apo
huqur vendimin e tyre. Në kontradiktat e tilla që dalin në shesh mes botës femërore
dhe mashkullore ndoshta mund të venerohen edhe elemente që kanë të bëjnë me
përleshjen e sistemit matriarkal me atë patriarkal. Këto elemente mund të vërehen
më qartë në ato pjesë përmbajtësore folklorike në të cilat vullnetit të fateve që janë
të përkatësisë femërore i kundërvihen protagonistë të përkatësisë mashkullore. Pra,
ndoshta këtu mund të fshihen gjurmët e një konflikti midis dy sistemeve në fjalë.
Në këtë drejtim, studiuesja Schubert thekson se grekët e lashtë me rastin e shpërnguljes së tyre, e përvetësuan kultin e moireve nga popullata autoktone paraindoevropiane që e hasën në territorin e sotëm grek, aty ku edhe u vendosën përgjithmonë. Organizimi shoqëror i kësaj popullate indigjene ballkanike bazohej mbi sistemim matriarkal, andaj adhurohej figura e Nënës së Madhe, përkatësisht Nëna
Tokë si nënë e hyjnive dhe njerëzve, pasi besohej se toka si një materie pjellore
është e ndërlidhur me pjellorinë e nënës. Ky besim në epiqendër të të cilit ndodhet
figura e femrës është përhapur nga India e deri në pellgun mesdhetar, nga neoliti e
deri në krishterizëm. Nëna e tokës nuk ishte vetëm hyjneshë e pjellorisë, por edhe
hyjneshë e hënës, qiellit, yjeve dhe natyrës, por edhe e përcaktimit të fatit dhe vdekjes. Kjo hyjneshë matriarkale e pjellorisë është paraardhëse e moirave antike, por
edhe stërgjyshja e të gjitha krijesave të ngjashme te popujt ballkanikë. Me shpërnguljen e popujve indoevropianë në rajonet e Gadishullit Ballkanik, këto hyjnesha
të dikurshme autoktone e humbën pushtetin e tyre të pakufizuar dhe u shndërruan
gradualisht në krijesa demoniake të përcaktimit të fatit. Ky transformim, sipas studiueses Schubert, duhet kërkuar në ndryshimet shoqërore që ndodhën me shpërnguljen e popujve indoevropianë në Gadishullin Ballkanik, përkatësisht në kalimin prej
sistemit matriarkal në atë patriarkal (Schubert, 1982: 93).
Zhvillimi i subjektit të njësive folklorike. Në kuadër të zhvillimit të kompozicionit
të njësive folklorike kemi shumë pjesë apo episode të ndryshme narrative. Në gjuhën e narratologjisë klasike, këto episode identifikohen me funksionet të cilat paraqesin kalimin e protagonistëve nga një gjendje e caktuar në një veprim të caktuar,
ose nga një veprim në një veprim tjetër. Në kuadër të njësive tona folklorike,
fillimisht veçohet përcaktimi i fatit. Kjo pjesë është e ndërlidhur me përcaktimin e
fatit të foshnjës, përkatësisht me ardhjen në shtëpi të krijesave mitike - fateve, por
njëkohësisht edhe të ndonjë të huaji, apo mysafiri që bëhet protagonist i drejtpërdrejt i kësaj ndodhie. Në përmbajtjen e njësive të tilla folklorike, siç cekëm më
sipër, huqet nata e tretë e përcaktimit të fatit të foshnjës së posalindur dhe kjo
ndodh menjëherë në natën e parë. Dihet se realisht nata e tretë ka qenë e rezervuar
për pritjen e fateve - krijesave mitike. Një element i tillë, madje ka depërtuar edhe
në vargje popullore. Në rrethinën e Gjirokastrës hasen vargjet si vijon: Sonte është
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e treta natë, / që ndahen-o nafakatë, / ja vezir, ja kushullarë, / ja si gjyshlerët e
parë / dhe nga babaj m’i lartë (LP, 4, 1990: 105).
Pra, njësitë tona folklorike nga të cilat i eksplorojmë shembujt e mësipërm, por
edhe në vazhdim të trajtesës sonë, përcaktimin e fatit e vendosin menjëherë me
rastin e lindjes së foshnjës, meqenëse në dy variante të kësaj natyre mund të vërehet se edhe nata e tretë përmendet haptazi si kohë e përcaktimit të fatit. Duhet
theksuar se fatet në çastin kur përcaktojnë nafakën e foshnjës asnjëherë nuk i
drejtohen as lehonës e as foshnjës, por çdoherë komunikojnë njëra me tjetrën. Pra,
këta dy protagonistë çdoherë janë pasivë dhe janë nën vartësinë e këtyre krijesave
mitike. Gjatë përcaktimit të fatit kemi një lloj dramaticiteti të llojit të vet pasi
narracioni popullor çdoherë posedon një element të kësaj natyre për të tërhequr
vëmendjen e dëgjuesit. Sipas një varianti të rrëfimit të tillë popullor, shtatzëna tejet
e varfër lind vajzë që do t’i përcaktohet një fat tejet i mrekullueshëm. P. sh.: I erdhën të tri fatiat për të lidhur fatin e çupës edhe zunë të flasin shoqmeshoq për atë.
E vogla tha: “unë do ta bëj këtë çupë që, kur ta krehnjën, t’i derdhen diamande
nga lesht e saj”. E dyta tha: “unë do ta bënj që, kur të qanjë t’i derdhen margaritarë nga sytë”. E treta tha: “edhe unë do ta bënj që, kur të qeshnjë, t’i dalë trëndafil
i ndriçëmë nga faqetë, edhe që të marr i bir i mbretit për grua” (PPSH, 1954: 164).
Një fat i tillë që diktohet nga krijesat mitike është i ngjashëm edhe me një përrallë
popullore greke, të cilën e sjell studiuesja e njohur gjermane, Schubert. Sipas kësaj
përralle, moira e parë duke ia përcaktuar fatin një foshnje të përkatësisë femërore,
tha që të jetë e bukur si engjulli, e dyta tha që dy trëndafila t’i bien nga faqet kur të
qeshë, kurse e treta tha që kur të qante t’i bien margaritarë nga sytë. Në fund të
parathënieve të tilla, moirat ia lënë në një ulëse edhe një unazë që do ta mbronte
vajzën (Schubert, 1982: 90).
Ndërkaq, në një variant tjetër, meqenëse fati përcaktohet në natën e tretë, lehona
është e vetëdijshme për një gjë të tillë, andaj nuk flen pasi është kureshtare të
mësojë fatin e të birit të saj të posalindur. Ky fragment paraqitet si vijon: E si
erthn’ ato natën, edhe zunë të pleqësojnë, tha e para: “Ky dialë do të rronjë njëzet
viet. E dyta tha: “Dyzet”, E treta, e e vërteta tha: “Pesëdhietë”. Mbë së fundi erdhi fjala për martesën e dialit. E para tha: “Do të marrë akëcilën çupë për grua”.
E dyta tha: “Jo, po akëcilën. E treta e e vërteta tha: “Do të marrë t’ëmën për
grua” (FSHPP, 1, 1963: 177). Siç mund të vërehet nga ky fragment, fati i foshnjës
rezulton të jetë i ngjashëm me Edipin e mitologjisë greke që i shërbeu Frojdit si një
model i preferuar i parashtrimit të tezës së tij tanimë të njohur se fëmijët e
orientojnë fillimisht libidon e tyre ndaj prindit të seksit të kundërt. Ai këtë tentativë
të fëmijëve e cilësoi me sintagmën “kompleksi edipian”.
Në variantin e rrëfimit të ardhshëm popullor, mysafiri që ishte në cilësinë e pashait
do ta kuptonte fatin e foshnjës së mikpritësve të tij në kohën përderisa kinse bënte
gjumin, nënkuptohet afër vatrës shtëpiake. Ai i përgjon fatet si vijon:
Nga këto të tri gratë zuri e madhija e thotë:
- Kyj diali nuk do të ronjë shum, do vdesinj shpejt.
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Përgjigjet e dyta e i thot të madhes që “kyj diali do rronjë shumë vjet, pastaj do
vdesinj nga i ati”. Thotë edhe e treta:
- Moj mikesha, ç’janë këto llafe që i thoni? Kyj diali do rronjë kaq shumë sa do të
vrasë këtë pashanë që isht këtu, do t’i marrin zabitllëkun edhe të bijën e tij për grua.
Edhe sikundër thoshte e treta kshu do të bëhesh, ndenjën edhe pak, pastaj ikën
(FSHPP, 1: 1963: 225). Pra, fati i shqiptuar nuk do të ishte aspak i volitshëm për
pashain, apo mysafirin, andaj ky i fundit do të bëjë çmos që ta ndryshoj këtë kob që
i diktohej krejtësisht në mënyrë të papritur dhe në mesnatë përderisa nuk mund ta
merrte gjumi nga frika se mos dikush ia grabiste florinjtë që i kishte me vete. Duhet
cekur se përgjimi i fatit ndodh edhe në mitologjinë greke. Në të vërtetë, sipas një
rrëfimi të tillë mitik: “kur lindi Meleagri, Altenë e vizituan Moirat dhe e paralajmëruan se biri i saj do të jetonte aq kohë, sa do të zgjaste ura që digjej në zjarr. E ëma
e hoqi menjëherë urën dhe e fshehu me kujdes në një arkë. Më vonë kur Meleagri
gjatë një konflikti do t’i vras vëllezërit e nënës së tij, kjo e fundit në shenjë hakmarrjeje do të nxjerr urën nga arka dhe do t’ia vë flakën. Kur do të digjet ura do të
vdes edhe i biri i saj (FM, 1988: 160-161).
Ndërkaq, në njësinë folklorike në vargje, bashkëshorti rastësisht do ta kuptojë fatin
e foshnjës së tij duke u ndodhur në bjeshkë, më konkretisht në zgafellën e një ahu.
Atë natë që i kishte lindur bashkëshortja në shtëpi, ky do të ndodhet në këtë vend të
apostrofuar dhe do të kuptojë papritur fatin e foshnjës së vet, pasi paraprakisht këto
krijesa mitike kishin qëlluar afër tij dhe merreshin vesh mes tyre për një gjë të tillë.
P. sh.: N’ato bjeshkë nata e ka nxanë, / Te ni ah i vjetër kenka dalë, / E kish pasë ai
ah ni zguer të madh, / N’at’zguer ahi paska ra me fjetë, / Gjumi i randë, at’njeri e
ka marrë. / Kur ka ardhë mjesnata, koftë e bardhë / Nji za i fortë gjumin ia ka
nxjerrë, / I ka ndie ato si ngatuzorreshtin, / Tuj i thirrë majeve sho-shoqes: / - Apo
ndieni, mori motra, / Natn e sontit ka le ‘i djalë, / I ka le djalë filan njeri, / N’ballë
të votrës ka me i dekë, / Ka me i dekë at’natë si ta martojë (BSH, 2005: 201). Siç
mund të vërehet nga ky shembull, por edhe nga të tjerët, nuk kemi ndonjë përshkrim konkret të aktivitetit të tyre, përkatësisht të krijesave mitike në fjalë të cilat tani
emërtohen me një lloj eufemizmi. Aktiviteti i tyre ndërlidhej kryesisht me aktivitetin verbal në përcaktimin e fatit me atë se fjala e qenies së fundit mitike ishte definitive. Ndërkaq, jashta kontekstit të përmbajtjes së këtyre përrallave popullore, përmendëm më herët edhe aktivitetin konkret të këtyre krijesave mitike, përkatësisht
besimin që ndërlidhej me to në krahinën e Myzeqesë, por që me siguri është më i
gjerë në aspektin gjeografik, madje që shtrihet në pjesën dërmuese të viseve ku
jetojnë shqiptarët. Si rrjedhojë e një përfytyrimi të tillë më gjithëpërfshirës, autori i
një fjalori mitologjik thekson me të drejtë si vijon: “Sipas tregimeve popullore
shqiptare, ato vinin te djepi i foshnjës natën e tretë pas lindjes dhe përcaktonin fatin
e të ardhmen e tij. Njëra nga ato mbante furkën, tjetra dridhte boshtin dhe e treta
priste fijen me gërshërë. Kjo e fundit ishte e rreptë dhe e paepur; ajo nuk kursente
as të riun, as plakun, as të pasurin, as të varfërin, as bariun, as mbretin” (FM, 1988:
90). Pra, kemi të bëjmë me një besim të përgjithshëm shqiptar sipas të cilit këto
krijesa mitike perceptohen si tri vasha të fatit që endnin pëlhurën e jetës.
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Në kuadër të njësive folklorike të kësaj natyre kemi edhe një variant të regjistruar
në trevën e Drenicës në të cilin fati nuk kumtohet nga qeniet mitike - fatet, por ai
qëndron i shkruar në libër. Në të vërtetë, mbreti dhe sadriazemi që e kishin vizituar
një të varfër, të nesërmen kur çohen në mëngjes kuptojnë nga ky i fundit se gjatë
natës i kishte lindur një djalë. Ja, si paraqitet kjo pjesë në kuadër të përmbajtjes së
rrëfimit popullor: Kur u çuen n’sabah, m’erdh fukareja e u kallxoi qi i kish le djalë.
Mreti i tha sadriazemit: - Çile qitapin e kqyre çfarë nafake ka qaj thmi? Muer sadriazemi, e kqyri qitapin e nisi me u keshë. - Çka po kesh? - e veti mreti sadriazemin. - Qitapi po thot qi djali i vogël e ka nafakën shumë t’mirë: çikën tane ma
t’vogël ka m’e marrë për grue (PPD, I, 1972: 60). Pra, siç mund të vërehet, në këtë
fragment mungojnë fatet, pasi vendin e tyre e ka zëvendësuar libri i shenjtë. Me
siguri se bëhet fjalë për ndonjë ndikim eventual nga bota islame. Në këtë kontekst,
në një ajet kuranor të kësaj natyre thuhet: “Allahu ju krijoi prej dheu, mandej prej
një pike uji, e pastaj ju bëri çift. E asnjë femër nuk bart e as nuk lind ndryshe,
vetëm se me dijen e Tij, dhe nuk i jepet kujt të jetojë gjatë, ose t’i shkurtohet jeta e
tij, vetëm se ajo është e shënuar në Libër (Levhi Mahfudh), e kjo për Allahun është
e lehtë” (Kur’ani, 2015: 487).
Përderisa fati i çdokujt qëndron i shkruar në librin e shenjtë, fragmenti i mësipërm i
rrëfimit popullor bën një modifikim tjetër. Në të vërtetë, protagonistët e tij, mbreti
dhe sadriazemi kanë qasje kinse në librin e shenjtë ku mund të vërejnë të gjitha
fatet e shkruara të të posalindurve. Në të vërtetë, kemi një veshje të këtyre
protagonistëve, jo vetëm me pushtetin sundues, por edhe me pushtetin hyjnor.
Nga shembujt e prezentuar paraprakisht mund të vërehet se qeniet mitike, apo fatet
janë ato që kumtojnë jetëgjatësinë, përkatësisht fundin e saj, por njëkohësisht edhe
disa momente më vendimtare të jetës së njeriut. Ato jo vetëm që shqiptojnë fatin
verbalisht, por edhe e shkruajnë atë, andaj kemi edhe një shembull të kësaj natyre.
Në një fragment të tillë, heroi i përrallës ndodhet në vendin e orëve, (fatet identifikohen me orët, veçmas në pjesën veriore të Shqipërisë), përkatësisht në pallatin e
tyre. Ky fragment paraqitet si vijon: Njitet djali në katin e katert e aty gjenë Oren e
shpisë kah rrin në nji odë të bukur plot stola e treveza e cerga.3
- Ky a vendi - tha Ora - ku bashkohen shoqet e mija e dajmë shartet4 e njerzimit. A
i shef ato letra? Setcilli nieri ia kemi shkrue nafaken e rriskun, qi ka me pasë
(FSHPP, 2, 1966: 157-158). Po në këtë përmbajtje përrallore jepet edhe pamja e
jashtme e këtyre krijesave mitike për dallim nga rrëfimet tjera popullore në të cilat
mungon një gjë e tillë. Sipas këtij rrëfimi popullor, ora si krijesë mitike paraqitet si
rrezja e diellit, e e zdritte vendin e e bate ditë (FSHPP, 2, 1966: 157). Ajo, pra ora
në cilësinë e një krijese mitike, po në këtë përrallë, ndërron apo transformon
pamjen e vet të jashtme duke u paraqitur, madje edhe si gjarpër me qëllim që t’i
vihet në ndihmë heroit të saj të cilin e mbron dhe e ndihmon me çdo kusht vetëm e
vetëm që t’i jetësohet fati që i është përcaktuar gjatë lindjes së tij.
3
4

Karriga, trapeza, dhe shtroje leshi të dhintë
fatet
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Nga përmbajtja e njësive të prezantuara folklorike mund të vërehet se dy qeniet
mitike - fatet paraqesin paraprakisht propozimet e tyre, por vetëm e treta apo ajo e
fundit është përcaktuesja definitive e nafakës së foshnjës. Fjala e saj ëshë përfundimtare dhe gjithsesi edhe e pakontestueshme. Në ndërkohë, pikërisht kur ndodh
përcaktimi i fatit, përkatësisht kur bëhet edhe përgjimi i tyre fillojnë të dalin në
shesh kontradiktat midis protagonistëve. Në të vërtetë, braktisja e foshnjave fatlume ndodh pas përcaktimit të fatit dhe pas përgjimit të tij nga protagonistë të
ndryshëm të cilët më vonë do të duhej të pësonin, madje do të duhej të humbnin
edhe jetën e tyre. Si rrjedhojë e këtij fakti pason aktiviteti i tyre për asgjësimin e
foshnjave në fjalë. Pra, vendimit të fateve u kundërvihen protagonistët e tillë me
qëllim që ta huqin, apo anashkalojnë fatin e foshnjës që është i orientuar edhe kundër tyre. Në variantin e dytë të njësive folklorike në fjalë janë bashkëshortët ata që
heqin dorë nga i biri i tyre pasi fati i tij ishte përcaktuar që kur te rritej të martohej
me të ëmën e vet. Kjo e fundit kur dëgjoi dhe kuptoi fatin e tillë të kobshëm, të
shqiptuar nga krijesat mitike, ia tregoi bashkëshortit të saj i cili e porositi të
vepronte në këtë mënyrë: - Merr e bën një arkë të kuptosur mirë sa të mos hynjë,
ujë të vërë dialin brënda, edhe hidhe ndë det, po me kujdes sa të mos mbytet e ta
nxjerrë vala mbë të thatë (FSHPP, 1, 1963: 177).
Ndërkaq, në variantin e tretë, do të vërejmë se pashai që i dëgjoi apo përgjoi qeniet
mitike - fatet se foshnja kur do të rritej do ta vriste atë dhe do ta merrte për grua
vajzën e tij dhe njëkohësisht do ta zëvendësonte në postin e tij, pra do të bëhej
pasha, po ashtu përpiqet ta shmang me çdo kusht këtë fat tejet tragjik për të. Ai
meqenëse i dëgjoi personalisht fatet, të nesërmen kur zgjohet në mëngjes kërkon
nga prindërit që t’ia japin foshnjën, madje duke mos i kursyer të hollat për një gjë
të tillë. Ai donte ta merrte dhe pastaj ta mbyste foshnjën duke pandehur se në këtë
mënyrë, e shmangte vdekjen e shqiptuar nga krijesat mitike - fatet. Ai mezi e bleu
foshnjën nga prindërit që ishin skajshmërisht të varfër. P.sh.: Mb’ udhë po mëndohësh, qysh të vrasë këtë çunë, të nxirte thikën e t’i priste kokën, i vinte keq. Ç’bëri?
Tek po shkonte anës një lumi mori djepen edhe e hodhi brënda në lumë, edhe iku,
se i vinte keq, kur e ngjonte të qarit e çunit (FSHPP, 1: 1963: 226). Ky fragment i
braktisjes së foshnjës të përkujton edhe disa rrëfime tjera të përmasave universale,
por që përputhen në mënyrë të plotë me motivin e braktisjes së Mojsiut në Dhjatën
e Vjetër. Pra, kemi të bëjmë me një arketip të ngjashëm që përkon edhe me shumë
rrëfime mitike të popujve tjerë në botë. Njëkohësisht, edhe toposi i lumit që paraqitet në narracionet e kësaj natyre i përgjigjet mendësisë popullore me përmbajtje
mitike. Lumi, sipas një mendësie të tillë, veneruar nga prizmi i boshtit horizontal të
përfytyrimit të botës, paraqet një lloj kufiri midis kësaj bote dhe botës tjetër, ashtu
siç qëndron edhe foshnja e posalindur në kufirin midis dy botëve. Në të vërtetë,
foshnja posa ka ardhur nga bota tjetër në këtë botë, andaj është në një gjendje të
ndërmjetme apo kufitare midis dy botëve të kundërta.
Episodi i ardhshëm i rëndësishëm i njësive të tilla folklorike është shpëtimi i foshnjave që ishin destinuar të kenë fat të mirë në jetën e tyre të pastajme. Në variantin
e dytë të rrëfimeve në fjalë, foshnja do të shpëtojë në mënyrë të mrekullueshme
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apo si vijon: Tuke shkuarë udhëtarë andej e mori dialën një burr’ i pafëmijë edhe e
rriti gjer sa u bë trim. Dielmuria e quanin këtë dialë “Arkëzë”, prandaj i vinte çudi
këtij për këtë emër, edhe pyeti t’ëmën. E ëma i rrfeu të drejtën se e kishin gjetur që
foshnjë brenda në një arkë e se nuk e kishin nga barku i tyre (FSHPP, 1, 1963:
177). Pra, përderisa një foshnjë e tillë përfundon në mënyrë të drejtpërdrejt në
shtëpinë e këtyre prindërve të panjohur, në variantin e tretë, foshnja me ndihmën e
valëve të ujit të lumit do të bartet afër një pylli duke shpëtuar kështu nga vdekja që
i kanosej. Për këtë foshnjë fillimisht do të përkujdesej një qenie zoomorfe. Ky
fragment paraqitet në këtë mënyrë: Në këtë pyll na ruante një bari ca dhi. Kyj në
kohë të drekës nxirte dhitë anës lumit që të pinë ujë, kur një dhi u nda nga shoqet e
saja edhe vaiti tek kyj çuni, se i ngjoi zënë tek po qante; hapi të dy këmbët (e) saja
dhe e vuri sisën në gojë të çunit që të pijë. Si piu mirë e mirë, iku edhe u bashkua
me të shoqet (FSHPP, 1: 1963: 226). Edhe në variantin nga treva e Drenicës,
foshnja e braktisur fillimisht do të pijë qumësht nga një lopë. P. sh.: Ni lopë ju
avytke përditë ngat djalit e ja kthejke gjinin. Djali e thithke tamlin e lopës e kshtu
rrnoi nja dy javë dit (PPD, I, 1972: 60). Pra, siç mund të vërehet nga shembujt e
apostrofuar, foshnja arrin të shpëtojë, madje të ushqehet edhe nga kafshët,
përkatësisht nga dhia dhe lopa. Pas një kohe të caktuar kur do të vërehet se kafshët
në fjalë gjatë mjeljes së tyre nuk posedojnë qumësht do të dyshohet se ato e
harxhojnë qumështin diku tjetër. Kafshët e tilla do të përcillen nga çobani i tyre dhe
me këtë rast do të hetohet edhe foshnja e braktisur. Foshnja do të merret në shtëpi
nga çobani dhe do të ruhet derisa të rritet. Fragmentet në fjalë përputhen edhe me
shumë rrëfime mitike dhe legjenda tjera të kësaj natyre në botë. Ato i ngjasojnë
fragmentit mitik dedikuar themeluesve të Romës, përkatësisht Remit dhe Romulit
të cilët si binjakë ishin ushqyer nga ulkonja. Pra, kemi të bëjmë me një motiv të
përmasave universale dhe të njohur gjerësisht edhe në mitologjitë e popujve tjerë të
lashtë në botë.
Episodi tjetër i radhës është tentativa e zhdukjes apo eliminimit të këtyre foshnjave
që tanimë janë rritur dhe ndodhen në fazën e pjekurisë apo adoleshencës. Tani
pason konfrontimi me antagonistët të cilët duan t’i zhdukin këta kryeprotagonistë
pasi e kishin të rrezikuar jetën e tyre. Kryeprotagonistët fatlum janë pasivë, madje
edhe viktimë, si dhe të paintriguar, kurse antagonistët janë tejet aktivë dhe intrigantë në veprimet e tyre. Sipas Propit, në këtë fazë që ndërlidhet kryesisht me antagonistët, ata përpiqen të vendosin hetimin, posedimin e informacioneve, si dhe mashtrimin e viktimës së tyre (Propp, 2004: 36-37). Në variantin e parë të rrëfimeve të
apostrofuara popullore hetohet aktiviteti i motrës ziliqare që mëton ta përvetësojë
fatin e bijës së motrës së saj. Në të vërtetë, ajo orvatet me të gjitha mundësitë e saj
që ta zhdukë vajzën fatlume dhe ta zëvendësojë atë me të bijën e vet me qëllim që
kjo e fundit t’i gëzojë privilegjet e fatit të kumtuar, përkatësisht të martohet me
djalin e mbretit. Motra ziliqare, në përpjekje për të realizuar synimin e saj shkon aq
larg saqë ia verbon edhe sytë, madje edhe e braktis diku në pyll vajzën fatlume. P.
sh.: E motra e mori çupën e asaj e u nxorri të dy sytë, edhe e hodhi në një plehë”
(PPSH, 1954: 164). Nga aspekti i kompozicionit të përrallës popullore, ky funksi-
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on, sipas Propit, është i patjetërsueshëm, pasi i motivon apo i dinamizon veprimet.
Autori i njëjtë, këtë funksion e cilëson me sintagmën “shkaktim i dëmit ose
fatkeqësisë” që realizohet nga antagonisti (Prop, 2004: 38).
Edhe në variantin e tretë të njësive folklorike në fjalë, antagonisti përpiqet që ta
vrasë djalin dhe me këtë akt, të shpëtojë nga vdekja e tij, ashtu siç ishte paraprakisht profecia e fateve. Antagonisti në cilësinë e pashait ose mbretit do ta gjejë këtë
djalë dhe do t’ia jap një letër që ta dërgonte në shtëpinë e tij. Brenda letrës qëndronte e shkruar porosia që djali menjëherë të zhdukej fizikisht posa të arrinte në
shtëpi. Tani dalin në skenë apo aktivizohen ndihmësit mitikë që shpëtojnë protagonistët fatlum nga vdekja e tyre. Ky fragment paraqitet si vijon: Mori kartën çuni, i
hipi kalit edhe u nis për në shpi të pashait. Në udhë na e mori uria për ujë, gjeti
atje afër një burim, zbriti kalit, piu ujë dhe ra të flerë një çikë. Tek po flinte, na vjen
një arap edhe i mori kartën nga gjiri edhe ia shkruaiti ndryshe që “kyj njeri që po
të vjen aty t’i bënç shumë nder edhe një ziafet të madh, pastaj t’i japësh çupën tënë
për grua” (FSHPP, 1, 1963: 227). Pra, siç mund të vërehet ndihmësi mitik - arapi
transformon anasjelltas përmbajtjen e letrës dhe realizohet njëra profeci - martesa e
vajzës së pashait me djalin fatlum. Më vonë kur do të kthehet pashai në shtëpi do të
habitet nga fakti se viktima e pandehur e tij ishte bërë edhe dhëndri i tij. Sërish do
të angazhohet që ta zhdukë tanimë dhëndrin e tij, por kësaj radhe vajza e tij e martuar do të vihet në mbrojtje të bashkëshortit duke zhdukur fizikisht babain e vet.
Figura e arapit në cilësinë e ndihmësit mitik, po ashtu është një qenie ktonike e
botës tjetër, ashtu siç janë edhe fatet. Ngjyra e zezë e arapit është tipike për botën
tjetër, apo nëntokësore, andaj edhe fatet duke qenë të tilla, të identifikuar me botën
tjetër apo ktonike nëpërmjet figurës së arapit që kinse është nën varësinë e tyre,
nënkuptohet se e realizojnë profecinë e tyre. Edhe burimi i ujit që përmendet në
fragmentin e fundit është një topos që ndërlidhet me botën tjetër (buron nga
sipërfaqja nëntokësore), por njëkohësisht ndërlidhet edhe me këtë botë, siç është
pjesa e sipërme e tij. Pra, burimi i ujit paraqet një ndërmjetës të llojit të vet mes
kësaj bote dhe botës tjetër, ashtu si edhe djali fatlum që ndodhet midis vdekjes, apo
kanosjes dhe jetës, apo lumturisë së kësaj bote.
Ndërkaq, në variantin e katërt, përkatësisht në përmbajtjen baladeske në vargje, do
të hasim po ashtu një ndihmës mitik, por kësaj radhe për të devijuar profecinë e
krijesave mitike - fateve, pasi ajo ishte me përmasa tejet tragjike për vet foshnjën
tanimë të rritur për martesë. Në të vërtetë, plaku i shenjtë në cilësinë e ndihmësit
mitik kërkon që djali të mos vdiste në natën e martesës, ashtu siç predikonte profecia e fateve, por të vazhdonte të jetonte edhe disa vjet më tej me bashkëshorten e
vet. Në të vërtetë, plaku me atribute të shenjta, apo shenjtori që prezentohet si
Pjetri, pikërisht në natën e martesës, përkatësisht në kulminacionin e saj, apo në
kohën kur gjarpri paraqitet për ta kafshuar dhëndrin, vepron në këtë mënyrë: Kur
ish dazma n’ma t’mirën kohë, / Te qupria e asaj shpie, / Paska dalë ni gjarpën i
trashë, / Ka deshtë dhandrin me e çokatë. / Kur e zgati kryet si gjarpën, / Mejherë
Pjetra shpatën e ka nxjerrë, / Si vetima me ta paska sjellë / Edhe kryet gjarpnit ia
ka pre, / Dy copsh gjarpni në tokë kenka ra (BSH, 2005: 203). Megjithatë, në
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çastin kur mbytet gjarpri, vdes edhe dhëndri, ashtu siç kishte qenë edhe profecia e
fateve. Pas këtij akti do të vijojnë përpjekjet e plakut me atribute të mbinatyrshme
për ta ringjallur dhëndrin tanimë të vdekur. Ai, siç do të vërejmë më poshtë,
pjesërisht edhe do të arrijë ta bëjë një gjë të tillë. Nga ky fragment kuptojmë se
kemi të bëjmë me dy qenie të kundërta hyjnore, përkatësisht gjarprin si krijesë
ktonike që ndërlidhet edhe me fatet, por nga ana tjetër edhe njeriun apo shenjtorin
që ndërlidhet me botën qiellore në krye me perëndinë. Ky i fundit, siç do të vërejmë më poshtë, arrin sukses, por jo edhe ta devijojë plotësisht parathënien e fateve,
por vetëm ta transformojë atë.
Përderisa dy figurat e paraqitura më sipër në cilësinë e ndihmësve mitikë - arapi
dhe plaku - posedojnë atribute të shenjta ose të mbinatyrshme, në variantin që i
ngjason mitit të Edipit, ndihmësi nuk posedon atribute të tilla, por është krejtësisht
i profanizuar që nuk përjashtohet mundësia të bëhet fjalë për një shtresë më të re, të
përfshirë më vonë në rrëfimin në fjalë. Në të vërtetë, vajzën fatlume që e kishte
braktisur tezja e saj, do ta gjejë një gomarjar, përkatësisht një bari gomarësh. P. sh.:
Çupëzën e mjerë që kish mbetur në plehët shkon andej e e gjen një gomarjar, i cili
posa e pa se i rithnin asaj maragaritarë nga sytë e mori e shpuri në shtëpi të tij,
edhe më parë i dha të hajë, që të marrë ajo pakëzë vehëhen. Tek e mbanin me të
mirë çupëzën hem ay hem e shoqja, qeshi ajo një ditë dhe i doli një trëndafil nga
faqja, që ndriti posi shkrepëtimi e ata u çuditnë (PPSH, 1954: 165). Pas kësaj ndodhie, e shoqja do t’ia merrte trëndafilin vajzës së gjetur dhe do t’ia jepte bashkëshortit të saj që ta dërgonte dhe ta shiste në pallatin e mbretit. Trëndafili do të bie
rastësisht në duart e djalit të mbretit dhe ai do ta kuptojë se ai ishte i së fejuarës së
tij, andaj do ta dëbojë bashkëshorten e rrejshme dhe do t’i kthehet bashkëshortes së
vërtetë.
Pra, siç mund të venerohet nga përmbajtjet e prezentuara kemi të bëjmë me episode
të nduarduarshme që kanë të bëjnë me protagonistë të cilët kalojnë nëpër sfida të
ndryshme, por që kryekëput janë pasivë, madje edhe viktimë të llojit të vet, andaj
në shërbim të tyre vihen ndihmës të ndryshëm mitikë me qëllim që të realizohet
profecia e krijesave mitike - fateve. Edhe përkundër faktit se protagonistët e tillë
janë të degraduar, madje edhe të braktisur nga prindërit e tyre duke u rritur pastaj
në kushte të mjerueshme, megjithatë në fund pas tejkalimit të sfidave të ndryshme
arrijnë të triumfojnë dhe t’i gëzohen fatit që u ishte destinuar nga krijesat mitike.
Epilogu, apo shthurja e subjektit të njësive folklorike. Pothuajse të gjitha përmbajtjet e njësive folklorike, të paraqitura më sipër, në vija të përgjithshme, përfundojnë në përputhje me fatin e shqiptuar nga krijesat mitike, edhe përkundër dëshirës që ky fat të shmanget, qoftë për ta përvetësuar atë në mënyrë të padrejtë, qoftë
për ta zhdukur fizikisht bartësin e fatit të mrekullueshëm me qëllim që të shpëtohet
jeta e antagonistit. Në këtë kontekst, në rrëfimin e parë, siç vërejtëm më sipër, paraqitet protagonistja apo heroina e rrejshme që mëton ta zëvendësojë kryeprotagonisten apo heroinën e vërtetë apo të mirëfilltë të cilës i shqiptohet fati i lumtur nga
krijesat mitike - fatet. Protagonistja në rolin e antagonistes, sipas rrëfimit të parë,
është pikërisht tezja e kryeprotagonistes fatlume e cila me çdo kusht tenton që ta
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eliminoj fizikisht vajzën e motrës së vet me qëllim që fatin e saj t’ia transferoj bijës
së vet. Ky fat parashikonte martesën me të birin e mbretit. Megjithatë, një gjë e tillë
nuk do të ndodhë edhe përkundër sfidave dhe vuajtjeve nëpër të cilat kalon
kryeprotagonistja e rrëfimit në fjalë. Më në fund, fati i saj do të përmbushet në këtë
mënyrë: I biri mbretit posa e pa çupën e njohu, edhe u kujtua që i kish dhënë edhe
unazën për vlesë: E mori pra çupëzën për grua, daroviti dhe gomarjarin që e
shpëtoi këtë, darova mbreti. Pas ca ditë pasi ndëgjoi të këqijat që emta i kish bërë
çupës, nxjerrë të dy sytë edhe hedhur të verbër në plehët urdhëroi e e muarrën atë
grua e bënë copra-copra dhe ua hodhën qenavet. Pastaj dërgoi e i suall edhe
t’ëmën e çupës, vjehrën e tij, të cilën e mveshi me rroba të hijëshme si mëmën e
mbretëreshës. E kështu më së fundi rrojtin së bashku me dashuri e me bukë
t’ëmbël, e shkuan jetë me gas a me të mira shumë (PPSH, 1954: 165).
Edhe në rrëfimin e dytë po ashtu nuk mund të shmanget fati tejet i kobshëm që i
biri të martohet me të ëmën, por me një ndryshim se kjo lidhje martesore nuk
përfundon në mënyrë tragjike. Në të vërtetë, nënë e bir kur e kuptojnë se janë në
lidhje incestuale mes tyre vendosin menjëherë ta ndërprejnë këtë lidhje të
neveritshme, por të mos ndërmarrin ndonjë hap të rrezikshëm për jetën e mëtejme
të tyre. P. sh.: Prapo, pasi ata hem e ëma, hem i biri nxunë këtë të pandehurshime
të bëme, u pikëlluan tepër, prandaj, si u mentuanë mirë, u ndanë prapë me të
dashur të tyre. Pasandaj e ëma e martoi dialën me një çupë prej dere të mirë edhe
rrojtin të gjithë bashkë të gëzuarë (FSHPP, 1, 1963: 177). Pra, nga ky fragment
mund të kuptohet se nuk kemi një fund tragjik të jetës së tyre, ashtu siç ndodh në
mitologjinë greke me Edipin dhe nënën e tij. Në këtë kontekst, nëse i referohemi
studiueses Gabriela Schubert, ajo thekson se në motivin e Edipit që martohet me
nënën e tij e hasim një lidhje incestuale që ishte një dukuri e sistemit matriarkal.
Kalimi në sistemin patriarkal nënkuptonte një shkëputje rigoroze të kësaj lidhjeje,
madje në motivin e Edipit grek, kjo përfundon në mënyrë tragjike (Schubert, 1982:
94). Ndërkaq, epilogu i variantit të përrallës sonë nuk përfundon në mënyrë tragjike, por kemi një ndarje fatlume të lidhjes martesore mes djalit dhe nënës. Sipas
frymë së mësipërme interpretuese rezulton që varianti shqiptar të jetë më i lashtë se
ai grek dhe t’i referohet kohës kur sistemi matriarkal kishte përfunduar, por ishte
ende i tolerueshëm apo nuk paraqiste ndonjë herezi edhe të ashpër që të përfundonte tragjikisht një lidhje e tillë incestuale, nënkuptohet nga trysnia tejet e ashpër
e sistemit patriarkal.
Edhe në rrëfimin e tretë, nuk do të mund të anashkalohet fati i foshnjës që përcaktohet paraprakisht nga krijesat mitike - fatet. Në të vërtetë, në këtë variant, do të
vërejmë, siç cekëm diku më sipër se pashai (që ishte dëshmitar i drejtpërdrejtë i
shqiptimit të fatit të foshnjës së një çifti të varfër bashkëshortor), kur do të kuptojë
se ai vetë do të pësonte nga foshnja në fjalë, përpiqet me çdo kusht ta shmang një
gjë të tillë. Ai kujdeset disa herë të përgatisë kurthe për zhdukjen fizike të foshnjës,
njëherë në fillim të lindjes së tij dhe pastaj edhe pas rritjes së tij në kohën e adoleshencës, por nuk do t’ia arrijë synimit të tij, pasi në përkrahje të djalit janë ndihmësit mitikë, sidomos figura mitike e arapit. Fati i shqiptuar, megjithatë realizohet.
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Pashai në tentavë e sipër për ta zhdukur djalin që ishte bërë edhe dhëndër i tij e që
do t’ia merrte pastaj jetën dhe fronin e pëson shumë keq, pasi humb paraprakisht
edhe të birin e tij. Fati i shqiptuar realizohet si vijon: I mori i dhëndër’ i tij
zabitllëkun edhe u bë ai pasha në këmbë të tij, kështu dolli fjala e gruas tretë, që
tha atëherë kur u lint (FSHPP, 1: 1963: 228).
Edhe në rrëfimin e katërt, fati mëton të gjejë rrugën e vet, megjithëse paraprakisht
tentohet të devijohet nga plaku i shenjtë i cili vjen enkas në dasmën e djalit fatkeq
që ta shpëtonte atë pasi ishte i destinuar të vdiste në natën e martesës apo gjerdekut.
Djali nuk mund t’i shmanget fatit, andaj vdes i kafshuar nga gjarpri, ashtu siç ishte
parashikuar paraprakisht nga profecia e fateve. Megjithatë, tani ndodh kthesa e
papritur. Në dasëm merr pjesë enkas edhe plaku i shenjtë, apo Pjetri siç prezantohet
në përmbajtjen e rrëfimit, i cili mëton ta ringjall djalin e vdekur. Ai kërkon paraprakisht nga prindërit që t’i ndanin vitet e mbetura të jetës së tyre me djalin e vdekur.
Ata refuzojnë një gjë të tillë, por jo edhe nusja e cila pajtohet t’i ndante vitet e
mbetura të jetesës së vet me bashkëshortin e saj të vdekur. Tani plaku i shenjtë bën
mrekullinë e tij në këtë mënyrë: Ka zgatë shpatën plaku i panjoftun, / Me maje
t’shpatës dhandrin e ka prekë, / Mejherë dhandri kenka ngjallë / Edhe nusen
n’grykë e paska marrë (BSH, 2005: 204).
Pra, siç mund të vërehet në variantin e fundit, anashkalohet në mënyrë të suksesshme fati i përcaktuar më parë nga krijesat mitike, por me atë që nusja ia huazon
gjysmën e jetës së mbetur - bashkëshortit të saj. Në të vërtetë, edhe ky devijim ka
përmasa të fesë monoteiste krishtere, pasi shenjtori si ndërmjetës i perëndisë sikur
imponon fuqinë e tij mbi krijesat mitike, apo fatet që ndërlidhen me një sistem
tjetër, përkatësisht me sistemin shumëhyjnor. Sido që të jetë, rrëfimi i fundit flet se
fati mund të ndryshohet vetëm nga individë po ashtu me atribute mbinatyrore, siç
ishte plaku i shenjtë. Ky ndryshim i fatit ndodh vetëm me huazimin e viteve të një
protagonisti tjetër, përkatësisht të nuses e cila aspak nuk ngurron që vitet e mbetura
të jetës së saj t’i ndante përgjysmë me bashkëshortin tanimë të vdekur. Në këtë
mënyrë ngadhënjen dashuria bashkëshortore, sidomos e nuses kundruall burrit të
saj. Sakrifikimi i viteve të jetës nga ana e bashkëshortes i ngjason mitit grek
dedikuar Alkestës. Sipas mitit apo legjendës greke, Alkesta pranoi të vdiste në
vend të burrit të saj dhe, pasi vdiq, arriti të kthehet sërish në tokë me ndihmën e
Herakliut, i cili ia rrëmbeu atë me forcë Tanatosit (vdekjes) pranë varrit. Sipas një
tradite tjetër, Alkestën e dërgoi në Tokë Persefoni, që qe prekur shumë nga kjo
dashuri (FM, 1988: 26).
Pra, profecia e fateve nuk mund të përmbyset aspak edhe përkundër tendencës për
të bërë një gjë të tillë. Në të vërtetë, njësitë folklorike afirmojnë botëkuptimin
popullor se asnjëherë nuk i dihet fatit të njeriut, madje ai mund të jetë edhe tejet
befasues. Në të vërtetë, ai mund ta ndryshoj saora statusin shoqëror të individit,
edhe atë nga i varfër në të pasur, nga një status i ulët, në një status më të lartë, ashtu
siç ndodh edhe me foshnjat e braktisura të cilat arrijnë të martohen me djemtë apo
vajzat e mbretërve. Në vija të përgjithshme, narracionet e prezentuara, i ndërtojnë
vlerat e tyre fundamentale mbi bazën e parimeve tanimë të njohura ideologjike -

~257~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

idealiste dhe morale - didaktike, sipas të cilave, vetëm e mira shpërblehet dhe
ngadhënjen në fund, kurse e liga ndëshkohet dhe si zakonisht pëson disfatë.

3. Interpretime të përgjitshme rreth dukurisë së fatalizmit
Në të gjitha variantet e rrëfimeve popullore, me rastin e përcaktimit të fatit, fjalën
si zakonisht e merr krijesa e parë mitike, apo më e moshuara, pastaj e dyta dhe
krejtësisht në fund - e treta e cila vendos definitivisht fatin e ardhshëm të të
posalindurit. Pra, kemi një hierarki të caktuar në mesin e krijesave mitike duke
filluar nga më e moshuara e duke përfunduar me më të renë, ashtu siç është edhe në
familjet e mëdha patriarkale në të cilat fjalën kryesore e ka më i moshuari, apo
kryefamiljari, përkatësisht i zoti i shtëpisë. Nëse sipas radhës së përcaktimit të fatit
të tri krijesave mitike është ruajtur rendi patriarkal duke i dhënë përparësi çdoherë
më të moshuarit, megjithatë nga ky rend hiqet dorë në fund, pasi anëtari më i ri
merr vendimin përfundimtar. Ndoshta skema rrëfimore e njësive të mësipërme
folklorike kur i jepet të drejtë anëtarit më të ri për të vendosur përfundimisht mund
të jetë përshtatje e mëvonshme e skemës narrative në përputhje me pikëpamjet
jetësore të bashkësisë. Një skemë e tillë narrative është një ndër trajtat më stabile
dhe më tradicionale në folklorin gojor të prozës. Kjo ndodh edhe në strukturën
përmbajtësore të përrallave popullore në të cilat vëllai më i madh dhe i mesëm nuk
dallohen si protagonistë të qëndrueshëm pasi veprimet e tyre që në fillim të
përrallës dështojnë, andaj duhet që vëllai më i vogël ta përfundoj veprimin e nisur,
nënkuptohet në saj të guximit të tij dhe ndihmësve mitikë që i ofrohen në synimin e
jetësimit të dëshirës së tij. Pra, në strukturën përmbajtjesore të përrallës vetëm
vëllai i tretë, apo më i vogli është veprues dhe ia del që të jetësojë synimin e tij. Dy
vëllezërit e parë, madje janë në marrëdhënie kundërvënëse me vëllain e tretë, apo
më të vogël. Nga ana tjetër, edhe nga tri detyrat e princeshës, apo të Bukurës së
Dheut, detyra e e tretë është më e vështira, pastaj nga tri luftime me kuçedrën e
treta po ashtu është më e vështira e kështu me radhë.
Edhe përkundër faktit të dominimit të një skeme të tillë, përkatësisht krijesa mitike
më e re në moshë të ketë fjalën përfundimtare në përcaktimin e fatit, në një variant
të njësive të prezentuara folklorike, siç vërejtëm më sipër, kemi edhe një rast të
kundërt që i jep përparësi më të moshuarës që ajo të vendos për fatin e foshnjës. Në
të vërtetë, më e reja në moshë e jep propozimin në fillim, kurse pastaj e dyta dhe
më e moshuara në fund që është në harmoni me frymën e mendësisë patriarkale.
Një gjë e tillë ndodh edhe me qeniet mitike greke kur më e moshuara e ka fjalën
kryesore apo përfundimtare. Në këtë drejtim, është me rëndësi të interpretohet edhe
numri tre që është tejet frekuentues. Ky numër ndërlidhet me tri krijesat mitike,
pastaj me përcaktimin e fatit në natën e tretë, si dhe me krijesën e tretë mitike që
vulos fatin e foshnjës. Në kontekst të natës së tretë në disa fshatra të Strugës bëhej
një darkë, pasi i caktohej kësmeti foshnjës, por me rëndësi është fakti se kjo natë
quhej si tretënata (1999: 344).
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Kjo skemë e triadës është tejet e rëndësishme në modelin indoevropian të perceptimit të botës në përgjithësi. Pikërisht, kjo triadë, paraqitet edhe në cilësinë e modelit, apo projektimit të gjithësisë, si bota e poshtme, kjo botë dhe bota e sipërme apo
qiellore. Krijesat mitike, apo fatet ndërlidhen me botën ktonike apo nëntokësore,
madje mund të paraqesin edhe projektime të shpirtrave të paraardhësve tanë. Porosia
që bartet nëpërmjet besimit në qeniet e mbinatyrshme - fatet, sikur pretendon të
nxjerrë në syprinë të dhënën e varësisë sonë nga bota nëntokësore apo ktonike,
përkatësisht nga paraardhësit tanë, pasi sipas një numri të madh të teorive dedikuar
religjionit fillestar, pjesa më e madhe, ndoshta edhe inspirimi i tërësishëm religjioz
rrjedh apo buron nga vdekja (Malinovski, 1971: 55).
Nga ana tjetër duhet theksuar se një dukuri e tillë që ndërlidhet me botëkuptimin
popullor të fatalizmit është tejet e lashtë. Një botëkuptim i tillë është i pranishëm
edhe në mitologjinë greke. Homeri në veprën e tij monumentale “Iliada” nëpërmjet
vargjeve të tij na bën me dije se fati i luftës së Trojës përcaktohet nëpërmjet peshores. P. sh.: Kur dielli arriti mu në mes të qiellit, / t’artën peshore atëherë e ngriti
Zeusi, / n’dy kupat vuri dy fatet e vdekjes: / atë të trojanve kuajshalues në njërën, /
n’tjetrën t’akejve me këmisha çeliku. / E në mes Zeusi, si e kapi, e ngriti, / e dita e
kobshme akejve u erdh, pse fati rëndoi gjer n’tokë, e kurse fati i trojsve / kërceu në
qiell. Atëherë nga Ida Zeusi (Homeri, 1979: 130). Sipas botëkuptimit të lashtë grek,
njeriu varet nga fuqitë e jashtme, përkatësisht nga perëndia supreme, Zeusi, meqenëse në luftën greko - trojane marrin pjesë edhe perënditë tjera, por që janë në varësi të tij. Pra, nga vargjet e sipërme, mund të vërehet se fati hyjnor përcakton paraprakisht epilogun e luftës, qytetërimeve, apo bashkësive të ndryshme, siç është rasti
me Trojën. Nga ana tjetër, edhe heronjtë, në aspektin individual e kanë të përcaktuar fatin e tyre. Në këtë drejtim, edhe Akili paraprakisht e kishte të përcaktuar
fatin e tij. Në një moment, sipas një fragmenti të veprës “Ilijada”, e ëma e tij ngjitet
në fronin në Olimp te Zeusi dhe e lut atë si vijon: “O Ati Zeus, nëse dikur t’u
gjenda / në mes hyjnive me fjalë e me vepra, / aherë dhe mua një dëshirë plotsoma.
/ Faqebardhë nxirre birin tim, që fati, / qyshkur u lind, të shkurtë ia caktoi jetën,
(Homeri, 1979: 15). Pra, siç mund të vërehet Zeusi në cilësinë e perëndisë supreme
lutet që të ndikojë që Akili të dalë i paturpëruar në betejën e sipërpërmendur, por
njëkohësisht nuk kërkohet që të ndryshohet fati i tij që ishte përcaktuar në fillim të
lindjes së tij e që tanimë dihej se ai do të vdiste nga shigjeta që do të ngulej në
thembrën e tij. Nga shembujt e mësipërm mund të vërehet se perënditë kanë në
duart e tyre fatin e betejës, por edhe të heronjve, edhe pse ndodh që edhe krijesat
mitike apo Moirat që e përcaktojnë fatin e njeriut, veçmas në mitologjinë greke,
mund po ashtu të jenë të prera në vendimin e tyre. Në të vërtetë, “edhe pse Zeusi
ndan gëzimin dhe dhimbjen, megjithatë, janë hyjneshat e pashpirt të fatit, Moirat
(Mirat), të cilat banojnë në Olimpin e ndritshëm që vendosin në mënyrë përfundimtare për fatin e njeriut. Madje edhe fatin e Zeusit e mbajnë Moirat në duar. Të
pavdekshëm e të vdekshëm janë nën pushtetin e Moirës. Askush nuk shpëton nga
vullneti i saj i papërkulur. Nuk ka forcë në botë që mund të ndryshojë ndonjë gjë
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nga ato që Moira u ka shkruar hyjnive dhe të vdekshmëve. Duhet të ulësh kokën e
t’u bindesh urdhrave të saj” (Kun, 2000: 56-57).
Nga njësitë e mësipërme folklorike rezulton se shumica e shtatzënave lindin djem
si më të preferuar në kuadër të sistemit mbi baza patriarkale. Një lindje e tillë e
foshnjave të përkatësisë mashkullore që gjithsesi u përcaktohet edhe fat tejet i mirë
në rrugën e tyre jetësore, madje njëri prej tyre do të merrte për nuse edhe vajzën e
mbretit me siguri se ndërlidhet në mënyrë të tërthortë edhe me institucionin e mikpritjes. Në të vërtetë, çiftet bashkëshortore u bëjnë mikpritje bujare të gjithë të
huajve apo mysafirëve të njohur e të panjohur që ua mësyjnë dyerve të tyre. Kjo
mikpritje e mirë e tyre, sipas logjikës pagane, në mënyrë analoge edhe shpërblehet
me përcaktimin e fatit të ndritshëm të të posalindurve gjatë jetës së tyre të
ardhshme.
Në këtë kontekst, sërish i kthehemi Zeusit pasi ai, mes tjerash ishte edhe perëndi
nën mbikëqyrjen e të cilit ishte edhe mikpritja. Si rrjedhojë e një kompetence të
tillë hyjnore, ai i shpërblen, por edhe i ndëshkon të gjithë ata që nuk respektonin
institucionin e mikpritjes. Sipas një rrëfimi mitik të kësaj natyre “Zeusi dhe Hermesi udhëtonin në Frigji në trajtë njerëzore, por kudo ata qenë poshtëruar dhe dëbuar
prej banorëve të kësaj krahine. Vetëm Filemoni dhe Baukida në cilësinë e çiftit
bashkëshortor, u bënë mysafirëve të huaj një pritje shumë të përzemërt në kasollen
e tyre të varfër. Zeusi dhe Hermesi vendosën që ta dënonin këtë vend jomikpritës.
Ata e morën me vete Filemonin dhe Baukidën dhe kur arritën në një kodër, një
shtrëngatë e fortë, e dërguar nga mbreti i perëndive, e fundosi vendin dhe mbyti të
gjithë banorët. Në mes të kësaj mynxyre, qëndronte kasollja e dy pleqve, e cila u
shndërrua në një tempull madhështor. Pasi u treguan se kush ishin, Zeusi dhe Hermesi i premtuan çiftit të respektueshëm se do t’i jepnin çfarë të dëshironte” (FM,
1988: 92-93). Pra, siç mund të vërehet Zeusi paraqitet në cilësinë e mbrojtësit të
mysafirit, andaj çdo familje e kishte për detyrë që të sillej mirë me të huajin i cili
papritur mund të trokiste në dyert e tyre. Nën mbrojtjen e Zeusit, përveç të huajve,
ishin edhe lypësit, prandaj i ndëshkonte rreptë të gjithë ata që mund t’i dëmtonin
këta të fundit. Zeusi ishte simbol i virtyteve dhe hakmarrës e ndëshkues më rigoroz
i çdo keqbërësie. Edhe në kanunet shqiptare, mikut i jepet një rëndësi tejet e madhe
(më gjerësisht, Murtezani, 2019: 137-157).
Pra, fati i mirë ndërlidhet edhe me respektimin e institucionit të mikpritjes, pasi në
të gjitha variantet e njësive të mësipërme folklorike, edhe përkundër faktit se çiftet
bashkëshortore janë shumë të varfëra, megjithatë u bëjnë një pritje të përzemërt,
qoftë krijesave mitike apo të mbinatyrshme, qoftë atyre njerëzore. Qeniet mitike fatet u përcaktojnë jetë të lumtur foshnjave të familjeve të varfra dhe në këtë mënyrë së paku projektohet një tejkalim i barrierave sociale. Në të vërtetë, nuk duhej
të humbej shpresa pasi edhe njeriu i varfër mund të arrinte majat e jetës së tij të
lumtur, madje të martohej me të bijën e mbretit dhe të trashëgonte fronin e tij. Një
logjikë kjo që ndoshta mund të topiste edhe çdo aktivitet të ndërrimit të gjendjeve
ekzistuese pasi ato arsyetoheshin si pasojë, mes tjerash edhe e fateve të ndryshme
që kishin njerëzit në botë, andaj ishte e kotë çdo tentativë e ndryshimit të tyre.
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Filozofia e shekujve të mëvonshëm në kohën moderne të Evropës u ndërtua mbi
themelet e kundërvënies së logjikës deterministe, përkatësisht asaj fataliste, por kjo
është një temë krejtësisht tjetër që do të na shpinte në një rrugë tjetër.
Njeriu i lashtë me botëkuptim më të cunguar e dinte se fatin e rrugës së tij jetësore
ia përcaktonin hyjnitë dhe hyjneshat që nga lindja e tij e deri në vdekje, andaj nëse
nuk mund t’i përgjonte, veçmas krijesat që thurnin pëlhurën e fatit të tij, atëherë
kërkonte mundësi dhe alternativa tjera për të njohur, veçmas fundin e jetës së tij,
por edhe disa segmente tjera më të rëndësishme të rravgimit jetësor. Një trajtë e
njohjes së tillë ishin profecitë e ndryshme që jepeshin nëpër tempuj të perëndive të
ndryshme. I kësaj natyre, siç e përmendëm më sipër, është edhe miti mbi Edipin hero teban, biri i Laiut, mbretit të Tebës dhe i Jokastës. Sipas përmbajtjes mitike
“meqenëse një orakull kishte paralajmëruar se Laiu do të vritej nga i biri, i cili do
të martohej me të ëmën, sapo lindi djali vendosën që ai të vritej. Skllavi që u ngarkuar për ta zbatuar vendimin, e vari nga këmbët në degët e një peme në malin Citeron. Ai do të vdiste, në qoftë se nuk do ta zgjidhte një bari që kalonte andej. Nga
enjtja e këmbëve atë e quajtën Edip” (FM, 1988: 74). Ky fat i përcaktuar nga
orakulli edhe do të realizohet pa marr parasysh masat që i ndërmerr mbreti në fjalë.
Me këtë rast duhet theksuar se orakulli “sipas besimit të lashtë, ishte një nga mjetet
që lidhte hyjnitë me njerëzit. Ata ngriheshin në vende të shenjta, i kushtoheshin një
hyjnie të caktuar dhe ishin nën kujdesin e priftërinjve, të cilët kryenin funksionin e
interpretuesit të dëshirës së hyjnisë. Orakujt kryesorë ishin ai i Delfit, i Dodonës, i
Delosit etj. Në orakullin kryesor, dëshira e hyjnisë transmetohej nga një profete Pitia, në atë të Dodonës dëshira e perëndive gjykohej sipas fëshfërimës së gjetheve
të një lisi të shenjtë, kurse në atë të Delosit dëshirën e perëndive e gjykonin nga
fëshfërima e gjetheve të dafinës (FM, 1988: 181). Jo vetëm nëpërmjet orakujve,
por kishte edhe mundësi tjera për të njohur fshehtësitë e fatit. Duke iu referuar
kësaj logjike popullore, udhëpërshkruesja e njohur, Edith Durham, pasqyron një të
dhënë tejet interesante dedikuar leximit të kockave të kafshëve. Sipas kësaj të
dhëne, një djalë i ri nga Gjakova kishte vdekur pas tri ditësh kur paraprakisht kishte
lexuar fatin e tij në kockën e një shpendi. Leximi i përmbajtjes së saj, përkatësisht i
vdekjes në të, kishte ndikuar që djali të zbehet, të mos hante e pinte, të sëmuret dhe
të vdiste pas tri ditësh (më gjerësisht, Durham, 1990: 523-526).
Nga e gjithë kjo mund të konkludohet se njeriu me bindje tradicionale ka krijuar
një mekanizëm të fuqishëm psikik me qëllim që të mposhtë dhimbjen, apo sadopak
për ta zbutur atë, pasi në të kundërtën do të ishte tejet tragjike mënyra e ekzistencës
së tij. Ai e di se barrierat që i paraqiten në jetë, por edhe lehtësirat e ndryshme janë
pjesë e një sistemi, apo bashkëdyzimi me vullnetin e qenieve mbinatyrore. Ai i
ngjason një Odiseu që përpiqet ta mposhtë vdekjen, andaj lundron sypatrembur
nëpër Skillat dhe Karibdat që i paraqiten në rrugën e tij, por njëkohësisht është i
vetëdijshëm se jeta e tij është “peng” i vullnetit të krijesave mbinatyrore. Kjo
bindje dhe njëherazi përkulje ndaj një sistemi suprem që ndërlidhet me vlera të
shenjta e bën atë (njeriun) të pranojë realitetin si të tillë, apo të jetojë krejtësisht në
harmoni me rendin e imponuar, pasi vullneti i tij është në duart e atyre të cilët edhe
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nuk mund t’i sfidojë, por vetëm t’u nënshtrohet. Duke u nënshtruar i bindet më
lehtë edhe fatit të tij, apo realitetit jetësor. Edhe Akili sypatrembur, modeli më i
përkryer i një heroi letrar, në kulmin e dëshpërimit të tij klithte si vijon: “Mbi
kokën time qëndron pezull vdekja dhe fuqia e pamposhtur e fatit”.
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FOLKLORI NË RRUGËTIMIN E ZHVILLIMIT
DHE TË NDRYSHIMIT
ABSTRAKT
Në këtë punim janë trajtuar disa aspekte të punës kërkimore në folkloristikë, si:
nevoja e studiuesve të parë gjatë shekullit XIX për grumbullimin sistematik dhe
dokumentimin e pasurisë shpirtërore dhe materiale të popujve; orvatja e tyre për
ta emërtuar në mënyrë të drejtë dhe kuptimplote jo vetëm krijimtarinë e bazuar në
traditën popullore, por edhe disiplinën që merret me atë krijimtari; vështrimi i
institucioneve etnokulturore dhe shkollave të shumta që lindën si nevojë e
zbërthimit të folklorit nga këndvështrimet e ndryshme; sprovat e krijuesve nëpër
periudha të ndryshme historike ku folklori është transformuar së bashku me
zhvillimin e qenies njerëzore; konkretizimi i punës vetëmohuese me rezultate të
kënaqshme. Ky shtjellim i rrugëtimit të gjatë historik të folklorit na mundëson që
të kuptojmë jo vetëm zhvillimin e kuptimit tonë për të, por edhe faktin se sa ai
është i gjallë sot ndërmjet nesh, duke dëshmuar gjithashtu se ai i takon jo vetëm të
kaluarës, por edhe të tashmes.
Fjalët çelës: folklor, romantizëm, institucione etnokulturore, kompozitor, ritual,
traditë, imitim, krijim, qytetërim, studiues.

*
**

Kuptimi i fjalës folklor
Termi "folklor" nënkupton krijimtarinë e bazuar në një traditë që mund të shprehet
me fjalë (këngët popullore, tregimet, proverbat etj.), me muzikë (të kënduarit, muzika), me lëvizje dhe interpretim (lojërat popullore, dramat, dramatizimet rituale)
dhe me format e kulturës materiale (format e ndryshme të artit popullor, ndërtimet,
instrumentet muzikore),1 por gjithashtu nënkupton disiplinën shkencore që merret
me këtë lloj krijimi.2 Megjithëkëtë studiuesit krijuan edhe emërtime të tjera. Kështu
1

Ky përkufizim i folklorit gjendet në Rekomandimin e Unesco-s për ruajtjen e kulturës dhe folklorit
tradicional (1989), e arritshme në: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696e.pdf#
page=242.
2
Paralelisht me termin 'folklor', për disiplinën shkencore, po ashtu haset termi folkloristikë, i kontestueshëm për disa shkencëtarë. Për historinë e këtyre termave shih Klein, në: Green 1997: 331-337;
po ashtu dhe: Pešić dhe Milošević-Đorđević 1984: 83-84.
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p.sh. në Gjermani lindi fjala Volkskunde, në Suedi e Norvegji fjalët Folkminne dhe
Folkeminne, në Francë u quajt traditionisme, në Greqi laografia, kurse në Itali me
fjalët tradizioni populare, demopsikologjia dhe demologjia. Krijimi i këtyre neologjizmave dëshmon jo vetëm pakënaqësinë e studiuesve të ndryshëm për termin folklore, por edhe për faktin që në konceptin e kësaj fjale hyjnë brendi të reja, ku nuk
flitet vetëm për thesar traditash, por edhe për psikologji të popullit, për përshkrim
të zakoneve të një populli etj. Sidoqoftë, sot përdoren botërisht fjalët folklor dhe
folkloristikë (Zheji 1994, 7).
Vetë fjala “folklore” ka lindur nga sintagma saksone Folk – Lore, që në përkthim
do të thotë dije e popullit. Teksti ku është përfshirë fjala “folklore” ka qenë një letër që Wiliam John Thoms (1803 – 1885), me pseudonimin Ambrose Martin, e ka
publikuar në gusht të vitit 1846 në revistën „Athenaeum“. Në atë letër, Thoms-i,
mes tjerash, i paralajmëron hulumtuesit e vjetërsirave popullore dhe letërsisë gojore se fushën e interesimit të tyre më së miri e përshkruan fjala “folklore”, atëherë e
shkruar si “Folk – Lore”. Folklori, sipas Thoms-it, është dija e njerëzve ku përfshihen "zakonet e vjetra, ritet, festat, besëtytnitë, baladat, proverbat dhe të ngjashme",
që kanë lindur para ndryshimeve shoqërore dhe kulturore të messhekullit XIX, e që
në thelb janë të parëndësishme, por që në fakt paraqesin bazat për rindërtimin e së
kaluarës së lashtë (Thoms 2010, 28). Pas përkufizimit të ofruar, Thoms-i ngre çështjen e asaj që tashmë është humbur, e që dikur ishte interesante, andaj bën thirrje
për grumbullimin sistematik dhe dokumentimin e folklorit për të ruajtur atë që akoma mund të shpëtohet. Tërë këtë përpjekje e bën me qëllim të rindërtimit të së
kaluarës.

Krijimi i institucioneve etnokulturore dhe shkollave
që merren me studimin e folklorit
Gjatë shek. XIX në shumë pjesë të botës lind nevoja për themelimin e institucioneve etnokulturore (muze, shtëpi etnografike, institute etj.) ku do të arkivohen
dhe studiohen materialet e grumbulluara nga terreni. Kështu në Stokholm (Suedi)
në vitin 1872 fillon me punë Muzeu Verior (Nordiska museet), pastaj në Finlandë
më 1908 – Muzeu Kombëtar i Helsinkit, kurse në vendet tjera të Skandinavisë u
ngritën për një kohë të shkurtër mbi 2000 institucione të vogla e të mëdha, të ngjashme e të përafërta. Muze të tillë lulëzuan edhe në Gjermani, Austri, Poloni, Rumani, Greqi, Itali etj. (Zheji 1994, 10), kurse te shqiptarët ato u ngritën pas Luftës
së Dytë Botërore. Në Tiranë në vitin 1960 u themelua Instituti Kërkimor Shkencor
i Folklorit, i cili më 1979 u shndërrua në Instituti i Kulturës Popullore, ndërkaq nga
viti 2007 funksionon me emrin Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të
Artit. Në Prishtinë më 1967 u themelua Instituti Albanologjik, ndërkaq Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni (ITSHKSHM),
me seli në Shkup, u themelua në vitin 2007. Muze, shtëpi etnografike dhe institucione të vogla etnokulturore ka edhe nëpër shumë qytete e vendbanime të tjera, por
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gjendja e tyre është e mjerueshme dhe funksionimi i mëtejshëm për shumë sish
është vënë në pikëpyetje.
Në kërkim të vlerave folklorike dhe të manifestimeve të tjera popullore nga e kaluara bëhen përpjekje që të gjinden edhe lidhjet e këtyre fenomeneve me disiplinat
tjera që e studiojnë njeriun në aspektin fizik, moral dhe politik. Kështu lindin
shkolla të ndryshme që e trajtojnë folklorin nga këndvështrime të ndryshme. Sipas
shkollës angleze, folklori është shkencë e traditave, pra historisë primitive të njerëzimit, aktiviteteve popullore ku përfshihen besëtytnitë, besimet arkaike dhe reliktet
e epokave të hershme. Sipas shkollës finlandeze, thelbi i studimit të folklorit është
miti, legjenda, letërsia gojore dhe gjithçka që i takon traditës orale. Në rrjedhën e
mëtutjeshme nuk kanë qenë më pak me ndikim as shkolla naturaliste me përfaqësuesin Max Müller (1823 – 1900) e cila përpiqej që mitit dhe narracionit popullor
t’u jepte interpretim naturalist; pastaj shkolla indiane me përfaqësuesin Theodor
Benfey (1809 – 1881) që konsideronte se gjurmët indiane ishin akoma të pranishme në përrallat, tregimet dhe legjendat popullore të vendeve perëndimore; e mbi
të gjitha shkolla antropologjike me përfaqësuesit Edward Burnett Tylor (1832 –
1917), Alfred Nutt (1856 – 1910), Andrew Lang (1844 – 1912), Giuseppe Pitrè
(1841 – 1916) etj., e cila përpiqej që të shtjellonte mentalitetin animistik të njeriut
primitiv, nga i cili kishin lindur praktikat dhe ritet e çuditshme me demonë, lugetër,
zana, shtojzovalle, hyjni e forca të tjera mbinatyrore e nëntokësore. Një kontribut të
madh në zhvillimin e teorisë antropologjiste ka dhënë edhe studiuesi skocez James
George Frazer (1854 – 1941) i cili u përpoq që përmes folklorit të arrijë deri te zanafilla e religjioneve.

Koha e post-revolucionit francez
Periudha pas revolucionit francez është koha e ndryshimeve të mëdha në shoqërinë
evropiane, është koha e vetëdijesimit të popujve, koha e luftës së tyre për çlirim
kombëtar, e përpjekjeve të pandalshme për zgjimin e vetëdijes kombëtare, është
koha e formimit të institucioneve nacionale dhe e krijimit të subjekteve arsimore
dhe kulturore. Kjo është epoka e Romantizmit në art, koha kur artistët, duke ikur
nga mashtrimet dhe demagogjitë e revolucionit, iknin larg qyteteve, larg turmave.
Të zhgënjyer nga mosrealizimi i ideve të Revolucionit (1792), ngushëllimin e vetëm e gjenin në natyrë, nëpër fshatra, mes njerëzish bujarë dhe atdhetarë. Aty binin
në kontakt të drejtpërdrejtë me folklorin, me këngët burimore, me veshjet tradicionale, me anekdotat, përrallat e legjendat, me traditat, pra me tërë atë pasuri që quhet thesar popullor. Të gjithë ne e kemi të njohur se kompozitori Frédéric Chopin
(1810 – 1849), si fëmijë, kohën e pushimeve e kalonte në fshat, te gjyshërit e tij, atje ku ndihej i lumtur, sepse kishte mundësi të shijonte drejtpërdrejt meloditë e bukura të mazurkave, polonezave, krakoviakeve, oberekave etj., që më pas t’i përpunonte dhe t’ia prezantonte botës si vlera shumë të çmuara të popullit polak. “Në
mazurkat jeton i tërë folklori polak: çobani luan në gajde, i varfëruari interpreton
këngët e vjetra popullore në organon e tij të dorës me manivelë, dëgjohet vallja e
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dasmorëve në fshat” (Aleksandar Petrović 2010). Pastaj Johannes Brahms (1833 1897) shpeshherë udhëtonte nëpër Hungari për ta takuar violinistin Jozeph Joachim
(1831 – 1907), nga i cili pasi dëgjonte pjesët më të bukura të muzikës popullore
hungareze i përpunonte ato si krijime të fuqishme. Nuk duhet harruar as udhëtimet
nëpër terren të Franz Liszt (1811 – 1886), pastaj të “Béla Bartók (1881 – 1945) e të
Zoltán Kodály (1882 – 1967) të cilët shoshitën vlera të çmuara nga thesari popullor” (Haveler 1967, 36). Bedřich Smetana (1824 – 1884) e Antonín Dvořák-u
(1841 – 1904) njashtu hulumtuan zona të ndryshme të Çekisë dhe të frymëzuar nga
meloditë e bukura popullore krijuan perla muzikore. Të gjithë e dimë se “Pesëshi
rus”: Milij Balakirev (1837 – 1910), César Kjuj (1835 – 1918), Aleksandr Borodin
(1833 – 1887), Modest Musorgski (1839 – 1881) dhe Nikollaj Rimski-Korsakov
(1844 – 1908) ishte një grup kompozitorësh që kishin për qëllim hulumtimin e folklorit muzikor rus dhe prezantimin e tij në formatin më të mirë (Reich 1976, 101).
Sa e sa opera nacionale u krijuan me motive popullore, me tema të marra nga folklori i larmishëm. “Gjahtari i lirë“ i Carl Maria von Weber (1786 – 1826), që konsiderohet opera e parë romantike gjermane, ishte rezultat i një pune hulumtuese në
gjirin e popullit. Edhe Richard Vagner-i (1813 – 1883) në përpjekjet e tij për t’u
njohur me traditat dhe pasuritë folklorike të popullit të tij, arriti t’i nxjerrë nga harresa disa legjenda të jashtëzakonshme, si: “Tristani dhe Isolda”, “Holandezi i mallkuar”, “Ari i Rajnës”, “Muzgu i Perëndive”, “Unaza e Nibelungut” etj., të cilat më
pas u bënë tituj të operave të tij, që pushtuan të gjitha skenat më të njohura operistike të botës...
Shumë kompozitorë të shek. XX gjithashtu u vunë në kërkim të pjesëve të bukura
dhe motiveve të panjohura nga folklori burimor për t’u njohur me të kaluarën e begatë. Të gjithë i ishin bindur thënies së fuqishme të Igor Stravinskiy-t (1882 –
1971) se “muzika – dhe gjithçka tjetër në botë – duhet të bazohet domosdo në themele të sigurta” (Reich 1976, 164), pra në vlerat e dëshmuara dhe të vërtetuara, andaj njohja e folklorit, e traditave dhe e manifestimeve popullore ndihmon në kultivimin e denjë të muzikës së re. “Populli që nuk e njeh dhe që nuk e respekton të
kaluarën e tij, nuk ka të drejtë që të llogaritë në të ardhmen e tij”.3 Jo rastësisht në
shek. XX u zhvillua edhe një drejtim antipod i avangardës me emrin Tradicionalizmi dhe që ndërtohej mbi vlerat e së kaluarës (sado që këtu bëhet fjalë për muzikën
serioze).
Nuk guxojmë të mos e përmendim kompozitorin amerikan George Gershwin (1898
– 1937), i cili një pjesë të madhe të jetës së tij e kaloi nëpër terren duke hulumtuar
“folklorin e zezakëve amerikanë dhe muzikën Jazz” (Križić 1999, 2) të cilën më
pas e simfonizoi në mënyrën më të mirë të mundshme duke u lënë brezave të ardhshëm një pasuri të çmuar dhe një motiv më tepër për të ndërmarrë edhe ata operacione të denja studimore.
Edhe te shumë vepra të kompozitorëve maqedonas vihet re ndikimi i artit popullor
në mendimin muzikor produktiv. Për shembull, përpunimi koral "Vallja Maqedo3

Fjalë e urtë spanjolle
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nase" nga Todor Skallovski u krijua nga frymëzimi i "Teshkoto", një valle me origjinë nga Galiçniku. Simfonia “Rustika”, e kompozitorit Vlastimir Nikollovski,
është një depërtim intuitiv i folklorit dhe instrumenteve muzikore popullore në muzikën artistike. Baleti "Labin dhe Dojrana" e kompozitorit Trajko Prokopiev bazohet gjithashtu në përpunimin e temave popullore përmes stilizimit të elementeve
folklorike etj.
Në anën tjetër, edhe te veprat e pjesës dërmuese të kompozitorëve shqiptarë vërehet qëmtimi i elementeve tipike të folklorit, të cilët edhe pasi i nënshtrohen përpunimit të detajuar në gjuhën e përpunuar muzikore, sërish e ruajnë tingëllimën autentike shqiptare. Le të përmendim baletin “Delina” të Çesk Zadesë, pastaj veprën
"Simfonia in d" të Thoma Gaqit, këngën “Baresha” të Rexho Mulliqit, pjesën korale “Çou mor Rexho” të Lorenc Antonit etj. Motivet popullore janë frymëzim i pashtershëm për krijime të pavdekshme.

Hulumtimi i thesarit folklorik para shek. XIX
Mbledhja e thesarit folklorik është zhvilluar në mënyrë të organizuar që nga shek.
XIX e këtej, në të gjitha fushat. Grumbullimi i vlerave të trashëgimisë shpirtërore
dhe kulturore është bërë nga individë dhe ekspedita të organizuara. Mirëpo, kjo nuk
do të thotë se para shek. XIX nuk ka pasur kërkime në këtë fushë. P.sh. gjatë shek.
XVIII ka pasur interesim të madh për artin popullor, për grumbullimin e pasurisë
folklorike. Johan Gotfrid Herder (1744-1830) vëmendje të veçantë i ka kushtuar
poezisë popullore dhe me të drejtë konsiderohet ndër mbledhësit e parë të këngëve
popullore. Gjatë kësaj periudhe bëhen edhe shënimet muzikore të cilat më pas
publikohen si përmbledhje këngësh popullore me qëllim që të ruhen dhe të barten
brez pas brezi (Dangubic 2015). Nuk duhet harruar as kontributin e të mëdhenjve:
Frang Bardhi (1606-1643), Charles Perrault (1613 – 1703), vëllezërve Jacob
Grimm (1785 – 1863) dhe Wilhelm Grimm (1786 – 1859) gjatë shek. XVII etj.
Vëmendje e madhe ndaj folklorit ka ekzistuar edhe gjatë kohës së Renesancës. Si
mund të imagjinohet krijimi i polifonisë flamande pa përdorimin e melodive popullore? Si mund të flasim për muzikën homofone italiane me ritmin e saj të gëzueshëm dhe melodinë e ëmbël e të mos e përmendim ndikimin e fuqishëm të këngëve
popullore e të hareshme të majit? (Dome 2014). Kërshëria për vlerat popullore ka
ekzistuar gjatë tërë kohës së Renesancës në të gjitha fushat. Bile edhe Shekspiri ka
udhëtuar shumë duke hulumtuar ngjarjet, tregimet dhe përrallat më të mira në mesin e popujve të ndryshëm për të krijuar më pas veprat monumentale.
Gjatë Mesjetës ka pasur gjithashtu aktivitete terreni të njerëzve të aftë, të shkathët,
me memorie të jashtëzakonshme, njerëzve virtuozë (spillmanë, skomrahë, gomijarë, zhonglerë, trubadurë, truverë, menizingerë etj.) që udhëtonin nga një vend në
një vend tjetër, nga një fshat në një tjetër, duke prezantuar krijimet e veta dhe duke
hulumtuar në të njëjtën kohë edhe materiale origjinale nga gjiri i popullit.
Edhe te Civilizimet e vjetra ka ekzistuar një vullnet i madh mes njerëzish për të hulumtuar pasuritë materiale dhe jomateriale të trashëgimisë kulturore. Për shembull,
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në qytetërimin egjiptian muziktarët që shërbenin te faraoni ishin njerëz të përzgjedhur, virtuozë dhe gjenialë nga gjiri i popullit, të rritur dhe ushqyer me traditat e së
kaluarës, andaj në repertorin e tyre dominonin temat dhe motivet popullore. Pastaj
në qytetërimin e vjetër të Indisë, krijime të shumta popullore ishin frymëzim për artistët që të ndërmerrnin udhëtime të largëta me qëllim që ta shijonin magjinë e folklorit të pasur e të veçantë. Për shembull, në pjesën veriore të Indisë, edhe sot e këtë ditë, Raga luhet me një dozë të madhe improvizimi dhe nuk regjistrohet, por mësohet përmendësh. Gjeniu popullor ruan në kujtesën e tij me mijëra melodi dhe i
bart nga brezi në brez përmes ushtrimesh të gjata dhe përpjekjesh vetëmohuese.
Prandaj Raga është krijim i improvizuar! Një muzikant perëndimor do të ngatërrohet nga fuqia e madhe krijuese që duhet të investohet, në mënyrë që disa melodi të
mund të luhen përmendësh ose të improvizohen pa përsëritje. Çdo Ragë është e lidhur me një ndjenjë të caktuar estetike, me atmosferën që prodhon... (Čorić 2013).
Pastaj, në qytetërimin grek kanë vepruar aedët dhe rapsodët, që përveç krijimeve të
veta këndonin edhe pjesë të dëgjuara nga të tjerët përmes traditës gojore. Ata, ngjashëm sikur lahutarët e Ballkanit, ishin gjithnjë në lëvizje duke interpretuar për heronj, për ngjarje, për përjetime të ndryshme.
Folklori është i vjetër sa njeriu. Si fenomen qenësor dhe kulturor ka qenë dhe do të
mbetet pjesë e pandashme e jetës së njeriut. Fillimet e folklorit i hasim që në kohën
e bashkësisë primitive, kur njeriu ishte i pafuqishëm përballë dukurive të ndryshme
natyrore, kur mungonin shpjegimet e arsyeshme për botën dhe rrethanat e
ndryshme jetësore. Njeriu primitiv mendonte se bota është e populluar me shpirtra
të mirë (të cilët e ndihmonin gjatë pjellshmërisë, e ruanin nga e keqja, nga sëmundjet, nga thatësitë, nga humbjet, nga shterpësia dhe rreziqet e tjera) dhe shpirtra të
ligj (që ia shkatërronin bereqetin, i sillnin vuajtje, sëmundje, varfëri dhe të këqija të
tjera). Duke dashur që shpirtrave të mirë t’u falënderohet për mbrojtjen dhe dobitë,
ndërkaq ato ziliqarët dhe të këqijtë t’i bëjë për vete, thurte lloj-lloj formulash magjike në formën e falënderimeve, lutjeve, yshtjeve dhe shprehjeve të çuditshme.
Mendohet se nga këto rite primitive kanë lindur krijimet e para folklorike, gjurmët
e të cilëve i hasim edhe në folklorin tonë (këngët që kanë të bëjnë me ritet e motmotit, me ritet e punës, të dasmës etj.) (Zheji 1994, 10). Bile, bazën e ritualeve të
tyre e kanë ndërtuar lëvizjet gjegjësisht, vallëzimi. Një nga elementet e atyre ritualeve ka qenë imitimi, “ushtrimi” i lëvizjeve nga jeta, për të cilët është besuar se
nëpërmjet rrugës magjike do të arrihet efekti i dëshiruar: nëse kanë vallëzuar që të
sigurojnë gjueti të mirë kanë imituar lëvizjet e gjuetisë, nëse qëllimi i tyre ka qenë
që të sigurojnë pjellshmëri ata kanë imituar lëvizjet natyrore të pjellshmërisë...
P.sh. vallëzimi oriental që realizohet përmes muskujve truporë – në bazë të shumë
raporteve shkencore – rezulton nga lojërat e ritualeve primitive gjatë lavdisë së
pjellorisë (Imamović 2010, 22).
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Folklori nuk i përket vetëm të kaluarës,
por edhe të tashmes
Shikuar në vija të përgjithshme, folklori, si kategori dinamike, në rrugëtimin e tij
historik ka përjetuar dy shkallë të zhvillimit. Së pari lindi e u zhvillua në gji të natyrës, në mes bujqish e blegtorësh, në mesin e fshatarëve që punonin e prodhonin
thjesht për nevojat e tyre, për ekzistencën dhe mbijetesën e tyre, ndërkaq me zhvillimin e shoqërisë njerëzore dhe arritjen e një shkalle të caktuar të qytetërimit, krijimet folklorike marrin karakter artistik. Megjithëkëtë, kufiri ndërmjet karakterit
utilitar e funksional dhe atij artistik e estetik të folklorit nuk është shumë i qartë.
P.sh. përmes muzikës, magjistari afrikan kërkon, bile edhe në ditët tona, shërimin e
sëmundjeve dhe dëbon shpirtrat e këqij, ndërsa luftëtari indian, përpara luftës, me
ndihmën e saj sigurohet për fitoren. Po kështu, plakat që marrin vesh nga “ilaçet”, i
hedhin ndonjëherë sytë nga lopa e fqinjit duke mërmëritur ndonjë melodi. Në format e pafajshme që këndojnë fëmijët tanë në lojërat e tyre për të caktuar se cili do
të “dalë“ nga loja, etnologët kanë zbuluar prej shumë kohësh mbijetesën e kësaj
magjie primitive (Chailley 1999, 93-94). Sado që zhvillimi njerëzor ka shënuar
ngritje, qytetërimi nuk ka mundur të qëndrojë indiferent ndaj fuqisë magjike të muzikës. P.sh. njerëzit e mençur si Ciceron i rrëfenin shumë seriozisht bëmat e mrekullueshme të fyejve të Pitagorës, pastaj humanistët e shek.. XVI dhe XVII ishin
shumë të bindur se duke rigjetur intervalet “kromatike” greke do të mund të
ndërtonin, ashtu si Amphion-i, muret e Tebës, ndërsa Bourdelot-i rrëfen po aq seriozisht shërimin e mrekullueshëm me anën e arieve të Lully-t. Magjistari afrikan
vazhdon prej shekujsh të shoqërojë me tingujt e daulles ose me tingujt e harpës
Ouombi lëvizjet magjike mbi barkun e të sëmurit... (Chailley 1999, 93-94).
Pra, folklori nuk i përket vetëm të kaluarës, por edhe të tashmes, nuk i takon vetëm
fshatit, por ai është gjithkund dhe i përket tërë shoqërisë, “u përket të gjitha kulturave, të gjitha klasave, të gjitha periudhave” (Lozica 1979, 39-40).

Puna kërkimore në folkloristikë - nevojë
shoqërore dhe kënaqësi
Arti, i çfarëdo periudhe kohore qoftë, nuk mund të imagjinohet pa elemente folklorike, edhe pse ato ndonjëherë janë vështirë të dukshme. Të gjitha karakteristikat
specifike të një populli dhe të ndonjë krahine siç janë: psikika njerëzore, nënqielli,
fenomenet natyrore, të folurit, ritmi, këngët dhe vallet janë të përfshira në folklor, i
cili është në pritje të imagjinatës së artistit, të atij që përmes personalitetit do ta
përjetojë dhe do ta shndërrojë atë në vepër artistike. Melodia popullore, që dëgjohet
diku në natyrë, bart me vete edhe një pjesë të atij peizazhi me të cilin jeton. Pra,
nëse dëshirohet që të përjetohet emocionalisht dhe të realizohet në mënyrë muzikore një krahinë dhe ngjarjet në të, duhet të studiohet thellësisht atmosfera dhe psikologjia e asaj zone, njerëzit dhe natyra me të cilën ata janë të lidhur drejtpërdrejt.
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Folklori nuk imponon asnjë dogmë dhe rregullore. Ai, thjesht, i mundëson artistit
liri të plotë në krijim dhe interpretim (Folklor, 2014). Artisti duhet vetëm të tregojë
interes dhe dashuri për të kaluarën dhe të tashmen, për natyrën, për adetet, zakonet,
traditat, ritualet, për folklorin, për jetën. Të njëjtën gjë duhet ta bëjë edhe studiuesi.
Shikuar historikisht, puna kërkimore në folkloristikë ka qenë nevojë shoqërore,
diçka e domosdoshme në ruajtjen e vlerave nga e kaluara, por nismat e tilla kanë
kërkuar përkushtim dhe punë këmbëngulëse, përpjekje vetëmohuese dhe sprovë të
vështirë, që si rrjedhim janë konkretizuar me rezultate të kënaqshme për faktin që
studiuesit duke arritur t’i shtjellojnë elementet e pasurisë materiale dhe jomateriale
të trashëgimisë kulturore e shpirtërore, kanë arritur t’i shpjegojnë jo vetëm sjelljet
dhe qëndrimet e njerëzve, kërkesat dhe nevojat e tyre, kontradiktat dhe mospajtimet, por edhe vlerat e tyre, si dhe raportet e ndërsjella ndërmjet grupeve, shtresave
dhe klasave të ndryshme shoqërore. Folklori nuk ndalon në rrugëtimin e tij të zhvillimit dhe të ndryshimit. Një nga detyrat e rëndësishme të folkloristëve është që t’i
shtjellojnë edhe këto ndryshime. Studimi i folklorit përfshin shumë shtresa të
shprehjes, andaj nuk ka gjasa që të mos prekim së paku një element ku do të
ndjejmë edhe kënaqësinë shpirtërore. Pavarësisht nëse do t’ju interesojë letërsia,
psikologjia, sociologjia, historia, biologjia apo teknologjia, pa marrë parasysh nëse
do zgjidhni qasjen praktike apo teorike e filozofike, gjithmonë do të ekzistojë një
aspekt i folklorit që do t’i përshkojë të gjitha ato (Sims - Stephens 2010, 30).
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NAIM HALIMI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

INFORMACIONE TË MBLEDHURA
PËR VESHJEN POPULLORE SHQIPTARE
NË RAJONIN E KUMANOVËS
ABSTRAKT
Ky punim ka për qëllim ta studiojë veshjen e shqiptarëve në këtë trevë, dikur dhe
sot, në bazë të burimeve të shkruara dhe hulumtimeve në terren. Nga ajo që është
shkruar dhe mësuar nga bashkëbiseduesit tanë, është konstatuar se kjo trevë
shqiptare ka qenë dhe është shumë e pasur me vlera të trashëgimisë kulturore,
shpirtërore e materiale. Një vlerë të këtij vendbanimi paraqet edhe veshja.
Veshja këtu, në kohërat më të hershme, ka qenë ndryshe nga ajo e tanishme.
Veshja atëherë përgatitej nga vetë populli, sidomos nga femrat e zonja shqiptare,
nga ato që u shkonte më shumë për dore kjo punë. Më herët përdorej veshja nga
leshi e pambuku, si për meshkuj ashtu edhe për femra, por me kalimin e kohës
hyn në përdorim edhe shajaku, stofi, basma e mëndafshi, kumashi, deri në prodhimin industrial. Kështu veshja e meshkujve (tirqit, lurka, jeleku, guja, shalla, shoka, çorapët, rrogzinat, dorezat etj.) zëvendësohen me prodhim (tekstil) industrial.
Që atëherë meshkujt në vend të tirqve fillojnë të mbajnë pantallona, në vend të
lurkës pallto, madje edhe komplete rrobash. Edhe pjesët e tjera të veshjes prej
leshi zëvendësohen. Ka pasur raste kur rrobat e prodhimeve të vjetra kombinoheshin me prodhimet e reja dhe personi që vishej kështu dukej shumë bukur, elegant. Edhe opingat e lëkurës e batkat e llastikut u zëvendësuan me këpucë e
çizme moderne.
Me kalimin e kohës ndryshime të mëdha bëhen edhe në veshjet e grave, femrave.
Edhe te ato veshjet e leshit (dimitë, jelekët, shallat, shamitë, çarçafët) zëvendësohen me ato të stofit, shajakut, pambukut, basmës e mëndafshit, kumashit etj.
Kështu guja e hirami zëvendësohet me kapotë e mantel stofi, ndërsa opingat me
këpucë e çizme moderne.
Ndryshon edhe mënyra (moda) e prerjes dhe qepjes së rrobave. Derisa më parë
shumica e rrobave qepeshin në shtëpi (pos atyre të nusërisë e dhëndërisë, që
qepeshin te terzinjtë), tani shumica qepen te mjeshtrit profesionalë – rrobaqepësit.
Megjithatë veshja bashkëkohore nuk e zë vendin a asaj tradicionale. Ajo edhe më
tej vazhdon të përdoret e të kultivohet me ëndje, madje edhe të ruhet e të
studiohet.
Fjalët çelës: veshja popullore, Kumanova, trashëgimia popullore, veshja e
burrave, veshja e grave
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*
**
Rajoni i Kumanovës shtrihet në pjesën veriore të Maqedonisë, tani Republika Veriore e Maqedonisë. Ai përfshin një sipërfaqe të madhe tokësore, me një numër të
madh të banorëve, nga të cilët një numër të konsideruar e përbëjnë shqiptarët. Këtu
shqiptarët jetojnë në pjesën perëndimore të qytetit të Kumanovës, që shumë kohë
është qendër administrative e rajonit. Shqiptarët jetojnë në katër lagje të qytetit: në
Lagjen e Vjetër (Orta Bunar), te Bregu (Bregallnica), te Baçet (më parë kopshte me
pemë e perime) dhe në Lagjen e Trimave (të cilën sllavët në mënyrë përbuzëse e
quajnë “Diva nasellba”, por edhe në katërmbëdhjetë fshatrat e fushës: Ramanli,
Llopat, Opaj, Sopot, Llojan, Vaksincë, Sllupçan, Orizare, Likovë, Hotël, Mateçë,
Vishticë, Ropalcë, Nikushtak, si dhe në tetë fshatrat e malësisë në: Allashecë, Runicë, Shtrazë, Izvor, Gllazhdë, Goshicë, Bellanoc dhe në Zllakuçanë), e cila
ndryshe quhet ana perëndimore e qytetit ose treva shqiptare e Kumanovës.
Në fakt, ky rajon është pjesë e Karadakut të Kosovës, që shtrihet deri në skajin lindor të botës shqiptare. Ai është i pasur me krijimtari shpirtërore e materiale, e cila
për fat të keq nuk është hulumtuar e studiuar sa duhet ose është mbledhur shumë
pak nga ndonjë studiues entuziast dhe një numër i vogël studiuesish nga Tirana
(1994), Prishtina (2009) dhe ITSHKSH nga Shkupi (2009, 2019). Fatkeqësisht, për
mosmbledhjen e materialit kanë ndikuar disa faktorë, nga të cilët ne po përmendim
kushtet historike-politike dhe terrenin e vështirë, sidomos në viset malore. Për këto
arsye koha ka gëlltitur shumëçka nga këto vlera e, veçanërisht, pas elektrifikimit
(1950), përdorimit të radios e televizionit dhe shpërnguljeve, të cilat kanë ndikuar
ndryshe në disponimin e krijuesit dhe banuesit, këto kanë shkaktuar ndarje nga të
afërmit, nga më të dashurit, duke lënë brengë e pikëllim tek te dy palët. Pavarësisht
kësaj, nga të dhënat e mbledhura në terren, materialet e pabotuara dhe të botuara,
është konstatuar se kjo është një zonë e pasur etnografike, e cila për lehtësi studimi
është ndarë në tri pjesë, ndonëse është një e vetme, e pandarë, sepse secilës ndarje
ose njësi i përgjigjet një variant i caktuar i veshjes popullore, si për meshkuj ashtu
edhe për femra.4

Veshja e hershme
Për sa i takon asaj që u tha më lart, e veçmas veshjes për të cilën e kemi fjalën, në
fshatrat e malësisë së Karadakut që nga mesjeta ( XV-XVIII), e ndoshta edhe më
herët, kur kishte marrë fund procesi i transformimit nga dardanët ilirë në arbër,
4

Dimitar Masevski-Miodrag Arsovski-Bollto, Kumanova, Kumanovë, 2004, f. 15-35; Dr. Naim
Halimi, Lëvizja kombëtare shqiptare në trevën e Karadakut (1908-1912), Kumanovë, 2001, f. 11. 22;
Dr. Jovan Hađivasilević, Južna Stara Serbija. Kumanovski oblast, Beograd, 1909, f. 1 – 40; Zef
Mirdita, Studime dardane, Prishtinë, 1979, f. 20-30; Jovan Trifunovski, Kumanovsko- Preševska crna
gora, Beograd, 1951, 40- 50, 70- 100; Avni Zajmi, Kumanova, “Bashkimi i Kombit”, Tiranë, 3 maj
1944, f. 3: Deklarata e Mustafë Rushitit (60) nga Sllupçani, dhënë autorit, më 20. 10. 1990; Asllan
Selmani, Likova – dje sot dhe nesër, Shkup, 1996, f. 119- 141;
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shqiptarë, shqiptarët e këtyre viseve visheshin si të parët e tyre – me rroba zhguni e
pëlhure, që i punonin vetë e pjesërisht i blinin. Ato që nuk mund t’i prodhonin, i
blinin te zejtarët dhe tregtarët e kasabave e qyteteve në: Kumanovë, Shkup, Preshevë e Gjilan, me të cilat bënin shitblerje, tregti. Prandaj me të drejtë thuhej se
“femrës shqiptare, ç’i ka parë syri, ia ka bërë dora”, qoftë kjo për veshjen e saj, për
burrin dhe fëmijët, por edhe për shtrojën e mbulojën e shtëpisë. Te zhguni (material
i përgatitur nga leshi i deleve dhe i dhive) dominonte zhguni i bardhë (nga leshi i
deleve ose dhive të bardha), i zi (nga delet apo dhitë e zeza) dhe ngjyrë kafe ose të
murrmë (që ngjyrosej me fleta arre ose nga ndonjë bar ose bimë e përshtatshme për
këtë ngjyrosje). Pëlhura kryesisht ishte e bardhë, por kishte raste edhe kur ngjyrosej, varësisht nga nevoja dhe dëshira e personit që e bënte atë veshje. Si zhguni,
ashtu dhe pëlhura, punoheshin në avlëmend (populli e quan “vek”).

Veshja e meshkujve
Te malësorët meshkuj, në pjesën e poshtme të trupit, gjithnjë janë mbajtur tirqit
prej zhguni. Karakteristikë e tyre ishin shkekat, që emitonin xhepat dhe pjesa e
poshtme e tirqve te këmbët: më të gjata kah thembrat e gishtërinjtë e më të shkurta
kah nyjat e këmbëve. Ato zbukuroheshin me fije gajtani përreth belit, shkekave dhe
anash këmbëve. Varësisht nga dëshira dhe gjendja materiale e personit që i mbante,
bëheshin ose zbukuroheshin edhe tirqit me fije gajtani (2-12). Tirqit, si zakonisht,
ishin të bardhë, të zi dhe të murrmë, varësisht nga dëshira dhe mosha e personit për
të cilin dedikoheshin. Nën tirqi visheshin klinat (brekët ose donet, siç i quanin ata),
pak më të shkurtra se pantallonat (për të mos dalë më poshtë tyre ose për të mos u
parë) nga pambuku.
Nga pambuku ishte edhe këmisha e meshkujve, e cila vishej në pjesën e sipërme të
trupit. Kishte krah të gjatë deri në nyje. Ishte e gjerë ose e mbledhur në byzylykë të
duarve, e hapur në qafë dhe e shkurtër (me rreth, pa jakë). Sipër saj vishej një lloj
këmishe tjetër e ngjashme me të parën, më e trashë, e quajtur mitan (në disa vende
edhe xhaketë e gjymlek), por e zbukuruar, e qëndisur rreth qafës dhe byzylykëve
për t’u dukë më bukur. Mbi atë vishej jeleku, i cili në disa vende quhej edhe xhamadan po ashtu nga zhguni, pa krahë, i hapur në gjoks për veshje e zhveshje, e që
mbërthehej me kopsa druri në formë mëqiku (cilindri në dy anë), kopsa metali ose
pulla. Pastaj vishej brezi (ose shoka siç thuhej këtu), me gjerësi e gjatësi sipas nevojës dhe dëshirës së atij që e mbante (p.sh. 25 cm. x 5 m. ), me dhe pa lara e ngjyra. Mbi këmishë vishej lurka e zhgunit, me krahë deri në bërryla dhe e hapur në
gjoks e që mbyllej e hapej gjithashtu me anë të kopsave, mbërthyeseve. Lurka
kishte edhe një pjesë zhguni në formë katrori (varësisht nga madhësia e lurkës së
personit (p.sh. 50 x 50 cm), nga qafa lëshuar prapa shpine, e cila në rast nevoje
shiu, bore ose ftohti mblidhej me komcë në formë trekëndëshi dhe hidhej në kokë
në formë kapele, kacurrete.
Rreth qafe malësori vinte edhe shall leshi ose pambuku, i cili pos zbukurimit
shërbente edhe për mbështjellje rreth kokës, për mbrojtjen e veshëve dhe ballit nga
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të ftohtit. Shalli mund të ishte me e pa ngjyra. Mbi te vinte kushlaku ose guja, siç
quhej ndryshe, me krahë e jakë (si kapota e mëvonshme), e gjatë nga qafa deri te
këmbët. Në kokë vihej kësula e bardhë, plisi i leshit, me trajtë gjysmësferike ose cilindrike, i quajtur plisi kosovar ose kapuçi i Kosovës. Në këmbë mbathnin çorapë
leshi të bardha, të zeza ose murrme, me e pa lidhëse dhe ngjyra, e lule, rrogzina dhe
opinga lëkure (të kafshëve të mëdha e të vjetra, kau ose lope, që e kishin lëkurën e
trashë, të cilat po ashtu i bënin vet), me lidhëse lëkure ose leshi. Në veshje bënin
pjesë edhe dorezat e leshta, që mbaheshin në kohë dimri e ftohti, me e pa kishta
dhe ngjyra. Për zbukurim mbanin unaza, orë xhepi me e pa qostek leshi e metali
(dhe kobure në shokë, e cila ndryshe quhej “allti Karadaku”).5

Veshja e femrave
Edhe veshjet e femrave, grave, në këtë kohë, po ashtu ishin nga leshi e pambuku.
Dimitë, klinat dhe këmisha ishin nga pambuku, ndërsa jeleku e mbështjellaku dhe
kushlaku nga leshi. Gratë mbanin dimi nga pambuku me e pa ngjyra e lule. Po
ashtu mbanin shami me e pa ngjyra e lule dhe oja. Në kokë lidhnin shami pambuku
me e pa zbukurime, ngjyra dhe oja, një mbulesë, çarçaf pambuku, të punuar po
ashtu vet e të zbukuruar sipas dëshirës së asaj që e mbante. Mbi supe, trup, mbanin
edhe një veshje leshi të quajtur po ashtu gujë zhguni e gjatë nga qafa deri nën gjunjë, me krahë deri në byzylykë e të gjerë ose pak të ngushtuar. Në brez shpeshherë
mbanin edhe kollan nga leshi me e pa ngjyra. Për mbathje vishnin çorapë të leshit
me ngjyra, me lule e pa ato dhe me e pa lidhëse. Edhe ato mbanin rrogzina dhe
opinga lëkure. Te mosha e vjetër në veshje më shumë dominonte ngjyra e zezë dhe
e murrmë, ndërsa te mosha e re dhe te fëmijët ngjyrat e bardha ishte të zbukuruara
me qëndisje e oja. Femrat, gratë, nuset e vajzat zbukuroheshin sipas mundësive
edhe me unaza, vathë, byzylykë, qafore ari e argjendi dhe rruaza të llojeve të
ndryshme.

Veshja bashkëkohore
Me kalimin e kohës dhe depërtimin e kulturave të huaja, sidomos te shqiptarët e
qytetit dhe fshatrave të fushës, gradualisht ndryshon edhe veshja. Nga shekulli XIX
5

Deklaratë e Baki Bajramit (70), nga Sllupçani, dhënë autorit më 16 maj 1988. Kujtime të Riza
Seferit (70) dhënë autorit, në Kumanovë, më 21. 4. 1990. Deklaratë e Hanumsha Hajrullit (70), nga
Runica, dhënë autorit në Kumanovë, më 07.02.1984; Drita Statovci, Mbi disa tipare karakteristike të
Karadakut, në “Gjurmime albanologjike”, nr. 23, Prishtinë, 1993, f. 10- 20; Deklaratë e Nazim
Fazliut (65), nga Izvori dhënë autorit në Kumanovë, më 21.06.1986. Shih edhe disa foto veshjesh te:
Nuri Rexhepi - Dana, Gjurmëve të Gllazhnjës, Shkup, 2011, f. 38, 39, 45, 56, 63, 77, 123, 133, 140
dhe Ibrahim Islami – Agim Rushiti, Me veteranët e arsimit shqip në Kumanovë e rrethinë, 19451950, Shkup, 1997, f. 24; Deklaratë e Rabie Rrustemit (80) nga Vaksinca, dhënë autorit në Kumanovë, 24.05.1998. Prof. Dr. Mark Tirta, Etnologjia shqiptare, Tiranë, GEER, 2006, f. 198 - 204. Një
pjesë e kësaj veshjeje gjendet edhe në veshjen e SHKA “Bajram Shabani” në Kumanovë dhe “Jeta e
Re” në Sllupçan.
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e këndej kur zona, e sidomos qyteti, fillon të zhvillohet në pikëpamje ekonomike,
industriale e tregtare, zhguni gradualisht zëvendësohet me shajak ose stof industrial
dhe basmë të prodhuar po ashtu në punëtori industriale, punëtori tekstili apo fabrika. Kështu, derisa te shqiptarët e malësisë depërton më pak prodhimi modern i veshjes e ruhet më shumë ai tradicional, te shqiptarët e fshatrave të rrafshit dhe në
qytet gradualisht largohet veshja tradicionale dhe depërton ajo bashkëkohore. Kështu, për shembull, në vend të opingave të lëkurës fillojnë të vishen opingat dhe batkat e llastikut e mandej edhe këpucët e lëkurës, kundrat ose këpucët industriale.
Tirqit e leshit, jelekun, lurkën e gujën fillon t’i zëvendësoj shajaku apo shtofi industrial. Çorapet e leshta zëvendësohen me ato të pambukut. Kishte raste kur rrobat
(teshat, siç quhen këtu) e vjetrat kombinoheshin me të renë dhe personi i veshur
kështu dukej edhe më i bukur, më elegant. Madje ndryshon, modernizohet edhe
mënyra e prerjes dhe qepjes së rrobave nga mjeshtrit amatorë në mjeshtër profesionalë, rrobaqepës. Nëpër qytete paraqiten qendrat zejtare dhe industriale, të cilat e
ndryshojnë jo vetëm mënyrën e veshjes, por edhe jetën në përgjithësi. Ndryshon
edhe mbajtja e kapelës. Pos plisit, fillon të depërtojë ose të hyjë në përdorim edhe
një lloj i kapelës së zezë prej stofi dhe basme, madje edhe bereta franceze. Por, plisi e ruan edhe më tej vlerën që kishte si simbol i krenarisë kombëtare (ndonëse dikujt i ka penguar), asnjëherë nuk është hequr krejtësisht nga përdorimi në këtë anë.
Në këtë kohë ndryshime të mëdha bëhen edhe në veshjet e grave dhe femrave në
përgjithësi. Edhe këtu depërton prodhimi industrial i stofave dhe basmave. Në veshjet e tyre dominojmë dimitë dhe jelekët e stofit dhe basmës, madje edhe kumashi.
Gujën, gradualisht, e zëvendëson kapota e manteli, ndërsa opingat – këpucët industriale (kundrat). Dimitë e mëparshme dhe këmishët e jelekët zëvendësohen me basmë të llojeve të ndryshme, të vendit dhe të importuara. Po ashtu bëhen ndryshime
edhe në çorape, shami e doreza. Tani veshja e grave, sikurse edhe e burrave, dallohet edhe nga mosha: gratë dhe burrat e moshuar kryesisht mbanin veshje në të cilat
ka dominuar ngjyra e zezë, vajzat dhe djemtë të kombinuara, kurse
nuset zakonisht kanë mbajtur veshje ku ka dominuar ngjyra e bardhë me dekore të
ndryshme e të qëndisura.6

Përfundim
Nga e gjithë kjo, për fund, mund të thuhet se kjo veshje, si vlerë e madhe materiale
tradicionale kombëtare, qoftë e burrave ose e grave, fatkeqësisht viteve të fundit po
lihet në harresë. Ajo nuk po përdoret në jetën e përditshme, madje shumë pak edhe
në raste solemne, përveç në ndonjë rast gëzimi ose feste kur prezantohet folklori
kombëtar.
6

Ismail Mustafa, Goshica e Kumanovës (monografi) , Shkup1998, f. 68. Deklarata e Haxhi Reshat
Bellanocës (70) dhënë autorit në Kumanovë, më 5. 4. 1989. Deklarata e Shaban Sadikut (58) nga Strima dhënë autorit, në Kumanovë, më 6. 1. 1998. Deklaratë e Xhavit Latifit (60), dhënë autorit në Kumanovë, më 20.04.1984. Deklaratë e Hesat Dalipit (60), dhënë autorit në Zllakuçanë, më 15.05.2018.
Shih edhe veshjet në SHKA “Bajram Shabani” në Kumanovë dhe “Jeta e Re” në Sllupçan.
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Prandaj do të ishte shumë mirë që, në këtë trevë, të hapet një muze, ku do të mblidhej, ruhej e studiohej kjo vlerë e madhe kombëtare, e cila do të jetë e dobishme jo
vetëm për shkencën, por edhe për vizitorët dhe turizmin në përgjithësi.
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PARADIGMA FOLKLORIKE DHE INTERPRETIMI
INSTRUMENTAL (FLAUTA DHE VIOLINA)
I KËNGËS “BARESHA”
“Unë i kërkojë notat që dashurohen!”
Wolfgang Amadeus Mozart
“...Folklori ka qënë dhe mbetet mësuesi i artistëve profesionistë...”
Çesk Zadeja

ABSTRAKT
Autorët e punimit, instrumentistë profesionistë të flautit dhe violinës, në këtë
punim i vunë vetes detyrën e prezantimit të përvojës së tyre instrumentale dhe
kompozuese-orkestruese (Ermal Mehmeti) në interpretimin e kompozicionit
muzikor kult “Baresha” nga kompozitori nga Kosova Rexhep Mulliqi.
Ky kompozim fitoi famë të madhe në traditën muzikore shqiptare me performancën e këngëtares Nexhmije Pagarusha (e njohur si "Bilbili i Kosovës") dhe autori
i tekstit Rifat Kukaj. Megjithëse vepra u krijua për performancë vokale dhe
orkestrale, me një potencial të madh emocional dhe pritës, shërbeu edhe për disa
interpretime instrumentale, si për shembull në violinë, piano, kitare dhe instrumente të tjera.
Folklori vjen në shprehje, si në veprën e Mulliqit, me zërin e Nexhmije Pagarushës, të frymëzuar nga peizazhet e pasura me ngjyra, në të cilat "Baresha" është
një simbol i inspirimit. Është gjë e rrallë që një vepër me rrënjë të thella në folklor të provokojë një ndikim dhe simbiozë kaq të fortë midis krijuesit të veprës
muzikore, interpretuesit dhe dëgjuesit.
Autorët e punimit përqendrohen në veçantitë e përvojës së tyre për të përshtatur
për herë të parë veprën "Baresha" në violinë dhe flaut.
Fjalët çelës: Folklor, “Baresha”, kompozim, vepër, violinë, flaut, Rexho Mulliqi,
Nexhmije Pagarusha,vepër muzikore, përpunim, orkestrim, aranzhman, krijues,
kompozitor, simfoni, instrumentist, inetrpretues, koncert, vokal, muzikë klasike,
muzikë popullore, kompozim.
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*
**
Në të gjithë popujt, në popujt mesdhetarë dhe mbase veçmas në Ballkan, folklori
muzikor paraqitet si një paradigmë themelore, e cila shënon zhvillimin e kulturës
muzikore dhe artit muzikor. Duhet të theksohet se aty ku procesi i zhdukjes së folklorit njëkohësisht është edhe i përparuar, tiparet themelore të tij mbeten të mishëruara në artin e muzikës dhe shënojnë ngjyrën e tij të veçantë. Kjo është edhe arsyeja pse ekzistojnë dallime domethënëse në karakterin dhe mënyrën e shprehjes së
muzikës midis popujve të ndryshëm.
Relacioni "muzikë klasike / muzikë popullore" (sot e quajtur "tradicionale" ose
"folklorike") ishte shumë i pasur dhe i larmishëm në historinë e muzikës evropiane
(d.m.th. si ndikim i muzikës popullore në muzikën klasike dhe muzika klasike mbi
folklorin muzikor). Muzika klasike i ka rrënjët në muzikën popullore, por me kalimin e shekujve do të ndodhë e kundërta7. Ajo po rivendoset nga shekulli në shekull
falë repertorit të saj të gjerë. Format e saja janë të shumta dhe të larmishme: sonata,
koncerte dhe simfoni. Në shekullin XIX në Evropë, me ngritjen e lëvizjeve kombëtare dhe atdhetare, do të ngrihet aplikimi i traditës folklorike në veprat klasike të
kompozitorëve të shumtë të famshëm të secilit komb. Le t’i përmendim ato më karakteristiket: mazurkat e Frederik Shopen, rapsoditë hungareze nga Franc Liszt,
këngët spanjolle nga Isak Albenic, Manuel de Fala me veprën e “tij Shtatë Këngë
Popullore Spanjolle”, Francis Poulenc me "suitën e tij franceze" dhe të tjerë. Në
shekullin XX shembujt e relacionit, të "kalimit nga folklori në klasik", do të jenë
edhe më të habitshme te kompozitori hungarez Bella Bartok, i cili së bashku me
mikun dhe kolegun e tij, Zoltan Kodali, në vitin 1905 zbuluan etnomuzikologjinë
dhe do të mbledhin dhe përpunojnë folklor. Pasuria melodike dhe muzikore që ai
do të zbulojë në folklori do të përshkohet në veprën e tij.
Edhe në fushën e muzikës shqiptare dhe kulturës muzikore, në përgjithësi, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi dhe vende të tjera ku jetojnë shqiptarët, folklori
muzikor do të luajë një rol të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm. Duhet të theksohet se të gjitha veprat që u krijuan, të cilat ishin të bazuara në muzikën popullore, nuk hynë sa duhet në karakteristikat tonale, por zakonisht mbeten në nivelin e
ritmit dhe linjës melodike të këngës shqipe.
Në përpunimin e folklorit shqiptar, veçanërisht në Kosovë, u përdorën harmonitë
në shkallët mazhor dhe minor, mbi të cilën bazohet muzika klasike dhe romantike e
Evropës Perëndimore8. Duke kuptuar domethënien thelbësore të kësaj melodie, një
numër i konsiderueshëm kompozitorësh dhe muzikologësh shqiptarë kanë studiuar
dhe përpunuar këtë pjesë të këtij folklori, i cili është shumë karakteristik dhe i larmishëm. Duhet të theksohet se kompozitorët, të cilët krijuan pas Luftës së Dytë
7

Musique classique et musique populaire”, symphozik.info/musique classque-et-musique populare,
90, dossier, 04.04.2014.
8
Akil Koci, ,,Elementi šiptarskog muzičkog folklora u delima naših kompozitora, burimi: Zbornik,
Rad XIV Kongresa Saveza Folklorista Jugoslavije (në Prizren)”, Beograd, 1974.
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Botërore, sipas traditës evropiane perëndimore, do të gjejnë materiale të shkëlqyera
për veprat e tyre, d.m.th. do të kenë burim të pashtershëm të melodisë popullore në
krijimin e pjesëve origjinale të temave popullore.
Ekziston një potencial në folklorin muzikor origjinal, i cili ka interpretuesin e tij, i
cili i provokon pritshmërinë emocionale të pothuajse çdo dëgjuesi, si dhe intuitën e
vetë kompozitorit dhe hollësinë për ta formuar krijimin ritmik dhe të plotë. Ekzistojnë besime të argumentuara nga të gjitha anët, por edhe studime për muzikën, që
kanë treguar se ky folklor është i bazuar në themele të ngurta, si një paradigmë me
ndikim krijues.
Duke mbajtur vëmendjen në një prej kompozimeve të kultit, respektivisht këngën
"Baresha", të kompozitorit nga Kosova Rexhep (Rexho) Mulliqi, së pari duhet ta
theksojmë veprën e kompozitorëve Lorenc Antoni, Krist Leka, Vincenz Qini, Esad
Rizvanoli, Zeqirja Ballata, Akil Koci, Severin Kajtazi etj. Në veçanti duhet të theksohet kontributi i madh që bëri Lorenc Antoni në përpunimin e muzikës popullore. Në veprat e tij ai përdor ekskluzivisht melosin shqiptar, duke mbetur besnik vetëm në përpunimin e motivit. Kompozimet e tij janë të një karakteri shumë lirik,
me melodi të pasura, të punuara dhe të kompozuara në një mënyrë shumë inventive. Shembujt më të mirë të kësaj janë: "Koret shqiptare", "Suita Kosovare", "Në
Prizrenin e bukur", "Lojë koncerti" dhe kompozime të tjera. Këto kompozime karakterizohen nga përpunimi i mirë harmonik, nga fryma dhe atmosfera e muzikës
popullore, si dhe përpjekja e vazhdueshme për harmoninë latente.
Lorenc Antoni mblodhi 4,000 këngë popullore nga e gjithë Kosova, Maqedonia
dhe Mali i Zi, ku jeton popullata shqiptare. Ai ka botuar tre libra me këto këngë, ka
shkruar disa libra, duke dhënë kontribut të madh në melodinë dhe muzikën shqiptare për t’u bërë i njohur gjerësisht.
Rexho Muliqi, i njohur në rininë e tij si Rexhep Mulliqi, lindi në vitin 1923 në
fshatin Gusi të Malit të Zi. Shumë herët në jetë do të linte peizazhet idilike të vendlindjes dhe shpatet e Bjeshkëve të Nemura. Ai do të regjistrohet në medresenë e
Shkupit, në një shkollë fetare, e cila ishte edhe qendra e intelektualëve dhe atdhetarëve nga vise të ndryshme të vendeve shqiptare. Këtu ai u vu re në fillim jo nga
muzika e tij, por nga talenti i tij për pikturë. Përveç disa lëndëve të tjera, në këtë
shkollë mësoheshin muzika dhe pesë gjuhë të huaja. Por, vështirë se dikush mund
ta imagjinonte se një kompozitor i famshëm do të dilte nga një shkollë teologjike.
Këtu, Mulliqi mori një edukim muzikor nga një profesor rus i muzikës (Alexander
Zalijev), i cili ishte i pari që e zbuloi talentin e tij muzikor dhe i sugjeroi që t’i vazhdonte studimet në Akademinë e Muzikës. Ai do të bëhet anëtar i korit të shkollës
dhe do ta mësojë violinën, një instrument me të cilin do të dashurohet. Ai qëndroi
në Shkup deri në vitin 1941, e pastaj u transferua në Prishtinë dhe punoi në Shkollën e Mësuesve. Tre vjet më vonë ai filloi ta studiojë muzikën në Akademinë e
Muzikës në Beograd. Në vend që të merrte një diplomë në studime muzikore, ai u
dënua me burg si armik i regjimit ish jugosllav dhe u dërgua në burgun famëkeq
“Goli Otok”. Edhe pas vuajtjes së dënimit, ai nuk do të thyhet, por do ta vazhdojë
karrierën e tij muzikore në Kosovë: së pari si pedagog në Prizren, pastaj në Prishti-
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në (1956), ku së shpejti u bë kryeredaktor i programit muzikor të Radio Prishtinës.
Këtu ai krijoi korin e Radio Prishtinës. Së bashku me Lorenc Antonin ai do të hedhë themelet e traditës institucionale të traditës popullore dhe artit muzikor.
Vitet e kaluara në Prishtinë do të paraqesin periudhën më të frytshme në jetën artistike të Rexho Mulliqit. Ai do ta imponojë veten si një institucion njeri, i cili do të
hedhë themelet e krijimit artistik në muzikë, veçanërisht në fushën e simfonisë, si
zhanër mbizotërues i këtij arti.
Nëse dëgjohen me vëmendje veprat e kompozitorit Mulliqi, lehtë mund të nuhatet
jeta e tij. Rexho Mulliqi është autori i simfonisë së parë të krijuar në Kosovë. Me
përjashtim të operës, Rexho Mulliqi është një nga pionierët në kompozimin e muzikës së dhomës. Ai ishte kompozitori i parë në Kosovë që kompozoi muzikë filmi.
Me përjashtim të operës, ai kompozoi në domenin e të gjitha zhanreve të tjera muzikore. Ndër veprat e tjera të tij të famshme janë “Simfonia Numër 1 (1955)”,
“Simfonia e Dytë e Kosovës”, që është kulmi i veprimit të tij si kompozitor, që
është edhe një biografi muzikore e poetit dhe Kosovës. Kjo simfoni kulti për autorin, por edhe për Simfoninë e Kosovës, fillon me një shpërthim të jetës, me tinguj
që krijojnë hapësira dhe energji, e ndjekur nga një piano qetësuese, flaut, me instrumente të qeta, të cilat duket se pikturojnë natyrën e fëmijërisë së kompozitorit.
Në pjesën e dytë të simfonisë, si dhe vetë jetën e kompozitorit dhe mjedisit në të cilin jetoi, ai paraqet një dialog dramatik së bashku me orkestrën. Kjo simfoni konsiderohet si një vepër antologjike, e cila nuk ka ekzistuar kurrë në Kosovë. Përveç
veprimtarisë së tij të lavdishme si kompozitor në fushën e teatrit dhe filmit, Rexho
Mulliqi do të mbahet mend për harmonizimin e 150 këngëve të ndryshme popullore, shqiptare.
Më pas vijojnë veprat: Fantazia Simfonike, "Ujëtyrët e Prizrenit", Legjenda e Violinës dhe Pianos, pastaj kantata "Vdekja e Heroit", "Poema për ta", pastaj kompozimet vokale për korin "Vjeshta" (1 ), "Kosova", "Suitë e vogël" dhe të tjerët. Megjithatë, mes tyre, si në punën dhe jetën e Rexho Mulliqit, vendin qendror do ta zërë "Baresha". Ai përpunon dhe stilizon mbi 20 këngë popullore, ndër të cilat dallohen: “Një lule”, e shkruar për solo sopran, kor dhe orkestër, “Lulëzoi fusha lulëzoi
mali”, për dy solistë, kor dhe orkestër dhe “Zambaku i bardhë”, po ashtu për kanto,
kor dhe orkestër. Në këtë sërë këngësh, si dhe në të tjerat, është kënga “Baresha”,
si kulm i invencionit të Rexho Mulliqit. Karakteristike në këtë këngë janë elementet kolorite brenda melodisë me një diapazon të gjerë, gjë që nuk e bën të lehtë interpretimin e kësaj kënge.
Rexhep Mulliqi shpesh e përsëriste frazën, si motiv për jetën: “Muzikë, si dashuria
e parë dhe e fundit!”. Iishte një kohë kur Rexhep Mulliqi, përveç dashurisë së tij
për muzikën, kishte edhe një dashuri tjetër. Duke punuar për Radio Prishtinën, ai u
bë i afërt dhe ra në dashuri me këngëtaren të re e të talentuar Nexhmije Pagarusha.
Vetëm ajo me zërin e saj të mrekullueshëm dhe të bukur do të jetë frymëzuesi
kryesor për të që ta kompozojë veprën e tij të famshme, të krijuar vetëm për të,
"Baresha". Sot pretendohet se dy burime mund të merren parasysh për kompozimin
e "Baresha": zëri i shkëlqyer i Nexhmije Pagarushës dhe vendlindja magjike e
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kompozitorit. Ai lindi dhe u rrit në afërsi të Bjeshkëve të Nemura, ndër peizazhet
me ngjyra, ku baresha është frymëzimi dhe simboli i bukurisë femërore.
Baresha, pra, ishte një Nexhmija e ëndërruar dikur, larg një jete rinore dhe baritore
nga fëmijëria në vendlindje. Dasma e Rexhep Mulliqit dhe Nexhmije Pagarushës
ndodhi një ditë, por lidhja e qëndrueshme me "Bareshën" mbeti. Kjo këngë ka një
strukturë të pasur dhe komplekse brenda zhanrit të saj. Është e qartë se kompozitori
me këtë vepër dëshironte ta realizonte një projekt të jetës së tij.
Duhet të theksohet se elementet muzikore dhe ndjeshmëritë mund të gjenden në dy
nga simfonitë e Mulliqit. Më vonë, ai do të krijonte një variant orkestral të veprës
"Baresha" dhe, kështu, kjo përbërje do të bëhej një paradigmë dhe kriter për standardet për kompozimin e këngëve në frymën e melodisë popullore, por edhe për
krijuesit e tjerë.
Duhet të theksohet se kompozitori Rexho Mulliqi dhe Nexhmije Pagarusha, krijuesit e legjendës "Baresha", karakterizohen gjithashtu nga kultura e lartë muzikore
klasike, e cila nuk mbetet pa një reflektim në kompozimin e veprës "Baresha". Nexhmija interpretoi kompozime gjithashtu edhe nga kompozitorët e mëdhenj të historisë së muzikës, siç janë: Beethoven, Verdi dhe klasikë të tjerë që ishin afër kompozitorit Mulliqi. Ajo është e krahasuar me këngëtarët e famshëm të kohës, përfshirë edhe këngëtaren franceze Zhyliet Greko. Gjatë karrierës së saj muzikore, ajo
këndoi mbi 150 këngë9.
Puna e Rexho Mulliqit është shumë origjinale dhe autentike. Ajo do të zhvillohet
në frymën e të përhershmit dhe më të bukurit në frymën e traditës popullore,
ndryshe nga kompozitorët e brezit të tij, të cilët do të jenë më të prirë ndaj tendencave moderne dhe kështu do të largohen nga tradita popullore.
Mulliqi mbështetet me shkathtësi dhe krijimtari në format klasike, të mbushura me
zgjidhje harmonike, në të cilat folklori dhe muzika popullore janë të depërtuara në
mënyrë mbinaturale, si një vlerë e përhershme. Në këtë kontekst, vepra “Baresha”
është shembulli më i mirë i kësaj: valeritë estetike sublime të ruajtura në këndimin
popullor, bazuar në forma të ngurta muzikore, të kontrolluara përmes klasikëve të
përjetshëm dhe të ofruar për të realizuar një nga zërat më të bukur, sopranon magjik, "Kumrija e Kosovës" – Nexhmije Pagarusha. Të rralla janë sinteza kaq të
shkëlqyera muzikore në letërsinë dhe historinë e muzikës botërore, të ofruara, të
zgjedhura dhe të krijuara nga vetë jeta.
Në punën tonë, përveç kuptimit të sintezës – tingullit dhe zërit të arritur në këngën
"Baresha", në një sfond të fortë krijues muzikor të gjeniut muzikor të kompozitorit
Rexho Mulliqi dhe duke e plotësuar me interpretimin e vetëm vokal të Nexhmije
Pagarushës, ne i vendosëm vetes një qëllim, për të "rikompozuar" kryeqytetin muzikor të "Bareshës" për interpretimin e duos instrumentale "flaut dhe violinë"
(“Duo Skupi”i përbërë nga muzikantët profesionistë violinisti dhe kompozitori Ermal Mehmeti dhe flautistja Jeta Starova Mehmeti).

9

Shaban Maxharraj, Elvira Berisha, Nexhmije Pagarusha (monografi), Prishtinë, 2019.
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Në interpretimet instrumentale shumë të pasura të "Bareshës", violina mbizotëron,
më shpesh si një instrument solo në interpretimet orkestrale. Nuk është rastësi që
Rexho Mulliqi e ngulit në veprat e tij, veçanërisht në "Baresha", shpirtin e violinës.
Që ne rininë e tij, Mulliqi ka qenë shumë i lidhur me violinën. Në kohën e okupacionit fashist, Rexho Mulliqi luante në violinë dhe muzikantët italianë që e dëgjonin në atë kohë e quanin "Paganini i Vogël".
Performancat e paharruara orkestrale instrumentale të veprës "Baresha" nga Shkëlzen Doli në aranzhmanin e Gerti Drugës mbeten të paharruara. Performanca e violinës së Isak Mucollit mbetet e paharrueshme në interpretimet instrumentale antologjike të Bareshës. Arben Hoxha dhe Vendim Thaqi e interpretuan këngën "Baresha" në dy kitara me sukses në Festivalin Ndërkombëtar të Kitarës më 2017 në Tiranë. Pëllumb Qerimi e interpreton këngën "Baresha" në kitarë elektrike. Kështu,
pra, ekziston një gamë e gjerë e performancave të "Bareshës" në instrumentet muzikore popullore. Për shembull, Oltion Vata interpreton në çifteli, ka një interpretim instrumental të "Bareshës" në mandolinë, janë versionet instrumentale të "Bareshës" të përshtatura për vallëzime, muzikantë të rinj bëjnë improvizime në instrumente të ndryshme etj. E gjithë kjo tregon se sa i thellë është potenciali krijues
muzikor i kompozimit "Baresha" të Rexho Mulliqit.
Edhe për autorët e punimit, përpunimi dhe performanca e "Bareshës", një violinist
dhe flautist profesionist, në përbërjen e tyre "Duo-Skupi"10, ishte një sfidë e madhe
për kompozimin, orkestrimin dhe interpretimin – në violinë dhe flaut, i cili ishte
një nga përpjekjet e para, nëse jo edhe e para, që kjo vepër e lartë e kompozitorit
Rexho Mulliqi të përjetojë një interpretim shumë origjinal, i cili ishte një sukses i
madh.
Janë dashur shumë vite që Ermal Mehmeti të orkestrojë kryeveprën Baresha për
flaut dhe violinë. Për të arritur një kryevepër nuk mjaftojnë vetëm të shkruhen disa
nota për violinë dhe flaut, respektivisht një orkestrim për flaut dhe violinë nga një
vepër e përkryer dhe shumë e njohur siç është Baresha, por duhet menduar mirë,
duhet kënduar në vete këngën, duhet një paramenduar cila frazë muzikore me cilën
do të shkojë, duhet e ditur saktë se ku do të qëndrojnë frazat epike dhe lirike ne orkestrimin dhe në cilët pjesë do të marrin efektin e duhur frazat virtuoze dhe do të
10

DUO SKUPI është një duet i cili merret kryesisht me përpunimin e këngëve të vjetra shqiptare. Ai
është i përbërë nga violinisti dhe bashkëpunëtori shkencor në ISHTKSH Ermal Memeti dhe flautistja
Jeta Starova Mehmeti. DUO SKUPI u formua në vitin 2006. Që nga atëherë aktivisht merr pjesë në
recitale, promovime, ekspozita, manifestime dhe festivale të rëndësishme në Maqedoni (Vera e
Ohrit,Vera e Shkupit, Vera e Manastirit, Mbrëmje Festive të Vjeshtës, Vala e Nxehtë Kulturore, Salloni 19/19…) nëpër Europe dhe SHBA. Dueti është fitues i çmimit "DISTINGUISHED MUSICIANS" në garën ndërkombëtare në Ragusa të Italisë. Pranojnë “Certificat of Excellence” nga “Oda
Ekonomike Maqedonase-Bullgare”. USAID u ka ndarë “Certificat of Apreciation.” Në Shkup DUO
SKUPI është fitues i një prej shpërblimeve më të rëndësishme në vendin: Statu për aktivitete humane
dhe muzikore "Nëna Terezë". Është fitues edhe i çmimit “Grand prix THE BEST”, që ndan TV21
Maqedoni.
Në vitin 2012 DUO SKUPI e promovon albumin e tyre të parë të titulluar sikur vetë si duet i“DUO
SKUPI”. Menjëherë pasta e boton dhe promovon në vitin 2013 albumin MAK SOUNDS, ndërsa në
vitin 2019 e promovon albumin e tyre të tretë “NEW MAK SOUNDS”.
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vihet në shprehje virtuozitzeti i dy instrumenteve sofistike, siç janë violina dhe
flauta. Ka qenë me rëndësi gjithashtu që mos të humbet efekti orkestror që ka vepra
origjinale “Baresha”, sepse origjinali i kësaj vepre është e shkruar për kanto dhe
orkestër simfonike. Në këtë rast vepra e duetit DUO SCUPI arrin ta ruajë pasurinë
e nuancave, koloritave, thellësinë dhe harmoninë e orkestrës për vetëm dy instrumente të cilat janë mjaft solistike - flauta dhe violina. Ai adapton në përsosje solon
në oboe që ka shkruar Rexho Mulliqi në fillim të veprës dhe në këtë aranzhman
nga DUO SCUPI (për flaut dhe violinë) në mënyrë të shkëlqyer e imiton oboen në
flaut.
Në aranzhmanin e “Bareshës” nga DUO SCUPI për flaut dhe violinë vërehet që
temën kryesore, melodinë kryesore e fillojnë bashkë të dy instrumente, duke e
mbajtur vijën kryesore bashkë me vijën përcjellëse dhe njëkohësisht duke e imituar
orkestrën një gjë e cila është shumë e vështire për ta arritur, por që megjithatë DUO
SKUPI e arrin me sukses. Pastaj, siç vijon aranzhmani me vijën kryesore, vija melodike kalon nga njëri instrument në tjetër. Prandaj nuk mund të thuhet që ky përpunim është për flaut dhe me përcjellje në violinë ose e kundërta. Autori i këtij aranzhmani nuk ka ndaluar së menduari që në çdo notë muzikore të kompozuar të
parafytyronte dëgjuesin se si do ta përjetojë këtë lojë dhe nga këtu vjen suksesi i
DUO SKUPI-t. Ky edhe është qëllimi – të përjetohet magjia e kryeveprës muzikore
nga çdo dëgjues, gjë që është arritur në përsosmëri.
Për herë të parë DUO SKUPI e prezanton këngën “Baresha” në Shkup në vitin
2010, në QIK (Qendra Kulturore Informative). Kënga u prit nga publiku me entuziazëm te madh, me duartrokitje të gjata, madje edhe publiku e këndonte këngën
bashkë me DUO SKUPI. Pas kësaj, interpretimi i “Bareshës” ka vazhduar në dhjetëra prezantime të tjera, si: më 2010 në Romë dhe në Paris, më 2012 në Qustendil
të Bullgarisë dhe në Bosiljegrad të Serbisë, më 2013 në Qendrën Kulturore Informative të Maqedonisë në Sofje, më 2013 në Gjakovë, më 2015 në Prishtinë, në Katedralën “Shën Tereza”, më 2015 në Bruksel, më 2016 në Vjenë dhe më 2018 në
Stamboll.
Baresha është luajtur nga DUO SKUPI edhe në çdo festival muzikor në Maqedoninë e Veriut (“Vera e Shkupit”, “Mbrëmje Festive të Vjeshtës”, Vera e Manastirit”,
“100 ditë Republika e Krushevës”, QIK, “Vera e Ohrit”, “Vala e Ngrohtë Kulturore”, “Vala e re Kulturore”...etj.), në shumicën e qyteteve të Maqedonisë së Veriut,
në shumë ngjarje dhe evenimente të organizuara nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, nëpër manifestime, ekspozita, promovime,koncerte dhe festivale ndërkombëtare dhe shumë ngjarje të tjera. Dhe, gjithmonë, ky përpunim i “Bareshës” zë një vend të veçantë në repertorin e DUO
SKUP-it.
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Përfundim
Zakonisht në veprat e natyrës muzikore dhe muzikologjike, siç është vepra muzikore "Baresha", nga kompozitori Rexho Mulliqi, e cila ishte një sfidë e madhe për ne
për përvojën e tij të re krijuese, sikur të mos ketë asnjëherë përfundim, një vepër
muzikore sfiduese sikur edhe vetë koha. Gjithçka shkrihet në jetën dhe veprën e
kompozitorit të madh shqiptar në një simfoni, në muzikën që ai krijon, jeton dhe
ndahet me tjetrin (në këtë rast "Baresha" – himni i përjetshëm i Kosovës, i cili u
këndua në mbledhjen e parë parlamentare të Republikës së Kosovës) me Nexhmije
Pagarushën, me të tjerët, në dridhjet shpirtërore të të cilave zbulohen shënimet e
vërteta, më të forta se ato të shkruara.
Nëse ne kemi arritur në kërkimin tonë për tingujt unikë të "Bareshës", nëse i kemi
afruar atyre, si një jehonë më të gjerë, kemi arritur të paktën pak në misionin tonë...

Bibliografia:
1. Koki, Ail, ,,Drug Kiosk simfonija” dodatak u 2 LPY ,,Rexho Muliqi”, Udruženje estradnih
umetnika Kosova, Muzička produkcija RT, Prishtina, 1983.
2. Hodžic, akad. Zuvada, ,,Omaz Muliqi”, Plavski književni susreti, Plav, 11 avgust, 1983.
3. Koci, Akil, Portrete të kompozitorëve shqiptarë në Jugosllavi, Prishtinë, 1988.
4. Koci, Akil, ,,Vibracione të shpirtit shqiptar”, (Vë1), ,,Liberarum Haemus), Bukuresht, 2008.
5. ,,Musique classique et Musique populaire”, symphozik. info, 90, dossier, html, 04.04.2014.
6. Luma, Erhan, Rexho Muliqi, punim, 2017.
7. Maxharraj, Shaban dhe Berisha, Elvira, Nexhmija Pagarusha, monografi, Prishtinë, 2019.
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MITI I ATENËS DHE GJURMËT E SAJ
NË HAPËSIRAT TONA
Σύν Ἂθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει
(Zenob, Pareomiographi, V 93)

ABSTRAKT
Miti i Atenës është njëri nga mitet më të bukura dhe më poetike në mitologjinë
antike greke. Ai ofron shumë mundësi për hulumtime, por unë u përckatova për
disa syresh: lindja e Atenës, marrëdhëniet e saj me Zeusin, me heronjtë, me
perënditë tjerë dhe me gratë. Të gjitha këto marrëdhënie ofrojnë gjurmë të
matriakatit dhe patriarkatit, si dhe për periodën e tranzicionit midis këtyre dy
epokave mijëvjeçare. Përpjekje të veçanta janë bërë të gjenden disa gjurmë të
Atenës, pëkatësisht të hijes së saj, në hapësirat e sotme ballkanike me theks të
veçantë në disa hapësira etnike shqiptare ku rreptësisht respektohen marrëdhëniet
patriarkale e në këtë kuadër edhe roli i gruas në këtë kuadër. Këtu me interes të
veçantë është fenomeni i gruas së cilës për një varg shkaqesh që i imponojnë
marrëdhëniet patriarkale vendos që jetën ta kalojë “burrnisht”. Ky është fenomeni
i quajtur fenomeni i burrneshës. Vetë fjala burrneshë në një farë mënyre është
gjinia femërore e emrit burrë. Gruaja burrneshë më së shpeshti bëhet patriark i
familjes dhe si Atena që i mban heronjtë pranë vetes, burrnesha i mban i mban
rreth vetes pasardhësit meshkuj, diçka si Atena që kujdeset për për heronjtë.
Burrnesha kujdeset dhe i këshillon edhe gratë, ngjashëm siç vepron Atena. Ky
fenomen, fenomeni i burrneshës është i njohur në pjesët veriore të Shqipërisë,
Kosovës, Malit të Zi, e deri në disa vende të Dalmacisë.
Fjalë kyçe: mite të lashtësisë greke, Atena, matriarkati, patriarkati, gjurmë miti,
fenomeni burrneshë.

*
**

Hyrje
A mundet të depërtojë njeriu në thellësitë e mitit, në këtë gjuhë e botë enigmatike?
A mund të shikojmë për birë të derës e ta shohim pak këtë labirint të çuditshëm, ta
ngremë së paku një grimë vellon e fshehtësive brenda tij? Përgjigjja do të ishte:
nuk është e lehtë rruga që shpie në këto thellësi! Dhe, fundi i këtij udhëtimi do të
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ishte i pasigurt. Me këtë pikëpamje pajtohet shumica e hulumtuesve. Se, miti është
një materie e ndërlikuar, ku është paluar përvoja e brezave të panumërt duke u përpjekur të venë në pah gjërat për të cilat ata i kanë ofruar pikëpamjet dhe këndvështrimet e veta.
Për mitin është folur gjerësisht dhe janë zhvilluar debate të gjata midis mendimtarëve që nga kohët e lashta e për to flitet edhe sot. Mendimi që dominon në qarqet
akademike është: miti është një hapësirë e pafund, miti është humnerë. Ai është
edhe labirint për të cilin nuk mund të gjendet dikush si Ariadna ta ofrojë perin për
një dalje të lehtë nga ai. I tillë është miti.
Por pikërisht kjo paraqet sfidë për hulumtime të ndryshme të shumë lëmenjve dhe
disiplinave shkencore, për krijues të ndryshëm11. Miti është një botë plot eksitim
dhe e ndërlikuar në të cilën fshihen rrënjët që kanë të bëjnë me hapat e parë të njerëzimit të bërë në të kaluarën e padukshme, hapa që kanë kaluar ngadalë nga Jokoha e Mirça Eliades kah horizontet historike. Kjo, sigurisht e bën tërheqës.
Bota e mitit paraqet një gjurmë, madje-madje ajo është një libër i madh gjurmësh,
përkatësisht kodesh, me një numër të pakufishëm faqesh “të pashfletuara” ku janë
shtresuar realitetet dhe përvojat e paraardhësve tanë. Është interesant mendimi i
Mirça Eliades i cili thotë se miti është një realitet kulturor dhe jashtëzakonisht i
ndërlikuar, të cilit mund t’i qasemi dhe ta shpjegojmë nga shumë aspekte të cilat e
plotësojnë njëra-tjetrën12. Kjo do të thotë se për mitin nuk mund të jepet ndonjë
përkufizim përfundimtar. Ky drejtim i ofruar nga Mirça Eliade është një pikënisje e
mirë për diskutim për këtë temë.
Atena si palcë e kësaj teme është një personazh i një miti të mrekullueshëm, i cili
është i mbështjellë me shkëlqim, siç është edhe lindja e saj e përshkruar nga miti.
Prania e saj midis dymbëdhjetëshit madhështor të perëndive të lashtësisë greke i
jep një shtesë bukurisë së mitit në Olimpin e menduar si një botë hyjnore tepër
funksionale. Këtu Atena ka një vend shumë të rëndësishëm në saje të vendosjes së
raporteve e komunikimit të veçantë të saj me Zeusin dhe si e tillë ajo na shpie nëpër pamëni të reja, skajshmërisht të bukura e të mrekullueshme të mitit grek të lashtësisë. Veçmas të bën për vete mënyra në të cilën shkel ajo në tokë për herë të
parë, çfarë janë kontaktet e saj të para me perënditë tjera dhe me çfarë elegance e
fuqie u jep ndihmë heronjve. E veçantë është edhe madhështia e saj e paraqitur në
“Iliadë” dhe “Odisejë”. Një veçanti tjetër paraqesin edhe gjurmët e saj që ka lënë
në Ballkan e që janë ruajtur deri në ditët e sotme në disa vise të veriut të hapësirës
etnike shqiptare.

Lindja e perëndeshës
Atena! Perëndeshë unike e grekëve të lashtë sipas mënyrës që është lindur. Miti
thotë se ka lindur nga koka e Zeusit, duke kërcyer në tokë si një njëzetvjeçare e
11
Bašlar, Gaston, në parathënien e librit të Pol Dili-t, Simbolika u grčkoj mitologiji, Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremsksi Karlovci & Dobra vest, 1991, f. 5
12
Елијаде, Мирча, Аспекти на митот, Култура, Скопје, 1992, f. 17
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armatosur! Çfarë simbolike! Të lindësh nga koka e kryeperëndisë! Por le ta ndjekim mitin. Hesiodi në Teogoninë e tij tregon se si Zeusi ka fjetur me Metidën, perëndeshën e urtisë. Menjëherë pas kësaj mbreti i perëndive e ka parë se ka bërë gabim dhe se pasojat do të jenë të paevitueshme, për shkak se sipas një profecie Metida do të lindte një djalë e një vajzë, kurse djali mund t’ia rrezikonte fronin. Zeusi
atëherë, duke mos pritur shumë, e shndërron Metidën në një mizë dhe e gëlltit. Mirëpo ky intervenim u bë vonë për ta penguar diçka që vetë e kishte nisur e që tashmë po zhvillohej. Metida ishte tashmë shtatzënë dhe nuk donte që asgjë të mbetet
në duart e rastit. Ajo donte ta shpëtojë frytin. Në errësirën e barkut të Zeusit kërkonte me ngulm një shtegdalje për fëmijën e saj. Kështu, menjëherë nisi ta bëjë një
helmetë, pastaj armë dhe veshje për të bijën e saj të ngjizur, sepse si perëndeshë e
urtisë menjëherë e dinte se në bark mbante një vajzë dhe ishte e sigurt se ajo jo vetëm që do të jetonte, por do të ishte njëra nga hyjnitë më të rëndësishme të Olimpit.
Me këtë rast, derisa Metida vepronte, u bë një zhurmë e padurueshme në trupin e
Zeusit. Nga e gjithë kjo mbretit të perëndive filloi t’i dhëmbë pa masë koka.
Dhembjet ishin aq të mëdha sa që nuk mbetej asgjë tjetër përveç se të thërritet për
ndihmë Hefesti, perëndia i zjarrit dhe i zejeve. Me një sëpatë të dyfishtë prej ari ai
ia çan kokën Zeusit. Atëherë u pa se përpjekjet e Metidës kishin dhënë rezultat,
sepse Atena kërcen para kryeperëndisë me armatim të plotë luftarak! Ky është kërcimi më spektakular i thënë nga një gojë njeriu dhe i shkruar nga një dorë poeti!
Një dukuri e paparë! Dramë e lumnueme. Nuk mund të anashkalohet këtu edhe V.
Oto-ja i jashtëzakonshëm i cili i thekson fjalët e Hesiodit nga Teogonia.
αὐτὸς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς γλαυκώπιδα Τριτογένειαν
δεινὴν ἐγρεκύδοιμον ἀγέστρατον Ἀτρυτώνην
πότνιαν, ᾗ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί τε μάχαι τε,
“Vetë e lindi nga koka, Tritogenenë syndritur
prijëse e tmerrshme që në këmbë kushtrimin e ngre,
zonjë, i do ajo marshet e luftës e të betejës”
Oto-ja vazhdon ta portretizojë Atenën edhe përmes fjalëve të Pindarit (Olimpijasja
7, 34 d.) kur shkruan për Rodosin:
(...) ἔνθα ποτὲ βρέχε θεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας χρυσέαις νιφάδεσσι
πόλιν, ἁνίχ᾽ Ἁφαίστου τέχναισιν
χαλκελάτῳ πελέκει πατέρος Αθαναία κορυφὰν κατ᾽ ἄκραν
ἀνορούσαισ᾽ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ:
Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν καὶ Γαῖα μάτηρ.

“Atje ku mbreti i madh i perëndive e ka mbuluar qytetin me fjolla të arta, pasi Hefesti e goditi me sëpatë mbretin e perëndive, duke ia çarë kokën, Atena doli nga ka-
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fka e të atit me kushtrim i cili u shpërnda larg gjithandej kështu që u dridh qielli
dhe nëna tokë”13.
Që ta kemi një pasqyrë më të plotë për këtë lindje të jashtëzakonshme ia vlen të jepet himni homerik për Atenën (I):
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην, κυδρὴν θεόν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν
γλαυκῶπιν, πολύμητιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσαν,
παρθένον αἰδοίην, ἐρυσίπτολιν, ἀλκήεσσαν,
Τριτογενῆ, τὴν αὐτὸς ἐγείνατο μητίετα Ζεὺς
σεμνῆς ἐκ κεφαλῆς, πολεμήια τεύχε᾽ ἔχουσαν,
χρύσεα, παμφανόωντα: σέβας δ᾽ ἔχε πάντας ὁρῶντας
ἀθανάτους: ἣ δὲ πρόσθεν Διὸς αἰγιόχοιο
ἐσσυμένως ὤρουσεν ἀπ᾽ ἀθανάτοιο καρήνου,
σείσασ᾽ ὀξὺν ἄκοντα: μέγας δ᾽ ἐλελίζετ᾽ Ὄλυμπος
δεινὸν ὑπὸ βρίμης γλαυκώπιδος: ἀμφὶ δὲ γαῖα
σμερδαλέον ἰάχησεν: ἐκινήθη δ᾽ ἄρα πόντος,
κύμασι πορφυρέοισι κυκώμενος: ἔκχυτο δ᾽ ἅλμη
ἐξαπίνης: στῆσεν δ᾽ Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱὸς
ἵππους ὠκύποδας δηρὸν χρόνον, εἰσότε κούρη
εἵλετ᾽ ἀπ᾽ ἀθανάτων ὤμων θεοείκελα τεύχη
Παλλὰς Ἀθηναίη: γήθησε δὲ μητίετα Ζεύς.
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸς τέκος αἰγιόχοιο:
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς

5

10

15

Paladën po nis ta këndoj unë, Atenën, perëndeshë e famshme,
Sykaltër, shumë e urtë, e cila ka zemër të pamëshirshme
Virgjëreshë e respektuar e trime, roje e qytetit,
E lindur te Tritoni, që vet i shumurti perëndi Zeusi
E lindi nga koka e shenjtë. E ajo me armë u lind –
Armë lufte, plot shkëlqim, të arta. Edhe perënditë u habitën
Duke e shikuar që të gjithë. E ajo para Zeusit egjidëbartësit
Me flakërimë kërceu aty prej kokës së tij të pavdekshme
Duke vringëlluar me shpatën e mprehtë. Edhe Olimpi i madh u dridh
Tmerrshëm nga pesha e Sykaltrës. Përreth gjithandej
Toka tmerrësisht oshëtinte, e pastaj u dridh; deti
Me vallë të purpurta ziente. Po, valët e njelmëta
Shpejt u qetësuan. Kurse i biri i Hiperionit i ndritshmi atëherë
Më gjatë i ndali kuajt këmbëshpejtë – derisa nga supet
E pavdekshme nuk i hoq armët e saj hyjnore
Palada virgjëresha Atena. Edhe Zeusi i urtë u gëzua...
Prandaj, o bartës i egjidës Zeus, tumirëmbeç
13

Oto, Walter, Bogovi Grčke, slika božanskog u zrcalu grčkog duha, AGM, Zagreb, 2004, f. 59

~290~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

E unë do të të kujtoj edhe në këngë të tjera.
Siç shihet, edhe pse i shkurtër, ky himn na jep një përshkrim të thuktë të lindjes së
çuditshme të Atenës. Atena – e ndritshme, lëbyrëse, e artë, siç ka qenë, për një çast
e ka marrë rolin e Diellit. E këtillë është skena madhështore në të cilën ka lindur perëndesha Syndritur. Para kësaj lindjeje edhe neve na pushton një ndjenjë e çuditshme
nga fuqia poetike që bën dritë nga miti. Kjo, megjithatë, është një lindje unike.
Pas këtij përshkrimi të përimtuar të lindjes së Atenës vetvetiu imponohet pyetja:
pse kjo lindje ndodh në këso rrethanash madhështore, në këtë skenë të ndritshme, e
përcjellë madje edhe me ndaljen e universit? Përgjigjen do të duhet ta kërkojmë në
bashkimin, përkatësisht në kryqëzimin e dy mendjeve hyjnore – të perëndeshës së
urtisë dhe mendjes universale të Zeusit.
Kombinimi është i mrekullueshëm: fryti i dashurisë i këtyre përfaqësuesve të mendjes dhe fuqisë universale νοῦς ₊ μῆτις - është vajzë. Si bijë do të kishim pritur të
jetë “mbrojtëse” e “amësisë”, e dashurisë. Mirëpo rruga e Atenës shpie në anën e
kundërt të kësaj logjike. Ajo është perëndeshë e cila do të kujdeset për arsyen, rendin dhe disiplinën e vendosur nga i ati. Atena, domethënë, është mbrojtëse hyjnore
e heronjve dhe e trashëgimtarëve të tyre14. Me një fjalë ajo i del zot patriarkatit.
Dhe, jo rastësisht ajo vjen si e dymbëdhjeta në Olimp, por është ndër të parat e më
të rëndësishmet që ka në punët hyjnore. Ajo domethënë është përfaqësuese hyjnore
e φρόνησις


Origjina e emrit të Atenës
Shumë shkencëtarë janë të mendimit se emri i Atenës është fuqimisht i lidhur me
qytetin e Athinës. Ajo është mbrojtëse e qytetit dhe njëherësh hyjnia më e respektuar aty15. Prandaj emri i saj duhet të vijë nga qyteti. Nga ana tjetër në shkrimet lineare të Knososit është i shënuar emri At(h)ana. Ky dhe burime të tjera na bëjnë
me dije se Atena me origjinë është perëndeshë minojase ose mikenase. Ajo na paraqitet e vizatuar edhe në një tabelë në Mikenë. Aty duket si perëndeshë e luftës e
cila e mbron qytetin. Si e tillë, pohojnë disa autorë, ajo ka paralele edhe në Lindjen
e Afërt16. Edhe Shantreni në Fjalorin e tij etimologjik jep një shpjegim të ngjashëm, duke u thirrur te Nilsoni17. Më afër mendsh do të ishte, duke i ndjekur gjurmët e zbuluara nga shkencëtarët, të pranohet mendimi se bëhet fjalë për një perëndeshë të lashtë, e cila vjen nga koha e totemizmit. Kështu dëshmojnë, madje, edhe

14
Срејовић, Драгослав; Цермановић, Александрина, Речник грчке и римске митологије, Српска
књижевна задруга, Београд, 1992, f. 62
15
Larson, Jennifer, Ancient greek Cults: A guide, Routledge, New York and London, 2007, f. 41
16
Ibid. fq 41
17
Chantraine, Pierre, Dixionnaire etimologique de la langue grecque, historie de mot, Editions
Klincksieck, Paris, 1968, fq 27-28
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atributet e saj, në radhë të parë huti dhe gjarpri. Kjo ngase hyjni të këtilla, madje
edhe me ngjashmëri etimologjike hasim edhe te popujt tjerë mesdhetarë.

Gjurmë të matriarkatit te Perëndesha Syndritur
Thuajse të gjithë autorët pajtohen se Atena është hyjni e lashtë dhe rrënjët e saj duhet kërkuar në kohë shumë të vjetra. Që të ndiqen “gjurmët” do të duhej sërish të
ndalemi pak te marrëdhëniet midis Zeusit e Metidës, të cilat janë të ndërlikuara.
Ata edhe “tërhiqen” mes vetes edhe “refuzohen” si “mendje” dhe si përfaqësues të
dy rendeve shoqërore në kohën kur ndërrohen, kur njëri rend ia lëshon vendin tjetrit, më shkurt në kohën e tranzicionit. Pra e vëmë re “luftën” për pushtet të patriarkatit dhe presionin e tij mbi matriarkatin.
Duke u ndjerë i rrezikuar, duke u përqendruar të mos e humbë fronin nga fëmijët të
cilët do t’i lindë Metida, ashtu siç ishte parashikuar dhe që mos përsëritet praktika e
gjyshit të tij, Uranit, dhe babait të tij Kronit, Zeusi vendos ta heqë qafe Metidën. I
gjetur në një ngushticë kohe, ai zgjidhjen e sheh vetëm te gëlltitja. Po të mos e kapërdinte në çast Metidën, Zeusi do të mbetej pisk, madje do të përfundonte si të parët e tij. Prandaj vepron kështu. Në këtë mënyrë miti përmes shtrirjeve të tij, përmes domethënieve figurative na hap një shteg të dalim te ideja se fundi i Metidës
praktikisht domethënë fundi i matriarkatit, sepse Metida e përfaqëson trurin e këtij
rendi shoqëror që është në perëndim e sipër dhe si i tillë domosdo do të duhet t’ia
lëshojë vendin ose më mirë të thuhet t’i nënshtrohet trurit të mashkullit, i cili përmes Zeusit arrin ta marrë pushtetin dhe kështu bëhet tru ose mendje universale dhe
vendimtare e rendit të ri shoqëror – patriarkatit.
Ky “takim”, “fërkim” apo “ndeshje”, në një farë mënyre flet për “dyluftimin” e
fundit të dy epokave, në të cilat matriarkati përfundimisht i jep lamtumirën fuqisë
dhe pushtetit të vet duke ia dorëzuar kështu fronin me të gjitha nishanet patriarkatit.
Mirëpo patriarkati, si përvojë në zanafillë, ka nevojë për të mësuar nga matriarkati,
si një përvojë e gjatë dhe e regjur. Prandaj Zeusi edhe më tej ka nevojë të konsultohet me Metidën (të cilën e ka dhe e mban në bark), para se të marrë vendime të vështira. Miti në këtë mënyrë e nxjerr në dritë nevojën për baraspeshë në natyrë. Në
këtë rast fjala është për baraspeshën midis burrit e gruas. E Atena lindet që të bëhet
baraspesha në Olimp. Bëhet e gjashta femër që paradoksalisht do t’i japë mbështetje patriarkatit, por njëherësh do të kujdeset për drejtpeshimin shoqëror e universal.
Gjeniu i lashtësisë greke është kujdesur shumë për drejtpeshimin. Drejtpeshimi i ka
themelet e thella në këtë kulturë dhe kjo shihet në funksionimin e shoqërisë së Greqisë së lashtë. Mjafton të përmenden marrëdhëniet e perëndive në Olimp. Nga
dymbëdhjetë perëndi të Olimpit gjashtë janë burra dhe po aq ka gra. Pra gjysma e
madhështorëve janë femra. Dhe, në fund vetë Atena e cila e mbikëqyr këtë rend
është femër. Ajo është krahu i djathtë i Zeusit dhe ka lindur vetë, pa të vëllanë binjak që e parashikonte profecia, pikërisht për këtë balancë. Atena do të qëndrojë
pranë Zeusit, jo si grua, por si bijë, që të kryejë detyra të ndërlikuara për të mirën e
patriarkatit. Ajo është ballafaquar dhe u ka dalë në krye të gjitha sfidave në këto
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detyra. Si duket i ka bërë më mirë të gjitha ato punë që do të ishin “punë burrash” e
në këtë rast punë që do të ishte dashur t’i bënte vëllai i cili nuk u lind që të ruhet
drejtpeshimi në marrëdhëniet shoqërore të rendit të ri.
Për sukseset që i ka pasur Atena edhe vetë perënditë e kanë pasur zili, sepse ajo
është energji. Energji e pastër. Më saktësisht: ajo është energji e nënës dhe e motrës, në të njëjtën kohë. Si e tillë është energji e stërmadhe pa të cilën burrat nuk do
të kishin mundur të funksionojnë lehtë. Pra ajo ka cilësi që s’i kanë hyjnitë tjera.
Prandaj ajo del në dritë të jetës e armatosur. Pikërisht fuqia e këtyre armëve është
simbol i fuqisë së jashtëzakonshme që i frymëzon burrat dhe u hap shteg bëmave të
tyre. Dhe, simbol i burrërisë. Mburoja e Atenës e simbolizon pikërisht mbrojtjen e
botës mashkullore. Atena mbi shpatullat e veta femërore do ta mbajë peshën e urtisë dhe të rendit, pikërisht ato që ishin vlera të patriarkatit. Në këtë drejtim bëmat e
saj janë madhështore. Fuqia e saj jo rrallë u duhet edhe perëndive si ndihmë. I duhet madje edhe perëndisë supreme, vetë Zeusit. Kështu duke luftuar me Tifonin18,
Zeusi mbështetet në ndihmën e Atenës, pra në ndihmën e arsyes19, φρόνησις edhe
pse vetë ka qenë truri universal.
Forcën që ka pasur Atena, qoftë ajo fizike, por edhe e llojeve të tjera, bie fjala hierarkike s’e ka pasur askush përveç Zeusit. Në çdo mit që flet për Atenën kumtohet
lidhshmëria dhe dashuria e saj ndaj rendit të vendosur nga i ati – Zeusi. Një heroi i
cili lufton për ndonjë drejtësi ose për ndonjë qëllim madhor, e të cilit i duhet ndihmë, një fëmije që i duhet prindi, një gruaje që i duhet ndonjë këshillë kur ka hall, Atena është aty e para. Ajo është pjesë e pandashme jetës së njerëzve të lashtësisë
greke. Atë e kërkojnë njerëzit e thjeshtë dhe heronjtë thuajse çdo herë e në situata të
ndryshme. Ajo është perëndeshë edhe e luftës, krahas Aresit që e ka pasur këtë pozitë
e që njihet si ngatërrestar, grindavec dhe i etshëm pël luftë. Ai s’ka qenë perëndi i dashur nga njerëzit. Atenën, ndërkaq, e respektojnë edhe hyjnitë, edhe njerëzit.

Atributet dhe shpikjet e Atenës
Thuajse të gjithë autorët e rëndësishëm antikë flasin me një dozë të lartë krenarie
për këtë perëndeshë, kurse autoriteti i saj mund të vërtetohet edhe përmes monedhave athinase në të cilat më së shumti ajo duket me atributet e saj – hutin dhe de18

Tifon, një përbindësh nga mitologjia greke. Kur Zeusi i përzuri titanët, Gea e hidhëruar fjeti me
Tartarin (Tartar, greq. Τάρταρος, Në mitologjinë greke është perëndi zanafillor, primordial. Ai e ka
nën pushtetin e vet vendin me të njëjtin emër, pra Tartarin, një vend përfund Hadit – ferin.) dhe nga
kjo lidhje u lind Tifoni, i biri më i vogël i Geas, një përbindësh i fuqishëm me duar të forta dhe këmbë
të palodhshme, me njëqind koka gjarpri mbi shpatulla. Nga sytë e tij vazhdimisht dilte zjarr, kurse
nga goja lëshonte zëre të ngjashme me fishkëllima, ulërima luanësh ose lehje qensh. Ai do ta sundonte botën po të mos e kishte vënë re me kohë Zeusi. Mbreti i perëndive dhe kryeperëndia i njerëzve u
armatos me rrufe dhe kur me vetëtimën e zjarrtë i ndezi kokat e Tifonit, prushi e mbuloi detin, kurse i
tërë qielli vlonte në zjarr. U bë një luftë e tmerrshme, e cila i dridhi edhe xingonat e Hadit. Kur u rrëzua Tifoni, tërë toka oshëtiu duke u shkrirë nga prushi e zjarri. Pastaj Zeusi, këtë kundërshtar të tmerrshëm e hodhi në Tartar. (shën. imi)
19
Stivens, Entoni, Arijadnino klupko, Stylos, Novi Sad, 2005, f. 309
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gën e ullirit20. Lidhjet e saj të ndryshme me zogj e gjarpërinj janë shpjeguar si mbetje të perëndeshës shpend dhe gjarpër të cilat me gjasë janë adhuruar në shoqëritë e
hershme njerëzore. Po edhe sot në traditën tonë shqiponja, bie fjala, dhe gjarpri janë simbole që respektohen. Ndër ne thuhet: e kishte syrin shqiponjë. Në “Odisejë”
(3.371-3) Atena shndërrohet në fajkua, por më së shumti ajo identifikohet me hutin21, i cili është simbol i urtisë. Ndërkaq shqiponja është atribut i Zeusit. Pra jemi
në terren të njëjtë: të Zeusit baba dhe Atenës bijë. Ulliri si atribut e lidh Atenën me
fitoren. Gjithkund e kanë respektuar Atenën, por askund nuk është respektuar si në
Athinë, ku polisi kishte lidhje të ngushtë e tradicionale me Atenën, madje edhe
Atika në përgjithësi. Gjithandej në këto anë ua tërhiqnin vërejtjen njerëzve në ullishta për paprekshmërinë e ullinjve të shenjtë μορίαι. Te Akademia bënin një ullishte të veçantë. Ato e kishin origjinën nga ulliri i shenjtë i Akropolit që Atena duke
iu kundërvënë Posejdonit për pushtet mbi Atikë e ka mbjellë dhe kështu ullinjtë
kanë qenë nën mbrojtjen e saj dhe të ΖεὺςΜῲριοςEpiteti i saj është γλαυκῶπις që
është përkthyer në mënyra të ndryshme, si për shembull “Syndritura”, “Fytyrëhuti”
etj. Sidoqoftë huti ka qenë një shpezë shumë e respektuar pikërisht për shkak të
Atenës dhe si e tillë kjo perëndeshë shfaqet më shumë në monedha22. Γλαυκός do
të thotë i ndritshëm, i shkëlqyeshëm e gjithashtu edhe i kaltër, për ullirin dhe vajin,
prandaj kemi mbiemër për sytë – të ndritshëm, të kaltër. Kësisoj lidhen atributet e
Atenës.
Jo vetëm me atributet e saj përmes së cilave ajo paraqitet si e urtë, e shkathtë, me
sy zhbirues, - “syndritur” (hut) dhe mbrojtëse (gjarpër), e guximshme dhe gjithmonë ngjadhnjimtare (dega e ullirit), por edhe me shpikjet e saj që thonë se i ka bërë
ajo, Atena “kërcen” mbi olimpiasit tjerë. Miti thotë se shpikjet e saj janë: flauti, ena
prej bote, parmenda, zgjedha e qeve, numrat23, anija, karroca dyrrotëshe, madje
edhe shkronjat24. Pra hapësira e veprimit, e kompetencave dhe veprave të saj është
e gjerë dhe paraqet një nukleus të rëndësishëm të zhvillimit të shpejtë të civilizimit
të Greqisë së lashtë. Dhe, atribut i hyjnisë së tempullit të lashtë nën qiell të hapur
ka qenë sëpata e gurtë25, në lashtësi të thellë – armë. Më vonë, atributet do t’u shtohen hyjnive, ashtu si zhvillohen marrëdhëniet ekonomike, shoqërore e kulturore,
kështu që atribute të Atenës do të jenë edhe shtiza, helmeta dhe mburoja me kokën
e Meduzës26, me një fjalë armët.

20

Deacy, Susan, Thena, Rotledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2008, f. 35
Ibid. fq 35
22
Lamberton, Robert D.. and Rotroff, Susan I. Bird of the Athenian, Agora, American Shcoul of
Classical Studies at Athens, Princeton, New Jersey, 1985
23
Grevs, Robert, Grčki mitovi, Nolit, Beograd, 1991, f. 87
24
Stipčević, Aleksandar, Sudbina knjige, Naklada Benja, Lokve, 2000, fq 20.
25
MASSON-JOVANOVIĆ, Dr. EMILIA, „Од некада до данас: дуговечност и поука прастарих
сведочанстава“, Centre national de recherches scientifiques, Paris; UDC 821.124'02.09 Đurić M.
UDC 255
26
Срејовић, Драгослав; Цермановић, Александра, Речник грчке и римске митологије, Српска
књижевна задруга, Београд, 1992, f. 63
21
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Atena përballë Posejdonit dhe Aresit
Është një mit i cili thotë se Atena është e bija e Posejdonit. Por ajo s’e paska dashur
atë si prind, prandaj me vendosmëri ka kërkuar të heqë dorë nga ai dhe e ka lutur
Zeusin ta bijësojë. Zoti suprem me kënaqësi e paska pranuar lutjen e saj27. Por ky
mit mbetet “i vetmuar”. Shumica e miteve e tregojnë atë si të bijën e dashur të Zeusit dhe e vendosin atë përballë Posejdonit si kundërshtare të fortë të tij, si rivale të
amshueshme. Atë që Përreth gjithkah oshëtinte llahtarshëm, ndërsa pas kësaj u
dridh28 mund “ta lexojmë” edhe si vepër të Posejdonit, i cili në atë mënyrë e ka treguar hidhërimin e tij për lindjen e Atenës, për shkak se e ka ditur se në botë vjen
perëndesha e gjashtë dhe njëherësh edhe anëtari i dymbëdhjetë i Olimpit që do të
jetë kundërshtari më i fortë, po vjen perëndesha e cila gjithmonë do të shoqërohet
nga Nikeja, pra Fitorja, dhe Dikeja, pra Drejtësia dhe e cila, si e tillë gjithmonë do
të jetë fitimtare në çdo mosmarrëveshje dhe grindje me Posejdonin dhe cilindo tjetër. Prandaj Posejdoni si perëndi i detit, ndoshta është shkaku që kur lindet Atena
deti vlonte me valë puprpuri29. Ky është hidhërimi i Posejdonit, hidhërimi i një burri i cili ende e ndjen forcën e matriarkatit që nuk largohet lehtë nga jeta shoqërore
dhe se patriarkati nuk do t’i ndalë mosmarrëveshjet dhe raportet tjera të ndërsjella.
Në mosmarrëveshjen midis tyre për të pasur kontroll mbi Atikë, Posejdoni i ka rënë
me tredhëmbësh tokës në Akropol, në Athinë, dhe këtu ka shpërthyer menjëherë
një burim me ujë deti. Kështu ai e ka treguar fuqinë e tij. Mjaftoi ky veprim që Posejdoni të pohonte me krenari se kjo pjesë e tokës i takonte atij. Gjatë kohës së
mbretit mitik Kekropit, perëndesha Atenë që nuk ka ditur të dorëzohet kurrë, ka
dashur që me mjete paqësore ta merrte kontrollin mbi Atikë dhe si u përmend një
herë ajo e mbolli dhe e kultivoi ullirin e parë aty. Ishte një zgjidhje që u pëlqye nga
të gjithë. Posejdoni i hidhëruar për shkathtësisë që tregoi Atena, menjëherë kërkoi
dyluftim me të, ngase po e ndjente se po e humb hapin në garë. Qëllimin e Posejdonit e pengoi Zeusi. Perëndia suprem nuk e lejoi dyluftimin, prandaj puna arriti
deri në Gjyqin e perëndive, ku të gjithë perënditë (patriarkati) votuan për Posejdonin, kurse të gjitha perëndeshat (matriarkati) ishin për Atenën. Por me rëndësi është
se vendosi një votë – vota e Zeusit i cila u deklarua për Atenën30. Fitoi kështu Atena, fitoi parimi për balancë, për baraspeshë. Pastaj nuk ndalen garat midis Posejdonit dhe Atenës. Posejdoni është ai që i tërbon valët e detit, kurse Atena e shpik anijen që i përballon këto valë, Posejdoni e krijon kalin, Atena e shpik qerren që edhe
kalit t’ia lehtësoj punën, por edhe njeriut, duke e shpikur edhe ngojzën dhe e zbut
kalin që të jetë në shërbim të njeriut dhe të perëndive. Ja kjo është Atena – perëndesha e afërt me heronjtë dhe me njerëzit e rëndomtë, siç e quan Otoja!

27

Ibid. fq 45
Hesiod, POSTANAK BOGOVA; HOMEROVE HIMNE, Izdavačko preduzeće, “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1975, f. 112-113
29
Ibid. f. 112-113
30
Grevs, Robert, Grčki mitovi, Nolit, Beograd, 1991, f. 57
28
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Është edhe një perëndi me të cilin Atena ka marrëdhënie konfliktuoze. Aresi. Aresi
i takon dymbëdhjetëshes olimpase dhe është perëndi i luftës. Ngatërrestar dhe i gatshëm për zënka e grindje, ai kënaqet me luftëra, gjakderdhje dhe dhunë. As Aresi,
si Posejdoni, nuk e duronte Atenën. Prandaj dy herë janë zënë. Atena u tregua më e
shkathtë prej tij në luftë dhe në të dy rastet doli fitimtare31. Në këngën e pestë të
Iliadës, Aresi i ankohet Zeusit për shkak të favorizimit që e tregonte supremi ndaj
Atenës e në dëm të tij32. I hëdhëruar dhe i fyer për humbjen, Aresi i drejtohet Zeusit: “...një vajzë të paturpshme vetë e ke lindur” άλλάνιεῖςἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ'
ἀί̈δηλον: (Iliada V, 880). Në këngën XXI të Iliadës përshkruhet konflikti midis
Atenës e Aresit, të cilët si dy hyjni lufte janë gjetur në anët kundërshtare. Kur janë
gjetur njëri përballë tjetrit, Aresi e ka fyer. E ka quajtur “bastarde”, plot vrerë e
përkujtoi Atenën për dyluftimin që kishte pasur me Diomedin. Në këtë dyluftim
midis një heroi dhe një perëndie, Atena e mbante anën e heroit. Diomedi e plagosi
Aresin me ndihmën e Atenës, e cila ishte në qerren dyrrotëshe të heroit, prandaj
boshti i saj kërciste nga pesha e perëndeshës33. Pas këtyre fyerjeve që vetë i kishte
bërë, Aresi e sulmoi Atenën dhe e goditi në egjidë. Por egjidën nuk mund ta shponte as rrufeja e Zeusit e ku më goditja e Aresit. Pastaj Atena ia ktheu duke i rënë qafës dhe e kishte rrëzuar për toke34. Dhe, kjo fitore shkoi në duart e Atenës ngase ajo
çdo gjë e bën me mend, me plan e me paramendim. Prandaj Atena quhej Πρόνοια
(Pronoja), ajo që mendon paraprakisht.35
Në një rast kur po grindej me princin trojan Eneun Diomedi e ka plagosur Afërditën në themër në këngën e pestë të Iliadës. Kuptohet se Diomedi nuk do të kishte
mundur ta bëjë këtë. Por ka qenë Atena Aty pranë që e ka ndihmuar. Por ta shohim
se çfarë thuhet në himnin homerik për Afërditën (1) lidhur me Atenën:
τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπατῆσαι:
κούρην τ᾽ αἰγιόχοιο Διός, γλαυκῶπιν Ἀθήνην:
οὐ γὰρ οἱ εὔαδεν ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης,
10ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον Ἄρηος
ὑσμῖναί τε μάχαι τε καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἀλεγύνειν
πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθονίους ἐδίδαξε 
ποιῆσαι σατίνας τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ.
ἣ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν
15ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑκάστῃ.

10

15

“Tri zemra janë ato që ajo s’mund t’i bëjë për vete
Të bijën e egjidëmbajtësit Zeus, Atenën Syndritur.
31

Ibid. fq 68
Deacy, Susan, Athena, Rotledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2008, f. 18
33
Ђурић, Милош, Хеленска књижевност и компаратистика, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 1997, f. 32
34
Ristić, Svetislav, Leksikon,Mit i umetnost, Vuk Karadžić Beograd, 1984, f. 79
35
Освалт, Сабина, Грчка и римска митологија, Вук Караџић, Београд, 1980, f. 65
32
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Ajo nuk do bëmat e Afërditës arstolisur
Por luftërat i pëlqen dhe punën e zotit Ares,
Beteja dhe luftëra do dhe gjëra krenare.
Më së pari ajo i mësoi përpunuesit e drurit, banorët e tokës
Të bëjnë karroca luksoze ushtarake, me lara e të bronzta,
Por edhe vajzat e ndjeshme nëpër oda
I mësoi të bëjnë gjëra të bukura duke ua mbjellë ato në zemër.

Perëndesha e “butë” dhe perëndia “i ashpër”
Gjatë lindjes së Apolonit janë aty Ejletia dhe e motra e të sapolindurit – Artemida,
të cilat i qëndruan pranë dhe e ndihmuan nënën, Letonë. Atmosfera pra është e
kundërt me lindjen e Atenës. Kjo atmosferë është e butë dhe gazmore. Kur e pa dritën e jetës Apoloni, i tërë ishulli lulëzoi dhe u mbush me erë të mirë, kurse mjellmat me këngë të mrekullueshme shtatë herë i shkuan kryq e tërthorë në fluturim
ishullit Delos36. Gjithandej ndjehej një ngrohtësi, në të gjitha anët gurgullonin burimet e mrekullueshme, tërë natyra u mbulua me blerim dhe stoli.
Megjithatë kjo është lindje tokësore. Dhe, kjo lindje duhej të ishte paralajmërim se
në botë po vinte një perëndi me një natyrë paqedashëse, të butë.
Por a është kështu?
Që të kemi një pasqyrë tjetër të punëve për këto lindje, duhet të futemi pak më thellë nëpër korridoret e errta të patriarkatit dhe të kërkojmë se çfarë thotë tradita lidhur me lindjen e fëmijëve meshkuj dhe femra, “të shfletohet” pak mentaliteti i krijuar në hapësirat e këtij rendi shoqëror. Patriarkati e feston lindjen e djalit dhe tregon hidhërim kur lind vajzë. Sipas kësaj logjike kur lindet vajzë, lind fatkeqësia,
pafatësia, e liga dhe atëherë edhe Toka qan, thonë e gurë e dru mërziten, e kur lind
djalë Toka qesh, çelin lule, gëzohen përrenjtë, si në rastin e Apolonit.
Na duhet edhe ndonjë fjalë ta themi për lindjen e Apolonit. Kjo lindje është bërë
thuajse fshehurazi, sepse këtë s’e donte Hera, e shoqja Zeusit, sigurisht jo vetëm
nga fakti se Zeusi ishte babai, por se Hera është femër dhe e mban anën e matriarkatit. Ja sërish na del përpara fuqia e matriarkatit, të cilës shpesh as Zeusi s’i del
dot në krye.
Sidoqoftë kjo lindje, në këtë atmosferë aq të butë, nuk solli një perëndi të përmbajtshëm. Përkundrazi, Apoloni qysh si fëmijë u nis në mënyrë agresive me shigjetat e
tij të vrasë, duke mos iu afruar kundërshtarëve të tij. E këtillë është edhe motra e tij
Artemida. Nuk dukej te Apoloni butësia.
Lindja e tij ishte një lindje tokësore. Prandaj ashpërsia e tij është e theksuar.

36

Срејовић, Драгослав; Цермановић, Александра, Речник грчке и римске митологије, Српска
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Atena si dora e djathtë e heronjve
Ajo që më së shumti e dallon Atenën nga perënditë tjerë të Olimpit është lidhja që
ajo e vendos me heronjtë më të mëdhenj, më të guximshëm dhe më të shkathtë.
Afërsia e drejtpërdrejtë dhe prania e saj afër tyre. Dhe, kur Atena ndihmon, fitorja
është e garantuar.
Midis heronjve më të rëndësishëm të cilët kanë qenë nën mbrojtjen e Atenës është
Herakliu. Ngase ishte bir jashtëmartesor i Zeusit dhe i Alkmenës, Hera xheloze e
ndiqte hap pas hapi që ta ndëshkonte. Si foshnje Atena ia vendos tinëz Herës që t’i
japë gji. Kjo është një vepër e jashtëzakonshme duke e ditur disponimin e perëndeshës së madhe ndaj të birit jashtëkunore të të shoqit. Pas kësaj ia kthen foshnjën
nënës së tij, Alkmenës. Por, heroi edhe më tutje do të jetë nën kujdesin e Atenës. Kur
rritet Herakliu Atena i fal tesha në shenjë respekti për Zeusin, kurse perënditë tjerë e
pajisin me armë duke e ditur se heroin e presin shumë bëma. Atena e bën një çekrek
dhe ia fal edhe atë. Me të heroi i ka përzënë Stimfalidat37. Zëri i çekrekut i ka frikësuar zogjtë të cilët duke ikur Herakliu i ka vrarë me shigjetat e tij.
Një mit i veçantë është kur Atena shfaqet në bëmën e njëmbëdhjetë të Herakliut për
Mollat e Hesperidës. Sipas këshillës së Nereut, një hyjni deti, Herakliu nuk ka
guxuar t’i mbledhë këto molla vetë. Për këtë punë është dashur ta luste Atlasin. E
derisa Atlasi t’i mblidhte mollët, Herakliu duhej ta mbante kupën qiellore mbi
shpatullat e veta. Heroi u mor vesh me Atlasin, i cili u pajtua, për shkak se do të
pushonte pak nga barra e rëndë e kupës qiellore që mbante. Derisa Atlasi mblidhte
mollë, Herakliu nuk e kishte lehtë. Ishte kjo një barrë shumë e madhe. Por aty u
gjet Atena e cila fare butas e preku kupën qiellore dhe Herakliu ia doli ta mbajë derisa u kthye Atlasi dhe me sukses e kreu edhe këtë ndërmarrje.
Në raportet e Atenës me heronjtë është i rëndësishëm episodi i grindjes mes Akilit
e Agamemnonit, kur Akili i hidhëruar e merr shpatën e tij ta sulmojë komandantin
suprem të akejve. Këtu menjëherë arrin Atena pas shpinës së Akilit, ia ngjet për
flokësh heroit dhe e qetëson duke e këshilluar të zbutet dhe të bindet pa pyetur fare38. Kështu ndodh. Qetësohet situata që përgjegjësia për ndonjë gabim të madh
mos t’i mbetet Akilit.
Është legjendare ndihma të cilën Atena ia ofron Odiseut. Ky hero, si edhe Atena,
njihet me epitetin Πολύμητηςtinëzar/e, i/e shkathtë. Veçmas epiteti i/e shkathtë i
pëlqente Atenës. I këtillë, pra i shkathtë, Odiseu arrin t’i bindë grekët që të bashkohen kundër trojanëve. Luftëtarët, të lodhur, madje të rraskapitur, në fund pranojnë.
Kjo në të vërtetë është vepër e Atenës, e cila u jep zemër e fuqi të preferuarve të
saj, Atena e cila çdo gjë e bën me mend dhe me paramendim39.
Atena do ta shoqërojë Odiseun në udhëtimin e tij të gjatë, bredhjet e tij, aventurat e
bëmat dhe do ta ndihmojë të nxirret nga të gjitha kurthet për të cilat, në radhë të
37

Shpezë të egra mishngrënëse, të rrezikshme si luani dhe panteri, sqepat e të cilave e shponin bakrin
dhe hekurin (shën. imi)
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parë, fajet i ka Posejdoni. Kur Odiseu pas dhjetë vjetësh kthehet më Itakë nuk e
njeh atdheun e vet, prandaj i dëshpëruar qan me ngashërim. Atëherë i shfaqet Atena si bari dhe ia kumton lajmin e mirë se tashmë ai është në shtëpi. Kur heroi
shpreh dyshimin e tij, Atena e ndërron pamjen dhe bëhet një grua e gjatë, e bukur
dhe e buzëqeshur. Atëherë Odiseut i kujtohet Itaka dhe e njeh atdheun e tij40. Atena
do ta shoqërojë Odiseun edhe në qërimin e hesapeve të heroit me burrat që i vardiseshin Penelopës dhe kërkonin të martohen me të.
Përveç kësaj ajo u ndihmon heronjve edhe me vegla të cilat do t’ua lehtësojnë
punën në bëmat e tyre. Atena, sipas Apolodorit (1,9,16; 2,1,4) me Danajn41 dhe Jasonin42 e ka bërë anijen e parë të madhe, me Epejn – kalin e drunjtë, i cili u bë
shkak për shkatërrimin e Trojës43, kurse Belerefontin e ka ndihmuar që ta zbusë kalin Pegaz, duke ia dhënë ngojzën e artë44.
Duke folur për praninë e Atenës afër heronjve kur ata ballafaqohen me situata të
pakapërcyeshme, Valter Burkerti thotë: “Ashtu siç sulmojnë akejt në betejë, Palada
Atena kalon midis radhëve të tyre duke i valëvitur armët dhe duke zgjuar te çdo
njeri fuqi të palodhshme për betejë e luftë”. Këtë shpjegim të Burkertit duhet ta
marrim si të figurshëm për të parë respektin e madh që ka pasur kjo perëndeshë dhe
se vetëm një brohoritje luftarake me emrin e saj do ta zgjonte frymëzimin e fuqishëm të luftëtarëve për sulm. Aq e adhuruar ka qenë Atena saqë ka pasur disa qytete të cilat e kanë mbajtur për mbrojtëse të tyre. Kështu miti thotë se Troja nuk
mund të mposhtet kurrë derisa brenda saj është paladioni45. Ndërkoh Diomedi dhe
Odiseu futen tinëz në Trojë dhe me ndihmën e një gruaje e vjedhin këtë më të
madhen shenjtëri të Trojës. Pastaj Troja bie e rrënohet nga ana e helenëve. Një legjendë flet se gjatë luftës perse-greke luftëtarët grekë e kanë parë hutin duke fluturuar mbi ushtrinë e tyre dhe ata atëherë kanë qenë të bindur se pranë tyre dhe me ta
është perëndesha e adhuruar – Atena. Pas luftës, thonë, se ulliri i Akropolit sërish
ishte gjelbëruar, që sërish tregon praninë dhe afërinë e Atenës si Nike (Fitore).

... Por as heronjtë nuk janë të mbrojtur nga dënimet
Edhe krahas afërisë, edhe krahas kujdesit që e ka për heronjtë, ka shembuj që flasin
se Atena nuk e fal askënd që bën hybris ὓβρις e kur është në pyetje mosrespektimi i
masës si një vlerë dhe rregull e pranuar përgjithësisht nga grekët e vjetër. Kështu
një mit flet për Ajantin e Vogël i cili e ka ndjekur virgjëreshën trojane Kasandrën
në tempullin e Atenës dhe me këtë rast e ka rrëzuar figurën e shenjtë të perën40

Burkert, Walter, Greek religion, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1985, f. 142
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Oto, Walter, Bogovi Grčke, slika božanskog u zrcalu grčkog duha, AGM, Zagreb, 2004, f. 67
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Ibidem, fq 67
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Paladion - një skulpturë druri e Atenës me mburojë dhe me shtizë me një fuqi të jashtëzakonshme
magjike. Besohej se derisa të ishte Paladioni brenda qytetit, qyteti ishte i panënshtrueshëm dhe i
pathyeshëm (shën. imi)
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deshës. Kjo do të thotë se heroi e ka kaluar kufirin e të lejueshmes. Kjo s’mund të
kapërcehet, kjo s’mund të tolerohet. Gjithçka ka masë dhe gjithçka duhet të bëhet
me masë. Gjithçka duhet të shkojë për peri kur bëhet fjalë për masën. Prandaj edhe
për burrat masa është e paprekshme Sepse rendi, disiplina e masa vlen për të gjithë.
Prandaj Ajanti do të ndëshkohet nga Atena. Ndërsa ndëshkimi do të bartet edhe te
populli i Lokridës, ku heroi ka qenë mbret. Për këtë arsye në Lokridë është përhapur një epidemi me pasoja të rënda për njerëzit e atjeshëm. Ishte pra një sinjal se
me këto rregulla që i kanë vendosur perënditë nuk mund të luhet. Ato janë të paprekshme, prandaj duhet të kihet kujdes për gjithë atë që është hyjnore dhe e
shenjtë, siç janë rendi dhe masa. Në këtë drejtim nuk ka kaluar lehtë as Tideu, i cili
ka bërë diçka prej të cilës Atena është neveritur. Fjala është për rastin kur Tideu
është konfrontuar me tebanasin Melanip. Melanipi e plagos rëndë Tideun, ndërkaq
perëndesha Atena afrohet t’ia falë përjetësinë këtij të fundit. Profeti Amfijaraj që u
gjet aty pranë, e që e urrente Melanipin, ia pret kokën Melanipit dhe ia hedh Tideut. Kur e mori kokën e armikut që e plagosi rëndë, Tideu ia çau kafkën dhe prej
saj e nxori trurin. Isht ky një hybris për kuptimet e grekëve të lashtë, prandaj Atena
hoqi dorë nga qëllimi i saj që i bie se e ndëshkoi Tideun.
Një shembull tjetër që flet për atë se Atena ka kërkuar që rreptësisht të respektohen
rregullat në marrëdhëniet midis vdekatarëve me perënditë është rasti i Tiresias.
Edhe ky nga Teba. Tiresi ka pasur një takim të pafat me perëndeshën. Derisa ishte
në gjueti e ka parë perëndeshën Atena duke u larë. Perëndesha e cila ishte tepër e
ndjeshme dhe refuzuese kur ishin në pyetje marrëdhëniet midis dy gjinive, reagoi
shumë shpejt: ia kishte vënë dorën mbi sy Tiresit që mos ta shikonte dhe kështu e
verboi. Sepse të shohësh një perëndeshë lakuriqe, ishte hybris. Kështu ajo u mbrojt
nga shikimi i një vdekatari dhe njëherësh për shkak të hybrisit e ndëshkoi rëndë.
Me lutjen e nënës së Tiresit, nimfës Harikla, Atena u mëshirua. Heroit i fali dhuntinë e profecisë dhe aftësinë që ta kuptonte gjuhën e shpezëve.
Atena, në njëfarë mënyre është plotësim i gjithë asaj që bie nën mbikëqyrjen dhe
pushtetin e Zeusit. Me këtë rast ajo bëhet i vetmi egjidëmbajtës, krahas Zeusit. Ajo
në fakt e reflekton natyrën e Zeusit përmes gjinisë së kundërt. E pajisur me këtë
dhunti Atena gjithmonë arrin atje ku miti “kërkon” strategji, veprim me masë, fitore. Dhe, urti, çka është më me rëndësi. Që ta arrijë qëllimin e vet – baraspeshën,
masën, por edhe fitoren, ajo është e vendosur, serioze dhe strikte. Atena për
mbrojtjen e qëllimeve të saj nuk lëshon pe as para perëndive të Olimpit.

Sytë e Atenës dhe sytë e Meduzës ose qëndrimi
i Atenës ndaj grave
Atena dhe Meduza paraqesin një lidhje të çuditshme, por edhe shumë antagonizma
të ndërsjella. Ku janë pikat e përbashkëta midis këtyre të dyjave dhe largimeve të
tyre në dy skajshmëri? Edhe njëra edhe tjetra rrezatojnë me veçantinë, me bukurinë
e tyre. Kjo është e përbashkëta. Po e ndryshmja është se Atena është perëndeshë, e
pavdekshme, ndërsa Meduza është e vdekshme. E para është e pagabueshme, tjetra
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bën gabime, pra bën gabime të ngjashme si ato që i bën Arakna: lavdërohet se është
më e bukur se Atena. Për një grua është e ndaluar të krahasohet me një grua të
shtresës më të lartë, kurse me hyjnoren as që mund të merret me mend.
Meduza e bën edhe një gabim tjetër të kobshëm: bën dashuri me Posejdonin –
kundërshtarin e përjetshëm të perëndeshës. Që të jetë gabimi edhe më i tmerrshëm,
kjo dashuri është bërë në tempullin e Atenës. Dhe, çdo masë është kapërcyer, çdo
kufi është shkelur. Prandaj pason ndëshkimi i pamëshirshëm që do të zbatohet “me
mjetet” e Atenës. E para, perëndesha nga Meduza do të bëjë një shëmtirë, e dyta në
vend të flokëve të bukura me kaçurrela, Meduza do të fitojë grumbuj gjarpërinjsh
helmues, që do ta mbulojnë tërësisht kokën e saj dhe e treta (e kjo me theks të veçantë) – Meduza do të përjetojë një ndëshkim të tmerrshëm duke fituar sy të veçantë, sy shikimi i të cilëve vret. Atena është γλαυκῶπις. Shikimi i saj rrezaton urti
dhe shpresë, ndërsa Meduza do të bëhet ana e kundërt e saj. Ajo do ta ketë shikimin
e llahtarit, të matanëbotshëm, shikim i cili të bën gur, i cili e ndal, e ndërpret jetën,
që e tjetërson frymën. Nga shkëlqimi Meduza do të hidhet në errësirë.
Pas të gjitha të zezave Meduza do të ballafaqohet me dënimin më të tmerrshëm: me
vdekjen! Por, as me kaq nuk mbaron puna. Pas vdekjes koka e meduzës do të bëhet
“vegël” për vrasje me sytë e saj. Prandaj do të vendoset në mburojën e Atenës.
Kështu, kushdo që do të dalë para kësaj mburoje e që do të përballet sy më sy me
kokën e prerë të Meduzës – hyn në hapësirat e errëta të Hadit, prej të cilave nuk ka
dalje e kthim. Me një fjalë përfundon në vdekje.
Duket paradoksale se një perëndeshë, pra grua – një filiz i matriarkatit – i jep
grushtin përfundumtar pikërisht matriarkatit. Në tragjedinë e Eskilit Orestia, Oresti
i bishtnon ndëshkimit për vrasjen e së ëmës – Klitemnestrës për shkak se, sipas
Atenës, vepra e tij ka qenë hakmarrje për një vrasje më serioze, për vrasjen e Agamemnonit nga ana e Klitemnestrës (Eskili, Eumenidat, 734-9). Në këtë rast Atena
shqipton një vendim gjyqësor në dobi të Orestit, që do të thotë të burrave. Bahoveni këtë e sheh si fitore të patriarkatit46. Njëherësh Atena kështu e mbron edhe Agamenonin. Dhe, të drejtën e babait, pra të patriarkut, të heroit.
Midis miteve më të njohura që flasin për situata konfliktuoze midis Atenës dhe një
gruaje vdekatare është miti i Araknës. Atena e Arakna kanë bërë gara në vejtje.
Perëndesha e ka vejtur një mbulesë ku e ka nxjerrë Akropolin e Athinës, ndërsa në
të kontestin (ndërmohimin) e saj me Posejdonin rreth pushtetit mbi Atikë. Ka pasur
edhe detaje të tjera me të cilat lavdërohen perënditë në Olimp. Arakna, ndërkaq në
mbulesën e saj kishte bërë skena shumë të bukura nga jeta e perëndive, ku ata i paraqet si të dobët, veçmas kur janë në pyetje pasionet. Rreth këtyre skenave ajo kishte bërë një kurorë të mrekullueshme me lule. Vepra e saj kishte qenë kulmi i
përsosmërisë, mirëpo asaj ia është zënë për të madhe se kinse s’ka pasur respekt
për perënditë. Atena e mllefosur për ironinë e butë ndaj perëndive e në fakt xheloze
për punën e përsosur rë kundërshtares së saj në gara, e ndëshkon Araknën duke e
shndërruar në merimangë: “Jeto ti grua e panënshtrueshme”, ka thënë Atena, “po
46
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përjetësisht do të jesh varur dhe përjetësisht do të vejsh dhe kjo punë do të vazhdojë edhe te pasardhësit e tu”47.
Atena më shpesh është më e ashpër ndaj grave se sa ndaj burrave. Me vetë faktin se
e ka shpikur vekun dhe vegshin, pastaj duke pasur parasysh angazhimin e saj që t’i
mësojë gratë të gatuajnë, të tjerrin e të vejnë – do të thotë se patriarkati u ka vendosur dhe ka vulosur shtëpinë si fat, si dhe rritjen e fëmijëve dhe kujdesin për ta, sepse pushteti u mbetet burrave dhe bëhet ndarja e punëve në punë burrash e punë
grash. Gruas i mbetet edhe besnikëria ndaj burrit. Penelopa është një përfaqësuese
tipike e marrëdhënieve shoqërore të patriarkatit dhe e pozitës së gruas në Greqinë
antike, padrone e së cilës është Atena. Por edhe Hera, perëndesha e qiellit është
besnike ndaj burrit të saj, mbretit të perëndive e të njerëzve – Zeusit, kurse Zeusi
nuk çan kokë për besnikërinë ndaj saj. Kjo është logjika e patriarkatit. Me një fjalë
këtu në fakt është momenti kur gratë dhe burrat përfundimisht marrin pozita të
ndryshme në shoqëri. Edhe në këtë mes simpatia e Atenës e mban më shumë anën
e burrave, lirinë e tyre. Atena është femër, por ajo është lindur nga koka e Zeusit,
që do të thotë se ajo është paracaktuar ta mbrojë pikëpamjen mashkullore ndaj
botës dhe rendin patriarkal. Suzan Disi48 e citon Eskilin i cili thotë:
μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἥ μ᾽ ἐγείνατο,
τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν,
ἅπαντι θυμῷ, κάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός
“Nuk ka nënë që më ka lindur,
me gjithë zemër e lavdëroj parimin mashkullor,
por s’jam për martesë, brenda babait jetoj tërëisht”... [ Eskili, Eumenidat, 736-38]

Krishterimi dhe Atena
Atena nga sa u tha del se është simbol i zërave të largët të fuqisë së matriarkatit që
si flakë fosfori nga errësira e kohës së tretur, përmes një fijeje prej merimange,
përbirohet nëpër shekuj e arrin ndër ne që “të flasë” për ecjen e gjatë e të vështirë
të përvojës dhe fuqisë krijuese të njeriut nga parahistoria e pastaj nëpër histori e deri në ditët e sotme. Ajo është perëndesha që më shumë se të tjerat e nxit kureshtjen
tonë.
Nuk kemi në duar ndonjë shkrim nga Mesjeta që flet për gjurmët e Atenës. Ato
doemos duhet të kenë qenë më të shpeshtë atëherë, por, sipas të gjitha gjasave,
shumë syresh janë zhdukur siç është zhdukur biblioteka e madhe e Aleksandrisë,
sepse kur krishterimi bëhet religjion zyrtar në Romë i shpall luftë të pakompromis
paganizmit. Meqë metodat e ndryshme, shpesh të dhunshme për zhdukjen e besimeve dhe shkrimeve që flasin për traditën e paganizmit nuk kanë dhënë rezultate të
47
48

Кун, Николай, Старогръцки легенди и митове, Издателска къща Плеяда, София, fq 38-39
Deacy, Susan, Athena, Rotledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2008, f. 17
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pritura, atëherë pushteti i ka hyrë punës për asimilimin sistematik të kësaj tradite.
Kështu, bie fjala, për një shenjt thuhet se ”nuk vdiq, por u ngjit në qiell me një karrocë të zjarrtë” ose “ai i mbikëqyr vetëtimat e rrufetë”. Kjo do të thotë se “janë
marrë” kompetencat e Zeusit si zot i rrufesë, por edhe të Heliosit dhe ato i “janë
dhënë” një shenjti të krishterë në mënyrë që ato të bëhen pjesë e “mrekullive” të
fesë së re. As dhuna nuk ka mundur të shkulur çdo rrënjë të paganizmit. Kanë mbetur plot festa pagane, si Dita e verës, Shëngjergji etj. Ndonëse shumica sot kanë
emra të shenjtëve të krishterë, ato me përmbajtje mbeten festa pagane. Veç kësaj
kanë mbetur si gjurmë edhe disa karakteristika të hyjnive. Te miti i Atenës gjithandej hasim sinjale se gjurmët e saj mund t’i gjejmë edhe sot ndër ne. Disa syresh do
t’i shohim në vijim.

Cikërrima të miteve të lashtësisë te fenomeni i burrneshës
Për shkak të rrezikut nga qëndresa e besimeve të vjetra, për shkak të drojës nga “infektimi” i fitores, nga prishja e rehatisë së arritur, cikërrimat e mbetura të mitit sa
ka qenë e mundur janë dëbuar, nëse jo, atëherë i kanë hedhur në një largesë më të
madhe prej fesë së re, i kanë çuar atje ku gjithmonë do t’u kanoset heshtja absolute.
Kështu atyre cikërrimave ua mbulon pluhuri shkëlqimin tashmë të ftohtë, si zëvendësim të vrullit të tyre të dikurshëm kumbues. Nën pluhur, ato megjithatë kanë
mbetur. Dhe, herë pas here qitnin krye në doket e zakonet popullore, në folklor, në
gjuhë dhe në fushat tjera të trashëgimisë kulturore e shpirtërore, duke e ruajtur
fshehtësinë. Gjëllinin aty vetëm si mundësi, lëvozhgë zëri, sepse situata e tyre është
e tillë që kërkon heshtje që mos të bjerë në dorën e gabuar, por të presë të vijë dora
e studiuesit për ta nxjerrë atë xixëllimën e dritës yllësore që kështu ta përçojnë porosinë e shkëlqimit të dikurshëm ndër brezat tjerë.
Është një qëndresë e çuditshme kjo. Dhe, këso cikërrimash na kanë lënë të parët tanë e veçmas këto na kanë mbetur më me shumicë nga grekët e lashtë e vazhdojnë
t’i presin brezat e punëtorëve zellshëm shkencorë që t’u bien prapa e t’i ndriçojnë.
Ndër to është me interes të veçantë “trashëgimia” që ka lënë Atena, perëndeshë e
urtisë, cila e që shenja të fushëveprimit të saj themi se ka te fenomeni i burrneshës.
Në këtë kontekst atributet e burrneshës janë arma, përkatësisht pistoleta, kamishi,
kutia e duhanit. Me një fjalë gjërat e krenarisë burrnore. Po edhe Atena këto atribute ka pasur, armët: helmetën, shtizën dhe mburojën me kokën e meduzës.

Grimcat gjuhësore të shqipes që e ruajnë fshehtësinë
Situatat historike i kanë dhënë drejtime të ndërlikuara fatit të popullit tonë, kështu
që visorja më e rëndësishme kombëtare e quajtur gjuhë shqipe është ajo që na ka
ruajtur dhe që e kemi ruajtur edhe ne atë. Mirëpo të fshehtat e saj që s’janë të pakta
kanë mbetur “për kohë më të mira”. Prandaj nuk ka shpjegime të mjaftueshme dhe
cilësore as të fjalëve që kanë “vjetërsi” e që lidhen me këtë shkrim, me gjurmët e
patriarkatit dhe të antikës, nuk janë bërë përpjekje për të depërtuar në errësirën që e
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ruajnë fjalët nën lëvozhgën e tyre. Duke bërë përpjekje të gjejmë ndonjë pasqyrim
të një drite prej xixëllonje që ka mbetur prej Atenës në këto hapësirat e traditës sonë si fjalë që presin te fenomeni i burrneshës, si: burrë, burrneshë e trim, zot, log
etj. në të cilat mund të jetë fshehur amaneti i ndritshëm i të parëve tonë për pikëpamjet e tyre të traditës e të besimeve, para nesh dalin pikëpyetjet që i mbulojnë
edhe shprehjet: “U mbajt si burrneshë...”. Ose: “Po burrnesha që qenka kjo vajzë”!
Pastaj: “Banu burrë e mos i ha fjalët”. “Ish nji trim me fletë... trim mbi trima...”,
“Jam zot i vetvetes”, “Me qenë zot shtëpie asht vështirë, por asht edhe nder”, “Duhet me i dal zot atdheut...”, “...familjes”. “N’kofsh burrë, dil n’log t’mejdanit”... A
nuk duket se brenda këtyre kemi porosi që na shpijnë kah këndet e errëta të një të
kaluare të gjatë? A nuk na ftojnë të shkojmë e na ndezim një dritë në këtë errësirë
për të parë se çfarë fshihet në ato thellësi? Mjaft enigmatike janë që si të tilla të na
e zgjojnë kërshërinë që të ecim edhe më tutje e kështu dalim edhe te një fjalë krejtësisht e veçantë e gjuhës shqipe, te fjala burrneshë. Mjaft është “provokuese” kjo
fjalë dhe si e tillë na sfidon të kërkojmë.
Do të ndalemi te kjo fjalë sepse ajo është pjesë e pandashme dhe më e rëndësishmja e idesë sonë për të gjetur ndonjë shkëndijë që do të hidhte pak dritë mbi “leximin” e brendisë së kësaj fjale si lavdërim i virtytit. Është kjo fjalë e papërkthyshme për shumë gjuhë dhe si e tillë është e ngjyer me lëngun semantik të traditës shqiptare. Po cila është arsyeja që fjala burrë e ka marrë prapashtesën eshë? Prit
ta shohim fjalën burrë, para se të përpiqemi ta themi ndonjë fjalë për burrneshën.
Burrë! Ka peshë në mentalitetin tonë kjo fjalë, ka një jehonë epike, rrezaton një karakteristikë të veçantë shqiptare e cila e përjashton në mënyrë absolute femëroren.
Megjithatë shqipja ja që e ka këtë femërore. Dhe, kjo nuk është antonim i emrit
burrë. Pse iu injektua femërorja, kah na doli tash burrnesha? Për fat të keq fjalori i
gjuhës sonë i kohës së komunizmit e jep kështu shpjegimin: BURRËRESHË f.
Vajzë a grua trime, e zonja dhe e patundur, ajo që përballon çdo rrezik e vështirësi
me guxim. Burrëreshat e Shqipërisë. Qëndron si burrëreshë. Në rregull, kjo është
vetëm përmbajtja e figurshme Nuk e ka fjalori shpjegimin e parë që është: një grua
e cila vendos të çojë jetë burrash dhe që në fakt është një fenomen sociologjik dhe i
vjetër.

Pse bëhen femrat burrnesha?
Si popull i ndodhur në një udhëkryq ku lidhen lindja e perëndimi, një popull i izoluar, por liridashës, i rrethuar me fqinj me gjuhë e me tradita të tjera, një popull në
hapësirën e të cilit kanë kaluar e kanë shkelur ushtritë e huaja në kohë të ndryshme,
shqiptarët kanë kërkuar shtigje për ta ruajtur autoktoninë e tyre, gjuhën e traditat
dhe aq sa ka qenë e mundur të mbrohen edhe nga tëhuajësimi e asimilimi. Ndër këto zakone të cilat janë ngritur si penda për të na mbrojtur nga përmbytjet që i kanoseshin kombit medoemos duhet llogaritur edhe fenomenin e burrneshës, për të cilin
po bëjmë përpjekje ta bëjmë një paralele me Atenën mitike që është mbështjellë me
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një veladon metafizik, një mjegull. Një varg pyetjesh mund të bëhen për fenomenin, një varg me pse-sh ka këtu. Le të përcaktohemi për disa:
1. Çfarë i ka shtyrë gratë që të bëjnë jetë si një burrë, më mirë të themi si një
Atenë, pra të bëhen burrnesha?
2. Cilat kushte janë kërkuar që një femër të bëhet burrneshë?
3. Cili është ai tempull ku janë kodifikuar rregullat e fenomenit në fjalë dhe ku e
kanë bërë betimin burrneshat?
4. Pse janë kujdesur më shumë për djemtë e familjes se sa për vajzat?
5. Pse ato e kanë mbajtur larg Afërditën dhe Erosin, njësoj siç ka vepruar Atena,
duke e ruajtur vendosmërisht virgjininë?
Duhet theksuar se parimisht vajzat bëhen burrnesha kur zoti i shtëpisë (patriarku)
bie dëshmor në luftë, kur vritet nga hakmarrja ose thjeshtë kur ndërron jetë dhe nuk
ka mashkull të rritur që mund ta zëvendësojë “në fron”. Për t’u bërë burrneshë vajzat lejohen edhe për arsye të tjera, si në rastin e “Nitës” së Relës, por edhe në rastin
që e përshkruan në romanin e tij shkrimtari Rexhai Surroi kur babai që ka disa vajza pret që t’i lindë djalë dhe “fatkeqësia” i përsëritet, pra edhe fëmija i fundit i lind
vajzë. I prekur ai del, e merr pushkën dhe shtie disa herë që t’i bëjë me dije fshatit
se më në fund në vatrën e tij është lindur trashëgimtari i oxhakut. Në këso rastesh
ka ndodhur që babai ta veshë vajzën e tij si djalë dhe ta mbajë para botës si të tillë.
Natyrisht se një punë e tillë ka qenë e pamundur të fshihet, por pleqnarët e kanë
miratuar këtë me kusht që të respektohen rregullat e sjelljes së kësaj burrneshe në
kornizat e Kanunit dhe të patriarkatit. Por shembujt e fundit, si i Nitës së Relës dhe
i Besnikut të Rexhai Surroit janë më të rrallë.
Sidoqoftë shkaku kryesor që vajzat vendosin të bëhen burrnesha është mbrojtja e
familjes në kohët e marrëdhënie patriarkale. Kjo është zgjidhje e mirë, ndoshta e
vetme që kjo familje të dalë në rrafshin e sigurisë e mbrojtur nga stuhitë, mjegullat,
frika, sulmet, thatësirat, vërshimat, tragjeditë kolektive dhe gjakmarrja, pra nga të
gjitha ato gjera që e kërcënojnë familjen për ta zhbërë. Prandaj viset tona etnike të
izoluara nëpër malësi kanë qenë të detyruara të kërkojnë mbrojtje të traditës, në
radhë të parë të familjes, duke gjetur një zgjidhje, do të kisha thënë unë, atenaine
me fenomenin e burrneshës që është gjetje origjinale e cila nuk e lë fronin e patriarkut zbrazur, sepse burrneshat duke qenë hija e Atenës, ato trajtohen siç trajtohet burri

Cilat ishin kushtet për t’u bërë burrneshë
Për ta trashëguar “fronin” vajza, prej çastit të shpalljes e përgjithmonë pastaj, do të
jetojë e veshur si Atenë, do të betohet se nuk do ta thyejë besën që e jep në aktin e
ceremonialit. Përveç kushteve të tjera burrnesha e ardhshme është dashur t’ia dijë
rendin burrnisë, të jetë një Atenë tokësore, sepse, të themi figurshëm, kur ajo shpallej burrneshë në të vërtetë e merrte egjidën (mburojën që e mbanin vetëm Zeusi e
Atena) në dorë, pra atë mburojë që para saj e ka pasur patriarku ose zoti i shtëpisë.
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Kur të shpallet burrneshë, nuk ka më lëkundje, nuk ka hamendje dhe nuk vjen parasysh ndonjë pendesë. Me rëndësi të dorës së parë është që vajza të jetë ta ketë atë
cilësi që e ka dalluar Atenën, ta ketë pra urtinë. Kjo do të thotë se egjida ose mburoja e familjes është tepër e rëndë dhe jo gjithkush e ka pasur guximin dhe aftësitë
ta marrë përsipër një detyrë aq të vështirë që t’i prijë familjes Një femër “mesatare”
nuk do të kalonte “provimin” duke dhënë betimin para dymbëdhjetë pleqnarëve,
pra para një senati serioz, i cili është mbajtur në log.
Burrnesha e di mirë se i ka hyrë një pune të vështirë burrnisë, madje edhe më të
vështirë se sa që e kanë pasur burrat. Por ajo i hyn për shkak të dashurisë ndaj familjes, e cila ka qenë një trampolinë drejt hapësirës më të gjerë shoqërore dhe për
të lënë dëshmi për një kohë kur njeriu ynë edhe atëherë kur ka qenë përballë rreziqeve ka ditur të dalë nga situata duke lënë pas vetes përvoja të fituara në vështirësi.
Kanë mbetur nëpër këto dëshmi e përvoja dhembje, pikëllim e mundim. Dhe,
pikërisht këto përvoja na kanë shtyrë të kërkojmë një shteg tjetër, të ndryshëm nga
jeta me kanun e që është arsimi dhe ndjekja e rrugës së rilindësve tonë.
Kështu tashmë, thuajse në tërë hapësirën etnike shqiptare burrnesha si institucion
po kalon në faqet e historisë.

Logu - tempull nën qiell të hapur
Po çka është logu? Log, emër, nga folja luaj, me një prapashtesë g. Le të na kujtohet edhe fjala greke λόγος (logos) që e ka kuptimin fjalë, kuvend etj.
Logu zakonisht ka qenë një shesh, një blerinë, një lëndinë e vogël, ku janë mbledhur burrat për ndenja, për të kuvenduar, për të luajtur. Në lashtësi të thellë logu do
të ketë qenë një tempull nën qiell të hapur49 ose një agorë ku janë mbledhur burrat
për të kuvenduar për çështje të ndryshme shoqërore, më vonë edhe kanunore50, për
të bërë ritualet e ndryshme për nderimin e perëndive dhe të heronjve dhe ku janë
marrë vendime të rëndësishme për një fis a bashkësi shoqërore, por edhe ku burrat
kanë luajtur. Kanë kërcyer në tre hapa, në një hap, kanë hedhur gur në largësi, i
kanë matur forcat fizike mes vetes dhe, doemos, kanë qitur shenjë me armë.
Në log vendimet më të rëndësishme i ka sjellë një pleqësi e përbërë prej dymbëdhjetë
pleqnarësh. Para tyre janë bërë betime, është dhënë besa për diçka, janë bërë pajtime
të familjeve të ngatërruara me hakmarrje, janë shpallur burrneshat.
Në log, përveç burrave, me një fjalë të meshkujve me përvojë, kanë marrë pjesë
edhe trimat, domethënë të rinjtë, të cilët kanë bërë gara në lojnat fizike. Derisa trimat kanë bërë gara, burrat ose më drejt dymbëdhjetëshi ka qenë aty për të ndarë
drejtësi dhe për t’i shpallur fituesit. Njëherësh në këto ndenja e kuvendime apo
49

MASSON-JOVANOVIĆ, Dr. EMILIA, „Од некада до данас: дуговечност и поука прастарих
сведочанстава“, Centre national de recherches scientifiques, Paris; UDC 821.124'02.09 Đurić M.
UDC 255
50
Oda si “institucion, është më i vonshëm dhe sipas të gjitha gjasave do të jetë marrë nga turqit si
dhomë e veçantë ku janë pritur mysafirët, duke i ruajtur karakteristikat e dymbëdhjetëshes, pra të logut. (Shën. imi)
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lojëra edhe burrnesha është ulur me burrat dhe ka qenë pjesëmarrëse e barabartë e
kuvendimeve, ngjashëm si Atena në tubimet e Olimpit. Ka pirë duhan me ta,
ndonjë gotë raki duke u kujdesur e duke respektuar rendin e burrnisë, por edhe
masën, sepse në log rregullat kanë kërkuar që çdo gjë të bëhet me masë. Teprimet
ose mosrespektimi i normave të rendit – nuk është lejuar, siç nuk janë lejuar as në
lashtësitë greke.
Për herë të fundit tubimet më të mëdha në log janë mbajtur në Verrat e Llukës në
Kosovë për pajtimin e gjaqeve. Sigurisht që këto tubime nuk janë mbajtur me rregullat e patriarkalizmit, por aty, megjithatë, njëri nga elementet më të rëndësishme
të logut është i pranishëm e që është betimi dhe besa. Ky tubim ka qenë historik
sepse e ka pasur mbështetjen, jo më të fisit, por të një kombi të formuar.

Simbolika e dymbëdhjetëshit
Dymbëdhjetëshi. Ka në këtë numër imazhe që veçohen me mbresat që lënë, me besueshmërinë dhe me fuqinë që ka simbolika e tij. Ky numër, si shumica e numrave
të tjerë kanë ditur të ndezin sugjestionime te njerëzit në të kaluarën ku e panjohura
rrufeshëm bën presion mbi individin duke përfunduar me pushtimin e opinionit publik. Prandaj dymbëdhjetëshi është numri i pleqnarëve para të cilëve burrnesha do
ta japë betimin.
Dymbëdhjetëshin e gjejmë edhe në folklorin tonë51 si, bie fjala, në një variant të
këngës Doruntina ku përmenden dymbëdhjetë vëllezërit e saj, por edhe nëpër mitet
e ndryshme e në religjionet monoteiste dymbëdhjetëshi është dendur i pranishëm. E
gjejmë edhe gjetiu. Odini, kryeperëndi i nordikëve të lashtë, bie fjala, ka pasur
dymbëdhjetë djem, zodiaku është brezi i paramenduar i kupës qiellore nëpër të
cilën kalojnë ekliptika, Shtegu i hënës dhe shtigjet e planetëve të mëdhenj, pastaj
ndarja e këtij brezi në dymbëdhjetë fusha që janë të shënuara me dymbëdhjetë yjësi
të emërtuara me emra kafshësh, mbreti mitik Kekropi e ndau Atikën në dymbëdhjetë komuna, Herakliu ka pasur detyrë t’i bëjë dymbëdhjetë bëma, romakët në
të drejtën e tyre në shekullin e pestë para erës së re i kanë shkruar dymbëdhjetë
pllaka që kanë qenë bazë e jetës civile. Nga Roma na ka ardhur edhe rregulli për
dymbëdhjetë porotnikë në proceset gjyqësore; mbreti Artur ka pasur dymbëdhjetë
luftëtarë dhe dymbëdhjetë herë i ka fituar luftërat, Krishti ka pasur dymbëdhjetë
apostuj, pas profetit Muhamet kanë sunduar dymbëdhjetë imamë të ligjshëm etj.
Dymbëdhjetëshi është numër që është respektuar me mileniume. Si i tillë ka luajtur
rol të rëndësishëm në jetën shoqërore. Kështu dita e nata kanë nga dymbëdhjetë
orë, viti ka dymbëdhjetë muaj etj. Kur ta kemi parasysh peshën që ka pasur
dymbëdhjetëshi, atëherë mund ta marrim me mend se nëpër çfarë filtrash ka kaluar
një vajzë për t’u bërë burrneshë.

51

Shuka, Gjergji, Tridhjetë këngë dhe legjenda ballkanike, botues “Naimi”, shtëpi botuese dhe studio
letrare Tiranë, 2015, f. 568
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Akti i shpalljes burrneshë
Kështu, me betimin e dhënë dhe me miratimin e këtij betimi nga ana e
dymbëdhjetëshes vajza e fiton të drejtën të bëhet burrneshë, që do të thotë se ajo
një ditë mund ta ketë fatin e mirë që të bëhet edhe pjesë e dymbëdhjetës së logut
dhe si e tillë do të jetë jo vetëm mbrojtëse dhe drejtuese e anijes familjare, por edhe
këshilltare e saj dhe do ta aplikojë rendin e Kanunit (greqishte e vjetër – κάνον) që
lidhet me familjen dhe me bashkësinë më të gjerë.
Ngjashëm si Atena e cila ishte e vetmja nga dymbëdhjetëshi që e kishte të drejtën
ta mbajë egjidën si babai i saj - Zeusi, perëndia suprem në Olimp, edhe burrnesha
ngrihej lart dhe dilte nga pozita e të shkelurit duke u bërë mburojë e familjes dhe e
rendit kanunor.
Kur del vajza para dymbëdhjetëshit, pa dyshim është ky një çast solemn, është ceremonial me peshë, është ritual sikurse Atena kur del para olimpasve dhe e
plotëson dymbëdhjetëshin hyjnor pasi lindet nga koka e babait të saj Zeusit. Veç
kësaj këtu kemi një ngjashmëri se iniciacioni i burrneshës, si te lindja e Atenës,
bëhet në moshë madhore. E veshur si burrë, me armë në brez dhe me të gjithë
takëmin që e përdorin burrat për terjaqillëk kur del në log për herë të parë para
dymbëdhjetëshit të logut, ajo ta kujton Atenën kur kërcen e armatosur para hyjnorëve të Olimpit. Pastaj, pas rregullave tradicionale dymbëdhjetëshi e shpall burrneshë.
Në këtë kontekst midis saj dhe familjes do të krijohen marrëdhënie të reja. Prej
këtij çasti burrnesha do ta menaxhojë familjen. Ajo do ta furnizojë me të gjitha
gjërat që duhen për jetesë normale, ajo do t’i presë mysafirët si e do zakoni e tradita, ajo do t’i mbajë kontaktet me bashkësinë më të gjerë dhe ajo do të jetë përgjegjëse për sjelljen e fëmijëve, qofshin djem a vajza. Ajo do t’u prijë dokeve për
fejesa dhe dasmave, etj.

Atena, Afërdita dhe burrnesha
Në të gjitha mitet Atena përmendet si virgjinë ΠαρθένοςHefesti, thotë një mit,
ka kërkuar nga perënditë që t’ia japin Atenën për grua ngase i ka ndihmuar Zeusit
gjatë lindjes së saj, pra ka qenë njëfarë “akusheri”. Perënditë u pajtuan me kërkesën
e tij, por kur Hefesti e çoi perëndeshën në gjerdek, ajo u tret. Humbi si të mos kish
qenë kurrë. Arsyeja ka qenë e thjeshtë. Atena ka qenë e vendosur që gjithmonë të
jetë virgjinë.
Atena nuk është përfaqësuese ose të themi simbol par exellence i matriarkatit. Ajo
nuk dëshiron të jetë Nënë e madhe, nuk dëshiron të ketë asnjë lidhje me Erosin, që
të lindë, nuk i nënshtrohet asnjë burri, qoftë ai perëndi, qoftë i vdekshëm. Ndoshta
këtu duhet ta shohim arsyen pse Atena “nuk e duron” perëndeshën e dashurisë,
Afërditën. Nuk ka raste kur Atena të ketë qenë afër Afërditës, perëndeshës së da-
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shurisë, përveç në rastin e intrigës të cilën e kurdis perëndesha e grindjes Erida52.
Madje ato të dyja kanë qenë në armiqësi ndërmjet vetes.
Edhe nga jeta e burrneshave janë përjashtuar Afërdita dhe Erosi. Burrnesha dashurinë e ka lënë prapa shpine, e ka hedhur në harresë që në ditën e vendimit të cilin e ka marrë e që është bërë publik. Kush ka mundur t’ia hapë burrneshës temën e
dashurisë në kohët e “burrnisë”? Heqja dorë nga Afërdita dhe Erosi, pra nga çfarëdo forme të afrisë me një mashkull, është kushti themelor për një vajzë që të bëhet
burrneshë. Ajo është virgjinë dhe do të mbetet e tillë. Dhe në këtë pikëpamje burrnesha është e vendosur si Atena.
Mbetet interesante, por edhe enigmatike, rëndësia e cila u kushtohet virgjinave nga
kohët më të lashta, duke i afruar ose madje duke i barazuar ato me nivelin e një sinonimi të pastërtisë absolute. Një pastërti që kërkohet nga hyjnitë. Gabimin që e ka
bërë vajza duke mos e ruajtur virgjininë si pastërti absolute e ka paguar me
ndëshkim të ashpër. Këtë ndëshkim si formë turpi e ka mbajtur edhe familja. Familjes ky gabim i ka mbetur si njollë e zezë turpi. Praktikisht “turpi” e ka mbajtur
familjen në zgrip të izolimit. Veç kësaj, në kohë më të vjetra edhe i zoti i shtëpisë
ka pasur përgjegjësi për “gabimin” e vajzës.
Kjo na tregon se patriarku, cilido qoftë ai, mbreti, apo i zoti i shtëpisë, po nuk i
respektoi rregullat e patriarkatit, do ta marrë dënimin më të rëndë. Natyrisht në
shoqëritë patriarkale dhuna e këtillë është përdorur edhe si hakmarrje ndaj patriarkut, për të cilin “nderi i femrës” është më i rëndësishmi. Dhe, kjo vlen më shumë
për shoqëritë e izoluara, siç kanë qenë zonat tona të malësisë.
Zakonet e këtilla ose të ngjashme që lidhen me virgjininë janë ruajtur “të fshehura”
deri në ditët tona, veçmas ato të paprekshmërisë së femrës. Nuk janë të vetmuara
rastet kur menjëherë pas natës së parë të martesës bëhen shkurorëzime për shkak të
virgjinisë së nuses, e cila del “e prekur” në natën e parë të martesës. Jo vetëm këtu,
në këtë nënqiell tonin, por edhe gjetiu, ky zakon është i pranishëm. Për këtë aspekt
të jetës femërore janë kujdesur medoemos edhe burrneshat në mënyrë që vajzat të
cilat martoheshin të dalin nga dera e familjes të virgjina, të paprekshme.
Te ne virgjinia është tabu. Ndërkaq përdhunimi merret pikërisht si hybris dhe
kërkon ndëshkimin më të rëndë. Nga ana tjetër edhe në shoqëritë patriarkale dënohet në forma të ndryshme dhuna seksuale. Mirëpo kultura dhe tradita të ndryshme
kanë shpjegime të vetat për këtë lloj dhune.

52
Erida, e cila meqë nuk ishte ftuar në një ndenjë, e hidhëruar e bën një mollë të artë në të cilën
shkruan Më të bukurës. Aty ndodhin Hera, Afërdita dhe Atena. Me të parë të mollës fillon grindja
mes tyre dhe për ta ndarë drejtësinë shkojnë te Zeusi. Supremi nuk i hyn kësaj pune, por i thotë Hermesit që bashkë me Herën, Atenën dhe Afërditën të shkojnë te Parisi, i biri i mbretit të Trojës – Prijami, që Parisi ta ndajë këtë drejtësi. Atje secila na perëndeshat i premtojnë Parisit gjëra të veçanta.
Hera i premton Parisit pushtet, Atena – famë luftëtari dhe urti, kurse Afërdita – Helenën e bukur,
bashkëshorten e Menelait. Parisi i ri përcaktohet për dhuratën e Afërditës. Ky veprim i Parisit do të
bëhet shkaku për luftën midis aleancës greke dhe Trojës.
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Kujdesi i burrneshës për djemtë
Si Atena, që u rri pranë heronjve, si kujdeset ajo për ta, edhe burrnesha do të kujdeset që djemtë të dalin nga shtëpia me teshat që ua blen ose i porosit gratë t’i vejnë
në shtëpi e kështu të veshur ta ruajnë namin e oxhakut. Kur rritet Herakliu Atena i
fal tesha në shenjë respekti për Zeusin, kurse perënditë tjerë e pajisin me armë duke
e ditur se heroin e presin shumë bëma, thotë miti. Për armët, dihet se ato janë ruajtur varur në mur te shqiptarët pas çastit kur ndërron jetë zoti i shtëpisë dhe “presin”
patriarkun e ri. Ndërkaq kujdesi për veshjen është tradicional dhe ky kujdes s’e ka
anashkaluar asnjë familje, pa marrë parasysh gjendjen materiale. Aq sa kanë pasur
mundësi, shqiptarët janë përpjekur ta bëjnë më të mirën për veshjen e fëmijëve, sipas traditës e me veshje tradicionale. Për këto kemi dëshmi nga përshkrimet dhe
pikturat e hershme që i kanë bërë të huajt. Është legjendar portreti i Bajronit me
kostume shqiptare i bërë nga piktori Tomas Filips. E jo vetëm.
Në kohën e pushtetit të patriarkut (në këtë rast të burrneshës) rrita e djemve ka pasur tri faza: e fëmijërisë, e trimnisë dhe përfundon në fazën e burrnisë. Për fazën e
parë dhe të dytë djemtë janë nën kujdesin e plotë të burrneshës, kurse në fazën e
burrnisë djemtë duhet t’u përmbahen vetë rregullave që i kërkon Kanuni prej tyre.
Djemtë e rritur, me vendimin e burrneshës do të lëshojnë mustaqe, do të pajisen me
takëmin e duhanit: uror, eshkë, kamish, kuti e letra duhani dhe do të mund të bëjnë
terjaqillëk. Varësisht nga rrethanat, ata edhe armatosen. Është edhe një kusht i
dorës së parë për ta: të martohen. Ata kështu praktikisht shpallen burra, që do të
thotë se e kanë kaluar moshën e trimnisë.
Pa marrë parasysh iniciacionin e djemve në “burrni”, pa marrë parasysh se ata martohen, burrnesha mbetet në fronin e prijësit familjar, për shkak se në çastin kur
“heq dorë nga të qenët grua” për t’u bërë burrneshë ajo e jep besën, një akt i shenjtë
për kohën. Kështu ajo e dëshmon seriozitetin e saj se do t’u bëjë ballë të gjitha sfidave që i kërkon burrnia. Pra, trimat e saj do të bëhen burra, por drita hyjnore si
oreol vazhdon t’i mbetet burrneshës. Ngjashëm si raportet e Atenës me heronjtë.
Heronjtë do të lavdërohen, do të këndohet guximi i tyre, mirëpo nuri i hyjnisë i
mbetet gjithmonë Atenës. Kështu do të rriten edhe djemtë, do të bëhen shpesh burra me emër e me nam, por nami atenian do t’i mbetet burrneshës që ka ditur të
ngrejë kësi burrash.
Njëherë bashkë me burrneshën djemtë do të dalin në log të burrave e pastaj dalëngadalë do të pavarësohen dhe do të përpiqen të sigurojnë një pozitë sa më të mirë
në shoqërinë patriarkale. Natyrisht do të synojnë të kenë një vend në log.

Antigonë malësore apo sakrificë për dashurinë ndaj familjes
Në mungesë të dokumenteve e të shkrimeve të ndryshme fenomeni i burrneshës
shihet ndryshe-ndryshe. Regjisori Enke Fezollari, i cili e ka vënë në skenën e Athinës tekstin e shkrimtares Elvira Dones e përshkruan burrneshën si “një lloj Antigone malësore e cila për hir të dashurisë dhe detyrës familjare zgjedh ‘të varroset’ për
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së gjalli brenda trupit të saj”53. Unë do të thosha se çështja është më komplekse.
Burrnesha është e detyruar të marrë përgjegjësi të madhe për mbrojtjen e familjes.
Ajo e merr përsipër barrën e virtytit, pra të burrnisë, që nuk është e lehtë as për burrat, për shkak se burrnia ka një varg rregullash. Ajo, përveç përgjegjësisë për familjen, në radhë të parë për trashëgimtarët meshkuj, pra për trimat, doemos duhet
të jetë e drejtë, e urtë, e vendosur dhe e guximshme, të ketë burrni (virtyte) si Atena
për shkak se duhet t’u gjendet pranë djemve, heronjve të dikurshëm, duke kërkuar
zgjidhje për çdo telashe morale, tradicionale, fizike a materiale, për çdo zënkë, nevojë jetësore a problem social. Ka edhe shembuj të tjerë të jetës së familjeve patriarkale të cilat sot vështirë kuptohen. Po këta kërkojnë punë terreni përmes së
cilës nga “lënda e parë” do të bëhej një strukturë, e cila do të ndihmojë që nga e kaluara e mbuluar me shtresa harrese të fillojë të fryhet si lumi e pastaj t’i vërshojë
me jetë copëzat e fjetura me qindra e mijëra vjet. Dhe, do të kishte qenë kënaqësi e
vërtetë të dalin shkëndijat nga ky material sepse “do të ringjallet” gëzimi jetësor i
cili ka bubulluar para mileniumeve.

Largësia e Apolonit dhe afërsia e Atenës ose largësia
e patriarkut dhe afërsia e burrneshës
Duke folur për perënditë e Olimpit, filologu klasik gjerman Valter Oto ndalet veçmas te largësia si veti e Apolonit dhe afërsia si veti e Atenës54. Dy shembuj që e
ilustrojnë këtë natyrë të largët janë vrasja e Pitonit nga ana e Apolonit prej së largu
dhe ndihma të cilën Apoloni ia jep Parisit kur e vret Akilin me shigjetë, sërish prej
së largu. Atenën, e cila gjithmonë u rri pranë heronjve duke e ofruar dorën e saj të
ndihmës, e karakterizon afërsia mund të nxjerrim ndonjë përfundim për traditën e
burrneshave në disa vise shqiptare dhe të Ballkanit perëndimor.
Kur një femër vendos të bëhet burrneshë, ajo rendit patriarkal në fakt i sjell si dhuratë karakteristikën themelore të Atenës, të cilën e vëren Valter Otoja e që është
afërsia. Afërsia, kuptohet, nuk shkon pa butësinë. Pa marrë parasysh se burrnesha
mund të bëhet pjesë e logut ku rrinë burrat me ashpërsinë dhe largësinë të cilën e
jep si karakteristikë Otoja për Apolonin, burrneshat kujdesen për rendin, për familjen, në mënyrë të veçantë për djemtë me tiparet e Atenës që ata, heronjtë e ardhshëm nga të cilët doemos ndonjëri do të bëhet pjesë e logut, ku zhvillohen lojërat e
kuvendimet e burrave, të shkëlqejnë kur sillen vendime me rëndësi për jetën e bashkësisë.
Kohëve të fundit logu ruhet vetëm në kujtimet e më të moshuarve. Në vend të logut
ka ardhur oda. Ky është një ndryshim, por institucioni i pleqnarëve ka mbetur i njëjtë. Oda zakonisht bëhet veç nga shtëpia në mënyrë që kur të tubohen burrat e fshatit ose të bashkësisë për të respektuar mysafirin ose për pleqnuar ndonjë problem të
jenë larg nga shtëpia ku rrinë gratë.
53
54

Zhako, Eleana, Hanadielli në Festivalin e Athinës, portali “Peizazhe të fjalës”, Tiranë, 7 gusht 2017
Oto, Walter, Bogovi Grčke, slika božanskog u zrcalu grčkog duha, AGM, Zagreb, 2004, f. 67
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Burrnesha në fakt është hija e Atenës në familje. Dhe, nuk ka dyshim se kur paraqitet Atena që në rastin tonë është burrnesha, përnjëherë shfaqet një rend, një renditje
e re, një renditje tjetër e gjerave në shtëpi, në të cilin sikur përhapet një ngrohtësi,
një afërsi. Por kjo rirenditje nuk do të thotë se mund të shkelen rregullat e kanunit.
Por ka diçka, del shpresa se respekti me frikë nga zoti i shtëpisë do të hollohet. Nuk
do të dëgjohet marshi i një Aresi nëpër oborrin e shtëpisë, por hapi i butë i Atenës.
Dhe do të ketë një drejtësi që e ngre shkallën e barabarësisë në familje. I bie që
burrnesha në njëfarë mënyre është Δίκη55 (Dike), epitet ky i Atenës, nga perëndesha e drejtësisë te grekët antikë.

Burrnesha një traditë e vjetër nga hapësira veriore etnike
shqiptare deri në Dalmaci
Historiani italjan Tulio Erber (Veronë, 1854 – Zarë, 23.03.1909), (të cilin e citon
Hajrudin S. Muja nga Nju Jorku të botuar në Revistën “Shenja” më datë 28 gusht të
vitit 2019), në monografinë për Arbëreshët e Zarës thotë se “në Shqipërinë turke ekzistonte adeti që disa gra vendosnin të silleshin si meshkuj dhe këtë qëllim e
shpallnin publikisht, por arbëreshët – thotë ai – nuk e njihnin fare këtë traditë [Stipçeviq: 2012]”. Pastaj Muja do të shtojë: “Konstatimi i Erberit është shumë i saktë.
Ata nuk dinin, duke qenë se arbëreshët ishin shpërngulur ndërmjet viteve 17261733 kryesisht nga Kraja, ku kurrë nuk kishte ngjarë diçka e tillë dhe as që kishin
dëgjuar për të”.
Ndërkaq Aleksandër Stipçeviqi në librin e tij ”Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa” duke folur për për burrneshat e thotë të kundërtën56: “Tullio Erber-i në monografinë e tij për arbneshët e Zarës e prek edhe çështjen e burrneshave në Arbnesh. Sipas tij në Shqipërinë turke ekziston një zakon që disa gra vendosin të sillen si
burra dhe këtë qëllim të tyre e vendosin publikisht. Vishen si burra, mbajnë armë,
bëjnë punë burrash etj. Erberi në fund të përshkrimit të tij të shkurtër të këtij zakoni
përfundon: Këtë zakon interesant, natyrisht, arbneshët tonë fare nuk e njohin.
“Duket se, prof. Erberi, megjithatë nuk ka pasur plotësisht të drejtë”, thotë akademiku Aleksandër Stiçeviq, “sepse gra të tilla ka pasur në Arbnesh edhe në të kaluarën jo të largët, prandaj doemos do të kenë pasur edhe në kohën kur ai ka mbledhur
të dhëna etnografike dhe të dhëna të tjera për arbneshët”.
Në këtë temë është edhe drama e shkrimtarit arbnesh Josip Vladoviq Rela me titull
“Nita” që e trajton këtë motiv, të burrneshave, përmbajtjen e shkurtër të së cilës e
jep Stipçeviqi57. Nita një vajzë që e ka dhënë besën para pleqve të fshatit se nuk do
të martohet dhe do të sillet si burrë, që do të thotë se do të bëhet burrneshë, për
shkak se turqit ia kishin vrarë të atin, kurse të dashurin e saj Zefin e kishin çuar në
55

Dike, perëndesha e drejtësisë te grekët e lashtë. Tiparet e kësaj perëndeshe i ka pasur edhe Atena
dhe shpeshherë këtë emër e ka pasur si epitet Atena Dike.
56
Stipčević, Aleksandar, Tradicijaska kultura zadarskih arbanasa, Ibis Grafika, Zagreb, 2011, f. 80
57
Ibidem, f. 81
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luftë në Persi. Ndërkohë Zefi kthehet dhe shkon në Zarë pas Nitës. Nita që bën jetë
burri e që në fakt është femër, e gjetur midis dashurisë së madhe dhe besës që nuk
mund të thyhet, ajo zgjidhjen e gjen te vetëvrasja58. Këtu në fakt përzihen gjurmët e
zbehta të tri miteve - Afërdita si perëndeshë e dashurisë që e lidhin Nitën për Zefin,
pastaj Hera59 motër dhe grua e Zeusit (një perëndeshë të cilën e kanë adhuruar pellazgët), si mbrojtëse e martesës dhe oxhakut familjar, e cila e drejton rrugën jetësore të femrës prej fëmijërie e deri në pjekuri dhe Atena si perëndeshë e cila me kujdesin më të madh e ka mbrojtur virgjininë. Te Nita mund të duken të luhatshme
këto gjurmë, por besa e saj e dhënë para pleqve si betim i shenjtë që njëherë jepet e
mbahet përgjithmonë pa mundësinë për ta shkelut është ajo që lidhet me dymbëdhjetëshin mitik të logut e të Olimpit
Në veri të Shqipërisë, në Kosovë, në Mal të Zi, Hercegovinë e Dalmaci do të ketë
më shumë material të që lidhen me mitet dhe veçmas me këto gjurmë që ka lënë
tradita e popujve antikë në këto anë. Në këtë kontekst do të ishin me rëndësi kërkimet e gjurmëve që ka lënë Atena, si një hyjni shumë e veçantë e panteonit helen.
Një shembull që ta përkujton Atenën është fenomeni i burrneshës që ka qenë e që
është i pranishëm aty-këtu edhe në ditët e sotme, veçanërisht te shqiptarët, ku duken disa ngjashmëri në qëndrimet shoqërore e morale të kësaj perëndeshe me ato të
burrneshave.

Mitet tona në humnerën e harresës
Në Mesjetë popullit shqiptar i është ndaluar arsimi në gjuhën amtare nga të gjithë
okupatorët që kanë ardhur. Si pasojë pak mite shqiptare janë ruajtur dhe ato janë
shënuar shumë vonë. Pjesën më të madhe të tyre e ka gllabëruar harresa. Në këtë
mënyrë popujt që e kanë pasur shkrimin në gjuhët e tyre dhe që e kanë kontrolluar
administratën e tyre në hapësirat tona etnike kanë sajuar plot të pavërteta për ne për
t’i arsyetuar synimet e tyre grabitqare e pushtuese. Kurse ne kemi mbetur pa njohuri të mjaftueshme për trashëgiminë tonë. Nga ana tjetër shumë studiues të huaj më
shpesh zakonet tona i trajtojnë më shumë si ekzotikë. Dhe, me paragjykime. Megjithatë “kurrë nuk është vonë”. Ia vlen që nëpër rrjetën tonë arsimore e mbarëshqiptare të bëhen përpjekjet e para të organizuara dhe ato të kërkohen nëpër zona të
thella, të krahasohen me atë që është ruajtur ndër arbëreshë që ta plotësojmë aq sa
mundet këtë boshllëk shumë të rëndësishëm shpirtëror.

Përfundim
Sa është tërheqëse bota e mitit, çfarë fantazie na ka mbetur si “dhuratë” nga shumë
breza që kanë jetuar me mileniume para nesh, çfarë formash e përmbajtjesh poetike
58

Ibidem, f. 81
Срејовић, Александар; Цермановић, Александра, Речник грчке и римске митологије, Српска
књижевна задруга, Београд, 1992, f. 459
59
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na kanë lënë – është një mrekulli sepse e gjithë kjo materie sot ka prodhuar një
shumësi metaforash, simbolesh dhe termash. Aq sa janë ruajtur mitet, me siguri
shumë, shumë më tepër janë zhdukur, kanë mbetur fshehtësi të cilat i ka gllabëruar
humnera e pafundme e harresës. Duke lexuar librin e Osman Gashit “Miti dhe romantizmi evropian” ma rikujtoi mitin i cili thotë se Prometheu e ka krijuar njeriun
prej balte e të cilit, pastaj, Atena i fal frymën dhe shpirtin60. Ja kjo është Atena. Nj
perëndeshë që falë frymë e shpirt, një hyjni që gjithmonë u shtrin dorën e ndihmës
guximtarëve, trimave e heronjve, është ajo që i ka shpikur veglat dhe mjetet më të
dobishme për amvisninë që t’u ndihmojë grave dhe almiset e mjetet për bujqësinë
dhe për tregtinë, është ajo që e rrumbullakon përsosmërinë e mitit antik grek duke
dalë si pasqyrë e jetës së shoqërive të lashta në kohën e kalimit nga matriarkati në
patriarkat. Disa nga tiparet e saj duken si gjurmë të zbehta në hapësirat tona, në
traditën tonë të kohës së Kanunit.
Shtylla e mitit që flet për Atenën, pa dyshim, është urtia. Aristidh Kola mirë e ka
vënë re se Atena asnjëherë nuk ka qenë foshnjë dhe fëmijë. Urtia, thotë ai, nuk ka
moshë fëmijërore. Urtia lindet nga koka e njeriut me përvojë dhe nuk ka faza pjekurie, por del e rrumbullakuar me të gjitha nishanet e veta. Pikërisht siç ka dalë
Atena nga koka e Zeusit. Prandaj Atena i përmbahet më së shumti urtisë dhe si e
tillë ajo me maturi dhe me kujdes i kryen detyrimet e saj.
Në këtë kontekst edhe burrnesha si e tillë “lindet” si e pjekur, kurse praktikisht e
kaluara e saj sakrifikohet, sepse bëhet mbrojtëse burrërore e familjes, siç ka qenë
edhe Atena mbrojtëse e polisit dhe e mbarë Atikës, por edhe e rendit patriarkal.
Por, duhet theksuar se miti i Atenës paraqet sfidë dhe vështirësi për shkak të faktit
se ajo krahas Zeusit, ndoshta është figura më e ndërlikuar midis perëndive të Olimpit. Nuk është fare i lehtë edhe shpjegimi i fenomenit të burrneshave, të cilin e kanë
“prodhuar” rrethanat e vështira të popullit tonë, i cili më parë ka pranuar të jetojë i
izoluar, por vetë në lirinë e vet që e kodifikuar vet se sa të jetojë në zgjedhën e të
huajve, prej të cilëve përveç ndjekjeve, shndërrimeve, pastrimeve etnike e asimilimeve të dhunshme, të mira të tjera fort nuk ka parë.
Krejt në fund vlen të theksohet se burrnesha nuk kanë dalë vetëm nga pjesëtarët e e
fesë myslimane, por ato i gjejmë njësoj edhe te pjesëtarët e fesë katolike. Kjo sa
për t’i hequr dilemat se ato janë huazime nga të tjerët, nga lindja.
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SEFER TAHIRI
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

STATUSI JURIDIK-KUSHTETUES I SHQIPTARËVE
NË MAQEDONINË E VERIUT
ABSTRAKT
Në këtë punim shkencor trajtojmë përkufizimin e shqiptarëve në Maqedoninë e
Veriut në sistemin juridik- kushtetues, që nga koha e Republikës së Krushevës,
periudha e KAÇKM-së, periudha e komunizmit, fillet e pluralizmit demokratik, e
deri te firmosja e Marrëveshjes së Ohrit, si një dokument që i dha fund konfliktit
të armatosur në vitin 2001 dhe i cili ka mbështetje ndërkombëtare. E analizojmë
këtu edhe statusin kushtetues të shqiptarëve pas Marrëveshjes së Ohrit, përkatësisht periudhën deri te ndryshimet kushtetuese pas Marrëveshja e Prespës.
Punimi fokusohet në çështjen se si dokumentet themeltare të shtetit të Maqedonisë së Veriut dhe, më vonë, edhe Kushtetuta e vitit 1974, e përkufizon shtetformësinë, konkretisht elementët konstituivë të saj.
Në mënyrë krahasimtare analizohet përkufizimi i Maqedonisë si shtet dhe vendi i
shqiptarëve në Kushtetutën e vitit 1991 dhe në atë të vitit 2001, që ishte rezultat i
konfliktit të armatosur, duke analizuar Preambulën, që del nga Marrëveshja e
Ohrit. Ky dokument i rëndësishëm për historinë bashkëkohore të Maqedonisë së
Veriut dhe të ardhmen e saj shihet në dimensionin analogjik me dokumentet e
KAÇKM-së, Kushtetutën e vitit 1974 dhe atë të vitit 1991.
Kushtetuta e vitit 1991 kishte koncept etnik, ndërsa shqiptarët dhe të tjerët i
trajtonte si nacionalitete. Shtjellohet këtu edhe koncepti i ndërtimit të shtetit sipas
Marrëveshjes së Ohrit, përkatësisht sa garantohet koncepti mbietnik ose ndëretnik, sa shtyllat e saj e promovojnë frymën e tolerancës ndëretnike dhe ndërfetare
dhe, mbi të gjitha, sa respektohet fryma e saj nga qytetarët, nga subjektet politike,
institucionet e shtetit dhe aktorët e tjerë shoqërore.
Një segment i veçantë i kushtohet angazhimit të faktorit ndërkombëtar në arritjen
e kësaj marrëveshjeje dhe zbatimin e saj, si dhe menaxhimin e dallimeve mes elitës politike që i përfaqëson maqedonasit dhe asaj që i përfaqëson shqiptarët.
Po, ashtu në këtë punim shtjellohet se si kjo marrëveshje jep kontribut në kohezionin social dhe ndëretnik në Maqedoni, si një dokument që ka garantuar paqen
dhe stabilitetin, ndërsa sot garanton ndërtimin e Maqedonisë së Veriut si shtet
shumetnik dhe shumëkulturor. Ndërkaq, devijimet që i bëhen asaj me ose pa vetëdije, interpretohen si shkas që u jepet forcave të caktuara politike dhe shoqërore
në Maqedoni për të imponuar kërkesa dhe projekte për një Marrëveshje të re
politike shqiptaro-maqedonase.

*
**
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Hyrje
Maqedonia e Veriut, si shtet, ka bërë rrugëtim jo të lehtë deri në arritjen e
pavarësisë së saj të plotë dhe konsolidimin e saj si shtet sovran dhe i mëvetësishëm.
Duke qenë shtet heterogjen në kuptimin etnik, por edhe fetar, atë e kanë përcjellë
batica dhe zbatica të shumta, debate politike pa fund, tensione ndëretnike, protesta
të njërës dhe palës tjetër, madje edhe konflikt i armatosur, i rezultuar me dokument
paqësor.
Përkufizimi i saj juridik-kushtetues, që nga koha e mbajtjes së Këshillit Antifashist
Çlirimtar Kombëtar të Maqedonisë, e deri te firmosja e Marrëveshjes së Ohrit, si
një dokument me mbështetje ndërkombëtare, shpesh është parë nga qytetarët
shqiptarë, por edhe nga të tjerët, si përpjekje për "pronësimin" e Maqedonisë,
përkatësisht shtetformësisë së saj nga shumica maqedonase.
Dokumentet themeltare të shtetit bashkëkohor të Maqedonisë së Veriut (Kushtetuta
e vitit 1946, ajo e vitit 1974, Kushtetuta e vitit 1991, madje edhe ajo e vitit 2001) e
kanë përkufizuar atë si shtet të kombit maqedonas, ndërsa pjesëtarët e kombeve
tjera, rrjedhimisht edhe shqiptarët, janë trajtuar me përkufizime unikale dhe
jokonvencionale kushtetuese, madje shumë pak të njohura edhe në të drejtën
ndërkombëtare.

Manifesti i Krushevës
Shtetësia e Republikës së sotme të Maqedonisë nuk ka kontinuitet të drejtpërdrejtë
me Republikën e Krushevës. Por, meqë baza e shtetndërtimit të saj, sipas
kushtetutave të këtij vendi, lidhet shpesh me këtë formacion me premisa shtetërore,
i quajtur republikë, dhe më shumë për shkak të vlerës historike dhe pozicionit të
shqiptarëve në kuadër të saj, e marrim në shqyrtim dokumentin e quajtur Manifesti
i Krushevës, që ka lindur nga Kryengritja e Ilindenit.
Kjo kryengritje për çlirimin e popullit maqedonas, popullit shqiptar dhe popujt e
tjerë nga pushteti osman ka ngjarë më 2 gusht të vitit 1903. Më 3 gusht, pas çlirimit
të Krushevës, ka filluar konstituimi i pushtetit të ri revolucionar-demokratik
popullor, që në historiografi njihet si Republika e Krushevës, e cila ka zgjatur 10
ditë, pra deri më 13 gusht të vitit 1903.
"Në periudhën e kryengritjes së Ilindenit në vitin 1903, kur përbrenda saj ishin
osmanlinjtë, populli maqedonas dhe pjesëtarët e kombeve të tjerë, të cilët kanë
jetuar në territorin e Maqedonisë arritën të krijojnë një Republikë të bazuar në
parime demokratike. Parimet demokratike ishin të përfaqësuara në Kushtetutën e
Republikës së Krushevës. Kuvendi Kombëtar ishte i përbërë nga 60 përfaqësues të
të gjitha përkatësive (20 maqedonas, 20 vllahë dhe 20 shqiptarë) dhe ishte zgjedhur
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qeveria e përkohshme gjashtë anëtarëshe”1. Menjëherë pas kësaj është zgjedhur një
këshill, ndërsa kryetar këshilli zgjodhën Nikolla Karevin, i cili e shpalli Republikën
e Krushevës, në të cilën për herë të parë në histori maqedonasit, vllahët dhe
shqiptarët zgjodhën qeveri të përbashkët. Ajo që duhet veçuar është se Qeveria e
përkohshme iu drejtua qytetarëve me Manifestin e Krushevës, me të cilin popullata
thirrej në bashkëjetesë dhe luftë të përbashkët për çlirim nga robëria, që ishte një
shenjë e bashkëjetesës dhe trajtimit të barabartë të të gjithëve.2

Dokumentet e KAÇPM-së
Maqedonia e Veriut subjektivitetin e saj juridik-shtetëror me atributet e tij e fitoi
më 2 gusht të vitit 1944, kur në manastirin Prohor Pçinski u mbajt Kuvendi
Antifashist për Çlirimin Popullor të Maqedonisë. Në Kuvend ose KAÇPM u
miratua Deklarata për të drejtat themelore të qytetarit të Maqedonisë demokratike.3
Në nenin 1 të Deklaratës thuhet:
1. Të gjithë qytetarët e shtetit federativ maqedonas janë të barabartë para ligjeve,
duke mos parë kombësinë e tyre, gjininë, racën dhe besimin fetar.
2. Pakicave kombëtare në Maqedoni iu sigurohen të drejtat dhe jeta e lirë
kombëtare.
Në Manifestin e Kuvendit të parë të KAÇKPM-së drejtuar "kombit maqedonas,
kombësive në Maqedoni dhe emigracionit maqedonas" ekziston thirrja drejtuar, siç
qëndron në dokument, "vëllezërve arnautë (në fakt shqiptarëve), turq dhe vllahë".
Në të thuhet se "pjesa më e rëndë kaloi (mendohet në luftën v.j) dhe se interesat e
popujve tanë janë të njëjta". Aty theksohet se bijtë e shqiptarëve, turqve dhe
vllahëve kanë marrë pjesë në ushtrinë maqedonase dhe kanë marrë vende
komanduese, ndërsa luftëtarët e Luftës Nacional- Çlirimtare kanë marrë pjesë në
Kuvendin e Parë Popullor Maqedonas, i cili proklamon barazinë e të gjitha
kombësive në Maqedoni. Përmes kësaj thirrjeje kërkohej që të mobilizohen të
gjitha forcat në Maqedoni që të realizohen parimet e KAÇKPM-së, ndërsa u bëhej
thirrje që të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në luftën kundër okupatorit, që të
mund të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në ndërtimin e Maqedonisë së lirë –
atdheu i lirë i të gjitha kombësive.4

1

Historia e parlamentarizmit në Мaqedoni (dokument i punuar në kuadër të projektit "Vendosja dhe
zhvillimi i Institutit Parlamentar" të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë), i disponueshëm në
linkun https://www.sobranie.mk/content/Парламентарен институт/Историја на парламентаризамALB.pdf, Shkup, 2014, akces më 16.05.2020.
2
Dokumenti Manifesti i Krushevës, i plotë është i disponueshëm në linkun https://www.cooltura.mk/
kultura_i_nauka/krushevski-manifest/, akces më 16.05.2020.
3
Dokumentet e KAÇPM-së (dokumente për krijimin e pushtetit popullor dhe zhvillimin shtetërorjuridik të Republikës Soacialiste të Maqedonisë), Arkivi i Maqedonisë së Veriut, Shkup, 1984.
4
Ibid
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Ballina e vëllimit KAÇKPM- Dokumente dhe Deklarata për te drejtat themelore të qytetarit të
Maqedonisë demokratike

Pastaj, më 4 gusht të vitit 1944, u publikua Shpallja e Komitetit Qendror të Partisë
Komuniste të Maqedonisë drejtuar kombit maqedonas, siç thuhej, kombësive të
Maqedonisë dhe Ushtrisë Nacional-Çlirimtare për mbajtjen e Kuvendit të parë të
KAÇKPM-së5. Në të thuhej:
Shqiptarë, turq, vllahë dhe hebre
Shteti i ri maqedonas është edhe shteti Juaj. Ajo është e bazuar mbi parimet e
vëllazërimit midis të gjithë kombësive që jetojnë në vendin maqedonas. Në themelet
e saj, është krijuar barazia luftarake, e farkëtuar midis Jush dhe maqedonasve në
luftën e sotme nacional- çlirimtare kundër okupatorëve fashistë. Por për këtë atdhe
të ri- shtetin maqedonas në Jugosllavinë demokratike dhe federative- Ju duhet të
kontribuoni edhe më tej. Në radhë të parë nuk duhet tu lejoni okupatorëve fashistë
tu bëjnë xhelatë mbi vëllezërit tuaj, të cilët tashmë tre vite derdhin gjak për lirinë
tuaj dhe të tyre. Bëhuni pjesë e Ushtrisë Nacional-Çlirimtare të Maqedonisë e cila
është edhe ushtria Juaj. Të dini se sa do të luftoni sot, aq të drejta do të keni nesër.
Populli në Maqedoni për secilin do të pyes se ku ka qenë dhe kujt i ka shërbyer.

5

Ibid
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Pas Luftës së Dytë Botërore, Kuvendi Kushtetues i Republikës Popullore të
Maqedonisë më datën 31 dhjetor të vitit 1946 e miratoi Kushtetutën e parë të
Maqedonisë.6

Gazeta zyrtare e Republikës Popullore të Maqedonisë, e botuar më 1 janar të vitit 1947

6

Gazeta Zyrtare e Republikës Popullore të Maqedonisë (viti i tretë i botimit), numri 1, e botuar më 1
janar të vitit 1947.
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Ky akt juridik në nenin 12 i trajton shqiptarët dhe të tjerët, duke i cilësuar si pakicë
kombëtare.
Neni 12
Pakicat kombëtare në Republikën Popullore të Maqedonisë kanë të drejtën për
mbrojtjen e zhvillimit të tyre kulturor dhe të drejtën e lirë të përdorimit të gjuhës së
tyre.

Kushtetuta e vitit 1974

Rendi kushtetues i Maqedonisë përjeton ndryshime rrënjësore në vitin 1974, siç
ndodhën në tërë ish Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Këto
ndryshime sollën cilësi të re në marrëdhëniet ndëretnike, duke hapur mundësi
juridike për realizimin e disa të drejtave kolektive të shqiptarëve. Një ndër to ishte
ajo e shkollimit të lartë në kuadër të Akademisë Pedagogjike, në të cilën pas dy
viteve studime diplomonin mësuesit e grupit klasor dhe arsimtarët e lëndëve të
ndryshme, që i mësonin nxënësit e shkollave fillore nga klasa e pestë deri në të
tetën.
Kushtetuta e ndryshuar u miratua më 25 shkurt të vitit 1974 (Gazeta zyrtare, numri
7 i vitit 1974). Kjo kushtetutë në aspektin formal juridik garantonte barazi të plotë
të shqiptarëve duke i emërtuar si kombësi.7
Kombi maqedonas, së bashku me kombësitë në Maqedoni, në luftën e përbashkët
nacional-çlirimtare së bashku me kombet dhe kombësitë tjera jugosllavë, e krijoi
Republikën Socialiste të Maqedonisë, si shtet nacional i kombit maqedonas dhe
shtet i kombësisë shqiptare dhe turke në të, në të cilën u realizuan aspiratat
historike të kombit maqedonas për liri kombëtare dhe mëvetësi shtetërore, të
kombësive për barazi dhe të popullit punonjës dhe të gjithë njerëzve punonjës për
shoqëri socialiste.

7

Kushtetuta e Republikës Socialiste të Maqedonisë e vitit 1974 , i disponueshëm në linkun https://
www.marxists.org/makedonski/istorija/makedonija/ustav-srm1974/05.htm>, akces më 16.3.2019.
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Gazeta zyrtare e Republikës Socialiste të Maqedonisë, e botuar më 25 shkurt të vitit 1974.
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Nëse i referohemi të drejtës ndërkombëtare për një popullatë të caktuar që ka
përkatësi të ndryshme etnike nga shumica apo kombi shtetformues, garantohet
statusi i pakicës etnike apo minoritetit. Në të vërtetë, në ish sistemin komunist në
Jugosllavi shqiptarët e Kosovës dhe viseve të tjera të ish federatës, përfshirë edhe
Maqedoninë e Veriut së bashku me hungarezët e Vojvodinës, të vetmit e gëzonin
statusin e kombësisë. Ishte ky një term i shpikur nga klasa politike e asaj kohe, i
panjohur në të drejtën ndërkombëtare, i cili jo vetëm që nuk ka bazë juridikendërkombëtare, por nuk ka bazë as linguistike-semantike.
Aty në nenin një dhe dy saktësohet barazia juridike- kushtetuese për shqiptarët dhe
turqit.
Neni 1
Republika Socialiste e Maqedonisë është shtet kombëtar i kombit maqedonas dhe
shtet i kombësisë shqiptare dhe turke në të, e bazuar mbi sovranitetin e popullit
mbi pushtetin dhe vetëqeverisjen e klasës punëtore dhe të gjithë njerëzve punonjës
dhe bashkësisë vetëqeverisëse socialiste demokratike të njerëzve punonjës dhe
qytetarëve, të popullit maqedonas dhe të barabartëve me të, kombësia shqiptare
dhe turke.
Në kapitullin e 11-të të Kushtetutës me titull "Barazia e kombësive" thuhet qartë
"kombi maqedonas dhe kombësitë në Republikën Socialiste të Maqedonisë kanë
barazi dhe kanë të drejta dhe detyrime." (neni 177).
Sipas Kushtetutës së vitit 1974, gjuha shqipe dhe turke kanë pasur statusin e gjuhës
zyrtare.8
Neni 178
Çdo kombësie i garantohet e drejta që lirisht të përdor gjuhën e vet, të shpreh dhe
zhvillojë kulturën e vet dhe të formojë institucione dhe organizata që i sigurojnë
këto të drejta. Kombësitë kanë të drejtë të përdorin flamurin e kombësisë.
Gjithashtu sipas Kushtetutës së Republikës Socialiste të Maqedonisë, në
vendbanimet, në të cilat jetojnë siç thuhej kombësitë "edukimi dhe arsimimi i
pjesëtarëve zhvillohet në institucione edukative dhe shkolla përkatësisht në klasa,
në të cilat edukimi dhe arsimimi zhvillohet në gjuhën e kombësisë përkatëse." Në
jetën publike dhe shoqërore, në rajonet ku kanë jetuar pjesëtarët e kombësive,
gjuha dhe alfabeti i kombësive kanë qenë të barabarta me gjuhën maqedonase.
Gjuhët e kombësive janë përdorur edhe në procedurat pranë organeve shtetërore
dhe institucionet që kryenin autorizime publike.

8

Ibid
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Kushtetuta e vitit 1991
Nëse Kushtetuta e vitit 1974 kishte qasje të avancuar ndaj të drejtave kolektive,
përkatësisht statusit të shqiptarëve dhe turqve, Kushtetuta e vitit 19919, e miratuar
pas referendumit të 8 shtatorit të vitit 1991, të cilin shqiptarët e bojkotuan,
popullatën shqiptare dhe pjesëtarët e kombeve të tjera që jetojnë në Maqedoni, i
emërton me termin e ri kushtetues-juridik nacionalitet. Me siguri si relikt i
socializmit, pasi termi i ri ka kuptimin e ngjashëm me kombësi. Politika
neokomuniste, duke tentuar që shqiptarët t'i denigrojë kolektivisht në aspektin
kushtetues, për shkak të fuqisë së tyre politike (numrit të deputetëve – gjithmonë
mbi 20 në Kuvendin e Maqedonisë), për shkak të pranisë demografike (me
regjistrimin e fundit në vitin 2002 shqiptarët përbëjnë zyrtarisht 25.17 për qind),
por edhe për shkak të fuqisë reale ekonomike që kanë, nuk ua njohu statusin e
kombit shtetformues. Por, edhe duke mos dashur t'i trajtojë si pakicë u përcaktua
për një zgjidhje hermafrodite ose hibride në përkufizimin e tyre në aktin më të lartë
juridik. Nëse termi kombësi ishte shpikje e komunizmit, termi nacionalitet ishte
shpikje e gjeneratës politike paskomuniste, i cili vlente për shqiptarët dhe turqit,
por edhe për vllahët, romët, boshnjakët, serbët. Terminologjia e përdorur juridikekushtetuese në monizëm, por edhe ajo e Kushtetutës së vitit 1991 ishin miratuar pa
bekimin e shqiptarëve, edhe pse ka pasur funksionarë të caktuar shqiptarë në
komunizëm, të cilët janë pajtuar me këtë formulim. Megjithatë formulimet e këtilla
nuk kanë pasur asnjëherë mbështetje tek opinioni publik shqiptar në Maqedoninë e
Veriut.

9

Kushtetuta e Рepublikës së Maqedonisë, e miratuar në vitin 1991 është e disponueshme në linkun
https://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx, akces më 15.04.2020.
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Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, e botuar më 22 nëntor të vitit 1991

Në pjesën hyrëse të Kushtetutës të vitit 1991 thuhet:
Duke u nisur nga trashëgimia historike, kulturore, shpirtërore dhe shtetërore e
popullit maqedonas dhe nga lufta e tij shekullore për liri kombëtare dhe sociale
dhe për krijimin e shtetit të vet, e veçanërisht nga traditat shtetërore juridike të
Republikës së Krushevës dhe vendimet historike të KAÇKM-së dhe kontinuitetit
kushtetues juridik të shtetit maqedonas si republikë sovrane në Federatën
jugosllave, nga vullneti lirisht i shprehur i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë
në referendumin e 8 shtatorit, 1991, si dhe nga fakti historik se Maqedonia është
konstituuar si shtet kombëtar i popullit maqedonas, në të cilin sigurohet barazia e
plotë qytetare dhe bashkëjetesa e përhershme e popullit maqedonas me shqiptarët,
turqit, vllahët, romët dhe kombësitë e tjera që jetojnë në Republikën e Maqedonisë.
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Përderisa gjuha shqipe, si gjuhë zyrtare garantohet vetëm në nivel lokal (komunal),
krahasuar me Kushtetutën e vitit 1974, tani kemi restriksion sa i përket kësaj fushe.
Njësoj si në dokumentet e KAÇKM-së, gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj ruajnë
ekskluzivitetin e gjuhës së vetme zyrtare në tërë territorin e vendit dhe në të gjitha
nivelet.
Neni 7
Në Republikën e Maqedonisë gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i
saj cirilik. Në njësitë e vetëadministrimit lokal, në të cilat shumicë janë pjesëtarët e
nacionaliteteve, në përdorim zyrtar krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik,
janë edhe gjuha dhe alfabeti i nacionaliteteve, në mënyrë të përcaktuar me ligj.
Në njësitë e vetëadministrimit lokal, në të cilat në numër të konsiderueshëm jetojnë
pjesëtarët e nacionaliteteve, në përdorim zyrtar krahas gjuhës maqedonase dhe
alfabetit cirilik, janë edhe gjuha dhe alfabeti i nacionaliteteve, në kushte dhe në
mënyrë të përcaktuara me ligj.
Neni i vetëm që në mënyrë të veçantë garanton mbrojtjen formale- juridike të
identitetit të nacionaliteteve (shqiptarëve, turqve dhe të tjerëve) është neni 48.10
Neni 48
Pjesëtarët e kombësive kanë të drejtë që lirisht t’i shprehin, kultivojnë dhe
zhvillojnë identitetin e tyre dhe veçoritë kombëtare. Republika ua garanton
nacionaliteteve mbrojtjen e identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar.
Pjesëtarët e nacionaliteteve kanë të drejtë të themelojnë institucione kulturore dhe
artistike, shoqata shkencore dhe shoqata të tjera me qëllim të shprehjes, kultivimit
dhe zhvillimit të identitetit të tyre.
Pjesëtarët e nacionaliteteve kanë të drejtë për mësim në gjuhën e tyre në arsimin
fillor dhe të mesëm, në mënyrën e përcaktuar me ligj. Në shkollat, në të cilat
arsimimi zhvillohet në gjuhën e nacionalitetit, mësohet edhe gjuha maqedonase.
Kushtetuta e miratuar më 17 nëntor të vitit 1991 nuk u votua nga deputetët
shqiptarë, të cilët në momentin e votimit qëndruan në sallë, por e respektuan
vendimin e kryesive të dy partive të atëhershme të shqiptarëve, Partia e
Prosperitetit Demokratik (PPD-ja) dhe Partia Demokratike Popullore (PDP-ja), që
të bojkotohet votimi i aktit më të lartë juridik të shtetit11. Kjo kushtetutë vite me
radhë, deri në arritjen e Marrëveshjes së Ohrit, nuk do të ketë legjitimitet tek
shqiptarët, ndërsa nga forcat opozitare të shqiptarëve, sidomos nga Partia e
Prosperitetit Demokratik të Shqiptarëve (PPDSH-ja) e, më vonë, Partia
Demokratike Shqiptare (PDSH-ja), do të shihet si gjenerator i krizës ndëretnike në
Maqedoni.
10

Ibid
Zeqirja Rexhepi, Zhvillimet politiko- shoqërore te shqiptarët në Maqedoni 1990- 2001, Tringa
Design, Tetovë, 2005.
11
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Elita politike shqiptare, edhe pse merrte pjesë në pushtet, si PPD-ja (në vitet 19921998), ashtu edhe PDSH-ja (në vitet 1998-2002), e kontestonin rendin kushtetues
të Maqedonisë paskomuniste dhe kështu kishin akumuluar pakënaqësi te një pjesë
e madhe e popullatës shqiptare.
Edhe pse viti 2001 nga elita politike maqedonase (VMRO-DPMNE-ja) dhe
shqiptare (PDSH-ja) cilësohej si relaksues në dimensionin ndëretnik, ndodhi
konflikti i armatosur midis një grupacioni të armatosur të shqiptarëve, i njohur me
emrin Ushtria Çlirimtare Kombëtare, me forcat ushtarake dhe policore shtetërore.
Dëshmi se në vitin 2001 vendi po realizonte reformat e kërkuara për integrim
euroatlantik, elitat politike theksonin prillin e vitit 2001. Pas përfundimit të
suksesshëm të negociatave në Samitin e Zagrebit, më 24 nëntor të vitit 2000, në 9
prill të vitit 2001 në Luksemburg u nënshkrua Marrëveshja e Stabilizimit dhe
Asocimit. Me këtë Marrëveshje palët lejojnë që të hyjë në fuqi tregtia dhe çështjet
që kanë të bëjnë me tregti, në kuadër të MSA-së. Por, pavarësisht relaksimit që
shfaqej nga elitat politike, më 16 shkurt të vitit 2001 nisi konflikti në Maqedoni, që
zyrtarisht do ta ketë fundin me firmosjen e Marrëveshjes së Ohrit.
Si çdo konflikt, edhe ky i Maqedonisë së Veriut, përfundoi me marrëveshje
paqësore, e arritur në tavolinën e negociatave dhe e cila përkufizohet si kompromis,
nga e cila palët ngelën të pakënaqura. Marrëveshja paqësore12 u arrit në gusht të
vitit 2001, pas negociatave në Ohër mes presidentit të atëhershëm, Boris
Trajkovski, katër partive kryesore në Maqedoninë e Veriut (VMRO-DPMNE,
LSDM, PPD dhe PDSH) dhe me lehtësimin e dy përfaqësuesve ndërkombëtarë: atij
të SHBA-së, Xhejms Perdju dhe atij të Bashkimit Evropian, Fransoa Leotar.
Dokumenti i ri garantonte që shteti bashkëkohor i Maqedonisë duhet të sigurojë
vazhdimisht që Kushtetuta e tij tërësisht t'i plotësojë nevojat e të gjithë qytetarëve
të tij, në pajtim me standardet më të larta ndërkombëtare. Kjo marrëveshje avancoi
statusin juridik-kushtetues të shqiptarëve në bashkësi (etnike), ndërsa në ligje të
veçanta shqiptarët nuk përmenden në mënyrë të qartë dhe precize, por në mënyrë jo
të drejtpërdrejtë si pjesëtarë të bashkësisë, që përbën mbi 20 për qind te popullatës
në Maqedoni.

12
Marrëveshja e Ohrit është firmosur në gjuhën angleze, dokumenti është i disponueshëm në linkun
https://web.archive.org/web/20070113074850/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/
police_and_internal_security/OHRID%20Agreement% 2013august2001.asp, akces më 13.05.2020.
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Dokumenti i firmosur i Marrëveshjes së Ohrit më 13 gusht të vitit 2001

Edhe pse varianti i parë i Preambulës së Kushtetutës, e miratuar më 16 nëntor të
vitit 2001, që derivoi nga Marrëveshja e Ohrit kishte koncept qytetar, preambula e
re e Kushtetutës13 i përkufizon si "pjesë e popullit shqiptar", ngjashëm si edhe
turqit, serbët, boshnjakët, romët dhe vllahët.

Preambula e Kushtetutës së vitit 2001
Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli maqedonas, si dhe qytetarët të cilët
jetojnë brenda kufijve të saj të cilët janë pjesë e popullit shqiptar, popullit turk,
popullit vllah, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak e të tjerë, duke e marrë
përsipër përgjegjësinë për të tashmen dhe të ardhmen e atdheut të tyre, të vetëdijshëm dhe mirënjohës ndaj paraardhësve të tyre për viktimat dhe përkushtimin e
përpjekjeve të tyre dhe luftës për krijimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Maqedonisë, dhe përgjegjës para gjeneratave të ardhshme për ruajtjen dhe zhvillimin e
të gjithë asaj që është e vlefshme nga trashëgimia e pasur kulturore dhe bashkëjetesa në Maqedoni, të barabartë në të drejtat dhe detyrimet e tyre për të mirën e
përbashkët – Republikës së Maqedonisë - në përputhje me traditën e Republikës së
Krushevës dhe vendimet e KAÇKM-së dhe të referendumit të 8 shtatorit të vitit
13
Vendimi për shpalljen e amendamenteve IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII dhe XVIII të Kushtetutës së Maqedonisë u miratua më 16 nëntor të vitit 2001. I disponueshëm
në linkun https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Ustavna Rmizmeni.pdf, akces më 13.10.2018
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1991, vendosën ta konstituojnë Republikën e Maqedonisë si shtet të pavarur, sovran, me qëllim që të vendoset dhe forcohet sundimi i së drejtës, që të garantohen të
drejtat e njeriut dhe liritë qytetare, të sigurohet paqja dhe bashkëjetesa, drejtësia
sociale, mirëqenia ekonomike dhe përparimi i jetës individuale dhe të përbashkët,
nëpërmjet përfaqësuesve të tyre në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të
zgjedhur në zgjedhje të lira dhe demokratike.
Kjo do të thotë se shqiptarët janë "pjesë e popullit shqiptar", një nocion i ri dhe i
paeksploruar mirë ose një zgjidhje që del jashtë çdo teorie identitare.14 Dallimi nga
kombi është se bashkësia etnike identitetin e saj e lëvron në mënyrë joinstitucionale, pa përkujdesje nga shteti. Nëse identiteti kombëtar është i lidhur me
shtetin, atëherë identiteti etnik është më tepër folklorik dhe i pasistemuar mirë.
Sipas antropologut Thomas H. Eriksen, dallimi ndërmjet etnisë dhe kombit
qëndron në raportin e tyre me shtetin. Sipas tij, derisa kombet synojnë që kufijtë e
tyre gjeografikë të jenë të përputhshëm me ato kulturorë, bashkësitë etnike
s'pretendojnë të kenë kontroll mbi shtetin ose të qeverisin me të.15
Si pasojë e devijimit dhe mosgatishmërisë së disa institucioneve për zbatimin e
Marrëveshjes së Ohrit, gjë që i ka evidentuar edhe Avokati i Popullit, në skenë
kanë dalë projekte për marrëveshje të reja politike. Marrëveshja e re e propozuar
nga PDSH-ja16 parashikonte miratimin e një ligji të veçantë, i cili përcakton masa
ndëshkuese për shkeljet dhe zvarritjet, për të gjitha manipulimet që ndikojnë që një
e drejtë të bëhet e pashfrytëzueshme. Përveç kërkesave që kanë të bëjnë me
përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, pa segregime fyese dhe me përfaqësimin e
drejtë, PDSH-ja kërkonte barazinë e plotë dhe përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve
në sistem, si në shfrytëzimin e begative të sistemit, ashtu edhe në vendimmarrje.
Kjo fushë, sipas marrëveshjes së ofruar, do të kontrollohej me parimin e konsensusit të plotë dhe këtu bën pjesë edhe ndarja proporcionale e buxhetit. PDSH-ja ka
propozuar formimin e Parlamentit dydhomësh, me atë që Dhoma e ulët apo Senati
do të vendosnin për çështjet me karakter etnik, ndërsa kërkoi edhe ligj të ri për
funksionim konsensual të Qeverisë.
Aleanca për Shqiptarët, një subjekt i dalë nga PDSH-ja angazhohet që Republika e
Maqedonisë së Veriut të ndërtohet si shtet sovran, demokratik, shumëpartiak, i
decentralizuar, duke respektuar realitetin binacional (dyetnik v.j) dhe multikulturor.
Nisur nga kjo, ASH-ja do të këmbëngul që Maqedonia të përkufizohet si shtet
binacional (dyetnik v.j), i maqedonasve dhe i shqiptarëve.17

14

Xhelal Neziri, Kohët e eklipseve, Tetovë, 2017
Ibid
16
Partia Demokratike Shqiptare edhe pse në vitin 2010 e promovoi marrëveshjen e re politike, viteve
të fundit, sidomos pas vititi 2016 nuk e ka pjesë të agjendës së saj politike, ndërsa teksti i saj nuk
është i publikuar as në faqen e internetit të kësaj partie www. https://gurra-pdsh.org/.
17
Programi i Aleancës për Shqiptarët është i disponueshëm në linkun https://www.aleanca. eu/, akces
më 15.05.2020
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Ndërsa Lëvizja BESA promovoi konceptin e ridefinimit të shtetit të Maqedonisë.
"Ridefinimi me një marrëveshje të re ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve, që
do ta vendoste parimin e konsensusit të përgjithshëm në të gjitha nivelet e shtetbërjes, pra pa majorizim, do të mund të prodhonte një shtet stabil e të qëndrueshëm, koheziv dhe me identitet të fuqishëm shtetëror, i cili do t’i afirmonte edhe
identitetet e veçanta etnike në vend. Lëvizja BESA është e bindur se ridefinimit,
përmes marrëveshjes së re ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve, duhet t’i
paraprijë një pajtim historik ndëretnik, ku do të pranohet autoktonia e shqiptarëve
dhe kontributi i tyre historik në formimin e këtij shteti, ndërsa në të do të merren në
konsideratë edhe pasojat që mund të burojnë nga mosrespektimi i këtij realiteti.
Lëvizja BESA, duke u bazuar në përvojën e deritanishme, është e bindur se një
shtet shumëetnik si Maqedonia duhet të shkarkohet nga idetë e superioritetit etnik
të maqedonasve dhe inferioritetit të shqiptarëve, në mënyrë që të krijojë hapësirë
për dialog të mirëfilltë për të gjitha çështjet dhe pa paragjykime".18
Edhe pse u zhvillua konflikti i armatosur dhe palët etnike: ajo shqiptare dhe
maqedonase zhvilluan negociata politike, ndryshimet kushtetuese të vitit 2001 nuk
arritën që ta bëjnë shqipen tërësisht zyrtare. Sipas amendamentit V përkatësisht
nenit 7 të Kushtetutës së vitit 2001, gjuha maqedonase vazhdoi të ruajë
ekskluzivitetin e vet, ndërsa gjuhës shqipe i garantohej status i cunguar zyrtar.
Neni 7
Në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik.
Gjuhë tjetër dhe alfabeti i saj që e flasin, së paku 20% e qytetarëve, gjithashtu,
është gjuhë zyrtare, siç është përcaktuar me këtë nen.
Dokumentet personale të qytetarëve, të cilët flasin gjuhë zyrtare, të ndryshme nga
gjuha maqedonase, lëshohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj, si dhe atë
gjuhë dhe alfabetin e saj, në përputhje me ligjin.
Cilido qytetar, i cili jeton në njësitë e vetëadministrimit lokal, në të cilën së paku
20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare, të ndryshme nga gjuha maqedonase, në
komunikim me njësitë rajonale të ministrive, mund ta përdorë cilëndo nga gjuhët
zyrtare dhe alfabetin e saj. Njësitë rajonale kompetente për ato njësi të vetëadministrimit lokal, përgjigjen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe
në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin e përdor qytetari. Çdo qytetar në komunikim me ministritë, mund ta përdorë njërën nga gjuhët zyrtare dhe alfabetin e
tyre, ndërsa ministritë përgjigjen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik,
si dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin, të cilin e përdor qytetari.
Në organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë, gjuha zyrtare, e
ndryshme nga gjuha maqedonase, mund të përdoret në përputhje me ligjin.
Në njësitë e vetëadministrimit lokal gjuha dhe alfabeti që e përdorin së paku 20%
e qytetarëve është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj
18

Programi i Lëvizjes BESA, i disponueshëm në https://www.levizjabesa.mk/, akces 10.08.2017
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cirilik. Për përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve, në të cilat flasin së paku 20% e
qytetarëve në njësitë e vetëadministrimit lokal, vendosin organet e njësive të
vetëadministrimit lokal.
Krahas këtij përkufizimi, gjuha shqipe nuk lejohej të përdoret zyrtarisht në ushtri,
polici dhe diplomaci, në qeveri dhe në kryesimin e seancave parlamentare dhe
kryesimin e seancave të komisioneve parlamentare. Ndërsa përdorimi i flamurit
shqiptar lejohej, nëse dimensionet e tij gjithmonë ishin më të vogla në krahasim me
flamurin e shtetit.
Zyrtarizimi i gjuhës shqipe u riaktualizua në fushatën para zgjedhjeve parlamentare
që u mbajtën në 11 dhjetor të vitit 2016. Madje ishte kusht për formimin e qeverisë
së re të Zoran Zaevit. Për herë të parë në historinë bashkëkohore politike të
Maqedonisë së Veriut, një parti etnike maqedonase- Lidhja Socialdemokrate e
Maqedonisë hartoi programin e saj qeveritar, duke përfshirë edhe avancimin e
politikës gjuhësore, me theks të veçantë duke mundësuar avancimin e përdorimit
zyrtar të gjuhës shqipe. Duke u nisur nga këto përcaktime të partisë LSDM, e cila
është bartëse e pushtetit ekzekutiv në vitet 2017 - 2020 dhe partive shqiptare :
Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI), Aleanca për Shqiptarët (ASH), Lëvizja
BESA (LB), Partia Demokratike Shqiptare (PDSH), Kuvendi i Maqedonisë së
Veriut më 11 janar të vitit 2018 miratoi Ligjin për përdorimin e gjuhëve. Me këtë
ligj parashikohet:
Neni 1
Gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj është edhe gjuha që e
flasin 20 për qind e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe alfabeti i saj
(gjuha shqipe dhe alfabeti i saj cirilik), edhe atë në të gjitha organet e pushtetit
shtetëror në Republikën e Maqedonisë së Veriut, institucionet qendrore, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë, institucionet dhe organizatat, komisionet,
personat juridik të cilët ushtrojnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe
institucionet e tjera.19
Miratimi i këtij ligji u prit negativisht nga një pjesë e elitës intelektuale maqedonase, ndërsa për herë të parë në historinë e pluralizmit demokratik në Maqedoninë
e Veriut ligji dhe në përgjithësi e drejta themelore njerëzore e përdorimit të gjuhës
shqipe, nga një pjesë e intelektualëve maqedonas u komentua si e drejtë e natyrshme, e cila nuk dëmton gjuhën maqedonase.
Statusi juridik-kushtetues i shqiptarëve nuk ndryshoi as pas arritjes dhe firmosjes
së Marrëveshjes së Prespës për emrin me Greqinë20, e nënshkruar më 17 qershor të
19

Ligji për përdorimin e gjuhëve, i disponueshëm në linkun https://www.akademik.mk/ shto-sepredviduva-vo-predlog-zakonot-za-upotreba-na-jazitsite-spored-zakonskoto-objasnuvane/,
akces:
16.08.2018
20
Qeveria e Maqedonisë së Veriut, Marrëveshja finale për zgjidhjen e kontestit maqedonas-grek për
emrin dhe për partneritet strategjik, <https://vlada.mk/mkgrdogovor, akces më 17.05.2020.
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vitit 2018, pas 24 viteve negociata dypalëshe me ndërmjetësimin e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara (OKB). Në Marrëveshjen e Prespës shqiptarët nuk
përmendet në asnjë nen të saj, në kuptimin e rolit dhe të qenit element i konstituencës së Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e deridjeshme hoqi dorë nga emri i
saj duke u cilësuar Maqedonia e Veriut, ndërsa janë lënë mënjanë edhe pretendimet
për përkatësinë e Aleksandrit të Madh (Lekës së Madh), emri i të cilit u hoq si nga
aeroporti ashtu edhe nga autostrada që të çon në të. Së fundi, edhe emrat e institucioneve u ndryshuan ku përcaktori maqedonas/maqedonase (përkthimi në gjuhën
maqedonase: македонскиот/македонската) i vendosur para çdo emërtimi, doli në
fund të emërtimit me lidhëzën i/e Maqedonisë së Veriut (përkthimi në gjuhën
maqedonase “на Северна Македонија”).21 Me ndryshimet kushtetuese, të miratuara nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut22 (deri ditën e ndryshimeve quhej i
Maqedonisë), më 19 tetor të vitit 2018, që pasuan pas Marrëveshjes së Prespës,
statusi juridik- kushtetues i shqiptarëve mbeti i pandryshuar përkatësisht vazhdojnë
të përkufizohen si bashkësi apo komunitet. Ndryshim cilësor për statusin e
shqiptarëve përbën fakti që në të ardhmen identiteti shtetëror i popullit maqedonas
nuk është i barazvlefshëm me identitetin etnik maqedonas, pasi emri i ri nuk i
referohet përkatësisë etnike (maqedonase) të shtetasve. Pra, shqiptarët etnikë dhe
maqedonasit etnikë, me ndryshimet e reja kushtetuese, janë “qytetarë të Republikës
së Maqedonisë së Veriut”.
Pas Marrëveshjes së Prespës, Maqedonia e Veriut ka ecur tepër shpejtë në procesin
e integrimit në BE dhe NATO. Ndryshe procesi i integrimit evropian daton nga viti
1992, ndërsa intensifikimi i procesit nga viti 2000. E dalë nga konflikti i armatosur,
Qeveria e re e Maqedonisë së atëhershme dhe institucionet e shtetit ishin vënë në
zbatim të reformave, që ishin pjesë e ndryshimeve të reja kushtetuese dhe ligjore.
Më 1 prill të vitit 2004 Marrëveshja e Stabilizimit dhe Asocimit midis Bashkimit
Evropian dhe Republikës së Maqedonisë (tani e Veriut), që siç theksuam më lart, u
nënshkrua më 9 prill 2001, hyri në fuqi dhe çoi vendin një hap përpara në rrugën
drejt integrimit evropian.
Praktikisht me këtë Maqedonia e Veriut fitoi statusin e vendit kandidat për
anëtarësim në BE, status të cilin e pati 14 vite si pasojë e moszgjidhjes së çështjes
së emrit me Greqinë. Pavarësisht kritikave për ngecje në disa reforma, raportet e
Komisionit Evropian për progresin kanë qenë pozitive. Në vitin 2009 Komisioni
Evropian rekomandoi hapjen e negociatave për anëtarësimin e vendit në Bashkimin
Evropian, ndërsa më 24 mars të vitit 2020 Këshilli i ministrave të Bashkimit
Evropian vendosi që të hapen negociatat për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut
në Bashkimin Evropian.

21

Admir Qose, Realiteti i dyzuar mediatik në Maqedoni dhe ndikimi socio- politik i tij. disertacion i
doktoraturës, i mbrojtur në maj të vitit 2020 në UEJL.
22
Raportim i radios gjermane Dojçe Vele, i disponueshëm në linkun https://www.dw.com/ sq/emri-ii-maqedonis%C3%AB-parlamenti-voton-pro-ndryshimeve-kushtetuese/a-45965653,
akces
më
15.05.2020.
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Maqedonia e Veriut, përveçse është në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, më 27
mars të vitit 2020 u bë anëtare e 30-të dhe më e re e NATO-s.23 Aleatët e NATO-s
kanë nënshkruar Protokollin e pranimit të saj në shkurt të vitit 2019 dhe pastaj 29
parlamentet kombëtare të vendeve anëtare të Aleancës kanë votuar për ratifikimin e
anëtarësimit. Pas anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe pas rrumbullakimit të procesit të anëtarësimit në BE, zvogëlohen gjasat për ripërkufizimin e
statusit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në dimensionin juridik- kushtetues.
Në të ardhmen, si vend anëtar i BE-së dhe NATO-s, nuk mund të pritet që
ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar në marrëdhëniet e brendshme ndëretnike dhe
shoqërore të jetë siç ka qenë pas konfliktit të vitit 2001 ose deri në firmosjen e
Marrëveshjes së Prespës. Bashkimi Evropian, në momentin që Maqedonia e Veriut
do të bëhet anëtar i tij, ndaj Shkupit zyrtar do të sillet si ndaj çdo shteti anëtar që ka
probleme ndëretnike dhe që ballafaqohet me etno-nacionalizëm ekstrem të palëve
të ndryshme etnike. Për shembull, do të sillej si ndaj Spanjës (çështja e Katalonisë),
Greqisë (çështja çame), Belgjikës (flamanët që përbëjnë rreth 60 për qind të
popullsisë dhe që flasin gjuhën holandeze dhe valonët që përbëjnë 39 për qind të
popullsisë dhe që flasin gjuhën frënge) ose si ndaj Irlandës së Veriut (konfliktet e
shumta të dhunshme mes protestantëve dhe katolikëve).
Do të jetë i pashmangshëm vëzhgimi i barazisë reale etnike në Maqedoninë e
Veriut nga ana e institucioneve të BE-së, edhe kur vendi të jetë anëtar i këtij
organizmi ndërkombëtar, me shtrirje të gjerë gjeografike dhe demografike. Por,
nuk do të ketë ndërhyrje me misione të veçanta, për të ofruar lehtësime në procesin
e marrëdhënieve midis popullit maqedonas dhe popullit shqiptar, qoftë edhe kur
shteti me "demokraci të brishtë" (term i përdorur shpesh në diskursin politik), do të
përballet me kriza të përmasave të mëdha. Megjithatë integrimi i plotë në
Bashkimin Evropian dhe NATO mbetet garanci se do të përforcohet barazia midis
qytetarëve shqiptarë dhe maqedonas. Por, avancimi substancial i kësaj barazie
duhet të jetë prodhim i marrëveshjeve të brendshme politike, e jo rezultat i
presionit të bashkësisë ndërkombëtare, tek e cila faktori politik shqiptar shpesh ka
adresuar pakënaqësitë ndaj sistemit politik dhe me mbështetjen e saj ka artikuluar
kërkesat për status më të avancuar në sistemin juridik-kushtetues dhe në sistemin
politik të Maqedonisë së Veriut.
Për fund një konkluzion të shkurtër lidhur me përkufizimin e marrëdhënieve
ndëretnike në segmentin kushtetues. Nga kjo që thamë, Maqedonia e Veriut ka dy
zgjidhje. E para, është të përkufizohet si shtet i kombit maqedonas dhe kombit
shqiptar, si dhe bashkësive të tjera etnike, model ky më i pranueshëm për shqiptarët
sesa për maqedonasit, pasi variacionet bashkësi etnike e të ngjashme nuk sigurojnë
luajalitet të plotë të shqiptarëve ndaj shtetit. Në këtë kontekst, duhet të merret
parasysh edhe fakti që sistemi juridik- kushtetues dhe ai politik janë të ndërtuar e
mbindërtuar mbi parimin ose "çelësin" etnik, duke nisur nga parimi i Badenterit ose
parimi i mosmajorizimit të shumicës, funksionimi i Komitetit për Marrëdhënie
23

Raportim i radios amerikane Evropa e Lirë, me seli në Pragë, i disponueshëm në linkun
https://www.evropaelire.org/a/30513522.html, akces më 16.05.2020.
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midis Bashkësive në kuadër të Kuvendit, si mekanizëm kundërmajorizues, një
organ i përkufizuar me kushtetutë, i cili ka për detyrë të shqyrtojë dhe të debatojë
mbi ligjet dhe vendimet e Kuvendit që prekin çështjet etnike. Me "çelës" etnik
bëhet formimi i institucioneve të shtetit, para së gjithash i qeverisë. Nëse kësaj i
shtohet edhe fakti që partitë politike, me përjashtim të disa reformimeve kozmetike
programore, vazhdon të funksionojë në një sistem politik "të etnizuar", modeli i ri i
shtetndërtimit duhet t’i marrë në konsideratë të gjitha këto kondita.
Modeli i dytë është qytetar, i cili do thotë se shtetformësia do t’u takojë të gjithë
qytetarëve, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, por që nënkupton reformim
rrënjësor të sistemit kushtetues dhe politik, model që do të ishte më i pranueshëm
për të gjitha palët sesa varianti i parë, por gjithmonë duke shmangur shkallëzimet
kushtetuese për sa i përket statusit të popullit maqedonas, shqiptarëve që janë në
nivelin e bashkësisë etnike dhe bashkësive të tjera etnike joshumicë.
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Aktet normative-juridike dhe dokumente të tjera
 Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numri 1, 01.01.1947.
 Kushtetuta e Republikës Socialiste të Maqedonisë e vitit 1974,
https://www.marxists.org/makedonski/istorija/makedonija/ustav-srm1974/05.htm>.
 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë e vitit 1991, https://www.sobranie.mk/ustav-narm.nspx.
 Ligji për përdorimin e gjuhëve i vitit 2018, https://www.akademik.mk/shto-sepredviduva-vo-predlog-zakonot-za-upotreba-na-jazitsite-spored-zakonskotoobjasnuvane.
 Manifesti i Krushevës, https://www.cooltura.mk/kultura_i_nauka/krushevski-manifest/.
 Marrëveshja e Ohrit,
https://web.archive.org/web/20070113074850/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal
_cooperation/police_and_internal_security/OHRID%20Agreement%2013august2001.asp.
 Marrëveshja finale për zgjidhjen e kontestit maqedonas - grek për emrin dhe për
partneritet strategjik, <https://vlada.mk/mkgrdogovor.
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 Programi i Aleancës për Shqiptarët, https://www.aleanca.eu/.
 Programi i Lëvizjes BESA, https://www.levizjabesa.mk/.
 Vendimi për shpalljen e amendamenteve IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII dhe XVIII të Kushtetutës së Maqedonisë të vitit 2001,
https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/UstavnaRmizmeni.pdf.

Burime të tjera
 Raportim i radios gjermane Dojçe Vele, https://www.dw.com/sq/emri-i-imaqedonis%C3%AB-parlamenti-voton-pro-ndryshimeve-kushtetuese/a-45965653.
 Raportim i radios amerikane Evropa e Lirë,
https://www.evropaelire.org/a/30513522.html.
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DONIKA BAKIU
Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë

PARAGJYKIMET MIDIS SHQIPTARËVE,
MAQEDONASVE DHE ROMËVE
ABSTRAKT
Ne jemi të sigurt se shumë prej nesh ndajmë një zhgënjim kur shikojmë sesi
paragjykimet e pranishme ende gjenden në shoqëritë tona. Në këtë studim do të
nxjerrim në pah paragjykime që ne i hasim gati se çdo ditë, do të tregojmë
shembuj se si nuk duhet t’u besojmë paragjykimeve, do të tregojmë shembuj nga
njerëzit, popujt (maqedonas/shqiptarë/romë) se si ndjehen ato kur paragjykohen.
Gjatë anketës hasëm paragjykime negative të shumta. Shembujt janë të gjithë në
punim, por kemi një numër të vogël të paragjykimeve pozitive. Sot gjithmonë e
më shumë kemi paragjykime: paragjykime midis popujve të Evropës, paragjykime midis popujve të Ballkanit e kështu me radhë. Në këtë studim jemi të përqendruar te paragjykimet midis shqiptarëve, maqedonasve dhe romëve. Përveç literaturës së përdorur gjithashtu metodologjia e përdorur ka qenë: pyetësorët / anketat
e dërguar në posta elektronike për të anketuarit. Gjatë studimit kemi anketuar:
shqiptarë, maqedonas dhe romë. Të anketuarit janë të moshës së re (19-24 vjeç),
ndërsa janë anketuar 60 persona nga qytete të ndryshme: Tetovë, Gostivar, Dibër,
Strugë, Shkup. Janë të anketuar 20 maqedonas, 20 shqiptarë dhe 20 romë. Ne
besojmë se do të jemi të aftë ta formësojnë të ardhmen e një shoqërie me më pak
paragjykime, sepse përfundimet tregojnë se kemi një numër të madh të paragjykimeve, por ne duhet të punojmë që t’i reduktojmë ato.
Fjalët çelës: paragjykim, shqiptar, rom, maqedonas.

Hyrje
Paragjykimi është një opinion, zakonisht i pafavorshëm, që formohet përpara se të
ketë dëshmi dhe që nuk bazohet në arsye ose përvojë. Paragjykimet shpesh rrënjosen në idenë se disa njerëz kanë më pak vlerë ose janë më pak të aftë se të tjerët.
Paragjykimet, si qëndrime negative, janë burim i diskriminimit që është sjellje negative. Për këtë arsye paragjykimi është edhe një problem i madh sot në botë. Mbi
bazën e paragjykimeve janë zhvilluar shumë luftëra në botë, të cilat kanë pasur pasoja katastrofale. Gjithë kjo ka ndodhur si pasojë e asaj se paragjykimet kanë një
shtrirje të gjerë në qëndrimet njerëzore. Paragjykimi mund të lindë gjithashtu edhe
nga një nevojë personale për t’u ndier pozitivisht rreth një grupi të caktuar njerë-
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zisht dhe negativisht ndaj një grupi tjetër ose nga një kërcënim i perceptuar ose real24. Në këtë studim do të shohim shumë paragjykime për shqiptarët, maqedonasit
dhe romët. Janë të anketuar 60 njerëz (shqiptarë, maqedonas dhe romë), që janë të
moshës së re - 19-24 vjeç. Të anketuarit janë nga qytete të ndryshme: Tetovë, Gostivar, Shkup, Dibër dhe Strugë. Janë të anketuar 20 shqiptarë, 20 maqedonas dhe
20 romë.

Paragjykime për shqiptarët nga maqedonasit
Ekzistojnë një numër i madh i paragjykimeve: shipac, shipus, shiptar, shiptarishte,
shiptari, shiptarishka. 25Për shqiptarë përdoren edhe emërtime të tjera, si: albanska
svjecica-furati albanska svjecica (d. m. th. si ata që rëndë dhe ngadalë kuptojnë).
Shqiptarët u emërtuan edhe si: shipac, vaterpolist, u etiketuan edhe si: kombëtarist,
separatist, irredentist, dhunues, të egër, etj. , 26 por edhe shipus, shiptar, shiptarishte, albaska. Shqiptarët vazhdimisht, nga propaganda serbe dhe maqedonase në
ish-Jugosllavi, u etiketuan si: të egër, kombëtarist, dhunues. 27
12 të anketuar maqedonas për gratë e shqiptarëve kanë këtë paragjykim: "Жените
на Албанците не излезат од куќата и куќата е нивно последно место" (Gratë e
shqiptarëve nuk dalin nga shtëpia dhe shtëpia është vendi i fundit i tyre).
Do të rrëfejmë këtu një rast me një maqedonase. Tek sa ishim në pushimin e drekës
në trajnim ajo tha një paragjykim shumë pozitiv për shqiptarët: “Rruga ishte
përplot me kafene, restorante me pronarë shqiptarë në Tetovë; ne maqedonasit
mendojmë se vetëm shteti duhet të na punësoje, kurse ju hapni biznese private dhe
punoni vet”. Kurse 8 të anketuar maqedonas për shqiptarët kanë këtë paragjykim
negativ të cilin po e citoj: ''Неможејќи да направите држава, неуки, нецивилизирани” (Të paaftë për të bërë shtet, të paditur, të pacivilizuar). Pra, shprehen
kundër idesë që shqiptarët të kenë shtet të tyre në Ballkan). 18 të anketuar maqedonas e kanë këtë paragjykim: “Shqiptarët janë të prirë gjithmonë për dhunë”. 12 të
anketuar maqedonas e kanë këtë paragjykim: "Албанците се тврдоглави и секогаш бараат начини да ги направат работите толку лесни"(Shqiptarët janë
kokëfortë dhe gjithmonë kërkojnë mënyra që punët t’i kryejnë sa më lehtë). Të
gjithë të anketuarit maqedonas i kanë këto paragjykime: "Мафија, конзервативни,
традиционални, тврдоглави, лажни патриоти" (Mafia, konservatorë, tradicional,
kokëfortë, patriotë të rrejshëm).

24

Judith N. Martin, T.K , Hyrje në komunikimin ndërkulturor. Tiranë: UET Press, 2010, f. 75.
Mustafa Ibrahimi, Gjuhë dhe Kulturë, . Shkup: Interlingua, 2016, f 165.
26
Po aty, f 166.
27
Mustafa Ibrahimi, M. , Tema sociolingustike dhe etnolinguistike. Shkup: Interlingua, 2012, f. 298.
25
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Paragjykimet e shqiptarëve për maqedonasit
Te shqiptarët paragjykimi kryesor është se serbët përherë kanë qenë armiqtë tanë,
se gjithmonë kanë vrarë shqiptarë, ndërsa shqiptarët përherë kanë qenë viktima.
Ekzistojnë emërtime të shumta ofenduese për sllavët si: shka, shkina, shkavelli,
shkau, kaur, kaurçe, gjaur, thir, derr, guc, të pamëshirshëm, të pakulturuar, të
poshtër, idiotë. Maqedonasit janë të painformuar, të paditur, të pashkolluar, pa kulturë, nacistë ekstremë. Ndër ta fjala “shka” ishte ajo që ka bashkëjetuar në kohë
edhe hapësirë bashkë me etnonimin “shqiptar”. Derisa etniku “shqiptar” është i
mirëfilltë, “shka” është një ekzonim - emërtimi që ata ua kanë bërë fqinjëve të vet
ose tjetrit, por të dy etnonimet nuk kanë qenë të izoluar28. Kemi dhe shumë lloje të
tjera të paragjykimeve nga të anketuarit, përgjigjet e të cilëve po i sjellim këtu. 13
të anketuar kanë shprehur paragjykime pozitive dhe negative: të emancipuar, të
vendosur, unikë, politikanë, të dashur mes vete…; por edhe: kriminelë, shovinistë,
të fëlliqur, të pabesë, të pangijshëm, pushtues, tradhtarë, kaurë. Një i anketuar
thotë: “Në përgjithësi kam përshtypjen se maqedonasit janë njerëz agresivë, nervozë dhe me prirje për të dominuar më të dobëtit”. 7 të anketuar e kanë këtë mendim: “Maqedonasit janë popull i ftohtë jo shumë me histori dhe kulturë”. 3 të anketuar e kanë këtë paragjykim: “maqedonasit janë dorështrënguar”. Një numër i madh
i të anketuarve, 17, e kanë këtë paragjykim: “maqedonasit kanë urrejtje patologjike
për shqiptarët dhe i ushqejnë fëmijët me këtë urrejtje, si dhe nuk kujdesen shumë
për pamjen e jashtme, si të veten ashtu edhe të shtëpive”. Po ashtu të anketuarit i
kanë dhe këto paragjykime: “nacionalista, të pashpirtë, të ftohtë”.

Paragjykimet për romët nga shqiptarët dhe maqedonasit
Në anketë romët thonë se ata më shumë paragjykohen nga maqedonasit dhe shqiptarët. Në punimkemi paragjykimet për romët. Romët janë një popull i lënë pas dore
në çdo shtet ku jetojnë, por tek ne veçanërisht. Paragjykime për ata ka shumë, edhe
pse nuk ndalemi njëherë të pyesim: , , Si ndjehen ata?”. Një e anketuar shqiptare
thotë: “Më kujtohen raste në shkollën fillore, ku unë i kisha në klasë dy romë.
Gjatë tërë kohës paragjykoheshin nga shokët e shoqet e klasës duke u thënë: xhip,
suski, xhipka keqe, të zinj, me erë, vjedhës”. 12 të anketuar maqedonas e kanë këtë
paragjykim: “пее убаво како Циган, весел е како Циган”. Po, por romët thonë se
ne nuk këndojnë të gjithë. Ky është një nga paragjykimet më të zakonshëm dhe kjo
gjithashtu e inkurajon diskriminimin“i gëzuar si një cigan”. Të anketuarit maqedonas i kanë këto paragjykime për romët: "Ромите се неписмен народ, не гледаат
од носот подалеку"; "Циганчето знае да удира на тапани"; "краде или лаже
како Циганин". Një nxënëse rome nga Tetova tregon: “Kur fillova në shkollë, e
kisha të vështirë të shkoj. Nuk doja të shkoj në shkollë, sepse më paragjykonin
shumë shoqet e shokët e klasës duke më thënë tërë kohën: xhipkë, xhipsi, të vjen
28

Mustafa Ibrahimi, Gjuhë dhe Kulturë. . . , f 167.
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era keqe etj”. Një student rom, që aktualisht po ndjek studime master thotë: “Pjesa
e konkurrencës shpeshherë ka qenë jo e ndershme. Mua nuk më vihej nota që meritoja për faktin se isha rom. Mbaj mend në vitin e parë të shkollës së mesme, kur
profesoresha ime, teksa po flisnim për çështjet etnike, ajo bëri një pyetje që në fakt
nuk e kam pritur nga një profesoreshë. Ajo tha: A kemi ndonjë xhip në klasë? Këto
janë konotacione negative. Ajo nuk duhej të shprehej kështu. Në atë moment unë e
ngrita dorën dhe nuk i thashë se ‘unë jam xhip’, por i thashë ‘unë jam rom’, për ta
bërë ta kuptojë se nuk duhej që të shprehej me të tilla emërtime. Si të mos mjaftonte kjo, ajo vazhdon më tej: ‘Uaaa një rom që vazhdon shkollën!’ Habia e saj nuk
më bëri që të ndihem mirë, andaj i thashë: ‘Nuk ka asgjë për t’u habitur se nuk jam
ndonjë alien, që ty të të duket çudi se po vazhdoj një shkollë. Unë jam njësoj si të
tjerët. “Si çdo njeri tjetër dhe unë kam ëndrrat e mia dhe kam ndërmend ta vazhdoj
shkollën, që të kem mundësi t’i ndjekë studimet e mëtejshme dhe të bëhem dikush
në jetë”, shprehet ai.
Nga të anketa që realizova me të anketuar, ata kanë shumë paragjykime për romët.
Të anketuarit nga qyteti i Dibrës i kanë këto paragjykime: “Mos të iftë xhipi në
shpëj ta ndëje krejt shtëpëjn “(ngaqë dibranët shquhen për pastërti); “ri larg atire,
jan xhipshi, mos ha nga dora e xhipit, parja e xhipit, fati i xhipit”. Paragjykime të
tjera: “Të ngratë, shërbyes, të varfër, artistë…; lypsarë, keqbërës, hajna, të papastër, të pathemel”. Në Strugë thonë: “ romët nuk pastrohen sa duhet”, “romët
janë të paedukuar”, “Romët bëjnë muzikë të mirë”, “lypës të papastër”, “romët
këndojnë mirë”, “pisa, vjedhës, të pagdhendur”. Për romët paragjykojnë se janë: jofalemenderues, se nuk mbajnë pastërti, se nuk kujdesen shumë për shëndetin, se
janë dembela e vjedhës”.

Përfundim
Paragjykimet i bëjnë njerëzit të shtrembërojnë, të keqkuptojnë e, madje, të shpërfillin fakte që bien ndesh me mendimet e tyre të formuara më parë. Paragjykimet
mund të zënë fill te disa vlera të trashëguara nga familja dhe ato mbështeten në ide
të pasakta. Veç kësaj, ato mund të përhapin pikëpamje të shtrembëruara për raca
dhe kultura të tjera. Paragjykimet mund të ushqehen edhe nga nacionalizmi. Gjithashtu mund të jenë fryt i krenarisë së tepruar. Gjatë studimit që kishim hasëm një
numër të madh paragjykimesh për shqiptarët, maqedonasit dhe romët. “Shiptari”
dhe “Shkije”janë shprehjet që përdoren zakonisht kur acarohen marrëdhëniet. Por,
nga të moshuarit këtë e hasim më shumë sesa nga të rinjtë. Ndërkaq romët janë
mjaft të paragjykuar nga maqedonasit dhe shqiptarët. Ndonëse është gati e pamundur që plotësisht të largohen paragjykimet, ne duhet të punojmë për të bërë pak
ndikim në reduktimin e tyre.
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Shtojcë
ANKETË
Në çfarë moshe jeni ju?
Nga cili qytet jeni?
Jeni shqiptar, maqedonas apo rom?
Nëse jeni maqedonas çfarë paragjykimesh keni për shqiptarët dhe romët dhe çfarë paragjykimesh kanë ata për ju?
5. Nëse jeni shqiptar, çfarë paragjykimesh keni për maqedonasit dhe romët dhe çfarë paragjykimesh kanë ata për ju?
6. Nëse jeni rom, çfarë paragjykimesh keni për shqiptarët dhe maqedonasit dhe çfarë paragjykimesh kanë ata për ju?
1.
2.
3.
4.
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FAUZI SKENDERI, RESUL HAMITI, MIREME RUSHITI
Universiteti “Fadil Sulejmani” – Tetovë

VENDBANIMET FSHATARE NË MAQEDONINË
E VERIUT DHE TIPARET KRYESORE TË TYRE
ABSTRAKT
Në këtë punim do të trajtojmë vendbanimet fshatare. Qëllimi i këtij punimi është
të analizojmë grupimin gjeografik të fshatrave, shpërndarjen gjeografike të
fshatrave dhe shtrirjen e elementeve urbane në fshatra në Maqedoninë e Veriut
dhe në hapësirën shqiptare të saj.
Shkalla dhe dinamika e zhvillimit shoqëror-ekonomik në botën bashkëkohore reflektohet në vëllimin dhe cilësinë e ndryshimeve në përhapjen gjeografike dhe
organizimin hapësinor-funksional të vendbanimeve fshatare. Ndryshimet e shumta gjeografike të përfshira në vendbanimet fshatare, drejtpërsëdrejti apo tërthorazi, kanë ndikuar në paraqitjen e problemeve rurale. Prandaj, përmes punimit,
synojmë të evidentojmë tendencat dhe tiparet kryesore që e karakterizojnë
transformimin e vendbanimeve fshatare.
Metodat të cilat i kemi përdorur gjatë punës janë: metoda deskriptive, e analizës,
krahasuese, statistike dhe hartografike, duke u bazuar në të dhënat për vendbanimet rurale të Maqedonisë së Veriut.
Për shkak të proceseve stihike dhe ekspansive të urbanizimit ka ndodhur shpopullimi demografik dhe shkatërrimi i baraspeshës shoqërore-ekonomike të hapësirave rurale.
Për këtë arsye mendojmë se duhet intervenuar me shpejtësi për rregullimin me
plan të problemeve të paraqitura, që përmes sistemit të planifikimit hapësinor,
urban dhe rural, të krijohen parakushte përkatëse, të cilat do të mundësojnë
zhvillimin territorial, homogjen dhe shoqëror-ekonomik në të gjitha hapësirat
gjeografiko-politike.
Fjalët çelës: vendbanim rural, popullsi, zhvillim, probleme rurale.

*
**

Hyrje
Për kompleksitetin e llojllojshmërisë së kuptimit “fshat” në rrethanat tona shoqërore-gjeografike mund të shërbehemi me studimin e vendbanimeve fshatare në Maqedoninë e Veriut dhe hapësirën e saj shqiptare. Në Maqedoninë e Veriut territori i

~347~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

fshatit i ka të përcaktuar mirë kufijtë e vet, të cilët mbajnë emra të ndryshëm si: territori i fshatit, territori parësor i fshatit, vendbanimet fshatare, atari i fshatit ose
komuna kadastrale etj.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi 1644 fshatra, prej të cilëve 790 i
takojnë hapësirës shqiptare në të. Vendbanimet në Republikën e Maqedonisë së
Veriut, kryesisht vendbanimet rurale, sipas formave të relievit klasifikohen në tre
grupe: fushore, kodrinore dhe malore, ndërsa prej tyre më tepër kemi vendbanime
fushore.
Shkalla dhe dinamika e zhvillimit shoqëror-ekonomik e botës bashkëkohore reflektohet në vëllimin dhe cilësinë e ndryshimeve në shtrirjen-përhapjen gjeografike
dhe organizimin hapësinor-funksional të vendbanimeve fshatare. Në këtë pikëpamje mund të dallohen dy grupe kryesore të ndryshimeve me tendenca të shumta. Ato
janë: 1) ndryshimet që shihen në transformimin tradicional të shtrirjes së vendbanimeve fshatare; 2) ndryshimet në strukturën hapësinore-funksionale të popullimeve fshatare dhe zhvillimin e tyre planor.
Për shkak të proceseve stihike dhe ekspansive të urbanizimit ka ndodhur shpopullimi demografik dhe shkatërrimi i baraspeshës shoqërore-ekonomike të hapësirave
rurale. Për këtë arsye duhet intervenuar me shpejtësi për rregullimin me plan të
problemeve të paraqitura, përmes sistemit të planifikimit hapësinor, të cilat do të
krijojnë parakushte përkatëse dhe mundësi për zhvillimin territorial.

Kuptimi dhe kategorizimi i fshatrave në botë
dhe në Maqedoninë e Veriut
Paraqitja e vendbanimeve fshatare si formë e banimeve të përhershme paraqet llojin e veçantë të vendbanimeve të lidhura ngushtë me paraqitjen dhe zhvillimin e
prodhimtarisë bujqësore. Pra, sipas disa paramendimeve, thuhet se fshatrat e parë
janë formuar para 10 000- 22 000 vitesh edhe atë ndërmjet Mesopotamisë, Palestinës, Egjiptit dhe Mesdheut Lindor. Gjatë historisë së gjatë të tyre, fshatrat vazhdimisht kanë ndryshuar, varësisht nga shkalla e zhvillimit të tyre shoqëror dhe ekonomik. Në aspektin sociologjik dhe zhvillimin ekonomik, vendbanimet fshatare
ndahen në: fshatra paraindustrialë ose tradicionalë dhe fshatra tregtarë.
Fshatrat tradicionalë karakterizohen me prodhimtari bujqësore natyrale dhe varësi
të plotë nga potencialet disponuese të vetë territorit ku gjenden.
Fshatrat tregtarë paraqiten në periudhën e ekonomisë mall-para. Zhvillimi i hovshëm i tyre fillon menjëherë pas paraqitjes së revolucionit industrial. Industrializimi i prodhimtarisë rurale e ulë varësinë e shoqërisë njerëzore nga natyra dhe ndikon dukshëm në rritjen e vëllimit të prodhimtarisë. Ata janë zhvilluar deri në atë
masë, saqë kohëve të fundit në vendet e zhvilluara të botës përmes aplikimit të bujqësisë intensive janë formuar popullime të tipave të specializuar tregtarë (blegtoralë, pemëtarë, perimtarë, vreshtarë, kopshtarë etj.) në rrethinat e qyteteve në largësi
mesatare mes vete prej rreth 5 km. Në kuptimin tradicional mund të përkrahet përkufizimi sipas të cilit fshati mund të definohet si bashkësi e familjeve bujqësore,
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blegtorale ose të përziera në një territor të caktuar të lidhur mes vete për nga puna
dhe lidhjet e tyre të ndërsjella socio-ekonomike. Vendbanimet e vogla kanë karakter të popullimit të veçantë, pasi në to jetojnë pronarët e pronave të mëdha.
Përkufizimi i fshatit i përmban pesë elemente, si: në vendbanimet fshatare shumica
e popullsisë merret me prodhimtari, bujqësi (plotësisht dhe pjesërisht); fshatrat kanë dendësi të vogël të popullimit, shpesh 10-20 b/ha, ndërsa maksimalja shkon deri
më 40 b/ha; fshatrat kanë pajisje të dobët komunale; oborret dhe shtëpitë, përveç
banimit, përmbajnë edhe funksione ekonomike: ahuri për mbajtjen e bagëtisë, depot e ushqimit (objekte për vendosjen e makinave bujqësore dhe të ngjashme),
ashtu që puna dhe banimi janë afër njëra tjetrës.
Përveç asaj që u përmend më lart, nga këndvështrimi i bazave teorike të vendbanimeve, karakteristikat kryesore të kuptimit “fshat” burojnë nga veçoritë e tyre, si
dhe nga bazamenti i tyre gjeografik dhe kuadritrajonal. Përcaktuesit kryesorë të
kuptimit “fshat” mund të ndahen në gjashtë grupe, si: emri i fshatit; specifikat dhe
ndërrimet e mikropozitës së fshatit, si edhe përzierja e ndikimeve rurale me ato urbane; vetitë e zhvillimit demografik, ndërrimet e madhësisë demografike të fshatrave, vetitë socio-ekonomike të popullsisë rurale dhe të ngjashme; gjeneza dhe
kahjet e zhvillimit territorial të fshatrave dhe formave të tyre fizionomike, strukturat etj.; zhvillimi funksional i fshatrave (funksione të përgjithshme dhe shtesë); radhitja rajonalo-gjeografike dhe ndikimet rajonale në zhvillimin e vendbanimeve
fshatare.

Klasifikimi i përgjithshëm i vendbanimeve fshatare në
Maqedoninë e Veriut dhe hapësirën shqiptare të saj
Për kompleksitetin e llojllojshmërisë së kuptimit “fshat” në rrethanat tona shoqërore-gjeografike mund të shërbehemi me studimin e vendbanimeve fshatare në Maqedoninë e Veriut dhe hapësirën e saj shqiptare.
Në tabelën e mëposhtme do të paraqesim numrin e vendbanimeve dendësinë e tyre
dhe sipërfaqen mesatare për çdo vendbanim.
Tabela 1. Numri, dendësia për 100 km2 dhe sipërfaqja mesatare e çdo fshati

Nr.

1.
2.

Emërtimi

Maqedonia e Veriut
Hapësira shqiptare

Sipërfaqja
në km²

Numri i
fshatrave

25 713
12 382

1 644
790

Fshatra
për 100
km²

6,4
6,5

Sipërfaqja mesatare e territorit që i
takon çdo fshati

15,3 km²
15,4 km²

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelë, vërejmë se në kuadër të sipërfaqes së
përgjithshme prej 12 382 km2 në hapësirën shqiptare kemi 790 vendbanime, ku çdo
100 km2 i takojnë 6,5 vendbanime edhe atë me një sipërfaqe mesatare 15,4 km2 për
çdo vendbanim.
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Tabela 2. Klasifikimi i fshatrave sipas formave të relievit
(viti 2015)

Nr.
1.
2.
3.

Tipi i fshatrave
Fushore
Kodrinore
Malore

Maqedonia e Veriut
Numri i
%
fshatrave
683
42.4
632
39.2
295
18.4

Hapësira shqiptare
Numri i
%
fshatrave
340
47.2
260
36.1
120
16.7

Vendbanimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kryesisht në hapësirën shqiptare, sipas formave të relievit klasifikohen në tre grupe: fushore, kodrinore dhe malore. Nga tabela shohim se në hapësirën shqiptare kemi 790 vendbanime, prej të cilave 340 janë vendbanime fushore, 260 vendbanime kodrinore dhe 120 vendbanime malore, kurse në nivel republike, nga gjithsej 1644 vendbanime, 683 janë
vendbanime fushore, 632 vendbanime kodrinore dhe 295 vendbanime malore.
Shpërndarja e fshatrave po ashtu ndryshon edhe sipas shtrirjes së tyre mbi nivelin e
detit si në Republikën e Maqedonisë së Veriut ashtu edhe në Hapësirën shqiptare.
Sipas pasqyrës në vazhdim do të shohim se numri më i madh i fshatrave shtrihen
ndërmjet lartësive prej 501-800 m, prej të cilave nga 665 vendbanime, sa janë në
nivel shteti, 342 vendbanime i takojnë hapësirës shqiptare, si dhe më tepër vendbanime kemi të përqendruara ndërmjet lartësive prej 301-500 m dhe 801-1000 m.
Tabela 3. Shpërndarja e fshatrave sipas lartësisë mbi nivelin e detit
(vitin 2015)

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Klasifikimi i
vendbanimeve
fshatare
Deri 300 m
301 – 500 m
501 – 800 m
801 – 1000 m
Mbi 1000 m

Maqedonia e Veriut
Numri i
fshatrave
Në %
212
13.2
306
19.1
665
41.3
260
16.1
167
10.3

Hapësira shqiptare
Numri i
fshatrave
Në %
66
9.2
130
18.1
342
47.5
103
14.3
79
10.9

Kategorizimi i vendbanimeve rurale sipas tre niveleve të lartësive mbidetare është
paraqitur në tabelën vijuese, ku shohim se shtrirje më të madhe kemi ndërmjet
lartësive prej 501-1000 m, pra nga gjithsej 1.644 fshatra në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 949 fshatra shtrihen ndërmjet këtyre lartësive, prej të cilave 529 i
takojnë hapësirës shqiptare.
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Tabela 4. Kategorizimi i vendbanimeve rurale sipas lartësisë mbi nivelin e detit
(vitin 2015)

Nr.

Maqedonia e Veriut
Numri i
%
fshatrave
516
31.4
949
57.8
179
10.8
1644
100.0

Lartësia mbi
nivelin e detit
1. Deri në 500 m.
2. 501–1000 m.
3. Mbi 1000 m.
Gjithsej

Hapësira shqiptare
Numri i
%
fshatrave
172
21.8
529
66.9
89
11.3
790
100.0

Lidhur me numrin e fshatrave nëpër komuna, si në Republikën e Maqedonisë së
Veriut, ashtu edhe në hapësirën shqiptare, e kemi paraqitur tabelën numër 5, ku
shohim se në hapësirën shqiptare kemi 3 komuna, të cilat kanë deri 50 fshatra, 6
komuna nga 50-100 fshatra dhe 4 komuna me mbi 100 fshatra.
Tabela 5. Klasifikimi i komunave sipas numrit të fshatrave
(v.2015)

Nr.

Numri limit i
fshatrave

Numri i
komunave
në RMV

1. deri 50 fshatra
2. 50-100 fshatra
3. mbi 100 fshatra

Nr. i
fshatrave
gjithsej

20
9
4

Nr. i
komunave
në H. Sh.

562
626
456

Nr. i
fshatrave
gjithsej
3
6
4

66
357
367

Duke marrë parasysh se popullsia është elementi kryesor i një vendbanimi, do të
shohim se si lëviz numri i popullsisë në vendbanimet rurale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në hapësirën shqiptare në te.
Tabela 6. Ecuria e numrit të popullsisë fshatare në Maqedoninë e Veriut dhe të hapësirës shqiptare
atje në vitet 1948-1994
Nr.
1.
2.

Viti i
regjistrimit
Maqedonia V.
H. shqiptare
%

1948

1953

1961

1971

1981

1994

843 685
553 786
65,64

896 285
592 071
66,06

863 070
570164
66,06

743 866
568 821
76,47

856 034
618 009
72,19

799 756
478 221
59,80

Nga të dhënat e regjistrimeve për periudhën 1948-1994 shohim se në hapësirën
shqiptare kemi përqendrim më të madh të popullsisë në vendbanimet rurale.
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Tabela7. Klasifikimi i komunave në Maqedoninë e Veriut dhe në hapësirën shqiptare, në vitin 2015
Kategoritë
(popullsia rurale)

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Deri 10 000 banorë
10 000-25 000 banorë
25 000-50 000 banorë
50 000-100 000 banorë
Mbi 100 000 banorë

Maqedonia e Veriut
Nr. i
Nr. i
komunave
popullsisë
9
71727
12
183 767
4
133721
3
198 802
2
242 874

Hapësira shqiptare
Nr. i
Nr. i
komunave
popullsisë
2
15 434
4
61 995
4
101 951
2
141 603
2
242 874

Sipas tabelës numër 7 për klasifikimin e komunave sipas numrit të banorëve,
vërejmë se në Maqedoninë e Veriut 12 komuna janë me 10 000-25 000 banorë, prej
të cilave 4 komuna janë në hapësirën shqiptare, të cilat kanë gjithsej 61 995 banorë
dhe me 25 000-50 000 banorë po ashtu kemi 4 komuna, ku gjithsej kanë 101 951
banorë, kurse me mbi 100 000 banorë kemi 2 komuna, te të cilat numri i banorëve
është gjithsej 242 874.
Tabela 8. Klasifikimi i fshatrave sipas numrit të banorëve (2015)

N.r.

Numri i popullsisë

Maqedonia e Veriut
Nr. i fshatrave
%
813
50.5

Hapësira shqiptare
Nr. i fshatrave
%
209
29.1

1.

Deri 200 banorë

2.

201-300 banorë

155

9.6

93

12.9

3.
4.

301-500 banorë
501-1000 banorë

185
228

11.4
14.3

105
140

14.6
19.5

5.

1001-2000 banorë

140

8.7

98

13.6

6.

2001-3000 banorë

47

2.9

37

5.1

7.

Mbi 3000 banorë

42

2.6

38

5.2

Sa i përket kategorizimit të fshatrave sipas numrit të popullsisë, në Maqedoninë e
Veriut, por edhe në hapësirën shqiptare, kemi më tepër fshatra me 200 banorë: në
nivel shteti kemi 813 fshatra, prej të cilave 209 janë në hapësirën shqiptare.
Gjithashtu vendbanimet fshatare mund të jenë: vendbanime të vetmuara kopshtare
dhe blegtorale (qofshin të përhershme ose të përkohshme); vendbanime kopshtare,
kopshtaro-blegtorale, blegtoralo-kopshtare; vendbanime pranë kombinateve
bujqësore-industriale (popullsia e fshatit punon kryesisht në kombinatin përkatës);
vendbanime periurbane të specializuara për prodhimtari bujqësore për nevojat e
tregut të qytetit; vendbanime në zonat perindustriale (popullsia e këtyre vendbanimeve punon kryesisht në industri dhe bujqësi dhe këta fshatra ndryshe quhen edhe
“fshatra punëtorë”); vendbanime xehtaro-bujqësore dhe vendbanime xehtare;
vendbanime eksploatuese të pyjeve (reparte të vogla të përpunimit të druri, ekono-
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mitë gjahtare, stacionet hekurudhore); banjat fshatare, pak të urbanizuara, me funksion banjor-turistik dhe me pjesëmarrje të konsiderueshme të popullsisë së fshatit
me bujqësi; popullime pushimore (verore dimërore); vendbanime – qendra të komunave fshatare (komuna rurale) etj.

Territoret fshatare
Çdo vendbanim fshatar, përveç sipërfaqeve të mbuluara me objekte fshatare banimi
dhe objekte ekonomike dhe joekonomike të rëndësisë shoqërore, përfshin edhe
sipërfaqen e caktuar bujqësore dhe kategori të tjera të sipërfaqeve tokësore.
Në literaturën shkencore dhe praktikën urbane, hapësinore, planifikimin rural, por
edhe në jetën e përditshme, kjo pjesë e gjeohapësirës, në pikëpamjen e funksionalitetit hapësinor, përbën një tërësi me fshatin dhe ka emërtime të ndryshme. Ato
janë: “hapësira rurale”, “mjedisi fshatar”, “territori fshatar”, “zona rurale”, “treva
rurale” dhe të ngjashme, të cilat pak a shumë kanë kuptime të njëjta.

Fig. 1. Fshatrat dhe kufijtë e territoreve të tyre në Komunën e Gostivarit (Rushiti, 2019)

Kuptimi “territori i fshatit”, në vende të ndryshme të botës, ka përkufizime të
ndryshme. Kështu në Zvicër kufijtë e territorit të fshatit nuk janë të përcaktuara
mirë. Në këtë vend janë të definuara zonat urbane, ndërsa hapësira që gjendet
jashtë kësaj zone quhet “sipërfaqe hapësirë rezervë” ose “zonë plotësuese”. Në
Gjermani, Holandë dhe në vende tjera për planifikimin dhe rregullimin e vendba-
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nimeve dhe territoreve fshatare, hapësira rurale në mënyrë zyrtare është e definuar.
Po ashtu edhe në Holandë kjo problematikë është e rregulluar me ligj të veçantë.
Në Maqedoninë e Veriut territori i fshatit i ka përcaktuar mirë kufijtë e vet, të cilët
mbajnë emra të ndryshëm, si: territori i fshatit, territori parësor i fshatit, vendbanimet fshatare, atari i fshatit ose komuna kadastrale etj.
“Territori i fshatit” përfshin një sipërfaqe të caktuar, e cila shfrytëzohet për qëllime
të lavërtarisë, pylltarisë dhe të ngjashme. “Territori parësor i fshatit” nënkupton disa vendbanime fshatare, që kanë një territor të përbashkët. “Atari fshatit” i paraqet
kufijtë e vërtetuar të territorit të fshatit etj.
“Evidenca kadastrale" e përfshin territorin e fshatit me sipërfaqet bujqësore në të,
të definuara mirë sipas mënyrës së shfrytëzimit bujqësor të ndarë në ngastra,
pronësi të ngastrave, forma dhe sipërfaqja të ngastrave (në ha, ari dhe m²) dhe kultura bujqësore që kultivohet në to.

Shtëpitë dhe oborret fshatare
Shtëpinë rurale ose oborrin e përbëjnë shtëpia dhe prona përreth saj. Me oborr
nënkuptohet shtëpia për banim dhe të gjitha ndërtesat e tjera ndihmëse përreth saj,
që janë pronë të një familjeje e të rrethuara me mur, gardh, rrjetë teli, tela me
gjemba, barrikada druri etj. Pasuria përreth shtëpisë mund të jetë sipërfaqe
kopshtesh, zabele, livadhe etj. Karakteri i prodhimtarisë rurale i familjeve, të cilat e
përfshijnë edhe rëndësinë funksionale të objekteve të ekonomisë fshatare, që gjenden në oborrin fshatar, grupohen në kritere më të rëndësishme që shërbejnë për tipologjizimin e tyre, si: oborret e familjeve bujqësore; të përziera; të specializuara;
oborret e familjeve me veprimtari të përziera dhe oborret e familjeve jobujqësore.
Sipas gjenezës, ato mund të jenë spontane dhe planore. Në historinë e gjatë rurale,
shtëpitë dhe oborret fshatare gjithmonë kanë evoluar, duke marrë karakteristika të
reja të periudhave të ndryshme historike, më të shprehura në vetitë arkitektonike,
ndërtimore dhe funksionale. Veç saj, shtëpitë dhe oborret fshatare gjithmonë janë
të lidhura ngushtë me kushtet natyrore të mjedisit gjeografik.
Formën dhe madhësinë e shtëpive dhe oborreve fshatare e përcaktojnë: struktura
morfologjike e fshatit, përbërja profesionale e familjeve fshatare ose familjet dhe
sipërfaqet e tyre bujqësore ekzistuese etj. Largësia, forma dhe sipërfaqet e elementeve të veçanta të oborreve fshatare, si dhe marrëdhëniet e tyre mes vete, i
përmbajnë në vete vetitë kryesore të strukturës morfologjike të fshatit. Kështu
oborret e shtëpive të fshatrave të ngjeshura kanë sipërfaqe të vogla, ndërsa ato të
fshatrave të shpërndara shumëfish më të mëdha. Në kohërat moderne të proceseve
industrializuese dhe urbanizuese, si dhe me zhvillimin e planifikimit rural, janë
bërë ndryshime të mëdha në të gjitha segmentet e shtëpive dhe oborreve fshatare.
Por, përsëri niveli arsimor i popullsisë fshatare ka ndikuar në morfologjinë e
shtëpive dhe oborreve fshatare.
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Prirjet bashkëkohore në shtrirjen gjeografike dhe strukturën
hapësinore-funksionale të fshatrave
Shkalla dhe dinamika e zhvillimit shoqëror-ekonomik e botës bashkëkohore reflektohet në vëllimin dhe cilësinë e ndryshimeve në shtrirjen/përhapjen gjeografike dhe
organizimin hapësinor-funksional të vendbanimeve fshatare. Në këtë pikëpamje
mund të dallohen dy grupe kryesore të ndryshimeve me prirje të shumta. Ato janë:
1) ndryshimet që shihen në transformimin tradicional të shtrirjes së vendbanimeve
fshatare; 2) ndryshimet në strukturën hapësinore-funksionale të popullimeve fshatare dhe zhvillimin e tyre planor.

Pylli

Vreshta
Rruga e rendit të dytë për nevoja të përgjithshme shoqërore

1
2
6
7
8

5
9

4

3

Kopshti
10

11

Arat
Pemishte
Fig. 2. Pjesët funksionale të shtëpisë dhe oborrit të një familjeje bashkëkohore bujqësore në Evropë: 1.
shtëpia; 2. pusi; 3. çezma; 4. qumshtorja; 5. magazet; 6.Koshi i misrit; 7. makinat bujqësore dhe inventari; 8. ahuri (stalla); 9. derrat ose dhitë; 10. pularia; 11. gropa septike.

Transformimi tradicional i vendbanimeve fshatare, në masë të madhe, është i
kushtëzuar nga përhapja e kushteve dhe burimeve natyrore. Këtë transformim e karakterizojnë tre prirje kryesore: grupimi gjeografik i fshatrave; shpërndarja gjeografike e fshatrave dhe shtrirja e elementeve urbane në fshatra dhe trevat rurale.
Grupimi dhe shpërndarja gjeografike e vendbanimeve paraqet tendencat e kundërta
dhe të sinkronizuara. Ka raste që shteti planifikon se cilët fshatra duhet shpërbërë e
cilët duhet zhvilluar, por këto trende praktikohen në vende me shkallë të lartë të
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zhvillimit të përgjithshëm shoqëror-ekonomik. Ose, ka raste kur para se të fillojë
“perëndimi” i fshatit bëhet plan për “ringjalljen” e tij në fshat me karakter fundjavor, siç është rasti me fshatin Gajre të Tetovës, përmes të cilit kalon rruga turistike
Tetovë-Kodra e Diellit etj.
Në të njëjtën kohë me këto prirje krijohet rrjet i ri i fshatrave, ku ka fshatra që
shndërrohen në qendra-bartëse të zhvillimit planor shoqëror-ekonomik të territoreve të mëdha ose të vogla.

Problemet kryesore rurale
Ndryshimet e shumta gjeografike, nga të cilat janë të përfshira vendbanimet fshatare, kanë ndikuar drejtpërsëdrejti ose tërthorazi në paraqitjen e problemeve rurale.
Ato pak a shumë e pengojnë zhvillimin e vendbanimeve fshatare. Për këtë arsye në
të gjitha vendet e botës, e veçmas në vendet jo mjaft të zhvilluara me proceset stihike dhe ekspansive të urbanizimit, ka ndodhur shpopullimi demografik dhe shkatërrimi i baraspeshës shoqërore-ekonomike të hapësirave të mëdha në mjediset rurale. Për këtë arsye duhet intervenuar me shpejtësi për rregullimin me plan të problemeve të paraqitura. Qëllimi i këtyre prirjeve është që, përmes sistemit të planifikimit hapësinor, urban dhe rural, të krijohen parakushte përkatëse, të cilat e mundësojnë zhvillimin territorial, homogjen dhe shoqëror-ekonomik të të gjitha pjesëve
të territoreve dhe tërësive të caktuara gjeografiko-politike.
Fshatrat e shpopulluar kanë rënie të vazhdueshme të popullsisë së përgjithshme, të
cilat burojnë nga komponentët pozitivë dhe negativë të lëvizjeve të përgjithshme të
popullsisë. Në qoftë se popullsia e fshatit bie nga shkalla e ulët e natalitetit dhe
shkalla e lartë e mortalitetit, atëherë bëhet fjalë për fshatra denatale.
Revitalizimi i trevave rurale dhe vendbanimeve ka për qëllim nxitjen e zhvillimit
ekonomik të tyre. Masat, të cilat në atë rast ndërmerren, janë të drejtuara kah intensifikimi i zhvillimit të zonave dhe vendbanimeve rurale përmes rrugës së krijimit të
kushteve më të mira shoqërore për t’u marrë me bujqësi në fshat; me ndërtimin e
objekteve të reja ekonomike, zgjerimin dhe modernizimin e kapaciteteve prodhuese
të objekteve ekzistuese; me krijimin e organizatave të disa veprimtarive ekonomike
dhe shoqërore (posta, stacioni i autobusëve, shkolla, çerdhe fëmijësh, shtëpi pleqsh,
ambulancë, organet të pushtetit vendor etj.); me ndërtimin e infrastrukturës fshatare
dhe të ngjashme.
Në aspektin ekonomik, në realitet, rëndësi më të madhe ka ndërtimi i objekteve
ekonomike, në prodhimtarinë e të cilave bazën e lëndës së parë do ta kenë prodhimet e trevave dhe vendbanimeve rurale, në të cilat janë të vendosura, ndërsa në
aspektin demografik, ndërtimi i objekteve ekonomike procesi i prodhimtarisë së
tyre kërkon shumë fuqi punëtore, me të cilën mundësohet punësimi i banorëve
fshatarë dhe pengimi i shpërnguljes së tyre.
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Përfundim
Ky punim fokusohet në analizën e grupimit gjeografik të fshatrave, shpërndarjen
gjeografike të fshatrave dhe shtrirjen e elementeve urbane në fshatrat e Maqedonisë
së Veriut dhe në hapësirën shqiptare të saj. Ndryshimet e shumta gjeografike, të
përfshira në vendbanimet fshatare, kanë ndikuar drejtpërsëdrejti apo tërthorazi në
paraqitjen e problemeve rurale. Prandaj, përmes punimit, u përpoqëm t’i evidentojmë prirjet dhe tiparet kryesore që e karakterizojnë transformimin e vendbanimeve
fshatare.
Sipas asaj që e analizuam në punim, vërejmë se përcaktuesit kryesorë të kuptimit
“fshat” mund të ndahen në gjashtë grupe, si: emri i fshatit; specifikat dhe ndërrimet
e mikropozitës së fshatit, si edhe përzierja e ndikimeve rurale me ato urbane; vetitë
e zhvillimit demografik, ndërrimet e madhësisë demografike të fshatrave, vetitë socio-ekonomike të popullsisë rurale dhe të ngjashme; gjeneza dhe kahjet e zhvillimit
territorial të fshatrave dhe formave të tyre fizionomike, strukturat etj.; zhvillimi
funksional i fshatrave (funksione të përgjithshme dhe shtesë); radhitja rajonalogjeografike dhe ndikimet rajonale në zhvillimin e vendbanimeve fshatare.
Nga kjo që e trajtuam këtu mund të përfundojmë se për shkak të proceseve stihike
dhe ekspansive të urbanizimit ka ndodhur shpopullimi demografik dhe shkatërrimi
i baraspeshës shoqërore-ekonomike të hapësirave të mëdha në mjediset rurale.
Fshatrat e shpopulluar kanë rënie të vazhdueshme të popullsisë së përgjithshme, të
cilat burojnë nga komponentët pozitivë dhe negativë të lëvizjeve të përgjithshme të
popullsisë.
Këto janë arsye që duhet intervenuar me shpejtësi për rregullimin me plan të problemeve të paraqitura, përmes sistemit të planifikimit hapësinor, të cilat do të krijojnë parakushte përkatëse dhe mundësi për zhvillimin territorial dhe, po ashtu, revitalizimin e trevave rurale dhe vendbanimeve, gjë që do të bëjë edhe nxitjen e zhvillimit ekonomik të tyre. Prandaj ne mendojmë se masat të cilat duhet të ndërmerren
janë të orientuara kah intensifikimi i zhvillimit të zonave dhe vendbanimeve rurale
përmes rrugës së krijimit të kushteve më të mira shoqërore për t’u marrë me bujqësi në fshat; me ndërtimin e objekteve të reja ekonomike, zgjerimin dhe modernizimin e kapaciteteve prodhuese të objekteve ekzistuese; me krijimin e organizatave
të disa veprimtarive ekonomike dhe shoqërore (posta, stacioni i autobusëve, shkolla, çerdhe fëmijësh, shtëpi pleqsh, ambulancë, organe të pushtetit vendor etj.); me
ndërtimin e infrastrukturës fshatare dhe të ngjashme.
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Intervistë me prof. Diana Kastrati, drejtoreshë ekzekutive e Qendrës së
Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA)

“RREMI I KËPUTUN TË MOS THAHET”
Intervistoi: Jolanda LILA
Krijimi i Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) shënjon
hapin vendimtar për ruajtjen e “xhevahireve” kulturologjike arbëreshe
Viti 2020 solli një lajm pozitiv për fushën e studimeve dhe të kulturës sonë kombëtare, pikërisht hapjen në Tiranë të Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA). E krijuar me qëllimin kryesor për të ruajtur, studiuar më në thellësi dhe përhapur gjuhën dhe kulturën arbëreshe; për të vendosur lidhje më të forta
përmes studimit të specializuar të historisë, letërsisë e kulturës së këtij komuniteti
të diasporës historike shqiptare, por edhe për të promovuar këtë identitet kulturor,
QSPA-ja nisi funksionimin në muajin mars 2020.
Drejtimi i kësaj Qendre i është besuar një emri të rëndësishëm të kulturës shqiptare,
pikërisht prof. Diana Kastratit. Në cilësinë e Drejtoreshës Ekzekutive, prof. Kastrati shpalos vizionin e saj, si dhe objektivat dhe veprimtaritë kryesore të punës së këtij institucioni.
Në këtë intervistë, prof. Diana Kastrati flet për botimet e këtij viti kalendarik, të cilat
dalin për herë të parë, libra e periodikë shkencorë, si dhe për Kuvendin Diturak me
temë: “Gjendja aktuale e studimeve për Arbëreshët”. Njëherësh, ajo sqaron se në
qendër të projekteve të ardhshme përfshihet kultura jomateriale e Arbëresheve, si një
rast unik i ruajtjes e trashëgimit prej gjashtë shekujsh. Në këtë kuadër, flet për projektin madhor të QSPA-së, hartimin e Fjalorit Enciklopedik të Arbëreshëve, si dhe për
Vatrën e Arbëreshëve, qendrën multifunksionale që do të bëjë të mundur jo thjesht
konservimin, por edhe ridimensionimin ndërveprues të Arbëreshëve me vendin amë,
në mënyrë që, siç thonë vetë Arbëreshët: “rremi i këputun të mos thahet”.
Viti 2020 solli krijimin dhe vënien në funksion të Qendrës së Studimeve dhe
Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), a mund të na ravijëzoni shkurtimisht
platformën studimore të kësaj Qendre, më konkretisht cilat do të jenë veprimtaritë, nismat dhe studimet e para që do të kryeni për Arbëreshët?
DIANA KASTRATI: Mendoj se akronimi QSPA (Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët), shpalos edhe objektivat dhe funksionet e saj. Përmbledhtas
e në sinkron me akronimin, mund të themi se për këtë vit, platforma studimore dhe
botuese e Qendrës parashikon disa drejtime pune, të cilat mendojmë t’i përmbyllim
në fund të këtij viti kalendarik. Konkretisht, në planin studimor janë parashikuar
këto veprimtari: mbajtja më datat 16-17 shtator 2020 e Kuvendit të parë studimor
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diturak mbi gjendjen aktuale të studimeve mbi Arbëreshët, i cili do të mbledhë në
një vend studiuesit më në zë të të gjitha fushave që ngërthejnë universin arbëresh,
brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kësaj nisme të Qendrës i janë përgjigjur jo vetëm pozitivisht, por me entuziazëm një numër i madh studiuesish (më shumë se 30), ndër
të cilët mund të përmend Lucia Nadinin, Tito Johalasin, Gjovalin Shkurtajn, Italo
Sarron, Pëllumb Xhufin, Giuseppe Skiro’ di Maxhon, Rexhep Qosen, Papas Antonio Belushin, Maksimiliana Brankaçiçin, Damiano Guagliardin, e shumë të tjerë
emra të spikatur të studimeve të kësaj lëmie. Por, për shkak të përkeqësimit të kushteve të pandemisë, u vendos që zhvillimi i Kuvendit të shtyhej për në datat 25-26
nëntor të këtij viti. Këto data u paraprijnë edhe festave të rëndësishme kombëtare,
ç’ka e bën edhe më domethënës kumtin e të qenit “një”, këndej e andej detit, sot
ashtu si para pesë shekujsh e gjysmë. Le të shpresojmë që pandemia të tregohet e
“mëshirshme” për të na lejuar takimin edhe fizik me këto studiues e akademikë.
Në nivel të botimeve, janë parashikuar dhe po punohet intensivisht për katër libra,
saktësisht:
1. Melodramat dhe Komeditë e Françesko Santorit, në transkriptimin e Vinçenco
Belmontes dhe të pajisura me parathënien dhe komentarin filologjik të profesoreshë Klara Kodrës.
2. Veprat historiko-filologjike të De Radës, një përmbledhje e shkrimeve në italisht të De Radës që trajtojnë tema të natyrës gjuhësore dhe historike të shqipes,
të sjella në shqip nga profesor Jup Kastrati. Vepra përmban edhe një kapitull të
Epistularit të De Radës në gjuhën arbërisht. Kjo vepër do të përurojë nënkolanën e Kolanës së madhe të Korpusit të botimeve mbi Arbëreshët dhe të Arbëreshëve, të autorëve studiues që nuk jetojnë më, andaj do të titullohet “In memoriam”.
3. Një rrugëtim në komunat arbëreshe, me autor Papas Antonio Belushi. Vepra,
me karakter kryesisht divulgativ, bën një exursus historik/gjuhësor/social/ gjeografik e antropologjiko-kulturor të të gjitha komunave arbëreshe, pajisur edhe
me fotografitë përkatëse.
4. Një rrugëtim në kostumet arbëreshe, me autor Dr. Silvana Nini, e cila punon
pranë Qendrës tonë. Vepra synon të nxjerrë në pah individualizimin e disa varianteve të tipologjisë së veshjeve arbëreshe, ndryshimet dhe përkitjet eventuale
me veshjet edhe të krahinave të tjera italiane. Vepra do të pasurohet edhe me
skicime, vizatime të këtyre veshjeve nga vetë autorja.
Siç shihet, dy librat e parë janë me karakter shkencor akademik, ndërsa të dytët
luhaten midis karakterit divulgativ, informues, të cilët mendohet të kenë si destinatarë edhe lexuesin e shkollave të mesme, po aq sa studentët e drejtimit të gjuhës
dhe letërsisë shqipe.
Drejtimi tjetër ku po punohet që nga fillimi i punës së Qendrës dhe rekrutimit të
stafit (11 mars 2020), është ai i themelimit të Revistës studimore njëvjeçare të
Qendrës, e cila synon të përmbajë nga një punim kërkimor të realizuar gjatë një viti
kalendarik, të gjithsecilit anëtar të Qendrës, në lëmitë përkatëse që lëvrojnë. Përpos
kësaj, revista do të përmbajë edhe një seksion të veçantë, mendoj një format risi në
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botimet tona në Shqipëri (në Perëndim është i praktikuar ky format): duke u nisur
nga një temë e caktuar, do të thirren të japin mendimin e tyre nga tre studiues nga
Shqipëria, tre nga Italia dhe tre nga Kosova/Maqedonia, të cilët, me shkrim, në një
formë më të çlirët komunikimi, sikur të ishin rreth një tryeze të përbashkët, por me
një argumentim rigorozisht shkencor, do të “debatojnë” rreth argumentit të
përzgjedhur paraprakisht.
Njëkohësisht, po punohet për mbledhjen e materialeve për hartimin e një Almanaku të Arbëreshëve. Ky Almanak do të shkojë duke u pasuruar për çdo vit.
Në një numër të veçantë të Revistës së Qendrës, do të botohen aktet e Kuvendit të
nëntorit.
Çfarë mëton të arrijë Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët,
që nuk është zbuluar deri tani?
DIANA KASTRATI: Ekziston një perceptim kolektiv se studimet e kryera deri
më sot nga Arbëreshët dhe mbi ta, është shterues. Natyrisht që duhet nënvizuar me
të fortë që ka një sasi dhe nivel të lartë studimesh të kryera mbi këtë univers, falë
përpjekjeve e përkushtimit jetësor të shumë e shumë studiuesve ndër vite, dekada,
si këndej e matanë kufirit shqiptar, e kudo ku kanë operuar këta emra të ndritur.
Gjithë kësaj plejade të vyer i shkon mirënjohja jo vetëm e jona, por mendoj mbarëkombëtare. Ky korpus studimesh është guri miliar, mbi të cilin do të ngrihet e pasurohet puna jonë.
Duke iu kthyer konkretisht pyetjes tuaj, ajo çka ju e quani punë “akoma e pazbuluar”, do të konsistojë në projektin ambicioz, por tejet të nevojshëm (në mos të
domosdoshëm), të organizimit të punës për hartimin e Fjalorit Enciklopedik të
Arbëreshëve. Siç dihet, një punë e tillë kërkon një sforco të pamatë për të mbledhur
rreth vetes si bashkëpunëtorë, një numër shumë të madh studiuesish shqiptarë e të
huaj. Natyrisht që një projekt i përmasave të tilla presupozon një kohë të gjatë
përgatitjeje, e cila mund të shkojë edhe deri në 6 – 7 vjet. Kjo nismë do të jetë objektivi afatgjatë i Qendrës, që parashikojmë të fillojë organizimin nga viti i
ardhshëm.
Por, krahas këtij objektivi, ne do të kemi në fokus një seri nismash studimore por
edhe me karakter kultorologjik, si Forume, aktivitete të ndryshme të cilat do të synojnë përhapjen dhe njohjen e popullatës në vend me këtë kulturë të jashtëzakonshme, e cila është pjesë e ADN-së sonë kombëtare. Njohja e saj në Shqipëri,
është një conditio sine qua non për përmasën identitare tonën.
A keni një strategji për ta ridimensionuar ndërveprimin e arbëreshëve me
vendin amë?
DIANA KASTRATI: Kjo pyetje përbën edhe thelbin e ndryshimit të institucionit
tonë me ato simotra studimore në Shqipëri. Po shpjegohem më qartë: rrugëtimi
kronologjik i studimeve mbi Arbëreshët në Shqipëri në bashkëpunim me Arbëreshët e Italisë në veçanti, si çdo fenomen tjetër që varet nga faktorë politikë më së
pari, por edhe strategjikë kulturorë, ka njohur periudha lulëzimi, nëse mund të
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shprehemi kështu, po aq sa edhe një kurbë në zbritje. Nëse realisht ne duam ta bëjmë pjesë të qenësishme e të natyrshme tonën këtë trung shqiptar të mbetur jashtë
kufijve, nëse vërtet jemi aq të ndërgjegjshëm sa të kuptojmë se fati na ka “përkëdhelur” duke na e sjellë akoma këtë “xhevahir” antropologjik të ruajtur fuqishëm
pas thuajse gjashtë shekujsh, nëpërmjet e falë një “kryeneçësie” të paprecedentë të
kësaj popullate për të qenë “Arbëreshë” në gjuhë, doke, zakone, veshje e kulinari,
ose është ky momenti vendimtar i ndërveprimit, ose (pa bërë Kasandrën), vështirë
se do të ketë një të dytë. Duke i mbetur besnikë këtij arsyetimi logjik do të thosha,
ne kemi ngritur tashmë e po vazhdojmë të ngrejmë urat konkrete të bashkëpunimit.
Ky i fundit parasheh përfshirjen, jo thjesht të studiuesve, por të të gjithë aktorëve
kryesorë; duke filluar nga Federata e Shoqatave Arbëreshe në Kalabri (FAA) me të
cilët kemi nënshkruar një protokoll marrëveshjeje, e duke vazhduar me aktorët politikë si me Kryetarët e Komunave, Presidentët e Krahinave; duke vazhduar me
aktorët e jetës së përditshme kulturore arbëreshe. I gjithë ky mozaik i pasur njerëzor, do të përbëjë bazamentin tonë të ndërveprimit.
Projekti tjetër ambicioz i Qendrës sonë parashikon edhe ngritjen e Shtëpisë së Arbëreshëve, apo Vatrës së Arbëreshëve në Tiranë. Kjo Shtëpi do të strukturohet në
tri hapësira: në bibliotekë të hapur e në shërbim të publikut, ku synimi kryesor
është ai i shndërrimit të kësaj biblioteke në një vend të frekuentuar nga studiuesit,
por edhe nga studentët e drejtimit të Gjuhës dhe letërsisë shqipe për të realizuar
tema diplome dhe doktorature me tema mbi Arbëreshët.
Hapësira e dytë do të shërbejë si Arkiv, ku materialet që do të vijnë nga miqtë tanë
përtej detit, do të depozitohen aty në bazë të rregullave të njohura të mirëmbajtjes
së dokumenteve e dorëshkrimeve. Më lejoni t’ju them se që tani janë gati një sasi e
mirë dokumentacioni të ndryshëm që do të bëhen pjesë e kësaj Shtëpie.
Hapësira e tretë do të shërbejë për ngritjen e një Muzeu të përhershëm mbi Arbëreshët, e cila do të përmbajë brenda edhe një hapësirë për ekspozita të përkohshme
pikture, skulpture apo fotografike, apo edhe librash, me pjesëmarrjen e artistëve e
krijuesve arbëreshë e shqiptarë. Vetëm në këtë mënyrë, mund të shndërrohemi përfundimisht pjesë e një “trupi” të vetëm. E, për ta mbyllur, më lejoni ta sendërtoj
idenë time të fundit me vargjet kumtplote e emocionuese të poetit tonë Mjeda:
“Por gazmo ndër gjith kto t’vshtira
Përse ende s’sharrove kret;
Diçka ‘mbet ndër ato t’mira
Mbas dymij e ma shum vjet.
T’ka mbet gjuha që po ndihet
N’fush e mal qi ti zotnon;
Gjith ku hija jote shtrihet,
Ku shqiptari zan’ e lshon!”
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Bisedë me filologun arbëresh Giovanni Maria Giaccomo Belluscio

SHQIPJA STANDARDE, LETËRNJOFTIM
PËR TË GJITHË SHQIPTARËT

Bisedoi: Mentore MURATI
Për ne, sidomos për ne si arbëreshë, por dhe për kolegët e mi që kemi mësuar
shqipen standarde, është mjet komunikimi i cili ka shumë forcë e ne nuk mundemi
në asnjë mënyrë që të mendojmë të mësojmë një standard tjetër. Punon shumë mirë
standardi, përdoret nëpër gazeta, përdoret nëpër televizione e radio.
Me 12 prill 2020 u largua nga jeta personaliteti i shquar i botës arbëreshe, profesori
arbëresh nga Shën Basile, Giovanni Maria Giaccomo Belluscio. Prof. G. Belluscio
ka qenë pedagog në Universitetin e Leçes dhe në Universitetin e Barit, ka mbajtur
ligjërata në Universitetin e Tiranës dhe është ftuar në universitete europiane e përtej kontinentit. Me interesim e ndiqte edhe Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën,
Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare në Prishtinë, ndërsa ka marrë pjesë edhe në edicionin e parë të konferencës së ballkanologjisë, të organizuar nga ITSHKSH më
2018.
Kjo bisedë është zhvilluar më 25 gusht 2017 për emisionin SHQIP të Radio Kosovës për çështje të kulturës së gjuhës.
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Profesor Belushi, çdo të thotë “të qenit arbëresh” me origjinë, si term dhe nocion etnolinguistik?
Gianni BELLUSCIO: Si term “arbëresh” do te thotë një folës ose një person i cili
ka lindur në një fshat ne i themi katund arbëresh. Ka disa katunde në jug të Italisë,
përafërsisht 50 katunde ku ka kulturën dhe të folmen arbëreshe, e cila ka origjinën
që nga mesjeta, qe nga fundi i shek. 15 dhe këta fshatra janë themeluar në disa krahina të ndryshme në Kalabri, në Sicili, Basilica, Puglia, etj. Të jesh arbëresh do të
thotë të lindesh dhe të jetosh në një katund arbëresh edhe të thithësh gjuhën, traditat e të gjitha.
Sa është ruajtur sot arbërishtja në Itali te hora arbëreshe (komuniteti arbëresh)? Cila është arbërishtja sot?
Gianni BELLUSCIO: Kur themi arbërishte, është një term i përgjithshëm ky, por
ka disa varietete, sadopak tri-katër varietete të arbërishtes, sepse jo të gjithë fshatrat
flasin të njëjtin varietet, megjithatë mund të kuptohen mjaft mirë edhe fshatrat që
janë larg njëri-tjetrit, kështu qe arbërishtja si sistem është mjaft e gjallë në një pjesë
të madhe të fshatrave, ndërsa një pjesë e mirë e fshatrave ka probleme të demografisë, flas për rënien e banorëve, pra brezi i ri nuk lindin me si dikur. Kjo situatë krijon probleme, sepse në qoftë se në një vend nuk zëvendësohet brezi i vjetër me
brezin e ri, kjo do të thotë që brenda pak kohësh mund të zhduket gjuha e së bashku
me gjuhën edhe tradita e vendit.
Sa ka interesim nga arbëreshet për t’u studiuar gjuha shqipe atje?
Gianni BELLUSCIO: Gjuha shqipe është gjuhë e vogël në përgjithësi domethënë
nuk është gjuhë e përhapur në përmasa të mëdha, kështu që edhe interesimi që kanë
studentët është i vogël, pra kanë interesim të kufizuar.
Një student që zgjedh shqipen ka një interes të veçantë për një drejtim kulturor ndaj
Ballkanit dhe gjuhëve të kësaj zone. E këtu kemi prapë probleme me studentët që
në vitet e kaluara vinin në Universitet ishin me origjinë arbëreshe, pra nga katundet
arbëreshe, kurse duke rënë numri i të lindurve ka rënë edhe numri i studentëve që
ndjekin kurset. Kemi edhe studentë italianë që nuk janë me origjinë arbëreshe, që
kanë treguar gjatë kohës prej fillimit të kurseve në Universitetin e Kalabrisë, që nga
vitet 1972 kanë ndjekur vazhdimisht kurset me interes të veçantë për t’ iu ofruar
shqipes.
Gjatë qëndrimit në Kosovë ju keni bërë edhe disa kërkime dialektologjike në
terren me banorët e zonës së Llapit. Çfarë ju ka rezultuar nga ato kërkime?
Gianni BELLUSCIO: Në të vërtetë kam incizuar në Has dhe në Rugovë. Në Llap
kisha vendosur të shkoj vitin e kaluar, por nuk arrita ta bëj këtë ekspeditë as sivjet,
por e kam në program. Këto kërkime në terren janë me interes të veçantë, që kanë
të bëjnë me hundorësinë në të folmet e shqipes, dhe për të verifikuar se sa e fortë
është hundorësia në të folmet dhe për të kuptuar më mirë këtë dukuri të shqipes.
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Bile sapo kemi botuar një artikull me një kolegun tim për këtë gjë dhe do të shtojmë të dhënat eksperimentale për këtë dukuri të shqipes.
Jeni bashkautor i veprës “Fjalor krahasues i termave të gjuhësisë: shqipitalisht- frëngjisht-anglisht”, botuar në vitin 2011. Sa e pasuron ky fjalor leksikografinë shqiptare?
Gianni BELLUSCIO: Ky projekt është projekt që kemi menduar se bashku me
profesor Shezai Rrokaj nga Universiteti i Tiranes, i cili ne fund te viteve 90 ishte ne
Universitetin tone si lektor, dhe duke përfituar nga prania e tij se bashku kemi
menduar për këtë fjalor te gjuhësisë, sepse shqipja ka ende sot një fjalor te tille por
i viteve 70 -te.
E kane bërë profesor Çabej etj., por në atë kohë siç dihet gjuhësia ishte e kushtëzuar nga situata politike sepse nuk pranoheshin shumë terma nga perëndimi. Kështu që ai fjalor ishte vjetruar dhe ishte shumë i kufizuar, ne kemi shtuar një sasi të
madhe fjalësh, sidomos i kemi dhënë shqipes një ngjyrim më ndërkombëtar dhe më
evropian, sepse i kemi shtuar termat qe vijnë nga tradita gjuhësore evropiane. Punë
goxha e mirë dhe jep termat d.m.th. nuk jep shpjegimet, jep vetëm krahasimin.
Kush ka dëshirë ose interes mund të gjejë fjalën shqipe dhe mund të gjejë përkthimet në gjuhë të tjera ose anasjelltas.
Në fushën e terminologjisë keni bërë “Vëzhgime mbi terminologjinë e shahut
në gjuhën shqipe”, në çfarë rrafshesh e keni interpretuar ‘terminologjinë’ e
shahut?
Gianni BELLUSCIO: Edhe ky punim është në bashkëpunim me kolegun tim Ardian Ndoka nga Universiteti i Tiranës, ai ishte lektor në Universitetin e Kalabrisë
viteve të fundit, dhe duke qenë se që të dy kishim interes për shahun, ndonjëherë
edhe kemi luajtur shah, e duke biseduar menduam që do të ishte me interes që të
studiohej një fushë e kufizuar e terminologjisë se shahut ne gjuhen shqipe, pikërisht për shahun, sepse ne gjuhen shqipe nuk ka deri sot një trajtim te tille , dhe
kemi zbuluar disa gjera me shume interes sepse nga terminologjia e përgjithshme
qe përdoret në shah kemi gjetur dy ane te terminologjisë: një është terminologji me
popullore, e tjetra është me profesionale. Dhe kemi zbuluar qe shqipja ka ne përdorim fjale qe vije nga turqishtja, nga sllavishtja, italishtja frëngjishtja d.m.th. shahu i
mbulon te gjitha këto gjuhë që kanë dhënë huazime në gjuhën shqipe.
Si e shihni ju shqipen standarde sot, në këndvështrimin e kontestimit që i
bëhet?
Gianni BELLUSCIO: Nuk është problem për mua, me njohin mirë edhe kolegët
këtu në Prishtinë edhe në Tirane. Unë vij nga një trevë nga Italia dhe në Itali probleme të tilla nuk trajtohen. Italishtja ekziston si gjuhë, është pranuar prej të gjithëve megjithëse ka dialekte shumë të largëta nga gjuha që studiohet në shkollë.
Asnjërit nuk i vjen në mend që të ndryshohet standardi.

~367~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

Gjuha është një sistem i gjallë, do të ndryshojë patjetër në të ardhmen, ka disa prirje që sot, por për këtë do të vendosin folësit, do të thotë në qoftë se në të ardhmen
do të ndryshohet diçka. Tani bëhet shumë fjalë për paskajoren, në qoftë se paskajorja do të bëhet më e përdorshme në të ardhmen patjetër duhet pranuar në gjuhë.
Por për ne, sidomos për ne si arbëreshë, por dhe për kolegët e mi që kemi mësuar
shqipen standarde, është mjet komunikimi i cili ka shumë forcë e ne nuk mundemi
në asnjë mënyrë që të mendojmë të mësojmë një standard tjetër. Punon shumë mirë
standardi, përdoret nëpër gazeta, përdoret nëpër televizione e radio.
Unë mendoj që harxhohet shumë kohë për këtë gjë, më mirë të harxhohet kohe për
mësimin e shqipes p.sh. Ose për përmirësimin e shqipes ne te gjitha kontekstet ne
te cilat përdoret. D.m.th. ne nga jashtë nuk e shikojmë si diçka qe mund te na interesoje shume. Do te vij koha, nuk e di se sa kohe qe te ndryshojnë gjërat. Kur folësit të ndryshojnë diçka pastaj duhet marre parasysh siç ka ndryshuar e te përshtatet.
Për mua nuk ka as ngjyrime politike fakti qe standardi është bërë ne 72 ose gjëra të
tjera për të cilat flitet sot.
Për mua standardi është një mjet i fuqishëm qe mua me jep mundësi për të folur këtu me ju ose në Tiranë e në Shkup e Tetovë, të shkruaj e-mail nëpër botë me koleget e mi unë përdor standardin. Punon standardi, pse ta ndryshojmë? Kam harxhuar
energji për ta mësuar, lexojmë gazeta te shkruara ne standard, nuk është për mua
një argument qe t’i kushtohet kaq inertes se sa tregohet këtu Shqipëri dhe Kosove.
Në një emision televiziv ju keni folur edhe në temën “Pseudoalbanologjia sot”.
Në çfarë përmasash është e përhapur “pseudoalbanologjia sot” dhe sa e dëmton kjo shkencën e albanologjisë?
Gianni BELLUSCIO: Shikoni, nuk e di si ta quaj këtë. U pëlqen njerëzve fakti që
shqipja është gjuha e perëndisë, shqipja është gjuha më e vjetër, nëna e të gjitha
gjuhëve të botës e të gjitha këto bën shumë përshtypje e shiten libra, ne merremi
me shkencë dhe nuk merremi me pseudoshkencë. Pseudoalbanologjia nuk është
term që e kam thënë unë, e ka thënë Çabej para shumë dekadash, Çabej e kishte
treguar cili ishte problemi. Sot fakti që ekzistojnë rrjetet sociale dhe interneti u jep
shumë mundësi që të botohen më shumë libra me shumë lehtësi se dikur, dalin teori të cilat nuk kanë asnjë mbështetje shkencore.
Shqipja është gjuhë si të gjitha te tjerat indoevropiane që fliten në Evropë e kjo tregon se është gjuhë natyrale dhe nuk është një gjuhë që vjen nga një planet tjetër e
që kanë folur nuk e di kush. Unë mendoj se nuk është argument për t’u trajtuar, kushdo që të merret me fantashkencë le ta harxhojë kohën. Nuk kemi dokumente, ne
nuk kemi dokumente as për ilirishten, kemi shumë pak, thuhet që shqipja është
gjuhe ilire, temë të cilin nuk kemi mundësi për ta vërtetuar, d.m.th. vlen edhe të
thuash po është me origjinë nga ilirishtja por edhe të thuash të kundërtën. Për pellazgjishten për të cilën bëhet shumë fjalë sot nuk kemi dokumente, d.m.th. pa dëshmi nuk funksionon.
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Sa është i pasur leksiku arbëresh me fjalë të brumit vetjak të gjuhës sonë që
ka ruajtur deri më sot e që mund të përdoren në shqipen e sotme?
Gianni BELLUSCIO: Kur me bëjnë këtë pyetje them qe ne qoftë se një arbëresh
shkon në Shqipëri ose në Kosovë duke përdorur gjuhën bazë, nuk mbetet pa ngrënë
dhe pa pirë ose pa fjetur d.m.th. mund te kuptohemi, pastaj patjetër arbërishtja
është gjuhë mesjetare e cila u kristalizua dhe ka marrë shumë huazime nga italishtja, kurse këtu ka ndodhur e kundërta, keni huazuar nga turqishtja, kështu leksiku
ka probleme sepse në qoftë se nuk njeh fjalët nuk mund të komunikosh, por për të
ngrënë, për të pirë dhe për t’u përshëndetur kemi të njëjtat fjalë edhe sot.
Arbërishtja e sotme nuk mund te trajtoje filozofi ose gjeografi ose shkence, është
një dialekt sikur te merret një dialekt i Kosovës është e njëjta gje. Dialekti nuk ka
fuqinë për të trajtuar argumente të tilla.
Ju jeni edhe përkthyes i shumë veprave nga shqipja në italisht. Cilat vepra
keni përkthyer dhe ia keni bërë të njohur botës italiane?
Gianni BELLUSCIO: Do t’ju them diçka që patjetër do t’ju pëlqejë edhe juve, fillova sepse jam martuar me një grua me origjine arbëreshe por ne shtëpi nuk ka folur
kurrë arbërishten, bile zbuloj origjinën e vet si arbëreshe sepse u takuam dhe kemi biseduar dhe nga mbiemri i saj origjina është arbëreshe. Kam filluar duke përkthyer
poezi lirike për gruan, kështu që më pëlqen poezia. Kohët e fundit jam marrë me një
përkthim të Camajt, një përkthim i cili do të dalë në Itali, pas ca vitesh qe kisha mbaruar. Quhet “Bualli” një përmbledhje poezish shumë e mirë e Camajt, Camaj dihet
shkruante në gegërishte dhe jo ne standard, por me njohuritë e mia ia arrita ta përkthej, mendoj qe kane dale përkthime te mira dhe do te dal tani nga botimi.
Po flitet shumë për një ligj për gjuhën shqipe. Mendoni se duhet që të miratohet një ligj për ta mbrojtur gjuhën shqipe?
Gianni BELLUSCIO: Kam dëgjuar, kam ndjekur një emision në internet. Nuk e
di çfarë t’ju them për këtë gjë, sepse në Itali p.sh. nuk ekziston një ligj për ta
mbrojtur italishten. Kur doli problemi i mbrojtjes së gjuhëve të pakicave problemi
erdhi, d.m.th. parlamentarët menduan sidomos parlamentarët e së djathtës d.m.th.
më nacionalistët menduan se nuk mund të bëjmë një ligj për pakicat pa shkruar
nenin e parë ku thuhet: që italishtja është gjuhë e shtetit. Deri në vitin 1999 nuk
ekzistonte një ligj ku ishte shkruar që italishtja është gjuha e shtetit. Unë e kam
ndjekur një emision dhe nuk e kuptova pse gjuha duhet te mbrohet me ligj! Kjo do
duhej të ishte diçka e natyrshme, p.sh. në Itali në qoftë se flet me theks dialektor
bën përshtypje jo shumë të mirë, kështu që të gjithë italianët megjithëse kanë një
shqiptim me ndikime dialektore mundohen të flasin në standard, sepse është si një
letërnjoftim fakti që ti afrohesh me dikë dhe flet sa më mirë.
Vitin e kaluar dëgjova në seminar një kolege e prezantoi një kumtesë se si flasin në
kuvend. Unë u habita pak, sepse faktikisht flasin një shqipe lokale. Do të ishte me
interes që të bëhen anketa për të kuptuar folësit se pse flasin ashtu, çfarë duan të
tregojnë. Kanë një prirje për të treguar ja unë flas si flitet këtu në Kosovë apo
çfarë? Është një pyetje për të cilën nuk di të jap një përgjigje.
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RAMI MEMUSHAJ
Tiranë

SHKRESA E PRESIDENTIT SI NJË THIRRJE
PËR KUJDESIN NDAJ GJUHËS
Më 23 maj 2020 Presidenti i vendit i ka kthyer për rishikim e përmirësim Kuvendit
të Shqipërisë ligjin 43/2020 “Për aktivitetet e turizmit detar”, të shoqëruar me një
arsyetim disafaqësh. Në këtë shkresë vihet në dukje se, veç aspekteve juridike, ligji
vuan edhe nga ana gjuhësore, për arsye se “duke filluar nga dispozita e përkufizimeve, apo në tekstin integral të tij përmban terma dhe fjalë që nuk janë në gjuhën
shqipe”. Vërejtja e parë që bën Presidenti në arsyetimin e tij, lidhet me përdorimin
e një numri fjalësh anglisht, që përbëjnë thelbin e këtij ligji, të cilat “nuk janë në
gjuhën shqipe” dhe janë futur në ligj ashtu siç shkruhen në gjuhën angleze.
“Përdorimi i termave në gjuhë të huaj, – thekson Presidenti në shkresën e tij, – bën
që ligji në tërësi të jetë në kundërshtim me nenin 14, paragrafi 1, të Kushtetutës
së Republikës së Shqipërisë, që përcakton se “Gjuha zyrtare në Republikën e
Shqipërisë është shqipja… përdorimi i emërtimeve në gjuhë të huaj në një
ligj... jo vetëm shkel parimin se gjuha zyrtare në Republikën e Shqipërisë
është gjuha shqipe, por cenon drejtpërdrejtë dhe identitetin kombëtar...” Ky
parim kushtetues, vihet në dukje më tej në këtë shkresë, kërkon “që, më së pari,
qeveria dhe Kuvendi i Shqipërisë të jenë shumë të kujdesshëm përgjatë miratimit të
ligjeve në mënyrë që t’i nënshtrohet [t’u nënshtrohen – R. M.] rregullave të
drejtshkrimit që mbështeten sa më gjerë në trajtat e përbashkëta të gjuhës kombëtare shqipe”.
Nuk po ndalemi në sythin 1.2 të shkresës që merret vetëm me çështjet gjuhësore që
nxjerr ky ligj, ku vihen në dukje disa parime shumë të rëndësishme që lidhen me
veçoritë gjuhësore të teksteve legjislative, me nevojën e përputhjes së legjislacionit
shqiptar me atë europian pa kopjim të termave të huaj, si dhe me nevojën e
këshillimit me institucionet gjuhësore të vendit. Me shumë të drejtë, në këtë syth
theksohet se “është detyrë e hartuesit të një nisme… që të kujdeset për gjuhën
shqipe në një dokument zyrtar”, prandaj, në formën si është paraqitur ky ligj,
“është i papranueshëm”.
Duke parë njoftimin në gazeta për këtë ngjarje, shkarkuam ligjin dhe shkresën e
Presidencës që ia rikthen për rishqyrtim Kuvendit. I lexuam me vëmendje këto dy
dokumente për të gjetur cilat ishin gabimet gjuhësore të ligjit, po edhe në kishte
gabime shkresa e Presidentit. Nga leximi na doli se jo vetëm ligji, po edhe shkresa
kanë shumë gabime gjuhësore, sidomos gabime pikësimi, gabime drejtshkrimi,
ndërtime sintaksore të pasakta dhe fjalë të huaja të panevojshme. Më konkretisht,
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në ligjin në fjalë ka 34 gabime pikësimi, 19 gabime drejtshkrimi (si çartërim, në
rast përsëritje, mungesa nyjash të përparme dhe parafjalësh), 5 ndërtime sintaksore
të gabuara dhe fjalët aktivitet e substancë, të cilat kanë përgjegjëset e tyre në
shqipe. Kurse shkresa e Presidentit ka 37 gabime pikësimi, 19 gabime drejtshkrimi
(rendisim, kundravajtje, këto terma, së Shqipëri, shkronjë kjo, si dhe mungesa
nyjash e parafjalësh), 5 ndërtime sintaksore të gabuara dhe fjalët e huaja të
panevojshme aktivitet, direkt, aplikohet dhe i paaplikueshëm.
Pra, problemi shkon përtej një ligji, ai është shumë më i gjerë. Ai dëshmon mungesën e kujdesit të shtetit për gjuhën. Për shkak të mungesës së këtij kujdesi, që në
mënyrën më të qartë shfaqet në dokumentet që dalin nga institucionet më të larta të
vendit, gjuhës shqipe po i shkaktohet një dëm i cili do të jetë i vështirë për t’u
ndrequr më vonë. Jemi në një situatë kur ligjërimi i shkruar dhe ligjërimi i
folur publik nuk kalon në filtrin e redaktimit dhe çdo aktor i këtyre fushave
sillet si zot i gjuhës, duke folur e shkruar ashtu si i do qejfi. Siç e tregojnë dy
dokumentet në fjalë, në këtë fushatë të përdhosjes së gjuhës shteti është i pari që ka
marrë në dorë kazmën për shkatërrimin e kalasë sonë gjuhësore. Pastaj vijnë
televizionet, gazetarët televizivë të të cilave janë bërë “profesorët e prishjes” së
gjuhës. Ligjërimit të tyre i mungon bukuria dhe ëmbëlsia e tingëllimit të shqipes:
mjetet intonative të ligjërimit të tyre të folur nuk janë të shqipes, po të anglishtes a
të italishtes; emrat e përveçëm përdoren prej tyre pa mbaresa; sintaksa e frazave të
tyre është e përçudnuar; dhe, më në fund, fjalori i tyre po e kthen shqipen në gjuhë
të drunjtë, në “gjuhë mushke”, të mbytur me fjalë të huaja, si total, kurbë, tendencë, indikator, direkt, live, akses e aksesoj, tentoj e tentativë, realizoj, shokoj e
pak emra e folje të tjera të huaja që përdoren në vend të dhjetëra sinonimeve të tyre
shqipe, të cilat përmbajnë ngjyrime të holla kuptimore, të atilla që i japin bukuri e
laryshi ligjërimit. Pas televizioneve e radiove, vijnë shtypi i shkruar, ku përgjithësisht mungon korrektimi gjuhësor, shtëpitë botuese, shkolla etj.
Lëngata e gjuhës shqipe është një sëmundje mbarëkombëtare që ka prekur jo vetëm
Shqipërinë, po edhe Kosovën e Maqedoninë, ndonëse këtu Agjencia për Zbatimin e
Ligjit për Gjuhën Shqipe po hedh disa hapa pozitivë. Për ta shëruar gjuhën, mendojmë se ka ardhur koha që, së pari, të riaktivizohet vendimi i Këshillit të Ministrave i janarit 1974 “Mbi masat për zbatimin e drejtshkrimit të njësuar të gjuhës
shqipe”, i cili kërkon vendosjen e redaktorëve gjuhësore në entet botuese dhe në
institucionet shtetërore; së dyti, është bërë urdhërues miratimi i ligjit për gjuhën, që
do të vendoste disiplinën gjuhësore të munguar; së treti, mendojmë se ka ardhur
koha të krijohet një këshill ndërshtetëror (Shqipëri–Kosovë–Maqedoni) për gjuhën,
me autoritetet më të spikatura të fushave të saj themelore. Këtë këshill e shohim si
vijim të Komisionit të Përhershëm për Pastërtinë e Gjuhës, që funksionoi gjatë
viteve 1979–1990. Ashtu si ai, edhe ky organizëm duhet ta mbështetë veprimtarinë
e tij në një platformë kombëtare të miratuar nga qeveritë e të tre vendeve, duke
pasur si objektiva themelorë punën për pastërtinë e gjuhës, për shqipërimin dhe
njësimin e terminologjisë tekniko-shkencore, për zbatimin e normave të gjuhës
letrare, luftën kundër ndotjes së mjedisit shqiptar me emërtime e emra të përveçëm
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të huaj, si dhe shfrytëzimin e teknologjive të reja për rritjen e kulturës gjuhësore të
popullatës. Për përmbushjen e këtyre objektivave, ky këshill do të ngarkonte me
detyra akademitë e shkencave, institutet e gjuhësisë dhe departamentet e gjuhës
shqipe. Organizma si i ashtuquajturi “Këshill Ndërakademik” apo një këshill i ri që
po përpiqet të ngrejë Akademia jonë e Shkencave, janë kundërprodhues, prandaj
duhet hequr dorë prej tyre. Kemi nevojë për organizma mbarëkombëtarë dhe me
autoritete shkencore me ndihmesa në fushat përkatëse. Gjuha është pasuri
kombëtare dhe duhet ruajtur si trashëgimia më e çmuar që na kanë lënë të parët.
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Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup

“ABECEJA SHQYPE”
(ABETARJA E KUMANOVËS, 1911)
ABSTRAKT
Në Kumanovë në vitin 1909, atdhetari Jashar Erebara e themeloi “Klubin Shqiptar të Kumanovës”, i cili do të shndërrohet në varët të dijes. Pranë tij Erebara e
organizoi shkollën, ku nxënësit shqiptarë do të mësonin, përveç shkrim-leximin,
edhe dije të tjera. Jashar Erebara, me qëllim që ta përhapte dritën e dijes, e përpiloi një abetare (Abeceja shqype), të cilën e botoi diku në vitin 1911 si shtojcë të
gazetës “SHKUPI”, kryeredaktori i së cilës ishte ai vet.
Fjalët çelës: “Abeceja shqype”, abetare, shkolla, Klubi i Kumanovës.

*
**
Në fondin e begatë të abetareve që janë botuar gjatë periudhës së Rilindjes
Kombëtare Shqiptare ishte edhe “Abeceja shqype”1, e cila ishte përdorur si tekst
shkollor në qendrën arsimore të themeluar nga Klubi Shqiptar i Kumanovës.
“Abeceja shqype” nuk ka të dhëna për autorin, vitin e botimit, e as vendin e botimit. Botimet anonime të këtij lloji ishin dukuri e zakonshme gjatë kësaj periudhe.
Sa i përket botuesit, në bazë të disa të dhënave, mendohet se abetarja ka qenë
fletushkë e bashkangjitur gazetës “SHKUPI”. Në mbështetje të këtij mendimi është
përdorimi i teknikës së njëjtë në shtypjen e abetares, si dhe të gazetës (karakteri i
shkronjave, alfabetit i përdorur, si dhe letra në të cilën janë shtypur). Por, pa marrë
parasysh këtë, vendi i përdorimit të saj në mënyrë të organizuar ishte Kumanova,
më saktë qendra arsimore e Klubit Shqiptar të Kumanovës.
Abetarja kishte format të një fletushke me dimensione 38x40 cm, e shkruar në
njërën faqe, e ndarë në tre pjesë dhe e radhitur në katër kolona. “Abeceja shqype”
do ketë arritur në Kumanovë nga fundi i vitit 1911, që do të thotë se në të njëjtën
kohë kur botohej edhe gazeta “SHKUPI” (numri i parë i kësaj gazete u botua më
29 gusht 1911 në Shkup).
E botuar si shtesë në gazetën “SHKUPI” dhe e shpërndarë bashkërisht me gazetën,
kjo abetare është përdorur edhe në vende të tjera si tekst mësimor ose si tekst “vаde
1

AQSH, fondi 23, dosja 49 dokumenti 3.
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mecum” (broshurë). Burime të ndryshme vërtetojnë se kjo abetare është gjetur në
Kaçanik, Ferizaj, Gjilan, Prishtinë, Podujevë etj.2 Në një letërkëmbim mes Jashar
Erebarës dhe Iljaz Agushit, të datës 10 tetor 1911, Erebara shkruan: “Duke pasur
parasysh nevojën për një abece shqype, po ju dërgoj disa copë me shpresë që do t’i
dërgoni aty ku do ketë nevojë...”3.
“Abeceja shqype” e Kumanovës, ka një kompozicion të njëjtë me abetaret e para të
kësaj periudhe. Abetarja ka gjithsej tre njësi tematike. Në fillim paraqiten shkronjat
e shtypit dhe ato të shkrimit, më pas vijnë ushtrimet, përmes të cilave lidhen
shkronjat me fjalët dhe fjalitë. Në njësinë e dytë tematike janë 12 njësi, kurse në
njësinë e tretë janë gjithsej 18 njësi mësimore.
Abetaret, në përgjithësi, ashtu si edhe “Abeceja shqype”, janë të botuara pa emër të
autorit. Ky ishte fenomen i përhapur në atë kohë edhe me librat e tjerë me karakter
arsimor. Nëse krahasohen “Abeceja shqype” me “Abetaren e gjuhës shqipe” të
Sami Frashërit, Jani Vretos, Pashko Vasës dhe Koto Hoxhit, e botuar në Stamboll
në vitin 1879, do të vijmë në përfundim se abetarja e Kumanovës është një lloj
sinteze, sepse këto të dyja janë shumë të ngjashme.
Në një letërkëmbim tjetër me Iljaz Agushin, Erebara shkruan: “Vetëm sa arrita të
përfundoj një abetare. Zoti donte të dal nga shtypi. Sa do të jetë e dobishme, do të
dëftojnë ata që do të punojnë me të. Ju lutem, shpërndajeni aty ku do të ketë më
nevojë dhe mundësisht, vendlindjen time, mos e leni pa të (abetaren A.L.)”4.
Hartimi i kësaj abetareje kishte për qëllim përhapjen e shkrimit në gjuhën shqipe në
trevat e ndryshme shqiptare, me qëllim të luftimit të analfabetizmit dhe mbrojtjes
nga ndikimi i shkollave serbe dhe bullgare.
Me botimin e kësaj abetare jo vetëm që u begatua fondi i abetareve, të cilat
përdoreshin në këtë kohë, por njëkohësisht u krijuan mundësi më të mëdha që
shpërndarja e saj të ishte me e lehtë dhe më e shpejtë.
“Abeceja shqype”, me formatin e saj, lehtë palosej dhe futej në xhep, madje kishte
disa specifika të tjera, që e dallonin nga abetaret e tjera të kohës. Ajo nuk ishte e
dedikuar vetëm për fëmijët dhe të rinjtë, të cilët mësonin në shkolla të ndryshme,
por ishte shumë praktike, veçanërisht për mësim individual, edhe në rastet kur
shqiptarët mësonin nga njëri-tjetri.
Me këtë abetare mësohej lehtë leximi dhe shkrimi shqip. Në veçanti ishte e
përshtatshme edhe për të rriturit. Abetarja fillonte me moton: “N’o çdo mosh t’jesh
për nji jav shqipen e mson dh’e shkruanë”. Ky optimizëm pedagogjik kishte efekt
të madh psikologjik, sepse kjo moto përdorej si pjesë përbërëse e optimizmit të
madh për mësimin e shkrim-leximit në gjuhën shqipe. “Abeceja shqype” ishte mjet
i fuqishëm në duart e mësuesve, të cilët organizonin grupe të vogla me nxënës për
mësimin e gjuhës shqipe.

2

Shefki Osmani, Dy abetare shqipe në vitin 1911 (Kumanovë, Manastir), Gjuha dhe letërsia shqipe
në shkollë, Tiranë, 1968, 130.
3
Abdullah Vokrri, Jashar Erebara, Prishtinë, 2000, f. 89.
4
Po aty, f. 19.
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Është me rëndësi të theksohet se të gjitha abetaret e kësaj periudhe kishin
përmbajtje patriotike me qëllim të ngritjes së vetëdijes kombëtare. Ato ishin
përpiluar sipas principeve të interesit kombëtar dhe dalloheshin me porositë e qarta
edukativo-arsimore.
Pas Kongresit të Manastirit dhe të Elbasanit, numri i abetareve u rrit dukshëm.
Atëherë filluan të përpilohen abetare me Alfabetin e Manastirit. Shpërndarja e tyre
bëhej me kujdes. Ato arrinin jo vetëm në vendet ku hapeshin shkollat, por edhe në
ato vende ku nuk kishte shkolla. Kjo mundësonte organizimin e kurseve për
fillestarë të mësimit të shkrim-leximit në gjuhën shqipe.
“Abeceja shqype” e Kumanovës ishte një libër shkollor i përpiluar nga publicisti
Jashar Erebara. Këtë abetare e kanë përdorur shumë nxënës dhe të rritur jo vetëm
në hapësirat e Maqedonisë verilindore, por dhe në shumë vende të Kosovës dhe me
gjerë. Si e tillë, ajo llogaritet ndër abetaret e para, që e kanë kryer me sukses
misionin e saj dhe ka ndihmuar në arsimimin fillestar në gjuhën shqipe.
Aneks:
N’o çdo mosh t’jesh për nji jav shqipen e mson dh’e shkruanë
Abeceja Shqype
Germa t’ zaashme t’ dorshkrueme t’ vogla:
t? É? â? x? |? ç? §A
t’dorshkrueme t’mdhaja:
T? b? h? X? \? l? ˚A
t’ shtypshkrueme t’vogla:
a, o, u, e, i, y, ë.
t’ shtypshkueme t’mdhaja:
A, O, U, E, I, Y, Ë.
Germa t’perzaashme t’ dorshkrueme t’ vogla:
Ä? x? †? w? w{? y? z? z}? {? }? ~? Ö? Ä? ÄÄ? Å? Ç? Ç}? Ñ? Ü? ÜÜ? á? á{? é? é{? à? à{? â? å? å{A
t’ dorshkueme t’ mdhaja:
e? V? W? W{? g? Z? Z}? [? ]? ^? d? _? _Ä? `? a? a}? c? e? eÜ?
f? f{? m? m{? g? g{? i? k? k{A
t’ zaashme hundake:
â, ô, ê, î, ý.
t’ zaashme t’ gjata:
aa, oo, uu, ee, ii, yy.
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Ushtrime
ba bo bu be bi by: ca co cu ce ci cy: ça ço çu çi çy: da do dhu dhe fi fy: ga go gju
gje hi hy: ka ko qi qe li ly: lla llp mu me ni ny: nja njo rro rre sha sho zhu zhi thy
tha xho xhu.
Fjale t’daa,e n’rokje
ba-ba bu-ba cu-bi cu-ca çu-ba da-da da-ci dhee dheu ca-fi cu-fi ga-ca go-ca ge-li
gje-dhi he-be ha-bii go-ja gjo-ja ko-ci ka-fi qa-fa qy-gi lu-gi lu-ga llu-lla la-lla mali mo-ti na-ta nu-na nja-ni nja-ça pi-pi pu-la ra-ka ru-ba rru-mi rri-ba sy-lo sa-ki-ca
sho-sha she-shi zo-gu za-lli zhu-ri zhe-le to-pi tu-lla thi-ka tha-na ve-shi va-thi vata xa-ri-sha xa-na xha-mi-ja xha-mi.
bar-ku dar-dha cub-ni-ja çer-dhe dhun-ti-ja far-ke-to-ri gar-gu-lli gjer-gje-fi har-mija jar-gu-kan-gra qur-shi-ja luk-thi lamm-pamarti nir-thi par-si-ja 0-rum rrag-ni-ca
sel-vi-ja shap-thep var-gu xhur-di-je.
Nji-di-të shum dit; nji vesh dy vesh; han ha-n; lug lu-g; nji metelik dy metelik; un
kam dy ka-m; nji na-të shum net; shok sho-kë; nji fi-je flok fy fi-je flo-k; plak pla-kë.
aare are, nji ka-tun-daar, dy ka-tun-da-re nji malcuer dy malcorë free pee syy gjaa
drii.

Copa kndimesh
Ko-so-va asht pje-sa maa e bu-ku-ra e maa e hiesh-mja e Shqypnies, por per fat
t’zii ven-da-sit e Ko-so-ves, qi ja-ne t’ thjeshte Shqyptare, kan me-tun shum mas
ko-he di-tu-nnit, e saa-do tri-ma e bu-rra, s’kan muj-te me na-lun ho-vin t’huej-vet,
qi jane fu-re nder vende t-ona e sot ber-ta-sin e shkall-mo-hen si i-shin t’zott e ktij
vendi, tuej e thi-rre kush Sta-ra Ser-bii e kush tuej lak-mue me e daa Shqupni-jet
per me e bashkue me Maqedonii, n’uz-da-je se kshtu me e han-ger saa maa pa-re.
E Shqyptaret t’zott e Ko-so-ves çka bajnë? As-gjaa, por flejne e gjinden aq poshte
sa nuk kan kurr-nji shko-lle n’guhe t’vet, e pak fort jan a-ta qi dijnë me kendeu
guhen Shqy-pe. E kshtu tuaj voi-tun punet çka do t’ndo-lli: Gja-set jan fort t’ kqija
per komm t’Shqaptarit por n’mos u çofshum pre-je gjumit.
II
A asht fot i motshem komi i Shqyptarit?
Komi i shqyptarit asht nder dhena t ’Ballkanit maa i vjetri e perpata atij
s’permendet kurr-nji koom tjeter. Aq i vjeter Shqyptari ass historija nuk mund t’na
diftojne se kuer kemi ardh nder kto vende. Disaa thon se kemi ardhe nder kto ana
n’kohe t’Azreti Ibrahim, don me thane tash nja kater-mii vet.
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A kemi pase ndo-nji here ditunii?
Jo, s’kemi pase kurr e per ket arsye jami farue e kemi mete fort pak, pse dikues
Mali i Zi, Her-ce-go-vi-na, Bosnja, Serbija, Bullgaria e maa pertej deri nder dhena
t’Austries, kan pas kene toke Shqyptare, por sot s ’jane maa, pse na i kan ngrane
t’huejt, qi na gjeten liksht paa knim paa shkrim.
Ç’ fare guhet kemi?
Kemi nji guhe fort t’vjeter, por edhe fort t’bukur; guha jon asht moter me guhe
t’Persies (t’ Axhe-mi sta-nit) e me guhe tjera t’Europes, si me guhe t’ Latinvet e
t’Allemanjes. Kush e kaa msue e e ngjef guhen shqype mir e shef se asht fort e
bukur e njani tuej e paa kaq t’hieshme pat thane se Perendija do t’keet fole shqyp
me nierin e pare, me Azreti Adem. Edhe ndoshta ja kaa qillue mire.
Po na Shqyptar a e domi guhen t’one?
Me marre t’madhe na duhet me than se nuk e domi aspak guhen t’one e me zi
ç’presim me u kape per guhe t’hueja e per kadale vime tuej harrue guhen t’one e
mas pak motit djelmt t’one nuk dijen me fole maa shqyp, edhe pse jane Shqyptare.
Oh saa korii e madhe per nee! Saa faqe t’e zeza!
III
Ku gjindet Shqypnija?
Shqypnija gjindet n’Europë, kahe juge t’leemit, nder ata dheena, qi thirren tbashkut
dheenat e siujdhazes ballkane.
Çka don me thane siujdhaze?
Siujdhaze thirret nji dhee, qi asht i rrethuem gati gjith kahe me deed; po n’ kofte e
rrethuem gjithkahe me deed atejere thohee ujdhaze a se ishull.
Ç’fare tjera dhënash gjinden n’ siujdhaz ballkane?
Pose Shqypnijet n’siujdhaze ballkane gjinden edhe kta dhena: Makedhonia,
Thrakija, Mali i Zi, Bosnja me Hercegovine, Serbija, Bullgarija, Rumanija e
Graqija.
Ç’fare komesh gjinden ne siujdhaze ballkane?
Nder kome t’ siujdhazes ballkane zen venden e pare, pse maa i vjetri, komi
shqyptaar, mandje vine Grakt, Rument (Goge a se Vllah), Bullgarat, Serbt, Jahudiie
e pak Gabel e Magjype.
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Saa detna e lagin siujdhazen ballkane?
Siujdhazen ballkane e lagin shum detna: deti Adriatik, deti Jon, deti Mejsdhee, deti
Egjee, deti Marmara, deti i Zii.
Shqypnija me ka mahet?
Shqypnija mahet me Turkii.
Çka asht Turkija?
Turkija asht nji pushted. Pushtede don me thane nji a disa dhena qi sundohen
bashkarisht a ndryshe, qi kan nji qeverii bashkarisht. Turkija asht nji pushted e
madhe e shtrihet n’Europe, n’Azii e n’Afrike, por pjesa maa e madhe gjindet
n’Azii.
Q’fare sundimit kaa Turkija?
Turkija sod per sod kaa nji sundim fort t’bukur. Mreti urdhnon e sundon tuej
povete popullin, don me than qi Mreti o populli sundojne bashkarusht, nuk punon
asgjaa paa u marre vesht nder vedi: Mreti kaa njerst t’vett e thirren deputet, qi do
t’shkojne n’Stamolle per m’u permledh e z’bashkut me shikue punet e sindimit.
Vedni ku mlidhen deputetent thirret Parlament.
Sa ministra kaa mreti per me sundue?
Mreti per me sundue kaa 13 ministra, nder t’cillet Sadriazemi asht kryetaar.
Ky fare sundimi turqisht thohet kanunu esasee e shqyp thohet Konstitucion.

Rezyme
Në vitin 1909 “Klubi Shqiptar i Kumanovës” u angazhua të botonte një abetare, e
cila do të ishte e rëndësishme për gjuhën dhe të shkruarin shqip, si dhe arsimimin e
shqiptarëve në Kumanovë dhe rrethinë.
“Abeceja Shqype”, siç titullohej botimi i kësaj abetareje të njohur si Abetarja e
Kumanovës, u botua në vitin 1911 nga atdhetari Jashar Erebara, i cili ishte kryetar i
Klubit Shqiptar të Kumanovës. Kjo abetare ishte përdorur si tekst shkollor në
shkollën që funksiononte pranë Klubit Shqiptar të Kumanovës. Abetarja e
Kumanovës llogaritet ndër të parat abetare, e cila e ka me sukses kryer misionin e
vet dhe ka ndihmuar në mësimin e leximit dhe shkrimit në gjuhën shqipe.
Abetarja e Kumanovës ka kontribuuar jo vetëm në pjesën e historisë së zhvillimit të
arsimit, por edhe në punën e klubit si vatër e arsimit në gjuhën amtare. Publikimi i
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transkriptit të këtij dokumenti autentik është përkujtim i trashëgimisë kulturore të
kësaj ane. Abetarja në fjalë nuk ishte një libër, siç janë abetaret e sotme, por një
faqe e shtypur në njërën anë. U botua si shtojcë një nga numrat e gazetës
“SHKUPI”, e cila doli në Shkup në vitet 1911-1912.
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Faksimili i “Abeceja Shqype”

~382~

ISMAIL SYLA
Prishtinë

KËMBORA DYJARE
Pas shprehjes frazeologjike “thes me dy gryka”, togfjalëshi “zile dyjare” ose
“këmborë dyjare” hyn në radhën e shprehjeve që më bëjnë të lumtur për pasurinë
dhe forcën shprehëse të gjuhës shqipe. “Thesi me dy gryka” është metafora më e
mirë e natyrës së pangopshme të njeriut. Si të thuash, njeriu me dy lukthe, me dy
gojë e dy fyte, njeriu me lubinë në bark, një figurë e mitologjisë shqiptare, që
përfytyrohej edhe si kuçedër edhe si gjarpër.
Ndërkaq “zilja dyjare”është zile që ka brenda një zile më të vogël në vend të
gjuhëzës dhe që tingëllon me dy zëra. Çfarë mrekullie. Po të hulumtosh më tej gjen
se ka zile triare, me tri zile brenda. Por, mjafton të bëhet një sprovë për ta
shpjeguar kuptimin metaforik të ziles dyjare. Fjala “dyjar”, si emër, ka kuptim të
pjellave binjake, ndërkaq si mbiemër përdoret për të shënuar diçka që ka dy pjesë
të ngjashme, dy shtresa të njëjta ose të ngjashme, dyfishe.
Të paramendohet se kur të tundet qafa e bagëtisë, që mban zilen ose këmborën, ajo
në vend të thumbit e vë në lëvizje një këmborë, e cila brenda saj ka thumbin e vet.
Këmbora e vogël, në këtë rast, nuk është thumb i thjeshtë, por është thumb
kumbues, që prek muret e këmborës së madhe, prekje e cila shndërrohet në zë, në
tingull me ngjyrë të veçantë.
Brenda kësaj zëdhënie të këmborës së madhe, këmbora e vogël godet muret e
këmborës së madhe dhe, në këtë ndërlidhje, gjuhëza e saj përplaset në muret e
vetvetes dhe lëshon një tingull ndryshe nga ai që ia shkakton këmborës së madhe
për të cilën e vogla është gjuhëz. Këmbora gjuhëz dhe gjuhëza e saj, të dyja së
bashku, prodhojnë dy tinguj të ndryshëm, por aq shumë të lidhur dhe të ndërlidhur
me njëri-tjetrin.
Paramendojeni se si do të ndërlidheshin zërat në “zilen triare”: ai i këmborës së
madhe me këmborën tjetër, që në vend të thumbit edhe kjo ka një zile dhe zilja më
e vogël ka më në fund thumb. Ky kombinim i njëpasnjëshëm i ziles brenda ziles ta
kujton imazhin e pafund të pasqyrës përballë pasqyrës ose përpjekjen e mendjes
njerëzore ta paramendojë deri ku mund të shkojë pafundësia.
Të kthehemi te fuqia metaforike e ziles ose këmborës dyjare! Kjo prani e tingëllimave të ndryshme në këmborë të futura në njëra-tjetrën sikur thotë se në mendjen e
njeriut duhet të ketë dy, tri e më shumë mendje. Dihet nga ana anatomike se truri i
ka disa pjesë, që kryejnë funksione të caktuara. Kjo sprovë nuk ka të bëjë me këtë
aspekt. Ka të bëjë me mendjen si atësi e njeriut për të menduar, për të njohur, për të
arsyetuar e për të gjykuar.
Pra, mendjes së njeriut, asaj parësores, më të thellës, më të mençurës, nuk i mjafton
vetvetja, por i duhet edhe një mendje tjetër, një mendje shtesë, një mendje rezerve
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aktive e të gjykuarit. Mendjes madhore, sovrane, të gjithëdijshme, të gjithëpranishme, mendjes horizont zotëruese, tejpamëse, brenda dhe jashtë vetvetes njohëse,
i duhet një mendje më minore, që i rri pranë, me një zë paksa ndryshe, me sy
mendje paksa tjerë, me një pikë shikim në tjetër horizont dhe nga tjetër sfond. Pra,
mendjes së madhe i duhet një mendje e vogël, një këshilltare e vogël më zë ndryshe
që ka një sfond dhe horizont që e sheh nga afër dhe me hollësi.
Ky relacion i mendjes me një mendje tjetër në të njëjtin tru ku prodhohet dhe
funksionon mendimi i ilustruar me funksionimin e shoqërisë njerëzore do të
ilustrohej mirë me funksionimin e një parlamenti demokratik, shumëpartiak e
shumetnik. Mendja parësore do të ishte shumica, pozita, që flet dhe pret në saje të
të qenit pozitë. Mendja brenda mendjes do të ishte opozita, një faktor tjetër që
dëshmon se mendja parësore nuk është e vetme në këtë botë, ka sy për ta parë
botën, por nuk mund të shohë botën edhe për sytë e tjetrit, ka zë për vetveten
(tingëllima e këmborës së madhe), por zëri i saj nuk është toni dhe tingulli i zërit
tjetër (thumbi i këmborës së vogël).
Dhe, kështu, në ilustrimin parlamentar, mendja brenda mendjes, zile brenda ziles,
këmborë pas këmbore, i bie që në një Parlament Demokratik ka mendje në pozitë,
mendje në opozitë, ka mendje “të djathtë”, mendje “të mëngjër”, ka mendje midis
të dyjave, të djathtës dhe të majtës, ka mendje “të gjelbër”, mendje liberale, mendje
të pakicave me larushi etnike etj. etj. Dhe, ashtu si zilet, janë të ndërlidhura: kur
tingëllon një, tingëllojnë të tëra, tingëllojnë ndryshe, por të mos harrohet, të gjitha
lëshojnë zë.
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VALTER MEMISHA
Instituti i Gjuhësisë dhe të Letërsisë – Tiranë

NJË QASJE STUDIMORE VEPRËS “FJALOR I
FJALËVE DHE SHPREHJEVE NGA TROJET E
SHQIPES NË MAQEDONI” TË QEMAL MURATIT
“Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni” (2015), i autorit i Qemal Murati, është një vepër tjetër madhore për leksikografinë dialektore dhe
për atë mbarë kombëtare, me rëndësi të shumëfishtë e që mund të bëhet objekt pune për shumë studiues e për studime të shumë fushave, çka e vë në dukje vetë autori i veprës: “Me korpusin mjaft të larmishëm leksikor, për një areal të gjerë shqipfolës nga të folme të studiuara pak ose aspak, Fjalori do të ketë rëndësi për leksikografinë e leksikologjinë e përgjithshme të gjuhës shqipe dhe të gjuhëve të tjera
ballkanike, për dialektologjinë dhe historinë e gjuhës, për gjuhën e sotme letrare
shqipe etj.”
Në vijim po ndalemi në disa nga vlerat
që mbart kjo vepër që pasuron ndjeshëm fondin e fjalës shqipe të botuar.
Autori i Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni,
2015, është i ndërgjegjshëm për punën
e bërë nga gjurmues dhe studiues para
tij të fjalës shqipe, sidomos të asaj që
gjallon në popull. Duke iu referuar
gjuhëtarit të njohur kroat H. Bariçit, ai
rimerr një të vërtetë të madhe, e cila e
ka ngacmuar e shtyrë pandërprershëm
për t’u përfshirë në procesin e mbledhjes së pasurisë gjuhësore popullore,
për ta botuar atë e për ta bërë pronë të
gjithë përdoruesit shqiptar e atij joshqiptar. Q. Murati shkruan se “Fjalorë shqip ka shumë, por grumbullimi i
lëndës së gjuhës popullore shqipe, në
të vërtetë, gjendet vetëm në fazën fillestare. Ky konstatim i mësipërm i linguistit të madh të Zagrebit, Henrik Bariç, i shprehur këtu e gjashtëdhjetë vjet më parë në Fjalorin e tij madhor Rečnik
srpskoga ili hrvatskoga jezika (Fjalor i gjuhës serbishte ose kroatishte dhe i shqi-
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pes, Zagreb, 1950), ka vlerë reale edhe për gjendjen e sotme të botimeve tona leksikografike.”
Vepra Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve të shqipes së Maqedonisë - me mbi 20 mijë
leksema, shprehje frazeologjike dhe toponime” na tregon se Q. Murati ka punuar
mirë shkencërisht dhe frytshëm funksionalisht, çka zbulohet që në shfletimin e parë
fizik të saj. Ajo është e strukturuar në disa pjesë, madje pjesët që përfshihen në të,
janë të vetëmjaftueshme dhe mund të qëndrojnë si punime monografike të veçanta.
Vetë autori shkruan se “Duke çmuar vlerën e madhe të visarit gjuhësor që gjendet
në gojë të popullit dhe duke parë që kjo pasuri gjuhe dita-ditës po zhduket, i pata
hyrë një pune të gjatë shumëvjeçare në vjeljen e fondit leksikor e frazeologjik nga
të dialekteve shqiptare të Maqedonisë, që rezultoi me këtë Fjalor, që përveçohet për
ngjyresën autoktone shqiptare dhe për vlera të veçanta gjuhësore. Në fjalorin e këtyre dialekteve përfshihet dhe një fjalës jo i pakët me burim nga maqedonishtja
(rreth 1.200 leksema) dhe nga turqishtja (mbi 3.600 huazime)... Fjalori është i thurur edhe me lëndë të leksikut toponimik, me emra të vendeve (rreth 5.000 topoleksema), sepse edhe atje ruhet një pasuri shumë e madhe e fjalësit të gjuhës sonë në
formë të ngurosur, të cilën leksiku i përditshëm e ka bjerrë nga përdorimi. Në lëndën e këtij Fjalori janë arkivuar dhe rreth 1000 njësi frazeologjike, fraza idiomatike, eufemizma etj., me vlera të veçanta etnolinguistike.”
Lënda e begatë që ka zënë vend në Fjalor, vjen nga disa burime. Q. Murati shkruan
se “Për grumbullimin e lëndës leksikore më është dashur t’u bija pash më pash
ngulimeve shqiptare në Maqedoni, të qëmtoja këngët popullore shqiptare dhe literaturën e botuar dhe dorëshkrimore dialektologjike, folklorike etj., dhe të nxirrja
prej atje “fjalë plaka e të harruara”, të cilat do t’i vlejnë gjuhës si për përdorim
praktik dhe si për punë të tjera studimore.”
Te Parathënia / Preambula e veprës, autori ka bërë një vështrim thukësor të gjendjes së punës së studiuesve me fjalën në terren, si dhe ka theksuar fort shtysën e
gjithë punës së tij madhore për gjurmimin e kujdesshëm, gjetjen e përzgjedhjen e
fjalës që gjëllin në gojën e popullit. Ai, duke i njohur nga afër proceset që ndodhin
në kohët e sotme në shoqërinë shqiptare (e jo vetëm), është i vetëdijshëm se zhvillimet e hovshme e përfshirëse çojnë në vdekjen e apo bjerrjen e një pasurie jo të
vogël, së shumti leksikore e frazeologjike popullore, me vlera të pamata e të pazëvendësueshme dhe që shërben si një gurrë e pashtershme për të pasuruar fuqishëm
leksikun normativ të shqipes standarde. Ai e shpreh shqetësimin e vet drejtpërdrejt
e pa dorashka, kur shkruan se “E ne, nga ana tjetër, ankohemi nga të gjitha anët që
të folmet tona për çdo ditë po e humbasin pasurinë e tyre leksikore, frazeologjike,
emërtimet gjeografike, dhe treten si kripa në ujë, pa lënë gjurmë fare. Dhe për çudi
vazhdojmë të jemi indiferentë e të mos çajmë kokën aspak për këtë “vdekje të gjuhës”, pa e ditur se kjo është dhe vdekje jona. Vdekje jo vetëm e së shkuarës, por
dhe e së ardhmes.”
Dhe në linjën e parashtrimit të qëllimeve të punës së tij, parësisht shkencore (por jo
më pak atdhetare), ai shkruan më tej se “Për ta ruajtur dhe arkivuar thesarin e çmuar leksikor, nga ajo pasuri që kemi trashëguar, ia nisa me punë të pandalshme ta
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shkruaja këtë libër, i cili përmbledh rreth 40 vjet shënime të autorit mbi dialektet
shqiptare të Maqedonisë dhe mbi 20 mijë leksema, topoleksema e gjerdane fjalësh
të urta.”
Vepra Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni, 2015, është misionare në rrugën dhe në përpjekjet shkencore për të mos lejuar këtë “vdekje gjuhësore” dhe autori ka bërë punë të madhe për ta mbledhur në një vepër / fjalor të vetëm punën e vet dhjetëravjeçare për fjalën e gjuhës së gjallë të popullit në
hapësirën shqipfolëse maqedonase. Fjalori shpërfaqet si një vepër me vlera të rëndësishme. Vetë Q. Murati shkruan se “kjo vepër e rrallë e leksikografisë shqiptare,
me vlera të veçanta gjuhësore e etno-kulturore, do të sjellë mjaft lëndë të re dhe si e
tillë do të jetë një mjet pune për këdo që do të merret me shqipen dhe gjuhët e tjera
në kontakt të arealit ballkanik.”
Megjithatë autori i veprës është më se i ndërgjegjshëm se puna e bërë nuk është kurorëzim përfundimtar i procesit të gjurmimit të fjalës në terren e i vjeljes së pasurisë leksikore nga botime të ndryshme, sepse siç e pohon me gojën e vet, “Ndonëse i
konceptuar si fjalor thesar, që mëton të përfshijë gjithë pasurinë leksikore të ligjërimeve shqiptare të truallit të Maqedonisë, ky fjalor vetëm pjesërisht mund ta arrijë
këtë synim, sepse vërtet pasuria leksikore është e pamatë dhe vështirë është të regjistrohet shterueshëm.”
Titullimi i veprës Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni,
të ngacmon, të jep shtysën për t’u ndalur “këmbëkryq” dhe me nge për të parë se
ç’pasuri sjell ky fjalor, i cili sipas fjalëve të autorit leksikograf ka një frymëmarrje
shumë të gjerë. Hartuesi i saj shkruan se “Projekti sjell korpuse të reja leksikore,
frazeologjike e toponomastike me interes për gjuhën shqipe dhe për bashkëmarrëdhëniet e shqiptarëve me popullsitë sllavojugore maqedonase, turke, arumune etj.
Në këtë thesaurus të gjuhës ndodhen unitetet përveçuese linguistike që disponojnë
këto tërthore. Ky fjalor si i tillë nuk përbën vetëm një thesar të vërtetë të gjuhës
shqipe, ky është si të thuash dhe një fjalor ballkanologjik, sepse aty përfshihet një
korpus i përfillshëm edhe i elementeve greke, romane, sllave, turke, arumune etj.
që kanë penetruar në këto të folme në shekuj e mijëvjeçarë. Me përmbajtjen që ka,
ky Fjalor do t’u ofrojë studiuesve një lëndë të dorës së parë për hulumtime krahasimtare në gjuhët dhe fushat përkatëse: fonetike, morfologjike, leksikologjike, etimologjike, semantike, etnografike, onomastike etj.”
Studiuesja Sh. Islamaj (leksikologe e semantologe e njohur), që vazhdueshëm, nga
afër dhe me shumë kujdes shkencor ka ndjekur punën e Q. Muratit në fushën e leksikografisë dialektore (madje e ka çuar atë te përdoruesi me oponenca të vlerësueshme) shkruan se “Leksiku i të folmeve që na paraqitet në Fjalorin tonë, u takon të
dy dialekteve, ndonëse pjesa dërrmuese i shkon në favor dialektit gegë, dhe ai përfshin: dialektizma me shtrirje të gjerë, gjysmëdialektizma ose krahinorizma dhe në
një pjesë të mirë fjalë të rralla, fjalë të panjohura në shkallë dialekti dhe njësi leksikore me një shtrirje fare të ngushtë gjuhësore. Konsideroj se kjo është pjesa
më e vlefshme e Fjalorit, dhe ajo zë një vend të mirë në këtë fjalor.”
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Lënda e sjellë në faqet e kësaj vepre, trupëzon punën e drejtpërdrejtë gjurmuese në
terren (Q. Murati është një nga leksikografët më të identifikueshëm të terrenit në
mbarë hapësirën shqipfolëse), si dhe punën vjelëse nga botime të llojeve të e tipologjive shkrimore të ndryshme. Edhe pse i cekëm shkarazi më lart burimet e kësaj
lënde, po e ritheksojmë këtë karakteristikë përdalluese të punë së këtij shkencëtari
përmes parashtrimeve të bërë nga vetë ai. Q. Murati na jep këtë informacion të hollësishëm për këto burime, kur shkruan se “Fjalësin e këtij Fjalori e kemi qëmtuar
nga tërthoret gjeografike shqiptare: të rajonit të Kumanovës e të Likovës, në ultësirën dhe në Malin e Zi të Shkupit, në luginën e rrjedhës së Vardarit – në Derven,
Tetovë, Gostivar, në luginën e Radikës – të Rekës së Epërme e në Dibër, në rajonin
e Kërçovës, Krushevës, Prilepit dhe Velesit më në lindje (të tipit të gegërishtes),
dhe në rajonin e Strugës (me disa fshatra të toskërishtes), të Ohrit, të Prespës dhe
të Manastirit (të tipit të toskërishtes) më në jug. Materialin e kemi vjelë nga botime
të ndryshme dialektologjike, folklorike, etnografike, si dhe duke dalë vetë në terren.”
Por studiuesi Q. Murati, vetëdijshëm dhe me pikësynime të caktuara, duke ndihur
në punën studimore (por jo vetëm atë studimore) e duke lehtësuar dukshëm
shfrytëzimin e pasurisë leksikore të qëmtuar në trojet shqiptare të Maqedonisë, ka
përfshirë në veprën Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve të shqipes së Maqedonisë - me
mbi 20 mijë leksema, shprehje frazeologjike dhe toponime, edhe prurje të autorëve
të tjerë, me ndihmesa të çmuara në leksikografinë dialektore me lëndë nga këto areale gjuhësore. Ai shkruan në Parathënien / Preambulën e veprës se “Po kështu,
kemi shfrytëzuar dhe materialin e vjelë nga një ekspeditë hulumtuese në fshatrat
Nerez, Krushopek, Bukoviq, Çajlanë, Gllumovë të Shkupit (realizuar nga Xhabir
Ahmeti, Rini Useini, Agron Salihi dhe Ganimete Ramadani, nga data 22 korrik –
13 gusht 2008). Në fondin leksikor të këtij Fjalori kemi shtënë edhe fjalë nga të autorëve të vjetër të fjalorëve të Pulevskit (për Rekën e Epërme) dhe të Qiriazit (për
trevën e Manastirit).”
Më poshtë po ndalemi drejtpërdrejt në nxjerrjen në pah të prurjeve të veprës, të ilustruar gjerësisht (me mëtim të qartë e me bindje) me lëndë leksikografike, onomastike, toponomastike, etno-lingustike etj.
A. Fjalori mbart një pasuri të madhe leksikore, që duhet çmuar për vlerat e shumta shënuese e shprehëse që ajo i sjell fondit të fjalëve të regjistruara deri tani në
shqipe.
a.1. Për ta pohuar këtë tregues, po ndalemi vetëm në dy shtresa të mëdha fjalësh:
a.1.1. Leksikografi Q. Murati ka pasqyruar në Fjalor një numër shumë të madh
njësish që lidhen me leksikun konkret. Është krejt e natyrshme se gjurmuesi i fjalës në terren gjurmon dhe kërkon të regjistrojë, patjetër e së pari, emërtimet e sendeve që lidhen me botën materiale të banorëve të arealit gjuhësor ku organizohet
apo kryhet ky gjurmim, që lidhen me botën e tyre të të ushqyerit, me botën e veshjeve, me botën e bimëve e të kafshëve të kësaj hapësire ku ata jetojnë, me botën e
e zejeve e të ndërtimtarisë etj. Ne po sjellim për ilustrim, disa njësi që nuk janë

~390~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

zgjedhur se kanë thjesht vlerë identifikuese, por edhe për të tërhequr vëmendjen e
shumëkujt e sidomos të gjuhëtarëve (të vjetër apo të rinj qofshin) se këto njësi e
mijëra të tjera duhen ta shtrijnë hapësirën e përdorimit, duke u bërë pronë e shqipes
standarde:
Bróçk/ë, -a f. kalliri i misrit pa kokrra, lëvozhgë, lëvore, sin. çkutka, kallájshtra
(Strim., RE).
Brúj/ë, -a f. lym, tallabak (Str. T.). Najlók (Shu.). Kumsáll (Fr.).
Brinór mb. ka me brirë të mëdhenj (Str.).
Brinóre mb. lopë me brirë të mëdhenj (Str.).
Bubullan, -i m. zool. lloj insekti (Iz.).
Bucélk/ë, -a f. viç me kokë të madhe, me brirë të shkurtër e me lesh të gjatë kah
balli; ka trup të shkurtër dhe është i trashë (MT.).
Bukán/e, -ja f. dele e madhe, e rëndë në të ecur, e plogësht (MT.).
Bukaník/ë, -a f. dele me turinj të trashë (MR.).
Bukank/ë, -a m. dele me lesh të ashpër dhe të bardhë (MT).
Sykajnake mb. vajzë a nuse e bukur që i ka sytë si kajnak, burim uji (RE).
Ithërník, -u m. lloj lakrori që përgatitet me dy shtresa petësh dhe me hithra të ziera
(Pre.).
Ithton fol. thuhet për gjellën kur është e athët, kur digjet paksa (Kër.).
Jáshtët as. lotët. Jashtët e sulltanit i shkojnë me tura, kp. (Tet.).
a.1.2. Por autori i Fjalorit ka meritën se ka gjurmuar dhe qëmtuar një numër jo të
paktë njësish leksikore, që i përkasin leksikut abstrakt, me synimin edhe për ta hedhur edhe atë gjerësisht në përdorim për folësit e mbarë shqipes. Po japim për ilustrim:
Bubuzhój fol. grafulloj në të thartë, fermentoj (Reç.).
Bubuzhón fol. fermentohet duke shkumëzuar e duke shtuar vëllimin (Gos.).
Bucállkë,-o mb. ngucakeq, ai që ngucet me fjalë e me dorë (Kër.). Buckáç (P.,
Dib.). Búcko (Gos.).
Jermofsh mb. kur i bën gjërat të gjitha si në kllapi, me gabime (Buk., Çaj., Ra).
Jermsh mb. njeri që flet përgjumshëm (Ra., Çaj., Buk.).
Kreythátë mb. fig. njeri jo i zoti (Kër.).
a.1.3. Emërtimet e pathjeshta janë një tjetër pasuri e regjistruar dhe e pasqyruar
në faqet e veprës Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni,
hartuar prej Q. Muratit. Madje grupi paradigmatik i këtyre emërtimeve tregon edhe
një herë pasurinë e madhe gjuhësore të shqiptarëve, aftësinë e tyre për të krijuar një
emërtim mbi një tregues mjedisor, kohor, funksionor etj. të bimëve, të kafshëve, të
ngjarjeve familjare, historike etj. Kjo pasuri përmes Fjalorit, jo vetëm hidhet në një
përdorim të gjerë (jashtë hapësirës së ngushtë ku është gjetur), por ajo është një fushë interesante studimore për të studiuesit e rinj, për të parë izoglosinë e përdorimeve dhe për ta përqasur me botimet e tjera shkencore në gjuhën shqipe, f.v., me
pasurinë e emërtimeve nga bota bimore dhe shtazore që gjuhëtari Xh. Lloshi ka
përfshirë në veprat Fjalor i emrave të bimëve dhe të kafshëve shqip-latinisht dhe
latinisht-shqip (Albanian-Latin and Latin-Albanian Dictionary of Plant and Animal

~391~

STUDIME ALBANOLOGJIKE - 20

Names) dhe Fjalor i emrave të bimëve dhe të kafshëve anglisht-shqip dhe shqiplatinisht-anglisht (English-Albanian and Albanian-Latin-English Dictionary of
Plant and Animal Names).
Po ilustrojmë më tej me disa njësi që lidhen së shumti me botën bimore të trojeve
shqipfolëse në Maqedoninë e Veriut dhe që kanë rëndësi shumë të madhe si në rrafshin emërtues, por dhe në atë të ndjekjes së linjës së motivimit të brendshëm:
Bar frajgje bot. bimë barishtore e ngjashme me hithrat. Lëngu i saj ka efekt
shërues kundër frikës (MSH.).
Bar gugúçe bot. lloj barishteje (Cr.).
Bari bútë bot. bari që kositet për së dyti (Kër., Tet.). Otávë (Kos.).
Bari féllë bot. lloj bari që përdoret për të nxënë kos (Der.).
Bari përfolës bot. një lloj bari që u jepej me kripë dhenve Ditën e Shëngjergjit
(MT).
Bari vérdhë bot. lloj bari i keq që e prish jonxhën, e zverdh (Kr.).
Capáu çýçje m. bot. bimë e gjelbër shumëvjeçare, me gjethe eliptike dhe lule të
bardha, që kur fërkohet me ujë qet njëfarë shkume si të sapunit – Saponaria
officinalis (Kër.).
Çaj bgjeshkësh bot. çaj bjeshke (Pa.).
Çaj zemre bot. lloj barishteje e ngjashme me tërfonjën, që rritet nëpër vende
malore. Përdoret si çaj kundër sëmundjeve të zemrës (Kër.).
Krahóni égër bot. lloj bime që rritet nëpër plehra të shtëpive, me kërcell të gjatë e
të degëzuar, me gjethe të gjera e të dhëmbëzuara e me lule të bardha. Jep njëfarë
fryti të rrumbullakët gjembor, me të cilin fëmijët krehin flokët (Tuh.).
Lule shkéjne bot. lule që çel në verë, me ngjyrë të theksuar dhe aromë të
këndshme – Orchis morio (Kër.). Lule shkine (Kr.). Lule shkëjne (Kor.).
Lule shúrdha bot. rrënjët e kësaj bime përdoren kundër çrregullimeve të mëlçisë
së zezë, tëmthit, nxit oreksin etj. (Zag.).
Mollë çýçje bot. prodhim dushku në formë të mollës (Gr.).
Mollë magjári bot. lloj kaktusi, ferrë me fryt të rrumbullakët, të cilën e ha shumë
gomari (RE.).
Mollë mesháre bot. lloje molle. Fig. epitet për një vajzë a nuse të bukur. Mori
mollë, mollë meshare / si s’u rejte ene pak e madhe, kp. (Tet.).
Mollë óuku bot. 1. bythëqiqër, mollë ujku (Tuh.). 2. mollë e egër me shije të thartë
(Zhit.).
Mollë rushutáke bot. lloj molle. Fig. epitet për vajzën. Mollë mori mollë rushutake
/ merre çorapin rej mbas darke, kp. (Tet.).
Rróush gjuri bot. barishte që u jepej kafshëve Ditën e Verës, përzier me kripë dhe
i fryrë nga ndonjë besimtar (Rog., Der.).
Rróush mace bot. lloj barishteje që përdorej për të përtërirë farën e kosit (PE.).
Rróush temjáni bot. lloj rrushi i zi me aromë temjani (Le.).
Zemër cuce f. bot. lloj lule shumëvjeçare me ngjyrë të bardhë në sheqerlie me katër petale më të gjera në formë të zemrës dhe dy më të ngushta, me gjethe të gjelbra
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të theksuar dhe të lëmuara. Rritet në saksi, zakonisht kultivohet brenda në dhomë
apo në ballkon. Do të më japësh një (lule) zemër cuce? (Str.T.).
a.1.4. Në Fjalor krejt natyrshëm, kanë zënë vend me qindra eufemizma. Po japim
sa për ilustrim
Kafsh/ë, -a f. e hasim vetëm në mallkimet Kafsha e keçe. Kafsha e ligë, në kuptimin kafshë e egër (bishë) ose sipas besëtytnive shpirt i keq. T’hangtë kafsha e keçe!. Të hangtë kafsha e ligë, mallkojnë njerëzit në këtë anë dikë që nuk sillet mirë a
bën ndonjë prapështi. Fjala kafshë për qenie të gjalla, si lopë, dele etj. është zëvendësuar plotësisht me fjalën e huaj hajvan. Kjo shprehje dëshmon se fjala kafshë në
këtë anë është tkurrur deri në zhdukje para fjalës orientale hajvan (Kum.).
a.1.5. Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni përdallon
edhe në një kahe tjetër: autori ka regjistruar njësi, të cilat, në marrëdhënie me leksikun e përgjithshëm, që njihet e është pronë e gjithë shqiptarëve, mund të sjellin
dhe kuptime të reja. Po japim këtu tri zëra leksikorë që kanë një formë fonetike
“sherrét” [katër zëra leksikorë, në qoftë se përfshijmë këtu edhe zërin “Sherét mb.
i mençur (Tet., Gos.)”, që së shumti është një variant fonetik i fjalës sherret] që
dalin në marrëdhënie enatiosemie (në marrëdhënie antonimike të brendshme) me
njëri-tjetrin. Pra autori sjellë krahas kuptimit “sherrét,-e – që bën sherr”, edhe kuptimin “Sherrét – që është i mençur”. Këto 4 njësi leksikore mund të ishin përfshirë
në vepër në një zë të vetëm leksikografik, duke bërë një strukturim me 2 kuptime.
Madje edhe shpjegimi duhej të bëhej me tipologjinë atributive, sepse janë shenjuar
si mbiemra, ndërsa janë shpjeguar si emra:
Sherret mb. djalë a burrë i mençur (Kër.). (nuk duhet hiperonimet djalë a burrë)
Sherret mb. njeri me sherr (MSHT). (nuk duhet hiperonimi njeri)
Sherrete mb. vajzë grua e mençur (Kër.). (nuk duhet hiperonimi vajzë)
a.2. Vepra që po analizojmë, ndër të tjera të tërheqë vëmendjen dhe për pasqyrimin
të gjerë e të saktë të relacionet të ndryshme semantike. Do të veçonim këtu
punën e madhe që ka bërë gjuhëtari / leksikografi Q. Murati për të ndjekur me
profesionalizëm dhe për të sjellë pasuri të vyer që lidhet me disa nga këto lloj
marrëdhëniesh:
a.2.1. Polisemia, është një dukuri e ndeshur shpesh në lëndën që ka zënë vend në
Fjalor. Fjalët me dy kuptime ndeshen shpesh, por nuk mungojnë dhe ato me tri,
katër apo edhe më tepër kuptime.
Árk/ë, -a f. sh. –a, -at. 1. barrë. 2. çejz, pajë. Të hanën çojmë arkat (M.).Cínxull, -i
m. gjinkallë, 2. i vogël, i lig, i keq (Pre.).
Labiç, -i m. qen i vogël rrugësh. 2. fig. i thuhet dikujt për ta fyer a me përkëdheli.
Labiç i keç (Kër.). E shënon dhe G. Majeri në Fjalorin etimologjik të gjuhës shqipe
(2007, 274) me kuptimin “lugat”.
Bishták, -u m. sh. –ë, -ët. 1. guralec me të cilin luajnë njëfarë loje të quajtur me të
njëjtin emër. 2. ndajf. loja me guralecë (Kër.). Gjúrës (MT., Bo.). Bështash (Str.).
Búç/e, -ja f. 1. viç i vogël; 2. ka i madh me brirë të shkurtër e me kokë madhe
(MT.).
Búç/ë, -a f. sh. –a, -at. 1. bushtër, kudër; 2. grua e pamoralshme (Kër.).
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Bullamáç, -i m. lloj ushqimi si qull që bëhet për kafshë; 2. çorbë e trashë, përshesh
për fëmijë; 3. ushqim, gjellë ose lakror i papjekur; 4. brumë i hollë që përdoret si
ngjitës (Pre., Str.T.). Çullamák (Kr.).
Kéc, -i mb. njeri thatanik, shëndetlig. 2. lat. I ka nimau keci i ka ndihmuar fati. 3.
numri një në lojën e letrave (Kër., Kr.).
Mojsht (i, e) mb. 1. i mëngjër. 2. Fig. Njeri që nuk është i zoti për një punë, që e
kryen punën si me dorën e majtë (Kër.).
Jeshiljagurí bot. 1. bar i gjelbër. 2. barkqitje. 3. fig. njeri i papjekur. 4. bostan i
papjekur. Mo e shkit se o jeshiljaguri (P.).
Jeshilt (i, e) mb. i gjelbër. Fanellj`e jeshilt. Ondrra t`jeshilta. 2. fig. Njeri i papjekur, fruti i papjekur. Ka met jeshil – ka mbetur i papjekur. Koungëll jeshil (Kër.).
a.2.2. Një dukuri tjetër semantike që ka zënë vend në Fjalor është sinonimia. Autori ka dhënë me qindra e qindra njësi që hyjnë në marrëdhënie afërie apo barasvlerësie, duke e shfrytëzuar ndjeshëm këtë kategori semantike me frytshmëri për shpjegimet kuptimore të njësive leksikore dialektore apo krahinore, që janë pak të njohura ose aspak të njohura. Po ilustrojmë:
Bugërdár, -i m. kaçamak, përvëlak, bakërdar (RE.). Bakërdó (Kr.).
Kabéc, -i m. petrit, skifter. M’i hangri pulat kabeci (RE.). Kubéc (Tet.). Huti-ni
(Kër.).
Kabrane f. def, dajre, daulle (Gr.).
Tekaték ndajf. veças, ndaras. Hanë tekatek (Kër., Dob.).
Temelshkúl mb. themeldalë (FGJSSH). Njeri pa themel, themelprishës,
plangprishës (Tuh.).
Truç ndajf. grumbull. Truçi i grunit (Kum.). Trouç (Tet.).
a.2.3. Interesante është ndjekja e dukurisë së homonimisë në këtë Fjalor. Autori ka
dhënë me dhjetëra çifte homonimike, por ky numër mund të shtohet ndjeshëm në
një ripunim e botim tjetër të veprës, sepse shumë njësi kanë përputhje fonetike,
kanë përkatësi leksiko-gramatikore të njëjtë, por kanë kuptime të ndryshme e që
nuk janë shenjuar si homonime.
Báç, -i m. stanar. Gjath baçi djathë i fortë që përgatitet në bjeshkë (Der., Dib.,
Dob.).
Báç, -i m. II spagë e lehtë me të cilën mbanin brekët. Baçi brekve (Kër.).
Baç, -i m. III mjet për të zënë djathin (RE).
Bál/e, -ja f. grua shtëpiake, që është punëtore e mirë (Pre.).
Bále, -ja f. II lopë me pulla të bardha në trup (Pre., Gur.).
Búlk/ë, -a f. lloj frizure, balluke (Tre., Kër.).
Búlk/ë,- a f. II dele leshatore (Str.).
a.3. Qemal Murati ka bërë një punë të lavdërueshme për të sjellë edhe jetën e fjalës, me ilustrime të regjistruara drejtpërdrejt nga goja e subjekteve folëse, por edhe
me ilustrime nga folklori, letërsia etj. Kjo është tejet e rëndësishme, sepse përmes
kësaj jete përcaktohet kuptimi (nuanca kuptimore e njësisë etj.), shihet sintaksa popullore dhe lidhjet sintagmatike që vendos fjala e ilustruar. Ajo dhe është mëse e
domosdoshme për të përcaktuar edhe kategorinë leksiko-gramatikore të njësive të
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regjistruara, në rastet kur ka ambiguitet semantik etj. etj. Po japim ndonjë shembull
me ilustrime të ndryshme:
Aset m. zili, smirë: Mos dërgjo moj syzeza se ç`folin mileti/ Folin nga inati, edhe
nga aseti (Këngë popullore, Zagraçan). Hypa në një degë ulice/ Pashë një moj, të
bukurë/ Lark e pash` asset ju bora / Më pikoj allah në zemër (La.). Lakmi (Dib.).
Rropat/ë, -a f. sh. –a, -at. 1. zhurmë e madhe, rropamë. U bo nji rropatë e modhe
(Kër.). 2. të sharat, qortime. De t`i hanje rropatat oun (Kër.).
Rropatat sh. fjalë qortuese, të sharat. Aj i ka hongër rropatat (Kër.).
Rropocák mb. rrapashqyt, shulak. O more rropocak / lavde shoum e deri pak, kp.
(Tet.).
Rrós/ë, -a f. jetë. Ka bo rrosë të meir (Kër.).
Rroskomóle, -t f. kryes.sh. gjëra të tepërta, e si të pavlera. Ka bo xhyth ato rroskomole, e nuk i pagju borxhet. Ç’ke vesh xhyth këta rroskomole (Kër.).
Seférë f. vjet. udhë, rrugë. Tranafil qofsh i errë / ce ke dalë nër at ferrë / sën të
houllem të t’morr erë / se jem nejs për seferë, kp. (Kër.).
Selísht/ë, -a f. sh. –a, -at. kopsht i i mbjellë me pemë pranë shtëpisë (Pre., Str.).
Shtëpitë e zenginit me selishta pranë / i nderuar qoftë nëna me babanë / që më
dhanë bejçen ku kisha sevdanë, kp. (Str.).
Shenxhie mb. vajzë a grua e hareshme, me shen: Vet e kimi pa to mejrën tu maroe
oja/ Ishte shaum shenxhije e mejra, shaum i çeshte goja! Vet e kimi pa to mejrën do
rejte te muri? Ishte shaum shenxhije lulja, shaum i çeshte nuri! (MSHT).
Tërllaçk/ë, -a f. 1. ashkël. Copat që dalin nga druri i gdhendur. Sa tërllaçka paskan
bërë këtu. Po, mor, tërllaçkat janë të thata. S' paska asnjë tërllaçkë këtu. Merr ca
tërllaçka për ta ndezur zjarrin Str.T.). 2. dru krejtësisht i kalbur (Kër.).
B. Pjesë e qenësishme e veprës Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes
në Maqedoni, është dhe kreu i emërtuar Fjalor frazeologjik, ku janë përfshirë rreth
1.200 njësi frazeologjike, një pasuri e vyer edhe kjo, që sendërton përsëri profesionalizmin e autorit, duke ditur edhe vështirësitë që dalin gjatë gjurmimit të saj. Sipas
hartuesit Q. Muratit, “Frazeologjia dialektore e këtyre të folmeve, e krijuar brez pas
brezi nga populli, ka petkun e saj të mëvetësishëm shqiptar, sepse është e lidhur me
situata të posaçme dhe motivohet me ngjarje konkrete historike ose episodike të këtyre tërthoreve gjeografike. Shumë njësi frazeologjike të këtij visi mund ta pasurojnë fjalorin e frazeologjisë shqiptare, të tilla si: Iku nga prushi e ra në gaca; Ka gjet
katund pa qen; Lyp pushkë në gajtan të tirqve; Mos ia dëfto katundarit punët e katundit; Murrizin e bën kungull; Nuk të shkon parmenda në këtë brazdë; S’të jep një
pordhë hua “është shumë koprrac”; Ta bën pojatën kullë bajraktari “është mikpritës” etj.”
Në vijim po japim një lagje të vogël njësish frazeologjike, që motivohen semantikisht me fjalën Kalë:
“Kashta e kalit, buka e Fetait – kali e shin lëmin, ndërsa dobinë e përfiton dikush
(Pa.).
Na ka rru kali – i kemi punët keq, kemi rënë në gjendje të mjerueshme (Kum.).
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T’kërkoj me komë kali – të kërkoj kudo shumë larg, edhe atje ku njeriu nuk mund
të mbërrijë, atje ku mund të shkohet vetëm me kalë. (Ve.).
Houpet kali me shalë – thuhet për ndonjë rrëmujë të madhe, ku s’merret vesh asgjë
(Kër.). Humbet kau me gjithë viç (Berat).
I ka hyp kalit t’zi – është prapësuar, ka marrë prapë (Gos.).
Kalë i azdisur – djalë a burrë pa fre, i papërmbajtur, që bën si do vetë (Pre.).
Kalë i ngordhur – njeri i dobët e i pafuqishëm, që ka marrë fund e s’ka ç’bën
(Pre.).
Ke ti m’coftë kali – s’kam merak po të më shkaktohet ndonjë dëm tek ti, sepse ti
ma pagun dëmin (Gos.).
Shkojsh me kalë, kthehesh me gomar – kur s’ecën pazari mirë (Sll.).”
Përveç njësive frazeologjike që janë përfshirë në këtë pjesë të Fjalorit, mund të hasësh me dhjetëra të tilla edhe në lëndën që markohet si fjalor leksikor. Ndaj numri
1.200 mund të shtohet natyrshëm edhe me shumë njësi të shpërndara në vepër.
Bëj tarxhis fol. mërzis dikë. Y bëra tarxhis (Ma.).
Derr pi derri shar. derr e shkuar derrit, qen bir qeni. Përdoret dhe si sharje dashamirëse, kur duam ta lëvdojmë dikë (Kër.).
Mizë móshkëll fig. ai që s’punon fare, që përfiton nga puna e të tjerëve. Rrejn si
mizë moshkëll (Kër.).
Mullénji búkës m. stomaku, lukthi. Mullejnin e bukës e ka me dy gjurë – thuhet
për dikë që ka stomak të fortë dhe ha gjithçka e nuk e prish (Tuh.).
Nepérkë e shëllërit fig. shprehje metaforike për një vajzë të bukur. Po kjo anë e
lumit ka bilbila shumë / Nepërkë e shëllërit është djegur për ujë, kp. (Str.).
Shkinë Poreçje mb. shprehje keqësuese për gruan (Cërn.). Sipas krahinës së Poreçes, të banuar me popullsi sllavomaqedonase.
Shkop xhípi fig. njeri që rri si shkop dhe s’punon asgjë (Tet.). Shkop xhýpke (Kr.).
C. Leksikografi Qemal Murati e ka parë të arsyeshme që, si pjesë përbërëse të veprës Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni, të japë dhe
Fjalorin e turqizmave (Turqizmat (orientalizmat). Parë nga jashtë, kjo është përsëri një prurje tjetër që duhet vlerësuar e veprës për të cilën po shkruajmë. Autori e
lehtëson, kështu, ndjeshëm përdorimin e fjalorit, lehtëson gjithashtu dhe çdo sipërmarrje në studimin e kësaj shtrese fjalësh në të folmet shqiptare të Maqedonisë
së Veriut.
c.1. Së pari, kjo pjesë e veprës duhet vlerësuar se ajo pasqyron një një punë të jashtëzakonshme që autori ka bërë për të regjistruar turqizmat në këto hapësira. Fjalor mbart mbi 3.300 njësi të tilla, një numër ky relativisht i lartë i huazimeve në të
folmet dialektore. Por ato janë një fakt gjuhësor dhe ndihmojnë ndjeshëm studiuesit
për të sipërmarrë studime serioze, duke bërë analiza e përcaktime të sakta shkencore se cilat prej tyre janë huazime të vërteta (duke i dalluar nga kuazihuazimet të tipit zaptoj që është formuar në shqip nga orientalizmi zap), cilat prej tyre janë huazime të ngulitura, cilat i takojnë leksikut aktiv e cilat leksikut pasiv, cilat i përkasin
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një areali të ngushtë gjuhësor e cilat lidhen me botën bashkëkohore të gjithë shqiptarëve (për të parë mundësitë e shtrirjes apo të kufizimit /mënjanimit të tyre) etj.
Q. Murati shkruan për këtë shtresë huazimesh: “Shumica e fjalëve turke që kemi
qëmtuar nga të folmet shqiptare të Maqedonisë dhe i kemi evidentuar në këtë Fjalor, i takojnë kryesisht fondit të arkaizmave, kanë mbetur si kujtim dhe përdoren
zakonisht nga brezi më i vjetër; brezi i ri i përdor më rrallë dhe i ka zëvendësuar
me fjalë të tjera shqipe ose të huaja. Orientalizmat leksikore që kanë hyrë prej kohësh në ligjërimet shqiptare të Maqedonisë i kemi qëmtuar nëpër botime të
ndryshme leksikografike, folklorike, si dhe nga goja e gjallë e popullit. Një numër
të mirë të tyre, që janë më frekuentuese e me përdorim më të përgjithshëm për
mbarë shqipen, nuk i kemi evidentuar për çdo të folme veç e veç, kur ato nuk paraqesin veçori dalluese fonetike dhe semantike, si p.sh. fjalët amin, bajram, bahçe,
bunar, çatall, gajle, çorbë, dert, fukara, gjok, hallall, ilaç, jahni, jelek, odë, sabah,
saç, okë, soj, tallaz, etj.”
Dhe vazhdon më tej duke theksuar qëllimin e punës: “Elementet kulturore orientale
te shqiptarët e Maqedonisë janë në zhdukje e sipër përballë sfidave të reja globalizuese. Leksiku oriental ka marrë gjithashtu rrugën e bjerrjes përballë fjalorit të anglishtes dhe të gjuhëve të tjera euro-perëndimore. Në këtë kuadër, ndërmarrja jonë
për të hartuar një fjalor të orientalizmave në të folmet shqiptare të Maqedonisë është një përpjekje e vogël për të konservuar dhe për të shpëtuar diçka nga ajo pasuri e madhe gjuhësore e kulturore e botës orientale, që rron sot e gjallë te brezi më i
moshuar.”
Po japim nga Fjalori një numër jo të vogël nga këto njësi:
Ibadet, -i m. detyrë, obligim. Pouna osht ibadet (Dib.). Lutje fetare drejtuar zotit
(Der.).
Iblis, -i m. dreq, djall (Dib.).
Ibret mb. i shëmtuar, i çuditshëm (Der., Dib.). Për ibret në Serbi kan shkue
(EPSH). Shembull për keq, diçka e pazakonshme. Ibrete kimi pa ke dasma (PK).
Është bërë ibret e s`shihet me sy (Pre., Ma.).
Içnej ndajf. koha e pasdrekes. Mas içneje nuk thaet drith (Kër.).
Idar/e, -ja f. ekonomizim, furnizim me gjëra të nevojshme për ekzistencë (Der.).
Me ajllëkun qi mer boet idare (Dib.). Mezi bëheshin idare – mezi siguronin bukën
deri në të korrat e ardhshme (La.). Pasuria që është e mjaftueshme vetëm për
ekzistencë. Punojmë sa për idare (PK).
Idaré, -ja f. pasuri që mjafton vetëm për të mbetur gjallë (Pre., Ma.).
Ifk/ë, -a f. homle (Strim.).
Ifrat ndajf. shumë i mirë. Molla osht ifrat (Strim.).
Iftibar, -i m. respekt, nderim, autoritet (Dib., PK).
Iftijaç mb. nevojtar. Aj osht iftijaç i jot (Strim.).
Iftirá, -ja f. shpifje, e paqenë. Mos fug iftira (Strim.).
Igball, -i m. fat (Dib.). T`i lutna Zotit t`na çelin igballin (EPSH).
Igdil, -i m. rrugë. Se igdilin e ka larg/ Larg e larg tre sahat (EPSH).
Iktibar, -i m. vlerë, nder (RE).
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Ila ndajf. vetëm e vetëm, me çdo kusht (Der.).
Ilaka f. rrethi i krushqisë (La.).
c.2. Në vepër janë përfshirë dhe një numër i vogël njësish frazeologjike të motivuara nga një fjalë turke (autori i ka emërtuar Fraza idiomatike me elemente të turqishtes):
E mba umuti – shpreson (Tet.).
E ka çit në tellall – i ka bërë jehonë të madhe (Kër.).
Ep selam e del borxhli (Der.).
Ejp selom e xhi belanë – t`i bësh një të mirë dikujt, e të të kthehet me të keq
(Kër.).
Jeshil jaguri – i papjekur nga mendja (P.).
Ta dafsha hallvën, keq. – të ardhsha në mort (Kër.).
c.2.3. Në këtë pjesë janë dhënë një grup me topoleksema me burim prej turqishtes
(153 njësi). Këtu duhet të themi se autori sjell lëndë të begatë toponimesh në formë
frazemash (me më shumë se një gjymtyrë). Njëra nga këto gjymtyrë mund të mos
jetë patjetër toponim / apo emërtim me burim turk.
Bunaret e Lopfe – puse ku u japin ujë lopëve të fshatit (Gu.).
Bunaret e Maskishes – burime uji, puse (Gu.).
Çarshia Epërme – vend ku bëhet pazari në Tetovë.
Çarshia Poshtme – vend pazari (Tet.).
Derveni Epërm – mal i thatë (Gu.).
Derveni Poshtëm – mal, grykë (Gu.).
Derveni Rimnicës – grykë e ngushtë malore për në fshatin Rimnicë të Rekës së
Epërme të Gostivarit.
Derveni Veshallës – grykë (Br.).
c.4. Por autori i Fjalorit e ka parë të arsyeshme të japë dhe një listë tepër të redaktuar me emra vetjakë femërorë dhe mashkullorë me burim nga turqishtja ose të
hyrë në shqipen e Maqedonisë së Veriut përmes turqishtes. Po japim disa syresh:
Arifka (Gurgurnicë, Tetovë).
Behixhe (Tërnovë, Gostivar).
Elmaska (Gurgurnicë, Tetovë).
Gjylfere (Rakovec, Tetovë).
Gjylnaze (Dobërcë, Tetovë).
Meleke (Sellcë e Keqe, Tetovë).
Nebije (Jellovjan, Tetovë).
Shefqete (Lisec, Tetovë).
Avdul (Manastir).
Çelebi (Strimnicë, Tetovë).
Junus (Cërnilishte, Prilep).
Kareman (Dibër)
Vexhi (Strimnicë, Tetovë).
D. Në veprën Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni,
Qemal Murati ka nxjerrë si kre më vete edhe shtresën e huazimeve sllave në këto
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troje, duke e titulluar atë “Fjalor i sllavizmave në shqipen e arealit të Maqedonisë”. Vetë ai shkruan se “ka munguar një fjalor i cili do të inventarizonte gjithë fondin e sllavizmave dialektore në të folmet tona në vështrim, ku do të përveçohej
ç’është sllave në fjalësin e këtyre te folmeve e çka nuk është sllave”. Vetë ky pohim që duket si mëtim pune, por që është dhe kryerje / realizim i saj tregon orientimin e qartë të kësaj pune. Duke u marrë gjithë jetën me shqipen e fjalën e saj, duke e njohur nga afër pasurinë e gjuhës amtare, por njëherazi duke njohur edhe serbokroatishten, e maqedonishten (si dhe me një formim të mirë në marrëdhëniet e
shqipes me gjuhët sllave), ai ashtu si dhe te paraqitja e huazimeve turke në arealin
gjuhësor të shqipes truallsore në Maqedoninë e Veriut, edhe këtu sjellë një lëndë
me interes studimor, por edhe për përdoruesin e shqipes në komunikim. Qemal
Murati jep një informacion telegrafik që në hyrje të kreut dhe shkruan se “Fjalësi i
sllavizmave në të folmet shqiptare të Maqedonisë, prej 1140 leksemash, së bashku
me topoleksemat sllave të këtij visi në arealet shqiptare (205), dhe njësitë idiomatike paralele të këtyre dy gjuhëve (945), përbëjnë një pasuri gjuhësore me interesa
shumëplanëshe për albanologjinë, për maqedonistikën dhe për ballkanologjinë.”
Autori i Fjalorit ka krijuar dhe një term ad hoc për këto lloj huazimesh. Ai shkruan
se “Sllavizmat e këtyre të folmeve, të cilat mund t`i quajmë me një term më të përshtatshëm shkencor sllavomaqedonizma apo sllavizma maqedonase kanë karakter
krahinor a dialektor; me format dhe me përdorimet e tyre ndryshojnë nga njëra e
folme tek tjetra, madje dhe brenda vetë një regjioni të caktuar.”
Dhe më tej ai ndalet në dukurinë e “konkurrencës” leksikore në një mjedis dygjuhësie, fjalë shqipe / sllavomaqedonisëm. Ai, përmes ilustrimeve, jep dukuri të kësaj gjendjeje. Dhe më tej shkruan se “Për një karakter të tillë të sllavomaqedonizmave flet dhe përdorimi i tyre bashkë me çiftet sinonimike leksikore të shqipes, pra përdorimi paralel i huazimeve sllave dhe i fjalëve të fondit vetjak, si p.sh.:
zhabë – bretkosë, lesnaik – xheth dushku, zollvë – kunatë, përzhiti – fërgoj, peçurkë
– këpurdhë, shtrek – lelek, pitaç – lipsak, zdravaitet – mëkomet, sakicë – sopatë,
përviçe – spari herë, tërllë – vathë, bërslik – vaith, jazovec – vedëll, razboj - vek
(Derven, R. Nesimi, 387); sllave-turke: leskë – tezgere, kollcë – takërlek, odbor –
aza, bollneicë – astahone (Derven); skutaçe – peshterkë (Kërçovë) etj. Një numër i
mirë i maqedonizmave dalin të përdoren si dublete edhe në disa të folme të tjera
shqipe: bres/ breslik (përdoret edhe vaidh), datelinë (edhe tërfonjë), mraz (edhe
ngrij), munjon (edhe gjëmon), etj.”
d.1. Më poshtë po japim një lagje të vogël sllavizmash, pa u ndalur në fusha të caktuara tematike:
Bellçe f. Lopë e bardhë (MZSHK): maq. belče.
Bellço, -ua m. l. Kafshë shtëpiake me ngjyrë të bardhë (kalë, ka, qen). 2. Fig. Njeri
me ngjyrë të bardhë (Pre., Ma., MZSHK, Str.); Biellço (P.): maq. belčo.
Bellk/ë, -a f. Dele e bardhë (Kër., P., Dib., Gos., Tet., Kum.); Beckë (Ma.): maq.
Belka.
Bellushk/ë, -a f. Lopë ose dele e bardhë (P., Kr., Ka.): maq. beluška.
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Bellushnic/ë, -a f. Lloj rrjete për gjuajtjen e bellvicave (Pre., Oh., Str.): maq. dial.
belušnica.
Bren/ë, -a f. Trinë për të shtypur plisa, shqezë, brezë (Kër.,Kr.,P., Str., Strim., Dib.,
Gos., Shk); Branë (Pre., Ma.); Brenë (MSHT): maq. brana.
Brenoj fol. Trinoj tokën e lëvruar (Kër., Kr., Dib., Gos., Tet., Shk.): maq. branenje.
Drag, -u m. l. Shkop i gjatë, me të cilin shkundin pemët që nuk mund të mbërrihen
me dorë. 2. Fig. Njeri me trup të gjatë (Kër.): Sa ni drag u boka (P.,Kr.); Drong
(RE.); Drang (Poll.): sllvj. drog “dru, tra, dyrek”.
Dragan mb. Njeri me trup të gjatë: Gjith ai dragan u boka (Cërn.); Dragell (Kër.):
sll. drag.
Drág/ë, -a f. Grumbull bore që këputet nga mali, ortek, shvalinë, reshme (RE.). Burimin e kësaj fjale Çabej (SGJ I l36) e sheh të dalë nga sllavishtja jugore draga, baza e së cilës ka humbur në këto gjuhë, por del të ruhet në sllovenishten sodraga,
sodrag, sodrga “breshërimë, topa bore të ngrirë”.
d.2. Me shumë interes studimor gjuhësor, por edhe etno-kulturor në Fjalor është
dhe sythi “Sllavizma të shqipes që mungojnë te vetë maqedonishtja”, ku autori
ndër të tjera pohon se “disa leksema janë krijime të brendshme të të folmeve shqiptare të Maqedonisë ose ruajtje mbeturinore prej brumit gjuhësor të sllavishtes, ngaqë ato mungojnë në të folmet përkatëse slave…”.
Edhe këtu po veçojmë disa syresh:
Bllago 1. “lloj ëmbëlsire si bakllava. 2. Gosti”, fjalë që me këto kuptime mungon
në maqedonishten.
Drag/ë, -a f. grumbull bore që këputet nga mali, ortek, shvalinë, reshme (RE.). Burimin e kësaj fjale Çabej (SGJ I l36) e sheh të dalë nga sllavishtja jugore draga, baza e së cilës ka humbur në këto gjuhë, por del të ruhet në sllovenishten sodraga,
sodrag, sodrga “breshërimë, topa bore të ngrirë”. Maq. lavina.
Prekár mb. keq. njeri i shëmtuar, me tipare të këqija (Kër.).
Prekárkë mb. keq. grua me tipare të këqija. Prekark’e keçe (Kër.).
Vojvodë mb. “Epitet që i jepet nuses kur përshkruhet bukuria e saj”, etj. Zapovet
fig. dhëndër, në kuptimin e figurshëm të urdhërdhënësit. Përdoret figurshëm në
këngë folklorike: N`e ke hatër zapovetin/ Nuse unjesh pagës (Këngë dasme II, Veleshtë, Strugë): maq. zapoved “urdhër”.
E. Gjuhëtari Q. Murati në veprën Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve të shqipes së Maqedonisë - me mbi 20 mijë leksema, shprehje frazeologjike dhe toponime, ka bërë
një punë lavdëruese për të paraqitur karakterin dhënës të shqipes në maqedonishte. Në Kreun V, “Fjalor i albanizmave në maqedonishten” ai shkruan se “Albanizmat leksikore në gjuhën dialektore të maqedonishtes, si rezultat i kontakteve
shumë të gjata shekullore të shqiptarëve dhe të maqedonasve në hapësira të përbashkëta gjeografike, nuk kufizohen vetëm në një listë a numër të vogël fjalësh, siç
janë shprehur më parë kështu disa studiues të maqedonistikës e të sllavistikës (A.
Bruckner, B. Koneski, B. Vidoeski, T. Stamatoski, P. Ilievski etj.), porse këto përfshijnë një koleksion mjaft të madh të tyre prej rreth 600 fjalësh e topoleksemash
në të gjitha fushat e fjalësit të maqedonishtes.”
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Në parashtrimin e shkurtër studimor për këtë shtresë leksikore autori i Fjalorit thekson mënyrën e depërtimit të këtyre huazimeve në maqedonishte. Ai shkruan se
“Albanizmat leksikore në të folmet dialektore të maqedonishtes kanë depërtuar
kryesisht me rrugë të drejtpërdrejtë prej të dy kryedialekteve të shqipes – gegërishtes ( së mesme) e toskërishtes (veriore), e pjesërisht edhe me rrugë të ndërmjetme
nëpërmjet arumanishtes, si p.sh. leksemat katun m., katunka f., lama (llajë), strunga ( shtrungë) etj. Ndërkaq, nëpërmjet shqipes kanë hyrë në maqedonishten edhe
një numër i konsiderueshëm fjalësh nga të turqishtes, si p.sh. keče (< shq. keçe, çeçe < turq. keçe, kebçe), kurdija (< xhurdi < kürde), gjum ( < gjym < gügüm), aur (
< ahër < ahur), bitisa (< bitis < bitmek), šaka (< shaka <şaka) etj.; greqishtes skepari ( < sqepar < skepari), kazma ( < kazmë < kasmas), čkrapja / škrapja ( < shkrap
< shkorpios), trendafil < trendafilos) etj. Për këtë dëshmojnë format më të afërta të
shqipes me të gjuhëve burimore dhe, nga ana tjetër, përdorimi a përhapja e tyre më
e madhe në shqipen sesa në maqedonishten.”
Duke njohur maqedonishten nga afër, Q. Murati ndalet edhe në albanizmat në të
folmet e fshehta maqedonase, duke i orientuar studiuesit edhe në një dukuri tjetër
më interes studimor në fushën e sociolinguistikës. autori “Një deng albanizmash
leksikore hasim edhe në argo ( në gjuhët e fshehta maqedonase), të cilat “vlojnë”
me fjalë shqipe, khs. gura ( gur), kale, kenče (qen), koka (kokë), goe ( gojë), buza
(buzë), mekra ( mjekër), veshinja (vesh) etj., si dhe në fushën e onomastikës – të
toponimisë e të antroponimisë, te të cilat hasim po ashtu shumë fjalë shqipe si apelativa të fosilizuara, si p.sh.: Arbanasi, Arbanasinec, Arbanaški, Arbanaško, Arbinovo, Arbanasa, Arbaneško Dolče, Bardoec, Darda Kula, Duškoec, Grika, Malimadi, Lumnica, Mburino, Gura, Katuništa, Kafa, Biran, Lulo, etj.”
e.1. Më poshtë po japim disa nga albanizmat në maqedonishte:
Bal’a / Bal’o m. kafshë me një balë të bardhë në ballë a në trup, kalë, lopë, qen me
pullë të bardhë në krye. Regjistruar për të folmet maqedonase të Tetovës (Stamatoski 1959: 93), Strugës, Manastirit dhe Prespës (Poloska: 1998, 125). Albanizëm
ballkanik, që ka shkuar edhe në të tjera gjuhë (Çabej SGJ I 50; Murati 1990: 40).
Bal’a arg. Baltë për muratorët, në gjuhën e fshehtë të muratorëve të Bracigovës.
Nga shq. baltë (Nasteva 1953; Atanasov 1976).
Bal’ik m. dial. Ovčarsko ili domašno kuče – qen i bariut ose qen shtëpiak. Regjistruar për rrethinat e Prespës (Poloska 1998: 125). Nga shq. balë, balik.
Baloška f. dele e zezë me një balë të bardhë në fytyrë (Popovski: l970).
Balučina f. tufë flokësh, baluke (Golo Brdo 2006: 135).
Besalija ark. čovek od jaka vera (RMJ I 31) – njeri me besë të fortë, besali. Edhe
në turqishten e Gostivarit besali (Poloska: 1998, 130), bashkuar me sufiksin e turqishtes - li.
Besa vj. Besa, vera, data reč (RMJ I 31). Albanizëm ballkanik që ka shkuar Edhe
në serbishten, bullgarishten, greqishten e re, arumanishten, turqishten (Hoxha:
2001); Çabej SGJ I 61; P. Skok ERHSJ I 140). Në maqedonishten përdoret edhe në
shprehje të tilla si nema besa, ne stoi na besa (Koneski-Nesteva MT I 59). Edhe në
prozën popullore maqedonase: Vije da BESA vrzite; Tie na BESA ne stojat; Kako si
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Besa vrzifme ( Šapk. IzD 5; Murati 1990, 14). Përdoret edhe në maqedonishten e
rrethinave të Shkupit, të Kumanovës, Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Prilepit, Dibrës, Strugës etj. (Poloska 1998, 129), pra ka një shtrirje shumë të hapët në dialektet
maqedonase.
Bija, sh. bii dial. Kerka (RMJ I 35). Nga shq. bijë. Fjalë e sferës familjare që përdoret me një kuptim përmbledhës, për një vajzë a një grua të re: Bijo mori bijo (A.
Mazon). Përdoret në të folmet e maqedonishtes të rrethinave të Prespës, Manastirit,
Prilepit, Strugës, Ohrit, Dibrës (Poloska: 1998, 30). Ndeshet edhe në disa të folme
të serbishtes në Mal të Zi, në Kosovë e në Plavë (Hoxha 2001, 57; Murati 1990,
15).
Autori i veprës shkruan drejt metodologjikisht e shkencërisht se “Në temët e këtij
materiali sigurisht se do të kenë mbetur pa u hetuar edhe elemente e huazime të tjera të shqipes në maqedonishten. Prandaj as me këtë fjalor që po paraqesim në vijim
nuk mund të përmbyllet e t’i vihet pikë kapitullit të huazimeve gjuhësore shqiptaremaqedonase, respektivisht fondit të albanizmave leksikore ç’kanë hyrë në maqedonishten në rrymë të kohëve e që vazhdojnë të hyjnë edhe sot e gjithë ditën. Ky kapitull gjithsesi duhet të gjurmohet edhe në të ardhmen gjithnjë me një rrugë dyfishe: në një anë që të pasurohet edhe me materiale të tjera të panjohura më parë, e
në anën tjetër të bëhet edhe një rivlerësim rreth disa huazimeve që mund të jenë me
etimologji të dyshimtë.”
e.2. E theksojmë se vepra Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve të shqipes së Maqedonisë
- me mbi 20 mijë leksema, shprehje frazeologjike dhe toponime e gjuhëtarit Q. Murati nuk është thjesht fjalor me lema leksikore e shpjegimet e tyre. Ai është enciklopedi e shqipes truallsore në këtë areal gjuhësor. Këtë vlerë e shton ndjeshëm
edhe sythi “Albanizma toponimike”. Autori shkruan se “Në nomenklaturën e onomastikës maqedonase ka shumë fjalë shqipe që kanë mbetur si apelativa të fosilizuara, qoftë si rezultat i ndikimit gjuhësor të drejtpërdrejtë në kontakt, qoftë si rezultat i procesit të asimilimit të popullsisë shqiptare në atë sllave, me ndërrim të
substratit etnik, ku popullsia shqiptare ka ndërruar etninë ose është asimiluar, por
topikët me burim shqiptar mbetën të pandërruar, të papërkthyer, pra e ruajtën burimin e primitivit.”
Duke lënë të flasin faktet dhe jo propaganda nacionaliste studiuesi pohon dhe debaton shkurtazi e pastaj jep lëndën toponomastike. Ai shkruan se “Nga burimet e literaturës e të terrenit këtu më poshtë do t’i sillemi një sasie topikësh jo të pakët
ç’përmbajnë elemente të shqipes a që dalin të jenë me burim shqiptar e që rrojnë
edhe sot e gjithë ditën në gojë të popullsisë maqedonishtfolëse. Në këtë fond topikësh ne kemi arritur të qëmtojmë nga burime të literaturës dhe të terrenit mbi 117
topoleksema të tilla, pa i marrë në shqyrtim këtu emrat e vendbanimeve, përkundër
faktit që studiuesit ultranacionalist maqedonas Trajko Stamatoskit nga 1800 vendbanime në Maqedoni, vetëm 1 toponim (Qafë - Gostivar) i dalka me burim shqiptar, gjithnjë sipas tij, edhe kjo formë shqipe e greq. Ѓavato “premin” (Standardizacijata na geografskite iminja vo Republika Makedonija, 104).”
Po japim disa toponime të tilla:
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Arbanaško1 – lokalitet, krahinë e madhe malore në rrethinën e Kumanovës, në të
cilën përfshihen edhe shtatë vendbanime të tjera. Nga emri i vjetër etnik Arbanas /
Arbanash (shqiptar).
Arbanovci – nekropol (varrezë) në Bajishte të Dibrës (Murati 1999).
Arbineš – lagje në Krushevë, banuar ndjeshëm me popullsi arumune. Ruan trajtën
rumune Arbin prej Arban me zhvillimin fonetik të rregullt a:i (Murati 1999: 41).
Arbinovo – fshat i rrethit të Ohrit, tani i banuar me popullsi sllavomaqedonase.
Ruan emrin e vjetër të shqiptarëve Arban me fonetikë arumune Arbin (Murati
1999: 40).
Arbina – vis në Podbregje të Tetovës (Trifunoski 1976, 44).
Arbino – vendbanim i zhdukur i antikës së vonë (Rotince, Tetovë), ku janë gjetur
themele objektesh, enë qeramike etj. (Murati 1999: 44; Petruševski 1999: 11).
Arbino – vend në Pollog në rajonin e fshatit Podbregje (Petruševski 1999: 11).
e.3. Këtë pjesë (Albanizma toponimikë) e ndjek sythi “Albanizma patronimike”.
Autori Q. Murati shkruan se “Në gjurmimin e emrave familjarë shqiptarë te maqedonasit a në hetimin e patronimikave shqiptare të maqedonizuara, kemi qëmtuar
këtu disa vëllime antropogjeografike dhe të fushave të tjera gjuhësore (shih literaturën e plotë që po e sjellim në fund të punimit), si dhe Regjistrin e numrave telefonikë të Maqedonisë (RI), i cili përmban një fond mjaft të pasur të mbiemrave familjarë (Patronimikave maqedonase). Patronimikat shqiptare të maqedonizuara nga
pikëpamja gjuhësore në thelb e ruajnë leksikun apelativ të shqipes, veçse dalin me
formante prapashtesore slave (prej ç-ov, -ski, -iq, -ovski, -ci etj., khs. Arnaudovski,
Bibovci, Çobanov, Cekiq, Fushqit etj. Ndërkaq, një numër të këtyre patronimeve i
ndeshim dhe pa prapashtesa sllave, që domethënë me formën e pastër shqiptare,
khs. format e tilla Kavaj, Kirjazi, Korkut, Tozi, Tufa, Zozi etj.”
Po japim disa njësi për ilustrim, duke i mëshuar faktit se jo vetëm ka punuar si leksikograf, por edhe si gjuhëtar dhe portreti mozaik i shqipes në arealin e vet truallsor
në Maqedoninë e Veriut është ndërtuar nga gurë të çmuar të mirëzgjedhur e të mirëgoditur.
Arbovci – emri i një familjeje në Prostranje të Kërçovës (Smiljanić Kičevija 483),
e shpërngulur në Sofje dhe Amerikë, që ruan emrin etnik shqiptar Arb-të përhapur
shumë në mesjetë sidomos në tërthoret e Maqedonisë së sotme jugosllave.
Balçevci – emër familjeje në fshatin Skrebatno të Ohrit. Patronime të këtilla dhe
Baltovci në Midincë të Kërçovës (Smil. Kičevija 443) e Balshiq në Shkup (TI 52).
Nga antroponimi shqiptar Balë-a, shumë i përhapur në mesjetë (Shuteriqi 1990:
296). Khs. për këtë dhe emrin e fisit shqiptar Musbala në Zajas të Kërçovës.
Burzevski (Shkup TI 67). E hasim me një përdorim shumë të shpeshtë dhe me
forma të ndryshme dialektgjeografike, khs. këtu dhe Burmuzovski (Shkup TI 67,
një kompozitë nga Burrëmadh), Bureska (Gostivar TI 439), Burevski (Manastir,
Shkup TI 383, 667), Buriloski (Strugë TI 588), Burovski (Strumicë 595), Burev,
Burovski (Shtip TI 642, Prespë TI 584), Burzanovski (Kumanovë 505), Burnazov
(Valandovë TI 692). Rrjedh nga apelativi i shqipes burrë, shumë i përhapur edhe
në patroniminë shqiptare (Shuteriqi 1990: 305).
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Buzalko (Shkup TI 66). Të kësaj provenience dhe Buzlievski, Buzliev (Shkup TI
66. 667) e Buzalkova, të dalë nga emri i burimit shqiptar Buzalë-a, shumë i përhapur në mesjetë te shqiptarët (Shuteriqi 1990: 306), ky nga apelativi i shqipes buzë
“usna”. Nga ky emër rrjedh dhe mbiemri familjar shqiptar Buzhlja në rrethin e Tetovës, topiku Buzalkovë fshat në rrethin e Velesit etj.
F. Vend të posaçëm në veprën që po shqyrtojmë, zë edhe pjesa “Fjalor idiomatik
shqip-maqedonisht (Shprehje paralele shqip-maqedonisht, Fraza me substancë
idiomatike)”. Si në të gjithë krerët e sythat e Fjalorit, studiuesi Q. Murati edhe këtu
fillimisht jep një parashtrim shkencor informues, i cili ftillon gjithë lëndën që pasqyrohet në vijim. Ai shkruan se “Shqipja dhe maqedonishtja si dy gjuhë të arealit
ballkanik dhe njëkohësisht si dy gjuhë indoevropiane – atje degë më vete, që kanë
qenë në kontakt dhe në bashkëjetesë të përhershme shekullore, kanë krijuar një radhë
tiparesh të përbashkëta edhe në fushën e frazeologjisë e të mënyrave të të thënit.
Dhe arsyetimi shkencor vazhdon më tej: “Idiomatika e ligjërimeve shqiptare në
truallin e Maqedonisë ka shumë elemente të përbashkëta me atë gjegjëse të maqedonishtes. Gjuha shqipe dhe ajo sllave e rajonit të Maqedonisë kanë qenë në kontakt për një kohë të gjatë, më së paku 1000 vjet, e mund të thuhet madje 1500 vjet
(E. Hamp). Në këtë lak kohe, në lëmin e frazave, shprehjeve e mënyrave të të thënit, që janë paralele në këto dy gjuhë, mund të evidentohet një hambar i madh me
kokrra të këtij lloji të burimit popullor, letrar, publicistik, etj.”
Po japim edhe këtu për ilustrim disa nga këto paralele idiomatike:
Ai që e përzien mjaltin, i lëpin edhe gishtërinjtë - Toj što go meša medot, i prstite gi liže.
Ai stan atë bylmet ka (nga ai njeri s’mund të presësh tjetër gjë) - Taa bačilo takva
mast daje.
Aq ia ka ndarë zoti (aq ka mend) - Tolku mu dal gospod.
Aq ia pret mendja “aq di” - Tolko mu seče umot.
As erë, as shi “nuk e kam të afërt familjarisht” - Ni veter, ni dožd.
As i gjallë, as i vdekur - Nitu živ, nitu mrtov.
As kripë, as sheqer - Ni sol, ni šečer.
As më hyn, as më del “nuk bëhem marak”. - Ni mi vleze, ni mi izleze.
As në tokë, as në qiell - Ni na nebo, ni na zemja.
G. Në veprën Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve të shqipes së Maqedonisë - me mbi 20
mijë leksema, shprehje frazeologjike dhe toponime të gjuhëtarit Q. Murati kanë
zënë një vend me peshë edhe qindra etnografizma. Ato shënojnë nocione të
ndryshe që lidhen me festa pagane, fetare etj., me ngjarje të shënuara të jetës së
njeriut, me lojëra fëmijësh etj. Këta etnografizma janë dhënë në fjalor jo si zëra
leksikografikë, por si zëra etnografikë. Ata janë shpjeguar me një informacion
shumë të gjerë etno-kulturor dhe mund të themi se më shumë se sa janë shpjeguar,
ata janë ftilluar përmes një informacioni lëndor që lehtësisht mund të zërë vend në
një botim të mirëfilltë etnografik. Pavarësisht nga natyra e fjalorit gjuhësor, kjo
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përsëri është vlerë e shtuar e veprës, sepse trupëzon një punë të madhe e me interes
të shumëfishtë (brenda- e jashtëgjuhësor).
Po japim disa syresh:
Kalaçtor/e, -ja f. etngr. ajo që zinte kulaçin e dasmës dhe ishte e pamartuar. Kalaçtorja zë tri kulaçe, brenda brumit fut pare. 3 bukët i ndan nusja me dhëndrin dhe
kalaçtorja qëndron në mes. Si t’i godasin tri pare a dy djalit, e fiton djali, ai bëhet
domaçin, a si t’i bie nuses ajo fiton. Gjatë këtij riti, këndojnë: Kush ta zore kalaçin/
Burr da marre kovaçin! (Pa.).
Todoríe f. kremte fetare që bie në fund të shkurtit, që i kushtohet Shën Todorit.
Zakon dhe rit popullor. Ortodoksët dhe myslimanët në fshatrat e shumtë shqiptarë
të Rekës së Epërme mbanin një ceremoni të quajtur Todorja, në një të enjte në fund
të shkurtit. Të rinjtë e fshatit, me këngë, marrin rrugën për të vajtur në shtëpinë e
një plake, duke patur me vete sovajka nga avlëmendet dhe rroba të vjetra. Atje, në
dëborë, ata ndezin një zjarr ritual dhe ngrenë një Todore (një lloj dordoleci), i quajtur edhe dozhdole, me shkopinj e me sovajka prej druri. Todorja pastaj vishet me
rroba grash dhe, shoqëruar me këngë, kalon nëpër rrugët e fshatit. Pas kësaj, kthehet aty nga u nis, vishet me "rroba të mira" dhe pastaj kalon edhe një herë nëpër
rrugët e fshatit, kësaj radhe i shoqëruar me këngë dashurie. Për kalimin e tretë nëpër rrugët e fshatit, todorja vishet me rroba burrash. Kur kjo ceremoni triherëshe
përfundon, todorja zbërthehet dhe pjesëmarrësit marrin me vete sovajkat dhe shkopinjtë e i kthejnë në shtëpi. Ceremonia e todores mendohej se sillte mbarësi në lidhje me ndjelljen e shiut (RE.) (Zakone lokale të shqiptarëve të Rekës - R. Elsie
"Mitologjia e shqiptarëve").
Nata e peshtelkave f. një natë para se të marrin nusen ose para dasmës së synetisë,
kur vajzat dhe nuset vishen me kostumin tradicional kombëtar. Të gjitha pjesëmarrëset në këtë natë vështrojnë me xhelozi se cila nga dasmoret i ka më të bukura veshjet (RE).
Nata e qeshkékut tf. nata në shtëpinë e djalit kur të rinjtë e shtypin grurin që nusja
të sjellë bereqet. Zakonisht të rinjtë e rrotullojnë gurin që të tregojnë se a janë të
pjekur për martesë (Çe.).
Nata púlës tf. nata para fillimit të dasmës, kur bëhet sofër e mirë me pula të pjekura dhe luhet e vallëzohet deri në mëngjes. Oj nana lules, nana lules, sonte te na nata pulës, kp. (Kum.).
Shumbría e dímnit (Shën Mëria e dimnit) f. dita kur fillojnë të mbahen kreshmët e
Krishtlindjeve (4 dhjetor). Besimtarët për këtë kremte të vogël ndezin vetëm qirinj,
në kishë ose në shtëpi. Për këtë festë urohet: e gëzofshi ditën! Përgjigja: Na qoftë
ndihmë Dita e Shumbrisë! (RE.)
Shynzhérzhi i dimnit m. kremte e vogël, të cilën ortodoksët e fshatit Kiçinë të Rekës së Gostivarit e kremtojnë më 9 dhjetor, kurse ata të Nistrovës në muajin shkurt.
Për këtë kremte ziejnë sarmë të krezhmta, pa mish (RE.).
Buk`e dhome f. përdoret për dikë kur shpëton nga ndonjë e keqe e papritur, si
shprehje e bamirësisë së tij, sepse u ka dhënë bukë të tjerëve (Kër.).
Buk’ nafóre f. bukë rituale që gatuhen për kremten e Kërshëndellave (RE.).
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Buk’e ré f. zool. xixëllonjë, e cila paralajmëron kohën e të korrave, bukën e re
(Kër.). Buka t’reja (Der.).
Bukët e kuláçit f. bukët të cilat ia vënë nuses në krye atë natë kur zihet kulaçi, me
qëllim që nusja të vijë me bereqet te burri (MT.).
Java e Bárdhë tf. gjatë këtyre ditëve (16-22 shkurt) besimtarët ortodoksë të Rekës
nuk hanë mish për nder të të vdekurve (RE.).
Autori, siç shihet, me vetëdije të plotë, edhe pse në kundërshti me parimet klasike
të leksikografisë së përgjithshme shpjeguese, zërat që i përkasin kësaj shtrese, i ka
dhënë si zëra enciklopedikë, me të dhëna të plota e informuese. Madje ka zëra që
qëndrojnë si studime të mirëfillta, që rrokin faqe të tëra në Fjalor.
Megjithatë Fjalori kërkonte një dorë të fundit, për të krehur e për të tëharrur lëndë
të tepërt, por edhe për të krijuar hapësira të reja në zërat leksikografikë, sidomos
kur lidhen me etnografinë e të folurit. Zëri Avdore, trajton një fushë të veçantë etno-gjuhësore, ku mund të ndiqen izoglosia, dhe mjetet e realizimit të emërtimeve
për bashkëshorten, të motivuara morfologjikisht e semantikisht nga emri i bashkëshortit:
Avdor/e, -ja f. gruaja e Avdiut; Lazore – gruaja e Lazamit, Çukore - gruaja e Shukriut, Danore – gruaja e Ramadanit (Zag., La.), kur burri nuk e thërret gruan e tij
me emër, që lidhet kjo me natyrën sociale a me ndjenjën e turpit. Në këtë lëmë, te
thirrjet e grave sipas emrit të burrit, hyjnë dhe: E Axhibeut, e Taipbeut - gruaja e
Haxhiut, gruaja e Taipit (Pre.); e Kozmait -e shoqja, gruaja, bashkëshortja e Kozmait, e Janit, e Mitit, e Pandeliut (në krahinën e Myzeqesë); Çe-Gjuros, çe-Pandit
- gruaja e Gjuros, gruaja e Pandit (në Arbënesh të Zarës); She Memetja, she Islamja
- gruaja e Mehmetit, gruaja e Islamit (Opojë - Kosovë); Bardhecja - gruaja e Bardhecit, Rexhepja - gruaja e Rexhepit (Malësia e Gjakovës); Hakeshë, Ganeshë gruaja e Hakiut, gruaja e Ganiut (Çamëri); Alicë, Kadricë - gruaja e Aliut, gruaja e
Kadriut, në ligjërimet shqiptare të Maqedonisë dhe të Shqipërisë së mesme; Kështu
dhe në anët e Korçës: Raqevica - gruaja e Raqit, Naqevica - gruaja e Naqit, Janaqit,
me një ndikim nga sllavishtja; Hasane - gruaja e Hasanit, Halime - gruaja e Halimit, Zybere - gruaja e Zyberit (Gj. Shkurtaj, Onomastikë dhe etnolinguistikë, 150).
Benovíca gruaja e kreshnikut Beno Bajraktari. Benovicën e ka lanë me barrë, kp.
(Tet.).
Në vepër kemi dhe shumë njësi me interes sidomos sociolinguistik, që u përkasin
përshëndetjeve, mallkimeve, urimeve, zbunimeve etj.
G. Në veprën Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve të shqipes së Maqedonisë ka zënë
vend edhe një Fjalor toponomastik (Leksiku toponomastik i tërthoreve shqiptare
të Maqedonisë). Autori i veprës, gjuhëtari i palodhur Q. Murati, duke synuar që
vepra të jetë një enciklopedi e vërtetë e botës së shqiptarëve vendës në Maqedoni,
me të gjithë komponentet tiparizuese, ka dhënë një pasuri të madhe të makro- dhe
mikrotoponimisë së trojeve shqiptare në këtë shtet (mbi 5600 njësi). Sipas tij, “Fjalori përfshin: emra qytetesh, fshatrash, lagjesh, arash, fushash, livadhesh, rrafshesh, brigjesh, kodrash, bjeshkësh, kepash, grykash, luginash, qafash, rrëzash,
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majash, pllajash, shpatesh, karpash, gurësh, malesh, pyjesh, shpellash, shkëmbinjsh, shullëresh, tumash, gjollash, ujërash, burimesh, krojesh, lumenjsh, përrenjsh, kullosash, kishash, vendesh kulti, etj., që përdoren apo që janë përdorur në
gojën e shqiptarëve në vise të ndryshme të Maqedonisë. Ky fjalor nuk është shterues dhe se areali shqiptar në Maqedoni është shumë herë më i pasur se kaq.”
Vepra sjell një pasuri të jashtëzakonshme, jo thjesht numerike, por vështruar dhe në
rrafshin gjeografik. Q. Murati shkruan se “Fjalorin toponomastik të shqiptarëve të
Maqedonisë e kemi ndërtuar me lëndë toponimesh të qëmtuara nga burime të
ndryshme të literaturës dhe të regjistruar vetë në këto rrethe: Strugë, Dibër, Reka e
Epërme, Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Shkup, Kumanovë, Veles, Prilep, Krushevë,
Manastir, Prespë dhe Ohër. Në këto lakadredha u kemi rënë pëllëmbë më pëllëmbë
mbi 200 vendbanimeve për të mbledhur topoleksemat e vendit në gojën e gjallë të
popullit. Emrat i kemi shënuar ashtu siç i ka shqiptuar subjekti i lindur në vendin
përkatës.”
Po japim më poshtë një numër të vogël toponimesh me interes, edhe gjuhësor, edhe
etno-kulturor. Treguesit e motivimit, që mund të ndiqen në emërtimet njëfjalëshe,
por dhe në ato dygjymtyrëshe, qoftë në gjymtyrën e parë, qoftë në të dytën e emërtimit të të pathjeshtë, mbartin kujtesën historike kombëtare, mendësinë e banorëve
shqiptarë në shekuj, pronësinë etj., duke treguar drejtpërdrejt dhe vendësinë këtyre
banorëve dhe vazhdimësinë e të jetuarit e të banuarit në trojet e tyre etnike.
Ne jemi të një mendjeje me autorin e veprës kur thekson se “Shqipja – gjuhë e një
populli që në pjesën më të madhe ka jetuar dhe jeton sot e gjithë ditën në vise malore, ka ruajtur mirë emrat me anë të të cilëve shënohen emërtimet e truallit dhe ato
gjeografike. Po të merret e të shoshitet mirë fondi i përgjithshëm leksikor në cilindo fjalor të gjuhës shqipe, - bie në sy menjëherë se sasia më e madhe e inventarit
leksikor në sferën e konfiguracionit të terrenit, - ka prejardhje indoevropiane; huazime ka fare pak (Ajeti 1989: 52).”
Guri Shypes – gur ku rrinë shqiponjat (Gur.).
Guri Tasllomit – gur i lugatit, tasllom “lugat” (Sen.).
Guri Tepseis – gur që ka formën e tepsisë (Kol.).
Sytë e Pelisterit – liqenet e Pelisterit (Xhin.).
Shkëmbi i Shkabonjës – mal (Kësh.).
Udha Llatinve – rrugë nëpër të cilën kalonin malësorët për në qytet. Në Kumanovë llatin d.m.th. “malësor”. Khs. dhe fraz. Mos paç punë me llatin. Hiçju atij llatini
! (Op.).
Ujt e Shenjtë – burim uji ku kanë shkuar personat e sëmurë për të gjetur shërim
(Gre.).
Ujt e Veshve – gjendet në të djathtë të lumit të Zajazit. Është përdorur si ujë shërues për sëmundjet e veshëve (Zaj.).
Ujti Dillës – burim kulti, ku shkojnë njerëzit për t’u shëruar nga sëmundje të
ndryshme ditën e diel (Cërn, Zhit.).
Ujti Exhinve – burim kulti, ku shkojnë të sëmurët e xhindosur (Bi.).
Ujti Shllejshët – ujë i njelmët në fshat (Sll.).
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Ujti Tharët – burim uji (Bal., Sll.).
Ujti Xhumosë – burim kulti (K., Nov.).
Madje edhe këtu, autori, si dhe herë të tjera, e thyen kufirin e dhënies së zërave
toponomastikë në një vepër toponimigrafike. Në fjalor gjejmë zëra me informacion
etnografik kureshtie.
Vorret e Krush (v) e – dy grupe varresh të vjetra, që ndodhen pranë njëri-tjetrit,
në rrugën midis katundeve Sellcë dhe Llacë të Malësisë së Tetovës. Quhen dhe
Vorret e Lisecit ose Vorret e Xhermës. Sipas legjendës, lisecasit marrin nuse në
Gjermë, kurse gjermasit marrin nuse në Sellcë, dhe krushqet e dy katundeve
takohen ndërmjet Sellcës dhe Llacës dhe meqë nuk ia kanë lëshuar rrugën njëritjetrit vriten të gjithë, edhe nuset. Sipas traditave të vjetra, në rast takimesh të dy
palë krushqve asnjëra palë nuk bën t’ia lëshojë rrugën tjetrës, sepse për atë palë
krushqish që lëshojnë rrugë është dobësi e madhe, nënçmim, përulje, jo vetëm për
krusqhit dhe dasmorin, por për mbarë katundin, duke i marrë si njerëz frikacakë, si
burra grash (F. Sulejmani, Lindja, martesa dhe mortja në Malësitë e Tetovës,
Rilindja, Prishtinë, 1988, 227). Topoleksema Vorret e Kruçve është e përhapur
gjithandej truallit shqiptar. Për këtë arsye, krushqit kur shkojnë të marrin nuse,
ndërrojnë rrugë.
Rëndësia e këtij fjalori brenda fjalorit si vepër e plotë, jepet nga vetë autori. Ai
shkruan se “Fjalori toponomastik ka vlera të pallogaritshme etnolinguistike,
kulturore, historike etj. Në emërtesën e këtij vendi të quajtur Maqedoni ruhet emri i
vjetër nacional i shqiptareve në formë të toponimizuar Arbanash, Arbanashk;
emrat vetjakë, sot të zhdukur, si: Shit (Gropa e Shitit), Var (Arat e Varit), Marte
(Arat e Martes), Lepur (Arat e Lepurit), End (Ara Endit), etj. Në toponomastikonin
e viseve shqiptare të Maqedonisë hasim dhe emërvende me apelativa sinonimikë:
lumë e zall me kuptimin “lumë”, birë e vonçkë “birë”, udhë e vrom “rrugë”, shpellë
e peshtere “shpellë”, etj.”
Dhe si në çdo pjesë e syth, edhe këtu ripohohet shqetësimi i gjuhëtarit të
përkushtuar me ndjenjë kombëtare. Sipas Qemal Muratit, “Ky fjalor nuk është
shterues dhe se areali shqiptar në Maqedoni është shumë herë më i pasur se kaq.
Kanë mbetur jashtë veprës një numër shumë i madh toponimesh, të cilat duhet të
mblidhen dhe të sillen në një botim tjetër të dytë. Leksiku toponimik duhet të
qëmtohet i tëri nga goja e popullit dhe t’i shpëtojë bjerrjes së tij, sa nuk është tretur
si kripa në ujë.”
Madje ai e sheh punën shkencore në toponomastikë në një rrafsh përfshirës
kombëtar, kur shkruan se “Në leksikografinë shqiptare mungojnë fjalorët
toponomastikë, qoftë ata të tipit krahinor, pra për treva të veçanta, e qoftë të tipit të
përgjithshëm, për mbarë truallin e gjeografisë shqiptare. Grumbullimi i lëndës
toponomastike dhe hartimi i një fjalori toponimik shqiptar paraqet një detyrë të
ngutshme për gjuhësinë tonë, sepse me zhvillimet e reja globalizuese rrafshuese
edhe kjo pasuri e madhe gjuhe e kulturo-historike mund të bjerret, e bashkë me
këtë të zhduken edhe kujtimet, traditat, legjendat, historia etj.
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H. Fjalorin toponomastik e ndjek një sythe tjetër interesant të gjithanshëm, një
Fjalor patronimik, në të cilin autori ka përfshirë rreth 810 njësi. Dhe këtu lënda e
sjellë me kujdes nga autori mundëson vëzhgime të ndryshme për të parë elemente
të shumta etnokulturore, fetare etj.
Burzevski (Shkup TI 67). E hasim me një përdorim shumë të shpeshtë dhe me
forma të ndryshme dialektgjeografike, khs. këtu dhe Burmuzovski (Shkup TI 67,
një kompozitë nga Burrëmadh), Bureska (Gostivar TI 439), Burevski (Manastir,
Shkup TI 383, 667), Buriloski (Strugë TI 588), Burovski (Strumicë 595), Burev,
Burovski (Shtip TI 642, Prespë TI 584), Burzanovski (Kumanovë 505), Burnazov
(Valandovë TI 692). Rrjedh nga apelativi i shqipes burrë, shumë i përhapur edhe
në patroniminë shqiptare (Shuteriqi 1990: 305).
Buzalko (Shkup TI 66). Të kësaj provenience dhe Buzlievski, Buzliev (Shkup TI
66. 667) e Buzalkova, të dalë nga emri personal i burimit shqiptar Buzalë-a, shumë
i përhapur në mesjetë te shqiptarët (Shuteriqi 1990: 306), ky nga apelativi i shqipes
buzë “usna”. Nga ky emër rrjedh dhe mbiemri familjar shqipar Buzhlja në rrethin e
Tetovës, topiku Buzalkovë fshat në rrethin e Velesit etj.
Ginoski – mbiemër familjar shumë i përhapur te maqedonasit (Strugë, Kërçovë,
Ohër, Prilep TI 475, 535, 557, 588). Del dhe me forma të tjera si: Ginov, Ginovska,
Ginovski (Shkup TI 88), Gina, Ginev, Ginevski, Ginov, Ginovski (Manastir TI 386;
JPBB 294). Ginxhevska (Kumanovë TI 506), Ginxhevski (Shkup TI 669), Ginekoski (Ohër TI 535), Ginovski (T. Veles). Xhinaj (Shtip TI 663). Xhinevski (Shkup TI
369). Gjjinojçini (Vevçan – Strugë), Gjinovci, Ginoski emra familjesh në Jagoll
Dolencë dhe Osllome të Kërçovës (Smiljanić Kičevija 434, 436). Xhingullovski
(Llazarapole, Ikonomov 75, 85). Patronimet maqedonase të vështruara më sipër
rrjedhim të gjitha nga emri vetjak shqiptar i krishter Gjin, që është njëri ndër emrat
me të shpeshtë në mesjetë te shqiptarët, i cili ka dhënë ndër të tjera dhe këto forma:
Gjinak, Gjinar, Gjinash, Gjineç, Gjinë (Shuteriqi 1990: 320). Xhinolli (Patishkareki – Shkup): Ky emër si antroponim dhe patronim ka shtegtuar edhe te serbët me
format Gin, Ginovik (Grković RI 62), te bullgarët Ginçev”
Uka (Belicë OS 21), Ulkiq (Manastir Ti 420). Patronimi i dytë zgjerim me prapashtesën serb –iq i emrit vetjak ose mbiemrit familjar shqiptar Ujk-u, shumë i
shpeshtë në fjalorin patronimik shqiptar në mesjetë (Shuteriqi 1990: 369) dhe sot,.
khs. këtu dhe Ukajt patr. në Zajas dhe Kollarë te Kërçovës, Ukallarët (LeshnicëKërçovë), Ukallet, Uket Sërbicë, Tuhin, Garanë – Kërçovë), Ukallarët (Sullarja e
Poshtme – Derven), Uka mbiemër familjar ne Gostivar, Uklina mb. fam. (Strugë),
Ukshetina (Çegran – Gostivar).
I. 1. Pasuria që mbart vepra Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në
Maqedoni mund të shërbejë si një lëndë e bollshme dhe interesante për të sipërmarrë edhe studime gramatikore, dialektologjike, etimologjike etj. Sipas Q. Muratit në veprën Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni,
janë pasqyruar dhe njësi që ndihin në punën studimore dhe studiuesit e historisë së
saj, sidomos kur krahas studimeve etimologjike, ndërmerren studimet në rrafshin
gramatikor e atë fonetik. Sipas tij, “Të folmet shqipe të Maqedonisë kanë edhe
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shumë fjalë të moçme të fondit amtar, si bulktar “bujk”, shkal “shkel”, gjergunicë
“lehonë” (krahaso me kuptimin e foljeve djerg e dirgjem), shklekë, shpojzë, vgjere
etj., të cilat, sigurisht, meritojnë përfillje të posaçme sidomos në hulumtimet rreth
fonetikës historike të shqipes.
Po ndalemi tepër shkarazi në fushën e morfologjisë së fjalëformimit e po japim
vetëm dy fjalë të përngjitura, ndër qindra syresh:
Bythemikréy ndajf. 1. duke u rrokullisur kokë e këmbë, rrokullimthi; 2. fig. keq,
rrëmujë, ngatërruar. Pounët i ka bythemikrey (Kër.). Tengërling (Kosovë). Arum.
Capshincur; maq. Gasprekuglava.
Bythpërtermó ndajf. bythëpërpjetë (Kër.).
Fjalori sjell lëndë për t’i parë të gjitha mënyrat, tipet e mjetet e formimit të fjalëve.
Po ilustrojmë me tri-katër mënyra:
- formimet me prejardhje (Kafshitój fol. bëj copë e grimë, e bëj kafshatë. Mos e
kafshito bukën (Kër.) / Kripaník, -u m. lakror i gatuar me miell misri, me gjizë të
kripur e me dhallë; zakonisht piqet në zjarr të hapur (Pre.). / Laknisht ndajf.
mënyrë e të folurit. Për banorët e Nerezit të Epërm (në rrethin e Shkupit) mënyra e
të folurit të Dervenit, Tetovës dhe Gostivarit quhet laknisht, sepse në ato të folme
kanë zhvillime karakteristike të zanoreve (Ner.P.);
- me përbërje (Këmbëkúqe, -ja f. lloj lakrori që gatuhet me brumë të përvëluar në
ujë e gjalpë, që përgatitet me rastin e dhënies së emrit fëmijës së porsalindur (Pre.)
/ Morramadh mb. njeri që ka morra. Mos fli me at morramadh (Cërn.). Morramodh (Kër.). Morravec (Tet.); Morramadh mb. njeri që ka morra. Mos fli me at
morramadh (Cërn.). Morramodh (Kër.). Morravec (Tet.). me përngjitje (Kamaskám/e, -ja f. valle që luhet këmbë mbas këmbe (MT.) / Kokëdënújë ndajf. me
kokë në ujë. U oth dë gjolt kokëdënujë (Pre.).;
- me paranyjëzim të pjesores (Trakalítur (i, e) mb. i trullosur, i cokatur (Str.T.) etj.
i.2. Në këtë vepër madhore mund të sipërmerren edhe studime në fushën e fonetikës dialektore, për të ndjekur dukuri dhe procese që janë karakteristike për të
folmet e gegërishtes lindore e asaj verilindore. Po japim vetëm një shembull:
Shnaik, -u m. 1. enë e drunjtë për drithë, që ka shërbyer dhe si masë drithi. 2. mb.
njeri me kokë të madhe. E ka bo krazen sa ni shnaik (PK). [Këtu kuptohet që bëhet
fjalë për emrin shinik (Shinik, -u m. enë druri për të matur drithë (RE). Masë drithi
prej 28 kg. (Pre.), në të cilin ka rënë i-ja paratheksore, kurse i-ja e theksuar është
diftonguar.]
J. Jemi shprehur se puna e jashtëzakonshme të Q. Muratit për të hedhur në qarkullim veprën madhore me mbi 850 faqe, Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e
shqipes në Maqedoni, do të ishte shumë e shumë më e plotë, më e arrirë, nëse në
këtë vepër me peshë në leksikografinë tonë, të ishte treguar më shumë kujdes për të
dhënë më mirë elementet mbirreshtore, treguesit gramatikorë etj. Leksikografia
jonë tashmë ka bërë zgjedhjet shkencore të mirëpranuara dhe ka krijuar gjedhet e
duhura.
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j.1. F.v., vjen për qindra njësi, formantet që ndërtojnë format e shumësit herë jepen,
herë nuk jepen. Por kjo për punën e leksikografit që merret me fjalorët kombëtarë,
krijon vështirësi për të dhënë normën gramatikore apo kodifikimin e saj te njësitë e
pasqyruara në vepër, sepse materiali faktik nuk e sjell gjithnjë. Po japim disa emërtime që na çojnë te frymorë apo sende të numërueshme:
Balík, -u m. qen laraman (Pre.). Láro (Kër.).
Balín/ë, -a f. sh. -a, -at. vargje gjethesh duhani të bëra kurorë (Kër., Kr.).
Balíq/e, -ja f. lopë e larme (Gaj.). Lárë (Kër.).
Balósh, -i m. kafshë me njollë të bardhë në ballë (Kër., RE, Çe., Dib., Dob.).
Baloshan, -i m. cjap me balë në ballë (Gur.).
Balóshe f. lopë me njollë të bardhë në krye (MT., Dib.). Baláshkë (Dob.).
j.2. Kujdes duhej treguar dhe në ndonjë shpjegim kuptimor. Fjala vjen në zërin e
mëposhtëm kuptimi i dytë është shpjeguar si folje (shpjegim me sinonimi). Kurse
njësia është ndajfolje:
Berbat mb. i fëlliqur, i përlyer. Ish bërë berbat e s`shihej me sy (Pre.). I ndyrë, i
përlyer (Der.). Berbat i boni reshnët. 2. I mundi, i fitoi. Berbat i boni (PK, Sog.). I
shthurur, i ndotur, që nuk vlen për asgjë (Kër.). I ndotur, i fëlliqur (Dib.).
Si shihet autori ka bërë një punë shumë të mirë për izoglosinë e njësisë (dhe kjo
duket në gjithë punimin dhe e rithkesoj se është vlerë e qenësishme e Fjalorit), por
organizmi i brendshëm i mikrostrukturës së njësisë Berbat lë për të dëshiruar. Ilustrimet duhen grupuar sipas kuptimeve.
j.3. Gjithashtu, ndonjë njësi foljore, jepet në shpjegim si emër (me sinonimi emërore). Te rasti i mëposhtëm jeta e fjalës e shpërfaq njësinë si folje, treguesit gramatikorë jepen drejt si folje, kurse shpjegimi është i pasaktë: Mërkeç fpv. sëmundje e
qenit, çartje, p.sh.: Kana mërkeç çeni. Këtë fjalë e hasim edhe si mbiemër në formën i mërkeçëm, p.sh.: Ruju pi çenit t'mërkeçëm (thuhet edhe t'çartëm), se me t'kaç
trenohësh. Njerëzit e kësaj ane më parë besonin (pleqtë besojnë edhe sot), se po të
të kafshojë qeni i mërkeçëm, të bëhen këlyshët në krye (Kum.).

Përfundim
K. Së fundi, Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni ka
rëndësi të jashtëzakonshme, për leksikografinë dialektore, për leksikografinë kombëtare, për gjuhësinë e për mbarë kulturën shqiptare. Pasuria leksikore e frazeologjike e veprës është kombëtare dhe jo vetëm do të përfshihet në një fjalor të ardhshëm “tesaurus” të shqipes, por një pjesë me peshë e saj duhet të fitojë karakter
normativ e të bëhet pjesë organike leksikut të shqipes standarde. Vetë autori i Fjalorit Q. Murati shkruan se “Në fjalorin e të folmeve shqipe të këtyre tërthoreve janë
ruajtur shumë fjalë të vjetra të mëvetësishme, të gurrës shqiptare, dhe shprehje të
veçanta frazeologjike, që meritojnë të futen në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe.”
Madje ai e orienton vetë punën në këtë kahe, duke u ndalur në disa njësi të përzgjedhura, që e ftillojnë dhe e arsyetojnë këtë mëtim të drejtë e shkencor. Ai
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shkruan se “Shumë prej fjalëve burimore të përfshira në këtë fjalor mund edhe të
pasurojnë fondin e fjalëve shqipe. Të tilla janë, ndër të tjera, fjalë si: brezare “stoli
argjendi që vënë nuset në brez”, burrëmadhe “gruaja që shkon burrë më burrë”,
endatore “gruaja që end pëlhurë në tezgjah”, lënoret “vegël që përdoret për të lënuar
leshin”, lotmadhe “ gruaja që qan për pak a për shumë, që nuk i mban lotët”, mashkullore “grua që është si mashkull, që nuk i di punët e shtëpisë, që nuk i vjen ndoresh për punë grarishte”, malmadh “fatkeq, fatzi”, pordhamadh “njeri që shet dëngla,
që krekoset, që shet mend”, rródhë “plot e përplot”, shkathtón “ai që flet shpejt,
shkathët”, shkathtóre “grua e shkathtë në punë, e zhdërvjellët” shpojzë “gruaja që
provokon gratë e tjera të qajnë në mort, provokatore”, vraptar “vrapues” etj.
Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni, si jemi shprehur
dhe pak më lart, mbart një pasuri gjuhësore të madhe (ai është vepër me mbi 20 mijë leksema, shprehje frazeologjike dhe toponime). Por Q. Murati, është tërësisht i
ndërgjegjshëm, se “Thesari leksikor e frazeologjik i këtij trualli është i pashtershëm
si gurrat e kristalta malore të gjeografisë shqiptare. Ky thesar lypset që sa më parë
të mblidhet kudo që flitet ndopak shqip e të vihet mbi një bazë shkencore të mirëfilltë, dhe të vëmë kështu në jetë porositë – testament që na lanë Gj. Pekmezi dhe
D. Nikollë Gazulli në një vepër të këtillë gjuhësore kombëtare, sepse dialektet tona
kanë zënë të treten bashkë me pasurinë fjalësore e frazeologjike që ka endur gjuha
jonë nëpër shekuj e mijëvjeçarë.”
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STUDIMI “STRUKTURA DIALEKTORE E
SHQIPES“ I AKADEMIK BAHRI BECIT ME PRURJE
TË REJA DHE KËNDVËSHTRIM BASHKËKOHOR
Akademik Bahri Beci pas shumë punimeve shkencore në fushë të dialektologjisë, botuar në revistat më prestigjioze
të Shqipërisë, po edhe jashtë saj, pas punës madhore lidhur me monografinë “Të
folmet veriperëndimore të shqipes dhe
sistemi fonetik i së folmes së Shkodrës”, një përshkrimi ekzakt të sistemit
fonetik me metodë dhe mjete më të sofistikuara të kohës së atëhershme që i kishte Evropa, më drejt Parisi, metropol në
të cilin specializoi në atë kohë, aty ku më
parë se gjithkund morën hov studimet
fonologjike, ky studiues i vyer, kështu i
mbathur në aspekt shkencor, pak më vonë, do t’i rreket një pune edhe më madhore, një projekti, le të themi të parin
në historinë e gjuhësisë shqiptare, jashtëzakonisht të rëndësishëm, siç është
Atlasi dialektologjik. Normalisht një punë aq e madhe kryhet në koautorësi me:
Jorgji Gjinarin, Gjovalin Shkurtajn, Xheladin Gosturanin e ndjerë dhe me bashkëpunëtorë- profesorët: Anastas Dodin dhe
Menella Totonin, po ashtu të ndjerë.
Në këto vite të fundit Akademik Bahri Beci sprovohet edhe me një punë tjetër, po
ashtu të madhe, siç është “STRUKTURA DIALEKTORE E SHQIPES”, me një
qasje të re studimi në fushë të dialektologjisë shqiptare, të mbështetur me mbi 260
njësi bibliografike dhe 300 punimesh dialektologjike. Ky studiues i vyer ende punon me shumë sukses, pavarësisht moshës që ka, në fushë të kësaj disipline gjuhësore, jo shumë të vjetër në gjuhësinë shqiptare.
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A. STUDIMET E DERISOTME DIALEKTORE TË SHQIPES
1. Autori që në fillim na jep njohuritë e para të regjistruara të kësaj fushe gjuhësore, të cilat datojnë që nga kohë e Johann von (fon) Han-it, vicekonsullit dikur
edhe konsullit austriak në këto vise të Ballkanit. Në kontakt me shqiparët, ky konsull më parë e mësoi shqipen, që më vonë të interesohet edhe për historinë e popullit shqiptar dhe të gjuhës së tij, madje edhe për sfera të ndryshme të saj, përfshi këtu edhe elementet e para të lëndës së dialektologjisë.
Ky studiues ishte i pari i fazës së parë studimesh dialektologjike (1854 gjer më
1944, prej kur fillon edhe faza e dytë e studimeve të kësaj disipline gjuhësore) që
parashtroi idenë e ndarjes së hapësirës gjuhësore të shqipes në dy dialekte në veprën “Albanesische Studien” me 1854, në një vepër shumë të rëndësishme për historinë e gjuhës shqipe dhe popullit shqiptar. Pas tij vazhdojnë edhe të tjerë të merren me përshkrimin e të folmeve të shqipes.
Po i paraqes me radhë ashtu siç i ka dhënë me pedanteri të madhe autori i veprës:
A. Dozoni: “E folmja e Përmetit dhe e Zagorisë”; K. Kristoforidhi:“Të folmet e toskërishtes”; J. Pisko: “Të folmet veriore të Shqipërisë së Veriut”; G. Vaigandi dhe
Gj. Pekmezi: “Të folmen e Elbasanit”; H. Pederseni:”Të folmet e Çamërisë”; N.
Jokli dhe S. Mladenovi:Të folmet verilindore të shqipes së Veriut”; P. Skoku: “E
folmja shqipe e rrethinave të Shkupit”; K. Taljavini: “Të folmet (siç i quan ai “ të
gegërishtes lindore”).
Si vijim të kësaj etape Akademik Beci shton edhe punën me shumë vlerë të linguistit polak, Vacllav Cimohovskit, autorit të monografisë “Dialekti i Dushmanit”,
përshkrim i njërës prej të folmeve të Shqipërisë së Veriut, botuar me 1951, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara prej tij në Dushman më 1937. Mu për këtë fakt të
eksplorimit të hershëm të materialit dialektor autori i veprës “Struktura dialektore e
shqipes”, veprën e Cimohovskit e vë si punë dialektologjike të fazës së parë, vepër
që u shfrytëzua si model i përkryer i përshkrimeve dialektologjike, thuaja se, i të
gjitha monografive që u punuan në fazën e dytë. Pavarësisht numrit të vogël të këtyre punimeve, nivelit mesatar shkencor të tyre, si dhe pamundësisë për të mbuluar
pjesë më të mëdha të territorit të të folmeve të shqipes në trojet ballkanike, ato janë
të një rëndësie të veçantë. Janë krijime të para prej nga mësuan pasardhësit e tyre.
Akademikut për ta mbarështruar tezën e tij lidhur me “Strukturën dialektore të
shqipes”, përveç këtyre studimeve të fazës së parë i janë nevojitur edhe më tepër
studimet e bëra në fazën e dytë që janë mbi 300 sosh, të cilat me kohë i kishte studiuar si pedagog i gjuhës shqipe, pastaj edhe si studiues në Institutin e gjuhësisë
dhe letërsisë dhe si anëtar i Akademisë së shkencave të Shqipërisë, për t`i shoshitur dhe parë edhe një herë se ç`është bërë gjer tani dhe vallë ka vend për të shtuar
ose edhe përmirësuar diçka në to. Shkencës i vyejnë njërëz të këtillë, të cilët nuk
pushojnë së kërkuari, të vërtetën dhe vetëm të vërtetën.
Prandaj, Autori i veprës me shumë arsye “komunikon” edhe me studiues të jashtëm për t`ua marrë mendimet, veçanërisht lidhur me lëvizjet e popullit shqiptar,
të cilat kanë shkaktuar ndarje me të afërmit, por edhe takime dhe bashkëjetesë me
të tjerë, të huaj. Si rezultat i kësaj janë krijuar dallime në gjuhën dialektore, norma-
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lisht në strukturën dialektore të shqipes. Janë me interes të veçantë këto paraqitje
të mendimeve të shumta të studiuesve të huaj, të cilët duke folur për historinë e
popullit shqiptar, për gjenealogjinë, shtegtimet dhe gjuhën e tij, kanë sjellë edhe
«argumente» (thonjëzat e B.B.) për dialektologjinë shqiptare, në mënyrë të veçantë
për strukturën dialektore të saj. Disa flasin për zhvendosje të popullit shqiptar në
lindje, disa në veri të Ballkanit, ndërsa disa të tjerë edhe e ngushtojnë atë territor
shqiptarë në maksimum, duke i parë shqiptarët edhe më në veri të Shqipërisë, madje edhe jashtë saj.
2. Kështu për shembull, Bonfante duke krahasuar ca veti të përbashkëta shqiptarorumune, duke u nisur nga dukuria e rotacizmit në toskërishte dhe në dialektet veriore rumune, atdheun e hershëm të shqiptarëve e kërkon diku në territorin e Dakisë
në pjesën perëndimore të saj.
3. Shtatmyler-i, në veprën “Hulumtime për historinë e hershme të Shqipërisë” të
botuar më 1942 e ribotuar me plotësime më 1966, “hapësirën jetësore të popullit
shqiptar në kohën romake e bizantine të hershme e shihte në katërkëndëshin midis
fushës bregdetare të Shqipërisë së Ulët, luginës së Drinit të Zi dhe luginës së Drinit
të Bashkuar me krahinën e Matit si qendër”. Sipas tij, “vetëm në këtë kanton malesh, që është gati i paarritshëm nga jashtë, nuk janë vërtetuar as relikte emrash latinë vendi, as gjurmë vendbanimesh romane”.
4. V. Polak-u më 1957, duke folur për historinë e formimit të dy dialekteve të shqipes thotë: ”gjatë kërkimit të shkaqeve të diferencimit të dialekteve shqiptare të
tërheq vëmendjen rrethana që lumi Shkumbin ndanë gjithashtu afërsisht nomenklaturën gjeografike shqiptare në dy zona: në veri të Shkumbinit më pak emra sllavë,
ndërsa me më shumë emra sllavë në jug të tij. Prandaj, shkruan ai, është e mundur
të gjykojmë se Shqipëria e Veriut ka të ngjarë të jetë djepi historik i shqipes prej
nga dolën lëvizjet e vërtetuara historikisht të grupeve të barinjve shqiptarë për në
jug deri në zonën e Toskërisë së sotme, e cila akoma edhe sot paraqet një përbërje
interesante joshqiptare: sllave, greke dhe rumune. Sipas tij elementi shqiptar këtu
padyshim u grumbullua sidomos mbi substratin sllav, adstratin grek, që nga fillimi.
Konkluzioni në të cilin ky studiues arrin, është se ka pasur influencë serbe, sidomos në Veri, ndërsa në anën tjetër influencë maqedono-bullgare në Jug dhe, sipas
tij, kjo është një rrethanë jashtëzakonisht e rëndësishme për lindjen e dy tipave të
dialektit”.
5. Sipas K. Jireçekut, “shqiptarët duken në jug gjatë shek. XIV… që nga ky
moment shqiptarët do të paraqesin një shtresë speciale, krahas sllavëve, grekëve,
dhe rumunëve. Kjo simbiozë e fundit me këta popuj, sipas tij, ka kontribuar në dallimin dialektor në krahasim me shqipen e gegëve të Veriut. Të folmet toske e kanë
origjinën e tyre në ndërveprimin gjuhësor të krijuar në territorin jugor të Shqipërisë. Nga pikëpamja gjuhësore, shton ai, bëhet fjalë për një ndikim të një shtrese, e
cila ka provokuar ndërrime të karakterit dialektor toskë…Konkluzioni në të cilin
arrin Jireçeku është se simbioza e shqiptarëve, grekëve, sllavëve dhe e rumunëve
në jug të Shqipërisë ka përcaktuar kështu, me sa duket, karakterin e zhvillimit fonetik të ndryshëm në toskërishte, krahasuar me gjendjen e gjërave në gegërishte”.
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Sipas kësaj shihet qartë se studiues të huaj, duke iu referuar të dhënave dialektore,
mohojnë autoktoninë e shqiptarëve në territoret e tyre të sotme. Megjithatë, unë
mendoj se kjo shtresë e huaj nuk e di se çfarë force ka pasur për të formuar aso dallimesh ndërdialektore gege-toske, me rëndësi për strukturën dialektore të shqipes.
Janë ato pak ballkanizma, si humbja e paskajores (në greqishte, toskërishte dhe
maqedonishte së bashku me bullgarishten; nyja e trajtës së shquar, e cila është e
mbarë shqipes, edhe ajo maqedonishtes, e cila ndryshe nga nyja e shqipes dhe e
bullgarishtes, krijoi tri forma të saj me elemente topikë në të. Mund të flasim edhe
për frekuencën më të madhe të zanores <ë> në shqipe se sa në bullgarishte, po edhe në rumanishte, po jo edhe për rotacizmin, i cili përveç se në toskërishte gjallëron në disa vise skajore të rumanishtes, e assesi në arumanishte. Ndonjë huazim në
leksik nuk mund të ndikojë në strukturë të gjuhës, sepse ndikimet e tilla janë të një
rëndësie shumë të vogël, gati të pa përfillshme.

Studimet pas vitit 1954 deri më sot
Në periudhën pas vitit 1944, më konkretisht pas viteve të 50-ta, fillon një punë sistematike dhe e organizuar e grumbullimit të materialit dialektor dhe studimit institucional i të folmeve të shqipes në Shqipëri, e pak më vonë, krahas zhvillimit të arsimit të shqiptarëve jashtë atdheut mëmë, përshkrimet filluan edhe në Kosovë, në
Maqedoni të Veriut, po edhe në Mal të Zi.
Me pyetësorin e S. Floqit u grumbulluan të dhëna dialektore në më shumë se 300
qendra të banuara. Akademik B. Beci i evidenton me pedanteri të madhe autorët,
pa harruar asnjë vepër të tyre, madje edhe ato vepra me vlerë mesatare, por megjithatë të rëndësishme për përcaktimin e vendit të saj në hapësirën gjuhësore brenda
Ballkanit. Le t`i evidentoj edhe unë me radhë, ashtu siç i ka dhënë autori: J. Gjinari
(Berat, Opar, Myzeqe, Skrapar, Devoll, Mallakastër, Krasniqe, Gash e Bytyç,
Krujë e Malësi e Krujës, Bregu i Bunës), B. Beci (Mat, Reç-e-Dardhës, Shkrel,
Grykë e Madhe, Luzni, Mirditë, Shkodër), nga M. Çeliku (Dumre, Peqin, Kërrabë,
Shpat, Kavajë, Durrës), nga M. Totoni (Zagori, Bregdeti i Poshtëm, Muzinë, Gjirokastër, Kurvelesh), nga Gj. Shkurtaj ( Kastrat, Bregu i Matës, Ishulli i Lezhës,
Ishulli i Shëngjinit, Hot, të Kelmend, Rranxate Mbishkodrës, shqiptarët e Malit të
Zi), nga Xh. Gosturani (Çerem, Elbasan, Rragam), nga S. Floqi (Danglli); nga J.
Thomai (Seman), nga E. Lafe (Nikaj-Mërtur), nga Q. Haxhihasani (Sulovë, Lurë,
Polis, Çamëri), nga Xh. Topalli (Pukë), nga J. Kastrati (Theth), nga T. Osmani
(Shirokë), nga M. Gecaj (Krasniqe), nga Sh. Hoxha (Vilë-e-Kalis, Arrë, Lumës),
nga F. Luli (Postrripë), nga F. Muça (Konispol), nga Ç. Petriti (Strelcë), nga H.
Xhaferri (Tomorricë) dhe nga N. Sotiri (Qeparo), dhe nga Xh. Belushi (Vermosh).
Në vitet 60-70 të shekullit XX, dhe më pas, u hartuan studime edhe për trevat
shqiptare në ish-Jugosllavi. U botuan të dhëna për të folmet e Rugovës (M. Begolli), të Kaçanikut (F. Raka), të Gjakovës (M. Nagavci dhe H. Agani), të Shalës së
Bajgorës (L. Mulaku); të Peshterit (L. Mulaku e Mehdi Bardhi), të Preshevës e Bujanovcit (I. Ajetit, R. Ismajli), të Moravës së Epërme , të Moravës së Poshtme, të
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Kabashit, të fshatrave Mramuer dhe Marec, të Anamarovës, të Karadakut (M. Halimi), të Vuçiternës (R. Mulaku), të Balincës (T. Kelmendi), të Turiçevcit (H. Kelmendi), të Opojës dhe të Lugut të Drinit (A. Zyberi); të Tetovës, të Dervenit (R.
Nesimi), të Zajasit (A. Selimi); të Plavës e të Gucisë (M. Ahmetaj), të Kaçanikut
(B. Hysa), të Kërçovës (A. Zenku), të Dervenit (I. Hyseni), të Rugovës (A. Hajdaraj), të qytetit të Dibrës (N. Basha), të Klinës (Sh. Berani), të fshatit Tërpezës (Y.
Krasniqi), të Gollakut (Z. Munishi), të Tuhinit (Q. Murati), të Prespës, të Manastirit
( Z. Osmani), të katundit Ratkoc, të Opojës dhe të Anadrinit (N. Pajaziti), të Reçanit, të Pollogut (F. Reçani); të Malësisë së Sharrit (F. Sulejmani), të Kumanovës, të
Karshiakës (H. Ymeri), të folmet e Karadakut të Shkupit, Asllan Hamiti, të Zajazit
e të Manastirit (L. Jusufi).
Krahas monografive përshkruese diferencuese për të folme të veçanta janë hartuar
edhe mjaft punime përgjithësuese për dukuri ose grupe të folmesh nga J. Gjinari, B.
Beci, M. Çeliku, Xh. Gosturani. Është botuar teksti i “Dialektologjia shqiptare” në
pesë variante më 1963, 1969, 1975, 1988 dhe 1989 nga J. Gjinari dhe dy variante të
tjera më 1997, 2000 (ribotuar më 2003, 2009, 2013) nga J. Gjinari-Gj. Shkurtaj.
Janë botuar librat “Të folmet veriperëndimore të shqipes dhe sistemi fonetik i së
folmes së Shkodrës”, “Dialektet e shqipes dhe historia e formimit të tyre”, “Të
folmet qendrore të gegërishtes” nga B. Beci; “Grupi dialektor i gegërishtes qendrore në Maqedoni” nga L. Jusufi dhe teksti “Dialektet e shqipes” (2012) nga Gj.
Shkurtaj.
Në fazën e dytë, vazhdon autori, studimet dialektologjike nga autorë të huaj janë të
pakta. Prej atyre pak studimeve Akademik Beci veçon studimin e Desnickajas
“Gjuha shqipe dhe dialektet e saj” (1968).
Ndërkohë nga Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë i Tiranës është botuar seria “Dialektologjia shqiptare”, ku janë publikuar punime e materiale dialektore nga të gjitha
trevat ku flitet shqipja. Po kështu edhe nga Instituti Albanologjik i Prishtinës është
botuar përmbledhja “Studime gjuhësore” (dialektologji), ku përfshihen përgjithësisht studime për të folmet shqipe në Jugosllavi.
* Si arritje shkencore e madhe që bëhet pas të gjitha studimeve dialektologjike të
sipërshënuara, duhet përmendur edhe hartimin e “Atlasit dialektologjik të gjuhës
shqipe” (ADGJSH), hartuar në vitet 1970-1980, botuar në dy vëllime në Napoli të
Italisë më 2007.
Të dhënat dialektore të ADGJSH-së, thotë autori, përligjin ndarjen e shqipes dialektore në krahina, zona dhe rajone dialektore si njësi më vete, të pavarura nga
njëra-tjetra, të konkretizuara me metodën e hartografimit, duke e dhënë shtrirjen e
një dukurie gjuhësore në tërë hapësirën e gjuhës shqipe. Kjo lëndë gjuhësore e trajtuar në Atlas e sistemuar në lidhje me vendin që kanë në strukturën fonetike dhe
gramatikore, si dhe me funksionin që e luajnë ato tipare diferencuese në secilën
krahinë, zonë a rajon, të dhëna në tërësi krahine, zone, grupi... por të veçuara në
njësi më të imëta (si fjalë të veçanta) .
Shikuar kështu ky Atlas duhet të ketë luajtur një rol pozitiv në formimin e
pikëpamjes së autorit lidhur me shkakun themelor të formimit të njësive dialektore
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dhe shfaqjes së karakteristikave specifike të këtyre njësive, një kriter që përjashton
ndarjen suksesive në hapësirë dhe në kohë të shqipes dialektore nga njësi të mëdha
(dialekte) në njësi më të vogla (nëndialekte, grupe të folmesh, të folme...). Me një
herë të them se autori parapëlqen, të kundërtën, me fjalë të tjera, sipas meje, nuk e
preferon metodën analitike, por sintetike, dy metoda shkencore që përdoren edhe
në shumë shkenca të tjera. E para nisë nga tërësia për të arrirë në njësi, ndërsa e
dyta, përkundër kësaj, nga njësia në tërësi, që do të thotë se autori zbaton një lloj
induksioni, me se dukuritë dialektore i trajton si njësi të veçuara në tërë territorin e
shqipes. Metodë pune që përligjet edhe në atlasin dialektologjik.
* Autori në tekstin e tij flet edhe për metodat e zbatuara në lëndën e dialektologjisë,
duke filluar nga faza e parë e studimeve dialektore deri më tani.
1. Në fazën e parë (50-70) përdorej metoda tradicionale në: punime- skica e monografi dialektologjike përshkruese-diferencuese, d.m.th. në punime të atilla, duke
u ndalur veçanërisht në veçoritë dalluese në të gjitha sferat: fonetikë, morfologji,
leksik, e pak më pak në sintaksë, për shkak të numrit shumë të vogël të tipareve
dalluese në këtë fushë.
2. Në fazën e dytë, kryesisht në dhjetë vitet deri në 1980, pohohet se janë bërë punime më të thelluara në fushë të fonetikës, morfologjisë dhe leksikut së bashku, e
pak më vonë edhe studime në fusha të veçuara: studime më të thelluara vetëm në
fonetikë, në morfologji ose në leksik.
Fillimi i studimit të tingullit në aspekt funksional, atëherë kur vlerat tingullore filluan të studiohen në diferencim të kuptimit të fjalës, filloi edhe përdorimi i metodës funksionale. Në fillim, në mungesë përvoje, në disa punime zbatohej metodë
mikste, tradicionale me elemente funksionale.
3. Nga të gjithë studiuesit, duke filluar nga viti 1854 me skicën e parë të Hahnit në
“Albanesischen studien” e deri në ditët e sotme shtrirja e veçorive fonetike, gramatikore dhe leksikore bëhej në strukturë dialektore me: dy dialekte, si njësi dialektore më vete, me tipare të ndryshme dialektore: gegërishtja me toskërishten. Këto
dy dialekte në nëndialekte, ndërsa nëndialektet në grupe të folmesh. Si grup të folmesh me tipare dialektore mikste veçohej grupi i të folmeve të ashtuquajtura kalimtare. Kjo pikëpamje e strukturës dialektore është përligjur në këto dy faza studimi,
thuaja se nga të gjithë studiuesit e sipërpërmendur.
Akademiku B. Beci në veprën e tij “Struktura dialektore e shqipes” propozon një
strukturë të re, në përputhje me strukturën e mbarështimit të veçorive dialektore në
ATLASIN DIALKTOLOGJIK. Pas viteve të 80-ta janë botuar monografi edhe të
tilla me temë të ngushtë, të cilat kërkojnë studim të thelluar. Në fushë të fonetikës
fonema ”ë”jo vetëm në gjuhën dialektore, po edhe në gjuhën standarde, meriton të
jetë temë që duhet studiuar, por paraprakisht duhet bërë kodifikimi i drejtshqiptimit të saj, të cilin po e presim prej vitit 1975, vit në të cilin kjo punë duhej kryer.
***
Në të gjitha këto punime me material të bollshëm dialektor janë përcaktuar njësitë
dialektore të shqipes, në bazë të të cilave bazohet edhe struktura dialektore, kjo që
e kemi tani në të gjitha tekstet dialektologjike. Këtu kemi një ndarje të njëpasnjësh-
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me të njësive dialektore në dy dialekte, të cilat i ndanë Shkumbini në: gegërishte
dhe toskërishte, pastaj dialektet në nëndialekte, këto në grupe të folmesh e kështu
me radhë, deri në të folme. Këtu duhet cekur se gjatë kërkimit të shkaqeve të diferencimit të dialekteve shqiptare ka tërhequr vëmendjen rrethana që lumi Shkumbin
ndanë, gjithashtu afërsisht, hapësirën gjeografike shqiptare në dy zona: në veri të
Shkumbinit gegërishtja e në jug-toskërishtja. Kjo ndarje me lumë të madhësisë së
Shkumbinit nuk mund të merret si pengesë e pakapërcyeshme për të shkaktuar
edhe largime të njërit grup nga grupi tjetër të folmesh, por më tepër si vijë ndarëse
e grupeve. Për ta punuar dhe shtruar idenë e tij në studimin madhor “STRUKTURA DIALEKTORE E SHQIPES” Akademik Bahri Beci, kishte para vetes
një material të madh studimesh për të folmet e shqipes, si edhe tri variantet e para
të tekstit të dialektologjisë shqiptare të botuara më 1963, 1969, 1975, në të cilat
është zbatuar metoda tradicionale në përshkrimin dhe klasifikimin e dukurive dialektore. Në katër variantet e dyta të tekstit të dialektologjisë shqiptare të botuara më
1988, 1989, 1997, 2000 (ribotuar më 2003, 2009, 2013) në përshkrimin dhe klasifikimin e dukurive fonetike të shqipes dialektore, thotë ai, është zbatuar metoda
funksionale a strukturore. Kjo metodë është zbatuar edhe në fushën e morfologjisë
në variantin e tekstit të botuar më 1989. Këtu pyetet autori “vallë është e saktë
shkencërisht që të dhënat e studimeve dialektore të studiuara me metoda tradicionale, të përshkruhen e të klasifikohen në katër variantet e tekstit të dialektologjisë
të botuara në vitet 1988, 1989, 1997, 2000 (ribotuar më 2003, 2009, 2013) sipas
kriteresh strukturore a funksionale? Po kështu a është e mundur që, duke u
mbështetur në studimet dialektore të bëra me metoda tradicionale, të kërkohet që të
arrihet në përfundime e klasifikime strukturore e funksionale? Për ne, vazhdon ai,
është e gabuar që të dhënat e studimeve dialektore të bëra me metodë tradicionale,
të përshkruhen e klasifikohen në tekstet e dialektologjisë të viteve 1988-2016 sipas
kriteresh strukturore a funksionale.
Autori i veprës, me të drejtë, vë theksin ne tekstet e dialektologjisë sepse ato ishin
literaturë primare nga e cila mësuan gjenerata mësuesish. Jo vetëm kjo, po edhe ata
që magjistruan ose doktoruan në fushë të dialektologjisë, temat e tyre i punuan
duke u mbështetur në ato metoda studimi: në tradicionalen, nëse punimi ishte
shumë vite para vitit 1980, pas kësaj kohe, me fillet e studimit të tingullit në aspekt
funksional- si fonemë, atëherë ndryshuan kriteret e studimit në aspekt strukturorfunksional , pavarësisht se kjo metodë e studimit të dukurive fonetike, siç thotë autori, nuk është metodë klasifikimi por metodë studimi që ka parime dhe kritere të
veçanta të analizës së dukurive fonetike. Sa më kujtohet kishte edhe probleme në
përzierje trajtimesh me metodë tradicionale dhe strukturore-funksionale. Nga kjo
që na e jep autori shihet reagimi i tij ndaj moskonsekuencës së përdorimit të metodës së punës në tekstet e dialektologjisë, lëshim ky, i cili u bart edhe në punimet
e tjera të studiuesve të rinj. Ma merr mendja se këto ishin lëshime që na i sillte koha dhe dëshira e madhe për të shkuar krahas me kohën, me ato forca që i kishim.
Autori reagon ndaj zbatimit të një ndarjeje të njëpasnjëshme të hapësirës dialektore të shqipes, nga njësi më të mëdha në njësi më të vogla, kur dihet se shkaku i
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formimit të njësive dialektore është prania brenda territorit të secilës prej tyre, për
një kohë pak a shumë të gjatë, të lidhjeve politike, ekonomike e kulturore që kanë
favorizuar komunikimin e popullsisë së atij territori. A ka mundësi- vazhdon autori, “që lidhjet politike, ekonomike e kulturore që kanë favorizuar formimin e
njësive dialektore të jenë shfaqur në mënyrë të njëpasnjëshme, pra, fillimisht në
territoret e dy dialekteve të shqipes, pastaj në territoret e nëndialekteve të tyre dhe
së fundi në territoret e grupeve të të folmeve?(...). Kjo do të nënkuptonte, shton ai,
që edhe tiparet dalluese të tyre të jenë shfaqur në mënyrë, pra, fillimisht tiparet dallues të dialekteve, pastaj ato të nëndialekteve dhe pas tyre ato të grupeve të të folmeve”.
Këtë autori e vërteton edhe me të dhënat e ADGJSH-së, të cilat nuk e përligjin
ndarjen e shqipes dialektore në mënyrë suksesive nga njësi më të mëdha në njësi
më të vogla. Kështu për shembull tiparet e vlerësuara si dalluese për të folmet e
“nëndialektit të gegërishtes jugore” dhe të “nëndialektit të toskërishtes veriore” të
para në dritën e të dhënave të ADGJSH-së, nuk na rezultojnë si dukuri specifike
për këto njësi dialektore. Për këtë arsye ato nuk mund të vlerësohen si njësi dialektore më vete, siç është pretenduar nga hartuesit e shtatë varianteve të tekstit të dialektologjisë shqiptare. Këtë vërejtje autori e mbështet edhe mendimin e Çabejt, i cili thotë: “zhvillimi që solli gjer më gjendjen e sotme të dialekteve nuk ka kaluar në
një vijë të drejtë. Një prerje vertikale në shtresimin historik të dialekteve na tregon
se procesi i formimit të tyre ka qenë shumë më laraman e i komplikuar sa mund të
dalë nga një vështrim që do t’i hidhnim planit të rrafshët që duket sot”.
***
Në shumë studime është pohuar se në zonën poshtë Shkumbinit shtrihet një brez të
folmesh a ligjërimesh kalimtare që kanë të përziera tiparet kryesore që dallojnë
toskërishten dhe gegërishten, sidomos dy më kryesoret: nazalitetin dhe rotacizmin.
Sipas Akademikut B. Beci, të folmet që shtrihen në skajin e një njësie dialektore
dhe që kanë këto ose ato shfaqje të një njësie tjetër dialektore fqinje me të, nuk duhet të konsiderohen apriori si të folme “kalimtare”. Për autorin, në jug të Shkumbinit, në brezin e të folmeve të ashtuquajtura “kalimtare”, ku shtrihet një grup të folmesh që janë të ndryshme nga njëra tjetra, një palë janë gege me ndikime toske e
një palë tjetër janë toske me ndikime gege. Për pasojë, sipas autorit, nuk formojnë
një njësi dialektore më vete që nuk i përket as njërit e as tjetrit dialekt.
Edhe Desnickaja ka pranuar se “në çdo rast të veçantë mund të përcaktojmë bazën
e të folmes – toske ose gege – dhe të gjurmojmë rrugët dhe kushtet, në të cilat është
bërë përhapja e veçorive dialektore etj.” Edhe hartat e ADGJSH-së e dëshmojnë
këtë. Atje në asnjë rast nuk veçohen të folmet e ashtuquajtura kalimtare.
Akademik Bahri Beci, si studiues i vërtetë, gjithmonë priu dhe ende po prinë në
kërkim të resë në shkencë, veçanërisht në fushë të fonologjisë dhe të dialektologjisë. Këtë e bën shkencëtari i vërtetë, i cili nuk di për lodhje edhe në këtë moshë të
shtyrë në kërkim të resë në fushë të dialektologjisë shqiptare, ose për të shmangur
ndonjë trajtim të përshpejtuar në punën e bërë në këtë fushë, normalisht në kushte
më të reja për ta reflektuar gjendjen e të arriturave të sotme, por edhe atë se çfarë
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mund të thuhet pak më ndryshe për strukturën dialektore të gjuhës shqipe, për të
cilën ende nuk është thënë fjala e fundit. Kjo është një e vërtetë që nuk e luan as
topi. Ma merr mendja se kjo e arritur në këtë drejtim, nuk do të jetë gjëja e fundit
për Akademikun e nderuar, ai do të ketë edhe shumë punë të tjera për të bërë.
Nëse mund të rezymoj me më pak fjalë, autori i veprës “Struktura dialektore e
shqipes” preferon:
1) Përputhje metodash pune me atlasin dialektologjik të gjuhës shqipe, meqenëse të
dhënat e ADGJSH-së përligjin ndarjen e shqipes dialektore në: krahina, zona dhe
rajone dialektore si njësi më vete, që do të thotë përdorim të një koncept të ri trajtimi të njësive dialektore.
2) Përdorim të kriterit që përjashton ndarjen e njëpasnjëshme (suksesive) në
hapësirë të shqipes dialektore nga njësi më të mëdha në njësi më të vogla, por
anasjelltas. Jo, metodë analitike (analizë), por metodë sintetike (sintezë). Metodë
shkencore që ngjason me induksionin që nis nga njësia në tërësi, e jo nga tërësia në
njësi.
3) Mospranim të asaj ç’është thënë për të folmet e “ashtuquajtura kalimtare”
(thonjëzat e autorit) që shtrihen në të majtë të Shkumbinit si të folme kalimtare.
Sipas autorit “të folmet, të cilat shtrihen në skajin e një njësie dialektore dhe
që kanë këto ose ato shfaqje të një njësie tjetër dialektore fqinje me të, nuk
duhet të konsiderohen, apriori, si të folme “kalimtare”. Për pasojë nuk formojnë një njësi dialektore më vete që nuk i përket as njërit dhe as tjetrit dialekt”.
4) Kërkesë për shtrirjen territoriale të dukurive dialektore a të tipareve dalluese në
hapësirën ballkanike të shqipes, në përputhje me atlasin dialektor të shqipes. Autori për herë të parë pranon një ndarje të shqipes dialektore në njësi jo suksesive ose
të pavarura nga njëra- tjetra, të cilat i emërton si: krahina dialektore, zona dialektore dhe rajone dialektore.
5) Strukturën dialektore me dy krahina: krahinën dialektore të Veriut dhe krahinën
dialektore e Jugut, të cilat përfshinë zona si njësi dialektore, përgjithësisht, më të
vogla se krahinat dialektore të shqipes që mund të shtrihen në hapësirat e secilës
krahinë, po edhe në hapësira të përbashkëta të tyre. Themelore është ajo që edhe
ato, si krahinat dialektore, kanë të bëjnë me ndarjen dialektore të shqipes në
përgjithësi, e jo me ndarjen e krahinave dialektore me tipare specifike që veçohen
si njësi dialektore më vete.
6) Autorit i mbetet një problem, i cili duhet zgjidhur në të ardhme. Bëhet fjalë për
të folmet që shtrihen në pjesën jugore të Shqipërisë, duke filluar nga lumi i Shalësit
deri në Gjirin e Prevezës në Greqi, në një hapësirë ku janë dëshmuar disa dukuri
dialektore të veçanta. Në këtë kontekst autori mendon se rajoni dialektor jugor,
mund të veçohet si rajon dialektor më vete, mirëpo kjo, vazhdon ai, duhet të argumentohet më tej me të dhëna nga të folmet e këtij territori.
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PROF. FERDINAND LEKA 90!
Më 18 prill prof. Ferdinand Leka, një nga punëtorët më në zë në fushën e filologjisë shqiptare e posaçërisht të gjuhësisë, arriti moshën e nderuar 90-vjeçare. Është i
pari që e arrin këtë moshë nga gjuhëtarët e diplomuar në Universitetin e Tiranës.
Për fat të mirë gëzon shëndet të kënaqshëm, vijon të ndjekë rregullisht fushat
shkencore të veprimtarisë së tij dhe të jepet pas interesave të shumtë kulturorë e
shkencorë që ka pasur gjatë gjithë jetës.
Ferdinand Leka lindi në Shkodër në një familje të thjeshtë qytetare arsimdashëse
më 1930. Kreu gjimnazin e njohur të qytetit të lindjes (dega klasike), ku shfaqi interesa e prirje të veçanta për lëndët filologjike: gjuhë e letërsi shqipe, gjuhë të huaja, si latinisht, greqishte e vjetër, italisht, frëngjisht dhe letërsitë në këto gjuhë.
Njohuritë në ato fusha i zgjeroi e i përforcoi duke studiuar vetë sistematikisht dhe
duke zgjeruar rrethin e njohjes së gjuhëve e të kulturës gjuhësore. Shërbeu disa vjet
në sektorin e arsimit e të kulturës në Kukës. Më 1956–1960 ndoqi studimet në
degën e gjuhës ruse në Universitetin e Tiranës, që i përfundoi me rezultate të larta.
Më 1960 filloi punën në sektorin e terminologjisë të Institutit të Historisë e të
Gjuhësisë, të drejtuar nga prof. Lirak Dodbiba, gjuhëtar me përvojë, njohës i disa
gjuhëve të huaja, veçanërisht i frëngjishtes. Në atë kohë ishin hartuar e përgatitur
për botim 10 fjalorët e parë të terminologjisë tekniko-shkencore dhe vijonte puna
për përpunimin e terminologjisë në fusha të tjera. Përpunimi e rregullimi i terminologjisë është gjithnjë një veprimtari shumë e vështirë, por në rastin e shqipes ajo
gërshetohej edhe me detyrën e mënjanimit të termave të huaj, duke i zëvendësuar
me fjalë të gjuhës shqipe ose duke krijuar posaçërisht fjalë të reja nga brumi i shqipes. Fatmirësisht kjo punë e ndërlikuar ra në duar të mjeshtërve më të mirë të
gjuhës shqipe: Aleksandër Xhuvani, Eqrem Çabej, Mahir Domi, Selman Riza,
Pashko Geci, Androkli Kostallari, Lirak Dodbiba dhe në rrethin e tyre hyri edhe
Ferdinand Leka. Ai diti të përfitojë prej tyre gjithçka që duhej të përfitonte, dhe i
dha asaj veprimtarie gjithçka që duhej t'i jepte me përvojën e vet si një ndër punëtorët e rysur të fushës së fjalëve e të nocioneve, siç është terminologjia teknikoshkencore.
Fryt i angazhimit të ngulët të gjuhësisë shqiptare në fushën e terminologjisë janë
mbi 30 fjalorë terminologjikë shumëgjuhësh të punuar me komisione specialistësh
e gjuhëtarësh dhe të botuar nga vitet ’60 deri sot, që përmbajnë me dhjetëra mijëra
terma të degëve themelore të shkencës e të teknikës. Në shumicën e tyre është derdhur edhe mendimi e puna e lodhshme materiale e F. Lekës. Nga kjo veprimtari e
gjatë, që ka shkuar krahas me studimin dhe njohjen e teorisë e të praktikës europiane në fushën e terminologjisë e të leksikografisë në përgjithësi, kanë dalë edhe një
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varg studimesh, artikujsh e kumtesash që ai ka shkruar dhe ka referuar me raste të
ndryshme. Ato pasqyrojnë dijet dhe përvojën e pasur të tij nga veprimtaria praktike
e hartimit të fjalorëve. Megjithëse u nxor në pension para kohe, por sipas ligjit (60
vjeç), ai e vijoi bashkëpunimin me kolegët e fushës së terminologjisë dhe dha ndihmesën e tij të vyer në përfundimin e disa fjalorëve terminologjikë që ishin në procesin e redaktimit a të përgatitjes për botim. Dhe me këtë rast le të kemi parasysh
se përskajimi administrativ (e shpesh me motive të padenja për fushën e shkencës)
i të pensionuarve me tituj shkencorë, i bën të përshkënditen andej-këtej studiues me
kualifikim të lartë e me përvojë të pasur, në një kohë që ata mund të vijonin në projekte shkencore dhe me përfitim ekonomik si për institucionin, ashtu edhe për ata
vetë. Praktika e sotme ka sjellë edhe një ndërprerje të osmozës së dijeve ndërmjet
brezave në shkencë dhe ka lënë pa nisur ose pa vijuar punën për t’i ngritur në
shkallë më të larta një varg veprash kolektive të botuara më parë, që mund të rivështroheshin, të plotësoheshin e të përpunoheshin në pajtim me mundësitë, kërkesat
e me nivelin e sotëm të dijes.
Puna për terminologjinë e çoi F. Lekën edhe drejt interesimit për të njohur veprat,
idetë dhe praktikat bashkëkohore në fushën e leksikologjisë e të leksikografisë. Në
vitet 1975-1980 ai u përfshi në grupin e hartuesve të "Fjalorit të gjuhës së sotme
shqipe" (1980), ku i takoi të hartonte fjalët e shkronjave N, S dhe një pjesë të mirë
të fjalëve të shkronjës P (gjithsej 4600 fjalë, rreth një e nënta e vëllimit të përgjithshëm të fjalorit). Për vite me radhë, pak nga pak, por me hapa të sigurt, me një
bashkëpunim të frytshëm me poliglotin e përkthyesin Zef Simoni, hartuan një fjalor
italisht-shqip me rreth 50 mijë fjalë (botimi i parë 1986), me kritere leksikografike
bashkëkohore. Ky ishte i pari fjalor dygjuhësh me përmasa të tilla e me kritere të
leksikografisë moderne për gjuhën shqipe. Ai u pasua nga fjalori shqip-italisht po
prej këtyre autorëve (botimi i parë 1996). Të dy fjalorët janë ribotuar me saktësime
e plotësime. Për një rreth më të gjerë përdoruesish, sidomos për nxënësit e studentët, nga pena e F. Lekës (ai nuk punon me kompjuter) doli edhe një “Fjalor i ri
kompakt italisht-shqip e shqip-italisht” (Infbotues 2007, 792 fq.). Duke pasur parasysh marrëdhëniet e dendura që kemi pasur dhe kemi me kulturën, shkencën dhe
qytetërimin e shprehur në gjuhën italiane, fjalorët e mësipërm i kanë shërbyer dhe i
shërbejnë një numri të madh përdoruesish. Krahas kësaj, me kujdesin që kanë treguar autorët, këta fjalorë kanë shërbyer edhe për të pasqyruar e për të hedhur në
përdorim shumë fjalë e shprehje pak të njohura të gjuhës sonë ose fjalë të reja diturore të formuara rishtas. Ata kanë ndihmuar edhe për të mënjanuar një numër fjalësh të huaja, sidomos të gjuhëve neolatine (italishtes e frëngjishtes), që kanë hyrë
në përdorim pa nevojë, sepse në vend të tyre shqipja ka fjalët e veta të përshtatshme.
F. Leka vijon të ndjekë me interesim ecurinë e zhvillimeve gjuhësore në hapësirën
shqiptare. Vetëdija dhe edukata kombëtar e fituar që në hapat e parë të jetës, puna
si gjuhëtar dhe përgjegjësia intelektuale e kanë nxitur të marrë fjalën e të ngrejë zërin herë pas here për një kujdes më të madh shtetëror e shoqëror ndaj gjuhës shqipe. E brengos shfaqja e tepruar e fjalëve të huaja të panevojshme si në gjuhën e fo-

~426~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

lur, ashtu edhe në gjuhën e shkruar. Edhe në konferencën e mirënjohur që u thirr në
mes të dhjetorit 2010 në Plazhin e Durrësit për promovimin e “politikave të reja të
guximshme gjuhësore” F. Leka foli për përdorimin e fjalëve e të shprehjeve të huaja të panevojshme si një plagë e mahisur e gjuhës shqipe dhe bëri thirrje që pikërisht te kjo çështje të drejtohet vëmendja e gjuhësisë sonë dhe e institucioneve shtetërore të arsimit e të kulturës. Kohët e fundit ai botoi një broshurë me titullin “A
mund të flasim e të shkruajmë pak më shqip?” (Infbotues, 2018). Është një thirrje
lutëse e një mjeshtri që i vështron punët me syrin dhe mendjen e moshës ku ka arritur. Vërtet një broshurë e vogël, por shumë e dobishme, në radhë të parë për punonjësit e shtypit. Në faqet e saj F. Leka ka hedhur vëzhgimet gjuhësore dhe shqetësimet e tij të kohëve të fundit për fjalët e huaja të panevojshme dhe parregullsi të tjera që ka vërejtur në përdorimin praktik të gjuhës.
Duke u kthyer te fusha e fjalorëve, po përmendim librin e tij “Fjalor i termave të letërsisë” (Infbotues, 2013, 459 fq.), vepër shumë e nevojshme për kulturën letrare
dhe shumë e dobishme për arsimtarët dhe studentët e degëve filologjike. Nëpërmjet
këtij fjalori jo vetëm sqarohen e saktësohen disa qindra terma nga fusha e teorisë së
letërsisë dhe e metrikës, por shpalosen edhe vlera të shumta artistike të letërsisë
shqipe, që autori i ka qëmtuar me kujdes vite e vite me radhë.
Në fushën e gjuhësisë F. Leka ka dhënë ndihmesë me vlerë edhe duke redaktuar e
përgatitur për botim disa punë të paraardhësve. Të tilla janë: studimi “Neologjizmat
e K. Kristoforidhit”, i hartuar nga Kolë Ashta; vepra “Fonetika” e Kostaq Cipos
(botim i Akademisë së Shkencave); “Fjalor arbërisht–shqip” i Kolë Kamsit (botim i
Universitetit të Shkodrës). Që nga vitet '90 F. Leka i ka kushtuar vëmendje të veçantë studimit letrar të krijimtarisë së Gjergj Fishtës, duke përmbledhur në disa
shkrime meditimet dhe vëzhgimet shumëvjeçare rreth veprës letrare e kulturore të
pashembullt të këtij shkrimtari të papërsëritshëm.
Gjatë jetës së tij shkencore F. Leka ka përshkuar rrugën e gjuhësisë e të kulturës
shqiptare. Ai ka marrë pjesë në një varg veprimtarish shkencore e kulturore, ku ka
sjellë ndihmesën e vet, që mbështetet mbi veprimtarinë praktike dhe përshkohet
nga një mendim racional dhe i peshuar. F. Leka është një ndër delegatët e Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe (1972), ku mbajti një kumtesë interesante dhe
me vlerë të përhershme "Disa çështje që lidhen me drejtshkrimin e poezisë". Si
gjuhëtar me horizont shkencor të gjerë dhe njohës i thelluar i teorisë dhe praktikës
së formimit të gjuhëve letrare edhe te popuj të tjerë, ai e ka përkrahur veprimtarinë
e gjuhësisë sonë në këtë fushë. Ndonëse i rritur me një dialekt amtar të dallueshëm
nga gjuha e sotme standarde, njohës i rrallë i traditës letrare të shkrimtarëve shkodranë, veçanërisht i Gjergj Fishtës, F. Leka e ka vlerësuar me bindje shkencore
standardin e sotëm letrar si një zhvillim organik të procesit të lëvrimit të shqipes,
që përmbush kërkesat e shprehjes gjuhësore të botës shqiptare dhe zhvillohet e pasurohet më tej duke u ushqyer nga të gjitha burimet e trojeve ku flitet gjuha shqipe.
F. Leka është një gjuhëtar me një spektër të gjerë interesash letrarë, që i ka shfaqur
jo vetëm në përkthimet nga origjinali të disa veprave madhore të letërsive të huaja,
si: "Lirikat" e Françesko Petrarkës, "Të fejuarit" e Alesandro Manzonit, “Lavdëri-
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mi i çmendurisë” i Erazmit të Roterdamit, "Triumfi dhe tragjizmi i Erazmit të Roterdamit" i Stefan Cvajgut etj., por edhe në shkrime studimore të vetat. Krahas veprave letrare ai ka përkthyer nga origjinali edhe vepra historike e filozofike, si “Antologji e historisë së Kohës së Vjetër. Qytetërimet e lashta: Lindja e Lashtë, Greqia,
Roma, Ilirët. Pjesë të zgjedhura.” (“Infbotues”, Tiranë, 2016, 687 fq.); Nikollaj
Berdiajev, “Zanafilla dhe kuptimi i komunizmit rus” (292 fq.); Jean Guitton, “Zoti
dhe shkenca” (Logos, Tiranë, 2007, 151 fq.); Joseph Ratzinger (Papa Benedikti
XVI) “Jezusi i Nazaretit” (2012, 322 fq.). Me këtë përzgjedhje ka synuar të sjellë
për lexuesin shqiptar një varg veprash nga ato që përbëjnë themelet e kulturës së
përgjithshme historike e letrare të njeriut dhe që të ndihmojnë ta njohësh e ta kuptosh botën e të orientohesh në larminë e problemeve e të situatave të jetës.
Përmbledhja “Shkrime gjuhësore, letrare, sociale” (Infbotues. Tiranë, 2007, 519
fq.) e prof. Ferdinand Lekës përmban vetëm një pjesë të vogël të veprimtarisë së tij
shkencore. Pjesa tjetër, më e madhja, janë vargu i gjatë i fjalorëve terminologjikë
ose dygjuhësh, për të cilët ka punuar një jetë të tërë. Leximi i përmbledhjes së
shkrimeve të tij është me përfitim të madh për çdo njeri që e ndien si detyrë të bëjë
diçka të qëndrueshme në jetën e vet. Tani që kolegu ynë i vyer e i nderuar ka nisur,
shtegtimin nëpër dhjetëvjetëshin e dhjetë të jetës, i urojmë me dashuri që, duke u
çapitur me hapa të kujdesshëm e të sigurt, të arrijë njëherë cakun e 100-vjetorit!
Dhe shembujt nga bota e shkencave filologjike nuk mungojnë. Prof. Idriz Ajeti
(1917–2019) i kapërceu të 100-at!
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XHEVAT LLOSHI
Tirana

COMPLICATIONS IN GJON BUZUKU’S LEXICON
SUMMARY
The conclusion from this brief overview is that one has to be very careful when
selecting Albanian words from any text and especially from dictionaries. The
Albanian-Italian dictionary of F. Rossi (1875) is an ugly example of how written
Albanian can be desecrated and also that it can never serve as as a source for the
corpus of the Albanian language. This should not be merely a mechanical selection, made nowadays through electronic means, because as observed from Buzuku’s text, the lexicon represents the vocabulary of a particular and complex text.
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QEMAL MURATI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

ALBANIAN WORDS AND EXPRESSIONS IN THE
DICTIONARY OF THE MACEDONIAN LANGUAGE
SUMMARY
Lexical Albanianisms in the dialectal Macedonian language, as a result of
centuries-old contacts between Albanians and Macedonians in common geographical areas, are not limited to a list or a small number of words, as some Macedonian scholars of Slavic Studies have previously maintained (A. Bruckner, B.
Koneski, B. Vidoeski, T. Stamatoski, P. Ilievski, etc.), but these include a rather
large collection of about 600 words and topolexemas in all the areas where Macedonian is spoken.
The lexical Albanianisms in the Macedonian language, both in their number and
in their geographical extent, after our research in this field, clearly show that
indeed “the linguistic influence of the Albanians among the Slavs is much greater
than what was usually thought” (I. Popovic) and that “this influence is becoming
increasingly more important than the new-Greek one” (M. Malecki, C. Tagliavini). With a new material that we are presenting in this dictionary, where the
number of Albanianisms in the lexical fund of the Macedonian vocabulary increases significantly, all the previous findings that “Albanian borrowings in Macedonian are few and that they are mainly limited to the dialects of Western Macedonia” are laid to rest. The scholars of the Macedonian language who have emphasized or repeated such a judgment either have not known the Albanian language
at all or have suffered from distorted ideological restrictions regarding Albanian,
and therefore have not properly investigated the borrowings from this language.
In fact, of all the southern Slavic languages, Macedonian is is the one that is
mostly influenced by the Albanian language.
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XHEMALUDIN IDRIZI
Skopje

THE PRESENCE OF TURKISH IN THE FORMATION
OF SOME TOPONYMS IN THE REPUBLIC OF
NORTH MACEDONIA
SUMMARY
It is an established fact that the Ottomans stopped further Slavisation of the
Albanian toponyms and anthroponyms in the northeastern areas as well as the
further Hellenization in the southwestern parts of the medieval ethnolinguistic
and ethnographic Arbëria. Many foreign and local researchers have expressed
the same opinion, especially the French Byzantine researcher Allain Ducellier
and the English historian Noel Malcolm, who stress that during the medieval
Bulgarian and Serbian rule, the first layer of Slavic toponyms was laid. Fana
Papazogllu, a well-known Byzantine scholar, thinks that Dardania should be
considered a special onomastic area and opines that the fact that Illyrian names
are found throughout the territory of Dardania show that it is undoubtedly of
Illyrian origin.
One of the languages that have left their deepest traces in the Balkan languages is
the Turkish language, which was spoken in the Ottoman Empire. This Empire
ruled this peninsula for more than five hundred years. It had a lasting influence in
the architecture of cities, social life and mentality and has also influenced the
language.
In the Balkan Peninsula, the Ottomans occupied Gallipoli near Istanbul in 1354,
and in 1362 they conquered Adrianople, modern-day Edirne, which became the
capital of the Ottoman Empire. The war in Kosovo in 1389 put an end to the reign
of the Serbs and at the same time to the Balkan coalition that had come to their
aid. During the 15th century, the sultans Murat II and Mehmed II conquered the
entire Balkan Peninsula.
Prof. Eqrem Çabej maintains that the Ottomans appeared in Albania as
mercenaries before setlling as invaders. The Byzantine emperor Andronicus III
Palaeologus, on the occasion of a military expedition to Albania in 1330, which
aimed to quell an uprising that had erupted in the southern provinces, brought
with him Ottoman mercenaries. This first Turkish-Albanian encounter is also
important in terms of linguistics, because it makes us think that the influence of
Turkish on Albanian has started long before the Ottoman rule of the country.
(Eqrem Çabej in Linguistic Studies, Prishtina, 1976, pp. 64-65.) In the Balkan
Peninsula, as well as among Albanians, Islam experienced an expansion in a
timespan of several centuries. The new faith, according to Prof. Çabej gave a
strong impetus to the spread of Turkish and Turkish borrowings in these
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regions. According to Prof. Çabej, Turkish influence is a civic influence, which
spread from cities to villages.
The influence of Turkish in the Republic of North Macedonia has been, among
other things, in the field of naming settlements, namely toponymy. This is
confirmed by the names of different places such as Demir Kapi, Demir Hisar,
Saraj, Çair, Gazi Baba, Karshiaka, Arnaqi and many others.
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HIDAJETE AZIZI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

LEGAL BAN OF PERSONAL NAMES IN THE
SOCIALIST REPUBLIC OF MACEDONIA
SUMMARY
The personal names of different peoples speak of the worldview and spirit of the
peoples in question and of the different socio-historical circumstances they have
experienced. The naming system of different peoples fanatically preserves in its
bosom ancient traces, which bear priceless value. This system is at the same time
open, ready to accept any novelty that comes from outside. However, not every
novelty is accepted in good faith. Both the direction of development and the
appearance of the system of personal names are guided by many different factors.
Some of them might be even violent. Such was the political factor in the SR of
Macedonia, which by law prohibited the use of a considerable amount of names
derived from Albanian. It was these names that for the then government were
treated as names that “offend public morality and incite national or religious
hatred or intolerance.” In fact, these were Albanian national names that expressed
freedom-loving feelings, as well as names of prominent Albanian personalities
and names motivated by Albanian toponymy. The legal ban on the registration of
these names would significantly damage the naming system of the Albanians of
Macedonia in the era of the former Yugoslavia. This finding is evidenced by the
analysis made in this paper about the anthroponymic material collected on the
ground in areas inhabited by Albanians in North Macedonia. After December 17,
1985, when the highly controversial law in question was enacted, there will be a
significant decrease in the percentage of personal names derived from Albanian.
The naming system of the Albanians of North Macedonia, from this date until the
beginning of the 90s, would not be able to restore the wave of Albanian-derived
names, which suffered a significant decline, especially in 1986.
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SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

HOMONYME OF DATIVE CASE ENDINGS
IN ALBANIAN LANGUAGE AND IN LATIN
SUMMARY
The grammatical structure of Albanian and Latin languages derives from the long
historical development that both of these languages have undergone from their
Indo European roots. Despite the differences that have emerged as a result of their
inner developments, many common characteristics have been retained. This can
be explained not only by the common inheritance but also by the paths that these
languages have followed through centuries.
In this paper, starting with the principles of the historical-comparative method,
we have strived to compare the nominative systems of Albanian and Latin to shed
light into the problematic issues that show up regarding these languages in the
context of the existence or lack of some morpheme suffixes, further on regarding
the formation of noun suffixes with the grammaticalization of old lexemes or the
disappearance of some morpheme suffixes for phonetical reasons.
Considering the studies of many linguists, both Albanian and Latin, and based on
our scientific research we encounter that the number of nominatives has decreased compared to the old Indo European language. In Albanian, there are fewer
nominative forms as a result of the reduction of the final syllables, the analogy, or
analogic extension of some forms into other nominatives. Moreover, the reduction of nominatives in Classical Latin is a result of the simplification process of
Indo European inflection which is richer with different nominative forms. This
simplification has to do with the morphological union of two or more nominatives. As a result of this process, the nominative suffixes have gone through a
change by forming a homonymy of nominative forms. From this viewpoint, the
Albanian language does not have different nominative forms for each case, for
the fact that case suffixes of the nominal and accusative in indefinite form, both
singular and plural, are homonyms in all four inflectional forms: (një) mal - (ca)
male, etc. Case suffixes of genitive, dative, and derivative are also presented as
homonym forms when indefinite, in all four inflectional forms: (një) mal-i - (ca)
maleve, etc. In Latin, also, case suffixes of the nominative and vocative are homonyms, except for the second inflection with us. Afterward, there is compliance
between the plural dative and derivative in all inflection forms and the singular in
the second inflectional form, moreover between nominative and accusative in
neutral and also between the singulargenetive and dative in the first inflectional
form, etc.
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ZEQIRIJA IBRAHIMI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

THE CONTRIBUTION OF PUNCTUATION
MARKS IN TEXT COHESION
SUMMARY
Constructing a text with a fair cohesion depends a lot on the correct use of
punctuation marks. Furthermore, when it comes to long texts, where in some
sentences or whole pages the thread of thought has to be preserved, punctuation
can be the basic tool to retain the cohesion of the text. For this reason, in addition
to the analysis of the role of punctuation marks in the construction of direct
sentences or periods, the role of punctuation marks in the creation of direct or
cohesive texts must necessarily be considered in linguistic analysis. Proper use of
commas, dots, semicolons, hyphens and colons are elements that strengthen
cohesion and, consequently, contribute in creating a direct text.
This means that, in addition to syntax, the analysis of punctuation marks should
also extend to the text linguistics, a discipline less explored in Albanian linguistics.
Considering that “punctuation marks are necessary to separate and accurately
represent written thoughts”, it follows that punctuation marks, beyond syntactic
relations, which cannot be imagined to be understood without punctuation marks,
also have a semantic role in the text, since, through them, the cohesion of the text
is preserved.
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IDAETE SINANI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

SEVERAL SPECIFIC FEATURES
OF UPPER REKA IDIOM
SUMMMARY
Upper Reka as a province that is part of the sphere of central Albanian Gheg
dialect and that in its general macrostructure contains common elements with the
whole Gheg dialect, but in its microstructure presents some features and small
differences, which bring it closer to southern dialect and standard Albanian.
During the examination of the fundamental features of the phonetic, grammatical
and lexical system, we noticed that the idiom in question is quite archaic and
conservative of the old forms of the words of the Albanian language, which - as
mentioned above - we encounter in the case of old Albanian writers, such as
Budi, Buzuku, Bardhi and Bogdani.
In the field of lexicon we have encountered many common words with the Tosk
dialects as well as older forms of words dating from the era of Old Albanian. To
confirm these links, more in-depth ethnosociolinguistic studies are needed, with a
more complete collection of dialect material, while the presented material will
serve as a point of departure for such a research.
Dialectological and ethnolinguistic data, collected from this idiom, are thus
important and helpful not only for dialectology, but also for Albanian linguistics
in general. These achievements pave new paths that will serve to future scholars
dealing with this idiom to uncover the phenomenon of being different from the
sister idioms of the Albanian Gheg group.
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EDONA JAHIU, PRISHTINË
“KOHA DITORE” - Prishtina

THE PLACE THAT THE ALBANIAN LANGUAGE
HOLDS IN THE INDO-EUROPEAN FAMILY
SUMMARY
Language serves us to convey our thoughts, feelings, information, etc. Due to
their complex nature and needs, as a consequence of socio-economic developments, languages change continuously, meeting particular lexical requirements of
their speakers. Changes are a result of internal processes and phonetic conditions,
which are inevitably present in any given language.
But when comparing a language (e.g. Albanian) with elements of other selected
languages, the findings of similarities give us the impetus to research them historically.
Going back to the gradual retrospective in the history of language, around the
eighteenth and nineteenth centuries, this became a great scientific leap, because
some very serious coincidences between some languages have been investigated,
begging an explanation that Indo-European languages have a common root, which
has been discovered by external comparisons. They have a single mother-language
as they continue to maintain some common features, although the diversity in all
the systems and languages of this family has been proven to be highly extensive.
Although Indo-European linguistics has taken on the dimensions of a consolidated
science, the formation of this science has not followed a linear trajectory. Initially,
the findings were intuitive, partial, and only later arguments were added.
For any discussion related to the origins of the Albanian language, a deep knowledge of its history is required, although, in comparison to other languages, the scholarly material offered to us is quite limited and recent, due to historical reasons
already known. It is therefore necessary to have access to all Indo-European
languages. As Ismajli points out: “The genetic proximity of Albanian to other IE
languagesis is more distant in time, and therefore it is often more difficult to
identify it due to its late writing.” But, on the basis of reduced evidence, he said,
discussions on these aspects of the comparison have been passionate. In this
context, we are assisted by earlier documentation of the languages that have a greater presence in Albanian such as: Slavic, Greek, Celtic, Baltic, Armenian, Germanic
languages, which are auxiliary sources for determining its place.
Many of the judgments expressed are also related to the concern that arises in
relation to the ancestry of the Albanian language, which has prompted a range of
views that have not converged into a single point. Although the study or scientific
results in the field of Albanology, by both Albanian and international scholars,
are not groundless work, these difficulties and ambiguities hinder the precise
treatment of the problems that emerge.
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VIKTOR BAKILLARI
University of Tirana

ABOUT THE TERMS “CORONAVIRUS” AND
“COVID-19” IN ALBANIAN
SUMMARY
Coronavirus is a highly complicated noun.
Coronavirus itself is officially known as SARS-CoV-2.
The specific lung disease caused by Coronavirus is called COVID-19.
The word COVID is an acronym for Corona Virus Disease. Translated literally:
Kurora-Virus-Sëmundje (Crown-Virus-Disease) (in understandable Albanian:
Sëmundja e Virusit Korona). (Corona means: Kurora, Crown). The cipher 19,
indicates the year (2019), when it erupted.
The new version through which Coronavirus is known is: SARS-CoV-2.
The current Coronavirus (2020) is very similar to the SARS Coronavirus, which
exploded in 2002 and 2003 and killed many people.
Due to the similarity, it is known as Coronavirus SARS-CoV-2.
This disease (COVID-19) requires two weeks of isolation, so the term quarantine
(Alb. karantinë) (from the word 40 days) is inappropriate.
Although for the word quarantine (Alb. karantinë) it can be said that it was
stripped of its original meaning (disvested from its initial meaning), there are so
many discussions about the biweekly isolation of COVID-19 patients that a new
term should be coined.
In this case, according to the rules of word formation, a new term should be
created, and although being barbarism, at first may sound a bit ridiculous.
Thus, according to the quarantine example, we can coin the term:
Katërmbëdhjetin,ë –a (em.f.) (Eng. Fourteenine) = A two-week protective
measure taken to prevent the spread of the contagious (epidemic) disease
COVID-19, keeping people affected by the disease in a secluded place for
fourteen days away from others. Examples: Rregullat e katërmbëdhjetinës. U
vendos katërmbëdhjetina. E vunë (e mbajtën) në katërmbëdhjetinë (The rules of
fourteenine. He was placed in fourteenine. They put (held) him in fourtinine.
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JAKUP MAKSUTI
Kërçovë

THE GRAPHIC REPRESENTATION OF THE FIRST
DOCUMENTS OF WRITTEN ALBANIAN
SUMMARY
The Albanian language, one of the oldest languages in the Balkans and in Europe,
was documented very late. The first documents of written Albanian that are
considered even today as such, let alone manipulations, are:
1. The Baptism Formula, (1462), a sentence-manuscript in the Gheg dialect
written in Latin alphabet, found in a longer Latin manuscript;
2. The Lexicon of Arnold von Harff (1497), a series of words written down by a
German pilgrim in the Latin alphabet of the Gothic type; and:
3. The Pericope of the Easter Gospel, undated, and also it is not known where it
was written, but important here is that it is a proof of the written Albanian
language and it is considered the third document of the written Albanian. It is
written in the Greek alphabet and in the Tosk dialect.
In this paper we will not elaborate on the history of documents of written
Albanian, but we will focus on the graphic way of presentation of only the first
two documents.
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MILAZIM KRASNIQI
University of Prishtina

FLUCTUATIONS OF ALBANIAN IDENTITY
UNDER THE PRISM OF ALBANOLOGY AND
AUSTRO-HUNGARIAN DIPLOMACY
SUMMARY
The Austrian diplomacy and politics had different fluctuations and evolutions,
depending on the results of their investments as well as based on how events
evolved, but Kulturprotektorat (the Protection of Culture) has always been at the
center of its diplomatic, political and cultural engagements. Initially, AustriaHungary was only involved in the religious protectorate of Albanian Catholics,
although also in the project of converting Muslims of the northern tribes. But,
later it passed in the field of geopolitics, using ethnic Albania as a card in the
rivalries with Russia but also with Italy in the Adriatic. The beginning of the
Austrian engagement in the field of religious protectorate for Catholics could be
considered as a surrogate for the Albanian nation in general, but even this does
not minimize the crucial role of Austria-Hungary in the establishment of the
Albanian state. The confusion among Albanians themselves, the shifting of sides,
and not heeding the Austrian advice to maintain the status quo, put Vienna into
confusion in relation to the Albanian question.
The investigation of those fluctuations and evolutions in the field of Albanology
and historiography are of cognitive and scientific importance in order to have a
better understanding how others have viewed Albanians at different stages of
history. For example, after the Balkan Wars, and more prominently after the
World War I, Albanologists such as Norbert Jokl and especially Maximilian
Lamberz extended the scope of Albanological studies beyond the previous
territory which was mainly limited to the northern areas consisting of Catholic
population.
Lambertz’s arbitrary non-intervention may have been due to his own nature, but
also it probably was influenced by the sensitive position that Austria-Hungary
held in that period of occupation and in the chaos of the World War I. AustriaHungary had secured Albania’s independence at the London Conference, but then
occupied part of it, mainly areas that had been under the influence of the
Kultusprotektorat. However, it now held that a new Albania was needed, more
extensisve than that of the initial project, and that Albanians should be treated
with greater prudence, rather than arbitrariness. Even the studies of Paul
Kretschmer, although dealing with the Albanian language in a peripheral way, go
beyond the orbit of previous studies, which centered aroung the Kultusprotektorat.
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However, it seems that the paving of the new path in Albanological studies was
made irreversible by Norber Jokl since 1911, with his monumental study entitled
Studies on the etymology and wordformation of the Albanian language (Studien
zur albanischen Etymologie und Wortbildung) and Linguistic cultural-historical
research in the field of Albanian language (Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen). Therefore, it can be said that with
Lamberz, Kretschmer and Jokl, the Albanological studies of Austria-Hungarian
provenance move along the path of geopolitical changes and thus expanded the
theme and space of Albanological studies. Meanwhile, a greater and decisive
expansion occurred with the opening of Austrian universities to Albanian students, which made possible a new dynamics for Albanological studies. Certainly,
Eqerem Çabej remains the crown of this investment in Albanology and Albanian
linguistics.
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MUHAMED MUFAKU
Institute of Oriental Studies – Prishtina

AHMED HILMI PASHA THE ARNAUT (1882-1963):
HEAD OF THE ALL-PALESTINE GOVERNMENT
IN 1948 AND REPRESENTATIVE OF PALESTINE
AT THE ARAB LEAGUE 1952-1963
SUMMARY
Ahmed Hilmi was a multiple symbol for his era (1882-1963), which was marked
by a multitude of regional and international developments. Thus, he symbolizes
the descendants of Albanian officials that served in the Levant in the last decades
of the Ottoman Empire, who were born and raised there as nationals of the
Ottoman Empire, partaking in the main events of that time (Constitutional
Revolution in 1908, World War I, etc.), and that later became well-known figures
in the Middle East at large. Ahmed Hilmi served as director, deputy minister,
minister and prime minister in several new Middle Eastern states (Syria,
Transjordan, Hijaz and Palestine). Arguably, his name was associated more with
the economic and political development of Palestine during the British mandate
(1926-1948), and especially with Jerusalem, where he settled and was eventually
buried.
It is to be noted that the name of Palestine survived and retained its place in the
Arab League as a state without its own territory until the death of Ahmet Hilmi,
as he held the post of the Representative of Palestine in the Council of the Arab
League in the period spanning from 1952 to 1963. After his death, the First Arab
Summit was held in Alexandria, which on January 16, 1964 decided “the
establishment of a Palestinian structure, which gathers the will of the Palestinian
people, and forms an executive that ensures its rights.” The structure in question
was established in May 1964 in Old Jerusalem as a legislative institution (the
Palestinian National Council), similarly to the one that met in Gaza on September
30, 1948, and despite the All-Palestine Government, the Palestine Liberation Organization was formed established on May 28, headed by Yasser Arafat starting
from in 1969, who signed the White House peace agreement with Israeli Prime
Minister Yitzhak Rabin on September 13, 1993, in the presence of President Bill
Clinton, which enabled the establishment of the Palestinian National Authority
near Israel, through which they both won the Nobel Peace Prize in 1994.
Lastly, it is worth mentioning that the Israeli government faced a dilemma in the
wake of two options during 1948-1949: either accepting a weak Palestinian
government headed by Ahmed Hilmi or accepting the annexation of Palestinian
territory by a large state (Jordan) that might eventually join another Hashemite
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state (Iraq). Of course, ultimately, the Israeli government opted for the second
option, while in 1993 agreed for the first one. Of course, the Mufti of Jerusalem
himself, Al-Husseini, contributed in this direction with his own unexpected
appearance in Gaza side by side with Ahmet Hilmi, since he was not a figure
acceptable to either Israel or Britain and the U.S. due to his links to Nazi
Germany. This appearance was the point of separation between Ahmed Hilmi and
Al-Hussein. On the other hand, most of the member states of the Arab League
(Egypt, Saudi Arabia, Syria and Lebanon), which proposed and supported the
formation of the All-Palestine Government headed by Ahmed Hilmi, aimed in
1948 to prevent the expansion of Jordan and the creation of Greater Syria, and,
therefore, were not motivated by the interests of the Palestinian people. In a word,
through the figure of Ahmed Hilmi one can better understand the contemporary
history of the Middle East in the twentieth century.
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ANTON PANCEV
Sofia University "St. Kliment Ohridski"

NEW DOCUMENTS THAT SHED LIGHT ON JOSIF
BAGERI’S LIFE AND FAMILY
SUMMARY
This paper examines some short but important episodes in the biography of Josif
Bageri and his family. Bageri was one of the most prominent figures of the
Albanian Revival with substantial contribution in many fields. In spite of that,
there is not enough authentic information about Josif Bageri’s personal and
family life in Sofia, the capital of Bulgaria, during his long activity there. Three
new documents from the Bulgarian Archives are very important and may fill in
that lack of information about Bageri and his family. The main subject of this
short text is focused on the biographical information about Bageri and his family
– the names and dates of birth of his children, the religious affiliation of the
family, etc. Furthermore, these documents are a reliable source about Bageri’s
year of birth. The author’s exposition is complemented with facsimiles of these
archival documents.
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ISAMEDIN AZIZI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

ALBANIAN ARMED RESISTANCE AGAINST THE
RESTORATION OF SERBIAN RULE IN 1918-1919
SUMMARY
This paper highlights information on the Albanian uprising in Dibra, Rugova,
Plava and Gucia which aimed to prevent the restoration of Serbian rule in these
areas after the end of World War I and their reunification with Albania. The view
we have expounded in this paper about this uprising is based mainly on
documents published by Serbian authors, and among other things, on documents
researched in the Yugoslav Archive in Belgrade and in the Archive of the
Republic of North Macedonia in Skopje.
The tendency of the Serbian military forces to continue the ethnic cleansing of the
areas inhabited by Albanians, which had started much earlier and was temporarily
prevented by the start of the Great War, continued immediately with a greater
intensity in the aftermath of the war. The targets of the trend were the regions
bordering Albania, such as Dibra, Rugova, Plava and Gucia. The accumulated
dissatisfaction of the population of this area, as a result of the ongoing violence
and looting by the Serbian-Montenegrin army, resulted in an armed uprising. The
population of the area, according to Serbian documents, under the influence of
Italian propaganda, hoped for an ultimate unification with Albania. The beginning
of the Peace Conference in Paris increased the hopes of the Albanians of this area
who believed that by starting of an armed rebellion they would dramatically
improve the possibilities of uniting this region with Albania.
Following the failure of the preliminary talks between the insurgents and the
representatives of the Serbian army, the latter began to fear the possibility that
this uprising would spread in other parts of Kosovo. It was this situation that
prompted the Serbo-Montenegrin military forces to coordinate their military
actions in a joint attack against the uprising. The Serbo-Montenegrin military
expedition against the insurgent forces began in October 1918 in the region of
Dibra and continued until February 1919 in Plava and Gucia, bringing the
uprising to an end.
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BESNIK EMINI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

AUSTRIA-HUNGARY AND ITALY’S RUSH FOR
SUPERIORITY IN ALBANIA IN THE SECOND
HALF OF THE XIX CENTURY
SUMMARY
The second half of the XIX century is a period of frenetic developments in
Europe. During these years, among other things, took place the unification of
Italy and Germany, as well as the establishment of Austria-Hungary as a dualist
empire. Considering the balance of power, these states found it impossible to
exercise superiority over each other in terms of territorial expansion, and, thus,
the expanding influence towards the Balkans was a strategy which would become
increasingly active in the second half of the XIX century. In the first half of the
XIX century, the Serbs had established their autonomous state in the Balkans,
while the Greeks managed to establish their own kingdom. Austria-Hungary
hoped to expand their domains towards the Aegean Sea aiming to take up
territories from the shrinking Ottoman Empire. In such a situation, there was an
increasing interest to exert a greater influence on Albanians, especially among
those of the Catholic faith. These goals of Austria-Hungary were not isolated
because Italy had similar goals and wanted to extend its influence to the other
side of the Adriatic – even in this case, the most suitable target for this was the
Albanian Catholic population. One of the main ways to exert influence was
through the opening new schools under the auspices of these two countries,
developing the consulate network, expanding the postal network, establishing
maritime transport routes, and also constructing railways such as the Thessaloniki-Skopje-Mitrovica line, etc. The Congress of Berlin in 1878 and the change
of the political map of the Balkans increased the hopes of both states that the
expansion of influence and territorial expansion would eventually result in their
favor.
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MIRLINDA KRIFCA BEQIRI
Philology Faculty “Bllazhe Koneski” – Skopje

MYTHICAL AND BIBLICAL CONSCIOUSNESS IN
THE NOVEL “THE SERPENT OF THE HOUSE”
[“GJARPRI I SHTËPISË”]
SUMMARY
Through this dense prose, Arian Leka fully exhibits the changes that the
contemporary Albanian novel has undergone, thus expanding its boundaries, and
he also successfully manages to operate through the privileges of the genre, using
elements from history, autobiography, philosophy, mythology, psychology, ethics,
religion, etc., elements that enable both its renewal and its constant change.
With its many dilemmas that arouses in the readers, the novel make them feel part
of its making. It presents the complexity of family relationships, namely the
relationships between four generations, represented by the main hero, the Father,
as well as by the father, son and grandson. The author, with a clear sense of a
sociologist, anthropologist, philosopher and psychologist, presents the social and
mental position of the human being man in a well-known chronotope, although
there are also surrealist elements expressed mainly through onirism.
“The Serpent of the House” (“Gjarpri i shtëpisë”) is characterized by a compression between fact and fiction, with fiction engendered by the facts of life. Thus,
the reliance on individual story enables the author to present not only individual
fate but also the collective fate of a known and not distant time and space, namely
of a past that the main hero experienced and which remains ingrained in his
memory and that of the generation he represents.
The intertextual network upon which Arian Leka’s novel is very rich. The
presence of religious consciousness, myth, and mythical consciousness, as well as
the presence of historical time in this novel, is put at the service of how both the
individual and the collective being are mirrored. Therefore, through the ceremonies organized by the blind to greet the sun, the author shows the reliance on the
cult of the sun.
The novel “The Snake of the House” (“Gjarpri i shtëpisë”) with its metaphorical
power, its peculiarities of narration, and language is evidence of the emancipation
of the contemporary Albanian novel and the paths it opens. This novel proves that
the author “through the literature he writes, he not only settles once and for all the
accounts with the social realist past, but also strives to bring back the country to
the cultural and aesthetic currents of Europe, to which it has belonged and
currently belongs.”
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AFRIM A. REXHEPI
The Institute of Macedonian Literature
Culturology Departament
The Saints Cyril and Methodius University - Skopje

LASGUSH PORADECI’S POETICS
AND AESTHETICS
SUMMARY
Poradeci’s poetry, through the essential rediscovery of physical objects, shows
the fact that we are implicity part of the constitution of the world. Paraphrasing
Heidegger’s aesthetics in Poradeci’s poetry, we have in mind the fact that contact
is zero but not nothing, and that there are meanings hidden from tradition, which
become apparent through sublime contact. So his poetry, in essence, is sublime,
because it makes things hidden from tradition visible, it illuminates them in our
historical worlds. In function, the sublime idea of Poradeci’s art: to make visible
what cannot be displayed.
Poradeci’s poetry has an effect on the aesthetics of the sublime. His poetry,
distanced from figuration, is poetry that creates the effect of aesthetic pleasure,
even when it only causes pain. In Poradeci’s poetry, the feeling of the sublime is
a feeling we subjectively experience, but the sublime feelings are enigmatic and
difficult to convey to the feelings of morality. And all this for the fact that the
aesthetics of the sublime of Poradec’s art is a profound affection that conveys
pleasure and pain.
The figure of Nosit, which is aesthetics form, is such a sublime projection. In
context, in his poetry, there is an attempt to show what cannot be shown even
through poetry turned into songs, through the sublime tendencies of the poet who
thogether with Heidegger believe that poetry is a projection of oxymoronic
connection of linguistic material, transformed into an aesthetic form; so not in
poetry, but in song.
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LORETA LOLI
National Library of Albania – Tirana

ALBANIA IN THE LITERARY PROSE OF FAIK
KONICA – THE CASE OF “DIELLI” NEWSPAPER
SUMMARY
In our paper “Albania in the literary prose of Faik Konica - The case of 'Dielli'”
newspaper” we focus on Konica’s literary prose which he conveyed to his
Albanian readers through the well-known newspaper, “Dielli”. Our special focus
is on two of his most representative prose pieces, respectively the short story “Një
ambasadë e Zulluve në Paris” and the novel “Dr. Gjilpëra zbulon rrënjët e dramës
së Mamurrasit”.
As the textual analysis of the prose shows, these texts concretize Faik Konica’s
philosophy on the model of representation that the Albanian society should
pursue. Constantly found at a crossroads, due to many reasons, stuck between
ignorance and backwardness, ignorance and laziness, the Albanian society risks
losing its essence. Due to the change of focus of the writer on how making
literature, we face the prose of the clash of ideas, where the protagonist is the
Western leader who has the responsibility to raise awareness and lead his fellow
Albanians on the path of values; we don’t have anymore the prose of romantic
inspirations where the Albanian mountains are proudly evoked, but the prose of
the Albanian intellectual who denounces the corrupt mechanism of the state and a
society immersed in ignorance, which is hostage to this mechanism!
The numerous contrasts between the Albania of today (Albania of the 1920s) and
the Albania of the future (European Albania) outline the clash of two philosophies, of two models of becoming a nation. In such an atmosphere, the author
places and develops the heroes of his prose, who, in turn, are the spokespersons
of Konica himself.
The focus of Faik Konica's critical writing was the awareness of the Present and
the discourse on the Present, to clarify to the public / reader what the near future
would bring for them. This uninterrupted thematic interest in time has originated
in Konica from the great love for Albania, for the Albanian language and the
Albanians, and he sees them as a natural part of the European identity. It is this
love that has marked the writer's ideological power in the realization of literary
works. Konica brought all this to the readers and left it as a legacy for future
generations through the newspaper “Dielli”, the medium where he successfully
concretized the vision of making literature and culture according to the European
format.
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SHPRESA MEMEDI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

ISMAIL KADARE: WHEN RULERS QUARREL
[KUR SUNDUESIT GRINDEN]
SUMMARY
Stalin’s regime was uncompromising - an unprecedented apocalypse for all
writers who lived during the time when he ruled as the sovereign of Soviet
Russia. The writer ismail Kadare, as a genuine researcher, due to the respect he
feels for his readers, has addressed the publisher requesting a possibility for a
future, revised publication of this book, taking into account the fall of the social
incriminating order. He claims that “Opening his archives and files is an
immediate matter.” This means that the path of investigative research for the
writer does not stop here, but will continue in this direction until all the enigmas
are solved. He wants to bring into light all the cases covered by the darkness of
oblivion, in which he might have access, including the strongest conspiracies that
have been kept under shadows for years. As a dedicated writer for the past six
decades, he wishes that this work will continue until all the pieces are in place,
“in the enigmatic collage of the mosaic.”
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SELAJDIN SHABANI
Kumanova

THE POETRY OF ESAD MEKULI – ESSAY
FOR A NEW READING
SUMMARY
Esad Mekuli’s poetry was a voice of the consciousness of his time, but also of
patience and revolt. Esad Mekuli belongs to that group of poets who, with their
artistic creations, played an important role in the life of a nation. With his poetic
creativity, he became a chronicler, but also a forerunner of the life of the
Albanians of this part of the homeland for more than half a century. He believes
in the power of art and hopes that through it he can influence the course of
history. Although he started his literary career in a language other than Albanian
and in a penetrating but clear style, his poetry leaves a lasting mark and is
attractive to read and re-read many times.
The artistic creations of the poet Esad Mekuli almost never lack the great national, social and ethical messages and exhortations. Regarding this peculiarity, the
poet and critic Agim Vinca, says that, Esad Mekuli is “[a] poet who has always
charged the written word with a high formative, ethical and social, ideological
and educational, but also aesthetic, mission, and who has written mainly when
there was something important to say.” The artistic credo of the poet Esad Mekuli
was to be “a faithful son and poet of his own nation”, as he said in the programmatic poem “My nation”, which opens his main collection of poetry entitled
“To thee” (1955). Even in later collections such as “Avsha ada” (1971), “Light
that does not fade” (1989), etc., he remains faithful, despite many changes and
evolutions, to this great social and aesthetic ideal. He dedicates the vast majority
of his work to his nation, fully identifying with their sufferings and hopes, so
much that it can be said that Esad Mekuli was and remains a poet who deserves
the epithet “poet of the nation”.
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IZAIM MURTEZANI
Institute of Folklore – Skopje

TOWARDS A HERMENEUTICS OF FATALISM
(According to examples from the Albanian popular tradition)
SUMMARY
The tradition-ingrained human being created a powerful psychic mechanism in
order to overcome pain, or at least to alleviate it, since otherwise his mode of
existence would have been extremely tragic. This human being is well aware that
the barriers presented to him in life, but also the various facilities, are part of a
system, or a combination with the will of supernatural beings. This human
resembles an Odysseus trying to defeat death, that is why he fearlessly navigates
between the various forms of Scylla and Charybdis that he faces along his path,
but at the same time he is aware that his life is a “hostage” to the will of supernatural beings. This obedience, and at the same time leaning, towards a supreme
system associated with sacred values forces him (the human being) to accept
reality as such, or live in complete harmony with the imposed order, since his will
is in the hands of those he cannot challenge, but only submit to. By submitting to
them, it is easier for him to obey his destiny, or to put it otherwise to the reality of
life. Even the fearless Achilles, the most perfect model of the literary hero, at the
climax of his despair, cried out as follows: “But even for me, I tell you, Death and
the strong force of fate are waiting.”

~454~

ALBANOLOGY STUDIES - 20

BEKIM RAMADANI
Faculty of Music – Fadil Sulejmani University – Tetova

FOLKLORE IN ITS PATH OF DEVELOPMENT
AND CHANGE
SUMMARY
This paper deals with some aspects of research in folkloristics starting with the
first confrontation of scholars during the 19th century to designate in a fair and
meaningful way not only the creativity based on the folk tradition but also the
discipline that deals with that creativity; then we look at the ethno-cultural
institutions and the numerous schools that arise from the need to break folklore
from different perspectives; we further explore the various historical periods
when folklore has been transformed along with the development of human
beings. This elaboration of the long historical journey of folklore enables us to
understand not only the development of our understanding of it, but also the fact
that it is alive today among us, proving that it belongs not only to the past, but
also to its present; and finally we conclude that the research in folklore is not only
a need and effort, but also a temptation and pleasure.
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NAIM HALIMI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

INFORMATION COLLECTED ON ALBANIAN
FOLK DRESS IN THE KUMANOVO REGION
SUMMARY
The work “Information collected on the Albanian folk dress in the Kumanovo
region” aims to present the folk dress in the past and today in the western part of
this region inhabited by the Albanian population. The current research shows that
the Albanian population of this area, previously had clothes like their ancestors
from wool and cotton, both for men and women, most of which were crafted at
home by Albanian women. In men’s clothing were present: tirqi, lurka, vest or
doublet, scarf, guja, socks, rogzina, gloves and hats, white hat from the wool of
the sheep - dominated by white, black and brown colors; while from cotton were,
klina, shirts or mitani. Leather moccasins were worn for underwear. Even among
women, the previous dress was made of wool and cotton. From wool they made
and carried mushullak, vests, socks, rogzina and guja, while from cotton, klina,
shirt, scarves, shawls, handkerchiefs with or without colours and decorations.
Women’s underwear also had leather moccasins.
Over time and with the development of the economy, industry, trade, etc., the
way of life and clothing changed. The coat was replaced by fur, felt and cotton
fabric, industrial production. Now men’s clothing, made of wool, cotton, is being
replaced by felt and cotton fabric. So it is in the case of women. Industrial
production also penetrates underwear. For both sexes, moccasins are replaced by
modern, industrial shoes and boots. However some old products are still preserved and combined with new outfits. When this happens, the wearer of this type
looks very beautiful and elegant. We think that this material wealth should be
preserved, cultivated, studied and published. For this there is a need to establish a
museum dedicated to such specific artifacts.
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ERMAL MEHMETI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje
JETA STAROVA MEHMETI
Saints Cyril and Methodius University, Faculty of Pedagogy - Skopje

FOLKLORE PARADIGM AND INSTRUMENTAL
INTERPRETATION (FLUTE AND VIOLINE) OF
THE SONG “BARESHA” (SHEPHERDESS)
SUMMARY
Flute and violin form a very rare duo, not a very common formation in the
classical music heritage, and this is due to their specific register as they both are
solo instruments. DUO SKUPI succeeds in their eternal mission, to keep the solo
roles of those two instruments, and manage to give to the audience the feeling of
the presence of accompanying instruments such as any bass instrument (cello,
bass guitar, double bass…etc…) and even symphonic or chamber orchestra. They
don’t stop here, they invent a new style of music, which Ermal (the composer of
the duo’s repertoire) will call, DUO SKUPI’s style of music, because the old
Albanian songs, dances and themes are used and arranged in a very specific way,
using classical music elements of composing (as they both are classical trained
musicians), jazz rythms, rock and pop musical elements, etc.
The authors of the work - both professional instrumentalists - set themselves the
task of presenting their instrumental experience, and composer experience (Ermal
Mehmeti) in the interpretation of the cult musical composition “Baresha” by the
composer from Kosovo Rexhep Mulliqi. This composition achieved great fame in
the Albanian musical tradition thanks to the performance by the singer Nexhmije
Pagarusha (known as “Nightngale of Kosovo”) and the author of the text Rifat
Kukaj. Although the work was created for vocal and orchestral performance, with
great emotional and receptive potential, it also served for some instrumental
performances, such as violin, piano, guitar, and other instruments. This was the
reason why DUO SKUPI was inspired to arrange this old Albanian theme in the
rich collage of the old Albanian themes which they had put on their first album.
The folklore finds its climax expression, as in Mulliqi’s work, with the voice of
Nexhmije Pagarusha, inspired by the richly colored landscapes, in which
“Baresha” is a symbol of inspiration. It is a rare thing for a work with deep roots
in folklore to provoke such a strong influence and symbiosis between the creator
of the musical work, the performer and the listener.
The authors of the paper focus on the particularities of their experience in
adapting for the first time the work “Baresha” in violin and flute.
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LIDITA AHMETI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

THE MYTH OF ATHENS AND ITS TRACES
IN THE ALBANIAN SPACES
SUMMARY
How attractive is the world of myth, what fantasy do we still have as a “gift”
from many previous generations who have lived for millennia before us, what
poetic forms and contents have they left us - it is a miracle because all this matter
today has produced a multitude of metaphors, symbols and terms. As far as the
myths have been preserved, it is clear that many more disappeared, became
concealed and then were swallowed up by the endless abyss of oblivion. Reading
Osman Gashi’s book “European Myth and Romanticism” [“Miti dhe romantizmi
evropian”] reminded me of the myth according to which Prometheus created man
from clay and, then, Athena gave him spirit and soul. This is Athena, a goddess
who gives spirit and soul, a deity that always extends a helping hand to the brave,
the courageous and the heroes; she is the one who invented the most useful tools
and means that help women, as well as the tools for agriculture and trade; she is
the one that sums up the perfection of the ancient Greek myth by emerging as a
reflection of life in ancient societies at the turn from matriarchy to patriarchy.
Some of her features look like faint traces in our national spaces, in our national
tradition of the time of Kanun.
Wisdom, without a doubt, is the pillar of the myth that speaks a lot about Athena.
Aristidh Kola has noticed fairly well that Athena was never a baby or a child.
Wisdom, he says, has no childhood years. Wisdom is born from the head of the
experienced human being and has no stage of maturity, but comes out matured
with all its defining marks: just as Athena came out of the head of Zeus! Athena,
therefore, adheres most to wisdom and, as such, she prudently and carefully
performs her duties.
In this context, the burrnesha [sworn virgin] as such is “born” as mature, while
practically her past is sacrificed, because she becomes a manly protector of her
family, just like Athena was the protector of the polis and the whole of Attica, but
also of the patriarchal order. However, it should be stressed that the myth of
Athena presents some challenges and difficulties due to the fact that she, along
with Zeus, is probably the most complex figure among the gods of Olympus. It is
not at all easy to explain the phenomenon of burrnesha [sworn virgin], which
were “produced” by the difficult circumstances of our nation, who long ago
agreed to live in isolation, but in their own freedom that codified themselves,
rather than live in the yoke of foreigners, from whom, apart from persecution,
conversions, ethnic cleansing and violent assimilation, did not see any other
benefit.
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Finally, it is worth noting that the burrneshas [sworn virgins] have not only come
from members of Islam, but we also find them from among members of the
Catholic confession. This is more than enough to cast away the dilemmas that the
phenomenon is borrowed from others, namely from the east.
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SEFER TAHIRI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

THE LEGAL-CONSTITUTIONAL STATUS
OF ALBANIANS IN NORTH MACEDONIA
SUMMARY
North Macedonia faces two options. The first is to define itself as a state of both
the Macedonian nation and the Albanian nation, as well as of the other ethnic
communities, a model that is more acceptable for Albanians than for Macedonians, since “ethnic community” and similar variations do not ensure the full
loyalty of Albanians to the state. In this context, one must also take into account
that the legal-constitutional and political systems are constructed on the ethnic
principle or ethnic “key”, stemming from the Badinter Principle or the principle
of non-majoritization of the majority, and the functioning of the Committee of
Relations between Communities within the Assembly, as a counter-majoritization
mechanism - a body defined by the constitution - which has the task of reviewing
and discussing the laws and decisions of the Assembly that are linked with ethnic
issues. The formation of state institutions, first of all the government, is done
through the ethnic “key”. If we add to this the fact that, with the exception of
some cosmetic program reforms, political parties continue to operate in an “ethnicized” political system, the corollary is that the new model of state-building must
take into account all these conditions.
The second model is civic, which means that statehood will belong to all citizens,
regardless of their ethnicity, but which implies a radical reform of the constitutional and political system, a model that would be more acceptable to all sides
when compared with the first option, but however always avoiding constitutional
escalations in terms of the status of the Macedonian people and the Albanians,
who are at the level of ethnic community, and other non-majority ethnic communities.
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DONIKA BAKIU
South East European University

PREJUDICES AMONG ALBANIANS,
MACEDOANIANS AND ROMA
SUMMARY
Prejudices prompt people to distort, misunderstand, and even ignore facts that are
in conflict with their preconceived notions. In some cases, prejudices originate
from family-inherited values and are based on incorrect ideas. In addition, they
may spread distorted views of other races and cultures. Prejudices are also fueled
by nationalism. They can also be the fruit of excessive pride. During our study,
we encountered a large number of prejudices against Albanians, Macedonians
and Roma. “Shiptari” and “Shkije” are the terms commonly used when relationships exacerbate. But, however, this is encountered more among the elderly than
among the younger generations. Meanwhile, Roma are highly prejudiced by both
Macedonians and Albanians. Although it is almost impossible to completely
remove prejudices, we must work to have some influence in reducing them.
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FAUZI SKENDERI, RESUL HAMITI, MIREME RUSHITI
Fadil Sulejmani University – Tetova

VILLAGE SETTLEMENTS IN NORTH MACEDONIA
AND THEIR MAIN FEATURES
SUMMARY
This paper focuses on the analysis of the geographical grouping of villages, the
geographical distribution of villages and the extent of urban elements in villages
in North Macedonia and its Albanian area. Numerous geographical changes
involved in rural settlements have directly or indirectly affected the emergence of
rural problems. Therefore, through this paper we tried to identify the main trends
and features that characterize the transformation of rural settlements.
According to what we analyzed in the paper, we noticed that the main determinants of the meaning “village” can be divided into six groups, and they are: the
name of the village; the specifics and changes of the village microposition, as
well as the mixing of rural and urban impacts; features of demographic development, changes in the demographic size of villages, socio-economic features of
rural population; genesis and directions of territorial development of villages and
their physiognomic forms, structures, etc .; functional development of villages
(general and additional functions); regional-geographical order and regional
influences on the development of rural settlements.
From what we have discussed in the paper, we can conclude that due to the
strategic and expansive processes of urbanization, demographic depopulation has
occurred and the destruction of the socio-economic balance of large areas in rural
areas. Depopulated villages have a steady decline in the general population,
which results from the positive and negative components of the general
population movements
For this reason, it is necessary to quickly intervene in the issues presented here
through the spatial planning system, which will create relevant preconditions and
opportunities for territorial development, as well as the revitalization of rural
areas and settlements which will promote their economic development. Therefore, we think that the measures that should be taken must be aimed at intensifying
the development of rural areas and settlements through: the way of creating the
best social conditions to engage in agriculture in the village; the construction of
new economic facilities, expansion and modernization of production capacities of
existing facilities; with the establishment of organizations of some economic and
social activities (post office, bus station, school, kindergarten, nursing home,
ambulance, local government bodies, etc.); with the construction of rural and
similar infrastructure.
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ARDIAN LIMANI
Institute of Spiritual and Cultural Heritage of Albanians – Skopje

“ABECEJA SHQYPE” (THE PRIMER
OF KUMANOVO, 1911)
SUMMARY
In 1909 the “Albanian Club of Kumanovo” engaged to publish a primer, which
would become a cornerstone for the Albanian language and writing, as well as for
the education of Albanians in Kumanovo and the surrounding areas.
“Abeceja Shqype”, as this primer was entitled, also known as Abetarja e Kumanovës (the Primer of Kumanovo), was published in 1911 by the patriot Jashar Erebara, who was the chair of the Albanian Club of Kumanovo. Abetarja e Kumanovës
(the Primer of Kumanovo) was used as a textbook in the school that operated as
part of the Albanian Club of Kumanovo. The Primer of Kumanovo is considered
one of the first primers that successfully fulfilled its mission and also helped in
the teaching of reading and writing in the Albanian language.
The Primer of Kumanovo contributed not only in relation to the history of the
education development, but also to the work of the club as a center of education
in the native language. The publication of the transcript of this authentic document is a reminder of the cultural heritage of this area. The primer in question
was not a book, and does not look like primers of nowadays, but it was a sheet
printed on one side. It was published as an appendix in one of the issues of the
newspaper “SHKUPI”, published in Skopje during the period 1911-1912.
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VALTER MEMISHA
Institute of Linguistics and Literature – Tirana

AN ACADEMIC APPROACH TO THE WORK
“FJALOR I FJALËVE DHE SHPREHJEVE
NGA TROJET E SHQIPES NË MAQEDONI”
OF QEMAL MURATI
SUMMARY
Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni (Lexion of
words and expressions from the Albanian lands in Macedonia) bears an extraordinary importance for dialect lexicography, national lexicography, linguistics and
the Albanian culture at large. The lexical and phraseological richness of the work
is on a national level and beyond that, and it will be included in a future
“thesaurus” dictionary of Albanian, but a significant part of it should acquire a
normative character and become an organic part of the lexicon of the standard
Albanian language. The author of the Lexicon Q. Murati himself writes that “the
lexicon of the Albanian dialects of these regions preserves many old independent
words of Albanian origin, and special phraseological expressions, which deserve
to be included in the Lexicon of today’s Albanian language.”
Murati even offers directions for the work that needs to be conducted in this
aspect, focusing on a few selected units, which shed light and justify this
scientific pursuit. He writes that “[m]any of the source words included in this
dictionary can also enrich the fund of Albanian words. Some of these are words
such as: brezare “silver jewelery that brides put on their belts”, burrëmadhe
“woman who goes from man to man”, endatore “woman who weaves fabric in the
loom”, lënoret “tool used to spin wool”, lotmadhe “a woman who cries for
something trivial or serious, someone who does not hold back tears”, mashkullore
“a woman who is like a man, who has no propensity for housework, who does not
have an affinity for works related to women”, malmadh “unfortunate, calamitous”, pordhamadh “a man who boasts, who is arrogant, who acts high-andmighty”, rródhë “full to the brim”, shkathtón “ someone who speaks quick, dexterously”, shkathtóre “a woman that is agile at work”, shpojzë “a woman that incites other women to cry in case of death, or a provocateur”,“ vraptar “runner”, etc.
Fjalor i fjalëve dhe shprehjeve nga trojet e shqipes në Maqedoni (Lexion of words
and expressions from the Albanian lands in Macedonia), as we have mentioned
above, carries a great linguistic richness (it is a work with over 20 thousand
lexemes, phraseological expressions and toponyms). However, Q. Murati is fully
aware that “the lexical and phraseological treasure of this land is as inexhaustible
as the crystalline mountain springs of Albanian geography. This treasure needs to
be collected as soon as possible wherever Albanian is spoken and to be erected on
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genuine scientific foundations, and, thus, to put into practice the testamentmessages left to us by Gj. Pekmezi and D. Nikollë Gazulli in such a national
linguistic work, because our dialects have started to vanish together with the
verbal and phraseological richness that our language has woven throughout past
centuries and millennia.”
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HAKI YMERI – BINA
Philology Faculty “Bllazhe Koneski” – Skopje

ACADEMIC BAHRI BECI’S “THE DIALECTAL
STRUCTURE OF THE ALBANIAN LANGUAGE”:
NEW CONTRIBUTIONS AND A CONTEMPORARY
PERSPECTIVE
SUMMARY
Academic Beci in his work entitled “The dialectal structure of the Albanian
language” is in favor of:
1) Consonance of working methods with the Dialectological Atlas of Albanian
ADGJSH, since the data of ADGJSH vindicate the division of dialectal Albanian
into diealectal regions, zones and areas as separate units, which means that this is
a new concept of treatment of dialectal units.
2) The application of the criterion that excludes the successive division in space
and time of dialectal Albanian from larger units to smaller units; rather this
process should be considered vice versa. Not an analytical method (analysis), but
a synthetic (synthesis) scientific method that resembles induction, which starts
from the unit and then moves on to the whole, not from the whole to the unit.
3) Rejecting of the determinant of the “so-called transitive” idioms (author's
quotes) lying to the left of Shkumbin. According to the author, “the idioms which
lie at the edge of a dialectal unit and which have some manifestations or other
manifestations of another dialectal unit adjacent to it, should not be considered, a
priori, as “transitional” idioms. Consequently, they do form a separate dialectal
unit that does not belong to either dialect.” The Russian dialectologist Desnickaja
expresses a similar opinion in the text “Albanskij jazik i ego dialekty” – “Albanian language and its dialects” - for the transitional idioms, treating them as
separate dialects of the two dialects, separately, based on the largest number of
distinctive features. We encounter something similar in the Macedonian
dialectology. According to the dialectologist Bozhidar Vidoeski, the Macedonian
language has 27 dialects, divided into three groups of dialects: the eastern group,
the western group and the southern group.
4) The request for the territorial extension of dialectal phenomena or of the
distinctive features in the Balkan area of the Albanian language, in accordance
with the extension of distinctive phenomena in the Dialectological Atlas of
Albanian Language ADGJSH, unlike previous studies.
5) The dialectal structure with two regions: the dialect region of the north and the
dialect region of the south, which include dialectal areas as dialectal units,
generally smaller than the dialectal regions of the Albanian language that can be
extended to the spaces of each dialectal region, but also in their common spaces.
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The fundamental thing is that even they, as dialectal regions, have to do with the
dialectal division of the Albanian language in general and not with the division of
dialectal regions consisting of specific features that stand out as separate dialectal
units.
6) Warning regarding a problem that remains to be solved in the future. Here we
are talking about the idioms that cover the southern part of Albania, starting from
the river Shalës to the Gulf of Preveza in Greece, in an area where some special
dialectal phenomena are observed. In this context, the author thinks that the
dialectal region of the south can be distinguished as a separate dialect region, but
still, according to him, this needs to be further argued with data from the idioms
of this territory.
7) Compiling a new text, or even new texts, according to the method (let us call it
synthetic or inductive) starting from the unit – a distinctive phonetic, morphological or lexical feature – to the whole dialectal space of the Albanian language,
and not from the whole to units. Texts with a similar structure to the 56-pages
sketch, from pages 372-428 of the work “Dialectal structure of the Albanian
language”, which gives the territorial extension of dialectal phenomena or its
distinctive features in space according to the criteria of ADGJSH with a mapping
of each distinctive feature. In this way, the dialectal phenomena of the dialectal
regions, areas and zones would be concretized in the system. Such a concretization with maps of a “mini” Atlas, at the end or inside the text, would facilitate the
teaching of the subject of dialectology similarly to how the subject of anatomy (a
subject of the faculty of medicine) is learned through an anatomical atlas.
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