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5▪ editorial 

Pak	fjalë	për	lexuesit

E pra, po i paraqitemi lexuesit me numrin e tretë të revistës “Gegnia”. 
Ky numër përmban materialet e zgjedhuna, mes mjaft materialeve që na 
janë dërgue në adresën tonë. Qe e pritshme se lexuesi do ta mirëpriste 
inciativën tonë, por pritshmënitë tashma janë tejkalue, aq sa ne si redaksi 
po ndodhena në vështirësi me vendosë një radhë, në botimin e materialeve 
të dërgueme, pasi secili që shkruen dëshiron me e pa sa më parë të botuem 
materialin e përgatitun. 

Me modesti patëm shpresue, që në numrin e parë, që revista mund 
të ishte një mundësi “…ma shumë me artikulue disa prej problemeve e 
fenomeneve letrare, artistike, gjuhësore e studimore që po ndodhin këto 
kohë në kulturën tonë kombëtare e për të cilat asht e nevojshme dhe e 
dobishme me reflektue e me reague”. 

Udha e ndjekun në dy numrat e parë na e vertetoi atë çka ne pritëm… 
Sot revista, falë bashkëpunëtorëve, ka formue profilin e saj me një 

larmi tematikash, me studime serioze të karakterit shkencor, kulturor dhe 
letrar, që i kalon përmasat lokale. 

Gjithmonë e reja i shtrohet gjykimeve. Si redaksi, jena mundue 
gjithmonë të mbajmë parasysh çdo gjykim, e gjithmonë të vlerësojmë ma 
tepër gjykimet problematike, në të mirë të punës së nisun.

Revistën e emërtuem “Gegnia”, por qysh në krye të herës, për mos me 
i lanë shteg keqkuptimeve e dashakeqsive e sqaruem se “… “Gegnia” lypet 
thjesht me u pa si një alternativë kulturore […] e hapun dhe e mirëpritun 
për secilin, larg çdo paragjykimi të mundshëm apo definicioni arbitrar”. 

E me të drejtë na gëzon fakti që autorë të ndryshëm, që në fazën 
fillestare u frikën prej emërtesës, teksa mendonin se ajo po krijonte një 
konfuzion të ri në kulturën shqiptare, dhe po i jepte shkas ndamjeve 
krahinore, mbasi u njohën me numrat e parë, janë kthye në kontribues të 
randësishëm të saj. 

Ndonëse revista synon me ruejtë, me ndriçue dhe promovue gegnishten 
në të shkrueme, si një pasuni që rrezikon të zhduket, tue u nisë nga 
vështirësitë e të shkruemit në dialekt, ajo publikoi dhe vijon me publikue 
edhe materiale në shqipen standarde, që përmbushin kriteret e botimit. 
Theksojmë në këtë rast problemet e njohuna të shkrimit të gegnishtes, ndër 
të cilat: mungesa e një norme të saj, e cila të jetë e detyrueshme për të gjithë 
lëvruesit e saj. Kjo ban që të thellohen edhe ma shumë këto probleme, sa 
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kohë që secili shkruen variantin e vet të gegnishtes, madje disa rreken me e 
shkrue gegnishten siç flitet nëpër lagjet e tyne, ndër katundet apo qytetet e 
tyne. Nga pikëpamja letrare duhet të kena parasysh gegnishten e lëvrueme 
prej shkrimtarëve tonë gegë, veçanërisht të shekullit XX, deri te Martin 
Camaj. Megjithatë janë të mirëprituna mendimet e diskutimet e letrarëve 
dhe gjuhëtarëve, lidhun me këtë çështje. Këto mendime e diskutime kanë me 
u botue të plota në numrat në vijim, kuptohet ato duhet të jenë posaçërisht 
në dobi të hartimit të një norme të detyrueshme për shkrimin e gegnishtes 
në të ardhmen.

Tue mendue se botimi i revistës, asht një ndihmesë në gjallnimin e 
jetës kulturore të qytetit, na duhet t’u kërkojmë falje autorëve, që nuk do 
t’i gjejnë shkrimet e tyne në këtë numër, mbasi nuk pritshim kaq shumë 
prumje, dhe t’i sigurojmë se ato do të jenë pjesë e numrit vijues.   

Redaksia
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Rafaela MARTETA 

- Shkrime për burgun.
- At Zef Pllumi, Maks Velo, Visar Zhiti. 
- Stina e re e letrave në paskomunizëm.1

Regjistrimi i kujtesës dhe i historive individuale të secilës viktimë i 
kthen të drejtën e fjalës vuajtësve, por në të njëjtën kohë i ofron ndërgjegjes 
shoqërore shqiptare një mundësi për hapje, që është sa e parehatshme - 
ka si parakusht sondimin e ndërgjegjes kolektive nëpërmjet sondimit të 
fenomenologjisë së përndjekjes nën diktaturë - aq edhe e pashmangshme. 
Megjithatë, ky është hapi për pjesëmarrje, rindërtim dhe përcjellje të 
kujtesës kolektive si një e mirë e përbashkët: “mendoj se kujtesa kolektive, 
më shumë se ajo individuale, është fryt i përpjekjeve, po ashtu mendoj 
se popujt e kujtojnë të kaluarën vetëm nëse intelektualët dhe politikanët, 
mësuesit dhe artistët e njohin vlerën e kujtesës dhe luftojnë për ta krijuar”.2 

Në kushtet kur institucionet përkatëse shqiptare nuk siguruan një 
proces të drejtë dhe të njëmendtë - komisionet “Bezhani” dhe “Mezini” 
ishin përpjekje të sikurshme, që nuk sollën rezultate për t’u shënuar - për 
të vënë rregull në kujtesën kolektive, përvoja e burgut politik nën regjimin 
komunist filloi të regjistrohej falë shkrimeve të vuajtësve.

Shkrimet për burgun janë dëshmi të forta që shoqëria zakonisht 
refuzon t’i dëgjojë; pra përveçse janë mundësi për të rindërtuar 
komunikimin brenda individit, janë edhe premisë për ta shtrirë këtë rrjet 
komunikimi në shoqëri. Historia e burgut, edhe pse pat shumë dëshmitarë 
të drejtpërdrejtë: të burgosurit vetë, policët, oficerët, makinën e Sigurimit 
të Shtetit, prokurorë, gjykatës, roje burgu, infermierë burgu dhe familjarët 
e viktimave të përndjekjes, por edhe të vetë përndjekësve, ka mbetur 
vazhdimisht në kohë një fushë e minuar me heshtje. 

Shkrimet për burgun janë një kontribut për të vënë në vend copëzën e 
munguar të mozaikut, por janë edhe përpjekje për të rifituar një hapësirë të 
mohuar, për të rifituar dinjitetin, për t’u përballur me plagë të pashëruara 
për shkak të shpërfilljes institucionale dhe stigmës shoqërore, por edhe për 
të paraqitur një subjekt autentik, që përvoja e burgut e ka tjetërsuar duke i 

1 Fragment i shkëputur me lejen e autores, nga studimi “Shkrime për burgun”, UET-
PRESS, Tiranë, 2016, f. 53-83

2  A. BARBERO, Della memoria, në La saggezza del vivere, 21.
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goditur dikujt trupin e dikujt trupin dhe shpirtin. 
Pavarësisht nga gjinitë e ndryshme letrare që përdorin, në këto shkrime 

shquhen trajta përbashkuese lehtësisht të identifikueshme, që krijojnë një 
temë të re në letrat paskomuniste: shkrimet për burgun. Stili narrativ e 
më së shumti autobiografik, fton për refleksion, vetëdijesim, përgjegjësi e 
sidomos për ndërtimin e historive të bashkëndara.

Përzgjedhja e tre autorëve, at Zef Pllumi, “Rrno vetëm për me 
tregue”; Maks Velo, “Kohë anti-shenjë”; Visar Zhiti, “Rrugët e ferrit”, i 
është bindur kriterit të përfaqësimit dhe të funksionit shprehës që punët e 
tyre mbartin për temën e burgut politik: përndjekja, arrestimi dhe më pas 
dënimi me burgosje të gjatë, sipas nenit famëkeq 55/1 të KP për agjitacion e 
propagandë, atëherë në fuqi. Është anashkaluar trajtimi i “burgut ordiner” 
- term dhe realitet i pranishëm në autorët e marrë në shqyrtim - pavarësisht 
nga vetëdija, shqetësimi dhe bindja personale për rëndësinë e shkeljes së të 
drejtave themelore njerëzore në të dyja konceptimet për burgun.

Nëntema të tjera strehohen në kryetemën e këtyre shkrimeve: koha në 
burg, frika, shënjimi i trupit nëpërmjet punëve të rënda dhe torturës fizike, 
marrëdhënia mes privates dhe publikes, anulimi i sferës private dhe ekzaltimi i 
pushtetit të publikes deri në zhveshjen dhe zhbërjen e njeriut nga çdo përmasë 
intime. Ky copëzim i botës së brendshme të individit shihet si përpjekje në 
skajet e absurdit për ta zhvendosur njeriun nga niveli njerëzor në atë shtazor.

Problemet e panumërta që karakterizojnë vendet e ish-bllokut komunist në 
vitet që pasojnë vitin 1989 kanë një emërues të përbashkët: bashkëpunimin me 
heshtjen. Në kontekst shqiptar shkrimet për burgun janë një kontribut madhor për 
hapjen dhe emancipimin e shoqërisë shqiptare, janë dëshmi se liria është e mira 
që nuk mund të merret e mirëqenë, kur në themel të saj nuk qëndrojnë respektimi 
i çdo të drejte njerëzore, dashuria dhe misioni për t’i shërbyer njëri-tjetrit. 

***
Përvoja e burgut është shumëfaqëshe. Domethëniet e ndryshme që 

ajo merr varen nga epokat historike të cilave u nënshtrohet kjo përvojë. 
Prandaj, shkrimet për burgun politik nën regjimin komunist si kryetemë 
letrare janë rezultat i shtresëzimeve të një shumësie të papërcaktuar 
ndjesish, përvojash e marrëdhëniesh: “S’do ta kisha besuar se mund të 
bëhej poezi kjo materie, arrestimet, qelia, minjtë, hetuesia, frika, flokët e 
qethur, supa me policë etj., etj.”3 

3 V. ZHITI, Rrugët e ferrit, f. 266.
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KOHA	NË	BURG

Në murin e WC-së ishin shumë shkrime, pothuej të gjithë emna e data 
të gërryeme në mur me prangat e duerve. 
Rrno	vetëm	për	me	tregue, at Zef Pllumi

Kalendarët e birucave nuk korrespondojnë me asnjë kalendar tjetër. 
Janë të vetmet kalendarë personalë në botë. 
Kohë	anti-shenjë, Maks Velo

Në birucë s’ekziston koha, s’ka të tashme, por limonti pikëlluese, 
gjendje rënie-të-fikëti. 
Rrugët	e	ferrit, Visar Zhiti

Koha në shkrimet e burgut është një ndër nëntemat e mëdha, e denjë 
për një ndalesë. Koha në burg është një fragment i grisur nga rrjedha 
normale e kohës lineare, i cili krijon një qark të mbyllur pa kurrfarë lidhjeje 
me të kaluarën e të ardhmen; një e tashme e përhershme e një lloji krejt të 
veçantë, e përçudnuar, një rikthim ciklik kërcënues.4

Koha në burg përvetësohet nga i burgosuri si kohë gjithmonë e tashme, 
që kurrë nuk i kalon së shkuarës. Këtë e ilustron me art autori Maks Velo 

4 “(...) Dom Nikollë Gjini nga Suma e Pultit, burrë në moshë të kalueme, por me shën-
det të mirë. Në janar të vjetit 1987, fill mbas vitit të ri, me nji fletore të zakonshme 
që e bleu në dyqan të burgut, punoi një bllok të vogël xhepi, të cilin donte ta për-
dorte edhe si kalendar. Në secilën faqe kishte vû datën e ditën e çdo jave, shkrue 
me laps. Në nji kohë kur ai nuk ishte aty, i burgosuni përbrí, nji spiun i komandës 
ia kishte kontrollue bllokun e mandej e kishte akuzue se në kalendar ai ka shënue 
edhe ditën e Pashkëve. (...) Dom Nikollës i gjetën at bllokun e vogël-kalendar, ku në 
nji ditë të diele të prillit kishte shkrue edhe gërmen “P”.. - Z. PLLUMI, Rrno vetëm 
për me tregue, 669; “Kalendarët e birucave nuk korrespondojnë me asnjë kalendar 
tjetër. Janë të vetmet kalendarë personalë në botë. Nuk kanë lidhje me Era, Peran-
dori e Zotër, janë një Erë e veçantë, Era e hetuesisë. Ato fillojnë me ditën e arresti-
mit të secilit dhe ndërpriten papritur, njëri është çuar në kaush, tjetri është nisur për 
spital, dikush është marrë për t’u ekzekutuar. Aty mbarojnë kalendarët pa vazhdim. 
Nuk janë veçse një copë kohe e prerë”..- M. VELO, Kohë anti-shenjë, 133; “Po 
kisha ftohtë. Ishte i ftohti im apo kish ardhur dimri? Pashë vijat e zhgarravitura me 
bisht luge në dysheme e mur. Ah, është dita e dytë e dimrit dhe unë kam ditëlindjen, 
jam fare i vetëm, aq më keq i arrestuar, mërmërita. Ç’datëlindje! Deh një si ciatje. 
Minjtë, po ku janë, që ...”, -V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 26.
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në Kohë anti-shenjë, ku përdor një kontrast të gërshetuar të kohëve të së 
shkuarës (për fantazitë) dhe të kohës së tashme për përshkrimin e përvojës së 
burgut, pavarësisht së në momentin kur shkruan, është kohë fizike e tejkaluar:

Një prurje emrash, emërtimesh, shprehjesh për ngjyrat më erdhën papritur. 
Ishin rrëmbyer nga ajri, qielli, pyjet, fushat dhe ishin renditur në paletën 
popullore të ngjyrave. Mu shfaqën përkarshi në murin e birucës si njolla të 
gjalla që filluan të lëvizin, të përziehen. Pas kaq muajsh të një grijeburgu, 
jeshilvjellëse dhe të zezëkrimi pashë ngjyra transparente fluturuese që 
përmbytën dhomën time. (...) dhoma e hetimit është bosh krejt e zhveshur. 
Një volum bosh, si një mendim i gërryer. Ky boshllëk është simbol i sistemit. 
Një sistem që ka frikë nga vetja, që ka frikë mos var-vetvehte.5

Këto “kërcime” nga e kryera në të tashmen, edhe brenda përbrenda të 
njëjtit tekst, duke ruajtur kohezionin pavarësisht nga thyerja e kohës, janë 
një gjetje stilistikore që dëshmon përjetimet e kohës së shkuar në burg si një 
kohë e tashme e përhershme, e cila është jo vetëm koha e rrëfimit, por edhe 
prova e një kohe që rikthehet nga nënvetëdija pa pyetur fare. Përdorimi i 
kohës së tashme është edhe një përpjekje për të përfshirë të tashmen tonë në 
të kaluarën e dikujt - të vuajtësit - për të na bërë më empatikë me vuajtjen e 
tjetrit. Ritmet në burg shkoqen në bazë të tingujve, sipas të thënave të njerëzve 
që kanë kontakt me jashtë, nga brimat dhe heshtimet e altoparlantëve që 
transmetojnë drejtpërsëdrejti gjyqet, nga brohoritjet e popullit gjatë gjyqeve, 
reflekset e kushtëzuara që krijohen nga “toaleti i mbramjes” apo “i mjesit”. 
Koha matet me orën e çajit të darkës apo me leximin e veprave të Enverit 
nga ora 9-11 në burg të Zejmenit: “Asnjë shenjë nuk kishim me kuptue në 
cilën kohë të ditës jemi. Vorfnia ishte e gjithanshme. Jetohej vetëm me të 
kaluemen e vetvetes, dhe pa asnjë shpresë për të ardhmen”.6 

Paskësh qenë mbasditja e këngëve. Apo kish mbërritur mbasdite 
tjetër? Qe bërë nesër apo pardje këmbëngulëse? Nga ikën koha kur 
edhe ajo është e arrestuar? Pse s’vjen hetuesi të më marrë në pyetje, 
ta mbyllim këtë djall proces, e ndërkohë i druhesha gjyqit. S’i besoja 
atij, do të ishte një farsë tragjike. Në birucë s’ekziston koha, s’ka të 
tashme, por limonti pikëlluese, gjendje rënie-të-fikëti.7

5 M. VELO, Kohë anti-shenjë, 128-129.
6 At Konrad GJOLAJ, Gja e pabesueshme, në Antologjia e plagëve, f. 157.
7 V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 87.
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Koha në burg “pjek” një emergjencë antropologjike: zvetënimin dhe 
tjetërsimin e njeriut. Çoroditja që shkakton mungesa e orientimit, humbja e 
pikave të referimit në kohë dhe në hapësirë krijojnë një “kulturë oraliteti” 
në burg, që nuk mundëson regjistrimin me asnjë mjet të kalimit të kohës, 
përveçse me “të thënë”. Nevoja për të tejkaluar oralitetin e burgut - diktuar 
ky edhe nga barrierat që vendos mungesa e materiales, qofshin këto edhe 
mjetet më bazike për të shkruar: letër, laps - dhe frika e tjetërsimit deri 
në përhumbje ndezin një hapësirë krijueshmërie te i burgosuri që të gjejë 
doemos mënyra alternative për ta ngulitur kohën: 

... por shumica ishin gërvishtje të vogla 2-3 cm të gërvishtura rresht, me 
bishtin e lugës. Ishin kalendarë. Secili kish zgjedhur një parcelë. Njeri lart, 
sa më lart që të ish i sigurt, tjetri poshtë afër dyshemesë, dikush respektonte 
shenjat e të tjerëve dhe gjente me ngulm një vend të pa gërvishtur më parë, 
kurse ai tjetri nuk kish pyetur dhe kish filluar kalendarin mbi buzët e një 
portreti, pikërisht aty ku ish shënjtërimi i femrës, buzët. Kish që e mbanin 
gjatë muajve vijëzimin horizontal dhe drejt, të tjerë shkonin teposhtë ose 
përsëlarti sipas gjendjes së tyre morale në hetim.8

Këto shënime në mur a kudo tjetër me mjete rrethanore kthehen në 
“rezerva ushqimore” që depozitohen në hambarin e kujtesës dhe shërbejnë 
për t’i qëndruar zvetënimit që vjen si rrjedhojë e izolimit të trupit dhe e 
përdorimit të tij si instrument torture për të zotëruar edhe shpirtin.

FRIKA	SI	PROGRAM

Sigurimi i Shtetit, tashmâ me nji përvojë të pasun, e kurthe tinzare, 
rrena e tradhtí, i kishte ngulë çapojt në çdo tru shqiptari e, si një 
përbindsh i tmerrshëm, këpuste çdo fije shprese që mund endej për 
andrrën e lirisë. - at Zef Pllumi

Për të jetuar në socializëm duhet ngrënë tmerr në vend të bukës, 
vetëm kështu mund të kapërdihej ky sistem shoqëror. Dhe tmerrin e 
prodhonte HETUESIA. Prandaj kjo godinë e veçuar, në periferi të 
kryeqytetit është godina më e rëndësishme e shtetit. - Maks Velo

8 M. VELO, Kohë anti-shenjë, 133.
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Nusja mes këngëve kapërceu pragun e shtëpisë dhe po në atë çast 
dhëndrit i hodhën prangat. A nuk e arrestonin dot një javë më parë a 
të nesërmen? Ose kurrë? Agjitacion e propagandë ishte akuza ndaj tij. 
Ndërsa shteti po ushtronte terror ndaj qytetarit, mu në mes të gëzimit 
të dasmës. Ka këtu një ligësi të skajshme, jo vetëm krim. - Visar Zhiti

Ngjallja e frikës dhe e terrorit qysh në orët e para të pushtetit komunist 
ishte një ndër programet më efikase për të copëzuar dhe nënshtruar masën. 
Praktikat e pashoqe dhe instrumentet për të frikësuar popullatën ishin të 
një egërsie që paralizonte çdo përpjekje të njerëzve për t’i bërë ballë 
njerëzisht asaj. Me shpalljen e “armikut të popullit” - borgjezi, kulaku, 
tregtari, intelektuali që ka studiuar jashtë - nxiteshin, justifikoheshin dhe 
legjitimoheshin praktikat e dhunshme si një nevojë për të luftuar armikun e 
popullit. Mbas identifikimit të “armikut të popullit” dhe shpalljes së luftës së 
klasave, secili qytetar kishte një arsye të mirë për të urryer dhe për të pasur 
frikë “tjetrin”, kurse partia me anë të kësaj metode siguronte miratimin e 
masës së gjerë, por edhe promovonte në gjirin e shoqërisë një nënstrukturë të 
mbikëqyrjes shoqërore. Pavarësisht nga pasurimi me elemente kontekstuale 
shqiptare, këto modalitete u huazuan nga praktikat sovjetike: 

Urrejtja na ofron ambientin më të mirë në të cilin të mund të kultivojmë 
frikën. Karakteristika më e rëndësishme e epokës së Stalinit ishte futja 
e frikës si një element i detyrueshëm në jetën e çdo qytetari sovjetik. 
Frika kultivohej jo vetëm në procesin e edukimit ideologjik, por 
përgjatë gjithë edukimit, qysh në moshë të hershme. Njerëzit që ishin 
angazhuar në veprimtari kulturore luanin një rol të rëndësishëm në 
përhapjen e urrejtjes dhe kthimin e saj në virtyt.9

Frika dhe urrejtja janë dy elemente që mbështetën dhe ushqyen luftën 
e klasave.10 Shkrimet për burgun i kushtojnë një hapësirë domethënëse 
9 Mikhail HELLER, Cogs in the wheel. The formation of soviet man, Alfred A. Knopf, 

New York, 1998, 100-101.
10 “Nën drejtimin e tij (flitet për G. T.) lufta e klasave mbërrijti kulmin. Të burgosunit 

nuk guxojshin me folë mâ mes vedit, sepse gjithshka përgjohej, gjithshka shpifej”, 
-Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 575; “Puna juej asht e çuditshme; si nuk e 
kuptoni se kjo asht lufta e fundit mbi dhé. Proletariati asht faza mâ e përparueme e 
shoqnisë njerzore. Mbas nesh nuk vjen kush tjetër, përveç fëmijët tonë”, -Z. PLLU-
MI, Rrno vetëm për me tregue, 479; “Aty Mehmet Shehu bërtet me histerizëm se ata 
që bëjnë në shtëpitë e tyre piktura abstraksioniste janë hipokritë e frikacakë, kan-
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provës së ekzistencës së luftës së klasës dhe pasojave të saj në burg. 
Artificiale në thelb, lufta e klasave bëhej e njëmendtë sapo perceptohej 
si një mënyrë për mbijetesë mes vetë të burgosurve. Ndërsa autoritetet e 
inkurajonin si një instrument shumë efikas për fragmentarizmin dhe deri 
asgjësimin e solidaritetit që mund të krijohej në burg. 

SOJI	I	SPIUNIT

Të burgosurit ndiheshin të gjithë të kërcënuar, pasi te secili, edhe 
te shokët e besuar deri pak më parë, shihnin spiunët dhe përgjuesit. Kjo 
krijonte përçarje e deri konflikte vdekjeprurëse mes të burgosurve. Sipas 
dëshmisë së at Zef Pllumit, partia nëpërmjet të besuarve të vet: “vuni në 
jetë programin e tmerrshëm të luftës së klasave në burg”:

Ç’ish ajo? Nji përçamje vdekjepruese për të burgosunit. Kampi i të 
dënuemve u nda në dy çeta ku në të parën hijshin ata të rrugës së 
“riedukimit” dhe në të dytën ata që nuk mund të hinin në atë rrugë 
dhe që përfaqësonin“reaksionin”.Veprimtaria e të parëve ishte 
“informacioni” ose “shpifja” si dhe pjesëmarrja ndër “aktivitetet 
kulturalo-shoqnore edukative” që organizonte komanda”.11

didatë për rrufjanë politikë … asnjë mëshirë për zëdhënësit e armikut të klasës … 
rroftë diktatura e proletariatit”, -M. VELO, Kohë anti-shenjë, 69; “- Unë jam diplo-
muar për gjuhë letërsi, më duhej të merresha me librat. - Që porosit Partia. Sepse 
shpesh helmi borgjezo-revizionist është i sheqerosur, jo, jo shpesh, por gjithmonë. 
Ç’mendoje ti? - Mendoja se mund t’i bëja ballë. - Edhe biografisë sate? Gjyshin 
të shpallur kulak. E atij gjyshi ti m’i bën poezira, - më ndërpreu ai hakmarrës, - i 
thua: Çohu, mos fli, kam frikë se mos nuk zgjohesh më. - Njerëzore është. - Është 
thirrje që të ngrihen klasat e përmbysura, - sokëlliu, - një xhaxha e ke të vrarë. (...) 
Po babai? - u çorr hetuesi për të prishur barazinë që iu duk se vura unë. Dhe e afroi 
turirin mbi mua, gati cikshëm, siç i pëlqente, që të krijonte kështu dykokësinë mon-
struoze ballë për ballë me armikun e klasës”, V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 46.

11 “Hamdi Fallani ishte njeri shumë i respektuem, prandej kishte edhe shumë miq. 
Atê ditë ai shetiste n’oborrin e kampit, krejt i vetmuem, sepse nga shkaku i “luftës 
së klasave” ai mund të konsiderohej si zâdhanës i të burgosunve politikë dhe mund 
transmetonte mesazhe lirije. Atê ditë ai shetiste krenarisht i vetëm n’oborrin e 
kampit dhe, na miqt e tij, nuk kishim guxim me i u afrue, por shetisnim paralel 
me tê. N’atê kohë erdhi G. T., kryetar i Këshillit të Riedukimit. I u avit dhe i tha: 
- Shoku Hamdi, ti nesër lirohesh. Duhet të kesh parasysh se Partia ... - Ndigjo or 
maskara, - i u kthye Hamdiu. - ndigjo mirë ç’po të them. Kam mbajtur Ramazan për 
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Shteti kishte nevojë edhe për instrumentet e veta për të depërtuar 
në mënyrë sa më kapilare në jetën e secilit të burgosur. Përveç aparateve 
shtetërore që e bënin këtë punë “institucionalisht”, kishte edhe një soj tjetër, 
të painstitucionalizuar, por që me zell i shërbente shtetit me informacione, 
e në mungesë të këtyre, me shpifje. Këta ishin spiunët që edhe në burg 
nuk mungonin: “Spiunët e shtruar në infermieri, në ato ditë dhe net të 
rehatshme, pallë ariu me të vërtetë, gjatë dergjjes në shtrat, të gjithë pa 
përjashtim, kërkonin ta lexonin Enver Hoxhën. Ai është bar shërues”.12 

Në Shqipërinë komuniste, as si qytetar i lirë, e aq më tepër i burgosur, 
nuk ekzistonte një zonë neutrale ku njerëzit të mos ishin nën mbikëqyrje. 
U shpikën një sërë strategjish e teknikash, nga më të stërholluarat, për 
të mbikëqyrur dhe identifikuar personat e “përshtatshëm” që mund të 
pasuronin radhët e spiunëve jashtë dhe brenda burgut. Aderimi ishte herë 
vullnetar13, e herë të tjera u përdorën shantazhe nga më të ulëtat. 

29 ditë. Si ta merr mendja ty se do ta prish Ramazanin në ditën e fundit tue ngranë, 
me nder me thanë, nji mut? Ik e mos të shoh! Zhduku! (…) Ky asht nji episod i 
fillimit të Luftës së klasave mbrenda burgut, të cilën mâ vonë do ta ndeshim ndër 
pamjet mâ të tmerrshme të saj”, -Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 576; “Çdo 
i burgosur kish arkivin e tij të kundërspiunazhit. Por ky ishte një arkiv fantazëm, 
bazohej në kujtesë dhe nuk kish asgjë të shkruar. (…) Dhe burgjet më bëheshin se 
ishin një kuvend gjigand që gjykonin spiunët. (...) Por trimat i bënin ekzekutimet 
hapur, si Qaniu, që goditi në mes të ditës në oborr M. Blushin. Isha ulur në stolin e 
akacieve, afër rrojtores kur Qaniu iu vërsul. I kish dalë dëshmitar për ta ridënuar në 
kamp. Qaniu i binte në kokë, sqepari kthehej si ngulej në mish, kërcente nga kocka, 
gjaku rridhte tumba-tumba, ai u mbulua i tëri, ecte duke u lëkundur dhe Qaniu vup-
vup. Pastaj ndaloi, e zuri gjaku”, M. VELO, Kohë anti-shenjë, 163; “Në dhomën 
ngjitur, por me derë tjetër e çarçafë të varur, ishin renditur disa shtretër, më të mirë 
se fjetoret tona. Nuk mund të shtrohej kushdo. S’varej dhe aq nga sëmundja e sa 
rëndë ishe. Por nga komanda, sa i shërbeje asaj. Provokatorët, ata që i çonin nëpër 
biruca për të rrëmuar ata që do të dënoheshin a ridënoheshin, për t’u zhvatur sekrete 
a për t’u dalë dëshmitarë të rremë, me t’u kthyer nga shërbimi i poshtër, i shtronin 
menjëherë në infermieri për ta rimarrë veten mbas tërë asaj sfilitjeje në qelitë e 
ftohta, ku kishin vuajtur njëlloj a më shumë se ai që do të provokohej. Ndodhte të 
zbuloheshin dhe të shembeshin në grushte nëpër qeli e pastaj në dajak nga hetuesit, 
pse nuk u treguan aq inteligjentë dhe u zbuluan …”, V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 365.

12 V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 365.
13 “Konviktorët perveç akteve të dhunës kundra pjesës tjetër të rinisë, zhvillojshin 

edhe spijunimin ose mâ tepër shpifjen: delshin dishmitarë në rrenë. Kështu ata, 
vetëm në këtë mënyrë, pregatiteshin për me pasë në dorë n’nesret jeten kulturore, 
shkencore e artistike të popullit shqiptar: pregatitja mësimore nuk kishte aq randsi: 
tjerat i dinte Partia”, Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 168; “Ai (Myfiti) 
ishte i sëmurë. Kish sëmundjen e spiunimit, këtë gjë ia kishte infektuar komunizmi. 



15▪ albanologji - RAFAELA MARTETA

TRANSFERIMI	I	BURGUT	JASHTË	TIJ

Burgu nuk ndalonte dhe ndëshkonte thjesht trupin e të dënuarit, pasi 
jo pa qëllim, autoritetet kujdeseshin që ky ndëshkim i trupit të transferohej 
dhe të bëhej i ditur edhe jashtë burgut. Rasti më i mirë ishin vizitat e 
familjarëve14 apo pjesëmarrja e qytetarëve në gjyqe publike.15 Kjo do të 
shërbente si një praktikë parandaluese dhe paralajmëruese për këdo që nuk 
kishte mend në kokë t’i bindej regjimit. 

Tani këtë të sëmurë nuk e donte më. Dhe operativi nuk i pranonte informatat e tij. 
Sëmundja e tij ishte një delir”, M. VELO, Kohë anti-shenjë, 164.

14 “Të dielën e parë filluen takimet me familjarët. Si rregull i Burgut të madh ishte 
takim ndër dy hekura për dy minuta çdo dy javë. Zakonisht na thirrshin me tellall 
nga pesë e pesë, mëvarej simbas turmës së familjarëve e nganjiherë takonte mâ pak. 
Ajo ditë e takimit të parë kje nji tmerr për gjithë qytetin e Shkodrës: familjarët nuk 
i njihshin njerëzit e vet dhe thërritshin: un due filanin, ndersa këndej hekurash jepej 
pergjegja: un jam. (...) Atëherë fillonte nji kujë e nji vaj. Dy minutshi fillonte e mbar-
onte me tmerr (...), Z. PLLUMI, Rrno vetëm per me tregue, 20; “Po mendjen e kisha 
te porta, pashë që mamanë dhe motrën nuk i lejuan të hynin, megjithëse gjyqi ish 
publik. Lidhja ftonte artistët po nuk u kish çuar ftesa familjes, këtë nuk e kish bërë as 
gjykata. I lejuan të hynin vetëm mbasdite, pikërisht kur nuk doja. I lejuan të hynin në 
çastin kur u dha vendimi vetëm e vetëm që t’i terrorizonin. (…) dhe nga ana tjetër e 
kisha mëndjen aty në ata sytë e tmerruar të mamasë dhe motrës që vetëm për një çast 
i pashë në shkallë … duhet të bëj çmos të buzëqesh kur të dal, ato do të jenë aty … 
duhet t’iu jap kurajo, këta të gjithë duan të më shqyejnë, për këtë punë janë mbledhur 
…”, M. VELO, Kohë anti-shenjë, 150; “(…) te nënndarja ime kam gjetur ushqime 
tepër, që s’janë të burgut: djathë, sheqer, ndonjë panine …! Polici më jep cigare, 
racionin sipas radhës. Ai e hap sportelin dhe m’i lë në anën time, përkëtej. Kush m’i 
ka sjellë? Veç familjes sime dhe Zotit s’kam tjetër. Ata, ata kanë ardhur prapë, e di, 
vetë po hanë më pak, po harxhojnë nga kursimet e jetës, prindërit po i lënë pa i marrë 
barnat e tyre, që unë të mos bie e, kur mbërrijnë këtu, u thonë: S’lejohen takimet pa 
dalë në gjyq e kthehen pa më parë, të pikëlluar, kurse me mua se ç’nëpërdhëmbin … 
ishin, por … Më vjen turp nga buka e tyre”, V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 26.

15 “Paraqitja e tij (Edison Gjergo) mbas katër vjetësh në sallën e gjyqit, mbushur me të 
ftuar artistë ish llogaritur mirë. Dalja ime mbas gjashtë muaj hetuesi dhe e Edisonit 
mbas katër vjet burg i tmerroi artistët në sallë. Gjyqet ishin dhe seanca tmerri për 
ata që i shihnin dhe dëgjonin”, M. VELO, Kohë anti-shenjë, 170; “Një rrapëllimë, 
si një sulm, revolucion province, më solli në vete. Qenë hapur dyert në fund të sallës 
së gjyqit, jo andej nga u futëm ne, dhe po vërshonin njerëz, me zhurmë, shtyheshin, 
sa më afër kreut mundësisht. (...) Ja, një grup i pikëlluar fëmijësh, nxënës të mi. 
Kokëulur, të urtë. Mbase besonin se makina qethëse e shtetit kishte ngulur dhëm-
bëzat e vet edhe te mendimet e mia, te metaforat, idetë, i kishte bërë zero dhe trutë”, 
V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 132.
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Një formë e zgjatimit të burgut ishte edhe sjellja e traumatizuar e 
personave që kishin dalë jashtë burgut, sepse me daljen nga burgu tre 
elemente e shoqëronin ish-të burgosurin edhe pasi ishte liruar: frika, 
heshtja dhe izolimi.16 Pra, roli shoqëror i burgut nuk kishte të bënte vetëm 
me ndalimin e “kriminelëve” dhe izolimin e tyre, por kishte të bënte edhe 
më një rol tjetër: atë të mbajtjes së gjendjes së frikës dhe të terrorit edhe 
jashtë burgut. Prandaj shumë bien dakord që Shqipëria në përgjithësi ishte 
një burg i madh: dënonte, por edhe i përdorte dënimet dhe të dënuarit si 
mënyrë paralajmëruese për dënimin e të tjerëve.

16 Pasi lirohet nga burgu At Zef Pllumi strehohet pranë Motrës Gjeorgjinë. E sur-
prizuar per lirimin e tij tre vite para kohës së caktuar e njeherësh e mallëngjyer e 
mirëpret at Zef Pllumin porsi një vëlla. I ngacmuar prej emocioneve për këtë ngjarje 
gati të pabesueshme, at Zef Pllumi të nesërmen në mëngjes herët i kërkon motrës të 
krijojë kushte për të çuar një meshë: “- Mos u ban merak se i kam të gjitha, por po 
shkoj më thirrë edhe dy-tri shoqe të mija besnike e ti mos u mërzit deri sa të kthej. 
Kur e fillova Meshën, zemra m’u çue peshë. Më rrethuen gjithfarë mendimesh. 
Ato katër grá që luteshin nën zâ, mos me i përgjue kurrkush, ai terr i nades, para 
agimit, ato dhoma t’ulta dhe t’errta, ma çuan mendjen te vitet e para të krishtënimit, 
te katakombet ... e në ç’shekull jena sot? ... Pse Doktrina e dashunisë gjithmonë do 
të rrijë e strukun prej dhunës? ... Mister i madh i historisë njerzore … Kjava me lot 
ndër sy. Vetëm me vedi thashë: O Zot! E kur do të vijë fundi i kësaj bote?!”, -Z. 
PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 712; “Kur dola nga burgu, të gjithë miqtë dhe 
shokët e dikurshëm bënin sikur nuk më njihnin ... dhe unë bëja sikur nuk i shihja. 
Kisha perfeksionuar në maksimum një ecje në shikim të paqenë, në mungesë. Unë 
ecja, por nuk ekzistoja. Për këtë isha përgatitur që në burg. Hipokrizinë e shoqërisë 
dhe sidomos të artistëve e njihja mirë. Që të mund të jetonim ne, ish të burgosurit 
politikë duhet të respektonin një kod të përcaktuar mirë. Kushdo që të kishte qenë 
më përpara, tani, nuk ishe askushi. Je një qytetar i bardhë, një ish-qytetar, një shtetas 
i padëshiruar. Nuk i harroja fjalët e fundit në bisedën e gjatë me oficerët e Sigurimit, 
tre ditë para lirimit”, -M. VELO, Kohë anti-shenjë, 222; “Unë shpëtova, them, nëse 
shpëtova. Sepse kam frikë prej poezive të mia më shumë sesa nga shteti. Jo vetëm 
por t’i fshehur, por edhe për t’i bërë. Unë shpik përditë frikën time, prandaj dhe sytë 
më shkëlqejnë si me ethet e marrëzisë dhe, sa herë krijoj poezi, aq herë dal nga bur-
gu. Askush nuk mund ta vrasë dot pegasin tim të padukshëm, mua po. Le t’u ndodhë 
ç’t’u ndodhë poezive të mia, ato e bënë detyrën e tyre, më mbajtën gjallë si njeri për 
aq kohë sa qe e mundur. Më dhanë frymë me gojën e tyre, oksigjen … serumi im 
… Thesi im, qefini, brenda të cilit është një çantë e madhe lëkure. Lëkura ime”, V. 
ZHITI, Rrugët e ferrrit, 562.



17▪ albanologji - RAFAELA MARTETA

PRIVATJA	DHE	PUBLIKJA:	SHTETËZIMI	I	PRIVATËSISË

- Jo, mor djalë. Ti e din se gjuhët e hueja janë të ndalueme në burg.
- Leni marrinat e tyne, - më tha, - ata e kanë ndalue edhe Zotin e fenë. 
Po t’i ndigjojmë këta bâhena mâ shtazë se shtazët. - at Zef Pllumi

Nudoja ish njëfarë agjitacioni dhe propagande kundër shtetit. Ai që 
e pagoi isha unë që e kam të shënuar në ekspertizën e gjyqit dhe që 
m’i konfiskuan dhe më vonë i dogjën gjithë nudot që kisha në studio. 
- Maks Velo

Pse më ishin ndaluar cigaret, pse, desha të dija, aq më tepër që ato 
m’i dërgonte familja ime. T’i ka ndaluar hetuesi, më thanë, është 
çështje e tij. Cigaret e mia? Këtu s’ke asgjë ti ... - Visar Zhiti

Disa masa që u ndërmorën menjëherë pas çlirimit e orientuan thuajse 
menjëherë vendin drejt totalitarizmit: çdo e drejtë mbi pronën private i 
kalonte shtetit; të gjitha profesionet dhe profesionistët do të kalonin nën 
varësinë e drejtpërdrejtë të shtetit, i cili nga ana e tij, i rezervonte vetes të 
drejtën për të vepruar në mënyrë të pakufizuar dhe të pakushtëzuar. 

Megjithëse Parlamenti dekretoi, thuajse menjëherë, një ligj të ri për 
një sistem pluripartiak, në të vërtetë, në Shqipëri nuk u lejua asnjëherë as 
formimi i partive të reja e as organizimi politik i ndonjë tjetër natyre, pra, 
e gjithë fuqia përqendrohej në duart e Partisë Komuniste. 

Edhe Kushtetuta i garantonte vetëm formalisht të drejtat dhe liritë 
e qytetarit, sepse “në praktikë shumë nga këto të drejta do të mbeteshin 
formale, madje disa do të mohoheshin menjëherë. Kështu, mendimi dhe 
organizimi i lirë do të ndaloheshin e do të penalizoheshin, kurse prona 
private do të shkonte drejt kufizimit dhe eliminimit”.17

Këto ishin premisat që shteti të mos mjaftohej me përvetësimin me 
anë të shtetëzimit të të mirave materiale, por do të shpikte edhe sisteme 
për të shtetëzuar edhe jetën private të secilit qytetar të tij, me forma nga 
më të stërholluarat e çnjerëzoret. Përfitimi që do të merrte pushteti në 
fuqi, ishte riprodhimi i vetvetes përmes një sistemi kapilar kontrollesh dhe 
mbikëqyrjesh të gjithfarëllojshme, duke mbërritur deri aty sa të asgjësonte 
17 Xhelal GJEÇOVI e të tjerë, Historia e popullit shqiptar. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë 

Botërore dhe pas saj 1939-1990, Vëllimi i katërt, Botimet Toena, Tiranë, 2009, 176.
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sferën private. Jeta e çdo qytetari tashmë i përkiste shtetit dhe do të vihej në 
shërbim të ruajtjes me çdo kusht të formës së dhunshme që ky po merrte. 

Në spital, në gjyq, deri në intimitet kishte babëzi njerëzore për të qenë 
pjesëmarrës në dënim, në fatkeqësi, në sëmundje, në gëzim, në marrëdhëniet 
intime burrë-grua. Përshkrimi i skenës ku nëna dhe dy motrat e Maks 
Velos ishin strukur në një qoshe nën presionin e turmës publike, që kishte 
etje për dënimin e birit dhe vëllait, dhe lënia e tyre jashtë sallës së gjyqit 
është ilustrim i mësymjes dhe i përdorimit të jetës së tjetrit. Mësymja dhe 
ndërhyrja në privatësi nga ana e aparateve të shtetit gjen vend domethënës 
në shkrimet për burgun dhe shprehet së paku përmes tri modaliteteve: 

•	 Ndërhyrja në intimitet18

Rrëfimi i njërit prej të burgosurve, at Z.P: Të dytën (kritikë) ma banë 
për punë të grues. Un u njofta e u martova me nji jugosllave. Kam edhe 
fëmijë me tê. Kur u prishën marrëdhaniet politike me Titon m’u kërkue që 
ta ndajshem gruen si agjente. Un nuk pranova që marrëdhaniet familjare 
e të mijat personale të hyjshin në kallepin e politikës së Partisë. Nga kjo, 
grueja pësoi edhe kriza, të cilat i bajta me durim si fatkeqsi familjare (Z. 
PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 529).

•	 Ndërhyrja në lidhjet familjare e shoqërore19

18 “ - Nuk të pëlqenin femrat tona … (…) Ti … armik i degjeneruar ... dhe për këtë e ke 
dosjen plot. -Jo se refuzoja shqiptaret … zoti hetues … e keni gabim … pastaj këto 
janë punë personale …. - Personale po dhe shtetërore … t’i kemi të dokumentuara”, 
-M. VELO, Kohë anti-shenjë, 66; “Takimet speciale ... Të flesh një natë me gruan 
në dhomat poshtë, afër komandës, i ruajtur dhe i vëzhguar nga policia e burgut. 
Natyrisht, ketë të drejtë mund ta fitoje me punë sfilitëse e sjellje, por, përveç zilisë 
që ngjallin, edhe përgojohen. Unë të sjell gruan këtu? Bulëron dikush zëulët. Kurrë! 
Po këtu je ti! - I hidhet tjetri. Këtu le të mbetem, por gruan s’e thërres për të fjetur 
një natë këtej. Që, kur të dalë, të gjithë ta dinë ç’bëri. Po me burrin e vet, mbrohet 
tjetri. E pastaj? Ma ngacmojnë policët”, -V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 294. 

19 “Mbaj mend, Luciana Naraçin, ish-gruan time, e pyeta ku ishit që i dëgjuat gjithë 
këto që sipas jush m’i paska thënë mamaja. Ajo u përgjigj: duke zbritur shkallët, 
dera e kuzhinës ishte e hapur”, -M. VELO, Kohë anti-shenjë, 149; “Ndër to ishte 
edhe albumi familjar, i cili ish kontrolluar dhe ishin marrë disa fotografi që siguro-
jnë materiale prove në dosjen e akuzës. Dyshimet për fotografitë lindën që para tre 
vjetësh kur gruaja ime Luciana Naraçi së bashku me agjenten, Parime Ruçi, kon-
trolluan një mbrëmje sirtarët e fotografive dhe gjetën disa foto ku dukej mamaja në 
dasmën e mbretit Zog dhe një foto ku unë, katër vjeçar, nderoja me dorë të shtrirë 



19▪ albanologji - RAFAELA MARTETA

Nuk besoj se vdes kollaj komunizmi. Përbindëshi me shumë kokë. 
Doktori vazhdonte të thoshte me zë të ulët: - Këta barbarë trumbetonin 
miqësi popujsh, por i prishnin familjet e grave të huaja të martuara 
këtu. I konsideronin agjente. Dhe i futën burgjeve. Ndërsa atyre që 
ikën, dhe bëmë shumë mirë që i lamë, ngaqë s’u bënin dot gjë, ua 
burgosën burrat e mbetur ... (V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 363).

•	 Ndërhyrje në shkëmbimet epistolare20

Edhe letrat nga familjet tona ashtu i merrnim, të hapura, me zarfin 
të grisur në anë, sikur ta kishin brejtur minjtë, dhe pullën të shkulur 
se mos qe shkruar aty ndonjë gjë e dyshimtë. Përpara nesh, letrën e 
familjarëve tanë, fjalët prekëse, i kishin lexuar ata, komanda. E ndieja 
vështrimin e censurës mbi rreshtat, sikur të kishin ngulur sipërthi një 
fill të vogël telash gjëmborë. M’i shponin sytë (V. ZHITI, Rrugët e 
ferrit, 368).

Asgjësimi i sferës private synon copëzimin e individit, shpeshherë 
as dashuria nuk është një histori zemrash e trupash mes dy personave 
dhe përpjekjet për të shthurur çdo grimcë intimiteti, janë përpjekjet për të 
copëzuar kohezionin personal e ndërpersonal.

Vetëdija se shteti mund t’ia behte ditën dhe natën për të konfiskuar 
letra, libra, ditarë janë një paraburg, që paraprin në shumë raste burgun 

si balilat”, -M. VELO, Kohë anti-shenjë, 221; “Mbas nja tri ditësh, po vjen Kryetari 
i Këshillit e qesh e njesh më thotë: - Ti do ta kesh marrë vesh se ka ikë nusja e Kin 
Marashit, ajo Sosja, gjatë dasmës, ndërsa këndohej e pihej raki. Mendohet se do 
ketë pasë lidhje me ndoj djalë të rí, me të cilin kanë ikë e janë arratisë. Asht dhanë 
alarmi tanë pushkatarëve dhe vullnetarëve, e në mënyrë që të mos e kalojnë kufinin. 
- Ajo mirë paska bâ që ka ik, po ç’punë ka shteti e ç’punë keni ju? Ne kjoftë se ajo 
paska ikë me nji djalë të rí? Ju a thoni që rinia ka të drejtën e saj? Ç’u duhet ju që kê 
merr ajo e kah shkon?”, -Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 382. 

20 “Ramë dakord që propozimet tona me ia dërgue Papës dhe vetëm ai me i zgjedhë. 
Kush e dërgon letrën në Vatikan? - e pyeta. M’u përgjegj se me rrugë shtetnore. M’u 
zotue në nderin e tij personal, me betim solemn, se gjithsaherë që të kishim nevojë 
me i dergue këto proprozime në Vatikan, te Papa, t’ia paraqitshim Kryeministrisë 
dhe ato do të mbërrijshin me rrugë shtetnore”, -Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me 
tregue, 289; “Po kjo kartolinë armiqësore dërguar poetit armik Frederik Rreshp-
ja? - Hetuesi tundte një kartolinë, e vetmja gjë me ngjyra aty, që nga ajo dhomë 
shkretane, në korridorin e gjatë dhe të errët e deri te biruca jote”, V. ZHITI, Rrugët 
e ferrit, 54. 
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real. Kjo bashkëjetesë me frikën e mësymjes dhe të pushtimit të papritur të 
sferës private ishte një presion shumë i madh për të gjithë, por që për disa 
rezultoi fatal. Pat prej atyre që u vetëshkatërruan përmes autocensurës së 
punimeve. 

Kur Sigurimi më konfiskoi veprat mori edhe nudon e Paços, besoj se e 
kanë thyer. Ka mundësi që edhe kjo të ketë qenë shkaku që e detyruan 
skulptorin të thyejë vetë tërë nudot. Sekretari i Lidhjes, Kujtim Buza e 
thirri dhe si e kritikoi rëndë, e “këshilloi” t’i thyente tërë këto vepra 
që sjellin “degjenerim”. Paçoja me sa duket u tremb shumë, shkoi në 
studio dhe masakroi veprat e veta. Ishin mbi tridhjetë vepra nga më të 
bukurat e skulpturës sonë. Kjo e dërrmoi përfundimisht. Deri sa vdiq, 
ai nuk e mori dot vehten, se nuk ia falte vehtes që shkatërroi veprat më 
të bukura. Që ta kontrollonte më mirë Lidhja dhe sigurimi i futën në 
studio dhe një skulptor tjetër G. H, që ish agjent i Sigurimit, një nga 
agjentët më aktivë.21

Në raste të tjera, vetëçensurimi ishte parashkalla për gjestin tjetër 
ekstrem: vetëvrasjen si akt final i mungesës së rrugëdaljes dhe çlirimi prej 
makthit të burgimit të sigurt.

E kuptova që do të më arrestonin. Herë mbas here më ndiqnin. 
Atmosfera ishte e rëndë. Në Librazhd ishin pushkatuar dy poetë, Vilson 
Bloshmi dhe Genc Leka. Në Baldushk u pushkatuan dy fshatarë, (njëra 
femër) dhe u dënua një grup i tërë, sepse ishin helmuar aksidentalisht 
njëqind lopë. Isha si në alarm. Ndjenja e vetëmbrojtjes më ish zgjuar 
si e një kafshe. Ajo që më vinte shpesh në mend ish vetëvrasja. Ajo i 
zgjidhte të tëra. Llogarit efektin, ndofta do ju vijë keq kur të dëgjojnë 
se vrau veten dhe do t’i lënë rehat babanë, motrat, vëllanë.22

SHËNJIMI	I	TRUPIT

“Shëtitja” që na ofrojnë shkrimet e burgut nëpër skutat që vetëm ato 
dinë të nxjerrin në dritë, na imponon një ndalesë të detyrueshme te zëri 

21 M. VELO, Kohë anti-shenjë, 55.
22 M. VELO, Kohë anti-shenjë, 88.
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“dhunë”, qoftë kjo verbale23 apo fizike, pasi asnjëra nuk ia ka lakmi shoqes 
larminë e metodave të torturës. Qoftë edhe vetëm përshkrimi i privimit 
prej nevojave fiziologjike - Ah, zotni Dul, ju nuk jeni njerz! E si i pengohen 
nji njeriut ose edhe nji shtasës nevojat fiziologjike për 30 orë?24 - është i 
mjaftueshëm për të paraqitur fuqinë e antinjeriut mbi njeriun. Ky antinjeri 
që paradoksalisht kishte ambicie të ishte njeriu i ri, kishte si karburant 
një urrejtje që ushqehej sistematikisht me gjak, thuajse kishte nevojë që 
nëpërmjet kësaj të afirmonte ekzistencën e tij, por në të njëjtën kohë edhe 
besnikërinë e tij, e dalëngadalë, përkatësinë e tij në një status tjetër, atë të 
shtazës.25 Në një panoramë aktesh çnjerëzore që përfshin rojet e burgut, 
ushtarët, policët, oficerët e deri te hetuesit; dëshmitë, të cilat shpeshherë 
akuzojnë emra të përveçëm shprehin:

•	 sistematicitetin e dhunës dhe intensitetin e egërsisë së saj26:

U hap porta. Vërshuan policët. Pastaj ushtarët duke mbajtur kazanë 
të mëdhenj. Si? Kanë sjellë supë për të rrethuarit e uritur? Vërtet u bë 
kaq zemërmirë komanda? Kazanët ishin plot me pranga dhe gjithë të 
burgosurit i lidhën dy e nga dy, dorë më dorë, te sheshi. Filloi rrahja 
e të pranguarve. Shkopinj gome, këpucë me gozhdë, dru, grushte 

23 Koço Josifi - at Zef Pllumit: “Dëgjo Zef, nuk e dij pse të mbron drejtoria e Shko-
drës, mbasi ti meriton që ta thyenim ne kokën atje në Tiranë ...”, -Z. PLLUMI, Rrno 
vetëm për me tregue, 521; “Po ashtu thua ti, i poshtër! Që na nxehesh këtu! Apo 
rebelë ju, poetët! S’të mbajnë nervat, ngaqë e di se je fajtor. Armik, agjent i poshtër! 
Jemi të pakënaqur me ty, mosmirënjohës, bukëshkalë. Ta zbërthyem poezinë me 
specialistë e kritikë të shquar, me poetë. Ato janë mina kundër sistemit, që, për fat, 
po plasin në duart e tua e ty do të të vrasin”, -V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 43; “Meg-
jithëse termi Armik në krahasim me shprehjen Element Shoqërisht i Rrezikshëm 
duket shumë më i ashpër çuditërisht mua më tronditi shumë shprehja në fjalë. Kur 
hetuesi më tha për herë të parë … Ti je element i rrezikshëm dhe më vonë shtoi dhe 
kompletoi: Ti je element shoqërisht i rrezikshëm, unë u trondita, u fyeva dhe pro-
testova. Kjo fyerje nuk më është zhdukur akoma, sepse impresioni fillestar ka qenë 
gërryes”, -M. VELO, Kohë anti-shenjë, 180.

24 Z. PLLUMI; Rrno vetëm për me tregue, 95 
25 “Kur njerëzit duen me përbuzë nji shoq të vetin i thonë “shtazë”, -Z. PLLUMI, Rrno 

vetëm për me tregue, 627.
26 “Mbas nji ore u ndigjuen persri ecje të zhurmshme nëpër korridor: u ndalën te dera 

jonë. Hynë mbrendë tre vetë. Kishin nji sahan me krypë. Na hypën përsipër dhe 
përdhuni na mbushën gojen me ka nji grusht krypë, mandej u kthyen në punë të 
vet”, -Z. PLLUMI, Rrno vetëm per me tregue, 121.
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sampistësh, qëllonin ku të mundnin, pa pyetur për sy e nofulla, e 
thyerje kokësh (V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 350).

•	 paparashikueshmërinë e llojit të torturës27;
•	 bashkëpjesëmarrjen në torturë (disa kundër njërit).28

Të gjitha këto tortura shtesë, që ishin rrjedhojë e “natyrshme” e 
privimit të lirisë në burgjet shqiptare, e çnjerëzojnë “tipin antropologjik” 
të shekullit XX. Racionimi i ushqimit, privimi seksual, goditjet, e sa e sa 
të tjera nuk ishin rrjedhoja të padëshiruara të të qenit të privuar nga liria; 
përkundrazi, ishin tortura të paramenduara, që stërholloheshin çdo ditë nga 
vullneti dhe dëshira individuale e çdo personi që kishte tagrin të ushtronte 
pushtetin. 

Sipas Foucault, përdorimi i trupit si instrument, në kushtet kur njeriu 
është zhveshur nga çdo liri tjetër, është një përpjekje për të zotëruar edhe të 
mirën e fundit që i ka mbetur të burgosurit, trupin: “një pasojë e padëshiruar, 
por e pashmangshme e ndalimit”.29 Shënjimi i trupit nëpërmjet privimeve, 

27 “Roja qeshi me të madhe, iu afrua, i këputi një shkelm në qafë me këpucën e rëndë 
ushtarake dhe po duke u zgërdhirë i tha: - “Shko nën tokë dhe na gjej ca pasuri. I 
mbylla sytë. Dera u përplas dhe u mbyll përsëri me lloz. Nuk guxoja të hapja sytë. I 
varur siç isha, lidhur me zinxhira, nuk bëja dot asnjë lëvizje në ndihmë të profesorit. 
Kur hapa sytë pashë se ai qëndronte i palëvizur me duar dhe këmbë të ndera dhe 
një curril i hollë gjaku i rridhte nga buzët. Zuberi i madh kishte dhënë shpirt”. -P. 
MARKO, Krim kundër kulturës universale, në Antologjia e plagëve, 266; “Seancat 
e hetimit, të pa pritura, tronditëse, ndërronin nga njëra në tjetra. Duke mos pasur 
asnjë eksperiencë të mëparshme, mundohesha të mblidhja veten para goditjeve të 
vazhdueshme psiqike që më jepte hetuesi Dh. Shkodrani. Gjatë atyre muajve disi 
u mësova me kurthet e tij, por ajo që dëgjova atë mëngjes fund marsi më tronditi”, 
-M. VELO, Kohë anti-shenjë, 141.

28 “Gjatë punës, jo shumë larg nga ne, policët dhe shërbëtorët e tyne po përpiqeshin, 
tue sha e tallë, me vu në kurrizin e një burri rreth 40 vjet një karro dore plot me dhe. 
Ishte një pamje e përditshme. Të sëmurët, pleqtë, të dobëtit, rriheshin e mundohesh-
in çdo ditë. Atyne u kërkohej puna, shumë punë, dhe kur fuqia shterej krejt, atëhere 
fillonte tortura. Burri që po mundohej të qëndronte në kambë nën peshën e randë të 
dheut, ishte i thatë dhe i dobët nga trupi. Nuk ishte i gjatë. Nga një palë kambë të 
holla, që dridheshin nga dobësia, duhej mbajtë pesha e një skeleti që i numëroheshin 
eshtnat e ijeve. Mbas pak u rrëzue përrtokë. Filluen atëherë shkelmat e atyne që na i 
quejshin komandanta dhe shkopijtë e policëve me divizë. Ma shumë se një dorëzu-
en shpirtin në vend në këso rastesh”, -S. REPISHTI, Një shok dhe një mësues, në 
Antologjia e plagëve, 587.

29  Michel FOUCAULT, Surveilleur et punir, Gallimard, 2013.
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torturave dhe punës së rëndë, nuk kishte thjesht synim të godiste trupin, 
por të transferonte objektivin e ndëshkimit nga trupi te shpirti30 dhe te 
mendja, duke prodhuar një individ të çoroditur nga traumat, por edhe një 
shumatore individësh të pangjashëm me njëri-tjetrin.

Shkrimet e burgut na thonë se spektri i individëve që popullojnë burgjet 
e komunizmit krijon një vitrinë personazhesh, që asnjë libër fantazie nuk i 
vë dot bashkë: i çmenduri; ai me një sy për shkak se tjetrin e ka humbur në 
tortura; njeriu me shpirt sa bota e me leqe të gjymtuara; njerëz pa shpirt, 
por me trup të fuqishëm; njerëz me kthjellime të herëpashershme, por të 
çmendur në më të shumtën e rasteve; të vetëshpallur të çmendur publikisht 
për të mbrojtur integritetin fizik; njerëz të pistë nga parazitët e të tjerë të 
ndyrë për nga veprat.

Në thelb, të gjithë njerëz të dyzuar, tre-katërfishuar, shpënë në skajet 
ekzistencës si njeri, barazuar me kafshët.31

30 “U shtrina me fjetë, po ku vinte gjumi? Gjithë natën e gjatë këtë herë ndeja tue 
luftue me Zotin. Si asht e mundun që njerzit e mirë, jo vetëm vuejnë tanë jetën, por 
edhe i mbysin pa faj? Ndërkaq njerzit e kqij, tiranët gjakatarë, gëzojnë të gjitha të 
mirat! (...) Mister i pakuptueshëm!”, -Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 524; 
“Atëherë, i thashë vetes, prandaj më sollën këtu që të më çngjyrosin jetën, mua, që 
e kujtoja dhe doja ta bëja jetën një festë ngjyrash, si ai i adhuruari im, Van Gogu. 
Por urdhri ish: çngjyroseni atë vetë që të çngjyrosë dhe të tjerët (...)”, -M. VELO, 
Kohë anti-shenjë 139; “Duke u përpirë nga puna dhe frika e saj, na ikën ca trallisja 
e fundit e boshatisemi nga gjithçka, dhe nga skeletet. O normën, o shpirtin! Të dyja 
bëhen, po ç’i bëni pastaj shpirtrat tanë?”, -V. ZHITI, Rrugët e ferrit, 552.

31 “Po të tregoj nji ngjarje të ndodhun në nji ndër kampet e internimit. Nuk e dij a ishe 
ti aty, a jo. Nana kishte djalin e vet ushtar. Hoqi shum keq derisa mbrrijti aty te dera 
e kampit. Nuk e kuptonte as se ku ishte dera, as komanda. Pá djalin e vet aty nalt 
truproje dhe thirri: - Të keqen nëna! Hekuran, jam nëna jote! - Ndal! - Hekuran, 
o bir! - Ndal! Hoqa të zezat e ullirit për t’ardhë gjer këtu! Dua të të puth një herë 
dhe të të shoh se nuk kam kohë të rrijë. Veç sa të puth një herë. - Ndal! Hekuran, 
o djalë! Sa të puth një herë. - Ndal! Ndal! - dhe krisi automatiku. Nën breshninë 
e zjarrit nana ra; mbet aty sa gjanë gjatë, në fillim të shkallëve të truprojes. U bâ 
alarm i madh në komandë. Erdhën përnjiherë shumë oficera të komandës. Komisari 
pyeti: - Ti e vrave këtë njeri? - Po shoku Komisar. Unë i thashë tri herë Ndal! dhe 
ajo nuk ndigjoi. - E njohe ti? - E njoh apo s’e njoh, ajo shkeli të gjitha rregullat që 
ka caktuar Nëna Parti. Unë respektova rregullat ushtarake. Ju na keni thënë vazh-
dimisht se armiku i klasës maskohet nën çdo rrobë, edhe miqsore e familjare. U bâ 
procesverbali. Nana aty e dekun. Djalit si shpërblim iu dhanë dhetë ditë leje, plus nji 
racion gjellë dhe 150 lekë për udhëtimin deri në fshatin e vet”, -Z. PLLUMI, Rrno 
vetëm për me tregue, 571/471-471; “Unë thosha jam tjetër njeri, normal - armik i 
askujt - mik i natyrës dhe i kafshëve - dashurues i femrave - adhurues i artit - tip i 
vetmuar - nuk vjedh - nuk spiunoj - i hapur. Me qenë se unë, Maks Velo, nuk prano-
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Dedikimi që at Zef Pllumi bën në “Rno vetëm për me tregue”: “Atyne 
që vdiqën njerz, atyne që qëndruen njerz gjatë asaj periudhe të vështirë 
në të cilën njeriu u shndrrue në kafshë punë”, bën antitezën mes njeriut 
dhe shtazës brenda tij, si dy gjendje të papajtueshme edhe në një qenie të 
vetme. “O njeri, o shtazë!”

Por ka edhe një nivel tjetër të denjë për t’u vënë në dukje, sa i përket 
marrëdhënies njerëzore me kafshën, që at Zef Pllumi e quan “shkallëzim” 
a “paralele”. Për të njëjtën marrëdhënie, Italo Calvino përdor nocionin 
“vazhdimësi”.

Calvino shkruan për kthimin e Uliksit në Itakë: “i vetmi që e njeh 
menjëherë dhe spontanisht është qeni Argo, thua se vazhdimësia e individit 
shfaqet vetëm nëpërmjet shenjave perceptuese të syrit të shtazës”.32 Në 
izolimin e burgut, ku e tashmja e individit është e ngrirë, prania e kafshëve 
siguron “vazhdimësinë e individit” në hapësirë dhe kohë, por fatkeqësisht 
në të tilla kushte, ka edhe të njëjtat fate të individit. 

Me këto fjalë nënkuptohet shkallzimi i jetës. Sipas mendimit tem jeta 
ka tri shkallë - bimore, shtazore e njerzore. Ende nuk kam mujtë, me 
âtë dijen teme, me përcaktue në se janë shkallzime apo paralele. Jam 
përpjekë me jetue me të trija. Sot, në pleqni të shtyme, ende jam i 
pakjartë se sa e tmerrshme do t’ish jeta e njerzve pa shoqnin e tyne.33

Duket se në shkrimet e burgut ka një transferim të mistershëm, por 
krejt të kapshëm të cilësive njerëzore te kafshët dhe të atyre shtazore te 
njerëzit. Prania e kafshëve në dëshmitë nuk është as rastësore e as dytësore, 
është pjesë integruese e rrëfimeve, e përjetimeve, e vuajtjeve dhe e fatit të 
përbashkët të njerëzve dhe të kafshëve në burgjet dhe kampet e internimit. 
Absurdi donte që tek armiku i popullit të gjendej jo vetëm te njeriu, por te 
çdo zgjatim i marrëdhënieve të tij, madje edhe te kafshët dhe deri edhe te 

ja Maksdosjen dhe ai hetuesi Dh. Sh. nuk pranonte personin e vërtetë, Maks Velo, 
lindte një kontradiktë. Kjo sillte dhunën, kjo sillte torturat. Torturat janë aplikuar 
që të pranosh të bëhesh njeriu-dosje”, -M. VELO, Kohë anti-shenjë, 119; “Puna na 
shkatërron. Lëkura ime është e tëra prej rëre të ashpër, gjithmonë e ngrirë dhe në 
fytyrë s’më shqiten ca njolla djegësire. Duhet të më duken më shumë, pasi dal nga 
berberi. Sa herë na qethin, më duket sikur fillon rrjepja në kokë. Pastaj vazhdojnë të 
na rrjepin të gjithin dhe unë ndihen pa lëkurën e identitetit, me moral të kalbur. Na 
skeletosën. Dhe vazhdojnë të na numërojnë si mall”, -V. ZHITI, Ferri i çarë, 552.

32 I. CALVINO, Perché leggere i classici, 18.
33 Z. PLLUMI, Rrno vetëm për me tregue, 627.
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bimët. Zgjatime këto që do të luftoheshin me të njëjtën egërsi të pashoqe 
që u rezervohej qenieve njerëzore.34

34 Kuqo (daci), ” ishte bâ djali i të gjithë të burgosunve. Kjo sepse, sikur e ama dikur, 
edhe ky dac i bashëm, porsa jepej canga e zgjimit kalonte te kryet e çdo të bur-
gosuni, e për mâ tepër, kur rreshtoheshin n’oborr për apel dhe pritshin oficerin e 
rojes për numrimin, ai sillej vëmendshëm mes të gjithë rreshtave, sikur të hetonte 
kush mungonte. (...) E shumta e rojeve e kqyrshin me dhimbje e mirsí, ndërsa nji 
prej tyne, që thirrej Haki, e kqyrte me inad, sepse, ai shpirti i tij nuk donte që të 
burgosunit të kishin mâ të voglin ngushllim, as nga kafshët”, -Z. PLLUMI, Rrno 
vetëm për me tregue, 629-630; “Po tregimin për dallëndyshen e plagosur që ra nga 
frëngjia brenda në një nga dhomat e burgut të Burrelit e dini ju? Iu mblodhën të bur-
gosurit dallëndyshes, ia pastruan plagën e vogël sa një kokërr gruri, ia lidhën flatrën, 
i dhanë qumësht, ia hapën sqepin për të futur një thërmizë aspirinë, pastaj thërrime 
biskotash, i dhanë ujë, qumësht prapë, i grinë djathë, sallam e dallëndyshja u shërua 
dhe s’iku më. Aty e ngriti folenë, në qoshe të dhomës. Edhe kur komanda e prishi 
atë fole, dallëndyshja nuk iku. (...) duke trembur atë dallëndyshe, policia përndiqte 
dhe imazhet e krahëve, supeve, gushave të grave nga ne. E qëlluan për ta vrarë”, -V. 
ZHITI, Rrugët e ferrit, 387, “Qentë tanë bënin veprime të dënueshme politikisht në 
kamp. (...) Në revoltë, ah, qeni “kishte marrë pjesë aktive”, qe kacafytur me policët, 
i kafshonte, zhvaste rroba e mish e dekorata, lehte sa në njërën anë të përleshjeve në 
tjetrën. Mbas shtypjes së revoltës, gjyqi e dënoi me vdekje edhe qenin. (...) Prandaj 
asnjë qen në burg nuk ishte i dëshirueshëm për komandën”, -V. ZHITI, Rrugët e 
ferrit, 441.
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Albana ALIA

L’ISOTOPIA	MITICA	E	FOLCLORICA	
NELL’OPERA	KARPA	DI	MARTIN	CAMAJ

Camaj (1925-1992) is one of the most important writers of the Albanian 
literature. In his open-identity novel Karpa there are located and 
juxtaposed different fragments and materials that deal with history, 
literature, various forms of art, folklore, mythology, sacred and 
pagan rites and rituals, i.e. a particular interrelation between past, 
present and future, that goes through multiprospectivism and many 
levels of meaning. Karpa is a text, as well as a web and a maze where 
the author, the characters and the readers go all the way through, 
trying to give a sense to the discoveries about themselves and their 
inner world. It is a unique work of art, a masterpiece with a variety 
of themes, innovations and experimentations aiming to cause in the 
reader’s mind an uncompleted process of reflections about the present 
and future, without forgetting the past.

Martin Camaj attraverso le sue opere, in generale, e Karpa, 
in particolare, va alla ricerca del mito poetico o della tranquillità 
perduta (kërkimi mbas mitit poetik ose qetësisë së humbun) e della sua 
riattualizzazione. 

Per Gilbert Durand il mito è, prima di tutto, una forma stratificata di 
narrazione che si ripete in modo ritmico, rimedio contro il tempo e la morte. 
Avvicinarsi al mito non implica soltanto la comprensione delle relazioni 
sincroniche (ripetizioni delle sequenze del mito e comparazioni con altri 
miti simili) e/o diacroniche, ma anche dare una particolare importanza 
al senso simbolico dei termini (alla loro concatenazione), allo spessore 
semantico e al senso polimorfo del mito in quanto sintesi1. 

Inserito nella cornice del tema della duplicità/mostruosità “ […] Il 
mito è un essere ibrido, a metà strada fra il discorso e il simbolo”2 e si 
pone a uguale distanza tra l’Epos (serbatoio di miti) e il Logos (serbatoio 
di segni) e la sua forma e struttura contengono un insieme di immagini 

1 Gilbert Durand, Le strutture Antropologiche dell’Immaginario, Bari, Edizioni De-
dalo, 2009, pp. 442-448.

2 Ibidem, p. 460.
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e simboli. “Il canovaccio del mito seguirà […] la trama leggendaria del 
viaggio ambivalente, che comporta un andare, generalmente una discesa, 
e un ritorno […]” 3

Per lo scrittore e lo storico rumeno delle religioni, Mircea Eliade, “La 
funzione fondamentale del mito è quella di stabilire i modelli esemplari di 
tutti i riti e di tutte le azioni umane significative”4

Il mito5, nella sua riattualizzazione offre un senso, crea, annuncia 
qualche cosa. 

Il mito può degradarsi in leggenda epica, ballata o romanzo, oppure 
può sopravvivere nella forma sminuita di ‘superstizioni’, abitudini, 
nostalgie ecc.; non per questo perde la sua struttura o la sua portata6. 

Quindi anche la sua funzione rimane inalterata e la spiritualità arcaica 
sopravvive “[…] come una nostalgia creatrice di valori autonomi: arte, 
scienze, mistica sociale ecc.” 7 

Il mito del fratello revenant è molto particolare per la mitologia 
balcanica. La versione albanese si presenta con la ballata Costantini e 
Garentina che, in Camaj, assume la funzione del referente mitico. Infatti, la 
sorella chiede al fratello revenant delle spiegazioni sulle spalle ammuffite, 
la spada arrugginita e i capelli ricci pieni di polvere. Costantino risponde 
in modo poco convincente alle richieste insistenti della sorella.

In Karpa, le allusioni alla leggenda che include diversi motivi, della 
promessa, besa, del matrimonio esogamico e della cavalcata fantastica, 
ricorrono in diversi passaggi. All’inizio dell’opera si parla del matrimonio 
esogamico; il dialogo fratello/sorella si proietta prima nel rapporto 
tra i due fidanzati Bora/Voni, poi si riprende tra i due amanti Lejda/
Barnatari; in seguito, troviamo la cratofania del cavallo nero tenebroso, 
erotico, psicopompo e la presenza della cavalcata sinistra fantastica tra 
i due fidanzati/amanti (in due riprese: la prima verso il cielo, la seconda 
nel sottosuolo); inoltre, diventa particolare la riattualizzazione del mito 
attraverso la presenza del cavallo “moderno” - l’aereo con doppio motore 
3 Ibidem, p. 458.
4 Mircea Eliade, Trattato di Storia delle Religioni, a cura di Angelini, Pietro, 2° ed., 

Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 373. (corsivo mio)
5 Il mito narra una storia sacra, cioè un evento primordiale che ha avuto luogo in 

principio, ab inizio. […] Il mito primordiale ha il compito di tramandare la vera 
storia, la storia della condizione umana […]. Mircea Eliade, Il Sacro e il Profano, 
2° ed., Torino, Boringhieri, 1973, pp. 63-69.

6 Mircea Eliade, op. cit., 2008, p. 394.
7 Ibidem, p. 397.
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in cima alla montagna (vicino al cielo) pronto per volare dopo ben trecento 
anni; l’aereo subisce una metamorfosi continua: aereo, farfalla, libellula, 
uccello (sono tutti degli esseri psicopompi che collegano i due mondi, 
vita e morte); poi, segue la doppia metamorfosi di Voni/Costantino in 
vampiro (l’uomo dai denti pronunciati, me dhambë të dalun), in revenant, 
in colui che “[…] i vinte era dhè si me pasë kthye prej vorrit.”(p. 192) e, 
come per voler chiudere il cerchio dei riferimenti a Costantino a partire 
dall’incipit, si va a finire al vecchio della Casa tra gli Alberi Secchi (un 
cimitero?). Scriba descrive il vecchio come una persona molto disordinata 
con le scarpe e i vestiti che hanno l’odore della terra, e che appartiene 
ad altri tempi, accendendo nella mente di Voni il ricordo della ballata di 
Costantino: “A mos je i bindun se ai nuk i përket kësaj kohe sonë?” (p. 17)

Nel dialogo con Barnatari/Costantino, Lejda chiede qualcosa e lui 
risponde in modo molto inquietante lasciando intuire che esiste un primo 
mondo, quello della Morte: 

Ti je një asi njerëzish me dy botë, të lutem më ço në atë ku s’ka tjetër 
kënd pos meje e teje! Më ço atje se plasa në këtë vend të mbyllun! 

Si ? Me të vorrue për së gjalli ? 
E di se e ke pasë gjithmonë ndërmend me më mbytë.
Bota ime, ajo e dyta, s’ka punë me vdekje […] (p. 193)

Inoltre, si intravede una forte allusione all’opera Il Colpo di Grazia 
della scrittrice francese Marguerite Yourcenar nel seguente passaggio dove 
la coppia Lejda/Barnatari rispecchia quella di Eric/Sophie:

Ajo sendërtoi aty për aty një plan djallëzor tue marrë shkas prej 
formulës‘bashkë derisa vdekja të na ndajë’. Ajo kishte ndie në 
marrjen e frymës së tij qyshse ishte tërhjekë në vetmi se ai, po t’ia 
merrte mendja, e helmonte njerinë si kurrgjasend. Lejda, në mendjen 
e vet, do ta kishte shfrytëzue prirjen gjaksore të Barnatarit që ky ta 
helmonte para se me u ndà. Por vrasja duhej kurdisë, thoshte ajo, në 
mënyrë që të mos zbulohej kurrë për të mundë ajo me jetue për jetë 
të jetës në ndërgjegjen e atij njeriu të egër, nëmosë si mëkat. (p. 193)

È noto che l’opera della scrittrice francese sia una ripresa in forma 
narrativa della ballata Lenore di Bürger. 

Un altro mito, quello del sacrificio di costruzione, è uno dei miti più 
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importanti riattualizzati da Camaj. Un canto del folclore albanese e arbëresh 
parla della leggenda della città di Shkodra (Scutari). Si tratta della storia 
di tre fratelli albanesi che dovevano costruire un castello. Costruivano 
di giorno, ma veniva distrutto di notte da una mano invisibile. L’oracolo 
parlava della necessità di un sacrificio alle fondamenta che avrebbe portato 
alla soluzione del problema. Il sacrificio doveva essere umano; doveva 
essere murata viva una delle tre mogli dei muratori, colei che avrebbe 
portato il pranzo ai fratelli. La sorte volle che fosse la più giovane, la più 
piccola, la più bella delle tre, che aveva appena partorito un bambino. La 
donna venne murata lasciando un seno fuori per nutrire il suo bambino e 
un occhio per guardarlo. 

La leggenda della donna murata si riferisce esplicitamente al 
sacrificio di fondazione, che risale ad un tempo immemorabile e che è 
stato conosciuto nel mondo intero. Tuttavia solo la cultura balcanica ne ha 
espresso la profondità significante attraverso dei canti tradizionali […].8

Si tratta di omicidio rituale (per impedire che la costruzione venisse 
distrutta) associato al mito della costruzione/creazione, della cosmogonia 
che persiste come ierofania anche nella creazione letteraria (che esige il 
sacrificio dell’artista - uomo/donna). 

Camaj già dalle prime pagine si riferisce al mito del sacrificio di 
costruzione: “[…] Rozafë, qytet i ri me emën të vjetër, atje ku ndeshen 
dy ujna të ndryshme, njeni i liqenit e tjetri i maleve, njeni ma i kulluet se 
tjetri”, alludendo al fatto che anche la sua opera sia una creazione ibrida, 
incrocio di tradizione e creatività individuale; il mito come l’opera d’arte:

[…] è un atto di creazione autonoma dello spirito: la rivelazione 
avviene per mezzo di questo atto creativo, non mediante la materia o gli 
avvenimenti che la rivelazione utilizza.9

Per mantenere questa rivelazione esso deve essere celebrato e ripetuto. 
Camaj associa questo mito alla figura del grande artista, Girolamo De Rada 
nelle vesti del Saggista. 

Il mito diventa un ponte appartenente al regime notturno 
dell’immaginario, la Rozafa këndej e andej detit, che collega due mondi: 
l’Albania e il mondo degli arbëreshë; un intermediario per eccellenza che 
non permette di dimenticare le radici, la storia, la cultura, la tradizione. 
È per questo che il Saggista, proiezione di De Rada e di Camaj stesso, 

8 AAVV, Poetica dell’immaginario, a cura di Vanhese, Gisèle, Rende, Centro Edito-
riale e Librario - Università della Calabria, 2010, p. 136.

9 Mircea Eliade, op. cit., 2008, p. 389.
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si sente mancare il fiato, ha i brividi, sente nostalgia e attende il fiore, 
simbolo della speranza e della creazione artistica, per poter attraversare 
questo ponte per amore della madrepatria.

 I riflessi di questo mito sono disseminati in molte parti dell’opera. 
La cittadella di Scutari viene costruita e ri-costruita per diverse volte in 
seguito al terremoto (shkundullima), al fuoco, alla guerra, alle malattie, 
al versamento di sangue, ai cadaveri, alla morte, al sacrificio umano. La 
cosmogonia come mito offre il modello e l’archetipo nella costruzione di 
case, palazzi, città, castelli, ponti, ecc.

Qyteza […] u ndërtue e u shkatërrue nja disa herë, po gjithmonë 
ndryshe me të njëjtit gur sepse ishin të këpun e të latuem, dhe ngase 
guri nuk prishet lehtë dhe kalbet si druni, ai gjet gjithnjë tjera vende 
në mur ndonëse Qyteza mbet Qytezë, ulu e çoju në kambë, gjithherë 
me fuqi të reja. (p. 173)

Su un altro livello ancora si pone la costruzione/fondazione, da parte 
di Voni/l’iniziato purificato (o neofita), del nuovo villaggio anonimo con 
le case di pietra (richiamo alla casa di pietra del vecchio) sulla riva del 
Fiume, specchio di rifrazione/moltiplicazione, nucleo di irradiazione di 
altri villaggi futuri e proiezione ribaltata della vera Karpa con le case di 
pietra e con la prima farmacia di piante curative. 

Il mito cosmogonico funge da modello, ma è anche 
[…] l’archetipo di un complesso di miti e di azioni rituali. Ogni idea 

di ‘rinnovamento’, di ‘ricominciamento’, di ‘restaurazione’ per quanto si 
suppongano diversi piani su cui si manifesta, è riducibile alla nozione di 
‘nascita’, e questa, a sua volta, alla nozione di ‘creazione cosmica’.10

Il mito del sacrificio di costruzione si presenta anche alterato. Dopo 
la guerra civile, allo scopo di ricostruire la società, si deve sacrificare un 
uomo: il Cronista o Voni.

Il mito è sempre un precedente/esempio. In effetti, la festa che 
coincide con il matrimonio di Voni rappresenta un ritorno della primavera, 
una riattualizzazione della cosmogonia, la risurrezione della vita, anche 
se le vestigia della cosmogonia traspaiono sia nelle iniziazioni che nelle 
nozze.11 Così, l’autore ci presenta una duplice riattualizzazione del mito.

Camaj richiama anche il mito di Scanderbeg. Il periodo-leggenda 
10 Mircea Eliade, op. cit., 2008, p. 374.
11 Ibidem, p. 375.
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del Moti i Madh, ovvero il tempo della felicità e della libertà come lo 
considerano gli arbëreshë, è associato alla presenza di Scanderbeg, simbolo 
della libertà e dell’esistenza, della resistenza e del sacrificio del popolo 
albanese. Questo periodo si sdoppia sullo schermo del computer di Scriba 
come Illiria e Karpa, Moti i Madh alter ego del tempo attuale di Karpa.

Anche la coincidentia oppositorum, per Eliade, rappresenta un 
modello mitico12. In Karpa sono presenti gli opposti: bene/male, luce/
tenebre, essere/non-essere, bianco/nero, alto/basso, fuori/dentro, primo 
piano/sfondo, umano/bestiale, uomo/donna, vecchio/giovane, ecc., e tutti 
sono in funzione del ritrovamento dell’unità fondamentale antecedente 
alla creazione.

La tragedia si ripete nella seconda guerra civile che sembra non 
avere fine. Sono le conseguenze della guerra che Camaj condanna, perché 
portano il caos, la distruzione, l’anarchia, il disordine, l’odio e l’ulteriore 
violenza. L’arrivo della primavera è simbolo di rigenerazione e fertilità, ma 
anche della risurrezione di Cristo. In seguito, ci sarà un forte cambiamento 
in Karpa. 

C’è la festa di primavera che dura esattamente nandë orë, nove ore, ma 
anche il matrimonio di Voni, i canti, i balli, la musica e non poteva mancare 
la vibrazione del sottosuolo per dare la possibilità di libera uscita ai morti 
nel sabato delle anime, e shtuna për shpirt, 13 in greco psycosabbaton. Una 
ragione in più per pensare che Voni, creduto morto, forse è un demonio, un 
vampiro, un revenant. Il matrimonio tra lui e Judita capita proprio tra due 
shëngjergja, Sangiorgio (lo sdoppiamento persino nelle feste implica che il 
doppio diventa una vera ossessione per l’autore). Forse Camaj, vissuto per 
tutta la vita in esilio, si rende conto del processo di sdoppiamento e della 
scissione dell’identità, oppure il contrario, quello della sovrapposizione delle 
identità. In ogni caso, la sua rimane una posizione in between, 14 di mezzo. 
Come Voni, lui resta lo straniero nella terra d’arrivo, ma non è riconosciuto 
neppure nella sua terra natia, dunque, diventa straniero, Altro. Varcare la 

12 Ibidem, p. 381.
13 Per ulteriori approfondimenti vedi il bel saggio La ballata del fratello morto e 

la cavalcata fantastica di F. Altimari e G. Nanci in AAVV, Eminescu plutonico. 
Poetica del fantastico, a cura di Vanhese, Gisèle, Rende, Centro Editoriale e 
Librario - Università della Calabria, 2007, p. 141.

14 La soglia è il limite, la frontiera che separa e contrappone due mondi, è il punto 
paradossale dove questi mondi comunicano, dove il passaggio dal mondo profano 
al mondo sacro può verificarsi. Mircea Eliade, op. cit., 1973, p. 21.
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soglia è un rituale di passaggio che significa aggregarsi a un nuovo mondo, 
morire nel mondo precedente e rinascere in quello successivo.

La cosa più importante per Camaj è poter tramandare la saggezza 
degli antenati, urtia, alle nuove generazioni: “Me randësi ashtë çka mbet 
mbas nesh, edhe mbas zhdukjes të emnit tonë”. Il folclore svolge un ruolo 
considerevole in Karpa. È attraverso la danza, vallja, che Voni troverà il filo 
della vita. Inoltre, il motivo del pianto/canto funebre viene associato al pianto, 
vajtim, delle donne/sirene, vajtore te Uji i Vokët. Nella tradizione albanese 
manca la presenza delle sirene, ma viene equiparata a quella delle Zana/Orë, 
spiriti femminili della montagna che aiutano e proteggono i prodi. Voni non è 
kreshnik, prode, è quasi un antieroe moderno e in suo aiuto arrivano le sirene, 
non le Zanë/Orë. Inoltre, il rito di lavarsi ricorda quello della purificazione 
dal dolore per la perdita di una persona cara. Ci sono molti legami con l’epica 
albanese anche se ripresa in chiave ironica e parodistica da Camaj, come 
per suggerire che la guerra civile di Karpa non possa essere mai paragonata 
alla lotta dei prodi nei tempi antichi. Infatti, il Romanziere preferisce non 
descrivere la tipologia delle armi utilizzate durante il massacro, per

[…] mos të biem nën ndikimin e epikës së lashtë ku poetët hymnizonin 
përnjësimin e njeriut me armën sikur të kishte lindë me të, sikur ajo të 
ishte protezë pa të cilën nuk përtypet buka apo nuk ecet (p. 167)

Eppure, le vedove (le filatrici del destino) cercano di convincere 
l’Antenato dicendogli che era sotto la protezione del “[…] fuqisë së Lumit 
që rridhte nën Karpë dhe prej maleve të Kunorës mbi krye.” (p. 88)

Per Camaj: 

Për botën nga vi unë zani ishte gjithçka, sinonim me përjetësinë, 
kujtesën, me kangën… […] Bota e mitit ngjan të jetë një model se si 
duhet të jetë jeta e vërtetë ku flitet haptas për të drejtën e padrejtësinë. 
Atje del fituese në shumën e rasteve e vërteta, ndonëse edhe në zemrën 
e botës së mitit gjindet fundi i ferrit.15 
L’epica in Camaj subisce il processo di eufemizzazione. Egli rispetta 

i canti dei prodi, ma semplifica l’iperbole; il prode diventa per lui un 
semplice montanaro, nobile nell’animo e saggio, in opposizione alle figure 
15 Martin Camaj, Vepra letrare - Dranja, Nema, Buelli Palimpsest, vol. III, a cura di 

Klosi, Ardian, Tiranë, Apollonia, 1996, p. 178.
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grottesche come Katallani (il Gigante). 
In Karpa troviamo uno dei passaggi più sentiti di Camaj, un richiamo 

nostalgico di uno scrittore moderno in esilio alla propria tradizione 
folklorica:

Në kangë, të gjithëve, u erdhi fryma si të kishin ngadhnjye përmbi 
breznitë e reja; ndër kurmat e tyne në ritëm ringjallej fryma e një 
epoke, kronikë e gjallë me ngjarje të dredhuna si gjasende nën ujin e 
shqetë. (p. 63)

Il canto kënga, la danza, vallja, sono fondamentali nella tradizione 
albanese e Camaj li inserisce in momenti diversi della vita dell’uomo 
comune: nelle feste pagane e religiose, nel teatro, nella vita quotidiana. 
Anche la mitologia europea svolge un ruolo significativo nell’opera di 
Camaj. La continua ricostruzione della Cittadella che si antropomorfizza 
è un richiamo forte al mito della Fenice (l’uccello che rinasce dalle 
proprie ceneri). La malattia, l’infezione, la vecchiaia, la morte e la 
plausibile rinascita attraverso la teoria della metempsicosi/reincarnazione 
dell’Antenato diventa un riflesso agli antichi riti e miti della fertilità e 
della vegetazione con una valenza antropologica e storica col riguardo a 
varie epoche attraverso lo schema ricorrente di morte, rinascita, decadenza 
e rinnovamento. Al centro, la figura del Re dalla cui vitalità dipende 
direttamente l’esistenza del suo popolo. T. S. Eliot in The Waste Land (il re 
malato che rinasce con il rito della primavera; in precedenza, la sua malattia 
aveva portato alla devastazione della terra e del paese) richiama molti 
passaggi di The Golden Bough di Sir James G. Fraser (e da quest’ultimo 
attinge Miss Jessie L. Weston per scrivere From Ritual to Romance). 

Un altro mito presente nel romanzo Karpa è il mito di Arianna che si 
manifesta attraverso i simboli del labirinto, del Minotauro, dello specchio 
e dell’associazione doppio/ombra/lotta. Il labirinto con i sui meandri 
ricorda il grembo, le viscere, la grande madre Terra, la morte e la vita, la 
resurrezione, la rinascita, la rigenerazione. Il labirinto è spesso associato 
al mosaico verticale o orizzontale. Chi attraversa il labirinto deve passare 
per gli inganni dell’oscurità per vincere la morte.

Il mito delle filatrici del destino, le Parche, in associazione alle nove 
vedove/streghe di Karpa, si sdoppia anche nelle poesie di Camaj. Il motivo 
del filo è molto frequente nella sua poesia, ma anche nella prosa. Le Parche 
muoiono, quindi appartengono ad un’altra epoca. L’uomo moderno non è 
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più predestinato, ma può crearsi da solo il suo destino, nel bene e nel male, 
attraverso i legami stretti con il passato per capire il presente e proiettare 
il futuro.

Il mito della fondazione di Babilonia è un altro mito le cui tracce sono 
sparse in diversi passaggi in Karpa. Camaj parla di doppio potere politico e 
(quasi) divino, ma anche femminile/maschile: l’Antenato (uomo) e le nove 
vedove/streghe/filatrici del destino (donne). Poi definisce l’Antenato il Re 
della Babilonia, ovvero, colui che uccise la preesistente dea realizzando il 
passaggio dal matriarcato al patriarcato. Al centro di Babilonia si ergeva il 
tempio e le rovine di questo tempio “si trovano” in Karpa. 

Inoltre, il mito della caverna rappresenta, insieme al mito del 
labirinto, uno degli elementi più importanti dell’opera. Questo mito 
è associato a Platone. Si tratta di prigionieri incatenati fin dall’infanzia 
nelle profondità di una caverna con la testa, il collo, le membra bloccate 
per poter solo fissare il muro davanti a loro. Alle spalle dei prigionieri si 
accende il fuoco che proietta delle ombre sul muro. Uscire dalla caverna 
implicherebbe l’accecamento, perché la conoscenza si deve acquisire per 
gradi (conoscenza in salita) e si deve imparare a distinguere tra forme reali 
ed ombre. L’istinto del primo uomo libero dalla caverna (Voni/Camaj) è 
quello di liberare gli altri prigionieri per poter condividere le sue scoperte 
e aiutarli. Come Polonio (nella tragedia di Shakespeare) che gioca con la 
polisemia della parola carp16 (parlare, ma anche il pesce più difficile da 
catturare), Camaj parla di verità indiretta. 

Dunque, ci troviamo di fronte a una narrazione labirintica, mostruosa, 
vista e mostrata; una narrazione-mosaico, con tanti incastri e frammenti 
che si riflettono e si sovrappongono all’infinito, sotto la luce o l’ombra, 
percorrendo un viaggio lungo le tenebre dell’anima labirintica. Inoltre, è 
una narrazione-tragitto da percorrere in senso sincronico, ma soprattutto 
in senso diacronico per poter (ri)visitare, (ri)vivere, (ri)osservare, (ri)
ascoltare, al fine di ricordare (per poter raccontare), una volta svelata, la 
menzogna, il simulacro, la follia, la violenza di infinito grado.

Inoltre, Karpa diventa un’opera mitologica, dove l’anima della 
tradizione prende il volo verso il Grande Tempo.

16 […] this carp of truth, / And thus do we of wisdom and of reach, /[…] By indi-
rections find directions out. ([…]questa carpa di verità, /così, noi che siamo perso-
ne sagge e lungimiranti, /[…] scopriamo le vie dirette in modo indiretto.) William 
Shakespeare, Hamlet, edited by G. R. Hibbard, New York, Oxford University Press, 
2008, (II, 1, 62-65). 
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Ndoj MHILLI

Thurja e narracionit te dramat Loja	e	mbasdrekës 
dhe Kandili	i	argjandit të Martin Camajt

Metafiksioni dhe nivelet e rrëfimit 

Drama L. M1 paraprihet nga rrëfimi metafiksional, pra Shënime mbi 
landën dramatike që nga pikëpamja formale qëndron jashtë strukturës 
tekstore bazë, e që shërben për të na futur në rrëfim, narracion apo ngjarjet 
dramatike që zhvillohen në subjektin qendror, aty ku merr jetë veprimi 
dramatik. Shënime mbi landën dramatike shoqëron apo ndërton, historinë, 
fabulën mbi të cilën ndërtohet dhe merr jetë më tej narracioni i përgjithshëm 
i dramës, apo veprimi dhe konflikti dramatik. Të krijohet përfytyrimi se 
narratori dhe krijuesi, autori emplicit, mbartin të njëjtën pozitë, duke u 
shkrirë në një, unin krijues dhe narratorin, megjithëse kur fokalizatori /folësi 
i gjasës/ ngjarjes i drejtohet një kohe të largët në të cilën kanë ndodhur 
ngjarjet e Përronit të Mbyllë, në visin e Përtej Drinit, krijohet një distancë në 
mes fokalizatorit, rrëfimtarit dhe narratorit, autorit emplicit. Në këtë rast me 
sa duket kemi të bëjmë me futjen e fiksionit në fiksion - metafiksionit, mbi 
bazën e të cilit mund të presupozohet zhvillimi i mëtejshëm i narracionit. Që 
këtu rrëfimi i mbartet personazheve, pra kemi kalimin e pozitës a atributeve 
të rrëfimtarit nga narratori, autori emplicit, te personazhet. Kësisoj krijuesi, 
autori, mohohet dhe kjo e drejtë bartet te personazhet.

Gerard Genette (Zherar Zhenet) te Figura III, nisur nga rëndësia e aktit 
narrativ, dallon tre tipa themelor, ku simbas rastit (a) rrëfimi i “dytë”, duke 
evokuar shkaqet apo paraprijësit e situatës diegjetike, në të cilën ndërhyn, 
përmbush një funksion shpjegues (Odisea te Freakët: ja çfarë më ka sjellë 
këtu?); ose (b) rrëfen një ngjarje që lidhet me atë të diegjezës nga një 
marrëdhënie krejtësisht tematike, kontrasti a ngjashmërie, i cili ndoshta, 
nëse perceptohet nga rrëfimtari, mund të ketë ndonjë efekt mbi situatën 
diegjetike dhe mbi vazhdimin e ndodhive (apologu i Menino Agripa); (c) 
apo që ka mbetur pa bazë tematike dhe ka një rol në diegjezë për faktin e 
vetëm të aktit narrativ në vetvete (Shehrazadja që refuzon vdekjen me anë 

1 LM dhe KA janë shkurtimet e përdorura për Loja mbasdrekës dhe Kandili i argjandit.
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të rrëfimeve).2

Ndërsa Roland Barthes (Roland Bart), nisur nga marrëdhënia tematike 
midis dy veprimeve, propozon tre modele kryesore: (a) një tip të parë me 
marrëdhënie zero ( “Na rrëfeni për një ngjarje, ndërkohë që presim që 
shiu të reshtë së rëni”), (b) me marrëdhënie thjesht tematike (bëhet fjalë 
për rastin e parë të tipit të Zhenet) dhe (c) me marrëdhënie dramatike, 
ku marrëdhënia tematike e perceptuar nga rrëfimndjekësi sjell pasoja në 
veprimin primar (rasti i dytë i tipit të Zhenetit).

Te Diskursi i ri i rrëfimit, duke ndryshuar tipologjinë e tij nëpërmjet 
atyre të Roland Barthes-it, propozon një renditje më të detajuar dhe më të 
hollësishme se më parë, në terma funksional të niveleve narrative: 

1. Funksioni shpjegues (nëpërmjet analepsës metadiegjetike, pra 
bëhet fjalë për tipin e parë të propozuar më herët nga Zhenet).

2. Funksioni parashikues i një prolepse paradiegjetike që tregon, jo 
më shkaqet që më herët, por pasojat e më vonshme të situatës diegjetike, 
si ëndrra e Jakobit mbi të ardhmen e Moisiut te Moyse sauve. Në këtë 
funksion futen të gjitha ëndrrat paralajmëruese, rrëfimet profetike, orakulli 
i Edipit, shtrigat e Makbethit etj., funksion të cilin Barthes-i as Zhenet nuk 
e kanë propozuar më parë. 

3. Funksioni tematik i pastër, mis en byme, (bëhet fjalë për tipin e dytë 
të Barthes-it dhe tipin e dytë të Zhenet, të propozuar më herët).

4. Funksioni bindës (bëhet fjalë për vazhdimin e ish tipit të dytë të tij 
dhe tipit të tretë (dramatik) të Barthesit).

5. Funksioni shpërqëndrues, pra tipi i parë i Barthes-it.
6. Funksioni pengues (bëhet fjalë për ish tipin e tretë të Zhenet).
Te dy tipat e fundit funksioni nuk varet nga një marrëdhënie në mes 

dy diegjezave, por nga akti i rrëfimit në vetvete.
Shoqërimi i tekstit dramatik me një hyrje shpjeguese të lëndës 

dramatike, gjegjësisht me Shënime mbi landën dramatike, ndoshta shkon 
në harmoni edhe me tipologjinë të cilën Lysjen Dällembach e ka quajtur 
mise-en-abîme (misenabim, që do me thënë -shtesë) i thjeshtë3, i cili ka për 

2 Gerard Genette. Diskursi i ri i rrëfimit. Përktheu: Mirela Shella, Sh. Botuese “Dy 
Lindje  dy Perendime, Tiranë 2004, f. 73.

3 Lucien Dällembach. Le récit speculaire. Essai sur la mise-en-abîme, Paris 1977. 
Shih për më shumë: 

 Linda Hutcheon. Narcissistic Narrative, The Metafictional Paradox. Waterloo On-
tario, Wilfrid Laurier University Press, 1980. CHAPTER THREE: Thematizing 
Narrative Artifice: Parody, Allegory, and the Mise En Abyme 48-57.
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funksion në rastin tonë të lidhë tërësinë diegjetike me lëndën shpjeguese, 
mbi të cilën ngjizet tërësia e narracionit të dramës. Megjithëse lënda 
shpjeguese është në marrëdhënie të ngushtë me subjektin qendror, pra 
tekstin dramatik. Megjithatë, gëzon një farë mëvetësie dhe diferencimi 
edhe nga pikëpamja e kodit të komunikimit apo e tipologjisë gjinore, duke 
qenë se është thurur në trajtën e prozës së shkurtër e jo të gjinisë dramatike. 
Sidoqoftë, kemi të bëjmë me një element metatekstual apo metafiksional. 
Linda Hjuston metafiksionin e përkufizon: ““Metafiksioni”, siç quhet tani, 
është fiksioni në lidhje me fiksionin, pra, fiksioni që përfshin në vetvete një 
koment mbi rrëfimin e vet dhe/ose identitetin gjuhësor”. 4 Ndërsa Zhenet, 
në lidhje metetafiksionin shkruan se “një metarrëfim rrëfehet në një 
rrëfim”.5 Pra, te L. M kemi dy rrjedha - boshte narrative të ndërtuara me 
dy kode të ndryshme rrëfimore, megjithëse në strukturën tërësore të veprës 
përplotësojnë njëra-tjetrën. Njëra është kryesore, dhe shtjellohet gjatë 
narracionit dhe veprimit dramatik, dhe tjetra është dytësore, megjithëse 
mbi bazën e sajë zë fill rrëfimi dhe veprimi dramatik. Në lidhje me këtë 
aspekt të thurjes, apo nivelit të narracionit Zherar Zhenet shprehet: “Mbetet 
fakt që rrëfimi i kornizuar narrativisht është i nënrënditur ndaj rrëfimit- 
kornizë, meqenëse i është borxhli për ekzistencën e vet dhe që mbështetet 
tek ai”.6 Pra, është e nevojshme të pranohet një kundërvënie parësore/
dytësore në mes të nën renditjeve të pakundërshtueshme narrative dhe 
parësive tematike të mundshme. Në këtë rast, sipas tij, kemi të bëjmë me 
tipologjinë e rrëfimit metadiegjetik, gjegjësisht me funksionin shpjegues7, 
i cili ndërtohet te linja qendrore e rrëfimit, gjegjësisht te teksti dramatik 
i L. M. Me sa duket te drama L. M niveli parësor i rrëfimit mbi të cilin 
ndërtohet veprimi dhe linja qendrore e rrëfimit paraprihet nga niveli 
dytësor i rrëfimit (Shënime mbi landën dramatike), i cili nxit, sendërton 
dhe përplotëson të parin për nga funksioni, por jo nga ana kompozicionale 
e strukturës formale. Marrëdhënia mes dy niveleve të narracionit është 

4 ““Metafiction, “ as it has now been named, is fiction about fiction-that is, fiction 
that includes within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic iden-
tity”. Përkthim i yni N. M, Ibidem, p. 14.

5 Gerard Genette. Diskursi i ri i rrëfimit. Vep., cit., f. 72. Krhs: Nga ana tjetër Mieke 
Bali propozon termin hiporrëfim, i cili do të tregonte nënrenditjen hierarkike të një 
niveli ndaj tjetrit. Zhenet e kundërshton, madje nuk e pranon termin e Mieke Bal 
dhe propozon në vend të tij termin metadiegjetik. Për më shumë shih: Gérard Ge-
nette. Figure III, Discorso del racconto. Ibidem, p.238-243.

6 Gerard Genette. Diskursi i ri i rrëfimit. Vep., cit., f. 72.
7 Shih për më shumë: Po aty, f. 47-76. 
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mjaft e ngushtë. Me pak fjalë Shënime mbi landën dramatike “shpjegon” 
rrëfimin dhe veprimin dramatik që sendërtohet brenda strukturës së dramës 
L. M, pra kemi një përmbysje befasuese narrative, ku rrëfimi i nivelit të 
dytë shpjegon rrëfimin e nivelit të parë.

KUSH	DHE	KUR	RRËFEN?

Një çështje që kanë shtruar studimet në fushën e narratologjisë, teoritë 
e narracionit është: kush	dhe	kur	rrëfen? Në këtë rast kemi të bëjmë me dy 
kategori të hronotopit: të kohës për të cilën rrëfehet në tekst dhe të kohës 
në të cilën tregohet teksti - ndërmerret akti ligjërimor. 

Xhonatan Kaller (Xhonatan Kuller) kur flet për kohën e rrëfimit dhe të 
ngjarjes shkruan: “Rrëfimi mund t’i fokalizojë ngjarjet nga koha kur ndodhën, 
nga pak më mbrapa, ose shumë më mbrapa. Ai mund të përqëndrohet mbi 
çka dinte apo mendonte fokalizuesi në kohën e ngjarjes ose si i pa ajo 
ngjarjet më vonë [...]ose mund t’i ndërthur këto perspektiva duke lëvizur 
ndërmjet çka dinte apo ndjente atëherë dhe asaj çka kupton tashti”.8

Te drama L. M., në vija të përgjithshme të krijohet përfytyrimi se kemi 
të bëjmë me dy rrafshe kohore, ku njëra lidhet me ngjarjen për të cilën 
flitet në dramë apo në Shënime mbi landën dramatike, që në pamje të parë 
i referohet 50 viteve më parë, por që në të vërtet nga pikëpamja semantike 
rrok shekuj të tërë, dhe tjetra ka të bëjë me kohën e rrëfimit të ngjarjeve për 
të cilat bëhet fjalë, pra momenti i ndërmarrjes së aktit ligjërimor. Rrëfimi 
për ngjarjet e Përronit të Mbyllë bëhet mbasi ka përfunduar ngjarja, pra 
pas një gjysmë shekulli; ngjarja dramatike aktualizohet në brendësinë e 
rrjedhës narrative themelore dhe veprimit dramatik. Ky aspekt i narracionit 
na shpie drejt konceptit të temporalitetit të dyfishtë, gjegjësisht të pranisë 
së kohës diegjetike dhe të kohës së rrëfimit, e cila shpesh është quajtur 
pseudo-kohë. Kur koha diegjetike dhe e rrëfimit nuk përputhen, krijohet 
një lloj anakronie narrative. Gjë që është e pazakontë për gjininë dramatike, 
pra kemi të bëjmë me një shmangie të tipologjisë së llojit, duke qenë se, 
në gjininë dramatike në përgjithësi diegjeza/ngjarja, ndërmarrja e aktit të 
ligjërimit (rrëfimi) dhe veprimi dramatik përputhen sa i përket aspektit 
kohorë. Pra, realizohen aty për aty.

Koha rrëfimore përfshin në dukje një hapësirë prej 24 orësh, por që në 
8 Xhenatan Kaller. Teori letrare, Një hyrje shumë e shkurtë. Përktheu: Blenid Kraja, 

Sh. Botuese “Era”, Tiranë 2001, f. 97-98.
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të vërtet së paku nga aspekti semantik përfshin shekuj të tërë. Retrospektiva, 
apo pika më e hershme e analepsës për të cilën na flet rrëfimtari, në prolog 
është një gjysmë shekulli, si kohë fikse kur ka ndodhur ngjarja, por që në 
të vërtet shkon më përtej, në tre apo më shumë shekuj. Kështu që koha 
diegjetike dhe koha rrëfimore nuk përputhen.

Ndërsa te drama K. A., sa i përket këtij aspekti mund të themi se, 
në tërësinë e strukturës së rrëfimit kemi përputhje mes kohës në të cilën 
tregohet teksti - ndërmerret akti ligjërimor, kohës diegjetike dhe ngjarjes 
për të cilën rrëfehet në tekst. Gjë që është karakteristikë e gjinisë dramatike, 
duke qenë se ngjarja dramatike, rrëfimi dhe veprimet e personazheve 
sendërtohen, ndërmerren dhe kryhen aty për aty. 

Megjithatë, ngjarjet dramatike si kohë historike vendosen në fillimet 
e instalimit të regjimit komunist (1945), ndërsa akti i krijimit, rrëfimi dhe 
akti ligjërimor ndërmerren shumë vite më vonë, megjithëse ngjarja në 
dramë vendoset në të tashmen, jo se mungojnë kthimet në të shkuarën, 
retrospektiva me anë të analepsës. Pra, mund të themi se, kemi sendërtimin 
e një kohe fiksionale me bazë kohën reale - historike.

KUSH	E	RRËFEN	NGJARJEN	DHE	KUJT	
I	RRËFEHET	AJO?

Studimet në fushën e narratologjisë në gjysmës së dytë të shekullit 
të XX, kanë ngritur dhe janë përpjekur t’u japin përgjigje dy pyetjeve 
themelore: kush e rrëfen ngjasën/ngjarjen dhe kujt i rrëfehet ajo? Me 
një fjalë, e para ka të bëjë me problemin e zërit, pra kush flet, narratori, 
personazhi, autori etj., dhe e dyta ka të bëjë me horizontin e pritjes, teorinë 
e receptimit. 

Një përgjigje e shkurtër në rastin tonë do të ishte narratori, pra autori 
emplicit, i cili merr pozitat e fokalizatorit të jashtëm në Shënime mbi 
landën dramatike, më pas pozitat e rrëfimtarit, fokalizatorit të brendshëm 
i marrin personazhet, megjithëse në ndonjë rast ndjehet dora e fshehtë e 
autorit emplicit apo e autorit model. Sa i përket pyetjes së dytë, mund të 
themi se personazhet i rrëfejnë pikë së pari njëri-tjetrit, sidomos te drama 
L. M., ku Zeka në pozitat e narratorit rrëfen një version të shtrembëruar 
dhe trilluar të ngjarjeve të Përronit të Mbyllë, madje përpiqet t’ua imponojë 
edhe personazheve të tjerë (antagonistëve) versionin e tij narrativ. Me 
sa duket në këtë rast kemi të bëjmë me përcaktimet që Zheneti i quan: 
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(a)	 funksioni	 bindës,	 (b)	 funksioni	 shpërqëndrues,	 dhe	 (c)	 funksioni	
pengues.9 Funksionte të cilat i luan Zeka dhe Bjeshka në pozitat, rolin e 
rrëfimtarit. Së dyti, sigurisht që ata i rrëfejnë lexuesit, e në rastin tonë, i 
flasin publikut në teatër.

Kësisoj narratori luan dy role dhe merr dy pozita fokalizuese/folëse: 
a.  Rolin e narratorit të jashtëm (ekstern), ku rrëfimi ndërtohet nga 

pozita e narratorit të vrojtuar. 
b. Rolin e narratorit të brendshëm (intern), ku rrëfimi ndërtohet nga 

pozita e narratorit vrojtues.
Te Shënime mbi landën dramatike që shoqëron dramën L. M., kemi të 

bëjmë me narrator të jashtëm (ekstern) ekstardiegjetik, hetereodiegjetik, i 
cili nuk merr pjesë në ndodhi, madje i kundron ngjarjet nga një pikëvështrim/
fokusim i jashtëm. 

Në rastin tonë ka një diferencim kohorë mes ngjarjeve të Përronit të 
Mbyllë dhe ndërmarrjes së aktit ligjërimor, pra kemi një ndryshim mes 
kohës së rrëfimit dhe kohës kur janë zhvilluar ngjarjet për të cilat flitet. 
Kemi një diferencë kohore mes kohës së historisë dhe kohës së tregimit. 
Në kohën e historisë përfshin ngjarjet e treguara dhe në kohën e tregimit, 
përfshihet ligjërimi apo teksti narrativ i prodhuar. Në këtë rast, sipas Zherar 
Zhenet, pozita e rrëfimtarit dhe e narratorit njësohen me pozitën e autorit 
të tekstit e si rrjedhim kemi pozitën zero të fokalizimit. Në këtë kontekst 
studiuesi, Zeqirja Neziri, shkruan se “në këtë pozitë rrëfimore personazhi 
identifikohet me narratorin autor, sepse veprimi duke u ndërtuar nga pozita 
e narratorit të distancuar, të gjithëdijshëm edhe pozita folëse paraqitet nga 
pozita e narratorit të jashtëm, të identifikueshëm me autorin”.10 Pozitën 
zero të fokalizimit e ndeshim edhe te artikulimet e Gjormit në epilog, ku 
pozitat e narratorit, rrëfimtarit dhe autorit thuajse njësohen.

Rrëfimi te Shënime mbi landën dramatike ka natyrën, siç kemi 
përmendur, të ligjërimit të përrallave apo miteve. Në këtë kontekst Zhenet 
shprehet se “rrëfimi klasik ndonjëherë e vendos “pikën fokale” në një vend 
shumë të pa përcaktuar, kaq të largët, me një fushë kaq panoramike (i 
famshmi pikëvështrim i Zotit, ose të Siros, në lidhje me të cilin pyesim 
vazhdimisht, nëse ai është me të vërtetë një pikë vështrimi) që nuk mund 
të përputhet me asnjë personazh”, të cilit “termi mosfokusim, apo fokusim 
zero i [Roland Barthes] përshtatet më shumë.”11 

9 Gerard Genette. Diskursi i ri i rrëfimit. Vep., cit., f. 74-75.
10 Zeqirja Neziri. Narratori i dyfishtë. Dorëshkrim, f. 2.
11 Gerard Genette. Diskursi i ri i rrëfimit. Vep., cit., f. 57.
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Në tekstin dramatik të L. M., duke qenë se në vija të përgjithshme 
flitet nga perspektiva e personazheve, mund të themi se kemi të bëjmë me 
fokalizator/rrëfimtar të brendshëm, intradiegjetik, pra me rastin e narratorit 
homodiegjetik, ku rrëfimtari merr pjesë në ngjarjen e rrëfyer. Megjithëse 
ka raste kur ndërkëmbehet me fokalizatorin/rrëfimtarin e jashtëm 
ekstradiegjetik, pra narratori heterodiegjetik, ku rrëfimtari nuk merr pjesë 
në ndodhinë a ngjarjen e rrëfyer, por kundron nga pozitat, perspektiva e 
personazheve të tjerë, siç është rasti i Gjormit, i cili i sheh ngjarjet e Përronit 
të Mbyllë nga perspektiva e personazheve të tjerë, apo p.sh. përshkrimi 
aktit dashuror mes Zekës dhe Bjeshkës nga narratori i vendosur në pozitat 
vrojtuese. Po kështu ndodh në ndonjë moment edhe te drama tjetër K. A., 
megjithëse aty është dominues fokalizimi nga perspektiva e personazhit, 
pra folalizuesi/rrëfimtari i brendshëm, intradiegjetik, ku kemi të bëjmë me 
narratorin homodiegjetik.

Sidoqoftë, si në rastin e dramës L. M. dhe dramës K. A., hetohet 
vende-vende dora e fshehtë e autorit, herë emplicit e herë model, që thur 
narracionin apo veprimet e personazheve apo, po të përdorim një term të 
Zhenet, narraterit, nga ana tjetër vërehet distancimi i narratorit nga folësi, 
pra nga autori.
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Agron LUKA

Si	e	shfrytëzuan	dhe	e	çensuruan	Andrea	Stefin	me	statusin:	
“miku	e	komentuesi	më	intim	dhe	i	plotfuqishmi”	
për	botimin	Migjeni,	“Vargjet	e	Lira”,	1936”!	

Përse mbeti “i fshehur” në Dosje, ky shkrim i vitit 1954, i Andrea 
Stefit, i njohur me pseudonimet Trinitas e Corvus? Skënder Luarasi 
dhe Nasho Jorgaqi treguan të vërtetën, apo e deformuan Andrea 
Stefin? Po vetë Andrea ishte i sinqertë në “Kujtimet për Migjenin”, 
apo kishte abuzuar? Pse, A. Ceka (Luarasi), në “Migjeni, VEPRA”, 
ribot. 2002 e zhduku komplet A. Stefin edhe nga Parathënia e të atit, 
edhe nga Bibliografia?! 

Këtë temë, ne shpresojmë se e kemi hapur dhe filluar për diskutim 
ndër të parët, qysh me shkrimin, “Diskutime Migjeniane”(botuar në 
gazetën “Shqipëria Etnike”, nr. 148, dt. 21 janar 2012. Botimi është edhe 
në internet, bashkë me fotoskanimet e dokumenteve). Këtu, duke patur 
qëllimin të botojmë të plotë vetëm materialin e panjohur të Andrea Stefit, 
një bashkëkohës i tij, i njohur si shoku e miku më i afërt i Migjenit, i kemi 
shkurtuar në maksimum komentimet e tjera. 

Siç e kisha sqaruar te shkrimi “Diskutime Migjeniane” (cit. më sipër.), 
këtë material do t’ia dërgonja edhe prof. N. Jorgaqit, në e-mail-in e vajzës 
së tij, për ta konsultuar. Ndërkohë, prof. N. Jorgaqi, që sa duket e kishte 
me nxitim ose e nënvlehtësoi, botoi si surprizë, me rastin e 100 vjetorit 
të lindjes së Migjenit, dy shkrime “sensasionale”: “Rrëfimi i Panjohur: 
Migjeni e humbi virgjërinë me “Njenën nga ato (me një prostitutë në 
Athinë) …”; “Rrëfime për zonjushën B, dashurinë e vetme të poetit”, 
(Gazeta Shqiptare, 9 tetor 2011, f 18 - 20).

Mbasi i lexova të dy këto shkrime, duke i ditur edhe ato të prof. S. 
Luarasit, ndjeva një keqardhje dhe shije mjaft të hidhur. Pata përshtypjen 
se, prof. N. Jorgaqi, po ashtu siç edhe prof. S. Luarasi, kishin shtrembëruar 
dhe keqpërdorur, diku më shumë e diku më pak, vetë Andrea Stefin, jo 
vetëm në pozicionin si citues të tij, por edhe si: “kujtuesit e kujtimeve 
intime migjeniane të Andrea Stefit!” Qofsha unë i gabuar, por kritikët më 
kompetentë duhet t’i kishin sqaruar deri më sot këto çështje mjaft delikate! 

Mbi të gjitha, për mua tashti shtohej edhe çështja tjetër: vetë Andrea 



43▪ albanologji - AGRON LUKA

Stefi, ishte plotësisht i sinqertë apo diçka, kishte tejkaluar, abuzuar e 
spekulluar edhe ai mbi personalitetin e Migjenit?! 

***
Në vitin 1954, ndonëse me pak vonesë mbi parashikimet, u shënuan 

tre botime më të spikatura për shkrimtarin e letrave shqipe, Millosh Gjoko 
Nikolla:

1.  “Migjeni - Vepra”, Mbledhë dhe shpjegue nga Gjovalin Luka, 
botim N.SH. B., Tiranë 1954 (fund marsi). Ky botim, me urdhërin 
direkt nga Zyra e Arsim - Kulturës pranë KQ. të PPSH dhe personalisht 
nga Enver Hoxha, u çensurua qysh në shtypshkronjë, duke u hequr nga 
Vepra, kompleti gjashtë, krijime të Migjenit, bashkë me komentimet e 
tyre përkatëse, nën preteksin si “mishra të huaj”. Se çfarë pikërisht dhe 
konkretisht i digjte Enver Hoxhës, më veçanërisht në dy nga këto krijime 
(“Trajtat e Mbinjeriut” dhe “Pak Poezi”), ne e kemi trajtuar dhe do ta 
argumentojmë akoma më thellë në shkrimet e ardhshme. 

2. Dionis Bubani, “Migjeni, Poeti i Rinisë”, Tiranë 1954. Në këtë 
botim, përsëri pretendohej pikëpamja e shprehur nga Dh. S. Shuteriqi, 
më 1948: “korrekturat e botimit “Vargjet e Lira”, për botimin i kishte 
bërë Qemal Stafa; se shokët komunistë ia kishin nxjerrë Migjenit edhe 
pasaportën për në Itali etj. (f 40-41; f 51, etj.) 

3. МИДЬЕНИ, ИЗБРАННОЕ, Mосква 1954. (перевод Д. 
Самoйлова и P. Koчи) 

Dalja e këtyre tre botimeve dhe e disa të tjerave, menjëherë e riaktivizoi 
vullkanin e kritizerëve, i cili kishte kohë që nxirrte tym dhe përgatitej ta 
nxirrte jashtë kraterit llavën. Skënder Luarasi, ndër të parët, fillimisht 
nisi të kritikonte kryesisht për gabime shtypi dhe ndonjë mungesë teksti, 
si pasojë e shfrytëzimit të disa teksteve alternative të pakorrektuara etj. 
Kritikën kompetente me komentime e njohje të hollësishme të Migjenit, 
prof. Luarasi, ua linte kompetentëve dhe shokëve që e kishin njohur e 
punuar nga afër me Migjenin. 

Mbas botimit nga Gj. Luka dhe më veçanërisht mbas 18 qershorit 
1955, kohë kur Gj. Luka u dënua politikisht, direkt nga diktatori, E. 
Hoxha, Skënder Luarasi, dora-dorës, do ta shtonte dozën e pretendimeve, 
për “zbulime tekstesh me proza të pabotuara, të korrektuara e të korigjuara 
nga vetë Migjeni në Itali, të ardhura nga prof. J. Milaj etj, “fakte” të cilat 
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i kishte mbajtur sekrete! Për më tepër, tinëzisht e pabesisht, formuloi një 
akuzë-alibi në adresën e Gj. Lukës: “për përdorime materiali të depozituara 
nga S. L., në arkivin e L. SH. SH., qysh më 1948, të cilat ia kishte dorëzuar 
personalisht prof. Dh. S. Shuteriqit”. (Prof. Dh. S. Shuteriqi, jo vetëm aso 
kohe por edhe më 2003 para vdekjes, e ka mohuar këtë pretendim të S.L.) 

Më 1945, faji ishte hedhur mbi Arshi Pipën, pastaj u tentua “të 
mateshin brirët”, me Dh. S. Shuteriqin e Sh. Musarajin, më 1948-1949. 
Në L.SH.SH., aty nga fund prilli 1954, u organizua edhe një mbledhje 
e veçantë për diskutime, e cila realisht nuk e gjeti aq të kritikueshme 
botimin dhe komentimet nga Gjovalin Luka. Me atë rast Gj. Luka, kishte 
kryesuar punimet e këtyre diskutimeve dhe mbajti aty edhe një kumtesë, 
ku Migjenin e trajtonte brenda, “realizmit kritik” dhe jo si një komunist… 
(Shih, dokumentin e skanuar të M. H. Sh.; Kumtesa ruhet nga familja dhe 
do të botohet. A.L) 

Tashti, në lojë tinëzisht kishte filluar të ndërhynte dora dinake e Enver 
Hoxhës, madje edhe ajo e Mehmet Shehut. Qysh nga viti 1951, Enver 
Hoxhën donin ta nxirrnin si Themeluesi e Ideatori i PKSH - PPSH, me 
kult absolut individi stalinist… Këta kishin mbetur të pakënaqur… Me 
direktivat e reja nga KQ i PPSH dhe nga shoku Enver, nga L.SH.SH., u 
hartua një Thirrje, që të gjithë ata që e kishin njohur Migjenin, të shkruanin 
e të dorëzonin kujtimet e tyre. Kjo Thirrje, do të pasohej edhe nga redaksia 
e revistës Nëntori, disa ditë më pas.

Duke filluar qysh nga muaji maj 1954, disa kritika dhe dyshime 
fillestare u hodhën mbi Gjovalin Lukën, te revista Nëntori. (“Kritikë e 
Bibliografi, Veprat e Migjenit”, Nëntori, nr. 5, 1954, f 125 - 130).

Veç kritikës zyrtare, në këtë revistë, Sigurimi dhe Redaksia, kishin 
futur në lojë edhe një shkrim kritik, ku një farë Mehmet Dermani, një ish 
zyrtar i Komunës e Prefekturës Pukë, si njohës i afërt dhe shok i Migjenit, 
jepte dëshmi sensasionale për Migjenin si: “poet revolucionar, njohës e 
propogandues i Gorkit, Majakovskit, BRSS etj; deklaronte si shprehej 
Migjeni për klerin katolik, filo-ottoman e filo-nazist, për krerët e Hyllit 
të Dritës, si Bernardin Palaj e Gjergj Fishta, etj. Mbi të gjitha shoku 
Dermani, kishte dalë si vullnetar e si detyrë patriotike, për të dëshmuar 
kundra: “dyshimeve të shprehuara se, Migjeni nuk e kishte patur të qartë 
perspektivën e revolucionit komunist; se Migjeni nuk ishte trajtuar simbas 
mësimeve të Partisë”. (M. Dermani, “Me Migjenin në Pukë - Kujtime”, 
rev. Nëntori, nr. 5, 1954, f 18 -124). Këto aluzione ishin qartazi kundra 
komentimeve të Gjovalin Lukës.
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Pa gjë nuk do të mbetej as D. Bubani, i cili ishte bazuar tek trajtimet e 
prof. Dh. S. Shuteriqit të vitit 1948… Me sa duket, me atë rast edhe Andrea 
Stefi kishte provuar t’ia dërgonte LSHSH ose rev. Nëntori, këtë Relacionin 
e majit 1954, të cilin nuk ia botuan. Ky shkrim i çensuruar dhe rregulluar, 
do të botohej disa muaj më vonë po te revista Nëntori. (“Rreth historisë 
së botimit Vargjet e Lira të Migjenit”, rev. Nëntori, nr. 11, 1955, f 68-70; 
po ky shkrim i ribotuar në gazetën “Zëri i Rinisë”, 4 shkurt 1956; po ky 
shkrim i cituar me përzgjedhje nga Skënder Luarasi në të dy Parathëniet e 
botimit, “Migjeni-Veprat”, 1957 dhe në ribotimin e vitit 1961.)

Kishte qenë prof. S. Luarasi, i cili kishte nxitur e inkurajuar një grup 
kritizerësh si pararojë, të shpiknin dhe fabrikonin akuza kundra botimit dhe 
komentimeve nga Gj. Luka, të cilat do t’i kompletonte dhe avanconte më 
thellë pastaj edhe ai vetë. Më veçanërisht, “zbulimi” i Trinitas - Corvusit 
dhe hedhja e tij kundra Gj. Lukës, sipas të gjitha gjasave, i dedikohet 
Skënder Luarasit. Ndryshe, përse S. Luarasi do ta citonte Andrea Stefin si, 
njërin ndër protagonistët dhe vërtetuesit e tezave të tija dhe do ta nderonte 
me “vendin e nderit”, në Parathënien e botimit të vitit 1956 - 1957 dhe atë 
të ribotimit të vitit 1961?!

Prof. Dh. S. Shuteriqi, i cili deri atëherë (1945-1956) kishte kryesuar 
si autoritet, në komentimet e kritikën migjeniane, bashkë me shokun N. 
Jorgaqi, u detyruan të viheshin “si violina të dyta”, në ndihmë si kujdestarë 
e redaktorë të botimit të Skënder Luarasit, 1957.

Mbas gjithë asaj lufte të paepur, të nëndheshme me gjithfarë 
kritizerizmash, përflitjesh, spiunimesh e shpifjesh, S. Luarasi e kishte marrë 
miratimin e shokut Enver dhe K.Q. të PPSH, ta ribotonte të plotë Migjenin 
si “violinë e parë”, të plotësuar me biografi, të plotë, të paçensuruar etj. 
botim që e përfundoi në vitin 1957. 

Ndërkaq, Corvusi, të cilin prof. Arshi Pipa e kishte mbiquajtur me 
kohë dhe jo rastësisht si, “trockisti Andrea Stefi”, e kishte pak edhe “gjuhën 
e thumbin e gjatë”… Ta nxirrje Migjenin si revolucionar komunist me 
lidhje me Ali Kelmendin më 1954-1955 (kur ky ishte “monopoli i artë 
i 36-tës” i E. Hoxhës), dhe sidomos të nxirreshin prapaskenat e Bojkës, 
gruaja e Spiro Lazrit. (Vetë Spiroja dhe i vëllai ishin përndjekur nga E. 
Hoxha…); pastaj të përgojoheshin bashkëpunimet e Enverit me revistën 
profashiste Illyria më 7 mars 1936, të shkonte koka, para gojës… 

 Mbas vitit 1963, ylli i Andrea Stefit, filloi të perëndonte… I mbetur 
disi i zhgënjyer dhe i pakënaqur nga tepricat e kockave që i la S. Luarasi 
dhe meqenëse nuk kishte nxjerrë edhe ato përfitime që i kishte llogaritur, 
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A. Stefi filloi ta çukiste nga pak edhe prof. S. Luarasin… Përveç një letre të 
Migjenit, të 1936 (të cilën ja kishte botuar pjesërisht S. Luarasi te Nëntori 
dhe në Parathënien e 1956-57), Andrea Stefi pretendoi nga “Sëndyku i 
Kujtesës”, edhe nja dy letra të tjera, të harruara dhe të humbura, nga koha 
e “perkuizimeve fashiste”! Tashti Andrea po i mëshonte edhe më fort një 
amaneti, që Migjeni personalisht ia kish besuar vetëm atij absolutisht: 
“Andre: Të shkojsh patjetër në “Gutenberg” dhe paraqitu n’emën të kësaj 
letrës seme si kujdestar i plotfuqishëm i botimit të veprës, dhe të lutem, të 
lutem fort, mos len dorë tjetër njeriu të përzihet në këtë punë. Pra, vetëm 
edhe vetëm ti prishe ose godite këtë botim temin”.	(Andrea Stefi, “Tri letra 
që mora nga Milloshi”, Drita, 13 tetor 1963, botuar me rastin e 51 vjetorit 
të lindjes së Migjenit)

Andrea Stefi, na ishte urdhëruar kategorikisht, nga Migjeni, të mos linte 
të përzihej, jo vetëm Gjergj Kokoshin jo e jo, por as Skënder Luarasin! Kjo 
tangente, ku qartë dukej edhe një dorë e fshehtë e red. Dritës, e nervozoi 
shumë prof. S. Luarasin. Duhet sqaruar se, për krijimin e statusit special 
të Andrea Stefit si “miku më intim, më i besueshmi” etj, kishte edhe disa 
protagonistë të tjerë… 

Skënder Luarasi, me ndihmën e Ollgës pretendonte një letër origjinale 
manoskrite të 12 janarit 1936, ku Migjeni e kishte ngarkuar atë për botimin e 
Vargjeve të Lira. Madje Luarasi, si “amanetqar e shpirtmadh”, pretendonte 
se më 1936, na kishte paguar edhe njëfarë kapari/paradhënie nga paratë 
personale, te botuesi “Gutembergu”! 

Andrea Stefi, njëherë, në maj 1954, kishte shpëtuar paq, kur kishte 
tentuar ta nxirrte Migjenin si një eksperimentues praktik seksoman 
që shpenzonte para nëpër bordelet e Beogradit dhe Athinës! Redaksia 
e Nëntorit ia mbylli këtë skandal … Ç’ne tashti, te Drita e 63-shit, që 
Andrea Stefi, po guxonte t’i kundërvihej dy Parathënieve të Skënder 
Luarasit dhe përshkrimeve, “Shijeve të tim vëllai” të Ollgës?! (Botuar te 
“Pioneri”, 4 shkurt 1956; Zëri i Popullit, 5 shkurt 1956) Me çfarë faktesh, 
Andrea Stefi e nxirrte Migjenin edhe si një lojtar pokeri me udhëheqësit 
e Prefektures dhe Komunës Pukë… A do ta pranonin këtë dëshmitarët si 
Mehmet Dermani, Abdullah Çanga, Teufik Gjyli etj.

***
Në fund, në ribotimin final të vitit 2002, zonja Angjelina Ceka 

(Luarasi) do t’ia treste emrin, namin e nishanin, hirin edhe puplat të gjorit 
Andrea Stefi, në favorin e lavdisë monopol për të atin! Me një “Bulë të 
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Artë” të socialistes Arta Dade, Angjelina nuk ia përmendi aspak emrin dhe 
e zhduku komplet nga historia Andrea Stefin “e lavdishëm”…! (Migjeni, 
VEPRA, ribot. 2002).

Siç e kemi sinjalizuar qysh në 21 janar 2012, te gaz. Shqipëria 
Etnike, në Dosjen nr. 13-të, të Migjenit, të depozituar në Muzeun Historik, 
Shkodër, ndodhet edhe një shkrim i papublikuar me autor Andrea Stefi, i 
muajit maj 1954. Ky shkrim, për arsye të cilat ne i kemi analizuar një për 
një, mbeti i pabotuar dhe madje i fshehur! Mendoj se këtë shkrim duhet ta 
ketë depozituar në Dosje, shkrimtari Vehbi Bala…

Nënvizoj, se pa u lexuar e pa u analizuar ky shkrim, të cilin po e 
botojmë të plotë këtu, nuk do të kuptohen të gjitha botimet “legale” të 
cungurara të “migjenologut” Andrea Stefi. 

Duke patur parasysh edhe rendin kronologjik, një bibliografi më e 
plotë për shkruesin A. Stefi, mund të përmblidhet pak a shumë kështu:

1) “Relacion: Nji shikim të përgjithshëm mbi Veprën dhe Jetën e 
Migjenit”, dërguar për botim në maj të vitit 1954, te rev. Nëntori.

2) “Rreth Gogolit të Migjenit “, Buletin i Shkencave Shoqërore, nr. 1, 
1955, f 171 - 172.

3) “Rreth historisë së botimit Vargjet e Lira të Migjenit”, rev. Nëntori, 
nr. 11, 1955, f. 68-70; po ky shkrim i ribotuar në gazetën “Zëri i Rinisë”, 4 
shkurt 1956; po ky shkrim i cituar me përzgjedhje nga Skënder Luarasi në 
të dy Parathëniet e botimit, “Migjeni Veprat”, 1957 dhe ribotimin 1961.

4) “Migjeni mësues dhe edukator i madh”, gazeta “Mësuesi”, 13 tetor 
1961.

5) “Tre letrat që mora nga Milloshi”, gazeta Drita, 13 tetor 1963.

***
Ja botimi më i plotë i mundshëm këtij shkrimi Relacion, me autor 

Andrea Stefi:
  
Nji	shikim	të	përgjithshëm	“Mbi Veprën dhe Jetën e Migjenit”

Si shok zëmre, ideje e aspirate e ndjej për detyrë përpara partis tij, 
mbarë lexuesve e fateve kombëtare me dhanë ca hollësina, që mue më 
duken se janë të nevojshme për spjegimin e drejtë të veprës e të jetës 
Migjenit. 

Vërtetë me vonesë për periudhën e lume tonën me të gjitha mundësitë, 
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por i justifikuem së pakut formalisht, për nji varg e vaster peripetirash të 
ni natyre fare personale të jetës seme individuale.

Siç dihet historikisht Millosh Gjergj Nikolla u lind në Shqipni nga 
prindër që banuen në Shkodër1 por u kulturue sistematikisht në Jugosllavi. 
Ai asht nji njeri i asaj breznije shqiptare që i goditun në ndjenjat ma intime 
nga ai realitet shoqnuer me liri specifike formale kombëtare2 nuk e lajnë 
shpresat dhe nën vetëdijen e thellë ban betimin e thellë solemn e të sinqertë 
karshi vetes se do t’i hudhet pëpjekjes vigane për rimëkambjen kombëtare 
e njerëzore, kështu i turret njohunive ditunore nga të gjithë anët.

Përpin me shumë etje e uri letërsinë përparimtare jugosllave e klasike 
realiste ruse e françeze. Mbushet gargull veçanërisht me atë ruse: Pushkin, 
Bjelinsk, Lermontov, Gogol, Turgeniev, Dostojevsk, Nekrasov, Çekov, 
Tolstoi etj..3

 Atmosfera e ideve të Tetorit të Madh fillon me përshkue indirekt 
nëpër botë, diku ma shumë e diku ma pak, vende-vende ma legale e 
vende-vende ma ilegale, simbas pozicionit gjeografik, menduer e poltik 
të shteteve me rende të vjetra kapitaliste në mbarë botën e atëhershme. 
Milloshi i predisponuem nga natyra e kultura me aspiratat e përmirësimit 
të fateve shoqënore, me afsh të madh thith të gjitha librat përmbajtje 
realo-socialiste të Bashkimit Sovjetik që i bijshin nëpër duer nga burime 
klandestine që ekzistojshin atëbotë në Jugosllavi.4 Kapërdin e përtyp iden 
qëndrore të poezisë së Majakovskit, gjithë botkuptimin ideologjik e letrar 
realo-socialist të Maksim Gorkit, të Shollohovit etj. Kishte studjue, mundet 
edhe lexue fare, copa të zgjedhuna nga Marksi, Engelsi, Lenini. Nga kjo 
anë ishte aq shumë i qartë sikur të rronte sot nji poet i kalibrit të tij. 

Lexon e studion përkrahësit e letërsisë përparimtare të botës mbarë, 
sidomos SHBA, si Jak London, Hypton Sinkler. Asht në kohë me 

1 Me vërtetue fiziollogjikisht gjakun shqiptar të tij nuk disponoj asnji të dhanun të 
konsiderueshme, për faktin se atëhere as jam interesue direkt o indirekt, sepse e 
shifje në gjiun tonë me ndjenja e aspirate kombëtare shqiptare. Ajo t’i mbetet kujdo 
por jo mue, për të cilën pike laj duerët, por jo si Pilati biblik, po me dlirësi patrioti 
e njeriu vullnetmirë.

2 Këtë e vërteton vjersha, “Të lindet njeriu” e frymëzueme nga ndjenja striktërisht 
personale.

3 Dashunonte jashtzakonisht shpirtin e tipit rus. Këtë ma ka këshillue… (* ndërprerje 
e palexueshme në tekst. Shën yni A.L.)

4 Kjo bibliografi e librave të lexuar etj, mungon poshtë në tekst, megjithëse është 
vendosur shënimi 4. Ka mundësi që dikush që ka kryer faksimilen nga ish origjinali, 
ta ketë çensuruar. Shën yni A.L.)
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monumentet klasike të letërsisë së përbotëshme të çdo kohe e periode të 
kalueme. 

Ka interesim të madh për çdo shkrim, edhe i çalët nga pikëpamja 
ideologjike e artistike, por që pasqyron direkt e indirekt realitetin objektiv 
të imperfeksionit të rendeve kapitaliste, dmth edhe me shtypin e përditshëm 
botnuer modern të nji natyre të verdhë gangsteriane, spiunazhi, dhune, turpi 
e prostitucioni të çdo natyre shpirtnore të përgjithshme e fizike veçanërisht. 
Në këto ambjente përkatëse jete poshtëronjëse ka burimin terminologjia e tij 
moderne e orës së fundit në shumë tema të veprës së vet, me fjalë shprehje 
e aludime marke qytetërimi të kalbët borgjez. Migjeni asht frekuentues i 
zellshëm me qëllim studimi të çdo filmi që ai e çmon të arsyeshëm me u pa. 
Me nji fjalë asht në korrent të mirëfilltë me botën e tanë aktuale modern e 
klasike të kalueme. Shkurt ai e ka botën në xhep. Si tufshe e madhe bulzash 
të ndryshme të ditunis njerëzore mishnon në miniature planetin tonë. Veç 
për nji varg kushtesh të disfavorshme fizike e financiare, jetën konkretisht 
e ka jetue me pak lidhje me sprovuemjen direkte të ambjenteve praktike 
të kësaj bote. Por edhe këtë të metë u përpoq ta rikompensojë. Nëpërmjet 
gjenit të vet e me synime të mëdhaja fisnike që i kishte vue vetes, bani 
përpjekje vigane me i jetue në miniatyrë besnike këto ambiente variante të 
kësaj jete praktike moderne.5 Pra ishte i plotë për atë mision që i vuri vetes. 

Erdh në Shqipni po thuej fare i papregatitun nga ato anë vendimtare. 
Qe i pari për kombin tone që mbarsja e atmosferës botnore me xixat e 
Revolucionit të Tetorit, prodhoi, farkëtoi, ushqei, formoi e pasuroi Milloshin 
shkrimtar të popullit tone me ndërgjegje kombëtare shumë të pastes e shumë 
të devotshme për çështjen njerëzore. Në Shqipni gjen të njejtën atmosphere. 
Kanë fillue si gjithkund përpjekje përparimtare të shpërndame aty - këtu 
nëpër rethe e grupe të natyre të ndryshme. Vëhet në studimin e kujdesshëm 
të kushteve të veçanta të shoqënisë së atëhershme: historike, shoqënore, 
politike, linguistike e folklorike. I vetë- kontrolluem skrupolozisht në lidhje 
me çirkonstancat personale, vetë-zgjedhë misionin që ushtroi.
5 Sa herë ka pasë rastin me jetue jasht Shqipnisë, me çmim shumë të shtrenjtë të 

shëndetit e buxhetit personal ka vizitue lokale luksi e (mungon fjala. Shën yni A.L.) 
borgjez greke e sidomos jugosllave. Këtë prirje së praktikuemi jete borgjeze me 
qëllim studimi relativisht, s’e ndau edhe në Shkodër. Nevojat që ka në formë flirti 
o idili i ka realizue me seks shumë të zgjedhun da nga ambientet ma të larta fami-
liare borgjeze: titull shkolluer të lartë, estetikë mbaruar; disa nga këto kanë fillue 
jetën përkatëse vetëm me atë. Me gjith silhuetin e jashtëm sqeletik por me shprehje 
zheniale që e karakterizon fizionominë e tij, ushtronte fuqi të madhe e të pakraha-
sueshme të seks (fjalë të pa lexueshme A.L.)
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Në Shkodër merr takime me të gjithë përfaqësuesit e rrymave 
ideologjike, politike të ndryshme me të gjithë truellin shqiptar. Asht në 
lidhje miqësore me të gjithë rrethet përparimtare të atëhershme e me 
shumë përfaqësues të grupeve praktike përkatëse. Ushqehet pa da me 
ndikimin direkt të elementëve me dangë zyrtare të rregjimit ekzistues për 
propogandë komuniste. Dhe kështu me këto kritere prirje, takime, ndikime, 
konstatime e studime shkruen gjithnji me nji vetmohim heronj të vërtetë 
tue e traskurue në maksimum jetën personale me të keqen personale në 
gjithë vështrimin e kuptimin e militantit komunist. Siç kuptohet, ai bashkë 
me tjerat edhe sëmundjen e vet galopante T.B.C. e len fare mbas dore 
praktikisht për arësye se ai u ndinte aqë i shkrirë në fatet e popullit të vet 
të shumëvuejtun e shumë të dashtun, sa kishte arijtë në bindjen fanatike 
se duke luftue të keqen e përgjithshme shoqënore, do u luftonte edhe 
ajo personale e e sëmundjes. Për bindjen e tij fanatike sëmundja i kishte 
rranjët te rendi ekzistues e prandaj u harrue fare personalisht eu dha mbas 
luftës me përmbysë çdo gja të vjetër, sigurisht mbrenda mundësive reale të 
kushteve personale e shoqënore e kritereve taktike përkatëse.

Unë nuk dij ku Migjeni s’e ka individializue shpresën socialiste 
marksiste të Bashkimit Sovjetik, për të përtëri botën me idealet e reja 
kombëtare e njerzore. Ku shifet ndonji shprehje e poezi jo e shkrimtarit të 
partisis, asht për nji kompleks arsyesh natyre morboze (nga ethet e T.B.C., 
që s’iu ndajshin - vollo gja kur shkroi shkrimin e pare po ashtu kur shkroi 
të fundit -) e taktike (mundet që s’ia ka qëllue), që ja këshillonte katekizmi 
doktrinar proletar në lidhje me çirkonstancat ku zhvillonte betejat e tij 
ideollogjike. Për këtë më qe shprehë haptazi me rastin kur do i botonte 
vjershat të përmbledhuna në nji libër viti 1935-1936. Në lidhje me vjerrshat 
formalisht të errëta më qe shprehë: “të ndriturat ndriçojnë të errtat”.

Besoj se nga çka u pohue rezulton se shkrimet e tija ai i quente beteja të 
vërteta, sepse në fund të fundit n’ate synim, frymëzim e vetëmohim i shkroi, 
pa u gjetë n’as ma të voglin kontradiksion me jetë personale praktike të 
vetën; ashtu dhe n’atë letrare, pa ba asnji çedim intrisek mbrenda kritereve 
taktike revolucionare të këshilluem nga ambjenti i mbrendëshëm personal 
e i jashtëm shoqënor. Unë mbes i çuditun nga kritika deritashme e Migjenit, 
e cila nuk ndien në çdo poezi e shkrim të tij, kushtrimin për revolucionin 
fatlum që ndodhi tek ne në çdo sektor jete.6  Ai me Ali Kelmendin e ndonji 
tjetër udhëheqës plejade që kaloi krijojnë periudhën e madhe kombëtare e 

6 Gj. Luka dhe V. Bala
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cila pregatit terrenin e luftës nacional-çlirimtare e udhëhequn me sukses 
nga Partia e Punës së Shqipërisë.

Në lidhje me këtë konsideratë vepra dhe jeta e tij në interpretim e sipër, 
duhet shikue nën prizmin e totalitetit të qëllimeve, gjesteve e aspiratave 
të tija përkatëse dhe të dijmë me nxjerrë kuptimet e drejta nëpërmjet e 
sidomos e “veçanërisht” të individuarit mirë të temës së trajtueme në kohë, 
në shtytje e në qëllim e përmbi të gjitha asht e nji natyre të mbrendëshme 
personale apo e jashtme shoqnore. Mosqëlluemja nga ky drejt e tematikës, 
shkakton mos kuptime e keqkuptime fatale dhe në ndërkohën kur do të jemi 
të skjaruem, asht rrezik të bijmë në situata kritike shpirtnore në lidhje me 
vetëdijën e ndërgjegjes sonë blasfemuese ndaj të vërtetës objektive, ndaj 
çështjes e ndaj heroit kombëtar proletar.

Ja përshembull po marrim copën “Vetvrasja e trumcakut” për të 
nxjerrë në ditë të këqijat e mosditjes me individue temën. Kjo ep përshtypjen 
formale se asht tematikë e jashtme shoqnore, të cilën kërkon me e tipizue, 
kurse në të vërtetë ajo copë që përmban nji tematikë të mbrendëshme 
personale. Pra asht nji temë striktërisht autobiografike që Migjeni arrin ta 
ngrejë në tipizim posa si përfundim të sajë derdhen dobira të nji ideollogjije 
shumë të shëndoshtë proletare. Ja thalbi i atij tregimi autobiografik, morali 
kryekëput i shëndoshtë i të cilit ka me na lane me gojë hapët7: Unë vërtetë 
jam nji trumcak (dhe jo pavodë dhome) por jam i sëmuet nga T. B. C. 
galopant melankolik dhe rrjedh gjak rrëkajë nëpër këto ara e fusha ku 
për bar ka qime derri, për bimë ka brina kafshe prehistorike. Me gjithse 
i ndukun mulçijsh e bri shpirti s’më pushoi së vajtuemi me lot shërimi 
socialist, patërdinë e kësajë gjendje apokaliptike, por ma në fund për mos 
me kapitullue e i turpnuem, m’u desht m’u zabun sëmundjes e u futësh në 
tabut. Mbasi ta krahasojmë me tekstin dhe ta gjejmë besnike përmbajtjen 
tematike timen, do të mendojmë të gjithë bashkë: Po ku asht vetvrasja 
këtu, së paku e turpëshme? Këtu ai nuk ban gja tjetër veçse kërkon të 
tipizojë tematikën fare personale dhe në shtillim e sipër të shkrijë fjalorin, 
shprehjen e fjalën mbi një unitet organik vështrimi në lidhje me synimin e 
nji përfundimi me moral të shëndoshë proletar. Ai indirekt apelon: si do që 
të ndodheni o shokë me moral proletar, mos kapitulloni të turpnuem,8 por 

7 Gj. Luka e dënon si të dobët pjesërisht.
8 Ka pasë makar në formë premtimi “të thjeshtë” ndonji ofertë për sanatoriume të 

Svicrrës prej personale me titull zyrtar, me kundër-pagim indirekt që çedonte ide-
ollogjikisht, kjo dhe me nji fillim vjershe lavdërimi për rregjimin ekzistues. Më 
thonte: Davis-i em asht Puka.
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ma mirë vdisni si unë se sa të rroni me turp. 
Edhe ai ja del ma së miri këtij qëllimi, posa të shoqërohemi nga 

nji bagazh të dhanunash përkatëse, informuese rreth tematikës së tij. 
Migjeni priret nga ai parim i realizmit socialist se çdo temë e jashtme dhe 
e mbrendëshme personale e shoqënore në art duhen të shtjellohen nën 
prizmin e nji tipizimi me përfundim instruktin të shëndoshë ideollogjik. Me 
këtë nuk duhet të përjashtojmë se nga nji herë nuk del i erët, por bashkë 
me këtë po i vehem këtij skjarimi themelor: për nji kuptim ma të drejtë 
e ma të kollajshëm të veprës së tij. I rrejtun nga vetbesimi i tepruem se 
do të kuptohej kollasisht s’kujdeset dhe shumë për kuptimin përkatës të 
shprehjeve e të frazave të veta me ngjyrë evazive e ekuivoke. Shkon e i 
atribuon nji shprehje o frazë me kuptim ekuivok o evaziv nji idesë bazë 
që duhet me mbetë e kjartë kastane për të evitue çdo keqkuptim (në këtë 
mëkatë shtyhet sa mund të themise arrin deri në snobizëm). Mirëpo ai s’don 
me ja dijtë andej. I përkëdhelun nga vetëdija se idenë qëndrore tashma e 
ka dhanë fiton bindjen e sigurtë se do merret për shkrimtarë partisije dhe 
si i tillë nuk ka keqkuptime eterne, por shumë - shumë transitore (Mos të 
harrohet se poezitë e tija ai i kishte pregatitë qysh në fund të vitit 1935 për 
me i hedhë në qarkullim në tanësi me anën e nji edicioni librit të botuem, 
të cilin e dëshiroi aq shumë sa kur e pat gadi për qarkullimnga fundi i 
vitit 1936, nën presionet e këshillit të ndonji mikut familiar, i cili ishte 
i informuem mirë që në rast qarkullimi të librit, Migjeni do të pësonte 
konsekuenca të randa, u ba shumë nervoz dhe më drejtohet mue hije-
prishun dhe duke u dridhë i tani më thotë: “Të dalë ku të dalë, unë do ta 
qarkulloj”. Pse nuk e mbajti këtë premtim solemn më erdh zor me e rrëmue 
dhe si sot e kësaj dite i mbushun me dashuni e dhimbsuni nuk më ban 
zemra me e rrëmue këtë tragjedi të vërtetë.)

Disa herë Migjeni, sidomos në poezi vargjesh, lëshon shprehje ekuivoke, 
evasive me frymë pesimiste ndaj jetës, formalisht të pakondicionueme nga 
koha e rregjimi ekzistues, mirëpo këtë ai e ban me vetëdije të plotë për 
hir të nji synimi me kriter taktik (pavarësisht sa e ka peshue drejtë atë 
kriter) por në esencë e në thellësi ato shprehje ekuivoke, pesimiste janë të 
kondicionueme ma së miri lidhtazi me idenë qëndrore, ani se jashtë motivit 
që trajton. Skandalizohet lexuesi naiv e i paskjaruem i Migjenit kur ndeshet 
nganji here në shprehje e apostrifime pesimiste e skeptike ndaj jetës, si 
bie fjala: “…bota asht nji varr”. Po ai na ka thanë gjithnji në tanësinë e 
veprës se jeta me rregjimet e vjetra asht nji varr! E pse tashti për hir kriteri 
taktik në nji motiv të veçuem, na ripohon në mënyrë të pakondicionueme, 
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a nuk jemi na të zot me e kondicionue vetë, duke mos bamë asnji mëkatë, 
por përkundrazi nji detyrë në bazë të llogjikës konsekuente? Vjersha ma e 
skandalizueme e dëshpëruese… 

(Teksti nuk vazhdon ose nuk e ka kapë faksimilja. Siç rezulton edhe 
nga vazhdim teksti i mëposhtëm këtu merret në analizë vjersha “Trajtat e 
Mbinjeriut”. Shën yni A.L.)

Këtu ai formalisht shkel parimin e shkrimtarit të partinisë, sepse aty 
si jep nji etiketë elokuente të shkrimtarit endacak sistemesh filozofike e 
ideologjike, pra jo shkrimtar partisije…. Po bash se na paraqitet me atë 
etiketë dakllamuese si bie fjala me nëntitullin “Dithyramb Niçean” o 
ndonji shprehje evazive komplimentuese për Mbinjeriun Niçean duhet 
të kujtohemi se ato shprehje hileqare janë lëshue me qëllim programatik 
(taktik) dhe kështu ai duhet justifikue krejtësisht (për veten time unë nuk 
ja fal atij kur ndonji herë dyshoj se lëshon ndonji shprehje evazive për 
snobizëm). 

Sigurisht e justifikoj për arësye se u solidarizuesh atëherë e sot ende 
me atë peshim kriteri taktik të tij, por në më lëkundë ndokush me argumente 
të drejta e të ndrituara nga ky peshim ndofta i gabuar, atëhere bashkë me 
veten lëshoj edhe Migjenin. 

Unë Trajtat e Mbinjeriut e komentoj kështu me ndihmë të rikujtimit të 
argumenteve skuzues që më nxori ai atëherë në lidhje me këtë vjershë. Po e 
ndajmë vjershën ashtu si e pat nda ai në origjinal, domethanë në 10 strofa 
katër vargjesh, pose nji vargut të fundit. 

Në strofën e I-rë konstatohet jeta-varr e rendeve të vjetra dhe mbrenda 
këtij realiteti të idhët i përhijet rendi i ri. 

Në strofën e II-të: uzdaja e jetës së përtërime në rendet e vjetra me 
reforma gjysmarake, shkimet shpejt si vala e detit.

Në strofën e III-të: Botkuptimi i vjetër s’na dha ndonji burrë që të fusi 
në shpirtërat tona andjet për nji jetë të re.

Në strofën e IV-të: Nuk arrihet jeta e re me botkuptimin e vjetër.
Në strofën e V-të: Flamurtarët e botkuptimit të vjetër i gënjejnë e i 

stërgënjejnë popujt.
Në strofën e VII-të: Profetizohet rendi i ri.
Në strofën e VIII-të: Lavdërohet udhëheqia kolegjiale e diktaturës 

proletare e pagëzueme me terminologjinë e huej të diktaturës personale 
(për kriter taktik).
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Në strofën e IX-të: Shënon konditë të domosdoshme për këtë udhëheqie 
mos me pasë sentimentalizëm mistiko-idealiste.

Në strofën e X-të: E kaluemja historike asht plot lufta populli për çlirim, 
por pa dobi vendimtare atëherë. Por sot me dobi, por me çmim të vdekjes së 
dëshmorëve të ramë në këto luftra çlirimtare. Siç shifet motivi në shtjellim 
e sipër asht gërshetue me frymën e idesë qëndrore, por mjeti i zgjidhjes 
asht pagëzue me terminollogjinë e huej (niçeane). Dhe këjo asht devijim 
doktrinar, por në këtë rast të veçuar e të kufizuar nga kriteri i hamendshëm 
taktik madhor sikur s’asht i pa falshëm. Mund të themi asht e nji natyre 
sekondare: synim i dlirtë, motivim i mirë, mjeti i dobët nga pikëpamja e 
terminollogjisë së qëllimit… (nuk e ka nxjerrë faksimilia. A.L.)

Nga kriteri taktik, me të cilën Migjeni shoqëronte shkrimet e veta 
me modestinë ma të sinqertë pohoj se nuk ndihem aspak kompetent. 
Unë për vete në këtë gjendje kulture marksiste që jam, solidarizohem 
me pikëpamjen e tij që kishte për shkrimet e veta se ishin beteja të gjalla 
militanti proletar, lidhazi me kohën që u shkruen. Që të konkretizoj nauncat 
variante t’avantazhit që i vinte atij praktikisht nga ky zbatim kriteri taktik, 
tash për tash nuk ndihem i fortë, por edhe sikur t’u ndijshe s’e shof të 
arsyeshme deri sa puna mbetet pezull se a do t’i quej kritika e vërtetë 
këto shkrime të tija beteja ideollogjke me atë theksim timin e t’atij apo 
jo? I ngujuem n’atë suazë teze tash ma të dekllarueme mbi shkrimet e tija 
se janë	beteja	militanti	proletar,	unë shkoj e teproj zullumin sa them se 
Migjeni po të shkrifet në çdo cope, frazë shprehje e fjalë del gjithmonë e 
gjithkund pa as ma të voglën dobësi ideollogjike, sigurisht në lidhje me 
kohën e kushtet personale shoqënore e kritere taktike të vlerësueme nga 
ai gjatë kësaj pune misionare të vet-ndërmarrun. Simbas gjykimit tim ai e 
ndjente veten ças për ças në front lufte për vdekje me rendin ekzistues, sa 
them se këjo gjendje e ndihmoi në mprehtësinë e zgjidhieve të situatave me 
rreziqe që ju krijojshin praktikisht nga njerzit agjentë të regjimit zogollian. 

Më kujtohet përshembull tregimi se si përcolli me premtim evaziv 
nji përfaqësues shtypi zyrtar me të cilin kish marrë takim në Shkodër. 
Migjeni mbas takimit që pati me këtë person, vjen e më tregon se si paska 
pasë indirekt nji shantazh me shkrue nji poezi o shkrim komplimentues 
për Zogun o për Atdheun që me terminollogjinë e tyre ishin të njajtë me 
rregjimin ekzistues. Ky, mbasi i paska pohue me shumë natyrshmëni se u 
gjindte në nji faze inspiracioni liriko-patriotik, paska shpëtue nga situata e 
shantazhit, sepse këtë pohim evaziv ajo personë e paska pasë parë premtim 
të sigurtë. Dhe kur përfundoi duke fërkuar duert në shenjë entusiazmi 
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mburrës, m’u drejtue kështu: “Ja laga Andre, ja dhash shigjetën tjetër me 
m’a botue dhe e pranoi”! (I kishte dhanë nji shkrim me markë migjeniane)

Pra ai mue më duket se lufton fill vetëm pa asnji çedim intrisek. 
Lëshon zjarrin e vet kudo që e shef të arsyeshme dhe me urgjencë dhe 
s’merr parasysh rreziqet që mund t’i vijnë nga regjimi anmik, por me 
këtë nuk due me thane që ai nuk u përpiqte që të maskonte luftën e vet sa 
ma me shumë kujdes. U kujdeste dhe shumë bile. E kishte në qendrën e 
vëmendjes së vet këtë kujdes prudence, por jo frike, në çdo cast e në çdo 
rast të përditshëm në lidhje me hapat që hudhte letërsisht privatisht. Për 
ndryshe s’do e meritonte, simbas mendimit tim, epitetin Prekursor militant 
i kauzës proletare. Mospasjen frikë ai e kishte dekllarue edhe në letrën e 
tij inedite të botueme te monografija e V. Balës dhe unë e … (nuk vazhdon 
teksti. Shën. yni A.L.)

…truara shpresoj se do t’i përforcoj me argument të illustruara ma 
gjanësisht në nji studim analitik të veprës e të jetës që e kam për duerësh, 
sado që len me dëshirue shumë, mbasi pa pike modestije, dekllaroj se nuk 
jam i pajisun ashtu siç e lypë natyra e ndërmarrjes. Por shpresa e do t’ja 
dal deri diku qëndron në faktin se disponoj shumë kujtime nga jeta e vepra 
e tij dhe se të gjithë na rrethi i tij jemi gjallë, pra lehtësisht me u riprodhue 
historikisht. Po përpara se të përfundoj këtë relacion udhëzues do të shprehi 
edhe ndonjë mendim të përgjithshëm skuzues në lidhje me ndonji dobësi 
të konstatueme në veprën e tij letrare (sepse jeta e tij private nuk len me 
dyshue aspak, po përkundrazi s’asht çmue sa duhet, maker edhe nga rrethi 
dashamirës i atëhershëm). 

Migjeni ishte besnik skrupuloz i realizmit socialist, aqë sa çdo temë 
letrare të çdo natyre e ngrente si tipizim me vija e hije ku s’ve skematike, 
në përputhje me komplete të kërkesave artistiko ideollogjike. Dhe kjo 
nuk asht pak, por përkundrazi asht aqë shumë sa lypset të keshë botën 
në xhep si e pat ai nëpërmjet gjenit, ndërgjegjes e dijes së vet. Që të mos 
rrëshqasim fraze e shprehje e fjalë ekivoke dhe evasive në lidhje me idenë 
qëndrore konstanten në nji ndërrmarje të tillë asht e pa mundun. Pse e 
zgjodhi Migjeni këtë lloj shkrimi, të cilin e shpiku vetë dhe si deshi vetë, në 
frymën ma besnike dhe në shërbimin ma frytdhanës të kredos proletare të 
profesueme? Për nji kompleks arsyesh të shumënduershme. Ndër ato edhe 
pse e shifte se do i lente lamturmirën shpejtazi kësaj jete9 e të mundte kështu 
me skalitë sa ma sistematikisht këtë volum pune që iu parashtronte; em për 

9 Shpesh herë më thonte: duhet të shpejtoj, Andre, se i kam ditët e numrueme.
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t’u mbushun me nji gajret kombëtar se ja ç’bën pinjolli i Shqiponjës; em 
për nji vetë-mburrje përfaqësuesije klase karshi klasës, se me të vërtetë 
jam pa lek në xhep, o bisha kapitaliste, e po vuej si trumcaku i fushave të 
mbulueme me borë por ju mund tjetërsoj: me botën që kam në xhep, e që ju 
faqezinj, gomarë të përjetshëm, doni ta zaptoni me anën e lekut e florinit, 
e cubnisë kriminele e pa skrupull.

Shtojca “Shënime	Kritike	rreth	këtij	RELACIONI”

I drejtohem Kritikës së deri tanishme të Migjenit. Duhet të diferencojë 
natyrë e shigjetave që hudh Migjeni andej e këndej kundra rregjimit të 
vjetër: a janë të ngjeshura totalisht me brumin socialist apo jo. Ai rrëzon 
e kosit çdo gja të vjetër me drapër e çekanin sovjetik me besim fanatik, po 
me ato, don të rindërtojë botën e re. Kjo asht e qartë si drita e diellit po të 
kesh parasysh idenë qëndrore të tij e konfirmimin e katërciptë me prektikën 
e kësajë në jetën private të tij. Vetë titulli i sajë, “Trajtat e Mbinjeriut” 
asht ma i shprazëti nga kuptimi në lidhje me titujt e tjerë të ustajt të pare 
e të mbramë të tyne. Shumë, shumë me kuptim do të delte sikur t’ishte: 
“Tiparet e Mbinjeriut”.

Pra siç shifet aty asht nji mobilizim ekstrem për të krijue trajtën 
artificiale me nji bujë të termave bombastike, për me mundë kështu të 
lëshojë kushtrimin reklamues për diçka që s’e ndinë por që kërkon ta 
paraqesë të tillë, për faktin se don me tretë gjurmët ndaj fuqisë ekzekutive 
për nji qëllim madhor të paracaktuem; dhe auditori i interesuem i 
tij asht transkurue në këtë rast superficialisht, sepse atij tashma i asht 
dhanë kyçi për të kondicionue të gjithë atë përmbajtje në formë të errët 
e ekuvoke. Përsëris edhe nji herë se titulli e nëntitulli i kësajë vjerrshe 
asht vue me paraqëllim të caktuem. Nuk ishte aspak në interes të Migjenit 
t’u demonstronte përpara rretheve përparimtare komuniste aq reklamisht 
devijues. Këndej ajo etiketë shumë e dukëshme e kumbuese ishte vu që 
të sinjalizonte veten si jo të damshëm anmiqve që përfaqësonin fuqinë 
ekzekutive dhe jo auditorit të tij të interesuem e shokëve përparimtarë. Ai 
shpesh herë më thonte për Niçen se ishte negative, me gjithë sinqeritetin 
e tij njerëzuer (të Niçes) dhe për botkuptimin e tij thonte se asht paraqitë 
nga nji shpirt me personalitet epiçentrik, rrjedhun nga mos apagimi I 
dëshirave intensive vegjetative në periudhën determinante të jetës së vet 
në lidhje me temperamentin e tij fiziollogjk e psihik. Dhe ky qëndrim i 
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tillë thonte asht i determinuem nga nji vetë edukacion dritë shkurtën që e 
shoqënoi tanë jetën e tij. Për Dostojevskin thonte: E filloi dhe e mbaroi me 
kristianizëm. Këndej përjashtohet të ndikuarit e ideollogjisë së heronjve 
niçean. 

Në lidhje me rrethin dashamirës të athershëm që se ka kuptue sa 
duhet Migjenin. 

Më kujtohet nji herë nga viti 1934-1935 se na vjen në tavolinën tone 
në kafe “Park” të Shkodrës kuislingu, sot në Itali, Zef Pali, atëherë vegël 
e klasës në fuqi (nuk vazhdon më teksti… Shën. yni A. L.) gjenit… (kaq 
vijon nga pjesa e mbetur e tekstit. Shën. yni A. L.) (duhet theksue se Migjeni 
ushtronte respekt te miqt e shokët dhe drojtje te anmiqt e tek të dobtit. Edhe 
kuislingu E. Koliqi me gjithë se në apotheozën e vet n’atë kohë, mbante 
njisoj drejtëqëndrimi përpara tij. Vizualiteti i fuqisë së mbrendëshme i u 
vishte fizionomisë së jashtme, prandaj ushtronte kudo e mbi këdo autoritet 
maksimal, unë po pritje që t’i u përgjigjte Migjeni por ky nuk hapi gojë 
fare, veçse muer nji qëndrim fizionomik kaq tregues sa ai u zmbrap në 
heshtje, kurse mue nuk m’u durue e s’i lash gja i pa i thanë duke e ofendue 
harbutshe. Zefi s’e bani të gjatë e u qërue nga ne. Në kaq posa mbetëm 
vetëm, unë i drejtohem Migjenit: 

Pse s’i kundërshtove, po më le vetëm mue me folë? Ai m’u përgjegj: 
“S’mundem, Andre, beso: s’kam fuqi fizike me polemizue me frymë 
mushkënijsh me kë do që të ndodhë”.

Toni qe shumë i sinqertë e nuanca shumë e dhimbshëme dhe i besova, 
por sot arsyen complete e kërkoj edhe ma tutje: mos të shkelte parimin 
taktik, mos me u komprometue praktikisht e në kontakt e sipër me këto 
agjenta maskarenj të fuqisë ekzekutive, për derisa i kishte shpallun luftën 
në mënyrë publike e cila për atë ishte ma vendimtare e ma e randësishme 
lidhazi me misionin që kishte vetë-zgjedhun. Po frikë nuk kishte kurrë. Mund 
të themi se mishnonte trimëninë e popullit tone në legjendat kreshnike. 
Këtë e ka dekllarue në letrën inedited botnisht dërgue nji shokut e që V. 
Bala e botoi. “Unë, thotë n’atë letër, e kam ç’rregjistrue në fjalorin tim 
fjalën komprometim”. Edhe mue shpesh herë më thonte: Për veten time, 
Andre, unë si shof xhandarët e Zogut, e me të vërtetë me sa vepronte nuk i 
shifte. Nga kjo ngjarje nji dëshmitarë dashamirës i kohës do të nxirrte se 
Migjeni ishte hipokrit, servile, opportunist, frikacak kambë e krye. Por… 
(teksti nuk vazhdon më. Shën. yni A.L.)



58 Gegnia / e përkohshme kulturore-artistike

Shkrimi i pabotuar i Andrea 
Stefi, facsimile, maj 1954, 

ndodhet në Dosjen Migjeni, nr. 
13, Muzeu Historik Shkodër

Tre librat e botuar në vitin 1954

hkrimi i A. Stefi, 
botuar te Drita, 13 

tetor 1963

Dokument i nxjerrë nga Dosja Migjeni, 
MHSH, Nr. 11
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QEMAL	DRAÇINI	(1922-	1947)

Kritik, studiues, publicist, lëvrues i poezisë dhe i prozës, Martir i 
demokracisë. Lindi në Shkodër. Në moshën pesëmbëdhjetë vjeçare vuajti 
burgun politik (1938-1939). Dy vjet më pas u burgos nga fashistët italianë. 
Ndoqi studimet universitare për drejtësi në Firence (1941-1943). Më 1945 
punoi si mësues i letërsisë në Shkodër, më vonë në Ministrinë e Arsimit 
e Kulturës, pranë Komisionit Pedagogjik për tekstet e reja shkollore. U 
arrestua më 1946 dhe vdiq në hetuesi, në tortura, më 1947. Qemal Draçini 
nisi krijimtarinë letrare në prozë e në poezi me pseudonimin Malseni, 
Imperitus. At Padër Gjergj Fishta i propozoi ta kishte sekretar. Shquhet 
në fushën e mendimit letrar në fillim të viteve ‘40. Së bashku me Myzafer 
Pipen themeloi në Shkodër të përmuajshmen kulturore e letrare ‘’Fryma” 
(1944). Studimet kritike të Qemal Draçinit mbi N. Frashërin, Gj. Fishten, 
N. Mjeden, Migjenin, G. Palin, K. Mirditen, V. Stafën, S. Spasen si dhe mbi 
disa autorë të huaj, dallohen për origjinalitetin, erudicionin, mprehtësinë 
e gjykimit e të analizës. Qemal Draçini është autor i poezisë, të cilën 
muzikologu R. Sokoli ka bërë këngën e njohur “Turtulleshë”. Pjesë të 
veprës së Qemal Draçinit u përmblodhën në vëllimin ‘’Era” (Shkodër, 
1995). Presidenti i Republikës S. Berisha, më 1992, e ka shpallur “Martir 
i Demokracisë”. Më 2008, Këshilli Bashkiak i Shkodrës e vlerëson me 
titullin “Qytetar Nderi”. 

Enver	Draçini
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Nexhmi BUSHATI

MËSUESI	IM	MARTIR	QË	SFIDOI	TRI	DIKTATURA

I. 45-vite kaluan, por helmi i lajmit të përgjakur që solli ajo ditë e 
nëmur tetori e ka ruajtur shijen e tij aq të hidhur tek të gjithë ato që e 
njohën Qemal Draçinin, tek familjarët, shokët e ish nxënësit e tij. Hatanë e 
asaj dite të shkretuar nuk e mbuloi asnjëherë pluhuri i harresës.

Xhelatët e sigurimit, pas një viti torturash, mbinjerëzore, e nxorën 
pa jetë nga qelitë e tyre të pista dhe e hodhën në një grope të neveritshme 
trupin e gjakosur të ‘’Profesorit”, që ne e deshëm dhe e respektuam gjer 
në adhurim.. Ai s’i kishte mbushur mirë 25 vitet, por diktatura s’ia fali 
mëkatin e tij të madh: ai i ishte përkushtuar lirisë së njeriut, ideal që e 
udhëhoqi si rrezet e dritës. Kësaj drite ia blatoi mendjen, shpirtin, trupin 
deri në flijimin sublim. Ustallarët e çirakët e Errësirës dhe të Dhunës ja 
shkimën pranverën e jetës, pse i trembeshin dritës së personalitetit të tij. 
Edhe dy herë të tjera më parë i ishte mohuar liria: në kohën e Zogut, kur 
kërkonte drejtësi shoqërore, e në kohën e fashizmit, sepse aspironte për 
lirinë e Atdheut. Liria i qe mohuar, por të paktën iu respektua jeta. Herën 
e tretë nuk ia kursyen: sadizmi mesjetaro-aziatik ia përdhunoi e ia vodhi 
ashtu si mijëra të tjerëve.

II. Kur ne ish-studentëve të Gjimnazit na u pat prezantuar ky 
“Profesor” i ri, ai kishte vetëm 22 vjet moshë. Ishte prova e tij e parë në 
artin e edukimit, hapat e parë në sferën e punës shkollore; të tjera sprova 
të herëshme kishte bërë dhe hapa të mëparshme kishte hedhur në një sferë 
tjetër, në artin e poezisë dhe të prozës. Në rrethet letrare ai kishte filluar me 
kohë të bënte emër me anë të krijimeve të tij. Disa nga shkrimet e tij më të 
pjekura, të shkruara me pseudonimin ‘’Malseni”, tërhoqën deri vëmendjen 
e të madhit Fishtë. E ky ‘’Malseni” s’ishte veç një adoleshent 16 vjeçar. E 
kur vitet sollën pasurimin e shpirtit e të mendjes, kthjellimin e gjykimit, 
kristalizimin e stilit, ai doli me pseudonimin e ri: “Imperitus”.

Nga letërsia e nga krijimi s’e shkëputen as hekurat e burgjeve, 
as ndjekja e fakultetit për drejtësi në Firence. Studimi i neneve dhe i 
paragrafëve të ngurta nuk ia ftohu ‘’dashurinë e parë”. Juristëve të huaj 
iu mbante bisedë mbi kanunin e Lekë Dukagjinit, por letrarëve fiorentinë 
iu referonte mbi Fishtën. Zhytej në shfletime ligjesh e dokesh, të vjetra e 
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të reja, por në tryezën e punës ishin stivë fletët me citate shkrimtarësh, si 
dhe poezi, proza e përkthime në dorëshkrim. Falë intelektit të tij, talentit 
dhe një energjie të pashoqe dhe do të mbahej gjallë në vitet 1943-1944 e 
mirënjohura revistë ‘’Fryma”: nga dora e tij do të dilnin deri në tre shkrime 
brenda një numri, firmosur me sigla dhe pseudonime të ndryshme.

III. Pas mirazhit efemer të “çlirimit të vendit”, iluzionet u kthyen 
në zhgënjime e më vonë në mllefe. Dhuna lindi revoltën morale, sepse 
s’vonoi të hiqte maskën dhe të gjakoste kombin. Vitet e para të tërmetit 
komunist, shkolla ndodhej e mënjanuar pak nga qëndra e goditjes. Për 
Qemalin, djaloshin plot bagazh e vullnet pune, landa e padagogjisë 
mbetej e vetmja fushë ku ai mund të gjente vetveten. Ja pra, për fatin 
tonë të madh, në ato vite të mbrapshta, kur krahas privacioneve të mëdha 
materiale e shpirtërore, kur ditët e netët ishin të mbartura me pasiguri e 
frikë, papritmas na shfaqet ky profesor i ri, plot energji dhe optimizëm, 
që me aq kompetencë e mjeshtri të rrallë filloi të plazmonte mendjet e 
shpirtrat tonë, si asnjë tjetër para ose pas tij. Në hapësirën e jetës tonë, si 
asnjë tjetër para ose pas tij. Në hapësirën e jetës sonë ai na u imponua si 
një idhull i fortë dhe tundues. Ishim adoleshentë, në moshën e ëndrrave, 
në moshën që kërkon heronj e krijon idhuj. Tërë ajo dashuri e ai adhurim 
buronin vetëm nga përshtypjet imediate, nga ndjenjat e çastit. Orët e 
letërsisë u shndërruan në orë të vërteta magjie e ne mallkonim zilen që na 
shkëpuste nga ai sugjestion i fuqishëm, nga ajo atmosferë plot refleksione 
që na kishte krijuar, nga ajo gjëndje ekstaze ku ne thithnim çdo fjalë të tij. 
Lënda e letërsisë së atij viti, se magjia e atij viti zgjati vetëm kaq-la mbresa 
e kujtime që s’u shlyen nga një jetë e tërë shkollore. Askush si ai nuk 
arriti të ngrohte zemrat me afshin e së bukurës, të na fisnikëronte mendjen 
me dritën e së vërtetës, të na joshte shpirtin me vlerat e virtytit. E nëse ai 
brenda orës së mësimit, si një qiellor pa aurolë; na i shpinte shpirtrat drejt 
lartësive abstrakte, jashtë orëve të mësimit, ishte më tokësori, më njerëzori 
dhe më i thjeshti.

Me këto përmasa ka zënë vend në ndërgjegjen e në kujtesën tonë 
Qemal Draçini. Adhurimin për Qemal Draçinin brezi im e kishte ngritur në 
kult. Edhe një vdekje e natyrshme për ne do të ishte diçka jashtë normales, 
prandaj pas atij krimi mizor, dëshpërimi dhe urrejtja jonë nuk pati limit.

E pra, e vërteta është se nuk arritëm ta njihnim si dhe sa duhet. Ne kemi 
ditur fare pak për intensitetin e jetës së tij, për thellësinë e atij shpirti, për 
hapësirën e veprës së tij, për seriozitetin e gjykimit e forcën e meditacionit. 
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Atëherë, vetëm me intuitë e ndjenim se “Profesori” ynë në të ardhmen do 
të shkëlqente si një yll në fushën e mendimit e të krijimit, të fjalës dhe 
të veprës, siç e dëshmojnë sot krahas shkrimeve të pakta që panë dritën 
e botimit, qindra e qindra faqe dorëshkrimesh me poezi, prozë, kritikë, 
përkthime, kujtime, makete antologjike e të historisë, epistologjisë, etj.

IV. Shteti demokratik, si shprehës i vullnetit të kombit, po lan një 
borxh të madh dhe po i bën një nder të veçantë historisë amtare duke vënë 
në piedestalin e merituar figurat e nderuara të Demokracisë e të Kulturës. 
Vlerësimi që po i bëhet Qemal Draçinit, këtij martiri të demokracisë, këtij 
intelektuali erudit, krijuesi të talentuar e mësuesi të ndritur, vendosja e tij 
në Panteonin e kulturës sonë, është një dëshmi e fortë se mesazhi fisnik 
i jetës dhe i veprës së bijëve të zgjedhur të Atdheut, nuk u vyshk nga 
inkuzicioni i kuq 50-vjeçar. Ai mesazh do të ngrohë përsëri shpirtrat e do të 
ndrisë si një pishtar drite e shprese në rrugën e mundimshme, por fatlume 
të Demokracisë.
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Qemal Draçini 
(Fragmente nga krijimtaria letrare)

Andrrat

Andrrat!
Shtegtar i amshuem prendimi
Andrratar, 
Dishrues i pangijm lumnimi;
Andrratar, 
Shtegu i yt asht natë harrimi.
Dridhje të lumnueme ndijesije 
Amë pranvere së sosun, 
Andrratar, 
- Bota e jote e pasosun
Asht balt’e papërdhosun.

v

E due botën tande, 
Andrratar!
Botë dritash vegimore
Botë pagje andrrore
Botë hijesh, botë rrenash
E due botën tande qiellore, 
Andrratar!

v

Andrratar, 
Shtegtar i amshuem harrimi
Shpirt i vgjiniktë lumnimi
Andrratar, 
N’llamparitje të syve të tu
Dridhet andrra që vetë du.
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v

Andrratar, 
Udhtar i pacak prendimi, 
Shtegu i yt asht natë harrimi.
 Firenze, 1Maj1942.

Ninulle - Mesës së panjohur të dritës -

Po flen njomja, flen kërthini
Syt e brustë i ka mbyllë gjumi
E mbi faqekerubini
Dritëzon dritë, si dritë n’amshim

Dyert e vocrra, bardh si bora
Mbajnë shtërngueshëm dor’n e nanës
Që i rrin prapë sogje si ora
Me’ i dashni që s’ka mbarim.

E këndon nana e lumnueme
Këndon një kangë, tue përkundë djepin
Nill n’atë kangë, një pagjë t’amshueme
Një lumni që s’ka pushim.

Jasht asht ftoht. Gjithmon stuhia
Nëpër terr hup zani lokes
Mshtjellun n’djep flen ambël fmija
Flen nji gjumë të pa trishtim.
 Shkodër 16 Nanduer 1945

Kopështije	të	Shkodrës		s’ime
Kopështije të blerta të Shkodrës s’me, çerdhe vegimtarësh të lirë që 

në gji tuej rriten, me ajrin tuej të kulluet ushqehen,-kande gjysa dritë e 
gjysa hije, ku ma të bukurat kuadre të lumnis thuren madhnueshëm, - për 
ju po më vete mendja n’ajrtit e kullueta e në flladin ledhatar të këtij qyteti 
të hyjnuem!
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Nën hijen e randë të vllajve të juaj, sa mashështorë aqë të vjetër 
dikur edhe për mue pat agullue rrezja e lumë e njëj fminije s’argjandtë:- e 
murmuritjeve të pemve vigane e pëshpëritjeve të shushituna të barit të 
gjelbër, I u bashkuenë edhe rrahjet e zemrave t’ona të reja, të njoma, të 
porsa – leme…. Zemra të pastra që veç për gëzime e lojna dijshin, dikur, 
me rrahun .  E cicërimi i zogjvet kangatarë të verës, e ama e luleve të 
kuqe e të purpurta, e afshi i trojeve të kopshtijeve së gjelbra, - trajtojshin 
magjikisht kështjellin prralluer të lumnive të fminis andrratare…. Tempulli 
i Kalesës së prendume, o Kopështije të Shkodrës! Çdo fije e imtë e barit 
të juej, çdo degë e thame e pemve të jueja, për mua asht një palpitim i ri 
, një grumbull ndiesish nostalgjie të grumbullueme nga koha, që memzi 
ç’presin me shpërthye.

Por në kujtim të muzgjeve të kalueme, kur buzë – mbramjeve 
së kuqlimta tuba të shpërndame rrezesh mbi ju, kopështije të gjelbra, 
lëshojnë puthjen e mbrame; e në ripërtrimje të netve t’argjanta, nën hijen 
vigjiluese të pemve të jueja krenare, - s’përmallohet vetëm zemra e ime:-
shumë zemra të tëra vibrojnë trishtueshëm: zemra, mbi pejzat e të cillavet, 
ndoshta, kadit harku i tingullit të përmallimit ka pushuem së rrëshqituni, 
në përkujtim të lumnive të jueja, Kopështije të jeshilta të Shkodrës s’ime, 
rrahin në mallime stinësh së dekuna.

 Shkodër, 17 Shtatuer 1939
IMPERITUS

Bora	e	bardhë
Borë e amshueme, ndë ç’prej shekujsh mbi krepa të pamerrituna, 

t’Arbënis, borë eterne, që q’prej kavaljetesh të panjehuna ke shtri 
krahët e tu virgjinë mbi karmat e thepisuna të shkrepavet vigana, borë e 
përgjithmonëshme, që mbulojë veli nusëror a qefin vdekjeje së lumnueme 
i falë shkamijve shqiptarë  - sonte të kam mirue me synin e të mërguemit 
qi kthen tu ti mbas njëj largimi së gjatë… Të kundrova nën aureolën e 
magjishme, që rrezet e fundit të diellit të Qershorit kunorzojshin mbi 
kryet tand të kënduem q’prej qindavjetëve që  goje nierit të gjallë kurrë 
nuk dijti me përshkruem... N’atë aureolë të madhnueshme, O borë e 
Amshueme, o mbretneshë e shejtnueme e shekujve, o Virgjinë e zotave, 
të vjetër ndoshta sa jehu qi lane mbas vedit namët e lumnive Romake, 
n’atë aureolë të magjishme unë sodita Kalesen fisnike të njëj Kombi, pashë 
Besën e pathyeshme të njëj race, pashë vegimin ma të kjartë të burrnis së 
fisit shqiptar… Ti, Borë memece, princeshë prrallore qi kurrë gojën nuk 
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çilë, tue ruejtë ndoshta, ziliqarisht një thesar qi t’asht besuem, o që, tue i 
ndigjuem Besës së dhanun atyne krepave plot enigëm mystike për mue: 
ndoshta asht Mysteri i afshit që i frymëzoi fuqin hyjnore Viganit, ndoshta  
asht shprehja zemërdhanëse e njëj fjaleje hyjnore që i trimnoi shpirtin 
Herojit, ndoshta asht Fryma e shejtnueme që u dha guximin e papamë 
burrave që dhanë e jetë e vdekje për Liri të kësaj toke…

Cila asht? Borë, ajo msheftsi shekullore?... Oh, deh, thuejma ti mue, 
pse si vizar tiranësh zhdukun nën sodomje të kështjellave, shi njashtu kam 
me dijtë vetë me e ruejtun… E kurrkuej nuk kam me i a diftue… Veç vedit! 
E kam  me kenë i lum, pse kam me kuptue Mysterin e lumnive të kalueme 
të njëj race burrash, pse kam kuptue Mysterin e heshtis sate të amshueme, 
moj Borë e bardhë si heshtija e jote hyjnore, e kam me kuptue Frymën e 
madhnueme që Racës sime i dha jetën e gjallnin e Fuqin e Sodomjes e të 
Krijimit…

Po, moj Borë e bardhë!...
Shkodër, 21 qershor 1940
IMPERITUS

Vallja	natore	e	rrezeve
...Në kambë, brijë dritares pa grila, me ball të mbështetun në xham, ay 

ia nguli syt territ të natës së panjoftun, të zezë si futa e së vejës. Errësinë 
e çulltë mbulonte kopshtin. Era vishkullonte nëpër pemët e nalta, me nji 
jehonë të çuditshme, si t’ishte gjuha e njëj populli të shuem në furin e 
pamejun të motevet...

Kur, qe, atje tej, mbas kodërës, mbi kryet e naltsuem pingul të plepit, 
ngriti kryet nusëror Hana e Prillit të vonuem...

E zhbiroi terrin me shikim të dy syvet të tij, pse donte me zbuluem në 
mister të natyrës së terratisun pse-hun e njëj së Vërteteje së pazgjidhun.

Shkodër, 2 korrik 1940
Imperitus

Përgatiti	Gjovalin	Çuni
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Edison MAÇAJ 
Tregime

AFËR	MESNATËS

Nata mshehej n’qetësinë e saj të virgjën. Udha m’humbte mes çastesh 
të heshtuna. Vargojt’ e arsyes ishin zgidhun prej kohësh. M’mbante t’lidhun 
me të vetëm e kaluemja e afërt. Ndërkohë edhe po me rrente gjumi në atë 
heshtjen e zhurmshme, derisa goma e autobuzit ra në nji gropë.

Çova kryet nga rrejtja e gjumit. Dritat ishin të zbeta, ku me zor 
dalloheshin tiparet e vyshkuna të fatorines. E shihja se ishte e lodhun. Po e 
ndieja grahmën e lodhjes s’saj. Tinëzit po ia shifja tiparet. Po mundohesha 
me gjetë diçka të veçantë në pamjen e saj aq misterioze. Sytë? Jo, ata 
shprehnin veç lodhje. Dhe kjo me zor dallohej prej llambave t’zbehta të 
atij autobuzi.

Flokët i mbate të lidhuna mbrapa. Imazhi i saj t’jepte pamjen e nji 
grueje të moshueme, por, në fakt nuk ishte e tillë. Ndoshta ket imazh të 
gabuem ia jepnin dhjetna e dhjetna rrutullime në t’tanë qytetin pa u ndalun 
asnjiherë, por gjithmonë n’ecje dhe tuj pasë parasysh faktin se tanë ditën 
kishte të bâte me lloj-lloj njerzish.

Edhe pse ishte dimën, koha ishte e mirë, pavarsisht prej disa reve 
kërcnuese që po i silleshin rrotull hanës, por pa e trembë. Pasagjerët e tjerë 
në autobuz sikur kishin ra n’heshtje. Ndoshta ndikonte edhe koha, ora po 
ia mbathte me turravrap mesnatës.

Secili prej tyne po mendote jetën e vet, momentet e kalueme, apo 
duke fantazue për nji t’ardhme me shpresën e afrimit t’saj.

E çuditshme!
Kajherë njeriu nuk e kupton, por ashtu siç ndrrojnë mendimet, ashtu 

ndrrojnë edhe tiparet e ftyrës. Ja, për shembull, ai burri atje me njanën 
lidhëse të këpucës të zgidhun, e ndjej se po andërron, pasi ftyra e tij ka 
marrë nji pamje t’veçantë. Ju mundeni me m’thanë se po kujton ndoj çast 
intim t’jetës së tij. Ndërsa unë po iu tham se aj po andërron sepse vetëm 
andrrat, ato grimca jetet qi na ndjekin pas në cilindo moment, na japin atë 
pamje ambëlcie, qi shpeshherë e vrejmë te njani-tjetri, kur jemi në shtëpi 
apo edhe n’rrugë.

Fatorinoja shkoi në krye të autobuzit dhe filloi me marrë paret. Dukej 
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prej mënyrës se si lëvizte, se si komunikote, se si kthente kusur, se ishte e 
mërzitun, mâ shumë lodhë prej asaj dite monotone. Ajo u mërzit edhe ma 
tepër kur njana prej pasagjereve i kërkoi me i kthye si kusur disa të vogla, 
disa të mesme, mekenëse i kishte dhanë nji kartmonedhë të madhe. Ajo, 
me atë monotoninë qi e karakterizote atë mbramjevonë, ia ktheu të tana 
paret pa ba za. Ndoshta po të kishte kenë paradite do t’i ishte vërsulë. Por 
tash nuk kishte as forca e as nerva për ta ba ‘i gja t’tillë.

Mu afrue edhe mue. Pa fjalë i zgiata monedhën e vogël dhe i hodha 
sytë përtej natës misterjoze. Por nga reflektimi i xhamit vuna re imazhin e 
asaj grueje, që në atë reflektim dukej edhe mâ e plakun.

Mshteta kryet në xham. Prej larg po dallohej mrekullia e dritave të 
qytetit tem. Mbylla sytë kadalë. Më flehej. Por nuk duhet. Edhe pak minuta 
do të hyja n’qytet, dhe këto momente do t’doja t’i shijoja me tanë forcën 
dhe ambëlsinë e tyne. Atë magji që ma jepte vetëm qyteti jem natën.

Por ndalesa e atij autobuzi me llamba të zbehta m’bani t’hapja sytë. 
Prapë kadalë. Nga dera e fundit hyni nji burrë me flokë të bardha. Qëndroi 
në kambë pasi vendet ishin të zanuna.

Të jepte pamjen e nji njeriu qi mendôte shum, ose t’paktën, qi kishte 
mendue shumë. Flokët e bardhë të bajshin me kujtue nji borë të kristaltë 
mbi nji gmushë, mbase të shkulun e të lanun në nji qoshe. 

Dhe atij, si të tanë neve, iu afrua fatorinoja me atë lodhjen e saj qi 
i shprehej në të tanë trupin, veçan n’sy. Burri me flokë të bardha borë e 
shikoi me vëmendje, pikërisht njaty, në sytë e saj. Pse e shikoi në sy? Ajo i 
uli. Nuk i pëlqete me pa kend në ato momente. Ishte lodhun shumë. Ndërsa 
burri me flokë të bardha borë nuk po ia date sytë. Ajo çuditas i ngriti. Sytë i 
shkëlqyen fort. Kyt e dallova mirë. Nuk mujte me m’ikë nji shkëlqim i tillë 
pa e vu re, edhe pse dritat ishin t’zbehta. Sikur po shikote në nji imazh të 
largët, fytyrën e nji kujtimi të hershëm. Vuni dorën në gjoks (mos ndoshta 
në shpirt?) dhe e mbajti aty giatë. Buzët e saj lëvizën, diçka ndoshta edhe 
shqiptuen, por zani nuk i doli prej gryket, ose nuk e ndigjova unë? Nji 
moment pashë të tjerët, por që të tanë shihnin diku tjetër, veç tek ata të dy 
jo. M’dukej se para mejet po përjetohej diçka e kalueme, dhe unë n’atë 
përjetim isha spektatori i vetëm, ndoshta i hyrë në pozicion krejt jashtë 
lojet. Nuk po kuptoja asgja. Ata vazhdonin me u pa me andje. Kushedi ça 
po i thoshin njani-tjetrit me giuhën e çuditshme të syve. Ça po kujtonin? 
Ndoshta nji epokë të largët qi mund t’i kishte lidhë e mund t’i kishte dâ 
pa hapë e pa mbyllë sytë, as për me pâ njani-tjetrin. Sikur tanë aj vështrim 
mes tyne po rikthete mbrapa tanë atë kohë qi nuk kishin mujtë t’shiheshin 
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në sy, në thellësinë e tyne.
Sa larg po flutrojshin me imagjinatë? Ku po i dërgote kujtesa e tyne 

tashma e vjetër?
Grues po i mbusheshin sytë. Kyt mezi e dallova. Ndërsa burri 

flokbardhë lëvizi dhe tashma e kisha me shpinë. Ate nuk e shihja në surrat. 
Por, ndoshta, edhe atij... Grues nji lot i pikoi letë dhe i rrshqiti mbi faqe. 
Lot që nuk mujti me vdekë n’faqen e saj, meqi dora e tij iu afrue pranë dhe 
e mori atë lot, nuk e shiu. Pashë qi ajo dorë u mbyll me forcë e mandej u 
afrue pranë buzëve të tij. Nuk e dijsha se çfarë i bate me ndejtë ashtu të 
ngrimë, si dy copa prej akulli duke pa njani-tjetrin pa pushim ndër sy? Ça 
ishin? Ça kishin kenë? Ça kishte ndodhë qi kjo natë po i çote në nji kohë 
të vjetër, të largët? Ndoshta mujte me pasë kenë edhe ndoj’ shenjë pendese 
qi kishte mujtë me hi krejt lirshëm n’mes atij shikimit shumë të thellë e të 
dendun.

Ajo i buzëqeshi ambëlsisht siç dinë t’buzëqeshin veç femnat. E ma 
pas nji vështrim i çuditshëm i kaloi mbi sy, ndoshta dote me thanë nji 
keqardhje e ndime deri në thellësinë e shpirtit. Dora e saj hala vazhdote 
me kenë po njaty mbi gjoks, por lëvizi, me drojë, dhe iu mbështet dorës 
s’burrit. Si i zanun n’faj burri uli kryet. Ndoshta ishte falje? Ndoshta e 
falun?

Edhe unë, si i zanun n’faj e hjeka kryet prej andej, nuk dojsha ma me 
mendue asgja për at’ qi kish mujtun me pa ndodhë mes tyne. Ose qi mujte 
me ndodhë prapë? Nuk dijsha ma asgja. Isha vetëm nji spektator i harruem 
ndoshta në nji sallë shumëvjeçare, nën praninë e nji filmi të heshtun, pa 
pikë zanit.

Tashma kishim hy n’qytet, por, mrekullia e dritave të tij, nuk po më 
jepte at kënaqësi qi kisha pritë...

E	URITUNA

Ndiehej e uritun. Ishte e uritun. Stomaku i saj fishkllete trishtueshëm. 
Duhej me hangër diçka. Me e mbushë atë stomak të madh me çado qi 
t’gjete, mjaftote me e mbushë e m’u ndie e ngopun. Sepse, nëse ngopej nuk 
dite me arsyetue. Ndërsa, e gjendun me barkun petë, arsyeja e saj punote 
mrekullisht. Por ajo nuk dote qi arsyeja me i punue, mbasi i dukej e tepërt, 
duke kenë se, në botën ku jetote, arsyeja nuk vehej hiç në përdorim, mbasi 
krijesat e asaj botet, çdo ditë e ma tepër po merrnin për bazë mosarsyetimin 
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dhe gjithçka u shkote ma mirë, sikur me te i paraprinin çdo problemi apo 
deshire.

 Prapë ndiehej e uritun. Prapë ishte e uritun. Stomaku i saj hala e 
vazhdonte atë fishkllimën e vet trishtuese, duke kenë se, hala nuk kishte 
gjetë asgjë me futë nën dhambë. Ndonëse ishte në kërkim, asgja nuk po 
shihnin sytë e saj. Akoma po e ndiete arsyen ta rrëmbente fort, duke mos i 
lanë asnji qelizë të trupit të saj pa kontroll.

 Sillej nëpër atë vend të çuditshëm, por hala nuk po shihte asgja qi 
ta kënaqte dëshirën dhe synin e saj. Papritun, sytë iu ndalën te nji qenie e 
cila rrezatote zymtsi. Pavarësisht prej kalimit të shumë vjetve, ajo e njohu. 
Ishte ajo krijesë qi i kishte ikë prej kthetrave kohë ma parë.

 E pa. E pa ngultas. Ma mbrapa shikimi sikur iu ambëlsue. Ndoshta 
e kishte marrë malli për at’ qenie të vogël, por, nga ana tjetër, stomaku 
i saj prej të uritune, këtë mall sikur ia hedhte poshtë bindjes. Duhej me 
vendosë me e ndjekë apo me e takue. Rrugë të mesme a mundej me pasë? 
Ndoshta. Por, e urdhënueme prej stomakut, e ndoqi mbrapa me hapat e saj 
të mëdhenj e të shpejtë. Krijesa, edhe pse me ndjenjën e frikës qi i ishte 
endë në trup, nisi me vrapue.

 Vrapote. Por, hapat e mëdhenj e të shpejtë po i afroheshin gjithnji 
e ma shumë. Krijesa u tulat nji çast, pasi nuk po dite se kah me ia mbajtë, 
derisa gjeti nji skutë të vogël me u fut mbrendë. E urituna u tërbue. Duhej 
se s’ban me hanger diçka. Por ajo krijesë qi i kishte shpëtue edhe kohë 
ma parë, po i shpëtote prapë. Në atë skutë ku ishte mshehë, nuk mundej 
me e kapë mbasi atje, ajo nuk mundej me depërtue. Por duhej me hanger 
diçka, se s’ban! U tërbue edhe ma shumë kur pa se nuk po mujte me arritë 
qëllimin. Iu afrue edhe ma shumë ndërtesës ku krijesa arratisëse ishte 
fshehun në atë “skutë të mallkueme”, e quajti, dhe s’e kuptoi pse e quajti 
ashtu, edhe pse në ato momente arsyeja po i punonte mrekullueshmënisht. 
Duhej me e gjetë.

 Filloi me thye xhamat e asaj ndërtese, e pastaj me i përtypë ngeshëm. 
E dite mirë, krijesa e fshehun nuk kish kah me i shkue. Mandej, me duert 
e saj të mëdhaja e të bashme, kapte copat e mureve dhe i përtypte, edhe 
ata ngeshëm. Tash po ndiehej ma mirë. Arsyeja, moment pas momenti, po 
e lëshote. Po bahej e paarsyeshme. Ndiehej e plotfuqishme. Muret filluen 
me i pëlqye, aq sa filloi me i hanger ma shpejt, ashtu e babëzitun siç ishte. 
Në nji qoshe të asaj ndërtese, tashma të shkatërrueme, vrejti tek strukej 
krijesën e arratisun.

 Qeshi me të madhe, ndërsa qenia e vogël dridhej e dridhej nga frika 
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që i ishte njeshë në trupin e saj të vogël si nji xhup i ngushtë. Ajo vazhdote 
hala me qeshë. Tashmë e kishte në dorë. Por, befazi, ndieu dhimbje barku.

“Mos!”, thirri me të madhe.
U kujtue se stomaku i saj nuk mujte me i tretë ato “ushqime”.
Lëshoi nji “oh”. E mbas pak çastesh, e urituna, tashma e ngopun, u 

pllakos përdhe.

KARTMONEDHAT

Del prej shpisë.
Sheh rrotull. Asnjeri rrugve. Sikur me i pa përpȋ. Nuk po kuptonte 

asgja. Pse bosh?
Vazhdon me ecë. Pa ndoj synim të caktuem. Vetëm me ecë. Drejt. Të 

palosun e të lanun në nji qosh të rrugës, sheh nji kartmonedhë të madhe. I 
afrohet. Ia ngul sytë mirë. Pastaj vështron rrotull. Askush! E merr. E fut në 
xhep. Pas pak hapash sheh edhe nji tjetër. E merr edhe atè. Iu banë kështu 
dy kartmonedha të mëdhaja në xhep. Ndiehet mirë. Edhe pse, kur para 
kambëve të tij sheh nji tjetër, fillon me dyshue. I duket se dikush po i bën 
nji lojë. Por, rrotull nuk ka njeri të gjallë.

Nuk e merr. Befas sheh se ana e dukshme e kartmonedhës është e 
ndyeme. Çuditërisht, vendi ku ka ra (ose edhe ku e kanë lanë?) shkëlqen 
prej pastërtisë. Prapë rrotull, askush. Mendon me ecë e me vazhdue 
rrugën e tij, por nuk e din se për ku. Kuturu? Epo, mirë, ndoshta ia vlen! 
Kartmonedhën aty e përçmon dhe vazhdon rrugën. Vetëm. Hala nuk sheh 
askënd nëpër atë vend. Çudi! E ka njohë gjithmonë si nji vend gumëzhues 
prej njerëzve të shumtë qi gjallonin në te.

Ndalet. Nuk e kupton psenë, por kthehet mbrapsht. Rigjen aty 
kartmonedhën. Tani ajo nuk âsht ma e ndyeme. E habitshme! E pra, e mban 
mend shumë mirë ndyemjen e saj. Nuk mundet me gabue. Nuk mundet me 
ia lejue vedit, mbasi e njeh mirë sa për të ditun se âsht tip i vëmendshëm. 
Ndryshe nga të tjerët. Por tani, kartmonedha e pastër po e vë në mëdyshje 
mbi vërtetësinë e vëmendshmënisë së tij. 

Vazhdon përsëri me ecë. Injoron kartmonedhën. I duket e tepërt me 
e marrë mbasi dikush mundet me e pa. Por i duket jo e zakonshme me e 
lanë aty, pasi ajo kartmonedhë ka premje të madhe dhe mundet me i hye 
në punë. Mbas pak hapash para, rikthehet dhe vendosë me e marrë. Nuk 
e gjen. Nevrikoset. Ajo duhej me kenë pikërisht në vendin e maparshëm. 
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Pse nuk âsht? Justifikohet me faktin se ndoshta mundet me e pa marrë era 
dhe vazhdon me ecë prapë. Struket në pallton e tij të nxehtë. Ndiehet i 
kënaqun. Tashma i ka dy kartmonedha në xhep.

Edhe pse ka ecë mjaft, hala nuk ka pa asnjë njeri rrugëve. Ku kanë 
shkue? Ku janë? Nuk sheh rrugëve as kambë njeriut e as kambë kafshet 
(ma saktë, putër kafshet). As makina nuk duken kurrkund. Rrugët janë të 
shkreta. Ulet në nji stol. Si ka mundësi që nuk gjen rrugëve asnji të njohun, 
bile edhe të panjohun, të paktën sa për me shkëmby nji përshndetje. Mâ 
ndèj sheh nji grumbull kartmonedhash, si ato të maparshmet, të hjedhuna 
andej-këndej ku era po luente me to. Merr shumë e shumë prej tyne dhe 
mbush xhepat e mëdhej të palltos, ato të pantallonave. Janë pare, pare të 
vërteta! Merr edhe disa grushta të mëdhej prej tyne dhe shkon e ulet te 
stoli. Fillon kadakadalë me i palosë e me i numërue. Me ket shumë tepër 
të majme mundet me ba shumë gjana, mund me ble gjithçka. Fillon me e 
rrejtë gjumi. Taman aty në stol. Por nuk i bahet me fjetë mbasi ka frikë se 
mos ndokush mundet me ia rrëmbye paret...

...E çojnë prej gjumit disa pëshpritje. Hap sytë. Rrotull sheh disa 
njerëz qi e shohin me habi.

“Ej! Po nga kishit humbë ju kështu?”
Ata vështrojnë njani-tjetrin në sy. Ndien të ftohtë. Mundohet me u 

strukë në pallt...
“Palltoja! Ku âsht palltoja jeme?”
Ndien se âsht në brekë.
“Po paret more, paret e mia...”
Ata prapë vështrojnë njani-tjetrin në sy. Nuk po kuptojnë asgja. Pse 

ky njeri gjendet i zhveshun vetëm në park? E përse kërkon pallto e pare, 
kur nuk ka as pantallona?

Çohet prej stolit. Ashtu siç âsht. Ia mbath me vrap dhe mbas vedit 
ndien jehonën e të qeshunës së tyne. Mbërrin derën e shpisë. E hap. Mban 
mend se e kishte kyçë mirë para se me dalë. Grueja e tij akoma po flen. 
Kishte shëtitë tanë natën qytetin. I zhveshun.

“Mos thue jam sonambul?”, dhe qesh me vedin.
Sheh në varëse pallton e tij. Fut dorën në xhepin e brendshëm të saj.
Shtang! 
Gjen të palosuna aty dy... gjethe.
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Skënder ZOGAJ (Kosovë)

VDEKJA	E	SABAHUT	
Tregim

Baba nuk qajke sepse, burrat nuk duhet me qajt!
Por, nana e plotësojke edhe at pjesë të vajit që baba nuk mujke me e 

ba. Nana bërtitke në kupë të kresë, midis grave që e kishin rrethue dhe po i 
grrithshin ftyrat e veta me thôj, tue u gjuejt përtokë, si pulat pa kry! 

- Po qysh po m ‘thoni mos me qajt, oj gra?! Me qajt e me e plas gurin 
e drunin! - u thojke nana grave. 

- O, lemni brê, lemni të vdes! Të vdes bre, e t ‘mos e shoh çka na ka 
gjetun…! - bërtitke afër nanës edhe halla jeme.

Ngat nanës fort dhimshëm qajke edhe Nurija, kunata madhe, që i 
madhi Zot e kish trash e ba sa nji stog sane. Vajtimin Nurijes, ma tepër 
se fjaltë e zani, ia bajshin të trishtueshme gjamën, tulat e mishit që kur 
dihatke, i kcejshin sikur shllunga nëpër trup. Dhimbshëm fort qajke Nurija 
bashkë me nanën, që kishin zanë vend te kryet e Sabahut, i cili s’bajke 
zâ, m’sa Elhamja e tij e shkretë, që mbas shpinës së nanës dhe të Nurijes, 
qajke në heshtje të plotë e me gjeste të kontrollueme mirë, se ashtu i kishin 
than se duhet me u dok. 

Dy vajtueset ma t’mira të katundit, ulun ngat njana tjetrës, anash 
trupit të shtrim të Sabahut, kur i vnuen mahramat e bardha në prehër, u 
dhan shêjë dy grave që rrijshin në kambë të dera. Ato menjiherë lëvizën 
nëpër gra, sa te njana sa te tjetra grue, të gjithave te veshi diçka tue u than. 

Nuk ish zor me e dijt: ato po u jepshin porosi për me i shërby pjesës ma 
të nalt të atij mexhlisi të zi gjame, që duhej me u zhvillue sipas zakoneve 
dhe adetit të shpisë, në mnyrë që dhimta sa ma e fort me u ndȋ në tokë e në 
qiell, tue ua ba me dije të gjithve, se thaçjant e bajn vdekjen sikur se me le!

Gjithë nahija kish marr vesh se, mësuesin Sabah, tue u kthye nga 
shkolla, dy vet e kishin zan në fund të katundit dhe ia kishin lidh duar me 
pranga. 

Para se me na ardh trupi i Sabahut, na erdh letra që tregonte se, Sabah 
Ali Thaçi, i lindun me 28 nanduer 1916, në Lladroc të Bajës së Rahovecit, 
me profesion mësues, i martuem, babë i katër fëmijëve, ka përfundue 
tragjikisht, në katundin Vërmicë n’tentim e sipër për me e kapërcye kufinin 
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ilegalisht dhe me ik e me shkue në Shqypni! 
Në vazhdim të letrës thuhej: Kah gjysma e natës, e datës 25 dhe 26 

nanduer 1949, rojet e kufinit, te pika A2/1AB, e kan hetue viktimën dhe i 
kan than me u ndal, por ai nuk âsht ndal. Rojet i kan than prap ndalu, tue 
dasht me e nxanë pa e damtu, viktima prap nuk ka dasht me u ndal, por e 
ka marr vrapin edhe ma shum. Të tretën here, rojet jan detyrue me shkrēp 
dhe, viktimën e kan qellue me nji plumb mu në rrajë të veshit, tue e lanun 
të vdekun në vend.

Te viktima jan gjetun: nji copë - flamur i vogël kuqezi; nji copë - 
fotografi e Enver Hoxhes dhe nji copë – thikë. Te gjitha kto jan deshmi 
materiale se i ndjeri ka qen në kryemje të nji veprimi të paramenduem 
dhe të parapërgatitun anmiqsuer, kundër vendit, popullit dhe rendit ton 
komunist. Gjithashtu, asht konstatuemun se, viktima ka qen nisun për me 
shkue në Vlonë, për me marrun pjesë ne festimin e Ditës së Flamurit të 
Shqipnis. 

Hetimet tjera kan me vazhdue deri sa të mirret mirë vesh, kush e ka 
frymëzue dhe kush e ka ndihmue viktimën në ketë aksion diverzant.

Vdekje të gjithë anmiqve të vendit! 

Raporton: Posta e Karakodlit në Vermicë, me datë: 26. XI. 1949
Vërteton: Gjykata Komunale në Prizren, me 27 nanduer 1949

Letrën e ka lexua anteri i këshillit te Katundit, të cilit i ka ra shpesh 
me lexo k’si lloj letrash, aq sa, kah e lexojke, na u ba se e ka shkrue vet 
dhe se e lexonte përmendsh. Dikush tha se letrat në posten e karakollit janë 
gjithmonë të njejtat, sall emnat e njerzve dhe shënimet personale të tyne 
ndrrohen. 

Vaji i nanës, si therr, u bajke gjithnji e ma i zashëm dhe mbrrijke deri 
te oda e burrave: 

“O, i madhi Zot, pse nuk më more mue, para se me ma marr Sabahin, 
dritën e shpirtit, e me ma kall kshtu lockën e zemrës…?!” 

Oi, oiii, oiiiii! – e shoqnojke kori i grave.
“O i madhi Zot, pse bash Sabahin, andrrën e shtepis, trimin e shpresës 

së katundit e të nahijes…?!”
Oi-oi-oi! Oiiiiii! – e plotsojke kori i grave.
“O i dashni Zot, o drita e jon, korbat e zi qysh po i duron? O zot, nuk 

u kemi as hak e as hile. Shitoj o Zot e qiti fare kta gjarpnojt me zile!...”
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“Oiiiiiiiii, oj, oj, oj!” - e bymejke kori gjamën dhe mue me dukej se 
idhnimi po don me ia pëlcit trejt e kulmit të shtëpis.

*
Gjamën e trishtueshme e nxirrke përjashta zhurma që mbrrijke edhe 

deri te kojshit, të cilët i këputën menjiherë punët e veta dhe erdhën e 
mbushën oborrin e shtepis tonë, gjith tuj fol me za të ultë, e tuj iu afrua 
njani-tjetrit krye-m’krye, gjithsecili ma ftyrë zverdhun se tjetri. 

Oda erdh e u nxu ding, prej burrave, ulun kambkryq e me fytyrat e 
mbushuna plot me pikëllim, që kishin zanë vend anemanë cergës, e po e 
ndigjojshin sy e vesh, Agushin e Bajraktarve të Astrazubit, që folke me za 
të nalt dhe po tregojke për babgjyshin e vet, që në kohën e Mrazit të Madh, 
vet i shtati, ish pre e grȋ te Ura e Kurshumlijës. 

Po u kallxonte burrave për me ngue mirë e me marr vesh, që në kësi 
raste duhet me ba shumë gajret, sepse, ka zi e mâ zi! 

Kshtu u foli Agushi pritsave të kryeshnoshit të renditun te trapazani, 
të cilët i porositi që ta merrshin mërzinë me karar, se korite dhe i nxjerin 
hije të keqe fisit, shokve, dashamirve dhe tanë miqsisë. 

- Mbahu burr i fort, sidomos ti, o Fazli Sadrija, - iu drejtue babës, - se 
je shtepi në zâ e me nam t’madh, që ka dhan sokola honedan, e kurr nuk 
a përul. Banu i fort, e, Zoti t’lasht shnosh! Koft kjo e mramja mërzi ksisoj 
në konakun tand! 

Sa shum kish nevojë baba, me ia plas vajit e me kajt me lot, por nuk 
guxojke. Ia diktojsha lotët e grumbulluem streg në arrz të fytit, që nuk i 
nxinte vend sahere që ua kthejke dashamirve kryeshnoshin, me zanin që 
i dridhej sikur nji za fmije të vogël, që rrxohet e çohet i përgjakun gjujve 
dhe nuk e di se çka me ba: me kajt a mos me kajt, për dhimten që ia therr 
zemrën… 

Prizren, 1970
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Merita BËRDICA

Puhizë

Puhizë! Puhizë mbështjellëse nën krrelat vjeshtore më avit edhe kur 
s’jam. Hapje dere, ndyshk i dënesës. Dërrasat më l’mojnë shputat e kamëve, 
e ti si tymnajë nga të çamet sa dy gishtat e dorës m’i lidhë fjongje-fjongje 
andrrimet me hajatin, i cili në kapërthim ernash e xhindoste token. Ajri 
më shtyn tuj m’afrue tek sofra, ku ecejaket e têjës kanë pikturue rrugica 
qorre. Minderi me të njëjtin ritual faqelli. Shiltja me gropa gishtash, hala 
kanë mbet aty, nêje kocash të lanuna peng si ikonë muze, me ritmi rreshti: 
-Bijë, mos u ul, sa e kam rregullue, vijnë miq, nanë! Kindi i degërmisë të 
saj, majë kreje, e mbërthyeme me gjylpanë bashline, sikur m’i llastonte 
ma shumë prapsitë e mia. Ja, edhe kotulla jeme taftahit, me jaken bebè të 
bardhë, e rrethueme me ojma, e qepun apostafat për ditën e fejesës. Nuk e 
çiku, e la aty…, aty si shumë ditë vajznie, peshtaft pranveror… Oxhakut 
i mungon nji kandil. Ndoshta shufrat me koltrina të varuna në telajet e 
muzgut e kanë thy. Në qoshk t ’odës pluhuni ka vizue rriga të pamunit 
ambël fotografitë, kujtesë venore. Ulem galuc. Halija, m’i shpon prekjet, 
nga bira në mes. Mini padron, frymnajë i ruajtjes të shtëpisë. Aty afër 
gjej një palë gjypnerë, ku i rrokullisen pejnat e leshit anë e përtej. Mandej 
manga e xhupit e mbetun përgjys’ punuem dy mbarë e dy mbrapsht. Çohem 
e i përqëndrohem rrethit synorë. Pa dashje më paska rrëshqitë randesa e 
sahatit, që motet i varte në akrepa. Në mishnat e tij, baba ruante një plumb. 
Hala, se di pse-në? Diçka ma rrënqethë shtatin, tinzaja e derës gjys’dritë. 
Shikoj, tek kambët e mia një kotele duke mu njesh për me atrue, si dikur 
Bardhoshen teme në netë dimri.

E marr në dorë, e përkëdheli, e fus në krahanor. Çdo gja âsht e vakët, 
tek kjo odë, vetëm bohçja e nanës e varun mbas deret, m’i mërdhinë durt. 
Miauuu, kotelja e vogël, më kërkon, diçka, me pi. Uli pak kryet për me 
kalue tranin e derës, e tuj dalë prej ode ndjej, se afshi çlirues ma ngrin 
frymën. Ndoshta, âsht aroma e drandofilave në oborr. Nana i lagte, çdo 
ditë, nadje heret, e n’aksham vonë. Shtatori sa ka ardhë!
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KTHIM	MAJI

Nga avulli i syve s’flas me pritjen, se nga fijet e flokëve rrjedhë ujë 
buzësh. Masandaj mbërrin kjo stinë. Maji, mbështjellë muzen me gjethe 
blini e kujtimi vesh ngusht hijen tek stoli. Përherë hapat ma kanë ngacmue 
ikjen, anipse zani ka mbledh gjurmët e ardhjes. Qyteti, paska mbet po ai, 
me fytyrat e njerëzve njësoj. Këmbanat vargojnë retë, e qielli shprazë në 
kindat e çdo rruge frymen e perëndimit, si copa e basmes, që s’ia len kujt me 
ia marrë hijeshin. Zilja e biçikletave më vjedhë shtrëngimin e drandofilit. 
S’e lëshoj, kollaj. E gjeta, të ulun mbi ndejsen e trenit. E mora dhe bashkë 
me orarin e binarëve që s’kishte kush t’i dilte para, fillova të fotografoj 
pranveren. Në avashllëkun e kundrimit nga njena anë në tjetrën, grilat e 
dritareve të rrugicës kyçin deriçken e mbramjes me rezen e psherëtimës: 
‘’Paska ardhë vajza, e cila e zhubroste koltrinen e odës, tuj numërue yjet 
pasi shemshirët mekeshin nga fishkëllima përtej lule qershisë! E kështu 
hatrohem drejt fundit të rrugicës qorre. Llampa elektrike, bri murit të 
kojshisë, vazhdoka me hamendësue “inadet” e vjetra me lule durhamin, 
se helbete ia ndrydh ndriçimin në xhiron e ngjyrave. Ecjen e ngadalshme 
e mbërthej në krahanor. Dera përballë ma përhumb shikimin dhe vërbimi 
e rrokullis valixhen në tokë, si orë rangalle, ku diku tek i kanë mbet arrant 
e akrepave, kurse shenjat e numrave merimetojnë vetëqënien. Âsht, ai…
ai, që ma afroj ikjen në ardhjen e qytetit me kalldrem karajfil’t. Por… si 
të tana herët ky muaj zgjon dëshiren me shkund qylymin para pasqyrës 
të diellit… e thakëve me ju ter’të qulltin e trupit tek hana boj’ixhi, gjatë 
zbritjes… Drandofili harlisë petalin brenda vazos, mbushun me ujë pusi, 
mbi tavolinen e mbulueme nga sofrabezi, të sapo nxjerrë nga baula. Bari i 
têjes, ta shpon nuhatjen. Tash ia njifte terezinë, andaj e hekuroste dy a tri 
herë, që vizat të merrnin formën e tehut të thikës. Tash, parfumi i luleve të 
oborrit shungullojnë tisit ajrí nëpër shtëpi dhe gota me limonite pihet, çdo 
mbasdite, qetë, tuj lexue romanin, “Nderi” Elif Shafak.

SHEMSHIRËT

Shemshirët! S’ishte nevoja t’i gërsisja derës së oborrit, sepse nana 
e dinte fort mirë orarin e mbarimit të shkollës ‘’Jezuitëve”. Si fëmijë 
“harrakat” i ngazëdhehesha pritjes, tu i përdredhë bishtalecat me bulat e 
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gishtave, sepse zhurma që krijonin nâllat përtej avullisë, gjatë përplasjes 
me shkallët e gurta ma ngacmonin inden e trilit, se asnjë muzikant s’e ka 
kompuzue një melodi të tillë, me këto tri-ki-traket. Ndoshta askush s’ka 
prit me ngashërimin e të ushqyerit, sa unë, që stinorja pranverë mbjellte 
andërr’ dhe nâllat simfononin relike telash violinet. E me këta mendime 
hidhja hapin me hy në oborr, pasi llozi çohej nga duert e nanës, që me siguri 
i kishte të laguna…. o do të ketë kenë tu la enët e mesditës, ose tu mbushë 
gjygymat tek pusi, sepse me hapjen e derës, ajo, merrte kindet e bohçes 
për m’i fshi ato, në të njejten kohë zgjaste buzët, që puthja të ulej si pupël 
në faqen teme. Ishte pranverë. Dielli bash pingul binte në oborr, të cilin 
tanë kojshia e quanin parajsë. Baba, kujsesej shumë për të, ndërsa nanai 
vinte përreth. Këtë herë paskam andje të madhe me kallxue për shemshirët 
e mi, këta shkurre, siç i quante, nana. Baba, i ka mbjellë diten e lindjes 
teme. Sot ato janë ma në moshë, se valët stinore…. Shllunga-shllunga me 
flokët kreluem mbulonin trupin e tyne të trashë dhe të shkurtë, ku vetëm 
gërshana e babës dinte me i kreh në çdo pranverë. Rrugica e kalldrem’t, e 
cila të çonte deri tek shkallët, rrethohej nga të dyja anët me jesherllekun 
e praruem, tu i dhanë një hijeshi vezulluese. Edhe Maria, kojshia, dera-
derës, thoshte: - Një send mrekulli të janë bâ, nusja e Zefit! Dora jeme, 
përherë, i prekte me lakminë e krenarisë, e cila vende–vende edhe humbte 
nga format e ndryshme, që baba ju jepte, kur i krasiste. Mâ e bukura e 
tyne ishte, kur çilja e ditës, shemshirët i gjente të mbuluem me vesë të 
kristalta, e zogj’t me sqepat buzëhollë shponin flluckat nadjesythi. Ndërsa 
fluturat…ahhh, fluturat krahëshkrueme fshinin përrenjt ujor, që dalldisnin 
harpat shumëngjyrëshe për me ia hap deriçken e vogël, diellit xheloz. 
Xhullijt e muzgut, xixëllonjat me fenerin e tyne dritëshkurtë e me penelin 
e zi qëndisin copa-copa një jeshile mâ të mbylltë, për me ia marros hanës 
qetësinë. E tanë këtë marrje fryme, unë i prekja me sy, nga dritorja e odes 
teme, ku koltrina s’begeniste të fundohej në shufren e drujtë. Baba atë vit 
më premtoi, se shemshirin e fundit, që ishte afër derës të oborrit, donte t’i 
jepte formën e kaprollit, që kur të vinte dimri plak me pelerinen e bardhë, 
ta fuste thellë në gji, ashtu siç ju reçitoja unë, me kolovitjet amshueme. 
Sot, mes ecjes të Marsit, dora e hapi kujtimin. Llozit i kêka lodhë shtati, 
kurse ngashërimi më uli kambëkryq mes shemshirëve, të cunguem nga 
pluhni i motive, tuj vështrue gërshanen e babës, e cila ishte e varun tek një 
nga shtyllat e hajatit.  
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Helidon SOKOLI

GJURMIME	ARKEOLOGJIKE	NE	RAJONIN	E	SHKODRËS 

I. Shqipëria e Veriut, dhe Shkodra në veçanti ruajnë në truallin e 
tyre një pasuri të madhe arkeologjike me monumente dhe vendbanime 
që i përkasin periudhave të ndryshme të historisë. Ndërtimet e mirëfillta 
mbrojtëse në truallin tone fillojnë në periudhën e hekurit rreth 1100 vjet 
pr.K. Ato vazhdojnë në periudha të ndryshme historike që pasojnë deri 
në shek. XIX në periudhën e Pashalleqeve shqiptare. Ky artikull ka për 
qëllim të paraqesë një seri të dhënash për gjurmë arkeologjike, fortifikime, 
vendbanime, disa prej tyre të njohura e disa ende te pa njohura për të 
cilat vetëm studimi nëpërmjet sondazheve dhe gërmimeve të mirëfillta 
arkeologjike do të jepte një datim të saktë të tyre.

Bushati. Në kodrat përreth këtij fshati herë pas here kanë dalë në 
dritë objekte arkeologjike, kryesisht të shek. I-III pas.K. Po ashtu edhe 
gjatë punimeve sistemuese të territorit përreth, në drejtim të rrugës për në 
Shkodër janë zbuluar edhe varre të mbuluara me tjegulla, pa inventar, të 
periudhës romake. Nëse i referohemi Tit Livit, ushtria romake nën drejtimin 
e pretorit Anicius në vitin 168 pr.K. pasi theu flotën ilire pranë Apolonisë e 
goditi ushtrinë e Gentit, të përqendruar në rrethimin e qytetit Basania. Ky 
kronikan romak, na thotë se qyteti gjendej pesë milje (9 km) larg Lisit, por 
nuk sqaron se në ç’drejtim. Nga ngjashmëria e emrit Basania është ngritur 
një hipotezë duke e identifikuar me Pllanën e Lezhës, pavarësisht se aty 
deri tani nuk janë zbuluar rrënoja antike. Më e besueshme është vendosja 
e Basanias në rrënojat dhe gjurmët antike të zbuluara nga gërmimet në 
Bushat prej arkeologëve B. Lahi e G.Hoxha, gjë për të cilën flet edhe 
ngjashmëria e emrit. Kjo do të shpjegonte edhe faktin se Genti pas arritjes 
së pretorit romak e ngriti rrethimin dhe nxitoj për t’u mbyllur në Skodër 
dhe jo në Lis, nëse Basania do të ishte në Pllanë.

Fortifikimi i Beltojës. Me ndryshim nga zona në veri të qytetit të 
Shkodrës, ajo në skajin jugor është më e varfër për sa i përket vendbanimeve. 
Një ndër to është dhe fortifikimi në fshatin me të njëjtin emër. Muret e këtij 
fortifikimi të ngjashme me Gajtanin, ruhen në pjesën më të lartë të kodrës. 
Këto mure sot nuk ndjekin të gjithë linjën qarkuese të vendbanimit, por 
ruhen më mirë në pjesën perëndimore të tij, ku duken ende gjurmë të 
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portës së qytezës. Në këtë fragment qoshet e murit janë të punuara më 
mirë. Materiali arkeologjik që ka dhënë ky vendbanim tregon që ka patur 
një jetë të hershme aty. Nga këto të dhëna mendohet që ky vendbanim ta 
ketë filluar jetën e tij që në periudhën e bronzit, duke vazhduar edhe në atë 
ilire si një pikë e rëndësishme kontrolli e mbrojtje.

Foto 1. Fortifikimi i Beltojës

Fortifikimi i Spatharit. Ngrihet në malin e Sheldisë në lartësinë 300 
m mbi fshatin me të njëjtin emër, atë të Spatharit, Bashkia Vau Dejës, rreth 
10 km nga qyteti i Shkodrës. Nga ky fortifikim zotëron me fushëpamje të 
gjithë pllajën e fushës që nga fshati Spathar, Mjedë e deri atë të Zadrimës. 
Nga ana lindore e tij mund të dallohet fare mirë Kalaja e Dejës, ndërsa 
nga ajo veripërendimore fortifikimi tjetër antik i Ganjollës që ngrihet në 
po të njëjtin mal, atë të Sheldisë. Ky fortifikim që banorët vendas aty e 
quajne edhe si “qyteza	e	Spatharit” zë sheshin e një tarrace shkëmbore 
dhe kufizohet me një mur mbrojtës mjaft të dëmtuar dhe jo shumë të 
evidentueshëm. E gjithë sipërfaqja e këtij rrethimi shkon në 1 ha. Nga 
pikëpamja tipologjike dhe teknika e ndërtimit, fortifikimi ngjason shumë 
me atë të Gajtanit, Marshejit apo dhe Kratulit që lidhet me kategorinë e 
vendbanimeve ilire te këtij tipi1. Planimetria e tij ka formë të çrregullt që 
i lihet vetëm kushteve të terrenit dhe dallohet edhe ekzistenca e kullës si 
element fortifikimi të cilën e gjejmë edhe në fortifikimet e tjera përreth 
Shkodrës. Terreni brenda fortifikimit është shkëmbor, në mënyrë të 

1 Gj.Karaiskaj; “5000 Vjet fortifikime ne Shqiperi”.Tiranë, 1981
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veçantë pjesa qëndrore e tij dhe aty- këtu të zë syri gjurmë muresh ndërtuar 
në të thatë. Pjesa qëndrore ka dhe fragment muri të ruajtur më mirë. Ai 
është i ndërtuar me blloqe relativisht të mëdhej. Blloqet janë në forma jo 
shumë të rregullta dhe jo të punuar. Janë të murosur në të thatë, pa lidhje 
llaçi. Lartësia në traktin më të mirë të ruajtur arrin në 1. 20 m, dhe blloqet 
kanë përmasa që shkojnë nga 0, 50 x 0, 60 deri në 0.50 x 0, 70 (Foto 2). 
Gjurmë banesash apo ndërtimesh të tjera nuk dallohen brenda perimetrit të 
fortifikimit për të kuptuar më shumë mbi jetën zhvilluar aty2. Në sipërfaqe 
sheh pak qeramikë, si fragment enësh balte punuar trashë. Duhen bërë 
gërmime arkeologjike për të nxjerrë të dhëna më të sakta në lidhje me 
karakterin e këtij vendbanimi dhe etapat e ndryshme qe ka kaluar.

Foto 2.Fortifikimi i Spatharit

Qyteza e Ganjollës. Ky fortifikim daton i shek.III pr.K. Ndodhet në 
fshatin Ganjollë në rreth 400 m lartësi mbi nivelin e detit në kurriz të malit 
të Nënshatit. I gjithë fortifikimi ka një siperfaqe prej 1 ha. Bëhet fjalë për 
një fortifikim të periudhës ilire të ngritur mbi një kodër të thepisur të fshatit 
Ganjollë. Sipas gërmimeve arkeologjike të kryera aty gjatë viteve 80` janë 
identifikuar dy faza ndërtimi. Ganjolla I, periudha prehistorike që shkon deri 
në shek.VIII pr.K dhe Ganjolla II (Foto 3) ndërtime të periudhës qytetare 
shek. II pr.K. Në këtë fortifikim mund të themi se kemi të përfaqësuar mjaft 

2 “Probleme të kronologjisë së qytetit ilir”, Iliria VI, f.102
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mirë periudhën e bronxit të vonë dhe periudhën helenistike. Ky fortifikim u 
rindërtua në periudhën e mbretit Gent shek.II më tepër si një pikë kontrolli 
pasi që nga aty kontrollonte Shkodrën, Lezhën, Vigu, Beltoja dhe përballë 
dhe një tjetër fortifikimi, atij të Spatharit, por dhe Dejës më në lindje. Nga 
perëndimi, lindja, e jugu terreni është mjaft i thepisur çka krijon dhe një 
mbrojtje natyrore të fortifikimit, ndërsa nga veriu terreni është i butë dhe 
mund të vëresh aty këtu edhe gjurmë të kalldremit dhe rrugës që lidhte 
fortifikimin me ultësirën. Gjithë gjatësia e mureve që ruhen ende në këmbë 
shkon deri në 300 m. Këto mure të periudhës prehistorike kanë ngjashmëri 
nga ana e ndërtimit me ato që shihen në fortifikimin e Marshejit, Kratulit 
apo te Vorfës3. Ata janë pa llaç e kanë strukturë të çrregullt. Në pikën më 
të lartë kemi gjurmët e një kulle me gjerësi themelesh që shkon në 120 
cm të lidhur me llaç. Siç duket, kjo kullë i përket një periudhe më të vonë. 
Ndërsa drejt perëndimit në pjesën më të ngritur të kodrës drejt skajit të saj 

ku kontrollon gjithë ultësirën kemi ndërtimet e periudhës qytetare shek.II 
pr.K. Gjerësia e tyre shkon nga 1, 5 m deri ne 3 m dhe gurët e mëdhej janë 
të skuadruar e të puthitur mirë me njëri tjetrin në mënyrë të rregullt. Ky 
mur evidentohet deri në një gjatësi 50 m e më pas humbet, ndërsa merr një 
3 S. Islami, H.Ceka.Të dhëna të reja mbi lashtësinë ilire në territorin e Shqipërisë. 

Konferenca e I e Studimeve Albanologjike, Tiranë.1965

Foto 3. Fortifikimi i Ganjollës
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kënd në drejtim të perëndimit duke ju ngjeshur shkëmbit. Lartësia e këtij 
fortifikimi shkon nga 1-1, 5 m. Brenda territorit të rrethimit prehistorik, por 
edhe brenda territorit që rrethon muri periudhës ilire nuk vërehen gjurmë 
ndërtimesh apo muratura të tjera. Qeramika që mund të evidentohet me sy 
të lirë në sipërfaqe i përket periudhës helenistike, por dhe më të vonë.

Fortifikimi i Marshejt. Ky fortifikim ndodhet mbi një kodër 
shkëmbore me faqe mjaft të pjerrëta pranë fshatit Marshej. Nga veriu, 
kodra lidhet nëpërmjet një qafe të lartë me vargun e kodrave fqinje. Mbi 
majën e saj ndodhet një shesh i vogël me përmasa 50 x 60 m. Kjo sipërfaqe 
rrethohet nga një ledh sipas një planimetrie eliptike. Ai nuk është ndërtuar 
mbi konturet e platformës së kodrës, por disa metra më poshtë, në shpatet 
e pjerrëta të saj. Ledhi ndjek një linjë të valëzuar, vazhdon gjatë gjithë 
gjatësisë dhe është ndërtuar me gurë të vegjël dhe mesatarë të hedhur pa 
rregull njëri mbi tjetrin. Vende-vende midis shkëmbinjve janë hedhur gurë 
për të plotësuar boshllëqet, ndërsa hyrja formohet nga faqja e një shkëmbi 
dhe skaji i ledhit. Qafa, që lidh këtë kodër me kodrat fqinje, mbyllet në 
anën e kalueshme më lehtë nga një mur i drejtë me gjatësi 90 m, i ndërtuar 
me një teknikë më të përparuar Ai kanjë gjerësi prej 2.70 m, përbëhet nga 
dy faqe të ndërtuara me gurë të papunuar, pa ndonjë mjet lidhës dhe prej 

brendësisë që mbushet me gurë më të vegjël (Foto 4). Ky mur i përket 
një periudhe të dytë ndërtimi. Fortifikimi i Marshejt është i vetmi në këtë 
territor, ku na shfaqen të dalluara qartë dy teknika prehistorike: ajo me 

Foto 4. Fortifikimi i Marshejt
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ledhe dhe ajo me mure guri, ku ruhet thuajse i plotë një fortifikim i tipit 
të parë. Teknika dhe ekzistenca e dy periudhave të ndërtimit të çon në 
përfundimin se fortifikimi me ledhe duhet t’i përkasë periudhës së bronzit 
. Kalanë e Marshejt e ka përshkruar dhe arkeologu austriak K. Prashniker4. 
Ky studiues nuk e ka dalluar fortifikimin me ledhe, dhe përveç murit që 
mbyllte qafën, të cilën e përmendëm më sipër, ai supozon edhe një mur që 
bllokonte anën kundërt të kësaj qafe, i cili kalonte mbi dy majat e kodrave 
që e krijojnë atë, derisa bashkohej me murin e përmendur.

Fortifikimi i Gajtanit. Gërmadhat e quajtura “qyteza” nga vendasit 
mbi kurrizin e malit që shtrihet në perëndim të qytetit të Shkodrës, është 
e vendosur në shpatet e dy kodrave më të larta dhe më të izoluara. Me 
gjithë pozicionin e mirë mbrojtës natyral, ky vend aty nga shek.VIII pr.K. 
u rrethua me mure të mëdha të cilët ruhen edhe sot të fragmentuar. Muret 
kanë një trashësi që shkon deri në 3, 5 m të ndërtuar me gurë të mëdhenj, 
të punuar pak, të vendosur një mbi një pa lidhje llaçi apo balte. Kemi të 
ruajtur ende një portë të “ qytezës” (foto 5), ndërsa një tjetër u zbulua vetëm 
pas gërmimeve arkeologjike të vitit 1963. Lartësia e mureve ku ruhen më 
mirë shkon deri në 2, 40 m. Hyrja që ruhet më mire sot, e cila krijohet nga 
ndërprerja e murit, ka një gjerësi prej 1, 80 m. Kjo kala duke u bazuar dhe 
në të dhënat arkeologjike gjatë gërmimeve i përket periudhës se bronzit të 
vonë fillimit të periudhës së hekurit.

4 Camillo Prachniker – Arnold Schober, “ Archäologische Forschungen in Albanien 
und Montenegro”, 1919

Foto5. Portë hyrëse në fortifikimin e Gajtanit
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Fortifikimi i Kratulit. Ky vendbanim i fortifikuar gjendet rreth 7 
km larg qytetit të Shkodrës. Ngrihet mbi kodrën e fshatit Boks në 150 m 
lartësi. Ky fortifikim zotëron të gjithë fushën përreth dhe çka është dhe 
më e rëndësishme luginën e Kirit. Ky vendbanim zë pjesën e sheshtë mbi 
kodër dhe muret rrethuese duke ndjekur kushtet e terrenit formojnë një 
elips me diametër deri në 90 m. E gjithë sipërfaqja e vendbanimit shkon 
në 1, 5 ha. Pjesa më e ruajtur e këtij fortifikimi është ajo e anës lindore dhe 
jugore, ndërsa ajo në anës perëndimore është dëmtuar rëndë dhe vështirë 
të ndiqet gjatë me sy. Muret janë të ndërtuara me gurë të mëdhej në faqet 
anësore ndërsa brendësia e murit me gurë të vegjël. Blloqet e mëdhenj 
janë të vendosur në të thatë dhe pa lidhje llaçi. Gjerësia e murit shkon nga 
3 m deri në 3, 50 m dhe lartësia në traktet e ruajtura më mirë shkon deri 
në 2, 50 m (foto 6). Në anën lindore fortifikimi është i mbrojtur nga një 
kullë katërkëndëshe muri i të cilës sot ruhet deri në lartësinë 1, 50 m. Kulla 
ka një gjerësi 4, 50 m dhe është ndërtuar me të njëjten teknikë si pjesa 
tjetër e mureve. Nga tipologjia e këtij fortifikimi ngjason me Gajtanin dhe 
Marshejin, megjithëse këtu bie në sy prania e kullës që tek dy të parat 
mungon. Duke u nisur dhe nga gjetjet sporadike në këtë vendbanim, që 
përfaqësohen nga enë balte të punuara ashpër, vegjë, fragmente anforash, 
objekte bronzi të stolive ilire5. Nisur nga përmendja e tij nga Tit Livi, si një 

5 B. Jubani, “Qeramika ilire e qytezës së Gajtanit”, Iliria II fq.382

Foto 6. Fortifikimi i Kratulit
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pikë kontrolli e rindërtuar nga Genti në shek.II pr. K6, mund të themi se ka 
patur një kohështrirje të tij të paktën që nga periudha e hekurit, ajo qytetare 
ilire dhe deri në shek. I-II pas Kr..

Grunasi. Për herë të parë ky vendbanim u vëzhgua në vitin 2005 
nga ekspedita shqiptaro-amerikane drejtuar nga arkeologët Lorenc Bejko 
dhe Mike Galaty7. Ky vendbanim shtrihet në një sipërfaqe rreth 1, 5 ha 
dhe përfaqësohet nga porta hyrëse dhe një seri strukturash murale në 
formë tarracimi ndërtuar në të thatë në stilin primitiv (foto 7). Hyrja e 
vendbanimit ka një gjerësi 3, 40 m e ndërtuar me gurë ciklopikë në të thatë 
që ruhen vetëem në anën e majtë. Gurët kanë një gjerësi nga 1, 30-1, 45 m. 
Ngjitur me hyrjen ruhen ende gërmadhat e një banese e cila ruhet deri në 
lartësinë 1, 40 m. Gjatë gërmimeve arkeologjike dhe sondazheve të kryera 
brenda saj arkeologët kanë zbuluar qeramikë prehistorike, datuar që nga 
shek.VIII pr.K.. Banesa në pjesën ballore ruan edhe gjurmët e një arkitrau 
të madh guri që mund të jetë përdorur si hyrje në një strukturë tjetër, që 
sot nuk ekziston më. Gjithë këto ndërtime ngritur në struktura tarracore që 
shtrihen në një territor të vogël, por dhe të thellë, siç është lugina e Shalës 
tregojnë për një aktivitet të dendur bujqësor të banorëve të kësaj zone që 
herët. 

6 A.Bace, “Struktura urbane ne Iliri ne vitet 168 p.e.s-211 e.s.”, Iliria I, 1986
7 Recent Archaeological Discoveries in Albania.Shala Valley Project. QSA, Tiranë, 

2013

Foto 7. Fortifikimi tarracor i Grunasit
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Zamir TAFILICA

Harta	Arkeologjike	e	Pellgut	të	Shkodrës

Historiku i kërkimeve arkeologjike në pellgun e Shkodrës: Relievi 
e pozita gjeografike, klima dhe resurset natyrore justifikojnë bindshëm 
lashtësinë, vazhdimësinë dhe densitetin e jetës njerëzore në pellgun e 
Shkodrës, ndërsa pozita gjeografike e favorizojnë komunikimin ujor e 
tokësor me rajonet mesdhetare e europiane.

Gërmimeve të mirëfillta arkeologjike në pellgun e Shkodrës, i kanë 
paraprirë një seri informatash e gjurmimesh sipërfaqësore në terren të 
realizuara e të publikuara nga vizitorë të huaj që kanë përshkuar këtë 
hapësirë, qysh nga shek.XIX. 

Fillesat e arkeologjisë si një disiplinë e mirëfilltë shkencore në pellgun 
e Shkodrës i kemi në vitet e Luftës I Bot. pikërisht më 1916, me ekspeditën 
arkeologjike që realizuan dy arkeologë austriakë, K. Prashniker e A. 
Shober, rezultatet e së cilës ata i botuan në librin “Kërkime arkeologjike në 
Shqipëri dhe Mal të Zi”. Këta dy autorë janë zbuluesit e disa vendbanimeve 
të fortifikuara, të periudhave prehistorike dhe antike të panjohura më parë.

Një meritë të veçantë në gjurmimin e vlerave arkeologjike të krahinës 
së Shkodrës i takon njërit prej pionierëve të arkeologjisë shqiptare, 
studiuesit të palodhur të kulturës shqiptare, At Shtjefën Gjeçovit, i cili jo 
vetëm që gjurmoi site e koleksionoi objekte të shumta arkeologjike nga 
terreni, por dhe u përpoq me shpirt të ndërgjegjësonte e sensibilizonte 
shoqërinë shqiptare për rëndësinë e këtyre vlerave. 

Pas Luftës II Bot., menjëherë pas ngritjes së Muzeut Popullor (1949) 
nisi puna për evidentimin e regjistrimin e vlerave arkeologjike në terren 
dhe vlerësimin e gjendjes së tyre. Në verën e vitit 1952 vizituan disa 
qëndra arkeologjike të Shkodrës (Kalanë “Rozafa”, Fushën e Shtojit, 
Gajtanin, Marshejin) dy arkeologë të shquar polakë (Z. Podkovinska dhe 
V. Hollubovic) të shoqëruar nga kolegë shqiptarë. U ndërmor hapja e një 
tumule prehistorike që gjindej pranë rrugës së Golemit dhe një vend-gjetje 
në Qafën e Pazarit, pranë Kalasë, ku një vit më parë ishin gjetur rastësisht 
disa fragmente qeramike, brirë dreri etj.. 

Gjatë viteve 1961-63 u zhvilluan gërmime arkeologjike në 
vendbanimin ilir të Gajtanit të drejtuara nga arkeologët Selim Islami e 
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Hasan Ceka. Vendbanimi shtrihet në një lugth mes dy majash dhe rrethohet 
nga një murë mbrojtës, që ruhet më mirë në anën juglindore, në një gjatësi 
prej 90 m. Gërmimet vërtetuan se shtresa më e hershme i përket periudhës 
së bronzit të hershëm e përmbante copra enësh e suvaje balte me gjurmë 
thuprash, gurë stralli të vegjël, fragment sëpate guri dhe eshtra kafshësh. 
Shtresa e dytë, më intensivja në jetën së vendbanimit, datonte në periudhën 
e bronzit të vonë e fillimit të asaj të hekurit. U zbuluan disa furra e urna 
prej balte, brenda të cilave u gjetën eshtra fëmijësh, fragmente qeramike, 
sëpata e mokra prej guri. Me këtë faze protourbane lidhet dhe muri mbrojtës 
i vendbanimit. Ndërsa shtresa e tretë dhe e katërt lidhen me epokën urbane 
helenistike e romake.

Në të njëjtin vit me Gajtanin nisën gërmimet edhe në varrezën e Kalasë 
së Dalmacës, ku dikur (1899) A. Degrand kishte hapur disa varre me një 
inventar mjaft të pasur. Gërmimet e drejtuara nga specialistja Hëna Spahiu 
dhanë rezultate mjaft të mira, duke zgjeruar informacionin shkencor-
historik dhe përforcuan mendimin se kjo kulturë datonte në shek. VI-VIII 
dhe i përkiste popullsisë arbërore, pasardhëse e drejtpërdrejtë e ilirëve.

Një varrezë e periudhës romake të vonë bëhet objekt gërmimi i 
arkeologëve Skender Anamali e Damian Komata. Gjatë verës së vitit 1963 
në fshatin Kalldrun të Koplikut u zbuluan një numër varresh me një inventar 
mjaft të pasur objektesh, si mbishkrime, bazorelieve, enë qeramike e qelqi, 
stoli, monedha, etj. Varreza i përkiste një vendbanimi të hapur të shek.II-
IV pas Kr.

Në kështjellën e fortifikuar të Shurdhahut (Sarda) nisën njëra pas 
tjetrës katër fushata verore gërmimesh, (1967–70) në kërkim të kulturës së 
herëshme arbërore (kultura e Komanit). Ato u udhëhoqën nga arkeologët 
Damian Komata e Hëna Spahiu. Në përfundim u fitua një material i pasur 
që hodhi dritë mbi jetën e qytetit.

Në afërsi të fshatit Gajtan, 6 km. larg Shkodrës, pranë një shpelle, janë 
gjetur mbi sipërfaqe gjurmët më të hershme të aktivitetit njerëzor. Janë 
disa vegla pune prej stralli, të punuara sipas teknikave të tipit Lëvalua, 
prodhime tipike të industrisë musteriane, që i takojnë paleolitit të mesëm. 
Gjurmimet u kryen ndërmjet viteve 1982 - 1988 nga studiuesi shkodran 
Anton Fistani.

Në fushën ndërmjet fshatrave Dedaj, Lohe e Zagorë shtrihej një 
nekropol i gjërë ilir, i përbërë prej më se 40 tumash me përmasa mesatare. 
Ata janë kryesisht prej gurësh me pak përzjerje dheu. Në majë të tyre 
shihen edhe varre ciste. 
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Në vitet 1979-1983 janë gërmuar disa tuma nga arkeologu Bep Jubani, 
të cilat ishin të ngritura mbi një varr qëndror dhe dhanë një material të 
bollëshëm qeramik, realizuar me teknika të ndryshme punimi e motive të 
shumta që i takojnë kulturës ilire Kotorac-Cetina të bronzit të hershëm. 

Një numër i konsiderueshëm tumash gjindeshin prej shekujsh të 
shpërndara në fushën e Shtojit. Gërmimi i disa prej tyre gjatë viteve 70-80 
të shekullit të kaluar, nga arkeologët Bep Jubani e Aristotel Koka konstatoi 
ndërtimin me gurë e me dhe, në një lartësi prej një deri në tre metra dhe 
me diametër nga 10 m. deri në 30 m. Një unazë gurësh kufizonte shpesh 
perimetrinë e tumulës. 

Në tumulën n.6 u zbulua varri qëndror i tipit “cist” dhe 13 varre me 
rrethime gurësh, që i përkasin dy periudhave: bronzit të hershëm dhe shek. 
VIII – VI para Kr. Poshtë varrit qëndror të tumës, në një mjedis në trajtë varri 
të rrethuar me gurë, u gjetën 6 figurina antropomorfe prej balte. Sëbashku 
me to u gjet edhe një enë e vogël, që të kujton qeramikën e kulturës “kotorac-
cetina” të Dalmacisë, duke përforcuar kështu përcaktimin e mëparshëm të 
këtyre lidhjeve kulturore, të bazuar nga materialet e nekropolit të Shkrelit.

Në fillim të viteve ’80 nga arkeologët Skënder Anamali e Hëna 
Spahiu gërmohet në qytetin e poshtëm të Skodra-s antike, në ish lagjen 
“Tabakë”, buzë Kirit, ku zbulohen ndërtesa të vona romake, me mure të 
punuar mjeshtërisht e me dysheme shtruar me mozaikë, që flasin për një 
qytet të zhvilluar e të pasur. 

Në këtë kohë themelohet bërthama arkeologjike e Shkodrës, si degë 
e Qendrës arkeologjike të Tiranës (sot Instituti Arkeologjik) në të cilin 
bashkëpunuan Bashkim Lahi, Gëzim Hoxha, Zamir Tafilica, Adnan 
Bushati. Kjo bërthamë pati një nxitje e mbështetje të fuqishme nga 
qendra, sidomos nga arkeologët e shquar e me përvojë shkodranë, Skender 
Anamali, Çesk (Frano) Prendi e Beb Jubani. Kjo intensifikoi gërmimet 
arkeologjike në pellgun e Shkodrës dhe solli rezultate disavjeçare mjaft 
të kënaqëshme. Kështu u ndërmorën disa ekspedita informuese në terren, 
duke evidentuar vendbanime e objekte të panjohura më parë, që pasuruan 
më tej hartën arkeologjike të Shkodrës.

Nga viti 1984 Bërthama Arkeologjike ndërmori gërmime sistematike 
disavjeçare sipër dhe rrëzë kalasë “Rozafa”. Gërmimet drejtuar nga 
arkeologët Gëzim Hoxha e Bashkim Lahi, të përqëndruara në oborrin 
e parë e të tretë, provuan praninë e jetës njerzore në këtë kodër, që nga 
periudha e bronzit të herëshëm (2100- 1800 para Kr) dhe me vazhdimësi 
në periudhat në vijim. Në gërmimet e 1986 u arrit të konstatohet në oborrin 
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e parë një lagje banimi e periudhës mesjetare, ndërsa poshtë kalasë, në 
Alibegaj gërmimet e vitit 1988 zbuluan një trakt të murit rrethues antik dhe 
mesjetar të qytetit të poshtëm të Shkodrës.

Përmes një gërmimi të kryer më 1987 në vendbanimin e fortifikuar 
prehistorik të Beltojës, nga arkeologu Bashkim Lahi, u evidentuan dy shtresa 
kulturore, që lidhen respektivisht me dy trakte muresh, tipologjikisht të 
ndryshëm. Njëra prej këtyre shtresave i përkiste fundit të epokës së bronzit 
e tjetra periudhës urbane. Një vit më vonë, në vendbanimin e Ganjollës, 
po ky autor fiksoi gjatë një gërmimi, një shtresë të vetme kulturore të 
përzier me pak fragmente të periudhës së bronzit të hershëm e më shumë 
të shek. II-I para Kr. Materiali i gjetur datoi kështu dhe dy traktet e mureve 
fortifikuese, që ruhen në krahun verior e lindor të vendbanimit. 

Një ekspeditë dyvjeçare gërmimi (1988-89) e drejtuar nga Zamir 
Tafilica nxori në dritë në fshatin Lohe e sipërme një kishë treanijatëshe 
(bazilikë) të krishtërimit të hershëm (shek.IV-V pas Kr.) . 

Në verën e vitit 1987 realizohet një ekspeditë gërmimi edhe në 
kodrën e “Qytezës” në Zagorë, me autore Zhaneta Andrean, për të sqaruar 
stratigrafinë e depozitimeve kulturore. Shtresa kulturore me trashësi prej 
1 m. ishte mjaft kompakte, por dallohen dy faza të njëpasnjëshme të së 
njëjtës periudhë, bronzit të vonë e fillimit të hekurit.

Aty ku shtrihet stadimi i qytetit, në verën e viteve 1990-91 u kryen dy 
gërmime të vogla hetimi. Gërmimet e drejtuara nga autori i këtij shkrimi 
nxorën në dritë disa elementë konstruktivë dhe një lëndë e pasur qeramike, 
qelqi, stoli e monedha, që i përkasin një “villa-rustica”-s të periudhës 
romake (shek.II-IV pas Kr.).

Nga fillimi i viteve ‘90, për shkak edhe të ndryshimit të sistemit politik 
e proceseve të vështira të tranzicionit, arkeologjia ka kaluar një periudhë 
të vështirë, duke shkaktuar një pauzë relativisht të gjatë në kërkimet 
arkeologjike të vendit tonë.

Këto vitet e fundit aktiviteti arkeologjik në terren, ndonëse me ritme 
tepër të ngadalta, ka rinisur, përmes bashkëpunimit me ekipe të huaja, që 
ka ridimensionuar aspektin teknik e metodologjik të kërkimit shkencor. 
Gërmimet rinisën me një zbulim befasues në fshatin Theth të Dukagjinit, 
pikërisht në lagjen Grunas, ku gjatë një Survey intensiv pesëvjeçar 
(bashkëpunim shqiptaro-amerikan) doli në dritë një pikë kontrolli e epokës 
së hekurit, me gjetje qeramike e litikësh, që daton në shek.VIII para Kr. 
Gjithashtu, prej tre vitesh po vazhdojnë me mjaft sukses gërmimet në 
Kalanë e Dalmaces, të drejtuara nga arkeologia Etleva Nallbani. Po ashtu 
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në Parkun arkeologjik të Shkodrës vitet e fundit është gërmuar nga një 
ekip arkeologësh polako-shqiptar dhe të dhënat fillestare janë premtuese. 

Si përfundim, mund të themi se kërkimet arkeologjike në rajonin e 
Shkodrës tashmë kanë kanë nxjerrë në dritë një numër të konsiderueshëm 
sitesh e monumentesh arkeologjike të periudhave të ndryshme historike. 
Ato kanë ushqyer e dokumentuar historinë lokale, kombëtare e të rajonit 
me informacione e konkluzione shkencore tepër të rëndësisme. Gjurmimet 
dhe gërmimet arkeologjike që janë kryer, tregojnë gjithashtu se nëntoka 
shkodrane fsheh në çdo cep të saj pasuri të mëdha arkeologjike, ndësa ajo 
që ka dalë në dritë deri më tani, është veçse një pjesë fare e vogël.

I. PREHISTORIA

Shpella e Gajtanit - Në afërsi të fshatit Gajtan, 6 km larg Shkodrës, 
pranë një shpelle, janë gjetur mbi sipërfaqe gjurmët më të herëshme të 
aktivitetit njerëzor. Janë disa vegla pune prej stralli, të punuara sipas 
teknikave të tipit Lëvalua, prodhime tipike të industrisë musteriane, që i 
takojnë paleolitit të mesëm.

Shfaqja e gjurmëve të epokës së gurit të latuar në këtë zonë të ultësirës 
shkodrane nuk është e papritur. Në këtë areal janë të njohura gjetjet litike të 
Crvena Stijenës në Mal të Zi, me të cilat vërehen disa analogji tipologjike. 
Ato gjejnë takime edhe me stacione të tjera të Ballkanit e të Europës.1

Vendbanimi i fortifikuar i Gajtanit - Në të njëjtin fshat, mbi 
një kodër të thepisur me fushëpamje të gjërë që arrin deri në Liqenin e 
Shkodrës, gjëndet një vendbanim i rëndësishëm prehistorik .

Vendbanimi shtrihet në një lugth mes dy majash dhe rrethohet nga një 
mur mbrojtës, që ruhet më mirë në anën juglindore, në një gjatësi prej 90 
m. Në gjendjen e sotme ky trakt ruhet në lartësi prej 2.40 m. dhe ka një 
gjërësi prej 3.50 m. Gurët përbëhen prej blloqesh të mëdhenj të papunuar 
ose pak të latuar, të lidhur në të thatë. Këtë mur e përshkon dhe një portë 
1.80 m. e gjërë.

Një ekspeditë arkeologjike kreu gërmime këtu në vitet1961- 1962 dhe 
konstatoi katër shtresa kulturore nga të cilat:

Shtresa më e herëshme (Gajtan I) përmbante copra enësh e suvaje 
balte me gjurmë thuprash, gurë stralli të vegjël, fragment sëpate guri dhe 
eshtra kafshësh. Të gjitha këto gjetje duket se kanë rrëshqitur nga sipër e 
datojnë këtë shtresë në periudhën e herëshme të bronzit. 
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Shtresa e dytë (Gajtan II) lidhet me periudhën më intensive të 
jetës së vendbanimit. U zbuluan disa furra e urna prej balte, brenda të 
cilave u gjetën eshtra fëmijësh, fragmente qeramike, sëpata e mokra prej 
guri. Me këtë shtresë, që daton në periudhën e bronzit të vonë e fillimit të 
asaj të hekurit, lidhet dhe muri mbrojtës i vendbanimit. Shtresa e tretë dhe 
e katërt lidhen me epokën urbane e do të trajtohen më poshtë. 2

Vendbanimi i fortifikuar i Ganjollës - Rrënojat e këtij vendbanimin 
ruhen sipër një kodre të lartë shkëmbore mbi fshatin Ganjollë, 8 km nga 
Shkodra. Në gërmimet e vitit 1988 u fiksua një shtresë kulturore e përzier 
me pak fragmente të periudhës së bronzit të hershëm e më shumë të shek. 
II-I para Kr. Ndërkohë u evidentuan dhe dy trakte muresh fortifikuese me 
tipologji të ndryshme, në krahun verior e lindor të vendbanimit.

Trakti i parë (Ganjollë I), ai i krahut verior, ngrihet direkt mbi taban 
me gurë gëlqerorë të vegjël e mesatarë, lidhur në të thatë. Muri ka gjatësi 
140 m., gjerësi 4-5m.dhe ruhet deri në lartësinë 1.70 m. Tipologjia e murit 
dhe prania e qeramikës së bronzit të hershëm janë elementë të mjaftueshëm 
për një datim në këtë periudhë, krahas Gajtan I, Shkodër I A, Shtojit e 
Shkrelit Ky vendbanim i fortifikuar, pas një heshtje të gjatë, pati një tjetër 
fazë jete në shek. II-I para Kr., siç do të përshkruhet më poshtë.3

Vendbanimi i fortifikuar i Marshejit - Pranë fshatit Marshej të 
Kastratit ngrihet një kodër shkëmbore, e cila nga Veriu lidhet me një 
varg kodrash të tjera, kurse rrëzë saj, nga Lindja dhe Juglindja, Përroi i 
Thatë niset drejt Liqenit, duke bërë të pakalueshme ngjitjen për në kodër. 
Mbi majën e kodrës ndodhet një shesh i vogël rreth 0.5 ha, por me një 
fushëpamje të gjërë. Sheshi rrethohet nga një ledh gurësh, duke krijuar një 
planimetri ekliptike.

Një tjetër mur i thatë me linjë të drejtë mbyll qafën e kodrës në 
drejtimin perëndimor, ku pjerrësia është e vogël. Ai mbron një shesh të 
dystë me sipërfaqe rreth 1 ha. Muri, rreth 90 m. i gjatë, ka një trashësi 
prej 2.70 m. Ai përbëhet prej dy faqesh të ndërtuara në të thatë me gurë të 
mëdhenj e mesatarë të papunuar dhe mbushje çakulli. Muri përshkohet nga 
një hyrje e thjeshtë me gjërësi 1.60 m. 

Ndërtimet mbrojtëse me ledhe guri janë tipet më të vjetra të 
fortifikimeve dhe i përkasin periudhës së vonë të bronzit, kurse muri i 
dytë konsiderohet si i njëkohëshëm me Gajtanin, Beltojë I e Ganjollë I, . 
Materialet më të herëshme të mbledhura në sipërfaqe i takojnë shek.VI-V 
para Kr. dhe vazhdojnë deri në periudhën e pushtimit romak.4
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Vendbanimi i fortifikuar i Beltojës - Vendbanimi i fortifikuar i 
Beltojës, me sipërfaqe 0.8, ha. ndodhet rreth 2 km në vijë ajrore në jug të 
Kalasë së Shkodrës, mbi një kodër 168 m. të lartë. 

Fortifikimi përfaqësohet nga dy trakte muresh, që, nisur nga tipologia 
e tyre, duhen lidhur respektivisht me dy shtresat kulturore koresponduese. 
Muri primitiv (Beltojë I) me gjërësi 3.50 m. që ndodhet në anën verilindore, 
ruhet në gjatësinë 20 m. Ai është ndërtuar në të thatë, me blloqe gurësh të 
papunuar të mëdhenj e mesatarë. 

Gërmimi evidentoi dy shtresa kulturore: Shtresa e parë, që lidhet me 
traktin e mësipërm, përmbante fragmente enësh e copa balte me gjurmë 
të thuprave. Kjo lëndë përfaqëson periudhën e parë të jetës dhe daton në 
fundin e epokës së bronzit e fillimin e asaj të hekurit. Për shtresën e dytë 
(Beltojë II) do të flasim më poshtë.5

Vendbanimi mbi kodrën e Kalasë “Rozafa” - Për të ndjekur 
origjinën dhe rrugën e zhvillimit të jetës së saj nga aspekti arkeologjik, 
në vitin 1984 në kodrën, ku ngrihet kalaja “Rozafa” filluan disa gërmime 
hetimi. 

Gërmimet në sektorin A, në oborrin e parë të kalasë, nxorën në dritë 
një shtresë kulturore me dy horizonte banimi (Shkodër Ia dhe Shkodër 
Ib), që u përkasin dy fazave të ndryshme të jetës në vendbanim gjatë 
periudhës së bronzit të hershëm. Ato lidhen mirë me fazat përkatëse me 
Gajtanin e Shpellën e Nezirit (Kukës) dhe pjesërisht me materialet e 
bronzit të hershëm në tumat e Shkrelit e në ato të Shtojit.6

Vendbanimi i Belajve - Sondazhi i kryer në Belaj të Bregut të Bunës 
evidentoi një stratigrafi prej dy shtresash të njëpasnjëshme kulturore. 
Ajo më e hershmja, (Belaj I) me përbërje të shumtë qeramike ngjasonte 
tipologjikisht me GajtanII, me Beltojë I e sidomos me Zagorën dhe daton 
në periudhën kalimtare nga bronzi i vonë në atë të hekurit (shek.XI-X para 
Kr.). Shtresa tjetër i takon periudhës urbane.7

Vendbanimi i Zagorës - Një vendbanim i hapur prehistorik gjendet 
në një shesh të vogël, sipër një kodre me mbrojtje natyrore të quajtur “Maja 
e Qytezës”, në fshatin Zagorë, jo larg tumave të Shkrelit. Në verën e 1987 
aty u krye një fushatë gërmimi për të sqaruar stratigrafinë e depozitimeve 
kulturore. Shtresa kulturore me trashësi prej 1 m. ishte mjaft kompakte, por 
dallohen dy faza të njëpasnjëshme të së njëjtës periudhë. Ajo ka ngjashmëri 
të madhe me Gajtanin II dhe me Belajn, që tipologjikisht i përkasin bronzit 
të vonë e fillimit të hekurit.

Gjatë gërmimit u zbuluan in situ pjesë trojesh prej balte të pjekur, të 
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shtruar mbi platformë trarësh si dhe pjesë vatrash, të lyera disa herë, të 
vendosur mbi një shtresë gurësh zalli e vegla pune prej guri etj.8

Fortifikimi i Drishtit - Midis mureve të thata që ndodhen më shumë 
në pjesën më të lartë të kodrës, brenda akropolit, ku terreni është edhe 
më i thyer, mund të dallohet një mur, që ka shumë të ngjarë t’i përkasi 
një ndërtimi prehistorik. Prej tij ruhet vetëm faqja e jashtme, pjesërisht 
gjërësia që i kalon dy metra. Gurët janë të papunuar, të vendosur njëri mbi 
tjetrin pa ndonjë rregull, dhe pa përdorimin e ndonjë mjeti lidhës. Muri 
mund të ndiqet në një distancë prej disa metrash, deri sa humbet në drejtim 
të lindjes, në buzën e thiktë shkëmbore të kodrës.9 

Fortifikimi i Danjës - Gjurmë prehistorike ka edhe në kodrën ku 
ndodhet kalaja e Danjës. Në anën lindore të kodrës, rreth 30 m. në jug të 
një kulle të rrumbullakët mesjetare, ruhet një trakt muri 3-4 m. i gjatë, i 
ndërtuar me gurë të papunuar, të palidhur me llaç. Muri ruhet në lartësinë 
e dy rreshtave gurësh. Gurët më të mëdhenj kanë një gjatësi prej 1 m. 
dhe lartësin 0.60 m. Një trakt tjetër muri i të njejtës teknikë ruhet në anën 
jugore, në një gjatësi prej 3 m.dhe në lartësinë e tri rreshtave gurësh. Ky 
trakt ndodhet 25 m. jashtë rrethimit të akropolit dhe prej tij ruhet vetëm 
faqja e jashtme.10 Në sipërfaqen e kodrës autori i këtij punimi ka vërejtur 
gjatë një survey të vitit 2014, fragmente enësh e vegla stralli prehistorike.

Fortifikimi i Ballezës - Gjurmët më të vjetra përfaqësohen nga 
trakte të shkëputura muresh të ndërtuar me gurë të mëdhenj të papunuar, 
në forma poligonale, me diametër rreth 1m. të lidhur në të thatë. Këto 
mure ndodhen në bazën e mureve mesjetare dhe mund të kuptohet lehtë se 
kalaja e vjetër rrethonte të njëjtën sipërfaqe. Nga teknika e ndërtimit ata të 
kujtojnë fortifikimet e periudhës së parë të hekurit, gërmadha të të cilave 
ruhen edhe në rrethin e Shkodrës, si kalaja e Gajtanit, Marshejit, Ganjollës 
etj.11

Varreza me tuma e Shkrelit - Në fushën ndërmjet fshatrave Dedaj, 
Lohe e Zagorë shtrihet një nekropol i gjërë ilir, i përbërë prej më se 40 
tumash me përmasa mesatare. Ata janë kryesisht prej gurësh me pak 
përzjerje dheu. Në majë të tyre shihen edhe varre ciste. 

Në vitet 1979-1983 janë gërmuar disa tuma, të cilat ishin të ngritura 
mbi një varr qëndror dhe dhanë një material të bollshëm qeramik, realizuar 
me teknika të ndryshme punimi e motive të shumta që i takojnë kulturës 
ilire Kotorac-Cetina të bronzit të hershëm.12

Varreza me tuma e Shtojit - Gërmimi i disa tumave në fushën e 
Shtojit konstatoi ndërtimin e tyre me gurë e me dhe, në një lartësi prej 1 



95▪ histori & arkeologji - ZAMIR TAFILICA

deri në 3 m. dhe me diametër nga 10 m.deri në 30 m. Një unazë gurësh 
kufizonte perimetrinë e tumulës. 

Në tumulën n.6 u zbulua varri qëndror i tipit “cist” dhe 13 varre me 
rrethime gurësh, që i përkasin dy periudhave: bronzit të hershëm dhe shek. 
VIII – VI para Kr. Poshtë varrit qëndror të tumës, në një mjedis në trajtë varri 
të rrethuar me gurë, u gjetën 6 figurina antropomorfe prej balte. Sëbashku 
me to u gjet edhe një enë e vogël, si dhe kocka të një kafshe. Forma e enës 
dhe dekoracioni i saj të kujtojnë qeramikën e kulturës “kotorac-cetina” 
të Dalmacisë, duke përforcuar kështu përcaktimin e mëparshëm të këtyre 
lidhjeve kulturore, të bazuar nga materialet e nekropolit të Shkrelit.13

Tuma të tjera - Në fushën e Koplikut deri në breg të Liqenit janë 
evidentuar deri më sot plot tuma ilire, sikurse katër tuma në fshatin 
Dragovojë, katër në Kosan, tri në Mokset, tri në Kasare të Gruemirës, pesë 
në Grizhë, një në Grudë, një në fshatin Stërbeq, katër në Grilë, një tumë në 
lagjen Culaj të Koplikut.14

Vendbanimi i Grunasit -Me sa duket, një fis prehistorik blegtorësh, 
që aplikonte transumancën, ngriti në një pikë mjaft strategjike mbi luginë, 
një vendbanim veror të mbrojtur, për të kontrolluar grigjat e veta si dhe 
rrugët e kalimit nëpër luginë. Gërmimet e kryera dhanë një shtresë të vetme 
stratigrafike me përmbajtje relativisht të pasur framentesh enësh perj balte, 
që datojnë në shek.VIII para Kr.15 

Gjetje të rastit - Pesëmbëdhjetë sëpata prej bronzi janë gjetur rastësisht 
në grup ose të veçuara në pika të ndryshme të pellgut të Shkodrës: Një 
depo sëpatash shqiptaro-dalmate u gjet në vitin 1958 në bregun e liqenit 
të Shkodrës, midis fshatit Shirokë dhe Grykës së Bunës, nën një zgavër 
shkëmbi, gjatë punimit për nxjerrje gurësh. Depoja përbëhet nga 9 sëpata të 
shoqëruara me një fragment ene dyvegjake prej balte të pjekur, zbukuruar 
me vija të incizuara, që i përket fazës së parë të epokës së hershme të 
hekurit. Përdorimi i tyre supozohet të jetë si mjete shkëmbimi paramonetar 
dhe datojnë në shek. X para Kr. 

Po kështu, dy sëpata të tipit shqiptaro-dalmate janë gjetur në 
Mbishkodër, në fshatin e Gradeskijes. Ata u gjetën në një enë balte me 
faqe të lustruara, të vendosura nën një strehë shkëmbi. Ata kanë të njëjtat 
karakteristika të sëpatave të tjera të gjetura në Shkodër dhe datojnë po 
në shek.X para Kr.; dy sëpata të tjera “shqip-dalmat” në Gradeskije të 
Koplikut, një sëpatë “shkodrane”në Boks të Postribës si dhe një sëpatë 
bronzi të gjetur në Kala të Drishtit, publikuar nga Ippen-i.16
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II. ANTIKITETI

Pas një proçesi gradual para e protourban, tek fisi ilir, që shtrihej pranë 
Liqenit Labeatis, lindja e jetës qytetare nis aty nga gjysma e dytë e shek. 
IV para Kr.

Qyteti Skodra - Themelimi i këtij qyteti të rëndësishëm ilir daton 
arkeologjikisht në gjysmën e II të shek. IV para kr. Në këtë kohë pjesa e 
sipërme e kodrës fortifikohet me mure të fuqishme të ngritur në të thatë me 
blloqe të mëdhenj guri, në stilin polygonal-trapezoidal (moenia eacia). Dy 
trakte të tilla që, siç duket, i kanë shpëtuar mbulimit prej konstruksioneve 
fortifikuese mesjetare, dallohen në hyrje të Kështjellës.

Nga fundi i viteve ’70 nisin disa fushata gërmimi në sheshet e sipërme 
të kodrës (sek. A, B, C, D, E), ku u përftuan një material i pasur qeramik 
i shek.III-II para Kr.dhe i periudhës romake, ashtu edhe në qytetin e 
poshtëm, buzë Drinit (sek.F). ku është me interes dhe dokumentimi i disa 
fazave ndërtimore, të vendosura njëra mbi tjetrën, nga periudha helenistike 
(banesë e gjysmës II të shek.II p.e.s), ajo e sundimit romak (shek.I-III 
e.j.), antike e vonë (shek.IV-VI e.j.) deri tek faza fundore e mesjetës së 
herëshme (shek.XI-XIII). 

Gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dritë edhe një trakt të murit 
rrethues të qytetit të poshtëm në lagjen Alibegaj (Sek.G), ndërmjet Drinit 
e Bunës. Muri i zbuluar ka dy fazave ndërtimi; faza e I i përkiste shek. IV 
mbas Kr. dhe faza e dytë kohës së Justinianit, shek.VI mbas Kr.17

Qyteza e Gajtanit - Gërmimet arkeologjike të kryera në vendbanimin 
prehistorik të Gajtanit treguan se jeta këtu vazhdoi edhe gjatë periudhën 
urbane. Shtresa e tretë (GajtanIII) dhe e katërt (Gajtan IV) përmban 
respektivisht fragmente enësh helenistike e romake dhe monedha të 
Dyrrahut, të Apolonisë, të Scodra-s e të Lisit ( shek.III-II para kr.) Këto 
depozitime që, me sa duket, janë formuar nga rrëshqitje të dherave nga 
kurrizet e lugut te kodrës, dëshmojnë për praninë e jetës gjatë gjithëperiudhës 
urbane deri në antikitetin e vonë. 18

Qyteza e Drishtit - Në hapësirën e gjërë me një perimetër prej 
2000 hapash të kodrës së kalasë mesjetare shtrihej dikur akropoli i një 
qendërbanimi të kohës romake. Aty janë gjetur herë pas here materiale 
të ndryshme të asaj periudhe, ndërmjet të cilave edhe një gur varri me 
mbishkrim latin, i përshkruar nga Ippen. Përballë kodrës, ku ngrihet kalaja 
mesjetare, në vendin e quajtur Muzhilë ose varosh, është një tjetër vend-
gjetje e periudhës romake, që me sa duket duhet të ishte qyteti i poshtëm. 



97▪ histori & arkeologji - ZAMIR TAFILICA

Rrënoja banesash, gjurmë fortifikimesh e varresh dhe materiale qeramike 
të shek.II-I para Kr. duken edhe sot. 19

Qyteza e Ganjollës - Trakti i dytë (Ganjollë II) i vendbanimit të 
Ganjollës në krahun lindor të kodrës, me gjatësi 17 m. ruan vetëm faqen 
e jashtme të tij dhe ka një lartësi prej 1.50 m. Ruhen gjithashtu edhe 
gjurmët e një kulle drejtkëndëshe, në ekstremin lindor. Muri është ndërtuar 
sipas sistemit katërkëndësh pseudoizodomik. Fortifikimi Ganjollë II ka 
ngjashmëri tipologjike me fortifikimin Beltojë II. Lënda e gjetur gjatë 
gërmimit, tipologjia e fortifikimit dhe situata historike në prag të luftës III 
iliro-romake na bën ta kërkojmë datimin e tij në tridhjetvjecarin e parë të 
shek.II para Kr., me masat mbrojtëse të Mbretit Gent.20

Qyteza e Beltojës - Muri i dytë në kodrën e Beltojës (Beltojë II), me 
gjatësi 10 m. ndodhet në krahun verior të qytezës dhe ruan veҫ faqen e 
jashtme në lartësinë maksimale 1.40 m. Gurët e madhësive të ndryshme kanë 
të punuar vetëm faqet horizontale. Ky fortifikim, siҫ mund të kuptohet nga 
gurët e rënë, duhet të ketë qarkuar gjithë vendbanimin. Teknika e punimit 
e afron këtë trakt muri me atë të Ganjollës II, ndërsa planimetria me ato të 
Kratulit dhe Rencit. Ndoshta kemi të bëjmë me një nga fortifikimet, ku, siç 
njofton Livi, ilirët mbështeteshin në kohërat e luftrave iliro-romake.

Me këtë mur lidhet shtresa e dytë kulturore, e vendosur mbi të parën. 
Ajo përmban fragmente qeramike e copra tjegullash solene e kaliptere. 
Kjo shtresë datohet nga gjysma e dytë e shek. III deri në shek. I para Kr.

Pas një ndërprerje të gjatë, jeta këtu rifillon nga gjysma e dytë e shek. 
III para Kr. për të përfunduar në shek.I para Kr. duke pësuar ndryshime të 
rëndësishme që sjell procesi i urbanizimit në qendrat ilire.21

Qyteza e Vorfës - Mbi një kodër shkëmbore poshtë Maranait, mbi 
fshatin e Rrashit gjendet një vandbanim i fortifikuar. Kodra ka një pjerrësi 
të lehtë vetëm nga ana verilindore, nga duhet të ketë qenë edhe hyrja. 
Sipër kodrës ka tri maja të thepisura, ndërmjet të cilave krijohen sheshe 
horizontale, mjaft të përshtatëshme për banim, janë gjetur me shumicë 
copra amforash korintike të shek.V para kr. enë tryeze e amfora të shek. 
II-I para Kr.

Vendbanimi është i rrethuar nga një mur i thatë, rreth 2 m. i gjërë, që 
qarkon jo vetëm majën e kodrës, por edhe një tarracë, duke krijuar kështu 
qytezën e sipërme dhe atë të poshtme. Në këtë qytezë duken edhe gjurmë 
muresh të lidhur me llaç gëlqereje, ndoshta të antikitetit të vonë. 

Në shkallën e derisotme të njohjes mendojmë se këtu kemi të bëjmë 
me një vendbanim ilir të periudhës urbane, që bënte pjesë në sistemin 
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mbrojtës të Shkodrës. 22

Pikë-kontrolli i Kratulit - Gjendet pranë fshatit Boks të Postribës, 6 
km. në verilindje të Shkodrës, në majë të një kodre shkëmbore me lartësi 
143 m., që vështron mbi fushën e Shtojit dhe kontrollon nga afër grykën e 
luginës së Kirit. Maja e kodrës, e përbërë prej një terreni të ashpër shkëmbor 
prej ½ ha, rrethohet prej një muri të thatë në formë elipsi, ndërtuar me blloqe 
të mëdhenj të punuar përgjithësisht në faqet e tyre horizontale. Gjërësia e 
murit është 3.30 m., kurse lartësia maksimale e ruajtur është 2.50 m. Në 
anën lindore muri mbrojtës është përforcuar nga një kullë katërkëndëshe 
dhe në të majtë të saj ndodhet njëra nga tri portat hyrëse me gjërësi 1.80m. 
Gjurmët e dy portave e tjera, ndodhen pothuajse përballë njëra tjetrës, nga 
veriu e nga jugu. Nga teknika e ndërtimit, fortifikimi ngjason me Gajtanin, 
por dallon prej tij për planimetrinë eliptike dhe kullën drejtkëndore. 

Në sipërfaqe ndeshen kudo copra amforash të shek. II-I para Kr – 
shek.I mbas Kr. Kratuli duhet parë si një pikë kontrolli në grykë të luginës 
së Kirit, e ngritur në kuadrin e masave mbrojtëse të Gentit, përballë 
presionit të Romës. 23

Pikë kontrolli e Burgut të Gorajës - Mbi majën e kodrës homonime 
pranë fshatit Grizhë ndodhet një vendbanim i fortifikuar ilir. Muret 
mbrojtëse ruhen mirë në faqen verilindore dhe në atë perëndimore të kodrës. 
Muret kanë një punim guri më të mirë se ato të Gajtanit. Në sheshin brenda 
mureve është mbledhur material i shek. VI-V para Kr. deri në shek.II mbas 
Kr. Por është gjetur gjithashtu edhe ndonjë fragment prehistorik me motiv 
shiritor me gropëza, ndoshta i epokës së bronzit. Ky vendbanim i hershëm 
duket se bëhet pjesë e sistemit fortifikues gjatë kohës së mbretërisë ilire. 24

Pikë-kontrolli e Moksetit - Në bregun lindor të Liqenit të Hotit 
zgjatet vargu i “Kodrave të Moksetit”. Në majë shkëmbore të njërës prej 
tyre, sipër një sheshi mjaft të përshtatshëm për banim, ruhen disa gjurmë 
fortifikimi. Pjesa më e ruajtur e murit ndodhet në drejtimin jugperëndimor, 
ku ai merr një kthesë këndrejtë. Në pjesët e ruajtura të fortifikimit dallohen 
qartë dy teknika punimi. Një trakt i murit, rreth 2 m. i gjërë, përbëhet 
prej blloqesh të mëdhenj e të rregullt kuadratikë, të lidhur në të thatë dhe 
ruan lartësinë mbi një metër. Pjesa tjetër e murit është ndërtuar me gurë 
të mëdhenj e mesatarë të papunuar, që të jep përshtypjen e një rindërtimi 
emergjence. 

Gjykuar nga teknika e punimit të murit fillestar, pozicioni strategjik i 
sitit dhe analogjitë e tij me muret e Ganjollës II, Beltojës II dhe Kratulit, do 
ta konsideronim si një pikë kontrolli e shek.II para Kr., një tjetër element 
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në sistemin mbrojtës të mbretërisë së Gentit. 25

Pikë-kontrolli e Rrencit - Në një nga majat e vargut kodrinor që 
kurorëzon Shkodrën nga lindja, ka një kullë fortifikimi. Ajo është ndërtuar 
mbi një bazament katërkëndësh, me gurë të mëdhenj, të papunuar, por të 
vendosur në rreshta horizontal. Në pjesën e brendëshme bazamenti është 
mbushur me gurë të vegjël të thyer. Vetë kulla ka përmasa 5.60 m. x 6 m. 
Ana veriore e saj është mbështetur në shkëmbin natyral. Në anën lindore 
ruhen gjurmët e një hyrjeje 1.90 m. të gjërë, brenda saj ka një prag të 
harkuar me lartësi 0.25 m. që ndoshta shërbente si fillim i shkallareve. Ky 
ndërtim fortifikues ka shumë të ngjarë t’i përkasë asaj helenistike. 26

Fontana e Bushatit - Në Buzëgjarpën të Bushatit, mbështetur një 
kodrine, qenë zbuluar mbetjet e një fontane (çesme publike). Gërmimet e 
bëra aty dokumentuan katër muret perimetral, të bërë me gurë të mëdhenj 
kuadratikë dhe dyshemenë e shtruar me rrasa guri. Mbi murin e ulët të 
fasadës ngriheshin kolonat e tipit jonik, mbi të cilat mbështetej një arkitra 
shumë i bukur. Monumenti i përket grupit të fontanave publike helenistike 
me vestibul frontal ngritur në shek.II-I para kr. 27

Kështjella e Vigut - Në konfluencën e lumenjve Gjadër, Voma e 
Kaftall ndodhet fshati i Vigut, pranë të cilit ruhen rrënojat e një kështjelle 
fushore (lat: castrum) të shek.III mbas Kr. Planimetria e saj ka formë jo 
të rregullt drejtkëndore dhe zë një hapsirë prej0. 6 ha. Në muraturë është 
përdorur teknika opus mixtum, me gurë zalli, lidhur me llaç gëlqereje, 
të gërshetuar me breza tulle. Struktura ishte projektuar prej 12 kullash, 
nga të cilat ruhen 8. Dy hyrjet ruhen secila nga një çift kullash ansore me 
formë u-je. Kjo kështjellë shërbente si pikë kontrolli mbi rrugën ushtarake 
e tregtare Lisus-Rataria. Braktisja e saj u bë rreth pjesës II të shek. IV 
për shkak të invazioneve të Gotëve e me ndarjen e perandorisë që çoi në 
humbjen e rëndësisë së kësaj rruge. 28

Villa rustica në Velipeq (qytet) - Brenda në qytetin aktual të Shkodrës, 
pranë stadiumit të qytetit, që dikur njihej me toponimin “Velipeq”, 
sondazhi i bërë arriti të konstatojë praninë e një kompleksi ndërtimor të 
kohës romake, që për nga karakteri ndërtimor e pozicionin gjeografik na 
bën ta përcaktojmë si një villa rustica, në periferi të Scodra-s e përbri lumit 
e ndoshta të rrugës së njohur Shkodër-Naretva. E gjithë rrënoja mbulohej 
prej një shtrese të trashë aluvioni të depozituar, me sa duket nga ujrat e 
lumit të Kirit, që dihet se deri vonë ka kaluar nëpërmes qytetit, nga ka 
mbetur dhe toponimi i lagjes Kiras. Materiali i pasur arkeologjik, kryesisht 
qeramika si dhe monedhat e gjetura datojnë në periudhën ndërmjet shek. 
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II-IV mbas Kr.29

Varreza e Kalldrunit - shtrihej në një arë në juglindje të fshatit 
Kalldrun të Koplikut, buzë Liqenit të Shkodrës. Këtu qenë zbuluar 
rastësisht disa enë qelqi e qeramike, dy stela varri të shek II mbas Kr., me 
mbishkrime latine, njëra prej të cilave dhe me një bazorelief. Antroponimia 
dhe veshjet e figurave në stelat e varreve janë tipike ilire. Gërmimet e bëra 
aty pas një viti, zbuluan shtatë varre të punuar me murë gurësh zalli të 
lidhur me llaҫ gëlqereje. Në inventarin e varreve mbizotërojnë enët prej 
qelqi. Me interes të veçantë janë katër monedha që u takojnë perandorëve 
të ndryshëm romakë të shek.III dhe IV mbas Kr. Inventari i varreve tregon 
se varreza ka qenë përdorur në shek. III-IV mbas Kr.Prania jashtë varreve 
të gërmuara e materialeve të shek.I e të II mbas Kr., flet se varreza ka një 
origjinë edhe më të hershme, sëpaku që në shek. I mbas Kr. 

Kjo varrezë duhet ti përkasë një vendbanimi të hapur që gjindet te 
“Suka e Cenit”, ku gjatë punimeve bujqësore ishin ndeshur edhe rrënoja 
muresh, copa amforash të shek. II-I para Kr. si dhe fragmente enësh të 
zbukuruara me krehër të shek.IV mbas Kr.

Gjetjet e mësipërme të kujtojnë stacionin rrugor Sinna (Cinna) i rrugës 
që nisej nga Shkodra në drejtim të Dalmacisë, sipas Tabelës Peutingeriane 
dhe Itinerarit të Antoninit, apo Kinna, që përmendet edhe në Gjeografinë 
e shek.II mbas kr. të Ptolemeut, si qytet i brendshëm i Provincës së 
Dalmacisë. 30

Kështjella e Hotit - Kështjella e Hotit është ngritur mbi një kodër të 
pjerrët, pranë skajit verior të Liqenit të Hotit. Kodra me lartësi 178 m.ka në 
pjesën e sipërme një rrafsh, në pjesën lindore të të cilit ruhen gërmadhat e 
një muri rrethues në formë elipsoidale. Muret fortifikuese përforcohen nga 
pesë kulla katërkëndëshe. Nga muri që zbret shpatit lindor qëndron ende 
më këmbë një trakt i madh me gjatësi rreth 100 m. Muret janë të punuar 
në të dy faqet me gurë të gdhendur dhe janë të lidhur me llaç të bollshëm 
gëlqereje, kurse hapësirat me gurë të vegjël të thyer. 

Duke u mbështetur kryesisht në veçoritë tipologjike të fortifikimit e 
të teknikës së ndërtimit të mureve, ndërtimi i kështjellës duhet t’i përkasë 
shek.VI mbas Kr.31 

Pikë-kontrolli e Podgorës - Në majë të malit të fshatit Podgorë të 
Koplikut, ndodhet një vendbanim i fortifikuar i periudhës antike të vonë. 
Qyteza shtrihet në një terren të thyer. Në krahun perëndimor ruhen gjurmët 
e dy mureve me trashësi, respektivisht 1.40 m. dhe 0.80 m. të puthitur me 
njëri tjetrin. Ata janë të lidhur me llaç gëlqereje dhe ruhen në lartësinë 2 
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m. Gjetjet, kryesisht amfora, janë të pakta dhe i përkasin shek.IV mbas Kr. 
Varreza e kësaj qyteze gjendet në vendin e quajtur “Zalli i Banushit”, ku 
është zbuluar një varr i punuar me mure me llaç gëlqereje dhe me inventar 
të pasur prej enësh qelqi, fibula bronzi të shek. IVmbas Kr. 32

Vendbanime të hapura - Vendbanime të hapura përveçse në Belaje 
Zagorë, me vazhdimësi nga prehistoria, janë evidentuar edhe në pika te 
tjera sikurse në Kosan, në Gradec të Kastratit, në lagjen Culaj të Koplikut, 
në Gjyrashë të fshatit Lohe e sipërme etj. 33 

Bazilika e Lohes së Sipërme - Kërkimet arkeologjke të kryera më 
1989 në Lohe të Sipërme nxorën në dritë rrënojat e një kishe të tipit bazilikal. 
Ajo është një kishë trianiadëshe me formë drejtkëndore, me dimensione 
23.20 m. x 12.60 m.. Është e orientuar në drejtimin Lindje-Perëndim, me 
absidën gjysmërrethore kah Lindja, e nartekstin nga Perëndimi, ku ndodhet 
edhe hyrja. Muret e saj ruhen përgjithësisht në nivelin e themeleve, nga 0. 
30m. deri në 0. 60 m. lartësi. Vetëm muri jugor ishte dëmtuar krejtësisht 
nga një ndërhyrje e vonët e mekanikës bujqësore. Anijadat ndaheshin nga 
njera tjetra me harkada mbi pilastra ose kolona, ndërsa çatia mbulohej me 
kapriata druri e tjegulla. Kishës i përkasin dy faza ndërtimi. Në fund të 
shek. IV qe ngritur një kishë më e vogël, muret e së cilës ishin ndërtuar me 
gurë të latuar kuadratikë, kurse në shek. V ajo ishte rritur, duke iu shtuar 
narteksti e dy kthina të tjera. Gjatë gërmimit u konstatua se objekti ishte 
ngritur mbi një varrezë më të hershme, së paku të shek.III, dokumentuar 
nga një monedhë e materiali tjetër i inventarit të varreve. 34

Gjetje të rastit - Në pika të ndryshme të fushës së Koplikut janë 
gjetur rastësisht herë pas here artefakte e monedha që u përkasin periudhës 
helenistike e asaj romake, ku listojmë: vangë hekuri me dy tune në Lohe të 
poshtme (Koplik); figurinë bronzi e hyut Lar e periudhës romake (Koplik); 
dy fibula bronzi, njëra në trajtë majë heshte, tjetra e tipit kokë qepe 
(Koplik); monedha argjendi të Dyrrahut e Apollonisë të periudhës 225-100 
para Kr.(Koplik); monedha romake të perandorëve Hadrian, Gordian III, 
Kostandin i Madh (Koplik); thesar monedhash të Dyrrahut e të Apollonisë 
(Jubicë- Koplik); urnë prej guri e zbukuruar me reliev, e shek.III-IV mbas 
Kr. (Kalldrun); një depo veglash bujqësore prej hekuri të shek.III para kr. 
në Melgushë, një kapitel me emrin e hyjnisë Minerva në Gurin e Zi; një 
mozaik dhe një statuetë bronzi të Hermesit në Trush, si dhe dy statueta të 
tjera në Vaun e Dejës.35 
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III. Mesjeta

Qyteti i Shurdhahut - Emri që vjen prej dokumentave mesjetare për 
qytetin e Shurdhahut është Sardanecis, Sardania, Sardanie. Qyteti shtrihej 
mbi bregun e djathtë të Drinit, rreth 8 km. në juglindje të Shkodrës. Më 
1970, me formimin e liqenit të një hidrocentrali, kodra e kalasë është kthyer 
në një ishull të vogël. Gërmimet arkeologjike provuan që fillesat e qytetit 
vijnë nga periudha romake e vonë. Një moment i parë lulëzimi kanë qenë 
shekujt VI-VIII. Me formimin e principatave feudale ai merr fizionominë 
e një qyteti mesjetar, i ndarë edhe ky në qytetin e poshtëm (varoshi) dhe 
atë të sipërmin (citadela), që të dy të mbrojtur me mure rrethuese. Muri 
i parë ndjek brinjën e kodrinës në pikat pa mbrojtje natyrore dhe rrethon 
gjithashtu qytetin e poshtëm, që ka të vetmen hyrje në zonën më të ulët, 
mbrojtur nga dy kulla anësore. Një muraturë e dytë, 370 m. e gjatë rrethon 
zonën e sipërme të qytetit. Gërmimet kanë nxjerrë në dritë dhe një sërë 
banesash, ndërmjet të cilave 10 kisha të periudhave të ndryshme të tipit 
bazilikal. Aty pranë është zbuluar dhe varreza kryesore, me varre të 
mbuluar me rrasa guri. Kadavrat janë vendosur në shpinë, drejt mbi taban 
dhe shoqërohen me inventor të përbërë kryesisht prej stolish bronzi. 36

Varreza e Komanit – Varreza qe zbuluar mbi një kurriz kodrinor në 
afërsi të kalasë së Dalmaces, pranë fshatit Koman, 15 km. nga Shkodra. 
Varret janë të ndërtuar dhe të mbuluar prej rrasash guri. Riti i varrimit është 
ai me vendosje të kadavrës në shpinë, drejtpërdrejt në tokë. Inventari i tyre 
përbëhet kryesisht prej veglash pune, armësh e stolish prej hekuri, bronzi 
e argjendi. Kjo kulturë varrezore, e përbërë prej elementësh qartësisht ilirë 
me ndikime romake e bizantine, duket se i përkiste një komuniteti vendas 
të shekujve VI-VIII mb. Kr . Ajo qe zbuluar më vonë edhe në vise të tjera 
brenda e jashtë këtij rajoni, veçanërisht në krahinën e Matit. Mbajtësit 
e kësaj kulture, me origjinë prej popullsisë së vjetër ilire, në Mesjetën e 
Hershme u quajtën arbën (nga arbanët e përmendur nga Ptolemeu) dhe 
vend i tyre Arbanon. Tipologjia e varreve, riti i varrimit dhe kultura 
material janë të njëjtë me ato të qytetit të Shurdhahut. 37 

Kalaja e “Rozafa” dhe varoshi - Burimet historike na njoftojnë se 
edhe gjatë mesjetës qyteti i poshtëm i Shkodrës (varoshi) shtrihej përreth 
kodrës së kalasë dhe rrethohej në të katër anët me mure të fuqishme të 
përforcuar me kulla mbrojtëse e porta hyrëse. Sipër kodrës shkëmbore 
ngrihet kalaja mesjetare“Rozafa”që lidhej me qytetin e poshtëm nepërmjet 
dy rrugëve, njëra nga veriu e tjetra nga jugu. 
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Kalaja e Shkodrës është ngritur mbi ndërtimet ilire të akropolit. 
Formën themelore ajo e ka marrë në gjysmën e dytë të shek. XIV. Muret e 
brendshme e ndajnë sipërfaqen e saj në tre oborre. Oborri i tretë, i ndodhur 
në pjesën më të lartë, ruante rolin e një ҫitadele. Brenda tij ndodhet një 
kompleks ambientesh, stera uji, tunele të nëndheshme komunikimi si dhe 
një ndërtesë trekatëshe monumentale, e quajtur “kapitaneria”. Po aty ruhen 
dhe themelet e pallatit të familjes së Bushatlinjëve, e cila deri më 1856 qe 
përdorë si banesë e Valiut. Në oborrin e dytë, më i madhi, gjinden katër 
stera uji, një burg dhe një kishë e stilit romanik, kthyer më vonë në xhami. 
Në oborrin e parë, gërmimet arkeologjike të viteve ’80, zbuluan rrënojat 
e një kompleksi banesash të shek.XV. Oborri komunikon drejtpërdrejt 
me hyrjen kryesore, para së cilës në periudhën veneciane qe ngritur një 
barbakan, një donzhon i lartë poligonal e mure të tjera mbrojtëse. Fasadat 
e barbakanit dhe të hyrjes kryesore janë restauruar pas kalimit të kalasë në 
duart e pushtuesve osmanë. 38

Kalaja e Drishtit - Në burimet e ndryshme historike përmendet me 
variantet: Drivastum, Drivestum, Drivost dhe që nga shek.IX njihet si 
qendër peshkopate. Si dëshmitare të kohës së lavdishme të Drishtit mesjetar 
qëndrojnë ende në këmbë muret e rrënuara të kalasë. Kështjella ngrihet 
mbi një kodër të lartë shkëmbore. Muri rrethues i kështjellës së Drishtit zë 
një sipërfaqe mjaft të madhe. Ai përshkohet nga dy hyrje, njëra nga lindja 
e tjetra nga perëndimi, ndërsa çitadela sipër ka një hyrjeje të vetme, që 
përshkon faqen anësore të një kulle drejtkëndëshe. Si në kështjellat e tjera 
të pellgut, edhe në Drisht shohim po atë tip kullash të vogla gjysmërrethore, 
po atë teknikë punimi me mure të holla pa breza dhe me shtegun e rojeve 
që krijohet nga platforma druri të mbështetura mbi trarë të dalë konsol. Në 
kështjellë, që ka formën e një drejtkëndëshi, dallohen disa faza ndërtimi. 
Të katër kullat e saj shohin nga ana e brendshme e kalasë, pasi muret 
periferike janë ngritur mbi një humnerë të pangjitshme. Dy nga kullat janë 
pajisur me frengji të vogla për topa. Njëra nga kullat katërkëndëshe, që ka 
qenë e rrënuar, është rindërtuar në formë ekzistuese, por kësaj radhe me 
gurë të latuar me kujdes dhe duket se i përket periudhës veneciane. Një 
trikonkë e vogël e rrënuar e stilit bizantin ruhet ende në faqe të kodrës, pak 
mbi sheshin e kalasë. Në kodrën e Muzhilës, përballë kodrës së kalasë, mu 
pranë një pirgu masiv, ndodhen disa themele me forma të rrumbullakta si 
dhe themelet e kishës së Shën Gjergjit. Elementë ndërtimorë të një kishe 
tjetër, dallohen ende përbri rrugës së vjetër me kalldrëm nga hyrja jugore 
e kalasë. 39 
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Kalaja e Danjës - Në grykën e Drinit e mbi fushë të Zadrimës, 
ndodhet një kodër me lartësi 204 m., sipër së cilës ngrihen rrënojat e kalasë 
së Danjës. Ajo ka një sistem të fuqishëm mbrojtës, i përbërë prej dy radhë 
muresh. Pjesën më të lartë, ashtu si në Kalanë e Drishtit e atë të Shurdhahut, 
në trajtë akropoli, e zë rezidenca e sundimtarit të saj. Në dokumentacionin 
historik mesjetar gjenden vetëm dëshmi indirekte rreth rezidencës së 
Zahariajve, që u zbulua gjatë gërmimeve arkeologjike të viteve 1984-87. 
Ajo shtrihet në të gjithë sipërfaqen prej 0.2 ha, e kufizuar nga muri i dytë 
rrethues i qytetit. Selia e Zahariajve, e konceptuar me tri pjesë përbërëse, u 
ngrit gjatë dy fazave kryesore ndërtimore, që u korespondojnë faza e dytë 
dhe e tretë e ndërtimit të sistemit fortifikues të Danjës, pra punimet e bëra 
rreth viteve 1403 dhe 1458 40. Sipër kalasë, pak pa mbërritur te rrënojat e 
rezidencës ruhet ende në këmbë kisha mesjetare e Shën Markut.

Kalaja e Ballezës - Në hyrje të luginës së Rrjollit, mbi një kodër të 
lartë, të quajtur maja e Balecit, Teodor Ippen-i pati evidentuar qytezën e 
zhdukur mesjetare të Ballesium-it, aq e njohur në dokumentat e kohës, 
si qendër peshkopate. (shih: Farlati, Iliricum Sacrum). Në përballjen me 
Venedikun, më 1448, Skënderbeu ngre aty një fortifikim të ri. Përreth 
sheshit dallohen trakte muresh të vjetra mbrojtëse. Për shkak të bimësisë 
së dendur Ippen-i nuk mundi të dallojë muret e kalasë; ai konstatoi vetëm 
një mur terracimi në anën lindore, pranë gërmadhave të një kishe, për të 
cilën mendoi se është ndërtuar mbi substruksione më të vjetra. Në të vërtetë 
muret që ndodhen pak më poshtë shpatit, midis dushqeve të dendura ruhen 
në një lartësi prej gati 2.5 m. dhe ndiqen në të gjithë gjatësinë e tyre. Në 
qoshen veriore duken gjurmët e një kulle të rrënuar, në formë trekëndëshi, 
e cila del 5 m. prej murit. Muri mesjetar ndjek konturet natyrore të terrenit. 
Ai ka një trashësi 1. 60 m. dhe është ndërtuar prej gurësh të thyer, të vegjël 
të lidhur me llaç. Nga teknika e ndërtimit ai i ngjan mureve të kalave 
mesjetare paraturke në vendin tonë. Madhësia e gurëve është 0.20 - 0.25 
m., të vendosur në faqe në mënyrë të çrregullt. Teknika e ndërtimit është 
e ngjashme me atë të kalasë së Danjës dhe Mborjes. Në pjesën më të lartë 
të kodrës ruhen gërmadhat e një kishe njënefshe, në muret e së cilës janë 
përdorur edhe gurë të punuar të dimensioneve të mëdha që arrijnë një 
gjatësi prej 1.70 m. dhe lartësi 0.50 m.41

Vendbanime të hapura fshatare – Fshatra të braktisur mesjetar janë 
mjaft të përhapura në pellgun e Shkodrës. Aty janë evidentuar rrënoja 
banesash, kishash, varrezash, ujësjellësash, pusesh e saranxhash dhe 
materiale ndërtimore, si tjegulla e tulla. Këto vendbanime të vogla fshatare 
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i gjejmë në Mbishkodër, në lagjen Gjorm i Poshtëm të Grizhës, në “Pirove” 
të Rrafsh-Vorfës, në fshatin Kalldrun, buzë rrugës që të çon në fshatin 
Flakë, në fushën e quajtur “Nënsukë” të Koplikut të Sipërm, në fshatin 
Linaj, pikërisht në kryqëzimin e dy rrugëve, që të çojnë për në Gruemirë, 
në kodrën e ulët të quajtur “Kullolle”, në tokat pranë Koplikut, të quajtura 
“Pucela”, në “Ndërkishë” të fshatin Kurtaj, në fshatin Dedaj, mbi lagjen 
“Simrakë”, në “Bregun e Jushtës”, ndërmjet fshatrave Dedaj dhe Lohe e 
Sipërme, etj. Disa prej tyre përmenden edhe në burimet e shkruara si në 
Kadastrën e Venedikut të vitit 1416-17.42

Kisha e Shirqit - Në fshatin Shirq të Bregut të Bunës ruhen gjurmët 
e një kishe trinefshe mesjetare kushtuar Shën Sergjit e Shën Bakut. Dikur 
ajo ruante dimensionet e plota: gjatësinë rreth 30 m., gjerësinë 14 m. e 
lartësinë deri në 15 m. Muret e jashtme ishin të punuar me gurë kuadratikë, 
gërshetuar me rreshta tullash. Kishte dy hyrje, atë kryesore dhe një të dytë 
dhe merrte dritë nga gjashtë dritare. Dyshemeja ishte e shtruar me mozaik 
dhe në mure dukeshin pjesë afreskësh. Për shkak të gërryerjeve shekullore 
të lumit Buna, sot ka mbetur në këmbë vetëm një faqe nga muret e jashtme 
të kësaj kishe madhështore si dhe një pilastër i narteksit. Nga fasada 
ballore ruhen në muze dy mbishkrime latine të gdhendura në gurë, të cilët 
i përkasin respektivisht viteve, 1290 e 1318, të cilët dëshmojnë ndërtimin 
e saj nga mbretëresha Helenë e Uroshëve e bijtë e saj, Uroshi e Stefani. 43

Kisha e Shën Shtjefnit - Në oborrin e dytë të kalasë “Rozafa” gjendet 
një nga kishat mesjetare më të ruajtura deri më sot, që i kushtohej Shën 
Shtjefnit. Ajo është kishë njënefëshe, me absidën drejtkëndore të orientuar 
nga lindja, kurse në krahun verior e atë jugor gjëndet nga një portë hyrëse. 
Gjatësia e jashtme e kishës është afër 19 m., gjërësia 10 m. dhe lartësia 
e plotë rreth 7.5m.. Kisha mbulohej me kapriata druri, ndërsa absida me 
qemer gotik. Në gjithë gjatësinë e krahut jugor kisha zgjerohet me një 
korridor me harkadë dhe një minare prizmatike, të shtuara më vonë, pas 
shndërrimit të saj në xhami në fund të shek.XV, dhe nën emrin e sulltan 
Fatihut ajo funksionoi deri në 1856, kur qëndra administrative zbret nga 
kalaja në varosh. Kjo kishë e stilit romanik-gotik u ndërtua në kapërcyell 
të shek. XIII e XIV. 44

Kisha e Shën Gjinit - Në fushën e Shtojit, pranë fshatit të Rrashit 
gjendet kisha mesjetare kushtuar Shën Gjinit. Kjo kishë e stilit bazilikal, 
me orientim lindje-perëndim ruan planimetrinë e plotë të saj, ndërsa muret 
e rrënuar ruhen në lartësinë 1.5 m. Absida e saj ka formë gjysmërrethore 
në të dy anët. Përbri kishës ngrihet një këmbanare e madhe, që, siç e vëren 



106 Gegnia / e përkohshme kulturore-artistike

edhe Ippen-i, nuk i përgjigjet dimensioneve relativisht të vogla të kishës. 
Ripërdorimi i disa gurëve të dekoruar me plastikë dëshmojnë për një proces 
rindërtimi në këtë kishë. Në krahun e djathtë të saj dallohen mbi tokë disa 
themele të manastirit benediktin Sant Johanes de Stoja, në juridiksion të 
dioçezës së Drishtit, siç del nga disa dokumente të kohës. Duke u nisur nga 
burimet historike kisha duhet t’i përkasë shek. XI-XII. 45

Kisha të tjera – Kisha mesjetare në gjëndje rrënoje gjënden kudo 
nëpër rajon. Në qytezën e Shurdhahut gjatë gërmimeve të bëra kanë qenë 
evidentuar e gërmuar 10 kisha. Rrënoja kishash njënefshe të tipit “kapelë” 
janë evidentuar, përveҫ se në Shkodër, edhe në disa fshatra: në lagjen Dudë 
të Grizhës ruhen rrënojat e një kishe të tillë, me përmasa 10 m. x 7 m., 
dhe me gjurmët e absidës në anën lindore. Gurët e murit janë të latuar 
me forma katërkëndëshe; në fshatin Letaj të Gruemirës, në fushë, ndodhet 
një kishë mesjetare e rrënuar. Më mirë ruhet faqja perëndimore e saj, e 
gjatë 35 m. Duket dhe harku i një porte të mbyllur, 2.5 m. të gjërë; në 
fshatin Zues të Anamalit, fare pranë Shkodrës, ruhet ende në këmbë një 
tjetër kishë . Në fasadën e hyrjes janë përdorur blloqe të mëdhenj guri 
të latuar, kurse në faqen e brendshme të murit perëndimor vërehen katër 
hyrje të vogla kuadratike, që të shpien në një ambient të mbyllur, ku janë 
konstatuar gjurmë varrimesh. 46
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Pjerin MIRDITA

“Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës”, muze për të përkujtuar 
viktimat e regjimit komunist

Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës është një institucion varësie i 
Bashkisë Shkodër dhe njihet si i pari vend kujtese në Shqipëri, i ngritur 
për të përkujtuar viktimat e persekutimit komunist. Kjo hapësirë muzeale 
është e vendosur në ambjentet dhe pjesërisht në godinën e ish-Degës së 
Brendshme, i cili ishte organi më tmerrues i hetuesisë dhe vendi simboli 
diktaturës komuniste në qytet. Shkodra njihet si qyteti më i persekutuar 
gjatë regjimit diktatorial, kështu me të drejtë, e meriton sot një vend të tillë 
kujtese, si dëshmi e të kaluarës së dhimbshme dhe si zë i një rezistence 
shpirtërore, që kurrë nuk u përkul kundrejt dhunës që shteti komunist 
shqiptar rezervoi si racion të posaçëm për qytetin dhe qytetarët shkodranë.

Historia e godinës ku ishte e vendosur ish-Dega e Punëve të Brendshme, 
na bën që të kthehemi mbi njëqind vite prapa në kohë. Pikërisht në gjysmën 
e parë të shek. XIX, kur Arsen Idromeno sapo ishte mirëpritur në qytetin e 
Shkodrës, duke shpalosur më pas vlerat e tij si marangoz dhe si projektues 
shtëpish. Kështu idea dhe projektimi i kësaj godine është vepër e talentit të 
tij, e cila me të mbaruar ndërtimi rreth vitit 1840, do të shërbente si shtëpi 
private banimi për familjen Rrakacolli. Vendi për ndërtimin e saj ishte i 
përshtatshëm, pasi ishte në qendër dhe hapësirat ishin të bollshme, me 
hyrje në katër anët e qytetit dhe oborre e kopshte të mëdha.

Ndërtesa me kalimin e viteve blihet nga Mbretëria Austro-Hungareze, 
në të cilën vendoset të themelohet një internat (konvikt). Kjo gjë bëri 
që ndërtesa të meremetohej dhe të përshtatej për funksionin e saj të ri. 
Kështu me 26 prill 1908 hapet ky institucion, i cili do të ishte në shërbim 
të fëmijëve të malësorëve të varfër dhe të fëmijëve jetim. Aktiviteti do të 
drejtohej nga Vëllezërit e Shkollave të Krishtera, të cilët ishin të gjithë 
austriakë. Ky institucion kishte ambient jetese dhe studimi falas për këto 
fëmijë, të cilët merrnin mësimet e para në shkollën Françeskane, e cila 
nuk ishte shumë larg. Kapaciteti maksimal i konviktit arriti deri në 100 
fëmijë dhe i gjithë aktiviteti subvencionohej me fonde të shtetit austriak. 
Gjatë bombardimeve malazeze, në vitet 1912-1913, ndërtesa pësoi disa 
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dëme, bashkë me disa objekte kulti të tjera të qytetit. Aktiviteti i konviktit 
vazhdoi deri në vitin1917. Gjatë këtij viti ky aktivitet ndërpritet, pasi 
Lufta e Parë Botërore ishte në kulmin e saj dhe Vëllezërit  e Shkollave të 
Krishtera u morën ushtarë në front, duke bërë kështu që konvikti të mbyllej 
përfundimisht. Me mbarimin e Luftës, ndërtesa i dhurohet Arqipeshkvisë 
së Shkodrës, si shpërblim dëmesh dhe Arqipeshvi, Imzot Jak Serreqi ia 
lëshon në përdorim Bashkisë së qytetit.

Në vitin1918, Bashkia Shkodër, vendos që në këtë ndërtesë të 
transferohej Spitali Civil. Arsyeja ishin hapësirat e bollshme dhe 
pozicionimi në qendër të qytetit. Kështu kapaciteti i spitalit u shtua 
ndjeshëm dhe maksimumin e tij e arriti në vitin1927, deri në 70 shtretër. 
Në këto ambjente, për herë të parë u organizua një sallë operacioni dhe 
një paradhomë për përgatitjen e të sëmurëve për operacion. Bashkë me to 
u organizua dhe një dhomë e posaçme për kirurgun. Në këto vite, Kryqi i 
Kuq solli një “mision sanitar” i cili përbëhej nga disa mjekë dhe infermierë 
amerikanë, të cilët ndihmuan mjaft në plotësimin e spitalit me vegla dhe 
paisje të reja. Në krye të këtij misioni qëndronte një Major kirurg, i cili 
operacionet i kryente me ndihmën e Dr. Basri Qadhimit.

Spitali Civil i Shkodrës, vazhdoi të mbahej nga Bashkia e qytetit deri 
në vitin 1928, pastaj kaloi direkt nën administratën shtetërore. Në këtë 
ndërtesë, Spitali qëndroi deri në vitin 1930, pasi në këtë vit ndërtesa blihet 
nga Provinca Françeskane Shqiptare, duke trasferuar këtu Kolegjën e tyre.

Duke qenë se Kolegji Françeskan nuk kishte një hapësirë më vehte 
dhe nuk kishte një ndërtesë të posaçme, atëherë Provinciali, Atë Vinçens 
Prennushi, vendosi që të blejë këtë ndërtesë, pronë e Arqipeshkvisë 
Shkodër. Kështu ai pagoi 6000 napolona ari tek Imzot Lazër Mjeda dhe 
ditën e Zojës së Shkodrës, në Tetor të vitit 1930, Kolegji i ri zuri vend në 
ndërtesën e re, duke lëvizur nga godina e shkollës fillore, ku qëndronte deri 
atëherë.

Në fillimin e aktivitetit në godinën e re, drejtor i Kolegjit ishte Atë 
Anton Harapi dhe zv/drejtor Atë Donat Kurti. Nën drejtimin e tyre, numri 
i kolegjarëve u rrit dhe arriti deri në 30. U përmirësua shumë cilësia e 
studimit, sipas parimeve më moderne edukative të kohës dhe me frymën e 
idealin françeskan për “Atmè e Fè”.

Bashkë me lëndët bazë të mësimit në kolegj mësohej piktura dhe 
muzika. Të shpeshta ishin edhe shfaqjet teatrale në periudha të ndryshme, 
të organizuara nga vetë kolegjarët, sidomos në ditët e festave fetare.

Gjatë viteve të mëvonshme, drejtimi i Kolegjës do të pësonte 



113▪ histori & arkeologji - PJERIN MIRDITA

ndryshime. Kështu me radhë në rolin e drejtorit do të ndërroheshin Atë 
Marin Sirdani, Atë Anton Harapi dhe Atë Çiprijan Nika.

Me kalimin e kohës numri i kolegjarëve fillon të bjerë, kjo për shkak 
të buxhetit gjithnjë e më të vogël.

Me ardhjen në pushtet të Partisë Komuniste, kundër etërve françeskanë 
filloi një valë tmerri dhe persekutimi. Fillimisht me datë 6 Mars 1946, 
me vendim qeverie, u seskuestruan të gjitha pronat e tyre, duke i lënë në 
përdorim vetëm Kishën e Shën Françeskut në Gjuhadol dhe Kuvendin tek 
“Arra Madhe”. Kështu u mbyllën të gjitha shkollat private françeskane 
dhe bashkë me to edhe Kolegji. Të gjithë kolegjarët u shpërndanë dhe u 
detyruan të shkonin në shtëpitë e tyre. Godina u sekuestrua me gjithçka 
kishte dhe në të zuri vend tashmë Sigurimi i Shtetit.

Pas sekuestrimit të ndërtesës këtu do vendosej Dega e Punëve të 
Brendshme (Selia e Sigurimit të Shtetit) e qytetit, e cila shpejt do kthehej 
në organin më tmerrues për gjithë banorët e Shkodrës.

Ndërtesa do të pësonte disa ndërhyrje për t’u përshtatur me funksionin 
e saj të ri. Ndryshimet më të mëdha do të ndodhnin në pjesën fundore 
të godinës, aty ku ishin të vendosura magazinat, tashmë të ish-Kolegjit 
Françeskan. Pikërisht këto magazina do të shndërroheshin totalisht dhe 
vendin e tyre do e zinin qelitë e paraburgimit dhe dhomat e hetuesisë. 
Për të arritur në pjesën e qelive, përshkohej një oborr i madh që vinte 
pas ndërtesës së Sigurimit, në fund të cilit, nga e djathta e tij, zgjateshin 
pikërisht këto ish-magazina, të cilat tashmë kishin disa dritare të vogla nën 
çati. Hyrja ishte në mes të kësaj godine përdhese, tre-katër metra e gjatë 
dhe e ndante burgun majtas e djathtas në dy koridore, ku secili prej tyre 
zgjatohej me nga shtatë çifte dyer qelie të vendosura simetrikisht përballë 
njëra-tjetrës, duke qenë kështu përfundimisht 14 të tilla që binin nga krahu 
i oborrit, dhe14 të tjera përballë tyre që binin nga ana e errët, që merrnin 
pak dritë prej një korridori që mezi ndriçohej prej 2 dritareve të vogla, 
nga një në secilin skaj të tij. Në qelitë përdhese do të qëndronin vetëm të 
burgosur politikë, gjatë gjithë periudhës së hetuesisë, ndërsa kur merrnin 
dënimin e tyre, ato shpërndaheshin në burgje të tjera, kampe burgimi, ose 
në rast dënimi me vdekje mbaheshin aty, në një qeli të posaçme deri në 
momentin e ekzekutimit.

Me kalimin e kohës do të kishte edhe disa ndërhyrje të tjera në godinë 
dhe në pjesën e qelive. Do të hiqej çatia dhe papafingot, duke shtuar një 
kat tjetër sipër, për të krijuar zyra të reja për administratën e Degës së 
Brendshme, ndërsa në zonën e qelive do të ndërtohej kati i dytë, i cili do të 
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përdorej vetëm për të burgosur ordinerë.
Ky funksion do të ruhej deri në vitin 1992, kur pas lëvizjeve të para 

demokratike dhe shembjes së sistemit komunist, këtu vendoset Komisariati 
i Policisë së qytetit.

Me gjithë ndryshimet e sistemit qeverisës në vitin 1992, Shteti 
Shqiptar vazhdoi ta shfrytëzonte godinën. Tashmë ajo nuk ishte më Dega 
e Brendshme e qytetit të Shkodrës, por Komisariati i Policisë i qytetit. 
Hapësirat u shfrytëzuan po ashtu siç shfrytëzoheshin gjatë periudhës së 
diktaturës. Qelitë kryenin po të njëjtin funksion si qeli paraburgimi, por ato 
përdoreshin vetëm për të burgosur ordinerë dhe jo më politikë. Komisariati 
i Policisë qëndroi në këto ambjente deri në vitin 1997.

Pas një pune restauruese disa vjeçare, me datë 29 Tetor 2005 u 
themelua dhe u inagurua Manastiri i “Shën Kjarës”, i cili zuri vend në ish-
godinën e Sigurimit të Shtetit.

Sot në të jetojnë Motrat e Varfra të Shën Kjarës, zakonisht të njohura 
si Motra Klarisë. Motrat zhvillojnë veprimtari të ndryshme në shërbim 
të komunitetit. Kanë laboratorin e lidhjes së librave, dhe laboratorin e 
qepjes, ku prodhohen veshje për shërbesa fetare me pëlhurë tradicionale 
shkodrane.

Në oborrin e Manastirit gjendet edhe një Kishë e vogël, e cila i është 
përkushtuar Sh. Kjarës së Asizit dhe është inaguruar me 21 prill të vitit 
2016.

Ky vend shndërrohet nga një qendër martirizimi në një qendër lutjeje, 
e cila po risjell në kujtesën kolektive vuajtjet dhe persekutimet e mijëra të 
pafajshmëve.

Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës është hapur për publikun në Shtator 
të vitit 2014 dhe që atëherë është shndërruar në një aset të rëndësishëm të 
qytetit. Tipologjia e veçantë, periudha historike që

trajton si dhe aktivitetet e shumta të zhvilluara gjatë vitit bëjnë që ky 
muze të ketë miq dhe vizitorë të shumtë. Është e rëndësishme që mbështetja 
dhe kontributi karshi muzeut të jetë e vazhdueshme, sepse është një pasuri 
jo vetëm e Shkodrës dhe e Shqipërisë, por është pasuri e të gjithë neve.
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Fig. 5 Ndërtesa sot, Manastiri “Shën Kjara”
Fig. 6. Hyrja e muzeut nga Bulevardi Skënderbeu.

Fig. 1. Ndërtesa nw kohën kur shërbente si Konvikt, viti 1912
Fig. 2. Spitali Civil, viti 1929

Fig. 3. Kolegji Françeskan, Prill 1933 
Fig. 4 Ndërtesa pas sekuestrimit, viti 1946
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Besnik FISHTA

Dëshmi	autentike	mbi	historinë	e	klubeve	filatelike	në	Shqipëri
- Me rastin e 70 vjetorit të krijimit të klubit të parë filatelik në Shqipëri

Në vitet 30-40 pasioni elitar i koleksionimit të pullave të postës 
shoqëronte pothuaj çdo intelektual shqiptar. Disa prej tyre u anëtarsuan 
në klubet më të njohura filatelike europiane. Anëtarsimi në klubet e huaja, 
bëri që filatelistët shqiptar të shtonin njohuritë në këtë fushë, dhe njëherësh 
të kuptonin dhe rëndësinë e krijimit të tyre. Megjithatë, pavarësisht 
dëshirave, brenda vendit nuk u bë e mundur të krijohen klube filatelike, 
por për më tepër nuk u realizua asnjë aktivitet me natyrë filatelike, qoftë 
dhe lokale. Fillimi luftës ndërpreu çdo inisiativë në këtë drejtim. Me 
mbarimin e Luftes së Dytë Botërore, u arsyetua që ishte momenti i duhur 
për të bërë një hap të rëndësishëm, duke u futur në rrugën e organizimit, 
sikur dhe homologët e tyre europianë. Duke kërkuar për dokumentacion në 
arkiva, u konstatua, që përpjekjet e para për këtë qëllim u bënë fillimisht 
në Tiranë, pastaj në Korçë, dhe më vonë në Shkodër. Por krijimi tyre u 
bë, jo në këtë radhë, por në të kundërt. Në fillim në Shkodër, pastaj në 
Korçë dhe, së fundi në Tiranë. Arkivi Qendror i Shtetit ka në fondin e tij 
shumë pak dokumentacion në lidhje me fillimet e levizjes së organizuar 
filatelike, por që megjithatë konstatohet jo pak çfarë ndodhi në vitet e para 
të pas luftës. U gjetën dy kërkesa të një grupi filatelistësh në Tiranë, një 
projekt-rregullore me 4 faqe, dhe projekt-statusi me 3 faqe. Në kërkesën 
e parë të datës 12 shkurt 1945, pra në më pak se dy muaj pas mbarimit 
të luftës, i drejtohej Ministrisë së Punëve Botore. Në të, ndër të tjera 
shkruhej: “Kemi nderin t`ju njoftojmë se grupi nismëtar i nënshkruem 
këtu me poshtë, mbasi pa nevojën e plotësimit të një mungese të jetës 
sonë shoqërore, vendosi të krijojë nji “Klub filatelik Shqiptar”...Duke 
marrë parasysh qëllimin kultural të klubit, jemi të sigurt se ajo e ndershme 
ministri, jo vetem që do te t`aprovoje Statutin dhe rregulloren, por nuk do 
të na kurseje, simbas rastit, edhe përkrahjen morale dhe materjale të saj”1. 
Nënshkrues janë 15 vetë, emrat e disa prej të cilëve kuptohen, si psh Milto 
Korcari (një nëpunës i vjetër që në administratën e vitit 1913), Zef Ndocej, 
Gjon Temali (figurë e njohur filatelike nga Shkodra), Hysein Gjinaj, Aleks 
Pjetri, etj. Më poshtë dhe emra të tjerë të cilët nuk kuptohen, me firmat e 
tyre përkatëse, për të cilët mendoj ka interes të njihen. Kjo kërkesë me sa 
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duket mbeti pa përgjigje, por disa, po nga ky grup filatelistësh u treguan 
këmbëngulës dhe përsëritën kërkesën me dt. 2 korrik 1945, pra pas 6 
muajsh. Ndër të tjera thuhej: “grupi inisiator vendosi me krijue Klubin 
filatelik shqiptar, sikur janë kriju ndër të gjitha shtetet e tjera, të cilat i 
japin nji randësi të madhe zhvillimit të filatelisë, mbasi me anën e saj 
shteti ban nji propogandë të madhe për njohjen e tij në botën e jashtme…
për të bashkëpunue me klubet e tjerë, dhe me revistat të këtyre klubeve 
filatelike…”2. Në këtë dokument, numri i personave që firmosin ishte 
dukshëm më i vogël, në krahasim me herën e parë. Ndoshta nga humbja 
e besimit, por sigurisht edhe nga presioni i regjimit. Pas kësaj kërkese 
në Tiranë ra heshtje në këtë drejtim, dhe vetëm shumë vonë më 1959, 
një brez tjetër filatelistësh do arrijnë të ligjërojnë një shoqatë filatelike. 
Qyteti dytë, Korça u bë protagoniste e një kërkese të tillë. Në këtë qytet 
me tradita në këtë fushë kishte një grup filatelistësh pasionantë. Ato bënë 
një përpjekje më 1946, për krijimin e një klubi të emërtuar ``Albania EC``, 
që do ishte për ndërrime dhe korespondenca me jashtë. Por në një tjetër 
dokument tjetër arkivor, në përgjigje të këmbënguljes të tyre, i drejtohet 
Komitetit ekzekutiv të prefektures së Korçës në muajin shkurt të 1947 dhe 
konkretisht përgjegjësit të kulturës. Ndër të tjera thuhet: “Bashkëngjitur po 
ju dergojmë nji fletë e cila rastësisht na ra në dorë dhe që flet mbi formimin 
e një klubi për korespondencë dhe shkëmbime filatelike. Për çka mund të 
bëhet nga ana pushtetit për çështjen e filatelizmit, komiteti i kulturës do të 
arrij në studim, do të njoftojë për detyrat që do t`u përkasin. Prandaj nuk 
është e nevojshme që shtëpia e kulturës, e cila nuk është një ent privat të ketë 
një seksion filatelik…atëherë personat e interesuar që duan të formojnë me 
inisiativën e tyre një klub siç formulohet ….duhet ti drejtohen ministrisë së 
Punëve të Brendshme për të pasur lejen përkatëse”.3

Kjo pergjigje, natyrisht tregon se çfarë guximi, dhe mund të themi 
pa e tepruar dhe çfarë aventure ishte të kërkohej në atë kohë krijimi i një 
klubi të tillë. Duhesh të filtroheshe nga Ministria e Punëve të Brendshme. 
Si rezultat i këtij presioni filatelistët korçarë u tërhoqën, por mundën ta 
krijonin pak vite më vonë, me 1949, tashmë edhe me shembullin që morën 
nga qyteti i Shkodrës.

Pas Tiranës dhe Korçës, Shkodra, e treta ia doli mbanë. Lind pyetja: 
Mos vallë Shkodra ishte e preferuara regjimit? Të gjithë e dimë që jo. Cila 
ishte arsyeja dhe çfarë rrethanash objektive dhe subjektive e mundësuan 
këtë? Ndërkohë që në perpjekjet e tyre dy qytetet Tiranë dhe Korçë 
dështuan. Mendoj se, jo lehtë është të nxirret një përfundim i saktë për 
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këtë çështje. Për më tepër kur nëpër arkivat, si në Tiranë, po ashtu dhe në 
arkivën e Prefekturës Shkodër, nuk u gjet asnjë dokument për këtë ngjarje. 
Një ndihmesë të madhe do të jepte arkiva e vetë klubit, e cila për një kohë 
të gjatë ishte mbajtur me kujdes dhe mund të shfrytëzohej nga ne sot. Do 
të duhej të ruhej që nga kërkesa e parë dhe dokumenti i ligjërimit te klubit, 
lista e filatelistëve që firmosen këtë kërkesë të parë, procesverbalet, planet e 
punës, studimet dhe diskutimet shkencore brenda tij, fotografitë  e shumta, 
deri te libreza bankare e klubit që do të tregonte dhe seriozitetin me të cilin 
ndiqej dhe ana financiare. Kjo humbje dokumentesh autentike mendoj se 
ka pasoja në pasqyrimin e përpiktë, të plotë dhe jo subjektiv të një periudhe, 
e cila relativisht nuk është shumë e hershme. Po jap një shembull: data 
themeluese e klubit filatelik Shkodër, përcaktohet ndryshe në disa raste. 
Herë jepet 4 Prilli, një herë tjetër 11 ose 12 prilli, një herë tjetër 14 prilli etj. 
Po kështu për datat e ekspozitave. Çfarë mund të themi pastaj për dhjetëra 
veprimtari e ngjarje të tjera filatelike. Nga ana tjetër për sa i përket listës 
së parë të filatelisteve nuk mund të jepet e saktë për deri sa nuk kemi një 
dokument të asaj kohe. Po kështu dhe listat e anëtarve në dhjetëvjecare 
të tjerë, deri në 1990, kur numri anëtarëve ka qenë i konsiderueshëm. Në 
mungesë të dokumeteve arkivore, kërkimi do bëhet në drejtime të tjera, 
në vecanti ne arkivat familjare që ruajnë korespondenca mes filatelistëve. 
Unë do të parashtroj dy letërkembime, dhe dy informacione të dhëna në 
shtypin lokal dhe qendror në kohë reale, pra të vitit 1947.

Familja e filatelistit te njohur korçar, Petraq Dini, ka të ruajtura në 
arkivën familjare letra korespondence të viteve`40 të udhëtuara nga Shkodra 
në Korçë. Ato letra janë të rëndësishme sepse janë dëshmi autentike në 
mungesë të dokumentave arkivore. Në një letër drejtuar nga Shkodra, nga 
Idriz Fishta, në drejtim të Petraq Dinit, e muajit shkurt 1947(dy muaj para 
krijimit të klubit), ndër të tjera thuhet: ”Klubi për të cilin të pata shkrue, 
na u kthy përgjigja prej Ministriet. Më duket pozitive, por duket diçka 
e ka ndalë dhe nuk po don me ecë përpara. Kjo ka ngja nga shkaku se 
Referenti i kulturës këtu ka dashtë me na mbledhë filatelistët dhe me na 
pyet se në ç`pikpamje na mendojmë me ba atë klub. Duket se ai ndoshta ka 
direktiva që të sillet në këtë mënyrë. Një ditë, si tue qeshë, aj na pat thanë: 
- Bini këtu pullat dhe formojmë klubin. Mirpo shumë shokë janë trembë e 
friksue. Unë qendroj në krye të situatës. Në njenën anë skjaroj referentin 
dhe në tjetrën anë bashkoj dhe afroj filatelistët”.4

 Në një letër tjetër të Idriz Fishtës, drejtuar Petraq Dinit me datën 16 
dhjetor 1947, ndër të tjera shkruhet: “...Si e pritet ekspozitën filatelike qi u 
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ba në Shkodër nga 28 deri me 5 Tetor 1947? Kjo ka kenë e para ekspozitë 
filatelike që u ba në vendin tonë. Unë si gjithë herë qeshë inisiatori dhe 
organizuesi i kësaj ekspozite. Këtu si kur ta keni kendue dhe në gazetën 
Bashkimi të datës 11 Tetor 1947, u paraqitën pullat e Shqiperisë, komplet 
qysh prej vitit 1912 e deri në atë ditë, pullat e Jugosllavisë, tue përmbledhë 
ato të Kroacisë, të Serbisë, të Malit të Zi, si dhe të Jugosllavisë së Re 
Federative, të Bullgarisë, të Greqisë, të reja dhe të vjetra, dhe të Bashkimit 
Sovjetik. Shumica e serive qenë të reja, me gomë dhe komlete. U vizitu 
prej një shumice të popullit, afro 4000 vetësh. Të gjithë mbetën të 
kënaqun dhe shkruan fjale lavdërimi në librin e përshtypjeve për të gjithë 
inisiatorët e të pares ekspozitë filatelike dhe për seksionin filatelik pranë 
shtëpisë së kulturës. Me rastin e hapjes kësaj ekspozite patme njoftu të 
gjitha shtëpiat e kulturës në të gjitha qytetet e Shqipërisë si dhe jashtë 
vendit tonë, ndër vendet demokratike si në Jugosllavi, Bullgari, Rumani 
e ne Bashkimin Sovjetik. Vetëm një përgjigje falenderimi na ka ardhë, 
prej Federatës Filatelistëve të Kroacisë, ku ata kerkonin edhe nje artikull 
mbi themelimin e seksionit, puna që ne bajmë në seksionin tonë dhe 
përshkrimin mbi ekspozitën. Këtë artikull e pregatitme dhe ja dergume 
për ta shtypë në revisten filatelike të Kroacisë. Në vjetin pasardhës kemi 
premtu që të bajmë një ekspozitë filatelike të të gjithë shteteve të botës dhe 
ma të bukur në stil dhe ma madhështor. Të shohim….Shumica e pullave të 
ekspozitës ishin të mijat…Na vjen keq që me rastin e ekspozitës nuk u vu 
një pulle përkujtimore në qarkullim, por këtë e lamë se kishim frikë se nuk 
pranohesh, megjithëse ma vonë na u dha leja prej Komitetit Ekzekutiv të 
Prefekturës të Shkodrës...”5.

Po citoj dhe dy organe të shtypit. Në datën 11 tetor 1947 të gazetës 
“Bashkimi”, duke komentuar mbarëvajtjen e ekspozitës ndër të tjera 
thuhet : “Me iniciativën e seksionit filatelik të shtëpisë së kulturës  u hap 
ekspozita parë filatelike. Në të u ekspozuan pulla të Shqipërisë, nga viti 
1912 e deri me sot, pulla të Bullgarisë, prej 1860 e këtej, pulla të Greqisë, 
prej 1890 gjer në okupacionin italo-gjerman, dhe pulla te Bashkimit 
Sovjetik, prej 1860 duke përfshirë dhe të kohës së carizmit, të familjes 
Romanov, të revolucionit, të paraluftës, të luftës dhe të rindërtimit. ”Më 
poshtë thuhet : “ Për ta bërë sa më të njohur filatelinë, seksioni ka perpilue 
një program të mbështetur kryesisht në këto pika:- të popullarizohet 
filatelia në masat, kryesisht në të rinjtë, që filatelia të zhvillohet si art dhe 
jo me qëllime spekullimi, - të krijohen marrëdhënie me filatelistët e vendit 
tonë dhe njëkohësisht me filatelistët e vendeve demokratike. Për të arritur 
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këtij objektivi duhet te merren masa per sigurimin e materialit filatelik, si 
katologje të rinj pullash, revista të huaja që flasin mbi filatelinë, pinceta të 
ndryshme, albume, zarfa transparente dhe lente filatelike.” 6

Po kështu, kemi dhe një dëshmi tjetër nga shtypi i datës 10 dhjetor 
1947, të gazetës lokale “Koha Re”, që në rubrikën “Shtëpia Kulturës dhe 
veprimtaria saj” shkruan: “Seksioni filatelisë në fund të shtatorit hapi një 
ekspozitë filatelike, të parën e ketij lloji në Shqipëri. Vërtetë se filatelia asht 
pak ose aspak e njohur në vendin tonë, por duhet të rrëfehet se ekspozita 
ka qenë ndër më të bukurat e ma simpatiket që janë hapë në qytetin tonë. 
Shpresojmë se rrethi i filatelisë s`do të mbetet me kaq” .7

 Ky shkrim, i cili nënshkruhet nga ̀ `Kronisti rradhës``, tregon jehonën 
që pati ekspozita e parë filatelike.

 Gjatë viteve të mëvonshme numri i aktiviteteve numërohej me 
dhjetëra, dhe shumë i larmishëm. Në shtëpi të kulturës, në muzeun 
popullor, në shkolla, në institucione, apo dhe qendra pune. Veçanërisht 
pas vitit 1958, ka një hop cilësor në aktivitetet e klubit. Kemi emetimin 
për herë të parë në Shqipëri, radhazi të mbi 10 zarfave lokale (FDC), në 
përkujtim të datave dhe ngjarjeve të vendit tonë, shtimin e informacioneve 
në shtypin periodik, rritje të anëtarësisë në klub veçanërisht me mosha 
të reja, krijimin e një rrethi filatelik në Shtëpinë e Pionierit, aktivitete të 
larmishme në shkolla, bashkëpunim me klube të qyteteve të tjera etj. etj.

 Klubi shkodran, pas emetimit të FDC-së të saj, ka realizuar për herë të 
parë një risi tjetër në lëvizjen filatelike. Më 28 prill 1970 zhvillohet sesioni i 
parë shkencor me katë referime. Në vitin 26 nëntor 1973 zhvillohet sesioni 
i dytë me tre referime. Dhe me 28 tetor 1975, sesioni i tretë shkencor me 
tre referime.Çdo sesion shoqërohej me ekspozita filatelike. Kishte të ftuar 
nga klubet e tjera të vendit, dhe këto ekspozita vizitoheshin me dëshirë dhe 
admirim nga qindra njerëz. 

Filatelistët shkodranë kanë qenë të vetëdijshëm dhe për rolin edukues 
të filatelisë, të mundësive emancipuese që ajo përmban. Para daljes, pulla 
ndonëse e vogël në përmasa, shfaqte në vetëvehte një natyrë magjike. Ishte 
vetëm ajo, që krijonte një urë lidhëse me botën jashtë kufijve të Shqipërisë. 
Shteti mundi të realizonte një censurë të plotë në çdo drejtim, në libra, 
filma, tv, shfaqje teatrore etj. Pavarësisht kësaj censure të jashtëzakonshme, 
ai nuk mund të bllokonte imazhet qe sillte pulla në mjedisin shkodran, nga 
lindja, nga perëndimi, apo çdo cep i botës.

Mund të jetë e vështirë të imagjinosh, si munden në këtë klub filatelistët 
të krijojnë koleksione të plota të shtetit të Vatikanit dhe Izraelit, me të cilat 
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jo vetëm nuk kishim marrëdhënie diplomatike, por që zyrtarisht thuhej se 
ushtronin veprimtari antishqiptare. Po ashtu, koleksione të Spanjës, Francës, 
Anglisë, Rep. Fed. Gjermane, kolonive franceze, britanike etj. pothuaj 
nga gjithë bota. Zarfe me emblemat e organizmave ekonomike e politike 
europiane apo të OKB-së, figura emblemë të filozofisë, të politikës, të artit, 
kulturës europiane e botërore ishte një burim njohjeje i jashtëzakonshëm 
në atë kohë të izolimit total. Piktura, skulptura, arkitektura e çdo rryme nga 
ajo antike, e Rilindjes Europiane, deri tek rrymat moderniste të shekullit 
XX, shuanin kureshtjen, në veçanti të të rinjve. Kjo ishte dhe një ndër 
shtysat themelore që të rinjtë dhe intelektualët pëlqenin dhe ndiqnin 
koleksionimin dhe veprimtaritë filatelike.

Opinioni, sipas se cilit regjimi i kaluar inicioi dhe drejtoi veprimtarinë 
e klubeve filatelike, nuk është i vërtetë. Nuk gjendet asnjë dokument arkivor 
i asaj kohe që do të vlente si argument për të vërtetuar një konkluzion të 
tillë. Ato i krijoi dhe zhvilloi dashuria për pasionin filatelik. Kjo veprimtari, 
përkundrazi, me rreptësinë më të madhe survejohej, që nga korespondenca 
brenda dhe jashtë vendit, duke krijuar një klimë shpesh jo të ngrohtë. Ruhen 
dokumente të viteve 80`, që tregojnë se në jetën filatelike kishte shfaqje 
të brutalitetit dhe abuzimit ndaj këtij pasioni sa qytetar aq dhe patriotik. 
Janë dy dokumente që i drejtohen kryetarit të klubit të Shkodrës, filatelistit 
Idris Fishta, me të cilat kërkohej të jepeshin inventaret e koleksionit, të 
cilat shteti me arrogancë e kërcënim, pa pyetur për të drejtat dhe dëshirat 
e koleksionistit, kërkonte t`ia shiste kompanive filatelike të huaja. Po citoj 
njërën:

“Shoqëria komisionare është ngarkuar me shitjen e pullave të postës 
të vendit tonë të paraçlirimit (1913-1944) si dhe të shteteve të tjera. Për 
këtë qëllim, më parë se t`i drejtohemi firmave filatelike jashtë shtetit për 
shitjen e pullave që posedojnë qytetarët tanë, është e nevojshme të dimë 
sasinë, llojin dhe gjendjen e mirëmbajtjes së tyre. Prandaj, lutemi të bëni 
inventarin e pullave tuaja ku të specifikohen: 

1. Lloji pullave sipas premjeve, vleftës dhe viteve.
2. Sasia që dispononi për secilën seri dhe në copë.
3. Renditja të bëhet sipas shteteve.
4. Të shënohen veç e veç pullat e vulosura dhe ato të pavulosura.
Mundësisht në një kohë sa më të shkurtër të na dërgohet inventari në 

fjalë i shkruar në dy kopje, qartë dhe pastër. Në këtë rast, ju vëmë në dijeni 
se do t`iu shkruajmë firmave filatelike jashtë shtetit për shitjen e pullave 
të mësipërme dhe me të marrë përgjigjen prej tyre, do t`ju njoftojmë mbi 
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sasinë që kerkojnë dhe çmimin e blerjes që afrojnë.”8

Në përfundim, dua të theksoj, në veçanti për Klubin Filatelik Shkodër, 
që gjatë gjithë ekzistencës së tij, kapërceu me sukses vështirësitë që në 
atë kohë perceptoheshin jo të lehta. Megjithëse në këtë klub, natyrshëm 
kuptohet që rrethi i njerëzve që mblidhte ky pasion, shpesh të shtresave 
tek e cila mund të godiste dhe famëkeqja ``lufta e klasave`` fatmirësisht 
nuk pati asnjë rrjedhojë negative. Kjo u arrit në saj të kujdesit për njeri 
tjetrin, të dashurisë, unitetit e bashkëpunimit, fjalës së ngrohtë, miqësisë 
të sinqertë, larg egoizmave dhe intrigave. Koleksionistët e qytetit tonë, 
arritën të ndërtonin një histori suksesi, duke shtuar vlera progresive e 
krenarie brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.

Referenca:
(1) Arkiva shtetit Fondi 513.Viti 1945 dosja 49
(2) Arkiva shtetit Fondi 513, viti 1945, dosja 49
(3) Arkiva shtetit Fondi 513, viti 1947, Dosja 49
(4) Leter e I.Fishtes drejtuar P.Dinit, shkurt 1947.Arkive familjare.
(5) Leter e I.Fishtes drejtuar P.Dinit, 16 dhjetor 1947.Arkive familjare.
(6) Gazeta “Bashkimi”, 11 Tetor 1947
(7) Gazeta “Koha jone”, 10 Dhjetor 1947 
(8) Letra te “Shoqerise Komisionare”. Arkive familjare.
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Kërkesa e parë e datës 12 shkurt 1945, 
nga një grup filatelistësh në Tiranë.
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Kërkesa e dytë e 1 
korrikut 1945, tashmë 
vetëm nga një pjesë 

filatelistësh të grupit të 
parë.

Projekt statut dhe projekt 
rregullore e kërkesave të vitit 

1945.
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Pjesë nga korrespondenca mes filatelistëve 
e datës 11 shkurt të vitit 1947.
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Bardhyl KRAJA, Zyhdi VAJUSHI, Ymer QOSJA

TRADITA	E	GJUETISË	NË	SHKODËR
(Me rastin e 70 vjetorit të krijimit të Shoqatës së Gjuetarëve 
të  rrethit të Shkodrës) 

• Sfondi	historik	i	zhvillimit	tё	gjuetisё	nё	Shkodёr
Pa dyshim se asht detyrë shumë  e madhe dhe e vështirë që të saktësosh 

dhe të përmbledhësh  një historik për gjuetinë. Kjo bahet edhe ma e vështirë 
tuj pasë parasysh faktin që dokumentacione të mirfillta për këto veprimtari 
sportive nuk gjënden por megjithatë me dëshirën e mirë për të dhanë diçka 
modeste, ja vlen të fillohet. 

 Ja disa të dhëna historike mbi gjuetinë tek ne.  Humanisti shkodran 
Marin Barleti (1460-1512) në veprën “Historia e Skënderbeut” tuj 
përshkru fushën e bukur dhe të begatë të Zadrimës, shkruan: “…një fushë 
pjellore dhe tërë shëndet, të pasur me gjah e plot me bletë e me gjithfarë 
prodhimesh e pemësh…”.

 Pra gjahu dhe gjuetia nuk i ka shpëtuar Barletit. Ndonëse pa ligje 
të shkrueme si sot, Shqipëria e Veriut i nënshtrohej dhe zbatonte në 
veprimtarinë  jetësore “Kanunin e Lekë Dukagjinit”, në të cilin pasqyrohen 
nene të veçanta edhe për gjuetinë.  Në këto nene, prej 396 deri 428, pra në 
32 nene të kësaj ”kushtetute” të kohës,  janë rreshtu  dhe rregullu të gjitha 
mundësitë e veprimeve të lejueme dhe të pa lejueme, para, gjatë dhe pas 
gjuetisë.  Asht interesant të nënvizohet se në Kanu objektet kryesore të 
gjuetisë si: derri i egër, ujku, dhelpra, ariu etj., konsideroheshin njëkohësisht 
edhe dëmtues,  dhe si të tillë nuk kishte kufizim gjuetie gjatë gjithë stinëve. 
Por mos të harrojmë se në Europën e zhvilluar të kohës, në Francë, kufizimi 
i gjuetisë sipas stinëve u diktua dhe u aplikua vetëm në vitin 1814, nga 
Napoleon Bonaparti, i cili ndaloi me ligj gjuetinë gjatë gjithë periudhës së 
shumëzimit. Kështu jo thjeshtë për njohje, por edhe si trashëgimi e vyer. 
Po citojmë disa nene të ”Kanunit të Lekës” që përgjithësisht apo pjesërisht 
respektohen dhe zbatohen edhe sot:

Kreu i katërmbdhetët. Gjoja. Nye i Shtatëdhetetretë. Përcaktimi i 
gjojës.

#400. Pesëdhjetë vetë me kenë tuj gjuejt e nuk vrasin tjetër por veç nji 
lepur, aq pjesësh do t’a dajn.

#401. Me dalë 50 vetë me gjuejt e me kenë gjysma me armë e gjysma 



127▪ traditë - B.KRAHA, Z.VAJUSHI, Y.QOSJA

tjetër pa armë, baraz marrin pjesën e gjojës, për arsye se me nji qëllim 
duelen në mal. Të pa-armatosunt u apin ndihmë t’armatosunvet, ku me 
brimë ku me roje e ku me rrethim të vendit.

#419. Po dole me gjuejtë, edhe t’u shoqnue ndokush me pushkë a 
edhe pa pushkë, në vrafsh gja, do t’i apish pjesë.1

Nye i Njiqindenjimbdhetët. Kurtha e ngrefun a laku në kopshtë.
#762. Po u la shtruet kurtha ditën, çdo gja, qi të biej me’te, i zoti i 

kurthës do ti përgjegjet damit.2

Shkodra me rrethinat e saja dhe me natyrën e mrekullueshme, si 
gjithnjë, ishte dhe asht, një oaz i vërtetë edhe për pasurinë faunistike, që 
në një mënyrë ose një tjetër e kanë vlerësu shumë të huajt që kanë pasun 
rastin t’a vizitojnë. Për këtë pasuni të çmueshme dhe traditën e gjuetisë në 
Shkodër  po citojmë Konsullin Francez në Shkodër, në vitet 1855, Kalorës 
i Legjionit të Nderit, Louiz Hyacinth  Hekard (1814-1866), që në librin 
“Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë së Epërme ose i Gegërisë” shkruan: 
(fq. 32)

“Në malet e larta dhe veçanërisht në Plavë e Delbnisht (Delbnist), 
gjejmë ariun, ujkun dhe derrin e egër. Edhe pse gjuetia është e lejuar 
për të gjithë, lënda e gjahut gjendet në sasi të mëdha, veçanërisht lepuri, 
shkurta, shapka dhe thëllëza; në Mirditë dhe Lezhë gjenden dreri, kaprolli 
dhe fazani. Në dimër, liqeni i Shkodrës mbulohet nga shpendë ujorë të të 
gjitha llojeve; rosaket e eger janë kaq të shumtë, saqë u merren kokat për 
të përgatityr qyrqet që përdorin turqit në verë.”3 Po i njëjti autor shkruan 
edhe për mënyrën e organizimit të gjuetisë.

 “Gjuetia e lepurit dhe e derrit të egër me zagarë dhe gjuetia e 
shpendëve të ujit bëjnë pjesë, gjithashtu, ndër argëtimet më të preferuara të 
myslimanëve. Bejlerët më të pasur mbajnë për këtë qëllim lukuni zagarësh 
e qensh vrapues. Në dimër bashkohen një numër i madh prej tyre dhe, 
duke u ndarë në të dy brigjet e liqenit, gjuajnë rosakët e egjër dhe vrasin aq 
shumë prej tyre saqë u marrin kokat dhe me to përgatisin qyrqet verore.” 4

 Gjuetia e fajkoit që dikur preferohej mjaft nga pashallarët vendas, 
sot asht braktisun edhe në Shqipëri. Ajo vazhdon ende vetëm në Prizren 

1 K. Gjeçovi, Shtjefen (O.F.M). Kanuni i Lekw Dukagjinit. Shkodwr: Shtypshkronja 
Françeskane, 1933. ff. 48-49.

2 Po aty, f. 76
3 Hyacinth  Hekard, Louiz. “Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë së Epërme ose i 

Gegërisë”. Tiranw: Plejad, 2008. f. 32. 
4 Po ai:Po aty. f. 229
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dhe Tiranë. Tuj mbetë në hullinë e shkrimeve asht e pamundun që të mos 
i drejtohesh botimit shumë të njohun të Hamdi Bushatit: “Shkodra dhe 
motet”, i cili në të gjithë atë “Enciklopedi shkodrane” i ban vend edhe 
gjuetarëve të Shkodrës, teksa shkruente: “Rrethet e Shkodrës, që në të 
kaluemen kanë pasë vende të përshtatshme gjuetije të ndryshme  f. v. Bregu 
i Bunës, Fusha e Trushit, pyjet e Ballgrazhdit me kënetën e tyne, këneta 
e Balldrenit deri në Shëngjin - vende gjuetije për rosa, pata të egra etj. 
Kurse prozhmet e Anës së Malit, Bushatit, të Malsisë ishin vende gjuetije 
të leprave, të dhelprave e të egërsinave të tjera. Fushat e Nënshkodrës me 
brigje të lumenjve gjuheshin sidomos ndër hamalle si shkurta turtulli e 
tjerë shpend t’egjër”5.

Shkodra gjithnjë ka pasë edhe gjuetarë të aftë që merreshin me gjoje 
të ndryshme. Gjoja ma e ndieshme që bahej ishte ajo e leprave dhe e 
dhelprave etj. Borgjezia shkodrane që praktikonte gjuetinë shpesh ftohej 
nga fshatarët, miq të tyne, dhe në kompani 5-10 vetësh, të pajisun me 
“veglat e gjuetisë” çifte e zagarë, dilnin ndër fshatrat e rrethit. Të  ftuemit 
priteshin me shumë nderime e bujari, siç i kishte hije një shtëpie shqiptari. 
I zoti i shtëpisë që kishte mysafirë u bante me dijtë edhe disa gjuetarëve 
të katundit, që së bashkut me miqtë e ardhun të gjuenin për nder të tyne. 
Ditën e caktueme të gjithë së bashku shkonin ndër prozhmet e katundit 
dhe xejshin pritat, mandej lëshonin zagarët, sejcili gjuetar qindronte në 
gadishmëri për të gjuejt leprin a dhelpnën, kur t’i vinte. Kështu ekipi 
kalonte 5-6 ditë nëpër katunde tue u ftue herë pas here nga fshatarët, miq 
të tyne. Kështu ndodhte edhe me gjuetinë e rosave ose të shepkave etj.

Gjuetarët ma të përmendun të Shkodrës gjatë shekullit (XX) dhe 
pjesërisht shekullit të XIX janë: Myrteza Xhabija, Sait Kalaja, Daut 
Shllaku dhe të birt e tij, Mehmeti e Sula si dhe djemt e tyre, vllaznit Ura 
(Selim, Hajdar etj.) Hoxh Domnori, Haxhi Salë Dani e Dan Hasan Dani, 
Zef Hila, Kol Tafili, Haxhi Salë Turku, Hasan Beg Bushati e vllazën, 
vllazënt Cungej e ndonjë tjetër që asht harrua pa u shënue.

Në rradhën e gjuetarëve të ri janë shënue: Ndrek Deda, Xhelal 
Bushati, Jakup Bajri, Myrto Kraja, Sabri Domnori, Taip Kraja, Daut Loku, 
Lem Çoba, Teufik Jera, Ramadan Milla, Ymer Kuçi, Fadil Lezha, Qazim 
Zaganjori, Tevfik Lezha, Sabah Prizreni, Ymer Hyseni, Hysen Zaganjori, 
Kel Temali, Ded Ndoja, Gjergj Deda, Fadil Muriqi, Taip Alija, Qazim 

5  Bushati, Hamdi. “Shkodra dhe motet”. Vol.II. Shkodwr: Idrome-
no, 1999. f.379 
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Domni, Fejzi Bekteshi, Smajl Neziri, Musa Dashi, Beza Kuçi, Sul Jubani 
etj. Asht fakt që gjuetarët nuk kanë kenë të organizuem në ndonjë grupim 
apo shoqatë, deri në formimin e “Shoqatës së Gjuetarëve” të Shkodrës, por 
detyrimet përkatëse fiskale kanë kenë të përqëndrueme, sipas fazave pranë 
Prefekturës ose Bashkisë.

Shumë interesant asht fakti që në kushtet e pushtimit  të Shkodrës nga 
trupat austro-hungareze (1916-1918), Komanda Naltë Ushtarake përpiloi 
dhe lëshoi “Lejet e Gjuetisë”. Kena fatin që një e tillë, e vitit 1918, të jetë 
arkivuar në familjen Kraja në emër të Myrteza Hafiz Rexhep Kraja (i ati i 
Fadil e Bardhyl Krajës). Kjo leje gjuetije e Myrto Krajës, shoqërohet me 
“Kalendarin e Gjuetisë”, për çdo specie të lejueme për t’u gjuajtë.

• Krijimi i “Shoqatës së Gjuetarëve” të rrethi të Shkodrës
Më 20 dhjetor 1946 u krijua Shoqata e Gjuetarëve e rrethit të 

Shkodrës. Asht e kjartë se kjo ngjarje organizative sportive nuk ishte e 
rastit, aq ma tepёr qё kjo shoqatё ishte e para qё themelohej nё tё gjithё 
Republikёn. E pra, edhe nё kёtë sport interesant dhe tё veçantё, Shkodra, 
si dhe nё tё gjithё fushat e tjera sportive dhe artistike, ishte e para nё nisje. 
Por pjekja e kushteve psiko-sociale dhe materiale pёr t`u bashku nё njё 
organizatё sportive, sidomos pёr herё tё parё, kёrkonte patjetёr njё sfond tё 
kompletuar nga koha dhe cilёsia, gja qё nё Shkodёr nuk mungoi asnjёherё 
dhe u evidentua edhe në rrafshin historik të gjuetisё nё trevёn e Shkodrёs. 

 Me 20 dhjetor 2016 u mbushën 70 - vjet nga krijimi i Shoqatёs 
sё Gjuetarёve tё Shkodrёs. Pa dyshim qё kjo ngjarje ka historinё e vet, 
tё cilёn po e sjellim nё kёto rreshta me anё tё dёshmisё sё njenit prej  
bashkёthemeluesit të shoqatёs, dhe  ish - sekretari i asaj qё nga viti 1948 
deri më 1974, vit qё doli nё pension. Pёr tё gjithё gjuetarёt, por edhe pёr 
qytetarёt e Shkodrёs, nuk ёshtё vёshtirё tё kuptohet se bёhet fjalё pёr tё 
ndjerin Ymer Hyseni (Zmijani) tё cilit, me datёn 24 Maj 1984, ne patёm 
fatin t’i merrnim njё informacion tё saktё dhe tё kjartë lidhun me historikun 
e shoqatёs sonё tё gjuetarёve. 

Bazu në atë material po japim disa momente kryesore të funksionimit 
të shoqatës dhe drejtuesve ndër vite. Në mbledhjen formuese të shoqatës, 
më 20 Dhjetor 1946, u zgjodh kryetar Filip Boshkja, me profesion këpucar, 
një gjuetar shumë i apasionum dhe veteran në ushtrimin e gjuetisë, kurse 
sekretar u zgjodh Reshat Ulqinaku, me profesion gjeometër, intelektual dhe 
gjuetar elitar prej një familje shumë e njohun në Shkodër. Shoqata ishte e 
përbame nga dy grupime, a) Gjuetarët e qytetit, b) Gjuetarët e rrethit. 
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Kafja “Milet Bahçe” ishte njëkohësisht jo vetëm zyra, por edhe 
“Klubi i Gjuetarëve”. Deri në vitin 1948,  “Shoqata e Gjuetarëve” ka kenë 
e aneksueme pranë “Shoqatës Sportive të Shkodrës”, dhe mbas këtij viti 
i’u aneksua Ministrisë së Bujqësisë. Mbas Çlirimit një pjesë e madhe e 
armëve të gjahut u eleminuan dhe në momentin e krijimit të shoqatës, deri 
në vitin 1969, Qarku i Shkodrës kishte 1484 armë gjahu. Në vitin 1969, 
në kuadrin e mbrojtjes dhe riorganizimit të gjuetisë, u lanë të hapuna 300 
armë gjuetije në të gjithë rrethin. Të tjerat u mbyllën. Kjo fazë u quajt 
“qarkullimi i çifteve”, dhe teorikisht nënkuptonte që sejcili gjuetar do të 
lejohej të gjuante një herë në tri-katër vjet. Pa koment ishte një masë që 
solli mbrojtjen e gjahut, por damtoi shumë sportin e gjuetisë. Në kuadrin 
e ndihmës që mund të jepnin gjuetarët për ekonominë e vendit, bujqësinë 
dhe blegtorinë, stimulohej vrasja e kafshëve dhe shpendëve grabitqarë 
si ujku, çakalli, sorra, grizhla, trumcaku etj. Gjuetari që kishte të hapun 
armën e gjuetisë për atë vit ishte i detyruem që të dorëzonte në shoqatë, 
në fund të sezonit, një total prej 200 pikësh, ku: një trumcak kishte 1 
pikë, d.m.th, duheshin 200 trumcakë, një sorrë 5 pikë, pra 40 sorra. Një 
ujk ose një çakall kishte 200 pikë, dhe kur gjuetari dorëzonte lëkurën e 
tij, shteti i jepte falas një dele ose 3000 lekë (të vjetra, gati sa një rrogë 
mujore e punëtorit në atë kohë). Veprimtari për zhdukjen e grabitqarëve 
janë organizu qëllimisht edhe nga shoqata e gjuetarëve sipas një rregulli të 
përvitshëm, në disa ditë të caktuara mbas mbylljes së sezonit të gjuetisë, 
ku gjuetarët e organizuem dilnin nëpër fusha për këtë qëllim. Shembuj 
shumë të bukur të humanizmit dhe të sportivitetit të gjuetarëve shkodranë 
janë pa numërim si individë, por si shoqatë janë të veçanta, ku rreth vitit 
1955 organizohet një gjueti kolektive, dhe i gjithë gjahu, mbi 100 shepka 
dhe lepuj iu dhuruan të sëmurëve të Spitalit Civil të Shkodrës. Ose rasti 
i martesës së gjuetarit brilant Tish Tukja në vitin 1947. Gjendja e rëndë 
ekonomike e vendit bante që mishi për dasëm të mos garantohej, kështu 
që, në këtë situatë, nga shoqata u organizu një gjueti kolektive ku u vranë 
shumë lepuj dhe problem i mishit dhe i Tishit u zgjidh. Deri vonë, që nga 
themelimi deri në vitet 80-të të shekullit të kalum, shoqata e gjuetarëve 
ka pasë një formacion të rregullt gjatë parakalimeve për festën e 1 Majit, 
që së bashku me uniformat, zagarët dhe armët e gjuetisë i jepnin një larmi 
origjinale këtij aktiviteti. 

Ma poshtë po paraqesim disa veprimtari të Shoqatës. 
Nё vijim tё jetёs sё shoqatёs njё moment mjaft interesant dhe i dobishёm 

qe ngritja dhe kompletimi nё muajin shkurt 1984, tё lokalit “KLUBI I 
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GJUETARЁVE“ i cili me pozicionin e tij nё rrugёn kryesore tё Shkodrёs 
(sot fundi i pedonales) u ba qëndra e grumbullimit dhe veprimtarive tё 
ndryshme tё gjuetarёve. Nё atё mjedis shpesh janё shfaqun  filma me 
metrazh tё shkurtё mbi natyrёn, janё ba diskutime pёr mbarёvajtjen e 
sportit tё gjuetisё, si dhe ka pasë objekte gjuetie tё balsamosuna, dhe njё 
stendё fotografike tё pasun pёr veprimtaritё e shoqatёs. Ky klub u ngrit nё 
kushtet e kohёs dhe mbijetoi deri nё vitet `90. 

Duhet tё nёnvizojmё se njё nga momentet ma tё vёshtira pёr gjuetarёt 
kanё kenё vitet e aplikimit tё “Qarkullimit tё çifteve” qё filloi nё vitin 
1969 dhe qё u hoq nё sezonin 1986-87 me vendim qeverie, kёshtu  qё nga 
ky sezon tё gjithё gjuetarёt kishin tё drejtё tё gjuanin mbasi tё plotёsonin 
detyrimet pёrkatёse. 

Duhet tё mos harrojmё se njё ndёr veprimtaritё serioze dhe shumё tё 
vlerёsueme ishin inventarizimet e specieve tё gjahut qё organizoheshin nga 
organet shtetёrore tё mbrojtjes sё pyjeve dhe gjahut. Nё kёto inventarizime 
merrnin pjesё gjuetarё tё njohun sipas zonave pёrkatёse. Këtë inventarizim 
e udhёhiqte Ndёrmarrja Pyjore e Shkodrёs, dhe mbi bazёn e konkluzioneve 
tё nxjerra planifikoheshin gjuetitё dhe nevojat pёr ruajtjen dhe popullimin e 
zonёs me ato specie gjahu. Fatkeqёsisht sot nuk dёgjojmё pёr organizime tё 
tilla. Po kёshtu duhet tё pёrmendimin dhe organizimin e gjuetive kolektive, 
gjuetarё nga qyteti dhe fshati, nё njё zonё tё caktueme me pjesёmarrje 15-
25 veta. Kjo sillte rezultate e kolektivitet tё bukur dhe tё gёzueshёm, por 
me keqardhje e themi edhe sot si atёherё, se kishte pasoja negative pёr 
shkak tё numrit “pozitiv” të gjahut tё vrarё. Kёshtu mund tё kujtojmё jo 
me krenari njё gjueti kolektive nё malin e Taraboshit ku morёm pjesё rreth 
21 gjuetarё dhe u vranё mbi 25 thёllёnza mali!!? Secili nga njё thёllёnzё, 
d.m.th gati asgja, por dami qe shumё i madh sepse u zhduk pa mёdyshje 
mё shumё se gjysma e popullatёs me njё herё!!!

 Njё ngjarje kulmore pёr jetёn e brëndshme tё shoqatёs ka kenё 
festimi pёr herё tё parё i pёrvjetorit tё themelimit tё saj. Kjo u ba me rastin 
e 50 - vjetorit tё shoqatёs, më 20 Dhjetor 1996 nё Shirokё. Veprimtaria e 
festimit u shoqёru me kampionatin e qitjes me pjatel, ku u ndanё çmime 
me fitimin e armёve tё gjahut etj., si dhe me njё tubim masiv nё njënin nga 
lokalet e Shirokёs. Nё festime ishin tё ftuem edhe nga shoqatat e rretheve 
tё tjera. Me kёtë rast u shpallёn anёtarёt e nderit tё shoqatёs: Jakup Bajri 
(pas vdekjes), Kel Temali, Dul Alia, Ramadan Milla etj. Antarёt e shoqatёs 
sonё gjithёnjё kanё marrё pjesё nё veprimtaritё sportive si qitjet me pjatel 
dhe kanё dalё shpesh kampion nё rang kombёtar.Kjo asht një traditë e 
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herëshme që siç shihet edhe nga fotot e albumit edhe para çlirimit. Pёr fat 
tё mirё kjo traditё pozitive vazhdon edhe sot me rezultate shumё tё mira. 

Mbas vitit 1990, u rilejua importimi i armёve tё gjahut, i ndaluem 
qё nga viti 1960, si rrjedhojё njё masё e madhe shtetasish u pajisen me 
armё gjahu, nё fillim tё markave turke, pastaj, me kalimin e viteve, tregu 
u plotёsu dhe me armё perёndimore. Aktualisht ky treg mundena me thanë 
se asht  i njajtë me atё perёndimor, si pёr gamёn e asortimenteve ashtu edhe 
pёr çmimet e tyne. Pa tjetёr qё kjo gja asht njё arritje e padiskutueshme e 
zhvillimit shoqёror, por nga ana tjetёr, nёse qёndron konkluzioni se vetёm 
rreth 10% e armёmbajtёsve janё tё anёtarësuem nё shoqatat e gjuetarёve, 
atёherё kjo pёrban njё shqetёsim serioz social pёr ruajtjen dhe mbrojtjen e 
fondit tё gjuetisё. Ky shqetёsim asht edhe pёr rrethin tonё se mund tё jenё 
mbi 10000 armё gjahu, ndёrsa tё anёtarësuem nё shoqatёn e gjuetarёve nuk 
arrin 800 veta. Me kalimin e kohёs nё shoqatёn tonё evoluimi i mendimit 
intelektual dha frutet e veta.

 E nёnvizojmё kёtë se mund tё themi se pёr herё tё parё nё Shkodёr, por 
mundet edhe nё Shqipёri, botohen libra tё karakterit letrar pёr gjuetinё, pёr 
aventurat e ndryshme tё personave realë ose historikë, pёrkthime dinjitoze 
nga literatura e huaj nё kёtë fushё, si dhe lёvizje ekologjike tё shoqёrueme 
me botime periodike koherente. Kjo qё u nёnvizu ma sipёr e ka bazёn nё 
realitetin e njohun shumё mirё, sidomos nga gjuetarёt e Shkodrёs, dhe 
ma gjanë edhe të  Shqipёrisё. Sa pёr skjarim janё tё shumtё njerëzit tanё, 
edhe emigrantё nё vende tё tjera, qё i kanё lexu dhe ble kёto libra dhe 
gazeta. Prej veprimtarive të shumta,  kujtojmё se nё vitin 2001, u ba nё 
Shirokё promovimi i librit: “Tregime dhe copёza gazmore nga  gjuetarёt 
shkodranё” me autor tё ndjerin  Xhovalin Xhanxhafili. Po ky autor nё 
vitin 2007, botoi volumin e dytё tё kёtij libri. Kёto dy libra u shkruan nga 
njё intelektual, me traditё qytetare solide, nga njё gjuetar i pasionuar nё 
kulm, që gjuetinë e zhvilloi si sport dhe adhurues i natyrёs. Ma tej nё prill 
2006, u promovua botimi i libri : “Mrekullitё e gjuetisё”, përkthyer nga 
Bardhyl Kraja. Me njё shqipёrim tё pёrkryer autori, njё intelektual dhe 
qytetar me tradita edhe nё sportin e gjuetisё, na ka sjellё nё shqip tregime 
dhe ngjarje pikante gjuetie tё shkrueme nga autorё tё njohun perёndimor, 
sidomos italianë.

Qysh prej vitit  2003, prej njё grupi intelektualёsh, u banё pёrçapje pёr 
organizimin e njё qendre pёr mbrojtjen e faunёs sё egёr nё rajonin verior. 
Kjo u arrit tё realizohet vetёm nё vitin 2008, kur ky grup intelektualёsh  
formoi “Qendrёn e Mbrojtjes dhe Monitorimit tё Faunёs sё Egёr” me 
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seli nё Shkodёr. Njёkohёsisht ky grupim projektoi dhe realizoi botimin 
e organit periodik tё shoqatёs me titullin kuptimplotё “Ekogjuetia”. Kjo 
gazetё qё nga muaji tetor 2008, vijon tё botohet periodikisht tuj sjellё nё 
faqet e saja jo vetёm traditёn pozitive, por edhe problemet e kohës nё 
fushёn e gjuetisё etj. Nёnvizojmё se njё vend tё veçantё zё rubrika: “Klubi 
i shepkёs“, e para dhe e vetmja, nё tё gjithё Shqipёrinё, qё i kushtohet 
objektit ma tё bukur tё gjuetisё, shepkёs, mbretёreshёs sё pyllit. Në 
këto momente që nga ana e gjuetarëve festohet 70- vjetori i krijimit të 
shoqatës me keqardhje dhe trishtim përjetojmë vitin e tretë të aplikimit 
të ligjit ( moratoriumin) për ndalimin e gjuetisë deri në vitin 2021. Siç e 
kemi publikua dhe propaganduar gjithënjë, kjo masë ekstreme ligjore nuk 
mund të jetë e justifikueme sidomos me zgjatjen edhe  për 5 vite, mbas 
ndalimit të parë nga 2014 deri 2016. Vërtetë situata e fondit të faunës së 
gjuetisë deri në vitin 2013, degradoi në ekstreme negative por zgjatja e tij 
e dekompozoi thelbin e çështjes tuj e largu nga qëllimi ideal.      

Në përfundim të këtij historiku modest po paraqesim një renditje të 
listës së drejtuesve kryesorë të shoqatës së gjuetarëve që nga krijimi e deri 
sot:

KRYETARË SHOQATE
1946-1948 Filip Boshkja.
1948-1969 Nazmi Dibra, Riza Ymeri, Hamdi Asllani, Rezhep Dini.
1969-1982 Rasim Mushani.
1982-1990 Hamdi Ulqinaku.
1990-2003 Zyhdi Vajushi.
2003-2006 Shaqir Ramadani.
2006-2017 Zyhdi Mustafa.

SEKRETARË SHOQATE
1946-1948 Reshat Ulqinaku.
1948-1974 Ymer Hyseni (Zmijani).
1974-1982 Nak Sabri (Cungu).
1982-1995 Zija Rexhepi.
1995-1998 Fejzi Grizhja.
1998-2003 Bardhyl Kraja.
2003-2017 Xhabir Mehmeti (Gruda).
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Letërkëmbimi	i	D.	Nikollë	Gazullit	me	Nobert	Joklin	

Në vargun e korifejve të studimeve shqiptare në laminë e gjuhësisë 
zânë vend edhe dy figura të randësishme, Nobert Jokli (1887-1942, 
austriak) dhe Dom Nikollë Gazulli (1895-1946). 

Të dy këta shkencatarë krahas formimit dhe pasjonit për gjuhën 
shqipe, të përbashkët patën edhe fatin e hidhún të vrasjeve të padrejta nga 
diktaturat. N. Jokli mendohet të jetë pushkatú prej nazistëve me 1942, 
ndërsa Dom N. Gazulli u vra pa gjygj nga komunistat me 1946. 

Jokli dhe Gazulli kanë dhânë ndihmesa të çmueshme në fushën e 
etimologjisë dhe leksikografisë shqipe. Edhe leterkëmbimi që po marrim e 
botojmë âsht dëshmi e kësaj ndihmese. 

Don Nikollë Gazulli na ka lanë dy vepra madhore “Fjalorth i ri” (fjalë 
të rralla të përdoruna në Veri të Shqipnisë), Tiranë, 1941 që kje përfshi 
në vargun “Visaret e kombit”, XI, (524 faqe me 4819 fjalë), dhe “Fjalori 
Onomastik”, botue pjesë-pjesë në revistën “Hylli i Dritës” prej nr. 2, fruer 
1939, f. 120-129 deri në nr. 9-12, 1943, f. 391-406 (shkronjat A-K), gjithsej 
21 numra të revistës, në 173 faqe, (i papërfundum).

Ledi Shamku- Shkreli njohëse e studiuese dhe e veprave gjuhësore 
të dy gjuhëtarëve, në parathënien e ribotimit anastatik të “Fjalorth i Ri . 
Fjalë të rralla të përdoruna në Veri të Shqipnis, në vitin 2010 prej shtëpis 
botuese “Çabej”, lëtërkëmbimi i mes gjuhëtarëve cilësohet: “….zbulim i 
vyer e njiherit i rëndësishëm : në kohën kur mblidhte fjalë dhe shprehje 
dhe i sërendiste ata në Fjalorth, Gazulli mbante letërkëmbim të rregullt 
me profesor Joklin.

“Letrat e Gazullit për Joklin- vijon ajo mâ tej- janë fort të rëndësishme 
pasi dëshmojnë për lidhjen e tyre shkencore dhe për bashkëpunimin e 
ndërsjellë në hartimin e fjalorëve”. 

Numri i letrave të këmbýeme mes dy gjuhëtarëve mendohet se 
âsht trembedhjetë, nga këta na po botojmë shtatë letra që u dorëzuen në 
bibliotekë, me rastin e paraqitjes së numrit të parë të revistës “Gegnia” 
nga zotni Pjetër Logoreci, shkodran  me banim në Vjenë (Austri). Letrat 
e dorëzueme janë zbulue prej tij në Arkivin Shtetnor të Vjenës. Me ketë 
rast falenderojmë përzemërsisht zotni Pjetër Logorecin për këtë dhuratë të 
çmueme.
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Letra 1. 
Nikoll Gazulli, meshtar
Famullitar i Rriollit.
Te Nush Çoba
Ndè Shkodër
    
Zotnij Profesor
Letern t’Uej è mora me kohè, d.m.th. me 28-XI-; por muè letra mè 

gjet tè smuèt prandej nuk muejta me u pergjegjè perpara.
Asht vèshtirè me i mblèdhè mbè nji leter sendet qi kishe me dashtè me 

Ju shkrue e me Ju pèvetè. 
Gèzohem qi po e njofim njeni tjetrin; por Ju e dini mirè se un me 

atè artikull mbi vèpra tè Buzukut s’ qita gja nè dritè psé libri ishte kènè 
fotografue jo ma njoftè prej Kardinal Erhle, tash qeshi edhé vetè sa mirè 
u rrejt A. V. Prendushi e ma botoj atè shkrim tè vogelth. Zotnij Profesor, 
Ju keni arèsye per fjalen: meteh: me nxjerrè prej meteho; po Ju diftoj, se 
un nuk e kam ndie kètu ndè Riollè ketè fjalè veç ndè ketè trajtè: metefe; 
prandaj s’jam i sigurtè se gjindet nji fjalè: meteh, osé metef; qe arèsyèja: 
me 12 dhetuer 1928, kur ishte Famullitar ndè Jueshè afer Shkodrèt, mue 
mu dogj qela me gjith ç’pata ashtu u shkrij edhé mundi i sa vjetèvet e pata 
mblèdhè fjalè e edhé shum gojdhanè permbi fise shqiptare tè verit.

Nji ftillik: tehi: ich schneide: kam pèvetè por nuk mund kam gjètè 
deri mbè sot; me gjith kèta, nè mos u gjetèt mundet qi ka kenè, sikursé 
e mendoni per bukurij Z. e Juej; janè plot fjalè qi na kanè hupè qe per 
shembull nji lagje afer Kryeziut ndè Mirditè qi i thonè: Pèrrez: banorèt mè 
diftojshinè se aj emen difton: Mèriz. Prap ndè Merditè asht nji e thaneme: 
hiqja bricèn asajè punè: qi don me thanè mos ja mbajtè ma uzdajen ndoj 
sendit; mirè po fjala: bricè don mè thane? tuj pvetè marr vesht, se motit, 
fjala bricè: don me thanè si ajo germanishte: Flinte; gurshkrèpès gurgac, 
gurzjarm; nji dishmij se shum fjalè shqipe kanè hypè, do tè tjera janè ruèjtè 
ndè do tè shprèhuna e lypet imtij me ju kujtue.

Z. Profesor, mue per vedi mè mungon gatimi per kèto studime, prandej 
merr nieri mbè thue pa tè vèshtirè nder gjykime; prandej u jet shokèvet tè 
Z. sè Juej gjygji i mbramè mbi kèto punè.

Mbase m’u dogjènè shkrimet prap jam vue me mblèdhè fjalè tè rralla 
qi mè duket se nuk janè tè shkrueme ndokund; fjalori i Tasit asht i shum i 
mirè, porsè don perdorue .. cum grano salis…, psè, po xamè nè ndè fq. 85 
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fjalen: edafos: ndè vend se me e perkèthye me fjalèn: tu truell: gabimisht 
qet fjalen: shuell’ ndè fq.155, ven si fjalè shqipe: shor; qi dihet se e s’asht 
tjètèr veç: signor, e, scier, i venèdikasèvet. I mungon infiniti i ftillqevet qi 
asht me randèsij, psè p.x. fq. 204, ftillku; ndrys: s’dihèt asht: me ndrysè, 
me ndrytè?

Zotnij, me ndihmè tè Zotit kam me Jua dergue fjalèt qi kan me 
mbèledhè e qi janè tè rralla, vetun kèsi shtegut s’ po mundem me Ju 
rreshtue gja mbassi po jam i pamuejshem; vetuem U lutem edhé Jue me 
ma ba ndoj ndihmè, sidomos me ndoj tè Perkohèshme qi merret me kèso 
sendesh e, me ndoj liber osé fjalur me illustracjone psé ka mé vyèjtè per 
me gjetè domethanien e fjalèsé ndè nji giuhè tjeter: sidomos nd’ emna 
barnesh osé baritash.

Fjalèt qi kam nuk janè fort shum, por me gjith kèta s’dij a kanè me 
Ju vyejtè gja; me gjith kèta sa ma parè tè mundem kam me i rreshtue, si tè 
mundem, e me Jua dergue, tuj diftue vendin se ku i kam gjetè, psè me folè 
tè drejten un tjetèr dishmij ma tè fortè s’mundem me qitè, nè kjoft- se un 
kam marrè vesht keq domethanien e njaj fjalès, njaj qi don mund ta gjejnè 
prap nd’atè vend ku e gjeta vetè, per me mè qortue mue. 

Tuj Ju rue me gjith zemer Kèrshnellat e bardha e nji motmot tè rij me 
jètè e me shèdet, jes:

Me nderime tè veçanta 
i Z. sè Juej 
N. Gazulli. M. Fam. 
Riollè, me 14. XII.30.

Letra 2
Nikoll Gazulli, meshtar. 
Famullitar i Riollit.
Te Nush Çoba -Serreq.
Shkoder
 
Z. Profesor, 
Si mbas fjalès sè dhanème po nisi me Ju dergue fjalèt e rralla qi keni 

dishèrue.
Kèsi shtegut po Ju dergoj germat A-B, ; ma von kam me Ju nisè 

edhé té tjerat: s mundem me Jau nisè tè gjitha per nji here psé i kam tè 
shkaperderdhuna nder letra: mandej z. e Juej tè keni mirèsin me mè diftue 
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a jeni tè kènaqun qi tè Jau nisi kèshtu a por lypèni ndryshej me Jau çue; ka 
nji herè janè fjalè qi asht vèshtirè me ndeshè tè dytèn herè mbè to; tuj kenè 
giuha nen sundim tè popullit e jo ndè dorè tè dijshmevet merret me mend 
qi populli e ndryshon jo vetem prej katundit nè katund por edhé prej nierit 
nè nji tjeter.

Jes me shum nderime:
i Z.sè Juej 
Riollè 30-XII-30.
N. Gazulli

Letra 3
D. Nikoll Gazulli.
Te Nush Çoba- Serreq
Shkoder

Z. Profesor.
Jam i lumtun me Jau nisè kèsi shegut ketè leter germat C, Ç, DH, E, F. 

tè fjalèvet tè rralla, qi shumica, besoj s’jane shkrue ndè kurrnji liber.
Kam marrè letren e Z.sè Juej e Ju falem nderès shum per liber qi mè 

keni dergue: ishte shum i bukur, por mjerisht me landè pak; kam mendue se 
mue kishte me m’u lypè edhé nji fjaluer germanisht si aj qi asht ndè giuhè 
franseze d.m.th. Larouse; aty kishte me gjetè shum sende qi i perkasinè 
mekanikès e tr, qi mè vyjnè me caktue domethanien e fjalève shqipe; thaçè, 
germanisht, psé un ketè giuhè e marr vesht bukur mirè, mbassi kam ndejè 
nd’Innsbruck nja tre semestra. (vj. 1917-8-9, ndè kallnduer vojta nè Romè)

U lutem shum per bibliothekè mos me mè lanè mangut, nè kjoftè se 
nuk Ju bjen teper randè (psé me u randue s’due asnji fije) psè mue m’asht 
djegè edhé shka pata; kètu mandej e dini mirè qi nuk asht si nd’Austrij qi 
m’u gjetè libra per perdorim, pa i blé, mandej me i blé lypenè tè holla, qi 
te un s’ gjindenè mbassi mit ma shpue ne kuleten: rrènoj me nji popull tè 
mirè fort, por qi nuk i del m’u ngij me buk kollomoqe…. Kam bâ nji mijé 
flije me blè njketè makinè me shkrue.

U lutem shum me mè diftue a po u bienè nè dorè kèto shkrime, psé 
kam ruejtè nji kopje ndè kjofte se humbinè kèto qi po nisi.

T’ishim njoftè ma perpara shum mirè kishte kenè psé mue m’u dogjenè 
sa shkrime e, sidomos fjalè tè rralla qi vetem prej skamit s’ muejta me i 
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botue; kishe gatue landen e nji fjalorit, por…. kjoftè ba vullnesa e Zotit.
Kam ndie se afer Kninit (Dalmacje) asht sbèlue nji qytet ilir; ma giatè 

nuk dij; ndoshta Z. e Juej, ndè rasè se gjindenè shkrime s’keni me e lanè 
pa u interesue; nji fitim i madh do t’ishte per dije tè gjuhèsisè m’u dijtè 
ilirishtja e vjeter, ashtu edhé per historij, psé s ‘kishiné me folè ma, me 
giasa por me sigurij.

Kur do qi ta botoni fjalorin e Juej, qi besoj s’ ká me vonue shum, vjet, 
kam me kenè i gèzuem me pasè nji kopje per kujtim tè Z. sè Juej.

U lutem pasè mirèsin me mè diftue, nder kèto mbishkrime tè Venetve 
e, tè Mesapve, mbi tè cillat shkruené njadisa german me randèsij, a ka gja 
shqip ndè to? Un kam kèndue diç ndè fletoren o ma mire tè perkohshmen, 
Agimi, qi delte dikur ndè Shkoder, por s’ mè mbushet mendja sa ato 
spjegime tè dhanuna janè qi mjaftojnè. 

U falem ndersè edhè nji here per liber tè derguem; e jes:

Me nderime tè plota 
N. Gazulli Meshtar
Riollè.me 3-II 31.

Letra 4
D. Nikoll Gazulli.
Fam. Riollit
Te Nush Çoba – Serreq – Shkodër
   
Zotnij Profesor, 
Me gèzim tè vertetè po Jau nisi fjalèt e rralla, prej faqes 13, deri nè 

fq. 31.
Germa K asht e fillueme e jo e kryeme; s’ kishe m’u kursye me Jau 

dergue tè gjitha per nji here porsé i kam tè shperdáme aty kètu ndè nji 
Notes, ku gjindenè mbrendè, “oves et boves” … prandej Ju lutem mos me 
u merzitè, psé sá mâ parè qi tè lejojnè zyret e mija s’kam m’u kursye me i 
rreshtue, e, me Jua nisè.

Ju falem nderès per librin e dytè qi mè keni dergue: besoj qi tè dy kanè 
me mè vyejtè per me caktue emna: mbas do kohe qi tè baj hetime kam me 
Jua dergue ndonji mbèledhje ndè vedi.

Tuj Ju urue jetè e shèndet, jes si perherè.
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I Z.sè Juej
N. Gazulli M.
Riollè, me 26-11) 31. 

Letra 5
D. Nikoll Gazulli.
Fam. Riollit
Te Nush Çoba – Serreq – Shkodër

Z. Profesor, 
Tui kenè se kam kètu nji mblèdhje fjalèsh qi prej fq. 82, qi Ju pata 

dergue mbèrrin deri nè faqen 97, kishe me dashtè me nisè me dijtè se 
mundenème Ju vèjijtè gja per fjalorin t’Uej.

Nder kèto janè do tè çuditèshme qi s’besoj se i ka gjuha shqipe e 
mbajtun prej shum kuej se nji giuhè barbare.

Kam me Ju dergue edhé do ndreqje gabimesh tè bam ender fletè tè 
perparèshme.

Kuer tè marr nji gjegje, kam me i rreshtue fjalèt qi due tè Ju dergoj. 
Ashtu tè keni mirèsin me mè diftue a u muerené té gjitha fletèt e dergueme. 
Librat e Juej mè kanè vèjijtè shum fort nder hulumtime.

Me kaq perfundoj e, mbetem

Me nderime
Mik i juej
N. Gazulli 
Riollè me 3-IV-32. 

Letra 6

Z. Profesor, 
Po Ju nisi prej faqet 50-deri nè 82, tè fjalèvet tè rralla qi kam muejtè 

me mblèdhè.
Kèshtu e kam krye, besoj, perlimin qi i vuna vedit, ndaj Z. Tande.
Kishe me pasè dishir me Ju dergue edhé do toponomastikè tè Malèsisè 

sè Madhe; ndoshta Ju vyen.
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Ndè ketè mbèdhje janè edhé do fjalè me pike pèvetèse; I kam vu nè 
rresht tè tjeravet vetem sa me i vyejtè dikuej si gjurmè per me i ndjekè.

Ndè Seminar papnuer ndè Shkoder asht tuj u pregatitè nji fjaluer i 
shqipes qi ka me dalè me randèsij shum, psé ndè té po punon Z.D. Ndré 
Mjeda qi asht nder ma tè zott si ndè theorij si ndè praktikè tè gjuhès, prandej 
ka me dalè si nji fjaluer themeluer per ata qi kané me u botue ma vonè.

Kuer tè Ju dalinè ngae, s ‘keni m’u kursye pa ma çfaqè me nji leter 
pershtypjen qi po Ju ban kèjo mbèdhje e emja; asht e vogel e vertetè, ashtu 
edhè shtjellimi i fjalèvet s’asht gjithmon ma i miri, por me gjithkèta, asht 
mbas dishirit tè Juej, psé shumica e fjalèvet qi janè mbrendè kurr, kujtoj s’ 
kjenè shkrue.

Besoj qi nji mbèledhje tè mire fort e ka edhé At Bernardin Palaj O.F. M 
famullitar per tash ndè Dushman Toplanë (Adresa –Kuvendi iFranciskajvet 
– Giuhadol-Shkoder); besoj qi s’ kishte m’u kursye me jau çue.

U falem nderès shum fort per librin e mbramè qi mè derguet.

Tuj Ju pershèndetè me gjith zemer, jes:
I Z. sè Juej
Riollè me II V-31.

Letra 7

I Ndèrshmi Z. Profesor.
Po Ju nisi edhé faqet 83 déri nè faqet 100 tè mblèdhjes sè fjalevet. 

Mbrendè keni edhe faqen 76 qi kjè harrue ndè numrim tè fletvet, ashtu 
edhé dy faqe qortime gabimesh.

Kuerdo qi tè mundem me i shtue kèsaje mbeledhje ndonji faqe fjalèsh 
sè mblèdhuna osè gabimesh te gjetuna prap kam me kenè gati me U a 
dergue. Kètu pritet me pa-durim fjalori i juej qi ka me kenè si gur themeli 
per nji gjuhè shqipe t’arsueme.

 
Tui Ju dergue tè fala shum, mbetem:
me ndèrim shum
I Z.sè Juej 
D. N Gazulli
Riollè me 21-VII.32 
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Albert P. Nikolla

MUSINE KOKALARI: KRYENEÇE PËR TË VËRTETËN!

Sa na përket neve të tjerëve, jemi rreshkur në
këta dhjetëvjeçarë gënjeshtrash
dhe kemi një të tillë etje për të vërtetën, 
sa çdo pikë e ndjesisë së saj në fytyrë, 
na mjafton për t’u dridhur nga gëzimi dhe me
ofshamë të themi: “Më në fund…  
 A. Solženicyn. Frymëmarrja e ndërgjegjes.
 
Shprehja e sipërpërmendur e A. Solženicyn, 

përmbledh ndjenjën që kam provuar kur sapo 
pata mbaruar leximin e Jeta ime universitare të 
Musine Kokalarit. Duke lexuar librin është 
e qartë menjëherë, që filli i kuq që përshkon 
shkrimin është kërkimi i së vërtetës. Në ditarin e 
saj mendimi është i qenësishëm. Kemi përballë 
një grua intelektuale, brilante e të pjekur, dhe 
duke u nisur nga mosha e saj e re, mahnitja 
përballë kësaj sjelljeje është e natyrshme!

E nisa me këtë refleksion për konceptin 
e së vërtetës, sepse vetë Kokalari parathotë 
në libër të ardhmen e jetës së saj: një betejë e 
pambarimtë për t’i qëndruar besnike së vërtetës, 
me çdo çmim, pavarësisht kushtëzimeve:

Nuk dinë të sillen ndryshe, kjo shfaqje për ta është shumë ndjellëse. 
Është qëllimi. Flasin aq shumë, veç për të fshehur të vërtetën … ( )… E 
lozin mjeshtërisht rolin e shpërfillësit. Vogëlsira dhe tradhti – jeta e tyre. 
Gënjeshtra për shkak të mungesës së aftësisë.

Kokëfortësia, kryelartësia!
Disa elemente të pranishme në librin e M. Kokalarit më duken 

antropologjikisht tipike për realitetin kulturor shqiptar. Mendoj se 
kokëfortësia është një trajtë antropologjike mjaft e dallueshme e shqiptarit 
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të mesëm; por kthehemi te Kokalari: kjo grua kokëfortësinë e saj e 
kanalizon në të mirë dhe në kërkim të së vërtetës dhe në çjerrjen e maskës 
së antipodit të saj, falsitetit.

Nuk kalojnë as tri ditë dhe vijnë e më thonë të tjera thashetheme. 
Kësaj radhe po, që nervozohem vërtet dhe dua të di të vërtetën prej tij. 
Kjo mënyra e të folurit pas shpine, më kish bërë të vuaja shumë dhe ndieja 
nevojën të dija të vërtetën, t’i jepja fund kësaj rrëmuje.

Tashmë e kam kuptuar se ky burrë s’ka thënë kurrë të vërtetën gjatë 
gjithë jetës së tij. Idetë e tij, ekzistenca e tij, ashtu si e nënës së tij, ishin të 
bazuara mbi gënjeshtrën.

Ajo nuk del kundër askujt, edhe kur e pëson rëndshëm. Sugjerimit që 
i bën e ëma e të fejuarit për hakmarrje ndaj vajzave që e kanë lënduar, ajo 
i përgjigjet: “Unë nisem sepse duhet të nisem, kam mjaft punë dhe nuk bëj 
kurrë asgjë për mllef”. Kryelartësia është përherë e pranishme në jetën e 
Musinesë. Antropologu italian Mauro Geraci e vë në dukje këtë tipar në 
studimin e tij Prometeo in Albania:

Musineja nuk trajton për asgjë. I përgjigjet izolimit të imponuar me 
një tjetër izolim intelektual dhe moral ku e ku më të madh, kozmik dhe 
të pacenueshëm që i çorienton burgosësit, duke ua asgjësuar çdo qëllim 
shantazhimi. Izolimi, që shkrimtarja e përsos në burg si armën më sekrete 
dhe të përshtatshme për kundërvënie, është shkak i forcës së një autoriteti 
që shfaqet unik, i pakorruptueshëm, si çeliku.

Pas rënies së komunizmit, ishte mjaft e përhapur dukuria e të ndarit 
në grupe e vetë të përndjekurve të regjimit, po ashtu edhe prirja për të 
anashkaluar njëri-tjetrin. Musine Kokalari është e përndjekura per 
eccellenza. Pa vënë në dyshim respektin për vuajtjen e secilit person të 
përndjekur nga regjimi, është e rastit dhe e ndershme të bëhet një dallim, 
pasi Musineja është përndjekur pastërtisht për idetë e saj të qarta, të ndjera 
dhe konsekuente kundrejt regjimit; ndryshe nga të tjerë, që ranë nga 
rangjet e larta për shkak të “gabimeve” në vijën ideologjike ndërsa kryeson 
angazhimin e tyre politik gjatë regjimit.

Thirrja etnografike dhe antropologjike.
Mundësia për të studiuar në Itali ishte për M. Kokalarin një mundësi 

e madhe për të njohur botën nëpërmjet studimit dhe takimit etnografik 
me një realitet të ndryshëm nga i veti. Edhe pse ajo pohon se ndihet e 
huaj kundrejt kulturës perëndimore, ajo në të vërtetë është perëndimore 
me titull të plotë: Musineja e re udhëton për arsye studimi rreth një mijë 
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kilometra larg shtëpisë. Për pushimet verore udhëton më avion nga Tirana 
në Korçë. Nuk gjejmë ndryshime thelbësore në stilin e saj të jetës në 
përballje me vajzat e tjera, po të mos ishte për “ndjenjën e përkatësisë”. 
Pavarësisht kësaj, impakti kulturor me Italinë ishte një mundësi e madhe. 
Në lidhje me këtë antropologu italian E. De Martino pohon se “skandali 
fillestar i qasjes etnografike” është në fakt një mundësi: “në këtë kuptim, 
qasja etnografike për njeriun perëndimor na ofron rastin për të marrë 
në shqyrtim ndërgjegjen në mënyrë rrënjësore; një shqyrtim rezultati i të 
cilit ndërmjetëson një reformë të dijes antropologjike dhe të kategorive 
vlerësuese të saj …”1.

Vetë Musineja pohon se impakti i parë me Italinë ishte i vështirë:
Natyrshëm nuk kam prirje për gjuhët e huaja, ndaj druaja gjithnjë 

se mund të bëja gabime dhe për këtë më vinte turp; prandaj përpiqesha 
të përgjigjesha në mënyrën më lakonike të mundshme, mundësisht thjesht 
me një po ose jo. Nga ana ime nuk nisja kurrë një bisedë në tavolinë. 
Rezultati: kohët e para nuk hapja gojë. E gjithë kjo duket disi absurde kur 
e tregon, por asokohe vuaja tmerrësisht shumë.

Libri tregon se Musineja është një vëzhguese mjaft e vëmendshme. 
Mjaft të mendojmë për vizitat në muzetë e Romës për të kuptuar se sa 
interesohet edhe për detajet më të holla, që i shpëtojnë syrit të një vizitori 
normal:

Përballë sarkofagut, ku qëndrojnë të shtrirë dy të vdekurit, në shtratin 
bashkëshortor, mora vesh kuptimin e përtej varrit. Gruaja mbulohet nga 
përhura, burri ka mjekër, të dy kanë këpucë. Ajo shprehi e fytyrës së tyre, 
me profilin e mprehtë dhe sytë poshtë i bën të duken njerëz dinakë.

Thirrja etnografike do të shënjonte pjesën më të mirë të shkrimeve të 
saj. Qysh në moshë të hershme joshet nga përmbledhja e përrallave dhe 
këngëve popullore të përcjella gojarisht në familjet shqiptare. Ngjall interes 
fakti që ajo bën një hap më tej sa i takon vëzhgimit të thjeshtë etnografik: 
analizë refleksioni antropologjik. Shumë interesante janë refleksionet për 
çështjen e “relativizmit kulturor”, anën teorike të të cilave ajo me siguri nuk 
e njeh, por bash këtë aspekt e paraprijnë dhe e tregojnë refleksionet e saj:

Nisur nga besimi i të tjerëve dhe shtyrë nga instinkti, u ula të studioj 
për herë të parë doktrinën e fesë sime. Kjo gjë m’u duk shumë interesante. 
Kur isha në gjendje të arsyetoja mbi këtë doktrinë, atëherë kuptova pse 
më ishte dukur e çuditshme: sepse një besim i lindur dhe zhvilluar në një 
1 De Martino. E. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali. 

Einaudi. Torino. 1977, pag. 391
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ambient oriental, interpretohej këtu në bazë të mendësisë perëndimore.
Antropologu francez M. Augè pohon se “ajo çka e dallon etnologun 

është metoda: vëzhgimi sistematik, vetmitar dhe i përzgjatur” dhe Kokalari 
vepron duke ndjekur pikërisht këtë metodë. I pëlqen shumë vetmia, aq 
shumë sa arrin të shprehë një ide interesante për veprat individuale dhe ato 
të masës:

Secili prej nesh përpiqet të mbizotërojë, të zotërojmë dhe të 
transformojmë dhe kjo bëhet me punë, që na bën të lirë. A mos është 
kjo vallë arsyeja pse punët individuale janë më të mira se ato të masës? 
Atëherë arrij në përfundimin se aspirata ime më e mirë dhe më e madhe 
është ajo që të aftësohemi dhe të vetëmjaftohemi. Vetëm kështu mund të 
ndihmohet sinqerisht njerëzimi. Të mos kesh asnjë miqësi të veçantë, por 
të duash secilin; të kesh rastin të reflektosh dhe herë-herë të dyshosh në 
ke të drejtë: vetëm në këtë mënyrë tregojmë një interes të sinqertë kundrejt 
shoqërisë.

Një profeci që do të vërtetohej pas pak vitesh, pasi u shtrëngua të jetojë 
në vetmi kundër një regjimi që shpallte se pushteti iu takonte “masave”.

Ndjenja e fesë
Nga libri duket e vështirë të pohosh se M. Kokalari është një besimtare 

praktikante apo jo. Vëren e vëmendshme ndjenjën fetare të italianëve dhe 
kjo e shtyn të thellojë besimin e saj mysliman. Edhe me këtë perspektivë 
ajo zbulon sensin e saj kritik antropologjik kur gjykon fenë e tjetrit me 
parametrat e fesë së saj.

Teologu gjerman R. Otto pohon se në mënyrë që të flasim për një 
përvojë autentike të besimit fetar duhet të kemi parasysh së paku dy 
elemente: tremendum et fascinans. E pra, M. Kokalari eksperimenton 
me titull të plotë të ashtuquajturin “fascinans”, ndërsa nuk duket në libër 
elementi tjetër: “tremendum”.

Gjatë këtyre shëtitjeve më pushtonin kundrimet, dhe herë pas here 
ndalesha mbi urën e lashtë romake dhe shihja ujin e lumit që rridhte duke 
marrë me vete një pafundësi barërash të këqija dhe plehrash. Në reflekset 
e ujit, jeta më dukej një ëndërr, dhe në këto orë vetmie isha krejtësisht 
vetvetja dhe ndieja brenda vetes një trazim të ëmbël; përballë gjithë kësaj 
bukurie admiroja veprat e mëdha të Zotit.

Megjithatë mund të pohohet se ajo përjetonte një ndjenjë anjostike, 
megjithëse është e vështirë të gjesh mirëfilli një referencë të qartë 
transcendentale. Ajo e njeh mirë ndjenjën e transcendentales, sepse e përdor 
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edhe në tezën e saj për Naim Frashërin, por nuk sheh një të “përtejme” pas 
vdekjes së njerëzve:

Kështu është edhe jeta e njeriut: lind, shkon drejt pjekurisë, vdes; 
ndërkaq të tjerë vijnë pas nesh. Çdo vit i jetës sonë që kalon, nuk kthehet 
më, si petalet e trëndafilave, që era merr me vete një e nga një dhe prej tyre 
asgjë nuk mbet, veç pluhurit. Vetëm natyra është e përjetshme, me format 
e saj të ndryshueshme. Edhe ekzistenca jonë nuk është tjetër veçse një 
përparim i botës dhe i kohës.

Gjithsesi përvoja fetare e tërheq. Pohon se gjen paqe të brendshme 
kur dëgjon lutjen e Mbrëmësores në Kishën e Santa Maria degli Angeli: 
“…hyja në kishën Santa Maria degli Angeli. Ulesha në një qoshe dhe 
pushoja në qetësi, në një gjendje lumturimi; sidomos mbrëmjeve kur kisha 
është plot hije dhe mbushej nga zërat delikatë të të rinjve që këndojnë 
Mbrëmësoren”2.

Thirrja politike në një klimë kulturore tribale
Në shënimet e saj për jetën universitare shfaqet krejt pak thirrja 

politike e M. Kokalarit. Madje mund të thuhet se kishte një refuzim për 
politikën, meqenëse ajo nuk është e përputhshme me vetminë dhe me 
kërkimin personal të së vërtetës, çështje aq të shtrenjta për Kokalarin: 
“Kushtet, shtetërore dhe politike, edhe pse janë miqësore, shpeshherë 
zgjojnë në qenien tonë, mbase edhe gabimisht, disa interpretime pak të 
këndshme”.

Musineja është e bindur se ekziston një lidhje e brendshme mes 
politikës dhe hipokrizisë dhe për këtë arsye, gjykimi i saj për politikanët 
është negativ. Mbase pikërisht në këtë gjykim negativ për politikanët duhet 
ta inkuadrojmë thirrjen e saj të veçantë për politikën në vetvete, e cila është 
e papërputhshme me mënyrën se si bëhet politika në kohën kur ajo jeton:

Në këto qendra të një rëndësie të madhe dhe qendra të politikës 
botërore, ku ndodhin shumë gjëra sensacionale, takohen persona që flasin 
me zë të lartë dhe me vetëbesim për përmirësimin e shoqërisë. … E kanë 
hapin e lehtë dhe e fshehin atë që bëjnë në privatësinë e tyre; mendojnë veç 
për vete. Në këto shoqata me lidhje shoqërore për të mirën e njerëzimit dhe 
të qytetërimit nuk ka gjë tjetër veçse një marrëveshje të ndërsjellë për një 
mijë interesa të vegjël, një mijë vanitete dhe një luftë të përjetshme.

Musineja vjen nga një familje e pasur, prandaj, nisur edhe nga vetë 

2 Ibidem, 167
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natyra tribale e shoqërisë, ajo ka njëfarë pushteti politik për shkak të 
lidhjeve të forta. I vëllai është në shërbim diplomatik për llogari të shtetit 
shqiptar. Ndjeshmëria e saj e lartë për lirinë dhe të vërtetën, bën që ajo 
të jetë kundër fashizmit dhe komunizmit dhe të gjejë një rrugë të mesme 
në social-demokracinë. Mund të thuhet me bindje se thirrja e saj politike 
është moderne dhe prek thelbin e çështjes së ndershmërisë në shërbimin 
ndaj bashkësisë: “… të duash secilin; të kesh rastin të reflektosh dhe herë-
herë të dyshosh se ke të drejtë: vetëm në këtë mënyrë tregojmë një interes 
të sinqertë kundrejt shoqërisë”.

Gruaja myslimane, në shoqëritë lindore dhe komplekse (edhe realiteti 
shqiptar i viteve ’30 ishte i ngjashëm) ka shumë pushtet, por ky nuk 
është një pushtet që duket shumë në sferën publike. Mjaft t’iu referohemi 
studiuesve F. Cardini, dhe O. Carrè, njohës të thellë të realitetit islamik dhe 
oriental, që të mund të pohojmë se gruaja ka një rol kyç në këto shoqëri. 
Ndaj edhe thirrja politike e Kokalarit nuk del në sipërfaqe rastësisht, por 
nga një realitet i mbarsur edhe pse plot me mistere dhe kundërthënie.

Forca e heshtjes. Nga heshtja e vullnetshme te heshtja e imponuar
Antropologu Mauro Geraci ia ka dalë mbanë ta njohë thellë Shqipërinë. 

Është surprizuese analiza e tij antropologjike shumëdimensionale e 
letërsisë dhe e traditave shqiptare, deri në atë pikë sa nuk i shpëtojnë as 
hollësitë më karakteristike të kulturës sonë komplekse. Geraci ka vërejtur 
edhe një element të rëndësishëm, që besoj është tipar i fortë i shqiptarëve 
të mençur: përdorimi i heshtjes. Musineja është e heshtur. Ky është preludi 
i një urtësie të thellë që karakterizon jetën e saj deri në fund. Geraci vëren:

Musineja nuk trajtoi për asgjë. E shoqja e historianit të madh të 
gjuhës shqipe Eqrem Çabej, që kaloi me Musinenë disa ditë në të njëjtën 
qeli, dëshmoi më pas se si ajo nuk fliste me asnjeri, se si e përballonte 
dënimin me një heshtje të padepërtueshme edhe kur e torturonin.

Edhe në shënimet e Musinesë del e qartë zgjedhja e saj për heshtje dhe 
vetmi. Për këtë arsye, karakteri i saj shumë reflektiv priret drejt përpunimit 
të çdo vëzhgimi në të cilin ndeshet:

Është kaq bukur të jesh vetëm, krejt vetëm dhe të humbasësh në 
mendime, duke parë pa dallim çdo gjë që na rrethon, të dëgjosh pa u vënë 
veshin gjërave dhe të mbyllësh sytë sikur po fle dhe pastaj të zgjohesh… të 
ëndërrosh. Çfarë? Nuk mund të përkufizohet! Është vetë zemra që gëzon 
dhe kënaqet, pa e ditur arsyen. Shpirti ndizet nga kundrimi i modeleve 
hyjnore dhe lartësohet.

Studiuesit kanë vërejtur se heshtja është elementi konstant i vuajtjeve 
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të imponuara nga diktaturat. M. Kokalari do të kalojë nga “heshtja e 
vullnetshme” si reflektim i urtisë së saj, në heshtjen torturë: “çdo shoqëri 
në çdo kohë e ka përdorur heshtjen si ndëshkim, duke burgosur ata që 
i konsideronte fajtorë. … Qysh se bota ekziston heshtja është pjesë e 
torturës”.

M.Kokalari e përdor “heshtjen e vullnetshme” si pjesë të arsenalit të 
saj të drejtësisë, por edhe “heshtjen e imponuar si torturë” e përdor për të 
na dhënë një ndër shembujt më brilantë të qëndresës dhe dinjitetit më të 
lartë njerëzor.
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Gazmend LEKA 

“KRYEVEPRA	E	PANJOHUR	“
- për artistin nga Shqipëria e Epërme, Asim Lohja -

- Të ndodhet ndonjë gjë për të shkruar? - Jo! Bënte shumë natë. Sapo 
kishin filluar të binin pikat e para të shiut. Vetëtinte diku larg. Kalimtarët 
po rralloheshin në rrugë. Edhe miqtë tanë u ngritën, na përshëndetën dhe 
shkuan në punë të tyre njeri pas tjetrit. Mbeta vetëm me Asimin. Pinim 
kafen dhe shihnim reflektimin tone tek xhamat e errët të lokalit. Dukeshim 
si dy fantazma. Trupat tanë i përshkonin kalimtarët që nxitonin për në 
shtëpi, makinat që ecnin me shpejtësi, fshesaxhiun e lagjes dhe qentë 
vagabondë që zhyteshin tek kazani i plehrave… Më ishte bërë zakon të 
kthehesha tek klubi i Myftarit dhe t’a përshëndesja Asimin pothuajse 
çdo natë. Sapo kishte mbërritur në Tiranë sëbashku me familjen. - Çfarë 
do të shkruash? - Dua të të tregoj diçka. Filloi të kërkonte në xhepat e 
xhaketës. Kërkonte sa në një xhep në tjetrin. Insistonte disa herë në të 
njëjtin. Dukej sikur xhepi do të lodhej e do t’ja jepte atë që kërkonte me 
aq ngulm. E vështroja insistimin e tijë me një buzëqeshje të lehtë. Më 
shëmbëllente me një fëmijë të vogël që donte t’i shkonte e tija deri në fund. 
Papritmas, u ngrit nga tryeza dhe u drejtua për tek kamarieri. Ecte lehtë…
si në ajër. Ishte i gjatë, i dobët, syzi. Dikush, që tani nuk më kujtojet, më 
pati thënë, se në rini i shëmbëllente Davidit të Mikelanxhelos. U kthye me 
një stilolaps në dorë dhe me disa letra faturash të lokalit. U ul i kënaqur. 
Psherëtiu thellë duke u përkulur mbi tavolinë dhe filloi të shkruante, por 
stilolapsi nuk linte gjurmë, veçse gërvishte letrën. Lëshonte klithma. Asimi 
tentoi disa herë, por më kot. - Është stilolaps memec. Gërvishi në letër një 
paralelpiped vertikal e ndërkohë, që përpëlitej të shkruante, filloi të më 
tregonte projektin e veprës së tij, që do t’a niste fill sapo të përfundonte 
lufta. U ngrit në këmbë dhe me duar bëntë shenjën e një kollone në ajër. 
Çonte duart sa lart poshtë dhe sytë i mbante sipër, gjysëm të mbyllur. M’u 
bë, sikur vepra rrinte e mbaruar përpara nesh. - Do t’a bëj të zezë… Një të 
zezë brilante… Një të zezë, që të vezullojë nga larg. Një të zezë verbonjëse. 
Në të, do të vendos figurat dhe shkrimet… por ky dreq stilolapsi nuk do, 
që nuk do të shkruajë. Fliste me ndërprerje dhe me një tension, që rrallë e 
kisha parë tek dikush tjetër. Ndërkohë, sytë e zinj i shkëlqenin dhe për një 
çast m’u shfaqën në një të errët verbuese, si vepra e tij. M’i kishte ngulur 
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sytë, por nuk më shihte mua. Vështrimi i tij, projektohej diku larg, ndoshta 
atje ku dëshironte të vendoste monumentin e tij. Pastaj, më përshkruante si 
i përhumbur figurat që do gdhendëte në të. Shkrimet, që do krijonin frize 
të gjata, ku do të derdhej mençuria e shpirtit të vendit të tij të sakrifikuar. 
Shkrime të gdhëndura hollë e që do të lexoheshin vetëm po t’i shkoje 
monumentit fare afër. Do të ishin shkrime magjike, në kujtim të shpirtrave 
të humbur. Shkrime si për gur varri. Shkrime si për sinor, midis një bote 
këndej e një bote andej. Hieroglife të shenjta për një sakrificë të shenjtë. 
- Do t’a bësh si “ Rrasa e inteligjencës së zezë “ !? Ndërkohë që flisnim, 
tensioni i fillimit filloi të platitej dhe shpirti i tij u bë si një bunacë. U bë 
një qetësi, ku nuk pipëtinte më asgjë. U shëmb në karrike. Piu gllënjkën 
e fundit të kafesë dhe pa me ngulm llumin në fund të filxhanit. - Ja, si 
ky llumi këtu, i errët si një gropë thithëse. Por unë, do t’a bëj vertikale 
e të ngrirë në gur. Këtë dua të bëj. Dua që të shihet që larg dhe, që të të 
ndjellë t’i afrohesh e t’a prekësh, prandaj do t’a bëj të lëmuar, që duart 
e njerëzve kur t’a prekin të ndjejnë përkëdheli, dashuri, muzikë dhe të 
ëndërrojnë qetësinë. Jemi shumë të lodhur! Kemi hequr shumë! Fat i keq 
si llum kafeje! Fliste dhe shkreptinte si nje stuhi e egër pas asaj bunace të 
shurdhët. Unë kisha ndrojë t’a ndërprisja. Mbështeta mjekrën në duar dhe 
u përqendrova që të mos t’i tretej asnjë fjalë. Fliste me një vendosmëri 
sikur gdhendëte. Ishte klithma e krijuesit të dëshpëruar që kish humbur 
shumë gjëra të dashura në luftën e mallkuar, përzier me klithmën e njeriut 
që ende nuk kish humbur gjënë më të çmuar…shpirtin. Kishte humbur 
shtëpinë, veprat, fotot, projektet…e më pas vëllanë e shtrenjtë. Të gjitha 
ia kishte ngrënë lufta. Lufta qe e uritur dhe në stomakun e saj ishin trazuar 
të gjitha, perzierë me gjak e mish njeriu. Asimi kish qenë shumë pranë 
asaj. Kish qenë mu në mes të stomakut të saj, por nuk kish humbur. Kishte 
shpëtuar ai vetë, e shoqja dhe dy fëmijët e tij. Por, pak çaste më vonë, ky 
shpetësim nuk e kish qetësuar. E mundonte mendimi se njeriu mund të 
humbiste lehtësisht thelbin e qenies së tij. Asimi kishte mundur të shpëtonte 
memorjen. Atë nuk ia kishin djegur. Kishin mbërritur t’i regjistronin në të, 
djegiet, vrasjet, tmerret, por Asimi e ruajti në pjesën më të thellë të qenies, 
në errësirën e madhe. Ajo po fliste tani. Po dilte në sipërfaqe e përgjumur 
dhe të tromaksur, prandaj fjalët dukeshin si të palatuara, të egra, bërtitëse, 
çjerrëse, plot dufe e mllefe. Me to, po ngjizej vepra e tij. Vepra që po ma 
rrëfente mua. - Askujt nuk ia kam thënë ketë! Nuk po di, pse po ta them ty 
sot!? Por për dreq, nuk po më shkruan kjo pena!!! - E kuptova Asim, nuk 
ka nevojë për penën. E pashë dhe e shijova veprën tënde. Do jem shumë 
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i lumtur ta bësh, sepse do jetë një vepër e madhe. … Kjo natë mu kujtua 
menjëherë, kur më thanë se Asimi ndërroi jetë. Mbeta tek dera e studios si 
në boshllëk. - Pse vdiq?! M’u duk pyetja më pa vend në botë, por kisha të 
drejtë t’a bëja. Hyra brenda dhe u shëmba në divan. I hodha një sy shkarazi 
pikturës tek kavaleti, dhe m’u duk e pakuptimtë. Nuk pyeta nëse ai e kishte 
kryer veprën e tij apo jo. Nuk dija kë të pyesja. Më vinte turp, pasi më 
pas nuk u pamë më dhe nuk dëgjova më asgjë rreth tij. Ishim ndarë, sikur 
të mos ishim takuar kurrë! Asim i dashur, e kam ruajtur me fanatizëm 
projektin tënd dhe kërkujt nuk ia kam treguar deri më sot. E ruajta, dhe do 
t’a ruaja si një amanet tëndin, deri në ditën e realizimit! Sikurse pena që 
nuk shkruante, por gërvishte, ashtu më mbeti edhe mua, si një gërvishtje 
e thellë në memorjen time. Besoj se është koha t’a dëshmoj. Tani që po 
shkruaj këto rreshta, ndjej se je pranë meje dhe po më korigjon e po m’i 
drejton fjalët që mos them të tepërta. Monumenti yt, nuk arriti të bëhej gur. 
Mbeti në fjalë. U bë fjalë. Ndoshta ti miku im, e ke bërë gati atje ku je, 
dhe na pret të vijmë e t’a shohim, t’a prekim e të ndjejmë dashuri, muzikë 
sikurse dëshiroje e në qetësi të shijojmë kryeveprën tënde të panjohur. 

miku yt,  GAZMEND LEKA 
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Ilir SECI

Aksidenti që shkaktoi vdekjen e Albert Kamysë mund të ketë 
qenë vepër e KGB-së. Pesëdhjetë e shtatë vjet më parë, me 4 Janar të vitit 
1960, do të vdiste në një aksident me makinë, Albert Kamy, (7 Nëntor 
1913-4 Janar 1960), shkrimtari më i madh i botës, mbas Luftës së Dytë 
Botërore… Në trupin e pajetë iu gjet nje biletë treni, atë ditë ai kishte 
planifikuar që të udhëtonte me tren drejt Parisit, familjarisht, me gruan 
Francine dhe fëmijët e tij binjakë, Catherine dhe Jean. Në momentin e 
fundit para nisjes Kamy ndërroi mendje dhe vendosi të udhëtonte me 
makinën e mikut dhe botuesit të tij, Michel Gallimard… Për fat të keq 
ndodhi një aksident pranë Sens, në Le Grand Fossard, në qytetin e vogël 
të Villeblevin. Makina luksoze “Facel Vega” përplaset në një pemë në anë 
të rrugës dhe si pasojë e aksidentit, Albert Kamy vdes në vend, kurse miku 
dhe botuesi, Michel Gallimard, vdes disa ditë më vonë. Ikja e parakohshme 
e gjeniut Albert Kamy ngjan edhe më e hidhur kur njeriu mendon se në 
xhepin e palltos kishte biletën e prerë te trenit për të udhëtuar atë ditë. 
Filozofi i Absurdit, sikur kishte paralajmëruar diçka të tillë, kur kishte 

shkruar : -“Në çdo cep rruge, 
ndjenja e absurdit mund ta 
godasë njeriun në fytyrë.”… Sa 
sarkastike ngjan që, Kamy, 
shkrimtari që kurrë nuk i kishte 
pëlqyer makinat, të vdiste 
pikërisht në një aksident me 
makinë?!… Ishte fakt i njohur 
që Kamy nuk i pëlqente 
makinat… Në një rast kur një 
mik i afërt e paralajmëroi 
Kamynë që të voziste me kujdes 
nëpër autostrada, shkrimtari iu 
përgjigj : -“Mos u shqetësoni, 
unë e urrej shpejtësinë dhe nuk 
më pëlqejnë makinat.” Kamy 
kishte një makinë Citroen që e 
përdorte shumë rrallë, ngaqë 
nuk i pëlqenin  automjetet… 
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Gjykimi i Kamysë për makinat dhe vozitjen me shpejtësi ishte i njëjtë me 
gjykimin e tij për besimet fetare dhe ideologjitë : -“Ato janë metoda të 
rreme për të çliruar vetveten tonë nga pesha e jetës.” – thoshte Kamy, i cili 
besonte se : -“Jeta, pikërisht sepse është absurde, është prona jonë më e 
çmuar dhe më e rëndë..”.  Në rrënojat e makinës, policia, përveç biletës, 
gjeti dhe dorëshkrimin prej 144 faqesh të romanit të titulluar “Njeriu i 
Parë”, shkruar me dorë nga Kamy, një roman i papërfunduar, roman për 
fëmijërinë e tij në Algjeri. Për këtë roman Kamy kishte paralajmeruar se 
do të ishte vepra e tij më e arrirë!… Lajmi tragjik i vdekjes së shkrimtarit 
gjenial tronditi mbarë Francën në atë kohë, pasi Kamy ishte në kulmin e 
krijimtarisë dhe kishte miliona admirues… Ate ditë, jo vetem Franca, por 
mbarë bota humbi një shkrimtar gjigand që vdiq vetëm 46 vjeç, në kulmin 
e krijimtarisë së tij si shkrimtar, eseist, filozof i Absurdizmit. Kamy gjithë 
jetën e tij u preokupua për fatin e më të dobtëve, për lirinë e individit. 
Urrente demagogjitë politike dhe mashtrimet ideologjike : -“Asgjë nuk 
është më e neveritshme sesa respekti i bazuar në Frikë.”-shkruante Kamy. 
Ai ngulmonte se njerezit duhet të jenë të lirë pasi : -“Liria nuk është gjë 
tjetër, përpos një shans për të qenë më i mirë”. Gjithë jetën e vet, Kamy 
denoncoi totalitarizmin dhe kundërshtoi në mënyrë aktive diktaturat që 
shfaqeshin në format më të ndryshme. Në rini, Kamy ishte pjesmarrës 
aktiv i Rezistencës Franceze kundër pushtimit gjerman të Francës gjatë 
Luftës së Dytë Botërore. Kamy në këtë kohë drejtoi një revistë të famshme 
të rezistencës, ”Combat”. Lidhur me bashkëpunimin e disa francezeve me 
pushtuesit nazistë ai shkroi : – “Tani e vetmja vlerë morale është kurajua 
që duhet në këtë rast për të gjykuar këto kukulla dërdëllitëse që pretendojnë 
të flasin në emër të popullit”. Edhe mbas çlirimit, Kamy ishte për 
denoncimin dhe dënimin e bashkëpunëtorëve, lidhur me qëndrimin që 
duhej mbajtur ndaj tyre, është e famshme shprehja e tij : -“Ky vend nuk ka 
nevojë për një Talleyrand, por një Saint-Just”. Megjjthatë, kur pa gjykimet 
e përgjakshme të pasluftës, Kamy ndryshoi mendim për dënimet duke e 
shprehur publikisht këtë gjë… për më tepër u bë një kundërshtar i 
përjetshëm i dënimit kapital. Kamy në një periudhë kohe u shoqërua me 
Sartrin, por miqësia e tyre u prish pikërisht për qëndrimet e kundërta ndaj 
komunizmit. Kamy nuhati totalitarizmin që fshihej në “politikën e masave”, 
politikë e mbështetur nga Sartrit në emër të marksizmit radikal. Kolosi 
Albert Kamy, në veprën “Revolta e Njeriut”, (“L’Homme Révolté”), 
parashtron gjykimet e veta lidhur me këto politika. -“Kur rebelohet, njeriu 
e identifikon veten me njerēz të tjerë dhe kështu tejkalon vetveten, dhe nga 
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kjo pikëpamje solidariteti njerëzor është metafizik. Por, për momentin ne 
po flasim vetëm per atë llojin e solidaritetit që ka lindur në zinxhirë”.  
Vepra “Revolta e Njeriut” e Kamysë është vepër universale, dhe është 
shumë më tepër se një sulm mbi shtetin diktatorial sovjetik, është një vepër 
që ngre shumë pikëpyetje mbi krejt natyrën e politikës revolucionare, të 
ashtuquajtur si “politikë masash”. Kamy nuk ndali së shkruari kundër 
mizorive të Bashkimit Sovjetik, asnjëherë sa ishte gjallë. Një model më 
vete është fjalimi i mbajtur në vitin 1957, titulluar “Gjaku i Hungarezëve”, 
mbajtur në përvjetorin e parë përkujtimor të Revolucionit Hungarez të 
1956, asaj kryengritje të shtypur përgjakshëm nga ana e Ushtrisë së Kuqe. 
Ka shumë mundësi që pikërisht ky qëndrim kundër sovjetikëve i kushtoi 
edhe jetën Kamysë, pasi në shumë qarqe intelektuale në Francë dhe në 
botë besojnë se aksidenti me makinë që u shkaktoi i vdekjen ishte vepër e 
KGB-së. Në gusht të vitit 2011, gazeta italiane “Corriere della Sera” ka 
botuar një artikull ku shkruhet se spiunët sovjetikë mund të ketë qenë 
mbrapa aksidentit që i mori jetën Kamysë. Këtë teori e sugjeroi akademiku 
dhe poeti italian, Giovanni Catelli, i cili u bazua në studimin e ditarit të 
shkruar nga poeti dhe përkthyesi i njohur çek, Jan Zábrana, ditar i botuar 
si libër me titull “Cely Zivot”. Në përkthimin italisht të këtij ditari rezultonte 
i zhdukur një paragraf që akademiku Catelli e ka gjetur në origjinal. Në 
paragrafin e zhdukur, Zábrana shkruan : -“Kam dëgjuar diçka shumë të 
çuditshme nga goja e një njeriu i cili dinte shumë gjëra dhe që ishte i 
mirëinformuar pasi kishte pasur shumë burime nga lidhjet e veta. Sipas tij, 
aksidenti që i kishte kushtuar jetën Kamysë në vitin 1960, kishte qenë 
aksident i organizuar nga spiunët sovjetikë. Ata dëmtuan njërën gomë të 
makinës duke përdorur një pajisje të sofistikuar për të shpuar një vrimë në 
gomë në kohën që makina voziste me shpejtësi. Urdhëri u dha personalisht 
nga Dimitri Trofimoviç Shepilov, ministri i jashtëm sovjetik, si një reagim 
ndaj një artikulli të botuar në “Franc-Tireur”, (një revistë franceze), në 
mars 1957, artikull në të cilin Kamy kishte sulmuar ministrin Shepilov, 
duke e akuzuar në mënyrë të hapur për ngjarjet në Hungari. Në artikullin e 
tij, Kamy kishte denoncuar si – “Masakra Shepilov”- vendimin e Moskës 
për të dërguar trupat sovjetike që shtypën kryengritjen hungareze të vitit 
1956. Më vonë Kamy kishte zemëruar edhe më shumë autoritetet sovjetike, 
kur mbështeti publikisht shkrimtarin rus Boris Pasternak, autorin e romanit 
“Doktor Zhivago”, laureat i çmimit “Nobel” si Kamyja dhe autor veprash 
të ndaluara me urdhër nga Stalini. Gazeta Italiane “Corriere della Sera” 
konkludon se duke analizuar gjjthë këto të dhëna, me të vërtetë kishte 
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pasur arsye të mjaftueshme për Kremlinin që të urdheronte vrasjen e 
Kamysë, vrasje e realizuar në stilin e zakonshëm profesionist të agjentëve 
të KGB-së”. Një gjë dihet botërisht-që sovjetiket kanë eleminuar disidentë 
dhe kundërshtarë të tyre në Perëndim – janë disa raste famëkeqe, sidomos 
në Londer, Angli. Dihet po ashtu botërisht që sovjetikët shumë nga “punët 
e pista”, (“dirty ëorks”), si quhen, i kryenin me anë të agjentëve të tyre 
çekë. Një pyetje që me të drejtë mund të shtrohet, është se përse nuk reagoi 
Franca?!… A pati dijeni dhe pse nuk reagoi qeveria franceze në rast se 
keto akuza qëndrojnë!?… Le të behemi realistë… Çfarë mund të bënte 
Franca edhe sikur, ta zëmë, të kishte të dhena për këtë gjë! Edhe sikur të 
kishte informacion, çfarë mund të bënte Franca në kulmin e Luftës së 
Ftohtë!?… Siç ka dalë më vonë, shërbimet sovjetike kishin dorë edhe me 
rastin e terroristit Ali Akça që i bëri atentat Papa Vojtilës. Më vonë i 
penduar, terroristi, i tregoi vetë kokë më kokë Papa Gjon Palit se kush e 
kishte shtyrë, por çfare mund të bëhej?!

***
Në Janar të këtij viti u mbushën plot 47 vjet nga vdekja e parakohshme 

e Albert Kamysë. Pothuajse po aq vite sa ishte mosha e tij ditën kur 
vdiq. Atë ditë gjeniu mësoi misterin më të madh të njerëzimit… Ditën e 
Gjykimit… Megjithëse për atë ditë, Kamy kishte shkruar: -“Mos pritni për 
Ditën e Gjykimit – gjykimi bëhet përditë..”
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Xhahid BUSHATI

MENDIMTARI I LIRË, POETI DHE POLITIKANI 
HAMID GJYLBEGAJ1

- Për mendimtarin e lirë, ushtarakun, politikanin 
dhe poetin Hamid Gjylbegaj-

Ndër trojet e Skenderbeut
Kur “Virtyti” t’ bahet “Besë”
Përparimi i këtij Atdheut
“Ideal” i gjallë do t’mbesë!

(Kjo strofë u shkëput nga poezia “Besa”, ku autori Hamid Gjylbegaj 
e shoqëron me një dedikim, në të cilën thuhet: U këshillohet për trashigim 
fëmive të mij “Virtytit e Venusit.” Më tej, gjithashtu, shkruhet: “Një besë, 
nji fe, nji ide / Për kët Shqipnin e re.”)

Hamid Gjylbegaj lindi më, 28.02.1889 (për datën e lindjes ka versione 
të ndryshme) në Shkodër dhe vdiq në Elbasan, tek e bija, më 24.02.1979, 
katër ditë para se të mbushte moshën 90-vjeçare. Edhe pse kanë kaluar 38 
vjet që është ndarë nga kjo botë, në vetëdijen time, ai ‘frymon’, sepse... 
“m(a)err frymë ajrin e Atdheut”. Dhe kështu ndodh..., ndonëse rrallë 
për njerëzit e rrallë, që ajri i Atdheut bëhet monument. Ndoshta morëm 
shkas dhe nga leximi i esesë filozofike e poetike të këtij autori të titulluar: 
“Atdheu”. Konceptuar dhe ndikuar nga fryma e poetit turk Namik Qemal, 
Hamidi shkruan: “*Njeriu atdhen, djepin e drangojve, qandrrën e argtimit 
të fëmijve, lamën e ushqimit të të rive, skajin e vetmis së pleqve, e don me 
nj’ ato ndiesi, qi fëmija don nanën e vet, e baba fëmin e tij. *Njeriu atdhen 
e don, sepse qi asht gjaja ma e cëmueshme e krijimit, xen filli tuj marrë 
frymë ajrin e atdheut. *Njeriu atdhen e don, sepse drita e synit, qi asht 
dhantija ma e ndritshme e natyrës, ma s’parit në faqe t’atdheut përket. 
*Njeriu atdhen e don, sepse sendi, qi e përban trupin e tij, asht nji copë e 
plotë e atdheut, ku tuj ardhë rreth e përqark, e shef të përfytyruem kujtimin 
e gjithë jetës së kalueme. *Njeriu atdhen e don, sepse lirin, qetsin, tagrin 
e fitimin në gjin e pastër t’atdheut e gjen. *Njeriu atdhen e don, sepse 

1 Titulli është i redaksisë.
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asht vorri i pushimit të të parve, qi janë shkaktarët e jetës, edhe sheshi 
i bukur, ku do t’i përftohet fryti i gjallimit të tij. ... Prandej në çdo fe e 
në çdo komb, në çdo kulturë e në çdo ushtrim, dashtunija e atdheut asht 
ndër ma të mdhat virtyte e ndër ma të shejtat detyrë.” Përsëritja e frazës, 
si një anaforë poetike: “Njeriu atdhen e don...”, dhe më pas e plotësuar 
përmes enumeracionit, është më shumë se një porosi, më shumë se një 
këshillë, testament e amanet, si një vijimësi e përherësi mesazhi. Përsëritja 
e kësaj fraze (përsëritëse) i ngjan rrathëve të ujit që kanë një amë dhe vijnë 
e zmadhohen, dimensionohen e ridimensionohen dhe, formojnë hartën e 
Atdheut.

Me emrin e Hamid Gjylbegajt lidhet një ngjarje e bujshme, aso kohe në 
Shkodër, e paparë në llojin e vet, aq e çuditshme sa dukej e pabesueshme, aq 
tronditëse sa dukej ireale, që thuhej me pak fjalë, trembshëm e pëshpëritej 
në fshehtësi të mos e dëgjonte kush. I vetmi që lidhej me këtë ngjarje jo të 
zakontë, pa bujë, pa fjalë, mendimtar, qëndrestar e vetmitar, ishte ky burrë, 
që dikush e quajti “kokëfortë”, dikush tjetër e quajti “kundër rrymës së 
kohës”; që në heshtjen e tij fisnike kishte gjetur mënyrën e vetme t’i bënte 
‘hyzmet’ LIRISË, të kuvendonte me të, ta nderonte e ta çmonte, ta kishte 
të përshpirtshme, duke paguar haraç jetën dhe vuajtjet të ferrit famëkeq 
hoxhian, e, për këtë ishte i vetëdijshëm. Dhe ngjarja ishte kjo... Ja, se si e 
rrëfen historiani Dashnor Kaloçi në një shkrim të tij: “… nga viti 1945 e 
deri në vitin 1979 ai nuk mori pjesë asnjëherë në votime, duke i bojkotuar 
rregullisht ato. I gjithë populli i Shkodrës dhe i Elbasanit, ku ai jetoi, e 
mbajnë mend fare mirë se Hamidi nuk shkoi asnjëherë pranë kutive të 
kuqe të votimit. ... Ai ngrysej dhe gdhihej i vetëm në shtëpinë e tij, duke 
kaluar netët e gjata dhe të acarta të dimrit pa kushtet minimale të jetesës. 
Hamid Gjylbegu, shkodrani me bindje antikomuniste, që mbahet mend 
si rast i rrallë në të gjithë Shqipërinë për bojkotimin e rregullt që u bënte 
zgjedhjeve gjatë viteve të regjimit të Enver Hoxhës, ... (Kaloçi Dashnor: 
“Gjylbegu, njeriuqës’votoikurrë”, Gazeta Shqiptare, 12.10.2003.) Ndërsa 
miku i tij i ngushtë i jetës, studiuesi erudit IzetBebeziqi do të shkruante: 
“Vetun, në një karrikë, vrashëm në vedi, në ballë të rrudhun e me sye të 
tretun në kurrgjë, si i tretun n’agonie mejtimesh e andrimesh po pushote 
Hamidi. Burrë i naltë, i shëndoshë, ezmerë, me mustaqe të zie, me dukje 
t’errët, por me shpirtë të celët e syni i tij shkëndie e pa-plakrueshëme e 
në të shtjerrun rrëfente nji bujarië të vecantë.” Po, ishte e vërtetë: i priti 
dimrat që vinin “me kosë n’dorë” – siç do të thoshte Mjedja e, ku dhëmbët 
nervozë e trishtueshëm kërcisnin: “Struku, struku, i shkreti plak!” – siç 
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do të thoshte përsëri Mjedja. Po, ishte e vërtetë: i priti netët me një qiri 
shprese si një naimjan, por me rrënjë nga Begollajt e Pejës: “Unë zjarit 
nuk’i ndruhem, / Dhe kurrë s’dua të shuhem, ... ... Dua shumë fjalë t’u 
them, ...” E, në vazhdim të udhës së fjalëve, unë kam zgjedhur ca vargje 
nga poezia-ninullë “Vallja e Djepit”, - Kushtue, Frashërit, djepit të liris 
Shqiptare -, “Çdo qi t’bajsh t’u-dhashtë e mbara, / Gjithkah t’shkojsh 
të daltë përpara, / Gjithkah t’vojsh të ardhtë përmbrapa, / Aminë djal, o 
nja’shtu kjofte, / Qilloftë ora e na ndigjofte, / Qilloftë ora e baftë amine / 
Për Kosovën e Çamërine. ... Bir, mos kjajë se ty t’kqyr nana, / Të përkundë 
e t’kndon si zana, / Po mjer aj qi nuk ka nane, / Jet si nata e pa hane; Pra ti 
duj e nanën mirë / Memëdhen: Shqipnin e lire. (19. VII. 1926). Kjo poezi, 
që nga ana tipologjike është ninullë e bekim, ndërtuar sipas psikologjisë e 
frymës popullore folklorike, paraqet rrëfimit e urtë të një nëne shqiptare; 
ku në shumësinë e porosive të saj, është e pamundur të mos nënvizosh 
disa fjalë kyce, si këto: t’u dhashtë e mbara, aminë djalë, qëlloftë ora e të 
dëgjoftë..., pastaj me vargu brilant: ‘Bir, mos kjajë se ty t’kqyr nana’ për 
të arritur përmes mëmësisë te Mëmëdheu - te Shqipëria e lirë. Një ndjesi, 
vetëdije e vizion të tillë poetik e kanë një datë frymëzuese të poezisë, si 
kujtesë. Ajo u krijua 91vjet më parë dhe autori Hamid Gjylbegaj ishte 37 
vjeçar.

... e, në ato netë të frikshme, të gjata e të pafund, ku hijet shtypnin 
qenien, ku qenia nuk ndërtonte as dhe një fole për ëndrrat, ky burrë shpirtin 
e ngrohte me një qiri, dhe... i ngjante sikur i parakalonte para syve fisi i 
Gjylbegajve. Parakalonin si në një film të gdhendura në celuloidin e kohës 
copëza e protagonistë historie. Parakalonin atë e bir Sylejmani me plagë në 
trup “kujtime” nga kryengritja e Hamz Kazazit, Hyseni pjesëmarrës aktiv 
në Luftën e Miletit; Muharremi apo Muha Begu – siç quhej aso kohe dhe 
ishte kryetari i Bashkisë së Shkodrës më 1910, ku dora e tij ngre për herë 
të parë flamurin e Shqipërisë më 28 nëntor 1913 nga ballkoni i Bashkisë e 
me 19 mars 1914 në patalogun e Kalasë Rozafat e valëvit përsëri; Ismaili – 
varur nga Zogu për ngjarjet e Vlorës, 1932; Xhevdeti, Jonuzi, Beqiri, Isufi 
dhe Musaja, ky i fundit, i diplomuar në Austri ish-ministër në kabinetin e 
I. Bicakut më 1944; Rakipi mësuesi shembullor, mjekët e talentuar Iliri 
dhe Xhaviti; Eljazi dhe Naimi me pelerinat e përgjakura të heroizmit 
partizan të Luftës ANCL. E historia vazhdon... Në ato net, që nuk dihej 
sa vazhdonin ato net, ishte ulur dhe kuvendonte historia, ndoshta... po i 
rezervonte një vend nderi edhe këtij burri me emrin Hamid Gjylbegaj. 
Ndoshta... Por një natë ai do t’i thoshte kështu historisë: “... kur të vrehet 
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çdo fletë e historis njerzore, shifet se në çdo kohë e në cdo popull, ata 
qi patën mejtime ditunije e virtyte të shkelqyeshme, të gjithë dashtunin e 
atdheut e kanë mbajtun përmbi çdo gja të kësaj bote, e shumica e tyne janë 
bamun fli për shpëtimin e vendit të vet.”

Po kush ishte në të vërtetë ky burrë? Rridhte nga një familje me emër, 
nga më të vjetrat të qytetit të Shkodrës, siç ishte ajo e Gjylbegajve. Shkollën 
fillore dhe të mesme ushtarake i ndoqi në vendlindje. Vitin e fundit e bëri 
në Manastir.(Nuk di pse m’u kujtua Migjeni dhe Udha e Shkronjave). 
Akademinë Ushtarake e përfundoi pas tre vjetësh studimi në Stamboll. 
Në korrik të vitit 1912 emërohet instruktor i rekrutëve të regjimit të 38-të 
në Selanik. Gjatë Luftës Ballkanike u gjend në koopormatën e Selanikut 
në frontin me serbët dhe mori pjesë në luftime në Kumanovë, Qyperli, 
Perlep, Manastir e pastaj në front me grekët në Bilisht, Korçë, Janinë. Më 
6 mars 1913 Janina ra në duart e grekëve dhe Hamidi dërgohet rob lufte 
në ishullin Zanta. Në tetor të vitit 1913 lirohet e kthehet në Stamboll. Më 
pas vjen në Shqipëri për të punuar për forcimin e shtetit shqiptar. Zgjidhet 
anëtar i Komitetit Ekzekutiv të Klubit “Lidhja Kombëtare”. Me krijimin 
e Komitetit Kombëtar për Mbrojtjen e Kosovës, më 1918 zgjidhet anëtar 
i Kryesisë së atij Komiteti. Bën pjesë në grupin e atyre që caktoi Komiteti 
për përgatitjen e Kongresit të Lushnjës. Në mars të vitit 1920, u emërua 
nënprefekt në Pukë. (Dhe për këtë moment, Hamid Gjylbegaj do të 
shkruante: “Me formimin e qeverisë qendrore në Tiranë, (pas Kongresit të 
Lushnjës) u morën masa të shpejta për bashkimin e Korçës e Shkodrës me 
të. Për këtë qëllim erdhëm në Lezhë bashkë me Hoxhë Kadrinë e Ahmet 
Zogun. Unë u dërgova si përfaqësues në qytet për t’u marrë vesh me 
administratën e Shkodrës, duke i premtuar dhe siguruar se qeveria qendrore 
do t’i lejonte të qëndronin në pozitat që kishin. Musa Juka si kryetar të 
bashkisë, Malo Beg Mylga si komandant të xhanarmërisë dhe Javer Lutfia 
si komisar të policisë. Propozimin që i bëra këta e pranuan me gjithë gëzim 
dhe hynë në bashkëpunim me qeverinë qendrore të Tiranës. ...Me hyrjen 
në Shkodër u mblodhëm në Komitet për të vendosur për ndryshimin e 
administrimit të qytetit. U vendos që përkohësisht të bëhej një administratë 
e përkohshme e cila për dy vjet do të vepronte në bazë të Kanunit të Lekë 
Dukagjinit. U zgjodhën si prefektë Sulç beg Bushati dhe Shuk Serreqi. U 
shtrua dhe çështja e administrimit të Pukës. Unë mora përsipër të merresha 
me të. Kështu u emërova nënprefekt i Pukës.”)

Drejton veprimet luftarake në fazën e parë të Luftës së Koplikut 
(korrik - gusht 1920). Pastaj Qeveria e Fan Nolit e nxori në pension. Hoqi 
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dorë nga veprimtaria politike. Arsyen e mbulon heshtja. Hamidi zotëronte: 
turqisht, italisht, gjermanisht, frëngjisht. I pajisur me një kulturë të gjerë 
ushtarake, filozofike e letrare, të cilat reflektuan në punën e tij, bënë që 
gjithë herë të udhëhiqej nga bindjet nacionaliste.

Poezitë e para i botoi në revistat “Agimi” dhe “Afrimi”. Më pas botoi 
librat: “Flutura ndër lule” (1924), “Pak a shum”, vjersha, Shkodër, (Ora 
e Shkodrës, 1925, 52 f.), “Fjala e Virtytit” (Imtime filozofije, Elbasan, 
shtypshkronja “Elbasani”, 1929, 16 f.); “Monument i Atdheut”, Elbasan, 
Shtypshkronja “Saide” Elbasan, 1930, 16 f.), “Kunora e Lumnis / Caku i 
filozofis”, Shkodër, (Shtypshkroja “Ora e Shkodrës”, 1931, 16 f.), “Fletra e 
jetës” (Shtypshkroja “Ora e Shkodrës”, 1932), “Drita e S’vërtetës” (1933), 
“Kopje origjinale”, Shkodër, (Shtypshkroja “Ora e Shkodres”, 1933, 16 
f.), “Kuvendi i shqiptarit”, Tiranë (Shtypshkronja “Gutenberg”, 1934, 
16 f.); “Hiret e shueme” (Vjersha në prozë, Tiranë, 1939, 16 f.), “Fyelli 
i Barive”, Tiranë, 1943; “Zana e shitueme”, (Vejme popullore, Tiranë, 
1943, 16 f.); “Harpa e thyeme”, 1943) etj. Në dorëshkrim i mbetën poezi 
të bëra pas çlirimit e disa përkthime. Mblodhi këngë lirike në trevat e 
Malësisë së Madhe. Një pjesë i botoi. Ka shkruar dhe artikuj politikë në 
gazetat “Populli” në Shkodër, “Dajti” në Tiranë, herë me emër, herë me 
pseudonim…

Kritiku Izet Bebeziqi në studimin e tij mbi krijimtarinë e Hamid 
Gjylbegajt në mes të tjerave thotë: “Po, po, koha do të vijë dhe penda (pena) 
e tijë do të çmohet”. Krahas këtij vlerësimi, kritiku në fjalë e ka njohur 
shumë mirë kulturën, filozofinë dhe karakterin e Hamidit. Në analizën që i 
bën shumë poezive të tij, evidenton këto dukuri që i krahason me poezitë e 
poetit gjerman Storn-i. Aq më shumë kjo gjë përforcohet, kur sipas autorit 
Bebeziqi poezia e Hamidit gjen pika takimi me të Storn-it. (me sa duket 
ky emër ka qenë një preferencë e Hamidit dhe ndikim i tij, e, në bisedat e 
ndryshme me Bebeziqin, duhet ta ketë përmendur shumë herë). 

Dhe Bebeziqi vazhdon të thotë kështu: “Me nji fjalë: Storn-i asht 
nji poet i lindun, kurse Hamidi nji vjershtor i përbamë ndëpër rymë të 
kohës, të rrethanave e t’ambientit me mendime të shndoshta të nji pende 
të pjekun.” Dhe për ta përligjur mendimin e mësipërm, nga studimi i I. 
Bebeziqit shkëpusim këtë fragment si argument: “Vjershat e tija janë 
vende-vende me një frymë lyrike nja që të kandëshëme e të natyrshme, sa 
që n’ ”Urata e Dashtnisë”, “Vera”, “Vjolca”, “Bylbylit”, “Vegimi i sajë” 
etj., të thueshë se flet Storn-i. Si ky ashtu dhe Hamidi nuk dijnë t’i veshin 
ndjenjat e tyne me lule e fjalë pompoziteti, por i shprehin siç i ndijnë: 



160 Gegnia / e përkohshme kulturore-artistike

Me za të popullit...” (Bebeziqi, Izet: Hamid Gjylbegu prej Izet Bebeziqit 
(studim), botuar në gazetën: La Nouvelle Albanie, Constantza Roumanie, 
No. 525, DIRECTEUR: Mihal S. Xoxe.)

Hamid Gjylbegajn e kam takuar dy herë në jetë. Në të dyja rastet 
kam biseduar pak fjalë me të, por e kam fiksuar portretin e tij me sytë e 
fëmijërisë.

Shumë vite më vonë, lexova e rilexova gjithë librat e tij (me nga 16 
faqe, a diçka më shumë), dhe sytë e fëmijërisë sime nuk e kishin tjetërsuar 
atë portret. Imazhi qëndronte i gjallë, i paprekur si atëherë... “Serioz. Serioz 
tërë kohën. Të dukej sikur i kishte humbur buzëqeshja, sikur nëpërmjet 
bisedave e kërkonte atë… Fliste rrallë, duke tundur kokën. I ulur në 
një karrige shpesh meditonte në vetminë e ditëve fatin e shkruar dhe të 
pashkruar… I vrazhdë në vetvete. Me ballë të rrudhosur e sy të tretur deri 
aty ku s’arrin dhe pik’e lotit. Shpesh kërciste dhëmbët si shenja nervozizmi 
për t’i bërë sfidë kohës që e mundoi dhe e plagosi shumë për fjalën e lirë, 
për peshën e lirisë, për karakterin e vendosur e të admirueshëm. Esmer, me 
mustaqe që iu zbardhën në pleqëri, por me një shpirt të çelur që rrëfente 
një bujari të vërtetë. (Të mos harrojmë që ai shpirt mbante dramën që ia 
shkaktoi egër e torturuese diktatura e egër dhe e pashpirt, që ai shpirt qante 
në heshtje e mbante të ndezur dritën e shuar të të birit të vetëm, Virtytit, 
që e donte më shumë se sytë e ballit). Reflekset e tundimit shpirtëror, të 
krizës morale i gjejmë dukshëm të pasqyruara në librat “Zana e shitueme”, 
“Fyelli i barive” e “Harpa e thyeme”, botime të vitit 1943.

Një bardhësi e bukur i mbulonte kokën. Siç duket kjo bardhësi si një 
lirizëm fatlum ishte krijuar enkas për të zbutur pamjen e zemrën të këtij 
njeriu që më shumë mendonte se sa fliste, që kishte rënë 27 herë në luftë e 
ishte plagosur 2 herë. Të dukej sikur Hamid Gjylbegaj me një botë poeti, 
jetonte diku mes kufijve të ireales me realen, të legjendës me mistiken, 
të amëshimit me pafajësinë, të ëndrrës që nuk arriti kufijtë e realitetit… 
Jetonte vetëm me “ajrin e atdheut”, të cilin e deshi aq shumë.” 

Jeta e Hamid Gjylbegajt i ngjan një deti të trazuar, valët e të cilit 
e rrahën egër e në mënyrë të pamëshirshme, por nuk e gjunjëzuan dot. 
Kantian nga filozofia. Karakter i një edukate gjermane. I prerë në vendime 
si ushtarak i Akademisë turke, të cilën e kreu. I heshtur gjer në dhembje. E 
gjitha kjo ishte bota ku shëtiste Hamidi, parimet e së cilës nuk i cënonte, 
por nuk lejonte t’ia cënonte askush. 

Dhe... mendohem teksa prek librat e tij, teksa lexoj krijimet autoriale, 
ku shfaqen dukshëm: disa rrugë të jetës së tij, konceptet folozofike, 
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filozofia poetike, mendësia dhe humori popullor, sentenca dhe urtësia, 
pengjet dhe porositë, polemikat, korrespondencat, kunora e lumnisë, caqet 
e filozofisë, nocionet e besës, bukurisë, dashurisë, shpirtit; flladet lirike 
e dallgët tragjike; theksimin e shumëhershëm të fjalës ‘Virtyt’ etj., etj. 
Dhe përsëri mendohem... Nuk më shqitet, vecanërisht në poezitë e tij se 
si sundon aq virtytshëm dritat e së vërtetës, si përhapet ajo, si reflekton 
përmes trinomit: E drejta, E mira dhe E bukura. Në këto hapësira mendimi 
e hapësira poetike “shëtisin njëkohësisht” madhështia e njeriut dhe njohja 
e vetvetes.

Dhe... bie në mendime... Gjatë viteve te regjimit komunist emri i 
tij pothuajse nuk përmendej ose përmendej frikshëm sa ngjante si feksje 
ylli. E rrethonte si pakuptuar miti i heshtjes dhe manteli i legjendës së 
harrimit. Po tani?.. Jo se nuk e kanë kujtuar... Po, po e kanë kujtuar, e 
kanë përmendur, e kanë nderuar (jo shumë) aq sa dalëngadalë kujtimet, 
përmendja dhe nderimi po zbehen çdo ditë e më shumë. Një libër, një 
bust, një emër shkolle... më e pakta, ndonëse ai meriton më shumë, më 
shumë... Sepse ky burrë ka një korrespondencë interesante me burra të 
tillë, si: A. Gjon Fausti S. J., Lanfranknco Steccati S. J. (Rektor i Kolegjës 
Papnore e i Kolegjës Saverjane, Shkodër, 13.12. 1931), D. R. Oakley-Hill 
(major, Tiranë, 04.08.1932), Shefqet Vërlaci (Elbasan, 17.02.1932), Jorgji 
Meksi gjirokastriti (Shkodër, 23.04.1932), etj. I kushton poezi edhe Lumo 
Skëndos, Vinçens Prendushit e klerikut mysliman H. Ali Krajës. E, ky 
burrë, ja se si komunikon me poetin Gjergj Fishta. Po e japim të plotë:

 
Shum i pershndritshmi Z. A. Gjergj Fisha
Shkrimtari e Vjershatari i Shqipnis e Drejtori
i të famshmes Rivistës “HYLLI I DRITËS”.
 
Sa doli në dritë më ra në dorë “Letra e hapun” në kundrështim të 

leters Zotni Hilë Mosit, shkrue në “Besa”, e mbassi qi e këndova, me ma 
të madhin kujdes, ma parë shkresen e fletores e mbasandej shdrivillimin e 
plotësuem të “Hyllit”, qi, për me diftue vleren e tij, po marrë guximin me 
i shkrue ktu bashkanjitun kto tri strofe, qi përftojnë sa do pak cëmimin qi 
i përket:

Ujqit ndër Dele
Ksi rrezikut si do t’delet
Se u vorfnueme tek s’ban ma!
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Kanë vue ujqit me rujtë delet
Derë sa t’mbesë vathi pa gja!

Ujqit veshun me lëkurë dashit
Hupin gjurmen qi u ka ndollë!
Dhuna kputet, vec, për strashit
Porsi peni ku asht ma i hollë!

Pra, për n’qoftë si ka kenë motit
Fjala e thanun e vërtetë!
Sa do vonë, që Besa e Zotit, 
Ajo nderë ka për t’i gjetë! 
 H. Gj. (Gjylbegaj, Hamid: Kopje origjinale, Shkodër, Shtypshkronja 
 “Ora e Shkodrës”, 1933; poezia: Ujqit nder Dele, f. 15 – 16.)

E, ky burrë, për karakterin, fortësinë e epin që ruan dhe shpërfaq, 
e ka të vështirë të mos përlotet kur merr vesh vdekjen e Padër Shtjefën 
Gjeçovit O.F.M. Librin e tij “Fletra e Jetës Pasqyra e së Vërtetës” e 
hap me prozën poetike të titulluar: “PIKLLIM!” dhe ia kushton këtij 
studiuesi prej kanunori të rrallë e të çmueshëm. Edhe në këto rreshta 
vërejmë poetikën e Hamidit lidhur me sentimentin e tij. Në mes të tjerave 
lexojmë: “E di se ti për mue nevojë nuk ke; por un për ty; sepse, tuj 
derdhun lott përmbi vorr t’and të pa-harrueshëm, shfrej e ngushllehem!  
Vërte, barbarët n’beh t’vrane, çka veç, virtytet s’t’i çdukne; qe po flasin 
veprat e tua aq t’madhnueshme: “Agimi i Qytetnis” kur t’agojë! e, Kanuni i 
lek-Dukagjinit, të cillin, aq me kujdes e mblodhe, tash ndër gjire të moteve 
të padekshme hini! e, shum ma tepër flet, njajë, Ideali virgjin i Krishtit, 
qi, për të drejtat e Shqiptarve të robnuem, t’shtyni, me dashtni m’u bamun 
fli!..”

Dua t’i sillem edhe një herë fëmijërisë sime. E shihja shpesh atë burrë 
të plakur, teksa në vetmi hapte derën ngjyrë jeshile, me një karrige kërcure 
që mezi e mbante në dorë, dhe zinte vend, aty, pranë çinarit të moçëm... Se 
ç’bisedonin ata me njëri-tjetrin, askush nuk e di, por ama bisedonin... Dhe 
kishin kujtime... Dhe çdo ditë kujtimet shtoheshin!.. Por, ndoshta sot, ai 
çinar, tashmë i pluhurosur, i pakujdesur nga askush dhe i lënë në mëshirë 
të fatit, ndoshta është i vetmi që ka mbetur gjallë e, që në monumentalitetin 
e tij mban më shumë së të tjerët copëza kujtimesh e copëza historish, data, 
situata, rrethana, fragmente dialogësh e emra personazhesh, etj. etj., që 
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lidhen me këtë burrë e për këtë burrë që quhet Hamid Gjylbegaj. Dhe 
jetësisht e ëndërrisht, në një poezi, Gjylbegu shprehej: “Fletët e rame un i 
mblodha, / Ça m’ka vargu i gjatë i jetës; / T’gjitha bashkë ktu i radhova, / 
Për kujtimin e s’vërtetës...”. 
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Nexhmi BUSHATI

IZET BEBEZIQI, PERSONALITET 
I PËRMASAVE TË RRALLA

Jeta	dhe	veprimtaria

Disa nga brezat e sotëm që patën privilegjin me e njoftë këtë burrë, 
e kujtojnë gjithmonë në kambë, plot energji, në ecejake të përhershme 
prej banakut te raftet e librave, që, para se me mbushë kartelën, të kishte 
‘’bombardu”me informacione mbi librin dhe autorin. Gatishmërinë e 
tij të sinqertë dhe të pa interes, shoqëruar madje dhe me përzemërsi e 
buzëqeshje, ai s’ia kurseu askujt.

Tek ai gjente mikun e konsulentin çdo nevojtar: nxënësi për lexim 
klase, gjimnazisti për referatin e letërsisë, pedagogu për tema e disertacione, 
“hallexhiu” për ndonjë letër, ose ndonjë letër në gjuhë të huaj, sepse qytetari 
e dinte, se ai njihte 10-11, gjuhë të vdekuna e të gjalla.

Kanë kalur dekada dhe portreti i tij nuk na shqitet nga kujtesa: një 
fytyrë thatime e pak e zgjatun, pas gjyslykëve, një palë sy të mprehtë dhe 
hetues, ndërsa mbi ballin e rrudhun, “cullufja rebele”e flokëve të thinjun, 
dhe në gojë cigarja që nuk shuhej kurrë!

Në prag të këtij shekulli, gjatë përgatitjes për botim të veprës së atit 
tim, “Shkodra dhe motet”, në ndihme të një paragrafi të veçantë kushtu 
profesorit, m’u pat vënë në dispozicion nga i biri, historiani Danish 
Bebeziqi, një material interesant mbi prof. Bebeziqin, material që më 
ndihmoi dhe në këtë shkrim.

I ndjeri Bebeziqi pat lindun në Shkodër në vitin 1905, viti i termetit të 
fuqishëm, që në kujtesën e breznive të kohës e mâ tej u pat përjetu përmes 
shprehjeve: ‘’…ka ndodhun iks vite para-pas tërmetit ‘’ për me përcaktu 
kohën e ngjarjeve vetjake, familjare ose lokale. 

Biografi i masipërm e përdor këtë koicidencë mes dy ngjarjeve, të 
ditëlindjes dhe tërmetit, si shenjë jo e mirë për të ardhmen e djaloshit 
Bebeziqi, sepse jeta e tij i ofroi shqetësime dhe drama. Për me kuptu mâ 
drejtë jetën e tij, e pashë të nevojshme me hjedh pak dritë mbi mjedisin 
dhe rrethanat e kohës.

Familja Bebeziqi asht shpërngulun prej Pogradecit në vitet ‘ 80 të 
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shek. 19-të, që bânte pjesë në valën e dytë të”muhaxhirëve” që u dëbuan 
me forcë nga trevat shqiptare prej shovinistëve serbo-malazez, mbasi mbi 
ato u ushtrua një persekutim i fortë etnik e fetar. Solidariteti dhe përkrahja 
e shkodranëve kjenë në nivelin e duhun, por në mundësitë e kufizueme të 
kohës, e vetmja zgjidhje mbetej ajo e vendosjes së tyne në zonat e lira të 
lagjeve periferike të qytetit. 

Drejt qendrës munden ‘’të çanin” vetëm njato familje të pakta që 
zotënonin sasi të konsiderueshme parash. Një nga këto familje qe edhe 
familja Bebeziqi, e cila u vendos mâ parë në lagjen Zdrale e ma vonë në 
Parrucë, ku hapi dhe nji dyqan të pasun artikujsh ushqimorë dhe me emën 
në sferën tregtare. Ky fakt i dha dorë me u afru me familjet tradicionale 
qytetare dhe me kriju lidhje martesore, tuj lehtësu integrim të shpejtë në 
mjedisin e zgjedhun shkodran.

Paranteza e mâsipërme qartëson njenin nga kushtet vendimtare që 
mundësuen dërgimin e djaloshit Bebeziqi për me marrë arsimin e mesëm e 
të naltë në Vjenë, njena prej metropoleve elitare të Evropës. 

Krahas gjendjes së mirë ekonomike të familjes, përcaktuese ishte dhe 
tendenca e saj pozitive e përparimtare për një shkollim sa mâ të plotë të 
fëmijëve; që ndërthyrej me traditën e shëndoshë të mbarë fisit, përfshi dhe 
ata jashtë kufinit. Ky vlerësim për shkollim merr nota të reja po të kishim 
parasysh nivelin dhe mundësinë e kohës, shumë skeptike dhe refraktare 
për dërgimin e fëmijëve në shkolla jashtë vendi. Kuptohet qe faktori i tretë 
e vendimtar ka kenë vetë i interesuemi me të dhanat vetjake dhe etjen e 
madhe për dije. Shkollimi i mesëm dhe ai i naltë përfshijnë vitet 1918-1934, 
një qëndrim 16-vjeçar në mjedisin vjenez la gjurmë të pashlyeshme në 
plazmimin intelektual dhe shpirtënor të këtij djaloshi shkodran. Si nxënës 
i shkollës së mesme kreu degën klasike, ndërsa në shkollën e naltë ndoqi 
degën e filologjisë dhe qe student i preferuem i të mirënjohunit Norbert 
Jokl, tezat dhe argumentet shkencore të të cilit mbi historinë e gjuhës dhe 
të kulturës sonë, të bazueme në trashigiminë ilire, ishin edhe në themelet e 
studimeve të mavonshme të vetë Bebeziqit. Me sugjerimet e rekomandimet 
e vetë albanologut, Bebeziqi zbriti në vendbanimet arbëreshe të Italisë për 
të studiu në vend letërsinë e tyne çka i dha landën e duhun me realizu 
të parin transliterim të Milosao-s, punim i botuem në revistën‘’Shqipëria 
e Re” e Konstancës, në fund të viteve 20. Ky shkrim u përfshi edhe në 
antologjinë ‘’Bota shqiptare”, të Filip Fishtës, hartu për shkollat e mesme. 
Tuj plotësu kuadrin e marrëdhënieve me Joklin, shtojmë se letërkëmbimi 
midis tyne ka kenë i rregullt derisa e lejuan rrethanat, por që fatkeqësisht 
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âsht zhdukun, bashkë me materiale të tjera të rândësishme, gjatë bastisjeve 
nga ana e ish- sigurimit famëkeq.

Data 1.11.1921, shënjon një ngjarje jo të zakonshme në jetën e 
Bebeziqit: asht data e themelimit të bibliotekës të tij personale “Ilyria”, kur 
ai ishte 16 vjeç! E që prej asaj ditë, biblioteka rritej e pasunohej nga ditë 
në ditë, tuj u bâ një vlerë e mirëfilltë kulturore, mbasi në atë u grumbulluen 
të gjitha veprat e studimet albanologjike të kohës; gjithë botimet shqipe 
dhe për Shqipërinë; gjithë periodikët, që nga ‘’Albania” e Konicës; 
revistat e periudhës së pavarësisë, deri në vitet’40, organe ku Bebeziqi 
nuk mbeti vetëm lexues e studiues, por ishte edhe një bashkëpunëtor i 
njohun i tyne për periudhën 1920-44. Një fond i pasun i kësaj biblioteke 
ishte dhe koleksioni i hartave për Shqipërinë Etnike, shoqënu dhe në 
studimet e komentet e kushtu padrejtësisë së madhe të viti1913. Vitet e 
nxehta politike në Shqipërinë e viteve 1923-24, nuk e lanë indifferent tuj 
e rreshtu atë në anën e opozitës, çka e manifestoi me debate publike në 
shtypin e kohës, veçanërisht atij jashtë vendi. Nën ndikimin e mjedisit 
studentorë e intelektual vjenez, Bebeziqi shfaqet një përkrahës i vendosun 
i ideve republikane dhe i mendimit liberal-demokrat. Fuqizimi i lëvizjes 
social-demokrate në Europë e në Austri e afroi me sloganet socialiste për 
mirëqenie dhe drejtësi. Sigurisht në modelet evropiane të një socializmi 
modern, pa dhunë e gjak, ai gjente vetveten. Një pozicion i tillë politik atij 
i kushtoi shtrenjtë në planin material, sepse qeveria shqiptare ia ndërpreu 
bursën e studimit, tuj e vu në listën e personave ‘’non grata”, dhe tuj ja ndalu 
hymjen në Shqipëri. Një masë e tillë ekstreme e detyroi të gjente rrugë 
të reja mbijetese dhe këto ia siguroi bashkëpunimi me gazetat shqiptare 
jashtë vendit, ose me organet e shtypit gjerman, italian, rumun etj. 

Problematika e shkrimeve të tija lidhej me fusha të ndryshme, si ato 
karakter social-politik, të letërsisë, gjuhës, historisë, por dhe filozofisë.

Në vitin 1934 u amnistua nga qeveria shqiptare dhe u kthye në atdhe. 
Në fillim u emënua profesor në “Teknikumin e Tiranës”, e ma pas në 
“Tregtaren e Vlorës”, d.m.th.në vitet 1936-39. Qe në ditët e para të pushtimit, 
zani i tij i mospajtimit me gjendjen e re kje i dukshëm, por protesta e tij 
kje dhanë e fuqishme, kur nga Vlora erdhi në Tiranë enkas për me marrë 
pjesë në manifestimin antifashist mbajtun pranë vorrit të Naim Frashërit, 
tuj u bâ një ndër figurat kryesore të atij mitingu. Agjentura fashiste “s’ia 
ndante sytë”, kupa u mbush” kur grisi flamurin fashist në Korçë, kështu që 
u arrestu dhe u internu në ishullin famëkeq të Ventotenes(Itali)me të tjerë 
atdhetarë si Tahir Dizdari etj. Në këtë kamp u miqësu me antifashistin 
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italian Sandro Pertini, ma vonë president i Italisë, një lidhje që u ruajt për 
vite të tjera.

Me mbarimin e internimit u kthye në atdhe dhe u vendos në Pejë, për 
me dhanë mësime të gjuhës shqipe për bijtë e bijat e vllazënve, të etun për 
shkollim. Në vjeshtën e vitit 1943, në Shqipëri ishte kriju një situate e re 
me ikjen e pushtuesit Italian dhe zavendësimin e tij prej gjermanëve. Ndaj 
pushtuesve të rinj kishte qëndrime të ndryshme: “ishin pushtues”, ”nuk 
ishin të tillë”, ishin miq. I shqetësuem, si gjithmonë për fatin e kombit në 
ato ditë dramatike, në nëntorin e atij viti do të kthehej në Tiranë dhe do 
të mbante një fjalim të pjekun që u mirëprit nga auditori për argumentet 
që solli. Prania e gjermanëve në vendin tonë do të sillte komplikacione të 
damshme pas luftë, prandaj duhej shmangë çdo bashkëpunim me ta, sikurse 
duhej të evitohej vëllavrasja dhe të punohej për bashkëpunimnë dobi të 
grumbullimit të forcave të përbashkëta për t’u përgatitër ushtarakisht për 
mbrojtjen e trevave etnike, një shqetësim i përhershëm i tij. Ithtari i madh i 
kulturës gjermane nuk e honepste aspak nazizmin dhe këtë e manifestonte, 
prandaj Gestapoja, ndonëse vonoi, nuk harroi: në vjeshtën e vitit 1944 u 
arrestu dhe u internu. Falë disa rrethanave, arriti me shpëtu kryt dhe iku prej 
Shkodrës për t’u strehu në Tiranë. Në ditët e para të atij ‘’çlirimi”efimer, 
miqtë e tij tiranas, që e kishin fshehun nga agjentët e nazizmit, u banë 
dëshmitarë të një paradoksi: ata duhej t’a fshihnin përsëri, sepse, në rrugë 
konfidenciale, ishin informu se po ndiqej, tashmë si ”ish-spiun nazist”(?!) 
Falë solidaritetit dhe guximit të dashamirësve ‘’Tironas”ai i shpëtoi 
eleminimit për herë të dytë, sepse atë fund vjeshte, Tirana përjetoi ditë 
të përgjakshme; shumë intelektualë dhe nacionalistë të pafajshëm, pa 
asnjë lloj gjyqi, ranë nën bataret e partizanëve “çlirimtarë”! A thu një larje 
hesapesh “ala 4 Shkurti” i po atij viti!

Në fillim të vitit 1945 u vendos në shtëpinë e vjehrrit të vet, ish-oficerit 
të naltë, Ibrahim Shpuza, në Durrës, por pushtetarët komunistë nuk e pane 
të udhës t’i besonin shkollimin e brezit të ri një arsimtari të elitës, një 
intelektuali shumë planesh, sepse i tremeshin personalitetit të tij që i kishte 
e bâ për vedi dikur auditorët e mjediseve të mësimdhënies së gjimnazeve 
kryesore të vendit.

Kështu u detyru me bâ një zgjidhje të mençme por praktike: me shitë 
libra, paisje e mjete mësimore në dyqanin që i vuni në dispozicion miku 
i tij i ngushtë, Skënder Luarasi, në mënyrë që të përballonte jetesën por 
që edhe të mos shkëputej nga vokacioni i tij, e njeheri ideali i tij. Intelekti 
dhe kultura e tij vazhdonin të rrezatonin dashuni për të vërtetën dhe të 
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bukurën.Ishte ky dyqan që e vuni në kontakt me intelektualët dhe studentët 
duurrsakë, tuj u bâ pike referimi, e një lloj miniklubi kulturor për një 
kategori qytetarësh të zgjedhun. Ndër ‘’klientët” e zakonshëm radhiteshin 
personalitete të nivelit të naltë, si: Vinçens Prendushi, Hafiz Ali Korça, 
të Arshi Pipa, Preng Kaçinari, Skënder Çela e Beqir Çela etj., (të gjithë 
ma vonë, viktima të diktaturës e njëkohësisht, “Martira të Demokracisë”). 
Mes tyne ishte edhe ish-deputeti kosovar i viteve 1920-24 dhe 1945-46, 
Ibrahim Gjakova. Krahas temave për letërsinë, gjuhën, historinë, filozofinë 
dhe kulturën, trajtoheshin edhe temat e ditës, veçanarisht ajo e emigrantëve 
kosovarë, të cilët i kishin shpëtu masakrës së Tivarit. Simpatitë e vjetra për 
social-demokracitë perëndimore e nxitën Bebeziqin me formu ‘’Grupin 
socialist”, së bashku me shkodranin Nush Radovani dhe disa të rinj, njeni 
prej të cilëve ishte dekonspirues. Ky fakt, si dhe fakti tjetër I abstenimit 
në mënyrë demonstrative në zgjedhjet e 2 Dhjetorit 1945, nën shprehjen 
‘’justifikuese” se ‘’…pjesëmarrja në zgjedhje nuk është e detyrueshme 
‘’, e mbyllën rrjetën që i kishte endun me kohë ish- Sigurimi. U gjykua 
dhe u dënua politikisht me 7 vjet heqje lirie dhe konfiskim pasurie. Para 
trupit gjykues ai mbajti një qëndrim dinjitoz dhe burrëror tuj dënu botnisht 
regjimet totalitare që nuk respektojnë të drejtat dhe liritë e njeriut. Këtë 
qëndrim dinjitoz ai e mbajti edhe para Mehmet Shehut, që e provokoi gjatë 
një vizite në burg.

Pas burgut, u vendos në Shkodër ku arriti të punësohej pranë 
bibliotekës së qytetit. Qënia e tij në këtë bibliotekë i bante nder institucionit 
dhe njëheri i sillte shërbim të vyer e shumë të kualifikuem profesionalisht 
lexuesve dhe studiuesve, tuj pasë parasysh bagazhin e tij intelektual dhe 
eksperiencen e pasun në punën me librin. Jo vetëm kultura e tij e gjanë, 
por edhe profesionalizmi naltë dhe përkushtimi maksimal në punë ishin 
karakteristikë e personalitëtit të tij. 

Përkujtimi dhe homazhi për figurën e ndritun të prof. Bebeziqit, 
le të jetë pjesë e “borxhit”që Shkodra i detyrohet, nderimit të veprës 
së një personaliteti që një jetë të tanë e vuni në shërbim të kulturës, një 
intelektuali me përmasa shumëdimesionale dhe njëheri një punonjësi 
model të bibliotekes, personifikim “par exellence” i tij.

Për ndihmën e dhanë në fushën e arsimit, në vitin 1993 iu akordu 
titulli i naltë “Mësues i Popullit”, (pas vdekjes). 

Tuj pasë parasysh përmasat e tija edhe në fusha të tjera të kulturës 
nuk asht e tepërt të sugjerohej se me ndonjë akt të thjeshtë simbolik- 
administrative mund të shlyhej një pjesë tjetër e detyrimit moral të 
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shoqënisë ndaj kujtimit të tij. Kështu për shëmbull mund t’i vihej emni 
ndonji reparti të vetë bibliotekës ku punoi, e pse jo edhe ndonjë reparti 
të Bibliotekës së Universitetit ‘’Luigj Gurakuqi” (le të mos harrojmë 
16 vite shkollim e diplomim në Vjenë). Në mbështetje të sugjerimit të 
masipërm po i referohem edhe një artikulli të publicistit të mirënjohur, 
Besnik Dizdari, titullu: “Pse qe i madh Izet Bebeziqi”, botue në vitin 1994, 
ku midis argumenteve të rradhituna, bante pjesë dhe vlerësimi brilant i 
albanologut të njohun italian, G. Petrotta në librin : “Popolo, lingua e 
litteratura albanese” për prof. Bebeziqin që e cilësonte: “..një ndër pendat 
më të fuqishme të Europës”.

Për kontributin e tij në fushën e kulturës nuk duhet harruar se CV-në 
e tij e pasunon dhe përkushtimi i tij plot profesionalizëm për sistemimin 
shkencor të arshivës të Katedrales së Shkodrës, punë me interes të veçantë 
historik e kulturor.

Përmes veprave të thjeshta le ti japim mirënjohjen e brezave bijve të 
shquem të këtij kombi.
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WILLY GJON KAMSI 
(1926-2017)

Ka lindë në Bari (Itali) më 17 dhetuer 1926 
dhe âsht sht pagëzue në Bazalikën e Shën Pjetrit 
në Romë. Rrjedh nga familja e Engjëllorëve 
të Drishtit, përfaqësues i shquem i së cilës ka 
kenë Arqipeshkvi i Durrësit Pal Engjëlli, autor 
i të parit dokument të gjuhës shqipe, Formulës 
së Pagëzimit (1462). I ati Gjon Kamsi, ka 
qenë bashëkpunëtor i Luigj Gurakuqit, Anëtar 
i Këshillit Kontruellues, Këshilltar i Bankës 
Kombëtare dhe autor shkrimesh të shumta 
me karakter ekonomik, ndërsa ungji i tij Kolë 
Kamsi âsht dallue si studiues i botës arbreshe 
dhe folklorist. 

Willy Kamsi ka ndjekë shkollën fillore dhe të mesmet në qytetin e 
lindjes në “Insituti, De Cagno Abbrescia” të drejtuem pre Etënve Jezuitë.
Mbas kthimit të familjes në Atdhé, me 1943, tue qenë të mbylluna shkollat, 
endè student, në vitin 1944, nën drejtimin e Prof. Filip Fishtës, studiues i 
shquem, ka punue përkohësisht në Bibliotekën e Institutit të Studimeve 
Shqiptare në Tiranë. Në vjetin 1948 merr maturën në Gjimnazin e Tiranës. 

Me 1953, mbas pushtimit komunist, si ka ndollë edhe për familje 
të tjera shkodrane me banim në Tiranë, edhe familja e tij dëbohet dhe 
dërgohet në Shkodër. Në fillim ka punue përkohësisht e vullnetarisht në 
bibliotekën e qytetit dhe mâ vonë në zyrën teknike të Bashkisë Shkodrës, 
ku vijoi punën deri më 1963. Në këtë vit emnohet përgjegjës i Bibliotekës 
së Institutit të Lartë Pedagogjik të Shkodrës. Në këtë detyrë ka vijue deri 
në vjetin 1990, gjatë 27 vjetëve. Rrit fondin e kësaj biblioteka nga 10.000 
vëllimet fillestare në 120.000 libra dhe koleksione revistash, tue krijue 
njëkohësisht prej themelit nji fond albano-balkonologjik që endé sot, mbas 
Bibliotekës Kombtare mbahet ndër mâ të mirët në Shqipni, me libra të 
blemë kryesiht nga familjet katolike të Shkodrës.

N’atë kohë ndjek studimet e larta dhe merr diplomën në histori-
gjeografi në vjetin 1975.

Mbas shëmbjes së regjimit komunist me Dekret të Presidentit 
të Republikës së Shqipnisë, dr. Sali Berisha, emnohet Ambasador i 
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jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë pranë Selisë së 
Shenjtë. Âsht i pari Ambasador, mbasi shteti Shqiptar që kurr nuk ka pasë 
marrëdhanie diplomatike me Selinë e Shejtë . Këto vendosen për herë të 
parë në vjetin 1991. Letrat kredenciale i paraqet me 22 prill 1993, tre ditë 
para Vizitës së Atit të Shenjtë në Shqipni (15.IV. 1993). Në këtë detyrë 
qëndron deri në dhetorin e vjetit 1946.

Qysh në moshë të rè âsht marrë me studime albanologjike. Më 1960-
1961 ka drejtue punimet restauruese konservative në Kështjellës mesjetare 
të Shkodrës. Ka marrë pjesë në mënyrë aktive në gjurmime arkeologjike 
e në studimin e monumenteve, sidomos mesjetare si dhe në konferenca, 
simpoziume e mbledhje të tjera me karakter shkencor historik. Studimet 
e tija janë të botueme në revista të ndryshme si të Tiranës ashtu edhe të 
Shkodrës: Studime gjuhësore (Tiranë), Monumentet ( Tiranë), Buletini 
Shkencor (Shkodër), Kumtari i Muzeut (Shkodër) Phoenix (Shkodër), 
“Shkodra ndër shekuj” (Shkodër) dhe botime të tjera. Ka përkthye vepra 
të ndryshme albanologjike nga italishtja, frëngjishtja, e anglishtja. Ndër to 
ka gati për shtyp prej Imzot Ernesto COZZI tri studime në lidhje me fiset 
shqiptare, gjakmarrjen dhe gruen shqiptare, prej Gorrit T.A.GOSLINGA 
Holandezët në Shqipni

Më 1999 merr pjesë në Simpoziumin e 2-të parasinodal (11-14 janar 
1999) kushtue “Krishtit burim i nji kulture së ré për Europën në prak të 
mijëvjeçarit të tretë” tue qenë moderator m’atë rasë në njenin ndër sesionet. 
Kurse më 2205 në Kuvendin Ndërkombëtar të mbajtun në Universitetin 
e Napolit “L’ Orientale” paraqitet me kumtesën: Thirrja e krishtenë dhe 
europiane e Gjergj Kastriotit Skanderbegut

Ka punuar në part time në rindërtimin e bibliotekës albano-
balkanologjike “Át Zef Valentini S.J. të Institutit të Studimeve të Larta 
të Filozofisë e Toeologjisë pranë Seminarit Ndërdioqezan Shqiptar në 
Shkodër.

Ishte mbajtës i tri dekoratave: 1. MEDALJA “NAIM FRASHËRI” 
për merita pune në fushën e bibliotekave (1987); 2. KALORËS I KRYQIT 
TË MADH TË URDHNIT TË SHËN GREGORIT TË MADH të cilin 
ia ka dhënë më 1995 Shêjtnia e Tij Papa Gjon Pali II, mbas dy vjetve 
veprimtarie diplomatike. 3.KALORËS I URDHNIT TË HYLLIT TË 
SOLIDARITETIT ITALIAN. dhënë prej Presidentit të Republikës s’Italisë 
Carlo Azeglio Ciampi (2005).

Willy GJON KAMSI, vdiq në Shkodër në mesnatën e 24 janarit 2017, 
kur sapo kishte mbushë 90- vjetë jete. 




