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P

ërkundër mendimit
të rrënjosur sot, për
ar miqësinë shek
ullore mes serbëve
dhe shqiptarëve, burimet dokumentare nga e kaluara
tregojnë se serbët dhe shqiptarët nuk i kanë parë marrëdhëniet e tyre në shekuj si
problematike, prandaj nuk
mund të flitet për ndonjë diskurs koherent antishqiptar
apo antiserb para gjysmës së
dytë të shekullit XIX. Ky pohim meriton një shpjegim më
të gjerë. Librat si Ballkani
imagjinar (1997) i Maria
Todorovës, apo Evropa e

Egër (2004) i Bozhidar Jezernikut
(Bo•idar Jezernik) ofrojnë shembuj me bollëk të diskursit ballkanist nga mesi i shekullit XVI
deri më sot. Termi ballkanizëm
është, siç dihet, i afërt me konceptin e orientalizmit nga Eduard
Said (Edward Said). Maria Todorova e përkufizon atë si një diskurs që gjeneron apo krijon stereotipe për Ballkanin dhe si politikë e lidhur në mënyrë organike
më atë diskurs. Kështu, Ballkani shpesh paraqitet në mënyrë
stereotipike si “sinonim ndaj
asaj që është fisnore, e prapambetur, primitive dhe barbare”
(Todorova, 2006, 47). Për më
tepër, këto percpetime negative
të popujve ballkanikë mund të

përfshijnë edhe të kaluarën më të
thellë, siç ndodh për shembull me
interpretimin e përbuzjes që autorët bizantinë shfaqin ndaj zakoneve “barbare” të sundimtarëve nouveau riches serbë
dhe bullgarë, çka lidhet gjenealogjikisht me autorët grekë të
vjetër dhe përshkrimet e tyre të
thrakasve dhe banorëve të tjerë
johelenë ballkanikë si barbarë.
Shkurt, ndërkohë që ky ballkanizëm i jashtëm i ka rrënjët
thellë në të kaluarën, ballkanizmi i brendshëm serbo-shqiptar paraqet një derivat relativisht të vonshëm të tij.
Para shekullit XIX serbët e arsimuar janë interesuar pak për
shqiptarët, dhe rrjedhimisht in-

for matat që mund të gjenden
për ta në burimet serbe të asaj
kohe janë shumë të pakta. Është indikative, për shembull, që
shqiptarët nuk luajnë rol të
rëndësishëm as në dy shënimet
programore të nacionalizmit
serb, Serbët të gjithë e kudo ku
janë e Vuk Karaxhiqit (që u shkrua më 1836 dhe u botua më 1849)
dhe Naçertanije e Ilija Garashaninit, të shkruar në vitin 1844.
Në paragrafin hyrës të Serbët të
gjithë e kudo ku janë, Karaxhiqi niset nga qëndrimi se të gjithë
folësit e dialektit shtokav duhet
të konsiderohen serbë, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për
ortodoksë, katolikë apo myslimanë. Ai më pas përmend terri-

toret ku jetojnë serbët, por me
keqardhje konstaton se nuk ekzistojnë shënimet për serbët shqiptarë dhe maqedonas:
Pikërisht ende nuk dihet deri
ku ka serbë në Arnauti dhe në
Maqedoni. Unë në Cetinë (në Mal
të Zi) kam biseduar me dy njerëz
nga Dibra, të cilët më tregonin
se andej ka shumë fshatra “serbe”, nëpër të cilat flitet serbisht
ashtu si e kanë folur edhe ata,
d.m.th mes serbishtes dhe bullgarishtes, por megjithatë më afër
serbishtes se sa bullgarishtes.
(Karaxhic, 1849, 1)
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I

lija Garashanini e shkroi
Naçertanijen si një doku
ment sekret me qëllim që të
përcaktonte strategjinë për
politikën e ardhshme të jashtme
të Serbisë dhe zgjerimet e saj territoriale. Garashanini ëndërronte të
ripërtërinte perandoritë mesjetare
serbe, por në fakt ai nxori shënimet
konkrete dhe planet për Bosnjen
dhe Hercegovinën, Malin e Zi dhe
Hungarinë jugore; me fjalë të tjera,
ai i njihte ato vise të cilat asokohe
gjendeshin në përbërjen e atëhershme të Serbisë, Malit të Zi dhe
monarkisë së Habsburgëve, ndërsa duket qartë se hapësirat në jug
të kufijve të Serbisë së atëhershme,
që i përkisnin shteteve mesjetare
serbe, ishin të panjohura për të.1
Shqiptarët përmenden në këtë dokument vetëm një herë, në kontekstin e rekomandimeve të tij për
forcimin e lidhjeve me malazezët
dhe shqiptarët e veriut të Shqipërisë, të cilët ai i quan çelës për
kalimin drejt detit Adriatik (Lushiæ, 1993, 181). Kjo gjë duket mjaft
modeste krahasuar me politikën e
mëvonshme serbe, në të cilën Kosova dhe shqiptarët fitojnë një rol
më të rëndësishëm, nëse jo edhe
qendror.
Për më tepër, edhe në kuadër të
këtyre referencave gjithsesi
modeste për shqiptarët, të dy autorët tregojnë respekt për ta si heronj. Garashanin thekson shpirtin
luftarak të banorëve të Malit të Zi
dhe Shqipërisë veriore (“shpirti
luftarak i banorëve të tyre”) si një
faktor të përshtatshëm, të cilin
Serbia duhet ta shfrytëzojë
ndërkohë që vendos ndikimin e vet
mbi ta. Karaxhiqi, nga ana e tij, i
lavdëron shqiptarët, sepse tregojnë solidaritet ndaj bashkëkombasve të vet pa dallim feje dhe
bashkarisht paraqiten kundër serbëve, të cilëve u mungon ky solidaritet.2
Mungesa e informatave për shqiptarët në këtë periudhë nuk është befasuese – në Serbinë e asaj
kohe njohuritë për popullin fqinj
nën sundimin osman ishin shumë
të pakta. Është treguese, për shembull, që shkrimtarët e fillimit të
shekullit XIX kanë ditur shumë
pak madje edhe për malazezët, të
cilët i konsiderojnë serbë më të
mirë për shkak të rezistencës së
tyre të vazhdueshme ndaj pushtetit Osman dhe pavarësisë, të cilën
ata gëzonin de facto, nëse jo edhe
de jure, në viset e tyre malore. Kështu, për shembull, babai i kulturës
moderne serbe, Vuk Karaxhiqi, në
Fjalorin e tij të parë të gjuhës së
folur serbe, të botuar në vitin 1818,
e përshkruan kryeqytetin malazez
Cetinën si lum dhe rajon. Në po të
njëjtin vit, Lukijan Mushicki
(Lukijan Mušicki), poeti kryesor

Shqiptari si hero, i afërm dhe
mik në diskursin heroik serb
të shekujve XVIII dhe XIX
serb i asaj periudhe, botoi odën e
tij të njohur kushtuar serbëve me
të mëdhenj të kohës, ndërsa më
vonë shpjegoi se nuk e përfshiu në
të Petar Petroviqin e I-rë,
Njegoshin, sepse asokohe nuk ka
ditur asgjë për të (Zukoviæ, 1988,
11-12). Nëse marrim parasysh se
atë vit, më 1818, Petari i I-rë ishte
në pushtet në Mal të Zi për tashmë
35 vite, kjo gjë flet qartë për njohuritë tejet modeste madje edhe për
Malin e Zi të asaj kohe, dhe vetëm
konfirmon edhe një herë fjalët e
mëparshme të Karaxhiqit për mosnjohje të plotë të viseve në jug të
banuara kryesisht me shqiptarë.

Bashkëjetesa
dhe lidhja
Dositej Obradoviqi ka lënë
njërën prej dëshmive më të hershme për shqiptarët në letërsinë
serbe. I lindur në Hungarinë e
atëhershme më 1739, Obradoviqi si
djalosh hyri në manastirin Hopovo, në Frushka Gorë, me qëllimin
që të bëhet murg. Por, shpejt ai u
njoh me idetë e përparuara, e braktisi manastirin dhe për disa dekada udhëtoi nëpër gjithë Ballkanin
dhe Evropën Perëndimore. Në mesin e kujtimeve nga udhëtimet e
shumta, të cilat i përmblodhi dhe
botoi në veprën Jetë dhe shtegtime
në vitin 1783, Obradoviqi evokon
edhe kujtimin “për atë komb trim
dhe ato vise të bukura” të cilat i
njohu gjatë qëndrimit në mesin e
shqiptarëve në afërsi të Gjirokastrës, në Shqipërinë jugore më 1769:
Sa mirë ishte për mua që prej të
njëjtëve Albanezë të dëgjoj se flasin: “Kush e sundon Serbinë, atë e
duam dhe ne si sundimtar tonin
ta njohim, sepse mbretërit e serbëve ishin edhe tanët”. Jo larg nga
Hor mova gjindet një fushë e
bukur, të cilën Albanezët e quajnë
thjesht “lepazhita”. I pyes, çka do
të thotë kjo, “nuk e dimë”, më
thonë, “ky është emri i fushës”. E
kur ua shpjegoj unë, duke ju thënë
se kjo është një fjalë serbe, “more
murg”, më përgjigjen, “mos u habit nga kjo; ne me serbët një gjini e
fis kemi qenë në kohë të vjetra!”
(Obradoviæ, 1989, 182)
Kohët e fundit janë shfaqur disa
interpretues, të cilët përpiqen ta
paraqesin Obradoviqin si nacionalist serb, dhe natyrisht ata këtë
pjesë nga shkrimi do ta kishin
hidhur poshtë si jo të besueshëm

(Anzuloviæ, 1999, 73). Sido që të jetë,
në këtë kontekst dëshmia e Obradoviqit është e vlefshme sepse tregon se ai në këtë vepër, me një
frymë konsekuente përparimtare,
shprehet se shqiptarët meritojnë
edukim dhe arsimim dhe se janë
popull trim, i cili popullon vise të
bukura e ka prejardhje të përbashkët me serbët.
Kjo dëshmi e hershme për Shqipërinë jugore është e rrallë.
Shumë më tepër informata për shqiptarët do të hasim në shkrimet e
malazezëve apo për Malin e Zi, duke
marrë parasysh se përgjatë një
shekulli e më tepër, figura më e
theksuar shqiptare ishte figura e
malësorit që popullon zonat e
kufitare me malazezët – që asokohe konsideroheshin kryesisht serbë – të cilat përfshijnë Shqipërinë
e sotme veriore dhe luginën e
Zetës.
Historitë më të hershme
malazeze janë dy shënime relativisht të shkurta të përgatitura për

oborrin mbretëror rus (apo të porositura nga oborri):
Nuk do të lë rastin këtu pa përmendur edhe popullin trim që jeton rreth nesh, e që sot i takon rajonit turk, ndërsa më parë ka qenë
nën sundimin e dukëve të Zetës dhe
Malit të Zi: pikërisht hasi i
Mërkojeviqëve dhe Bijello Polje,
njejt edhe popujt tjerë që përreth
jetojnë dhe që janë për nga natyra
luftarakë, e gjinden deri tek lumi
Drin, e ai lum Drini e ndan
Dukatën e Zetës dhe Shqipërinë.
As këta popuj nuk janë tërësisht
nën sundimin turk, sikur që janë
popujt e tjerë.
Vasilije Petroviq Njegosh (Vasilije Petroviæ Njegoš), Historia e
Malit të Zi (1754)
(Ìiliæ, 1997, 25)
Malazezët – provincat e ndryshme dhe popujt kufitarë sllavoserbë – në vete numërojnë: Kuçët,
Bratonozhiqët, Vasojeviqët e

Dositelj Obradoviç për shqiptarët
Sa mirë ishte për mua që prej të njëjtëve Albanezë të dëgjoj se flasin:
“Kush e sundon Serbinë, atë e duam dhe ne si sundimtar tonin ta njohim,
sepse mbretërit e serbëve ishin edhe tanët”. Jo larg nga Hormova gjindet
një fushë e bukur, të cilën Albanezët e quajnë thjesht “lepazhita”. I pyes,
çka do të thotë kjo, “nuk e dimë”, më thonë, “ky është emri i fushës”. E
kur ua shpjegoj unë, duke ju thënë se kjo është një fjalë serbe, “more
murg”, më përgjigjen, “mos u habit nga kjo; ne me serbët një gjini e fis
kemi qenë në kohë të vjetra!”

epërm dhe të poshtëm, Piperët,
Rovçanët, Moraçanët, Bjelopavliqët, ortodoskët e popullit serb e
që janë në fakt subjekte turke. Në
të njejtën mënyrë ata në vete llogarisin edhe katolikët: Hotët, Klimentët, Grudët, Tuzët, Shkrivalët,
Huzët, Maltezët, Kastratët dhe të
tjerët, që për nga numri i tejkalojnë
malazezët.
Jovan Stefanoviq Baleviq (Jovan Stefanoviæ Baleviæ), Përshkrim i shkurtër historikogjeografik i Malit të Zi
(Baleviæ 1757)
Dy pohimet kanë ngjashmëri të
caktuara. Të parin e ka bërë vlladika Vasilije Petroviq Njegosh,
kushëriri i shkrimtarit shumë më
të njohur të mëvonshëm serbomalazez, Njegoshit (Petar Petroviqi II) nga vëllazëria cetinase e
Petroviqëve, e cila me shekuj ka
mbajtur pushtetin fetar dhe njëkohësisht politik tek malazezët. Si
duket, vlladika Vasilije e ka shkruar këtë histori për oborrin rus, i
udhëhequr nga motivet dinastike
e politike, si dhe nga dhe dëshira
për të zgjuar interesimin e Rusisë
së madhe për çështjet e Malit të Zi.
Është e mundur që për këto arsye
në historinë e vet nuk e përmend
në mënyrë eksplicite që njerëzit në
jug të malazezëve janë shqiptarë
dhe katolikë, meqë kjo nuk përputhet tërësisht në narrativën për
misionin rus mes vëllezërve
ortodoksë nën zgjedhën turke.
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ër ata që jetojnë në shekul
lin e XXI dhe sidomos
pjesën e pakultivuar duket
se urrejtja serbe për shqiptarët
është e madhe dhe ka qenë e tillë
në të gjitha kohërat. Por ky konstatim nuk është i vërtetë gjithnjë. Një mori studiuesish nga të
dy vendet kanë treguar një situatë krejt të ndryshme, ku një nga
studiuesit e brezit të sotëm, Pavloviç mëton se paraqitjet negative të shqiptarëve bëhen krye-

Por, për këtë ai e thekson se këto
vise para turqve ishin nën sundimin e fisnikëve malazezë gjë që,
supozojmë, duhet të afir mojë
rëndësinë dhe rolin e Malit të Zi si
dhe të tijin personalisht në rajon.
Por derisa, siç e shohim, disa elemente të përshkrimit të tij është e
mundur të problematizohen si
shprehje e pretendimeve të caktuara politike, duket e qartë se vlladika nuk ka kurrafarë interesash
të veçanta për t’i përshkruar fqinjët shqiptarë si “popull trim… prej
natyrës luftarak”, të cilin turqit
nuk nuk e kanë pushtuar deri në
fund dhe në këtë duhet parë një
shprehje e respektit të sinqertë
ndaj shqiptarëve dhe heroizmit të
tyre.
Pohimi i dytë nga Përshkrimi i
shkurtër historiko-gjeografik i
Malit të Zi të cilin e ka përpiluar,
sërish për oborrin rus, Jovan Stefanoviq Baleviq (Jovan Stefanoviæ
Baleviæ), doktori i parë malazez i
shkencave filozofike me origjinë
nga vëllazëria Bratonozhiq. Edhe
pse përmban vetëm 18 pjesë të shkurtëra, ky shënim është me
rëndësi sepse vjen nga një autor i
cili nuk është vlladikë e as nga linja sundimtare si Vasilije Petroviqi. Sipas të gjitha gjasave ai ka prejardhje modeste, ndaj është më e
besueshme që pikërisht tek ai të
gjejmë këndvështrimet e popullatës lokale mbi fqinjët dhe botën
përreth, sesa tek shënimi i parë, të
cilin e përgatiti personi, i cili ishte
de jure kreu fetar, por de facto sundimtari malazez. Për dallim nga
vlladika Vasilije, Baleviqi në
mënyrë eksplicite përmend emrat
e “popujve” që jetojnë në këtë rajon, dhe të gjitha ato përputhen me
fiset serbo-malazeze dhe shqiptare
të vërtetuara historikisht.3
Edhe me më tepër rëndësi në
këtë kontekst është fakti që Baleviqi praktikisht i paraqet shqiptarët
katolikë si të afërm të malazezëve,
të cilët i “llogarisin ndër të vetët”.
Një numër burimesh të mëvonshme e konfirmojnë këtë traditë
lokale. Në mesin e shekullit XIX,
në Shkodër, Johan Georg von Han
shënoi mes shqiptarëve traditën
për gjashtë vëllezërit si themeltarë
të fiseve Piper, Kuç, Hot, Bonkeq,
Vasojeviq dhe Krasniq, prej të
cilëve tre janë serbo-malazeze, e tre
shqiptare. Disa dekada pas tij, të
njëjtën traditë e shënoi, por në
mesin e malazezëve, udhëpërshkruesi serb Spiridon Gopçeviq (Spiridon Gopèeviæ). Nga fundi i shekullit XIX, mesa duket, mes
malazezëve dhe mes shqiptarëve
gjithnjë e më e popullarizuar është tradita për pesë vëllezër – Vasën,
Krasën, Ozrën, Pipën, dhe Otën,
themeltarë të fiseve Vasojeviq,
Krasniq, Ozriniq, Piper dhe Otë
(tre fise malazeze dy fise shqiptare). Kësaj i duhen shtuar edhe

Shqiptarët, të parë nga serbët
sisht më të pranishme gjatë fundit
të shekullit të XIX. Deri më atëherë
dhe sidomos në dy shekujt
paraardhës të dy palët e trajtojnë
me shumë respekt njëri-tjetrin.
Shqiptarët janë të pranishëm të
rregullt në ngjarjen më të madhe
që lidhet me shugurimin e primatit të kishës serbe në Pejë sepse
ata janë edhe mbrojtësit fizikë,
moralë të objektit me tagër dhe
nga perandoria osmane. Por

rrëfimet për prejardhjen e përbashkët shqiptaro-serbe të Kuçëve, si
dhe të vëllazërive të tjera të shumëta malazeze dhe shqiptaro-veriore.
Shkurt, edhe pse numri i saktë dhe
emrat e vëllezërve dhe fiseve ndryshon në burimet e ndryshme, përtej
dyshimit është se një numër
domethënës i fiseve malazeze dhe
shqiptare ka ruajtur rrëfimin për
prejardhjen e vet të përbashkët
nga i njëjti paraardhës, si dhe tradita të tjera për afërsinë e
ndërsjellë sipas gjakut.4
Së fundi, Historia e Malit të Zi,
të cilën më 1835 e shkroi Sima Milutinoviq Sarajlia (Sima Milutinoviæ Sarajlia), poet romantik i
cili me vite ka qëndruar në Mal të
Zi, ofron pamje nga martesat e
përziera mes malazezëve dhe shqiptarëve (Milutinoviæ 1997).
Duke përshkruar priftërinjtë
malazezë nga e kaluara, Millutinoviqi veçon një vlladikë i cili:
shërbimin e veçantë e bëri ashtu që Serbizmin jo të vogël e zgjoi
dhe provoi, sepse i ktheu drejt
hyjnisë lindore Kuçët, Bratonozhiqët dhe Drekaloviqët nga
feja romake, në të cilën ata u joshën
nga priftërinjtë arbanasë, me të
cilët kufizohen dhe martohen, por
tani më mençur: sipas mësimit dhe
betimit të të njëjtit vlladikë ata sot
marrin prej tyre nuse, por atyre të
vetat nuk ua japin …

ndërkohë etnografë dhe historianë, që rrahin tokat tona në shekujt e shkuar rreshtojnë konsiderata pozitive të dyanshme. Nga
ana e serbëve ato shtohen për shkak të mundësive më të mëdha sa
i përket mundësisë së shprehjes.
Interesant është se sistemi i
njëjtë shoqëror familjar dhe zakonet e afërta, që vlerësojnë mbi
të gjitha vlerat patriarkale, bën
që serbët dhe shqiptarët të kenë

(Milutinoviæ, 1997, 34)
Duket qartë, se si përfaqësues
tipik i romantizmit kombëtar serb,
Milutinoviqi është kundër kësaj
praktike
të
martesës
së
malazezeve me shqiptarët. Por,
shënimi i tij është i vlefshëm sepse
tregon që tradicionalisht martesat
mes dy popujve kanë qenë të zakonshme, e madje edhe që priftërinjve ortodoksë u është dashur të
ndërhyjnë në përpjekje për ta çrrënjosur këtë traditë. Në këtë shkëmbim martesor nuk ka asgjë të
çuditshme – meqë disa fise konsideroheshin të afërta mes vete dhe i
respektonin fiset tjera si heroike e
të ndershme, me dëshirë e vullnet
miqësoheshin me përfaqësues të
vëllazërive dhe familjeve të dalluara.5
Kleri është përpjekur të çrrënjosë edhe zakonin e vëllazërimit të
ndërsjelltë mes malazezve dhe shqiptarëve, që u dukej në mospajtim
me dogmën krishtere. Veç kësaj,
termi serb dhe sllav pobratim ,
pothuaj është i njejtë me atë verishqiptar probatim, për dallim nga
jugu i Shqipërisë ku për vëllaun e
gjakut thuhet vëllam (për këtë dhe
shkëmbimet tjera linguistike mes
gjuhës serbe dhe asaj shqiptare,
shih: Stanishiq, 1995). Vëllazërimi,
në esencë, paraqet formalizimin
ritual të miqësisë mes dy meshkujve, e cila më pas konsiderohet

Mark Milani për shqiptarët
Zakonet e arbanasëve nuk janë të njohura për njerëzit tanë, që janë pak
më larg prej tyre; andaj dhe u duket disave se ata janë të ashpër e të egër,
më shumë se popujt tjerë, ndërsa mua nuk më duket se është kështu… e
unë mund të përmend edhe pak nga zakonet e tanishme, që mua më
pëlqejnë… arbanasi, në çdo sulm të fuqisë, mbeti në vete i pandryshuar, e
as i shpërbërë, veç me një gjuhë të vjetër dhe pushkën me të cilën u lind.
Kjo çon në mendime se ka diçka në atë popull ma të mirë dhe ma të
qëndrueshme se te tjerët… (fq. 135)
Kemi parë sa shumë ai popull duron, ndërsa e don sinqeritetin, sa larg
mbërrinë fuqia e tij mendore. E respekton vëllazërinë, miqësinë, mikpritjen dhe të tjerat, të vogla e të mëdha… (143).

një vetëdije ngjashmërie.
Autorët e historisë mundohen të
gjejnë lidhje në dekadat e fundit
të shekullit XIX, kur ka një ndryshim perceptimi për shqiptarët.
Arsyeja kryesore është Kriza
Lindore e viteve 1875-1878,
ndërkohë dhe intensifikimi i
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare,
dobësimit të pushtetit osman dhe
pretendimeve territoriale të të dy
grupeve etnike në lidhje me ter-

si afri familjare. Ndërsa Kisha
Ortodokse Serbe pak a shumë e ka
toleruar këtë zakon tradicional, në
disa raste duke e lejuar madje të
bëhet në kishë, zyrtarët katolikë
në Shqipëri janë përpjekur, ç’është
e vërteta pa sukses, që ta ndalojnë
(Karad•iæ, 1852, 512). Për dallim
nga kleri katolik, i cili këto zakone
i paraqet në dritë negative, burimet lokale ofrojnë shembuj të
numërt të vëllazërive dhe kumbarive mes serbëve/malazezve dhe
shqiptarëve të dalluar. Marko Milanov, vojvoda malazez dhe heroi
më i madh i kohës së vet, në Shembuj të njerëzisë dhe trimërisë këtë
zakon e përshkruan si shumë pozitiv:
Vëllazërimi atëbotë ka kryer
shumë shërbime në këto vise. Janë
vëllazëruar njerëz të mirë. Me këtë
janë afruar dhe e kanë forcuar njëri
tjetrin, dhe përmes vëllazërimit më
lehtë i kanë dalë përballë të keqes,
e së mirës i kanë qëndruar në ndihmë. Vëllazërimi atëbotë shumë
është vlerësuar dhe njerëzit i ka
afruar. Shqiptarët edhe sot mendojnë se më afër është i vëllami se
sa vëllai, sepse vëllai është prej
babës e nënës, e vëllami është prej
Zotit dhe dashurisë hyjnore, prandaj dhe ata më parë do ngrehnin
armën për të marrë hak për të vëllazëruarin se sa për vëllain.
(Miljanov, 1907, 2).
Udhëtarë dhe etnografë të hershëm përshkruajnë edhe zakone të
tjera të ngjashme tek serbomalazezët dhe shqiptarët, siç janë
mikpritja e theksuar dhe kodi
trimëror-etik, të cilin ata e emërtojnë me emra të ndryshëm si
èojstvo, rz apo besa. Të gjitha këto
janë mënyra të rregullimit të marrëdhënieve të ndërsjellta mes bashkësive të ndryshme, madje edhe
kur ato janë në gjendje konflikti
me njëra-tjetrën, si• janë fiset shqiptare dhe malazeze, tek të cilët

ritorin e sotëm të Kosovës dhe
Metohisë/Dukagjinit dhe Shqipërisë veriore, nga Pavloviç.
Gjithçka do marrë zjarr në prag
të luftërave ballkanike të viteve
1912 dhe 1913, ku shqiptarët identifikohen me turqit. Më pas,
ndoshta është e tepërt të trajtohet si temë sepse urrejtja është
e madhe dhe ushqehet nga
shumë të interesuar që u pëlqen
kjo lloj gjendje.

konfliktet mes fiseve dhe brenda
fisit janë fenomen i përditshëm.
Këto ngjashmëri bien në sy
veçanërisht nëse krahasohen dy
vëzhgimet më gjithpërfshirëse të
zakoneve juridike tradicionale të
malazezve dhe shqiptarëve, të cilat
janë Koleksioni i Baltazar Bogishiqit (Bogišiæ, 2004) dhe Kanuni i
Lekë Dukagjinit i shqiptarëve (Kanuni i Lekë Dukagjinit, shih:
Gjeçovi, 1986), për çka shkruajnë
një mori autorësh (Pupovci, 1968;
Gjeçovi, 1986; Lukoviæ, 2003). Kështu, ekzistojnë shumë rrëfime shqiptare dhe serbo-malazeze për zot
shtëpish që kanë pranuar në
konak të ikurin dhe e kanë mbrojtur madje edhe me çmimin e jetës
së vet. Këta njerëz janë bërë objekt
i admirimit dhe heronj të tregimeve dhe këngëve në traditat e tyre
lokale, sepse zakoni i mikpritjes
urdhëron që secili që hyn në shtëpi duhet të pritet mirë dhe të mbrohet, madje edhe nëse është fjala për
armikun më të madh, të cilin përndryshe e zë gjakmarrja (shih: Miljanov, 1901; Miljanov, 1907). Së fundi, edhe pse sot në mesin e serbëve
është e përhapur bindja se festa
fetare sllava është një traditë
vetëm serbe, shënimet tregojnë se
edhe në Shqipërinë veriore ajo është festuar, bile me të njejtin emër
sikur edhe te serbët. Studiuesit
kanë konstatuar se numri më i
madh i vëllazërive malazeze të cilat,
sipas gojëdhënave e kanë prejardhjen e tyre nga Shqipëria veriore, e festojnë Shën Nikollën, si të
gjithë malësorët, apo fiset e Shqipërisë veriore dhe të Zetës. Për
më tepër, edhe përpjekjet sistematike që të çrrënjoset festa e Ditës
së Shën Nikollës në mesin e shqiptarëve të islamizuar kanë pasur vetëm sukses të pjesshëm
(Vukmanoviæ, 1974).
Shkurt, burimet e hershme të
shkruara deri në mesin e shekullit XIX ofrojnë shembuj të shumtë
për respekt dhe bashkëpunim të
ndërsjellë mes serbo-malazezve dhe
malësorve shqiptarë dhe i përshkruajnë ata si të ngjashëm e të
afërm në shumë aspekte. Natyrisht, do të ishte e tepruar që në bazë
të këtyre burimeve të nxirret
konkluzioni se nuk ka pasur kurrfarë armiqësish apo konfliktesh
mes popullatës serbe dhe asaj shqiptare, sidomos nëse merret parasysh se në shoqëritë fisnore të Ballkanit Qendror mes familjeve,
fiseve apo klaneve të caktuara këto
ishin një fenomen i zakonshëm.
Megjithatë, konsideroj se tekstet
e përmendura tregojnë që serbët
dhe shqiptarët në këtë periudhë
nuk i kanë perceptuar marrëdhëniet e veta kryesisht përmes termave
të armiqësisë dhe mosdurimit të
ndërsjellë.
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“Tri zemrat
trimërore” të
Musës: mar
rëdhënimarrëdhëniet serbo-shqiptare
në traditën gojore
epike
Shqyrtimi i marrëdhënieve serbo-shqiptare nga e kaluara do të
ishte jo i plotë nëse aty nuk do të
përfshinim edhe traditën gojore.
Deri në shekullin XX, pjesa më e
madhe e popullatës ka qenë analfabete, ndaj është pikërisht tradita gojore ajo që paraqet vendin më
të mirë për studimin e perceptimeve të botës së thjeshtë, të paarsimuar, e cila këngët e veta gojore
i ka kaluar si një krijesë kolektive
nga njëra gjeneratë në tjetrën. Do
të përqëndrohem këtu në këngën
“klasike” gojore epike serbe për
Marko Kraljeviqin dhe Musa Kesexhinë. E konsideroj atë si një
shembull ilustrues për këtë arsye:
folkloristët bashkëkohorë pajtohen se shoqëritë në të cilat jeton
tradita gojore, praktikojnë shumë
rrëfime, por si rregull kujdesen sidomos për disa prej tyre të cilat
për nga vëllimi dhe ndërlikueshmëria i tejkalojnë të tjerat dhe
kanë një status të veçantë shoqëror (Martin, 2005, 9; Foley, 2004,
185). Në mesin e malësorëve, një
status i tillë i privilegjuar i takonte këngëve dhe rrëfimeve heroike,
të cilat përcilleshin kryesisht nga
meshkujt dhe përshkruanin beteja e vepra të famshme të heronjve
të dalluar nga shekuj të hershëm,
e kaluara më e afërt, apo edhe nga
tashmja. Për shkak se përshkruante bëmat trimërore të kolektivit, epika heroike zuri një vend të
dalluar në programet e nacionalistëve romantikë të shekullit XIX,
ndërkohë që në kohët më të reja
është kritikuar si burim i stereotipeve dhe paragjykimeve. Edhe pse
epika ballkanike dhe epika në
përgjithësi nuk janë të privuara
aspak nga tendenca antagoniste
dhe luftarako-nacionaliste, duhet
pasur parasysh se ato po ashtu
ofrojnë edhe shembuj të jashtëzakonshëm poetikë të trimërisë,
nderit dhe njerëzisë.
I zhgënjyer për shkak se pas
nëntë vitesh shërbimi besnik te
sulltani nuk ka marrë kurrfarë
page, arbanasi (shqiptari) Musa
vendos të bëhet kaçak, mposht
përfaqësues të ndryshëm të perandorisë dhe më në fund fton për dyluftim edhe vetë sulltanin. Sulltani nuk ka një trim të tillë që do
të mund ta dërgonte në vend të
vetes, ndaj vendos të lirojë nga
burgimi Marko Kraljeviqin, nëse
ky pranon që të luftojë në emrin e
sulltanit. Marko e pranon ofertën,
rimëkëmbet disa muaj përmes
mënyrës së njohur të tij të ngrënies
së mishit të qengjit dhe pirjes së
verës, shkon në mejdan dhe e vret
Musën.
Kjo këngë na kujton vetëm
sipërfaqësisht rrëfimin tipik se si
trimi “ynë” vret trimin e “juaj/të
atyre/të huaj”. Elemente qenësore
të trajtimit poetik të këtij motivi
janë disa ambivalenca që këngën
e bëjnë aq të vlerësuar dhe relevante për kuptimin e traditës së
marrëdhënieve serbo-shqiptare.
Domethënë, edhe pse Marko është serb, thënë më saktë trimi më i
madh serb, këngëtari tregon sim-
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pati ndaj shqiptarit Musa, çka është rezultat i afërsisë së pozicioneve shoqërore mes mjedisit patriarkal serb, në të cilin këndohej kjo
këngë, e atij që përfaqëson Musa
Kesexhiu. Në këtë kuptim, është
karakteristike përgjigja e Musës
ndaj kërkesës së Markos, që t’i largohet nga udha:
Se unë nuk nënshtrohem prej
teje
Megjithëse je lindur nga një
mbretëreshë
Në çardak e mbi dyshekun e
butë i veshur në mëndafsh safi
Mbështjellë me rripa të artë
Rritur me mjaltë e sheqer
Mua më lindi shqiptarja e ashpër
Mes dhenve në tokën e ftohtë
Më mbështolli me rrobën e zezë
Më lidhi me degë ferrash
Më rriti me qull tërshëre
Dhe më është lutur për një
premtim
Të mos i hap rrugën askujt.

qiptar. Heroi shqiptar në fakt në
kuptimin social është i afërt për
këngëtarin dhe mjedisin e tij, sepse
është rritur në bjeshkë dhe është
mësuar me skamjen, e megjithatë
është i prirur ndaj idealeve të nderit dhe trimërisë. Për më tepër, kënga serbe në fakt e paraqet Musën
si më të fuqishëm dhe trim më të
madh madje edhe se vetë heroi kombëtar Marko Kraljeviqi.
Është e nevojshme të nxirren
në pah dhe mund të gjenden edhe
variante shqiptare të kësaj kënge,
për shembull mund të përmendim
shkurt këngën “Kapedan Muja
dhe Marko Kraljeviqi” (shih:
Miæoviæ, 1981, 68-73). Marko plagoset rëndë në pritë nga Muja e
Halili dhe atij i duhen plot shtatë
vite që të rimëkëmbet nga plagët e
marra. Pasi shërohet më në fund,

Shpata jonë të keqen e mundi.
(Milovic, 1981, 73)
Këto paralele mes epikës serbe
dhe asaj shqiptare në asnjë
mënyrë nuk paraqesin raste të
izoluara dhe një numër hulumtimesh ka treguar se ka ngjashmëri dhe ndikime të ndërsjellta
mes traditës gojore të sllavëve të
jugut dhe asaj të shqiptarëve
(Skëndi, 1954; Miæoviæ, 1981;
Medenica, 1974; Halili, 2012; Sivaèki, 2013). Për më tepër, disa nga
këngëtarët gojorë ballkanikë me
zë, si Salih Uglanini, kanë qenë
dygjuhësh dhe kishin repertor të
pasur të këngëve epike që i këndonin në të dy gjuhët (Lord, 2000, xv;
Kolsti, 1990), ndërsa kjo dygjuhësi
dikur – e cila në masë të caktuar

(Karad•iæ, 1845, 407; Loë, 1922,
129)
Kështu, nga njëra anë, për
këngëtarin dhe dëgjuesit e tij Marko gjithsesi është i afërt si trimi
ynë dhe një princ mesjetar serb.
Nga ana tjetër, edhe Musa është,
siç e shohim, po ashtu i afërt dhe i
yni në kuptimin social, sepse malësorët shpesh kanë jetuar në varfëri
dhe uri, por i kanë çmuar shumë
idealet heroike, gjë që në këtë
këngë nuk përfaqësohet nga Marko, të cilin e ka rritur mbretëresha në dyshek, por pikërisht nga
Musa, i biri i “shqiptares së ashpër”, i rritur “mes “dhenve në

prej fillimit të shekullit të kaluar
deri në ditët e sotme.

Kur
ur,, pra, u bënë
serbët dhe
shqiptarët ar
miq?
armiq?
Siç u theksua, para viteve 70- të
të shekullit XIX perceptimi i shqiptarëve në kulturën serbe kryesisht i takonte llojit të shkrimeve,
që mund të përshkruhen si një diskurs heroik – shqiptarët paraqiteshin si luftëtarë trima, të mirë
dhe shumë të afërt dhe/apo në
afërsi me malazezët, me të cilët
shpesh ishin në aleancë kundër
turqve.
Hulumtimi i thellë i prejardhjes
së diskursit të armiqësisë ndaj
shqiptarëve i tejkalon kornizat e
këtij artikulli. Megjithatë, nuk
është e vështirë të identifikohen
disa nga arsyet që sollën diskontinuitetin në paraqitjen e shqiptarëve në kulturën serbe në
çerekun e fundit të shekullit XIX.
Kriza e madhe e Lindjes e viteve
1875-1878 solli ndryshime të
mëdha, si njohja ndërkombëtare
e Serbisë së pavarur, dalja në dritë
e lëvizjes kombëtare shqiptare,
dobësimi i pushtetit osman në Ballkan dhe forcimi i pretendimeve
serbe në territoret e Kosovës dhe
Metohisë së sotme dhe Shqipërisë
veriore. Këto procese kanë
ndikuar shumë në perceptimin e
shqiptarëve në kulturën serbe të
asaj kohe. Kongresi i Berlinit i vitit
1878 paraqet një ngjarje traumatizuese për serbët, të cilët u zunë të
papërgatitur nga protektorati
austro-hungarez mbi Bosnjen dhe

Shqiptari si hero, i afërm dhe
mik në diskursin heroik serb
të shekujve XVIII dhe XIX
tokën e ftohtë”. Pra, kënga
madhëron të dy trimat.
Po aq ambivalent është edhe
fundi i famshëm i këngës – gjatë
dyluftimit të dy trimat shfaqin
fuqi të mbinatyrshme dhe asnjëri
nuk mund ta mposhtë tjetrin. Më
në fund, pasi i kanë thyer të gjitha
armët dhe janë përballur në mundje me orë të tëra, Musa e rrëzon
Markon dhe i ulet në gjoks. Në atë
moment, Marko thërret në ndihmë zanën e malit, dhe kur ajo
shfaqet nëpër re, Musa e humbet
vëmendjen për një moment. Marko e shfrytëzon këtë rast, nxjerr
thikat e fshehura dhe e pret
Musën “prej uçkuri deri në fytin e
bardhë”. Por, duke parë se Musa
ka në gjoks tri zemra trimi dhe
kur e kupton, se e ka fituar mejdanin me pabesi, Marko me lot në sy
thotë vargjet e pendesës:
I mjeri unë o Zot i mëshirshëm,
paskam vra një më të mirë se vetja!
(Karad•iæ, 1845, 410)
Shkurt, kjo këngë tregon një
respekt të madh të këngëtarit dhe
traditës së tij gojore si për trimin
serb ashtu edhe për trimin sh-

Marko e fton Mujën në dyluftim,
por zanat e malit ndërhyjnë dhe e
parandalojnë përballjen mes tyre
dhe i pajtojnë duke u thënë se të
dy janë njësoj të fuqishëm. Marko
e Muja vëllazërohen dhe e festojnë
vëllazërimin së pari në shtëpinë e
Mujës e më pas edhe në atë të Markos.
Vargjet
për mbyllëse,
shënojnë miqësinë e tyre:
Kurrë më nuk u ndanë,
Zoti gjithmonë u ndihmoi,

ekziston edhe sot (Halili 2012) –
ka qenë karakteristikë e
këngëtarëve nga rajoni i Sanxhakut.

Krijimi i ar
miqësisë
armiqësisë
Kjo porosi pajtuese nga kënga
shqiptare do të paraqiste një përfundim të përshtatshëm të rrëfimit për miqësinë tracionale dhe
bashkëpunimin mes serbëve dhe
shqiptarëve, po të mos vinin pas
saj një seri konfliktesh dhe dhune

Hercegovinën, të cilën e konsideronin territor që duhet t’i bashkangjitej shtetit serb. Serbia u
gjend papritmas e rrethuar në tri
anë nga monarkia austro-hungareze dhe intelektualët serbë
nisën të vajtojnë për shkak të këtij
fakti, duke e përjetuar këtë gjendje si burgim dhe ngulfatje. Siç do
të shkruante Jovan Cvijiq (Jovan
Cvijiæ), Serbia u bë “një vend gati
i rrethuar e ne u bëmë një popull i
arrestuar”, çka i shtynte njëkohësisht intelektualët serbë të deklaronin se Serbia duhet të marrë
frymë, duhet të zgjerojë mushkëritë që të mund të mbijetojë
(Cvijiæ, 2000, 165; Mirdita, 1966).
Në rrethana të tilla, figura e
malësorit trim, të afërmit tonë dhe
aleatit kundër turqve, zbehet gjithnjë e më tepër. Në vend të saj në
diskursin shkencor, shtypin dhe
në arsimim (shih punimet e Ana
Petrov, Milan Millkoviqit dhe Aleksandar Iliqit në këtë koleksion)
shqiptarët gjithnjë e më fuqishëm
identifikohen me shqiptarët myslimanë të Kosovës, të paraqitur si
aleatë të turqve dhe torturues të
serbëve të Kosovës të mbetur të
paktë në numër, të cilët, thënë me
fjalët e autorit të një libri mësimor
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(Tucoviæ, 1946, 116)

Konkluzione: lindja
e “shqiptarizmit”

tejet të përdorur në atë periudhë,
“I bënë të këqija më të mëdha serbëve se sa vetë turqit” (Joviæ, 1886,
91). Vetëm disa dekada pas pohimit të përmendur të Karaxhiqit se
“pikërisht ende nuk dihet deri ku
ka serbë në Arnauti dhe në Maqedoni”, gazetat dhe revistat serbe
botojnë udhëpërshkrime të shumta për Kosovën, të cilat si rregull
përqëndrohen në përmendoret
mesjetare serbe dhe brutalitetin
shqiptar ndaj serbëve të mbetur
aty (Atanasovski 2014, dhe kontributi i tij në këtë botim). Në këtë
periudhë është krijuar edhe
emërtimi “Serbia e vjetër”, i cili në
esencë paraqet një koncept gjeopolitik të lidhur përafërsisht me
territorin e sotëm të Kosovës dhe
Maqedoninë veriore. Serbia e
vjetër përfshinte territorin që serbët e konsideronin të vetin bazuar
në të drejtën historike, pa marrë
parasysh popullatën shumicë shqiptare që e popullonte (Trifunoviæ, 2015). Shkurt, para dhe
gjatë luftërave ballkanike, tendencat antishqiptare rriten dhe
shndërrohen në një propagandë të
vërtetë mediatike, duke arritur
kulmin me disa monografi “akademike” që ishin haptazi raciste
për shqiptarët (shih: Milkoviæ,
2013, dhe punimet e Vladan Jovanoviqit dhe Milan Millkoviqit
në këtë koleksion). Kështu shqiptarët, që për kohë të gjatë janë
parë si heronj në kulturën serbe,
gjithnjë e më tepër paraqiten me
terma siç janë “tërbim”, “egërsi”
dhe “gjakpirës” (Simiæ, 1904;
Had•i-Vasiljeviæ, 1906; Oraovac,
1913; Ðorðeviæ, 1913; Protiæ, 1913;
për një vështrim të përmbledhur
të këtyre veprave, shih: Milosavljeviæ, 2002).

Riafir
mimi i
Riafirmimi
diskursit të miqësisë
Meqë qëllimi i këtij shkrimi është që të riafirmojë zërat e miqësisë
dhe respektimit, në fund të kësaj
analize dua të theksoj përpjekjet
e dy personaliteteve të rëndësishme publike serbe të cilët, secili në mënyrën e vet, iu kundërvunë histerisë antishqiptare, që
përfshiu shoqërinë dhe mediat serbe në fund të shekullit XIX dhe
fillim të shekullit XX.
I pari prej tyre është Marko
Milanov, një personalitet i shquar,
i lindur në fisin malazez Kuç rreth
vitit 1830. Sipas mendimit të bashkëkohasve të tij, Milanovi ishte
trimi më i madh i kohës së vet dhe
atë e lavdëronin dhe respektonin
si Kuçët e serbo-malazezët e tjerë,

ashtu edhe shqiptarët. Milanovi
mësoi shkrim-lexim vetëm në
pleqëri, për shkak të dëshirës që
të shënojë, dhe kështu të ruajë për
pasardhësit, historinë, këngët dhe
zakonet e fisit të vet dhe fiseve fqinje. Në dy librat e botuara rreth
vitit 1900, Milanovi i lartëson shqiptarët si heronj të mëdhenj dhe
njerëz të ndershëm. Kështu, në
veprën e tij më të njohur, koleksionin e tregimeve heroike të titulluar Shembuj të njerëzisë dhe
trimërisë , gati një të tretën e
përzgjedhjes prej 70 shembujsh më
të ndritur të heroizmit dhe fisnikërisë, e paraqesin veprat fisnike të trimave shqiptarë.
Në fillim të shekullit XX, Milanovi botoi po ashtu edhe librin
Jeta dhe zakonet e shqiptarëve,
në të cilin në mënyrë eksplicite
bën të ditur synimin e tij për t’iu
kundërvënë mendimit asokohe
tashmë të përhapur se shqiptarët
janë të pacivilizuar:

Fillimi i armiqësisë

Zakonet e arbanasëve nuk
janë të njohura për njerëzit tanë,
që janë pak më larg prej tyre; andaj dhe u duket disave se ata janë
të ashpër e të egër, më shumë se
popujt tjerë, ndërsa mua nuk më
duket se është kështu… e unë
mund të përmend edhe pak nga
zakonet e tanishme, që mua më
pëlqejnë… arbanasi, në çdo sulm
të fuqisë, mbeti në vete i pandryshuar, e as i shpërbërë, veç me një
gjuhë të vjetër dhe pushkën me të
cilën u lind. Kjo çon në mendime se
ka diçka në atë popull ma të mirë
dhe ma të qëndrueshme se te tjerët…
(fq. 135)
Kemi parë sa shumë ai popull duron, ndërsa e don sinqeritetin, sa larg
mbërrinë fuqia e tij mendore. E respekton vëllazërinë, miqësinë, mikpritjen
dhe të tjerat, të vogla e të mëdha… (143).

tikon politikën e jashtme serbe si
pushtuese. Tucoviqi konsideronte
se një sjellje e tillë domosdoshmërisht çon në disfatë dhe profetizoi se
ajo shkakton shumë viktima dhe
se në të ardhmen do të shkaktojë
edhe më shumë. Fjalët e Tucoviqit,
për fat të keq, as sot nuk e kanë
humbur aktualitetin:

(Miljanov, 1907, 1, 20)
Ndërkohë që Marko Milanovi ishte besnik i traditës heroike dhe trim i
llojit të vjetër, Dimitrije Tucoviqi
(Dimitrije Tucoviæ) gjysmë shekulli më i ri ishte personalitet modern,
i arsimuar në Perëndim dhe njëri
nga ithtarët e parë dhe më të
zëshëm të ideve socialiste në Serbi.
Tucoviqi ishte i tmerruar nga histeria antishqiptare e intelektualëve
dhe mediave serbe, e posaçërisht
nga krimet e kryera kundër popullatës shqiptare gjatë luftërave ballkanike të viteve 1912 dhe 1913. Ndaj
ai, në fillim të vitit 1914, botoi librin
Serbia dhe Shqipëria: një kontribut
për kritikën e politikës pushtuese
të borgjezisë serbe, në të cilin kri-

Hulumtimi i thellë i prejardhjes
së diskursit të armiqësisë ndaj
shqiptarëve i tejkalon kornizat e
këtij artikulli. Megjithatë, nuk
është e vështirë të identifikohen
disa nga arsyet që sollën
diskontinuitetin në paraqitjen e
shqiptarëve në kulturën serbe
në çerekun e fundit të shekullit
XIX. Kriza e madhe e Lindjes e
viteve 1875-1878 solli ndryshime të mëdha, si njohja
ndërkombëtare e Serbisë së
pavarur, dalja në dritë e lëvizjes
kombëtare shqiptare, dobësimi i
pushtetit osman në Ballkan dhe
forcimi i pretendimeve serbe në
territoret e Kosovës dhe
Metohisë së sotme dhe Shqipërisë veriore. Këto procese
kanë ndikuar shumë në perceptimin e shqiptarëve në kulturën
serbe të asaj kohe.

Sot është bërë shumë e rrezikshme që të predikohet për nevojën
e punës së përbashkët me arbanasit. Në garën fatale për të arsyetuar
një politikë të mbrapshtë të borgjezisë, shtypi ka krijuar për arbanasit
një kullë mendimesh të pavërteta
dhe tendencioze, ndërsa politika
pushtuese e Serbisë me metodat e veta
barbare është u desht që arbanasit
t’i mbushë me një urrejtje të thellë
ndaj nesh…

Këto dy zëra në një mënyrë
mishërojnë esencën e argumentimit tim – njëri përfaqëson vlerat dhe
virtytet e vjetra, duke afirmuar atë
më të mirën, që mund të ofrojë shoqëria tradicionale ballkanike. Tjetri
promovon bashkëpunimin ballkanik dhe lidhjen në baza të parimeve
socialdemokrate, duke ndjekur idealet politike evropiane më të përparuara e emancipuese të kohës së
vet. Në këtë kuptim, ata përfaqësojnë dy qasje principale me të cilat
mund të ndryshohet këndvështrimi i shqiptarëve në kulturën serbe,
i cili tashmë për një kohë të gjatë
mbart armiqësi dhe radikalizëm.
Duke u mbështetur në konceptin e ballkanizmit, të cilin Maria
Todorova e përshkruan si diskurs
që krijon stereotipe për Ballkanin,
dhe politikën e lidhur në mënyrë
organike me atë diskurs, si dhe artikulimin e tij të veçantë në kontekstin e analizës së Stefani Shvandner-Sivers (Schëandner-Sievers, 2004, 110-126), duket se është instruktive të përdoret termi “shqiptarizëm” për këtë diskurs që
posaçërisht fuqishëm paraqitet në
Serbi në prag të luftërave ballkanike dhe mbetet produktiv deri më sot
(për çka, mes tjerash, dëshmojnë
edhe tekstet në këtë koleksion)6.
Si formë apo nën-tip i ballkanizmit, shqiptarizmi mund të
perceptohet si një amalgam i: a) pohimit të së drejtës historike serbe
mbi territorin e Kosovës dhe Metohisë të bazuar në pronësinë e këtij
territori nga sundimtarë të shumtë
mesjetarë serbë dhe përmendore të
shumta fetare që ata i kanë ndërtuar; b) pohimeve humanitare për
spastrim të orkestruar etnik të serbëve nga Kosova nga ana e shqiptarëve, që veçanërisht u bënë më
të theksuara në dekadat para
luftërave ballkanike dhe nga vitet
80 të shekullit të kaluar deri sot; c)
pohimeve demografike sikur ato që
shqiptarët kanë nisur të popullojnë
territorin e Kosovës në numër më
domethënës vetëm pas migrimit të
madh të serbëve nga fundi i shekullit XVII dhe në gjysmën e parë të
shekullit XVIII, apo që serbët përbënin popullatën shumicë në Metohi deri vonë në shekullin XIX, dhe
se dëbimi i serbëve gjatë Luftës së
Dytë Botërore dhe pamundësimi i
kthimit të tyre nga pushteti komunist janë shkaktarët kryesorë të
mbizotërimit demografik të shqiptarëve ndaj serbëve në Kosovë.
Për mes afirmimit të këtyre
zërave brenda kulturës serbe dhe
asaj shqiptare që, si Marko Milanovi dhe Dimitrije Tucoviqi, insistojnë në afrinë dhe respektimin e

ndërsjelltë, do të konstituohej një
traditë tjetër, e cila përkundrejt diskursit aktual të armiqësisë do të
promovonte bashkëpunimin dhe
miqësinë. Një sipërmarrje e tillë do
të paraqiste një gjest të llojit të vet
dhe një akt performues të atyre serbëve dhe shqiptarëve që besojnë se
është koha të mos presim më që
Bashkimi Evropian t’i zgjidhë problemet tona dhe deri në pafundësi të
sponsorizojë aktivitetet tonë por që
për ndryshim, më në fund të provojmë që vetë të bëjmë diçka për
veten tonë.
Shënime
7
Në këtë kontekst është me rëndësi të theksohet se Garashanini e shkroi Naçertanijen në bazë të “Planit”
të Franc-Frantishek Zah (FranzFranciszek Zach), të cilin në Boegrad
e dërgoi Adam Çartorijski (Adam
Czartoryski), asokohe udhëheqës i
emigracionit polak. Zah synonte
bashkimin e forcave të sllavëve të
jugut kundër Austro-Hungarisë dhe
ky ishte qëllimi i vërtetë i Naçertanijes, ndaj dhe për këtë arsye Bosnja, Mali i Zi, Dalmacia dhe Hungaria
ishin në fokus të shkrimit, ndërsa Kosovës, Anamoravës dhe Maqedonisë,
si territore nën sundimin osman, u
kushtoi shumë më pak vëmendje. Për
krjimin e Naçertanijes, shih: Batakoviæ, 1994, 157-183.
2
Pohimi i Karaxhiqit, natyrisht,
nuk tregon gjendjen reale në terren
ku partikularizmi fisnor shqiptar dhe
gjakmarrja, sikur edhe tek malazezët
e asaj kohe, në fakt paraqisnin pengesë
për vendosjen e një rendi të qëndrueshëm dhe të rregulluar shoqëroro-politik, por më tepër referon
rolin simbolik që ai u jep shqiptarëve
si shembull për vetë-përcaktimin
politk dhe kombëtar të vetë serbëve.
3
Me fise, natyrisht, nuk duhet të
kuptohen fiset e amazonës të
gjahtarëve-mbledhës, por organizime
shoqërore tipike për bashkësitë malore të Ballkanit qëndror që merreshin me blegtori. Gjatë periudhës
së sundimit osman, një pjesë e madhe e popullatës së masivit dinarik në
esencë jetonte ende e ndarë në vëllazëri dhe fise, ndërsa osmanët i pranuan dhe i kodifikuan këto formacione shoqërore. Vëllazëritë e blegtorëve me lidhje gjaku u bashkuan
duke formuar fise, të cilat kontrollonin territoret e populluara
dhe në zotërimin e përbashkët të
tyre (Ðurðev 1984).
4
Për shënime më të detajuara
në këtë temë, shih p.sh. Barjaktaroviæ, 1991, 395-408.
5
Kjo praktikë e martesave të
përziera serbo-shqiptare është bajtur në viset malore deri në ditët
e sotme, për çka dëshmojnë edhe
hulumtimet antropologjike të Armanda Hysës (shih: Hysa, 2014;
Hysa, 2015, si dhe punimi i saj në
këtë koleksion).
6
Në këtë kuptim, analiza rudimentare e “shqiptarizmit” duhet
kuptuar para së gjithash si prolegomenë (parathënie) për shqyrtimet e ardhshme më të gjera të
diskursit të shqiptarizmit dhe
paralelin e tij “serbizmit”, që si
pikënisje do të kishte format e
ballkanizmit të internacionalizuar të Maria Todorovës (Todorova, 2006) dhe variacionin lokal
të orientalizmit “artificial” në interpretimin e Milica Bakiq-Hejdenit (Hayden, 1995). Rreth përdorimit
paraprak të termit shqiptarizëm në
kontekstin e ngjashëm, shih:
Schëandner-Sievers 2004, 110-126.

* Instituti për Filozofi dhe Teori
Shoqërore, Universiteti i Beogradit. Botuar në një version të plotë
për Poeteka
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POEZI

Nga Klara Buda
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jen për të parën herë në ital
isht vëllimi me poezi të
zgjedhura i poetit Jozef
Radi "Poesie scelte" (Poezi të
zgjedhura), Besa, 2017.
Poezitë janë përzgjedhur nga
librat "Muret e Muzgut" 1993,
"Kujtesa e Mjegulles" 2000 dhe "Fletorja e Vjeshtës"2011, përkthyer e
pajisur me shpjegime nga Gëzim
Hajdari, poet dhe njohës i poezisë
shqipe.
Vjen për të parën herë në italisht vëllimi me poezi të zgjedhura
i poetit Jozef Radi "Poesie scelte"
(Poezi të zgjedhura), Besa, 2017.
Poezitë janë përzgjedhur nga
librat "Muret e Muzgut" 1993,
"Kujtesa e Mjegulles" 2000 dhe "Fletorja e Vjeshtës"2011, përkthyer e
pajisur me shpjegime nga Gëzim
Hajdari, poet dhe njohës i poezisë
shqipe.

Intr
oK
oka Cha
peau
Intro
Koka
Chapeau
Ky vëllim përfaqsues i krijimitarisë poetike të Jozef Radit dëshmon si rrallë herë lirinë e munguar në kohë tragjike. Me një
frymë të re e moderne, me një
ndërthurje pozitive dhe me dashurinë si forcë mbijetese, poezia e
Radit mbetet mrekullisht e lirë
nga mllefi e urrejtja, megjithëse ka
trishtim.
Nuk ka si të jetë ndryshe në
vargjet e lirisë së pranguar, e antisocrealizmit.
Nga niveli i ndërgjegjësimit e
fuqia shprehëse ai imponohet ndër
më seriozët e periudhës post-totalitare, që duke eksperimentuar
edhe në dialekt të gegnishtes arrin të japë thelbin e tij. Sensibiliteti i tij poetik kundrejt lirisë të
munguar të kujton Migjenin dhe
Poemën e tij të Mjerimit.
Shëmtimi tek shprehet kaq
bukur në vargje, talenti i veçantë
nuk mund të mohohet.
Ky vëllim përfaqsues i krijimitarisë poetike të Jozef Radit bëhet
dëshmitar i lirisë së munguar në
kohë tragjike. Me një frymë të re e
moderne, me një ndërthurje pozitive e optimiste dhe me dashurinë
si forcë mbijetese, poezia e Radit
mbetet mrekullisht e lirë nga
mllefi e urrejtja. Vargjet e tij janë
poezi e lirisë së pranguar, e antisocirealizmit. Ai mbetet (imponohet ) ndër poetët më seriozët e periudhës post-komuniste, që duke
eksperimentuar edhe në dialekt të
gegnishtes arrin të japë thelbin e
tij. Sensibiliteti i tij poetik kundrejt lirisë të munguar është i tillë
që të për Migjenin dhe Poemën e
tij të Mjerimit.

Kampi i Sa
vrës
Savrës
vrës,,
Lushnjë,
Shqipëri, 1991
Bashkëkohës
dhe
bashkënxënes i Radit junior, Gëzim
Hajdari, e ka lexuar qysh herët
poezinë e tij, gjë që e bën
përzgjedhjen e këtij vëllimi të jetë

E diel 16 Korrik 2017

Vjen për të parën herë në italisht vëllimi me poezi të zgjedhura i poetit Jozef Radi "Poesie scelte" (Poezi të zgjedhura),
Besa, 2017. Poezitë janë përzgjedhur nga librat "Muret e Muzgut" 1993, "Kujtesa e Mjegullës" 2000 dhe "Fletorja e
Vjeshtës"2011, përkthyer e pajisur me shpjegime nga Gëzim Hajdari, poet dhe njohës i poezisë shqipe...

Jozef Radi dhe liria e
prangosur e brezit tonë!
përfaqsuese
dhe
me
një
domethënie të veçantë.
Poezitë e librit, ndjekin njëra
tjetrën si fragmente të një jete që
vështirë ta ndash me tituj, për faktin e pamohueshëm se çdo kapitull i saj e ka të pamundur të
konkuroje, me titullin e
madh,"tagline" e një jete: "koha
dhe vendi i lirisë së munguar", e
që eklipson çdo titull të nën kapitujve të tjerë.
Ajo që vlen të shënohet në këtë
vëllim dhe në krejt poezinë e Radit është shpirti i bukur dhe i
pacënuar i poetit; dashuria si
kriter dhe forcë për t'i mbijetuar
fatit. Edhe pse ky fat mund ta ketë
emrin: Savër, vend i lirisë së prangosur apo asaj që më lart e quajtëm: poezi e kohës dhe vendit të
lirisë së munguar!
Asnjë shenjë mllefi, dhe më
kryesorja asnjë shenjë urrejtje,
nuk ndjehet në poezinë e Radit. Në
kushtet e një adoleshence të kaluar në internim, të një rinie që regjimi e shëmtoi, mbijetesa e këtij
shpirti dhe kësaj poezsie, është
përveç se bëhet diçka e bukur, edhe
e rrallë. Ajo është provë, që liria
është një atribut që vjen nga brenda. Se liria si poezia nuk ndalen
dot me pranga edhe kur cinizmi i
"edukatorit", sekretar partie,
tingëllon si kërcënim vdekjeje
kundrejt Jozefit 16 të vjeçar:
"Vazhdo të shkruash! Disa poetë
janë bërë të famshëm edhe mbas
vdekjes!" siç do t'i thoshte profesori i tij i letërsisë M. N.! Por në
këndvështrimin e vuajtjes, Radit
edhe kur cinizmi i pushtetit bëheët
i hidhur, Radit kjo nuk i frymëzon
cinizëm., Ddhuna që pësone tij
nuk reflektohet në dhunë, ajo nuk
e mposht dot dashurinë e Radit
junior, sepse poezia e tij është
dashuri. Dashuri për një botë më
të mirë, dashuri për njeriun, pa
aspak urrejtje në kthim.
E këtu bastin e fitojnë, jo Radët
- babë e bir, por fryma e tyre. Se
përmendorja madhështore e diktatorit një ditë shëmbet... dhe ja
tek ngrihen vargjet e të vërtetës,
dhe nis e tjerret filozofia e humanes.
U shkel syrin kalimthi, gjithë
bashkëkohësve të mi politikanë
dhe jo, se s'ka rëndësi sa lart
ngjitet britma e tyre sot, e nëse i

Jozef Radi me familjen
transmetojnë njëzëri gjithë
televizionet në Tiranë, apo antenat digitale gjithandej në botë,
(perëndimi ka një shqisë e koeficent tjetër.) Kryesorja është: çfarë
i reziston kohës! Kështu vëllime
të tërë mercenarësh të pushtetit,
të shkruara nën komandë
s'munden kurrsesi të fshehin të
vërtetën, kjo është paradoksalja e
asaj kohe dhe kohës shpëtimtare!
(E nëse perifrazojmë një varg të
shkruar dikur nga poeti Ismail
Kadaresë, në poemën: Ku ti kërkoj
rrënjët e tua Parti: "e vërteta veç
vaditet në rrugën ku shkojnë shtërngatat..." e manipulimeve. )
Sensibiliteti poetik i Radit, për
kundrejt vuajtjes dhe kësaj lirie
të munguar është i tillë që të shtyn të kujtosh Migjenin dhe Poemën e tij të Mjerimit. Fletorja e
Vjeshtës, ndër të tjera, është edhe
vjeshta e trishtë e totalitarizmit,
të cilin Jozef Radi e piu si një kupë
dhimbjesh, me fund. Do të lindte
aty, do të ecte aty, do të dashuronte aty... ku të dashurit u tremben
yjeve, se u ngjajnë me çibukët e
sigurimsave që përgjojnë çdo
puthje të tyre…
"Rruga" e vetme që do të mbajë

Ky vëllim i Jozef Radit
Ky vëllim përfaqësues i krijimtarisë poetike të Jozef Radit dëshmon si
rrallë herë lirinë e munguar në kohë tragjike. Me një frymë të re e moderne,
me një ndërthurje pozitive dhe me dashurinë si forcë mbijetese, poezia e
Radit mbetet mrekullisht e lirë nga mllefi e urrejtja, megjithëse ka trishtim.
Nuk ka si të jetë ndryshe në vargjet e lirisë së pranguar, e anti-socrealizmit. Nga niveli i ndërgjegjësimit e fuqia shprehëse ai imponohet ndër më
seriozët e periudhës post-totalitare, që duke eksperimentuar edhe në
dialekt të gegnishtes arrin të japë thelbin e tij. Sensibiliteti i tij poetik
kundrejt lirisë së munguar të kujton Migjenin dhe Poemën e tij të Mjerimit.
Shëmtimi tek shprehet kaq bukur në vargje, talenti i veçantë nuk mund të
mohohet.

mend adoleshenca e tij është "rruga" e barakave. Por këto kujtime
ai nuk ka qejf t'i ruaj, ndaj ai i largon ato, dhe i ndalon që t'ia pushtojnë shpirtin duke i mbyllur në
"Kujtesën e Mjegullës", vëllimin e
tij të dytë me poezi.
Po ironia e fatit do të ishte këtu
e plotë.
Mënjanimi i intelektualit Lazer Radi nga jeta publike, bëri që
ai t'ua kushtojë fëmijëve gjithë
kohën e tij. Kështu Jozefi, do të
ketë shansin që barakën e tij ta
ndajë me një baba dhe edukator
të vyer, që do t'i mungonte shkollave më të mira, madje dhe Universitetit të Tiranës, pasi atje
mësohet letërsia e pagëzuar si
real-socializëm, që s'është tjetër
veçse prodhim i propagandës dhe
në opozitë me realizmin që jetojnë
Radët.

Këtu gjejmë edhe premisat që
ngrejnë poezinë e Jozef Radit në
një nivel të lartë ndërgjegjësimi
dhe shprehje artistike.
Fakti se ai jetoi në moshën më
të re, kur lind poezia, totalitarizmin më ekstrem të internimit.
Dhe pati një edukator shpirtlirë
e erudit si Lazër Radi, që i tregoi
hershëm një rrugë ndryshe nga
indoktrinimi që pësonte në shkollës.
Nuk dua, kurrsesi, të them se
për të kuptuar dhe shprehur mirë
totalitarizmin shqiptar duhet të
kesh bërë burg apo të kesh lindur në inter nim. Por ndoshta
është pak më lehtë të thurrësh
poezi kur jeta është e bukur, dhe
në internim mbeten poetë veç ata
që janë thellësisht të tillë.
Duhet thënë se premisat ku ka
lindur poezia e Jozef Radit, e kanë
ngritur atë, që në fillimet e saj, në
nivelin më të lartë të ndërgjegjësimit, të poezisë post- totalitare.
Vite më parë, të njëjtën ndjesi
dhe kënaqësi ma kishte dhënë
poezia e Luljeta Leshanakut,
edhe ajo fëmijë internimi.
Jozef Radi është pasardhës i
opozitës historike shqiptare, e
cila nëse nuk u shkatërrua fizikisht u shkatërrua intelektualisht,
pasi pasardhësve të saj iu refuzua
krejtësisht shkollimi. Por ndryshe nga pjesa dërmuese e kësaj
opozite, ai mbijetoi, jo vetëm intelektualisht, por, ia doli ta mbajë
shpirtin e tij të lirë nga urrejtja.
"Poezia sa asht dhimbje aq asht
edhe trazim i thellë! Nuk kam
dishrue nji shpirt qaraman,
përkundrazi edhe n'trishtimin
ma të thellë kam gjetë fillin e
shpresës dhe frymën e guximit...
Unë besoj te Dashnia, unë besoj
te e Mira dhe e Bukura. Këto janë
kollonat ku rrin poezia jeme", shprehet ai.
E ndërsa Jozef Radi flet dialektin e ngrohtë të Myzeqesë, poezia e tij shkruhet në gegnisht. "
Gegnishtja asht krahu ma i fuqishëm i shqipes", shprehet poeti
kur e pyesim pse kjo zgjedhje? dhe
shton: "po [ ka ardhë] edhe [si] nji
punë e thellë hulumtuese ndër
lexime mbi vepra të Fishtës, Koliqit, Haxhiademit, Harapit, Camajt, Pashkut, Shllakut dhe plot
tjerëve. Ishte si të thuesh nji pasunim i madh, çka solli për pasojë
nji fazë edhe ma reflektuese, e
cila m'shtyu me iu futë edhe do
eksperimentimeve të kandshme
si përmes shkrimit të poezive, si
përmes përkthimeve të shumta në
poezi kryesisht po edhe në prozë,
apo eseve dhe tregimeve."
Lënia jashtë standartit e gegnishtes, ishte si përfundim, një atentat kundër letërsisë së fuqishme
shqipe të shkruar deri atë kohë.
Jozef Radi i jep frymë në gegnisht
poezisë së tij, dhe përmes poezisë i
jep frymë gegnishtes, duke i kthy-
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...nga numri i shkuar
“Milosao” e këtij numri iu dedikua një patrioti shqiptar, që në
fillim të shekullit të shkuar me
mundësitë e veta mblodhi këngë
dhe poezi shqiptare. Të kujtosh
mundësitë e shqiptarëve dhe vuajtjet e tyre, kjo e personazhit tonë
mund të quhet heroizëm i vërtetë.
Takuina Adami, autorja e shkrimit, ia dedikoi Nazif Osman Mamaqit (1989 - 1939), në vigjilje të 120
Vjetorit të lindjes, të gjithë argumentin e saj. Nazifi i përket periudhës së Rilindjes Shqiptare. E, në
se Rilindja Europiane sillte
zgjimin drejt një epoke të re, Rilindja në Shqipëri sillte zgjimin nga

er pak nga hyrja në hak..

Në k
onkluzion
konkluzion
Si përfundim do të thoja se për
nga sensibiliteti ai imponohet
siështë poet i lirisë së vjedhur e të
pranguar në burgjet e kampet e
totalitarizmit., Ppoeti i brezit tonë
të humbur, që vuajtjet ia lëmuan
deri në perfeksion diamantin e
shpirtit.
Ky vëllim poetik, mendoj, se
përveç se një arritje e tij personale, është edhe një nga arritjet më
të suksesëshme të poezisë shqiptare të pas nëntëdhjetës dhe vë
një gur themeli në letërsinë shqipe
post-totalitare e në opozitë të socrealizmit.
Cilat janë premisat që bëjnë që
poezia e tij të ngrihet në këtë nivel
ndërgjegjësimi dhe shprehje artistike?
*Jozef Radi është poet në shpirt
(mund të thuhet se edhe shumë të
tjerë janë. Por dy pikat që pasojnë
më poshtë mendoj se shpegojmë se
pse, ai ka arritur këtë gradë
ndërgjegjësimi dhe shprehje?)
*Ai, jetoi në moshën më të re,
atëherë kur lind poezia, totalitarizmin më ekstrem, atë të internimit famëkeq.
*Përballë indoktrinimit totalitar që pësoi brezi i tij, ai pati një
edukator erudit Lazër Radin, që e
shpëtoi nga indoktrinimi i shkollës para se ai të bëhej vetë i
ndërgjegjshëm për këtë.
Nuk dua të them se për të kuptuar dhe shprehur mirë totalitarizmin shqiptar duhet të kesh bërë
burg apo të kesh lindur në internim, aspak. Por premisat ku ka
lindur poezia e Jozef Radit, e kanë
ngritur atë në nivelin më të lartë
të ndërgjegjsimit të poezisë posttotalitare.
Vite më parë, të njëjtën ndjesi
dhe kënaqësi ma kishte dhënë poezia e Luljeta Leshanakut, edhe ajo
fëmijë e internimit.
Si Migjeni ishte poeti i mjerimit, mendoj se Jozef Radi imponohet si poeti i lirisë së vjedhur!
Vëllimi i Poezive të tij të
zgjedhura të Jozef Radi, që botohet italisht, është një perlë e poezisë së lirisë së munguar, një nga
më të vyerat e periudhës post- totalitare shqipe.
Shpejt a vonë kjo letërsi do t'i
mbërrijë botës, edhe pse ende
përmes grimca botimesh.
Dhe për ironi të atyre që ngritën mure, për të fshehur të
vërtetën tonë, përfshi këtu edhe
atë letrare, kjo është dialektike!
SDhe së fundi, i jemi mirënjohës Gëzim Hajdarit, botimeve
përzgjedhjeve të tij, të kohëve të
fundit, që shenojnë një hap cilësor
në botimin e letërsisë shqipe në
Itali e më gjerë.

P

robëria 500 vjeçare. Në këtë atmosferë , ajo u shoqërua me një lëvizje
të gjerë kulturore, përparimtare e
demokratike gjatë gjysmës së dytë
të shek. XIX, ku hapat e parë i hodhi letërsia artistike , e nisur me
De Radën dhe e ndjekur nga të
tjerë rilindas si vëllezërit Frashëri,
N. Veqilarxhi, Zef Serembe, Çajupi, Mjeda etj., shkroi ajo.
Eda Derhemi na përcolli një
shkrim për Greblleshin. Roli i njeriut shkrues Memuarin apo zhanrin e kujtimeve Daniel Mendelsohn (2010)[i] e quan delja e zezë
në familjen e letërsisë që “si një i
ftuar dasme i dehur, bën me turp
kushërinjtë e vet që janë esëll”.
Arsyet e diskutuara janë të ndry-

shme, por themeloret për Freudin
së paku, ishin, që të dyja, arsye
etike: nevoja e brendshme e kujtimeve për të kallëzuar në mënyrë
indiskrete persona të pambrojtur,
miq a armiq, qoftë edhe veten, që
zbulohen ku e si nuk duan, papërgjegjshëm e lëndueshëm . Ky
ishte përshkrimi i Edës për Greblleshin. Redaktori mendon se
është pak i tepruar përshkrimi për
të dhe se kujtimet e tij nuk të japin shumë mundësi të shikosh Shqipërinë e asaj kohe, kur mendon
se autori ishte gazetar...
Në kuadër të manifestimit të
përvitshëm letrar ndërkufitar
“Muzat e Alpeve” Shoqata Rajonale e Shkrimtarëve ndau çmim-

in letrar ‘Teuta’, që ia dedikoi
Moikom Zeqos. Milosao botoi
një esse, përgatitur nga Vasil
Vasili me këtë rast. Metaforat
pindarike të Moikom Zeqos
mund të mbulojnë paqësisht
me energjinë e tyre qiellin e
Europës Perëndimore. Ato
janë thjerrza, që përthyejnë
kohën historike për kohën e
qenies. Ato plasin në kohën
sot, në kohën e Poetit. Kjo
plasje në kohën sot e bën figurativitetin kohë të drejtuar
nga koha sot.. Kohët historike
janë në shërbim të kohës së
poetit. Redaktori mendon se
numri ishte i zakonshëm dhe
se u bë në kushte jo aq të lehta.

Autori i ka përfshirë poezitë që na ka sjellë në vëllimin e ri “Çelësat e Viteve që
Rrodhën”, që pret të botohet. Ne kemi zgjedhur disa syresh, ku narracioni poetik
i autorit na fut në mjedisin e përditshmërisë së tranzicionit shqiptar...

POEZIA
NGA ANDI MEÇAJ

TE PIJETORJA
“GJASHTË GLLËNJKA TË SHPEJTA”
-Përse këndojnë natën varrezat?!
Më pyeste një i dehur,
tek e shoqëroja me një teke,
më 11 të natës, në të hyrë
të Rrugës së Re, tek pijetorja
“Gjashtë gllënjka të shpejta”.
Nuk i dhashë kurrë përgjigje,
gjithmonë ndërroja bisedë,
jo se nuk kisha përgjigje,
por më pëlqente pyetja,
më pëlqente të besoja
se varrezat dinë të këndojnë,
të këndojnë pa zë.

KTHIMI
2011

SHPËRTHIM
GONXHEJE
Ti që s’di t’i shalosh
dallgët,
ti guaskë e humbur
në breg,
ti leshterik i errët
në ag,
ti ëndërr e parë në shumë
pjesë,
ti asgjë-ja mbështjellë
me fjongo,
ti gëzim,
ti trishtim me pak rimel
sysh.

kostrat i puthnin supet,
e bukuria, të verbonte
më shumë se dielli.

Erdhëm,
ku erdhëm këtu?!
Këtu ku edhe aromat e dikurshme
s’gjenden më as kornizave,
kornizat kanë 20 vjet mërguar,
mërguar, mureve që na shohin të huaj,
të huaj na puth dhe dielli,
dielli ynë thinjur nga pritja e gjatë,
i gjatë malli për gurët,
gurët, të vetmit që njohën kthimin,
kthimin tonë klandestin.

Atëherë i lamë lodrat,
me top e syllambylla,
iu qepëm pas,
u bë për ne, loja
më tërheqëse
në botë.

LOJA

Ti që 14-vjeçe, ke ngjitur 14 shkallë
në asgjë,
ti që në hiçin e bukur të shtëpisë
po pëlcet,
ti që përkëdheljen e mureve
e urren,
ti që fjalët e prindërve i kupton
me fjalor,
ti që do shpërthesh si gonxhe
këtë pranverë,

Një ditë,
ia mbathi me të katra
prej nesh,
prej nesh nuk dilte më
të lozte,
lozte me kukulla, ëndrra,
vetmuar në dhomë,
asnjë s’shqetësoi
mungesa e saj,
tek zhurmonim lagjen
me zërat tanë cingritës.

shikoji dallgët si shalojnë
mbi shkëmb,
sikur harbojnë,
sikur vallëzojnë,
tek shkojnë
të vdesin.
2011

Doli vetëm,
kur qukat i ishin zhdukur,

*lodër fëmijësh që tundet dhe zhurmon
2011

*bishtalecat
2011
2011

Na vinte të loznim
me kostrat* e saj,
t’ia përkëdhelnim,
t’ia shkulnim,
pastaj, ta përqeshnim
për fytyrën tërë quka,
ta godisnim me top,
tek hidhej hopthi
si shoqet e tjera.

Ç’e bukur shtëpizë, ç’e bukur
dritësore, te rrugakryq!
Aty mëmza, mënd kërthinë,
aty hënza, trokëllin rrëken*.

NINA-NANA
TE RRUGAKRYQ
Te rrugakryq, rrugojnë,
të gjallët, të vdekurit,
të varfrit, të pasurit.
Venë e vijnë arixhofka me xunkthe
krahëqafë, femra të kolme
me stringla gjithfarë,
shortare që duan të të rrëfejnë
fatin, kur s’të plas fare,
Tutje-tëhu shikon akëcilë, shajnitur
nga vrushkulli i ujërave të qiejve,
miqëri që përrallisin sho-shoqin
deri në mbrëmje, shtriga
me fshesë mes këmbëve
që fluturojnë e cijatin
në vend të zogjve.
Andej-këndej shikon
gëzimin e hidhërimin
ngjitur si me zamkë
në fytyra gjindeje a qensh,
tek vërdallosin vetmi
kotnasikoti,
derisa dielli të soset,
mbrëmja të bjerë,
e gjithkah të vallojnë,
ëndrrat, dashuritë.

KATËR STINË
IKU, UNË PRISJA,
KË PRISJA?!
Iku, unë prisja,
kë prisja?! As tani s’e marr vesh.
Iku me erën hajdute të marsit,
mbi atë anijen gërdallë të Velos,
mori dhe puthje dhe përqafime në valixhe,
për dashuritë tona nuk kishte vend,
pastaj me një shami ma përkundi
dhe ma shkundi pikëllimin e fundit
që mbaja për kohët e vështira të vetmisë,
tani as kafeja s’më shijon pa pak pikëllim
dhe unë prisja, kë prisja?!
As atëherë s’e mora vesh,
kur ajo më pëshpëriste ta prisja
me erën e ngrohtë të pranverës!
2010

VITET QË RRODHËN
I mbyllëm vitet që rrodhën
në kuti të vogla, të mëdha,
i ngjeshëm valixheve të çngjyrosura,
thasëve plastikë, xhepave që u grisën
nga gëzimet dhe hidhërimet.
Në flokë thinja, në fytyrë rrudha,
në zemra copëza kujtimesh
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Të thjeshta dhe tejet filozofike dhe ardhur me kujdesin e zakonshëm të Valbona Nathanailit që na ka sugjeruar për
publikun e Milosao...

PËRRALLA
NGA JOHAN GALTUNG*

Për
ralla e parë
Përralla
Na ishte një herë e një kohë një
mulla që ishte nisur për në Mekë
mbi një gamile. Rrugës, pranë një
oazi, sheh tre burra ulur që qanin.
Ndalon gamilen dhe i pyet: – Bijtë
e mi, çfarë keni? Ata i përgjigjen: –
Babai ynë ndërroi jetë. Ne e donim
shumë! Oh, – përgjigjet mullai, –
besoj edhe ai ju donte shumë dhe,
sigurisht, do ketë lënë diçka për
ju.
Të tre burrat, ndalojnë vajtimin, e i thonë: Po, na ka lënë!
Na la disa gamile. Dëshira e tij ishte që t’i ndanim ndërmjet nesh në
këtë formë: djali i parë të marrë 1/
2 e tyre, i dyti 1/3 dhe i treti, më i
vogli, 1/9. Sigurisht që ne do zbatojmë vullnetin e tij, por ka një
problem. Babai na ka lënë 17
gamile dhe, duke qenë se 17 është
numër tek, na vjen keq t’i ndajmë
gamilet në këtë formë. Ne i duam
shumë gamilet, prandaj jemi të
mërzitur.
Mullai mendohet pak e u thotë:
Unë po ju fal gamilen time. Në këtë
mënyrë, ju bëhen 18 dhe 18, duke
qenë numër çift, plotpjestohet edhe
me 2, edhe me 3 dhe, edhe me 9.
Kështu mos u mërzisni.
Burrat u dukën të hutuar fillimisht, por pas insistimit të mul-
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Dy përralla me gamile,
numra dhe gjëra të tjera
lait, e pranuan dhuratën. Të 18
gamilet i ndanë sipas testamentit:
9 gamile mori djali i parë, 6 gamile
i dyti dhe 2 gamile i vogli.
Në total: 9+6+2=17.
Mënjanë, “gjallë e shëndoshë”
sikundër të gjitha gamilet e tjera,
ishte edhe gamilja e mullait.
-Mbaruat? – I pyet mullai. – Jeni
të kënaqur tani? A mund ta marr
përsëri gamilen time?
Të tre burrat, ndonëse nuk e
kuptuan shumë mirë se çfarë ndodhi, i shprehën mirënjohen. Mullai mori gamilen e tij përsëri, i hipi
dhe, gjëja e fundit që panë nga ai
ishte një re rëre që ngrihej nga pas,
ndërkohë që rrezet e fundit të një
dielli mbrëmjeje përqafonin
tokën.

Për
ralla e d
ytë
Përralla
dytë
Na ishte një herë e një kohë një
avokat që ishte nisur për pushime
në shkretëtirë në një makinë të
shtrenjtë. Rrugës, pranë një oazi,
sheh tre burra të ulur që qanin.
Ndalon makinën dhe i pyet: Çfarë
ka ndodhur, pse qani. Ata i
përgjigjen: – Babai ynë ndërroi

jetë. Ne e donim shumë! Oh, –
përgjigjet avokati, – besoj edhe ai
ju donte shumë dhe, sigurisht, do
ketë lënë diçka për ju. Unë mund
t’u ndihmoj të zbatoni vullnetin
e tij, kundrejt një pagese, sigurisht.
Të tre burrat, ndalojnë va-

As biblioteka e vjetër
që nxinte një mal me libra
e që i lexoja fshehurazi
nuk qenka më,
tani ato libra m’i lexojnë gjyshërit
duke tymosur çibukë në qoshe të kujtesës.
Po ai portreti im biond i fëminisë
ku të jetë zhdukur kështu?!
Tani padyshim rri varur
në murin më të bardhë të kujtesës.
Po nëna e dashur që më donte pafundësisht
ku të ketë shkuar vallë?!
Tani patjetër është këtu me mua,
duke kujtuar shtëpinë tonë të madhe.
2010

dhe i fsheh në gji
dashnorët e trembur të natës,
e bisedon me zë të lartë
me barbonin e ditur Andon.
Është si një kryefamiljar
që çdo mbrëmje të dashurit
i do në tavolinë.
Sarën që fshin lotët
në flokët e të bijve,
berberin që pi birra
nën dritën e hënës,
Sokratin që ia nxin syrin gruas
dhe në mëngjes pendohet,
poetin që në gjumë
ua vjedh ëndrrat fëmijëve
dhe pakistanin e urtë Mohamed
që të jep një “Selam Alekum”
në vend të dorës.
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që i lexojmë rrallë.
Faturat e dritave dhe të ujit
i paguam dje,
telefoni nuk ka ardhur ende,
por na duhet të ikim
atje ku s’na njohin më,
apo na kanë harruar.
Dy të huaj si ne
ngarkojnë plaçkat,
kanë punë të lehtë
me gjënë tonë të pakët,
Vetëm librat rëndojnë,
megjithëse i përgjysmuam.
Kamioni ikën,
mbyllim derën
dhe dorëzojmë çelësat
e viteve që rrodhën.

LUGË PAS LUGE
2010

SHTËPIA E MADHE
I vogël, shtëpia më dukej e madhe,
i madh, shtëpia më ngjan e vogël.
Muret më njohin,
rrinë seriozë,
nuk vishen më gaztorë
duke më argëtuar si dikur.
Nuk është më drethkla
që më përqafonte shpesh
me degëzat e saj të holla
dhe gjethet e mëndafshta,
tani gjelbëron dhomën e kujtimeve të mia.
Nuk është më bufeja
ku pjatat dhe filxhanët kinezë
bënin paradë mode,
tani zbukurojnë
tavolinën e madhe të kujtesës.
As divanet dhe kolltukët e kadifenjtë
që ua kisha dërrmuar brinjët me shqelma
nuk janë më,
tani të dashurit e mi ulen në ta
kur i kujtoj.

CILI ËSHTË JOHAN GALTUNG
Johan Galtung, lindur më 1930, Oslo, Norvegji, është ndërmjetës për
zgjidhjen e konflikteve. Ai është profesor në disiplinën e studimeve mbi
paqen dhe themelues i Transedencë: Rrjeti për Paqe dhe Zhvillim.
Galtung ka publikuar më shumë se 100 libra. Autobiografia e tij ka
marrë çmimin më të madh që jep letërsia Norvegjeze – Çmimin Brage.
Galtung jeton në Francë, Spanjë, SHBA dhe Japoni (Kioto). Në shqip,
përkthyer nga Valbona Nathanaili, gjenden nga i njëjti autor, “Transedencë & Transformim. Një hyrje në mënyrën e funksionimit të konfliktit”
dhe “Portokalli fluturues rrëfen historitë e tij. Përrallë për fëmijë e këdo
tjetër” (Ilustrimet Andreas Galtung).

Ai qante,
kërcente shkallët
një nga një,
kishte frikë nga luga,
ishte i vogël,
nëna qeshte,
kërcente shkallët
dy nga dy,
bëhej aeroplan,
helikopter,
anije,
ta hante lugën.

RRUGICA FSHIN
APATME GOMË
Kjo rrugicë
që i fshin hapat me gomë

pemët me rrënjët e tyre, macet dhe zogjtë,
kafshët e tjera bashkë me pyllin jeshil.

fillojnë të çelen
gjinj të vegjël, të mëdhenj,
lypësi im personal
veshur kravatë dhe kostum,
s’pranon më mëshirë,
të dielave është pushim,
qeni endacak,
më vështron me sy fëmije,
belbëzon,
njerëz të hekurosur fillojnë
rizgjimin e rrugëve,
nga flokët, rrobat dhe supet
u rrjedh qumësht.

2006

RRUGA DREJT
QYTETIT

KJO DRITË MË
TRANSFORMON
Kjo dritë më transformon ngadalë
në një zog fosforeshent,
përplas krahët dhe ngre në shpinë
kujtimin e gjërave të humbura,
që vazhdojnë të luajnë kukafshehtazi,
me atë djalin e vogël biond,
me pantallonat e shkurtra dhe faqet tërë quka.

2010

mbeten 12. Numri 12, duke qenë
numër çift, plotpjestohet edhe me
2, edhe me 3 dhe, edhe me 6. Llogaritë janë: 6 gamile për djalin e parë,
4 gamile për të dytin dhe 2 gamile
për të voglin. Në total: 6+4+2=12 dhe
pesë gamile për avokatin.
Dhe kështu bënë. Avokati i lidhi
gamilet pas makinës, u nis dhe, gjëja e fundit që panë nga ai ishte një
re rëre që ngrihej nga pas, ndërkohë që rrezet e fundit të një dielli
mbrëmjeje përqafonin tokën.

Kjo dritë më transformon ngadalë
në një shpirt që qesh e qan dhe kërkon
të dalë nga goja ime.
Ia ndiej shtrëngimin si një gaforre,
atëherë mbyll çdo dritare, çdo portë,
shtrihem sërish pranë teje
dhe të them “mirëmëngjes”.

2008

Dhe lugë pas luge,
u bë i madh,
ëndrrat e vogla,
kurse nëna u tkurr,
një topth lëmsh i bardhë.

jtimin, e i thonë: Po, na ka lënë!
Na la disa gamile. Dëshira e tij
ishte që t’i ndanim ndërmjet nesh
në këtë formë: djali i parë të marrë 1/2 e tyre, i dyti 1/3 dhe i treti,
më i vogli, 1/6. Sigurisht që ne do
zbatojmë vullnetin e tij, por ka
një problem. Babai na ka lënë 17
gamile dhe, duke qenë se 17 është
numër tek, na vjen keq t’i ndajmë gamilet në këtë formë. Ne i
duam shumë gamilet, prandaj
jemi të mërzitur.
Avokati mendohet pak e u
thotë: Shumë e thjeshtë. Pagesa
ime është 5 gamile. Kështu ju

Kjo dritë më transformon ngadalë
në një tingull ende të panisur,
që në udhëtim hap çantën,
derdh në të rrugë e rrugica,
shtëpi laramane e njerëz të vegjël,
zhurma të zbehta, të flakura.
Kjo dritë më transformon ngadalë
në një fëmijë transparent,
që në ecjen e parë rrëzon botën kokëposhtë
dhe atëherë fillojnë të bien,

Rruga drejt qytetit
ka pluhur,
sy anës pemëve.
Makinat që zhurmojnë
janë lodrat e fëmijërisë sime,
Ky burrë u bën roje
bletëve dhe kujtimeve.
Në fusha qentë lehin,
ruajnë dhëntë dhe zërin.
Autobusi sjell
ndenjëse të zbrazura
dhe mendime.
Ky zotëria pranë meje thotë:
-qyteti nuk është më fëmija
me pantallonat e shkurtra,
tani ka vënë kravatë, pantallona xhins
dhe një okë xhel në flokë.
2006

QIELLI PIKON
QUMËSHT
Qielli pikon qumësht,
zogjtë sjellin mëngjesin
dhe aromën e vesës,
nata mbyll grilat, vetëvritet,
ngjyrat dhe rrugët

*Përshtati në shqip:
Valbona Na
thanaili
Nathanaili

2007

NJË STACION ËSHTË
SI NJË VALIXHE
Ky stacion që flet
të gjitha gjuhët e botës,
që ha shpejt e shpejt
një sanduiç,
që pi bashkë me birrën e ftohtë
pengesat e jetës,
që sheh vajzat që venë e vinë
me një buzëqeshje të madhe,
është si një valixhe,
që nuk kompletohet kurrë,
sepse gjithmonë
diçka mungon.
Biondja këtë vit,
nuk erdhi më,
kamarierja gjeti,
një tjetër dashnor,
gungaçi shkoi,
në një qiell të ri,
vogëlushja pëlqeu,
një tjetër stacion
afër detit,
ndërsa zoti Demir,
u vesh dhëndër,
për të gjashtën herë.
2008

