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PARATHËNIE
Syzimi i dy botëve, të një thelbi njerëzor
Rexhep Ismajli
Në syzimin e tij «Shakespeare-i dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit”, Bekim
Lumi ka ndërmarrë studimin krahasues të tragjedisë së William
Shakespeare-it Makbethi në raport me kodin zakonor shqiptar Kanuni
i Lekë Dukagjinit, që për shumëkënd mund të dukej diçka jo shumë e
prekshme, kur kemi parasysh largësitë jo të vogla kohore, kulturore,
etj., midis dy situatave. Një krijim dramatik krahasohet me një botë të
përkufizuar brenda asaj që njihet si Kanuni.
Studimi i krahasuar i tekstit të Shakespeare-it dhe përpjekja për të
përkapur domethëniet e veprimeve themelore të tragjedisë Makbethi,
që mbështetej në një histori konkrete mbretërore mesjetare skoceze, me
disa nocione themelore të atmosferës dhe të realiteteve që përkufizohen
te Kanuni i Lekë Dukagjinit sikur mëtonte të nxirrte paralele midis dy
botëve të ndryshme, por të një thelbi njerëzor. Bekim Lumi i ka hyrë,
kështu, përmes krahasimit dhe përafrimit të këtyre dy botëve, rindërtimit
të shtratit të përbashkët të natyrës njerëzore, të njatij ‘mysafiri të vonuar’,
pra, jo gjenuin në kulturën tonë, dhe të pjesës së botës që shpreh Kanuni.
Leximi paralel, i zbritur në shenjat minimale të asaj bote, ia bën të
mundur atij të synojë rindërtimin e thelbit të raporteve njerëzore që ai
kujton se mund të jenë tejkohore, paçka se në dukje të kohëve të largëta.
Nga bota e Kanunit ai na sjell në vëmendje rende si raporti midis mikut,
mikpritjes dhe nderës e përkufizimeve të detajuara përmes formulash
të vjetra si ‘shpija e Shqyptarit âsht e Zotit dhe e mikut’, apo ‘mikut do t’i
bâhet nderë me bukë e krypë e zêmër’, të cilat shprehin të ngurtësuara
jo vetëm raportet juridike, po më shumë se kaq, raportet njerëzore në
kontaktet, shkëmbimet, frikët ekzistenciale, synimet e përtardhura.
Eseja mëton të krahasojë botërat përmes situatave të shpërfaqura
në tragjedinë e Shakespeare-it Makbethi, që merr shkas te historia
mbretërore mesjetare skoceze dhe kodit zakonor shqiptar, i cili vjen
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në kohën tonë me impregnime dhe përcaktime situatash të kohëve të
ndryshme, të lashtësisë e të mesjetës, të cilat shprehen në mënyrë të
përmbledhur përmes formulave e koncepteve themelore. Kështu vijnë
informacionet e qëmtuara prej tij për të dy skajet e krahasimit për të
krijuar tablonë e shqyrtimit ballë për ballë. Përthyerjet e burimeve
historike apo të përfolura që mund të kishte pasur mundësinë të merrte
Shakespesare-i në kohën e tij, sipas vlerësimeve që përzgjedh të shtyjë
përpara Lumi, ishin vënë në mullirin e gjeniut të tij për të folur për
raportet themelore midis qenieve njerëzore. Përmes shqyrtimeve për
mikun dhe raporteve themelore të implikuara në Kanun lidhur me
konceptet e ndërlidhura, ai në krahasim e sipër synon të shohë të vërtetat
që mund të jepte interpretimi i tragjedisë së Shakespeare-it. Kështu
syzimet e tij për konceptet e mikut, të nderës, të besës e të premt e mikut,
sjelljes së të zotit të shpisë me miq në shtëpi, nderës vehtjake, gjakut, vrasës,
pritës, dorërasit, dekës, të para paralelisht te tragjedia Makbethi dhe te
situatat e përkufizuara te Kanuni, të interpretuara nga njohës përkatës
të të dy historive, sikur mëtojnë të japin ndriçimin dhe vendosjen në
një kontekst ‘shqiptar’ të historisë botëkuptimore dhe të raporteve midis
aktorëve të tragjedisë Makbethi dhe të historisë përkatëse skoceze.
Mbase këtë ia kërkonte dhe vokacioni i tij prej njeriu të teatrit. Studimet
e hollësishme të dy situatave përkatëse ia kanë bërë të mundur Lumit
të nxjerrë dhe përfundime për vetë veprën e Shakespeare-it, njohës i së
cilës ishte, “leximi dhe studimi i të cilit jo rrallë, të magjeps dhe mrekullon
deri në huti”. Ai arrin dhe te përfundimi pas të cilit, pas leximit dhe
krahasimit të Makbethit dhe të disa përkimeve me kodin zakonor
shqiptar, sikur mund të ketë dhe një lexim ndryshe të vetë tragjedisë në
fjalë.
Shqyrtimi është shkruar me lehtësi, përmban referenca të rëndësishme
për rikontekstualizimet.
Prishtinë, qershor 2019
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Shakespeare-i
dhe Kanuni i
Lekë Dukagjinit
(Një studim krahasues i tragjedisë Makbethi të William Shakespeare-it
në kontekst me kodin zakonor shqiptar, Kanuni i Lekë Dukagjinit)

HYRJE
Falë gjenialitetit dhe universalitetit të saj, vepra dramatike e William
Shakespeare-it mund të lexohet, shestohet, zbërthehet, komentohet,
interpretohet dhe shpjegohet në mënyra dhe nga këndvështrime
të ndryshme. Kjo, natyrisht, nuk ka të bëjë vetëm me mundësinë e
leximit e të trajtimit regjisorial të tragjedive, dramave historike e të
komedive të Shakespeare-it,1 të cilat, sidomos tashmë në kontekstin
bashkëkohor, varësisht nga prirjet regjisoriale, përmes shfaqjeve dhe
performancave teatrore i gjejmë në versione e “motërzime” nga më
të çuditshmet, por edhe me vet rrafshin e gjerë e të gjithanshëm të
studimeve shakespeareologjike, të cilat, që prej disa shekujsh, varësisht
nga autorët, nga qasja, metodologjia, motivet, prirjet, idetë apo qëllimet
e tyre, variojnë dhe shpërfaqen në formën e analizave, komenteve,
interpretimeve, kritikave, konstatimeve dhe përfundimeve nga më të
ndryshmet. Edhe pse të gjithanshme e të shumta në numër, të pjesshme,
fragmentare apo gjithëpërfshirëse, analizat, kritikat dhe studimet e
deritashme jo vetëm që nuk i kanë shteruar dot të gjitha mundësitë e
studimit të veprës së Shakespeare-it, por, me vetë thellimin dhe zgjerimin
e tyre të vazhdueshëm, i kanë vënë në pah edhe më shumë përmasat e
saj të skajshme e, bashkë me këtë, edhe nevojën e pashmangshme të
gjurmimit dhe studimit të saj të mëtutjeshëm nga këndvështrime të
ndryshme. Jo rastësisht, T. S. Eliot thotë se “Kritika për Shakespeare-in do
të ndryshojë gjithmonë bashkë me ndryshimin e botës” (“Shakespeare’s
criticism will always change as the world changes.”)2
Por, gjithsesi, është e qartë se jo të gjitha analizat dhe interpretimet
e ndryshme, shpesh edhe për shkak të subjektivitetit të autorëve të
tyre, korrespondojnë gjithmonë me krejt atë që, në të vërtetë, e jep, e
paraqet, e reflekton dhe e nënkupton vepra dramatike e Shakespeareit. Madje, në raste të caktuara, ato, ka të ngjarë, të jenë pjesërisht apo
1 Për më shumë, rreth inskenimit të Makbethit, shiko në: Kliman W., Bernice. Shakespeare in Performance – Macbeth. Manchester and New York: Manchester University Press, 1992; Evans Lloyd,
Gareth. Macbeth: 1946 – 80 at Stratford-upon-Avon në Focus on Macbeth. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 2005; Bartholomeusz, Dennis. Macbeth and the players. Cambrige:
Cambrige University Press, 1969.
2 Pfister, Manfred. Die Forschung (Die Geschichtlichkeit von Forschung und Kritik). Në: Shakespeare Handbuch. Herausgegeben von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 844.
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krejtësisht të njëanshme, ashtu siç janë të njëanshme dhe spekulative,
bie fjala, shumë nga të ashtuquajturat “teori” dhe “zbulime”, të cilat, në
rastet më të skajshme, në mënyrë bukur të zëshme, e mohojnë edhe vetë
qenien e Shakespeare-it.3 Pavarësisht nga kjo, Shakespeare-i dhe veprat
e tij, jo vetëm i kanë rezistuar kohës dhe prirjeve për keqkuptimin,
keqinterpretimin apo edhe mohimin e tyre, por, gjithashtu, falë afinitetit
dhe fuqisë së përhershme komunikative, me kalimin e kohës, ashtu si
mosha e venës qindvjeçare, sa më shumë që janë lexuar dhe studiuar, e
kanë shtuar edhe më tepër nevojën për konsumimin dhe studimin e tyre
të mëtutjeshëm e të vazhdueshëm.
Nuk themi diçka të re nëse pohojmë se vepra dramatike e Shakespeare-it,
edhe më tutje, vazhdon të jetë një lëndë e begatshme dhe e pashtershme
sidomos në fushën e studimeve krahasuese. Brenda këtij konteksti,
ashtu siç mund ta kenë vënë re shumë më herët studiuesit e shumtë, një
nga përparësitë dhe afinitetet e saj të dukshme është edhe fakti që, duke
qenë universale, gjeniale e monumentale në artin dhe në përmasat e saj,
ajo, përmes temave, ideve, fabulave, motiveve, ngjarjeve, personazheve
etj., veç tjerash, komunikon dhe korrespondon lirshëm edhe me gjuhët,
traditat dhe kulturat e kombeve e vendeve të ndryshme. Si e tillë, ajo,
sigurisht përmes krahasimit, jo vetëm që mund të lexohet, komentohet,
analizohet, studiohet dhe interpretohet, por, në raste të caktuara, në
kontekst me traditat e ndryshme kulturore, por edhe mund të kuptohet
e të perceptohet më ndryshe. Një mundësi të këtillë na e jep, bie fjala,
krahasimi i saj me kodin zakonor shqiptar, përkatësisht me Kanunin e
Lekë Dukagjinit.4

3 Për më shumë, rreth “teorive” dhe “zbulimeve” spekulative mbi Shakespeare-in, shiko në: James,
Brenda & Rubinstein, d. William. The Truth Will Out: unmasking the Real Shakespeare. Harlow,
England, Longman 2005.
4 Kanuni i Lekë Dukagjinit. Vepër postume. Përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefën Konst. Gjeçov.
O.F.M. Shkodër: Shtypshkronja Françeskane, 1933. Nachdruck Prishtinë (1972), Tiranë (1993),
Tiranë (1998), Tiranë (2001).
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1. SHAKESPEARE-I, KY “MYSAFIR” I
VONUAR NDËR SHQIPTARËT
Përkundër karakterit shumështresor dhe mjaft të gjerë të studimeve
shakespeareiane në rrafshin botëror, në të cilat, veç tjerash, vepra
dramatike e Shakespeare-it është interpretuar dhe trajtuar në kontekst
me aspekte nga më të ndryshmet e më të çuditshmet, kur jemi te përkimet
apo krahasimet ndërmjet saj dhe traditës kulturore shqiptare, kjo çështje,
të paktën me gjendjen e gjertanishme, në studimet albanologjike, të
autorëve shqiptarë apo të huaj, ndoshta për shkak të vet karakterit të tyre
më të kufizuar, më të “enklavizuar” dhe më të “profilizuar”, nuk është
prekur (pothuaj) fare. Aq më pak në këto studime janë evidentuar apo
trajtuar përkimet e shumta dhe mjaft interesante ndërmjet Shakespeareit dhe Kanunit të Lekë Dukagjinit.5 Mungesa e studimeve të kësaj natyre,
edhe pse e pakuptueshme, pjesërisht mund të shpjegohet me ardhjen
e vonuar të Shakespeare-it në botën shqiptare, por, ashtu sikundër
edhe në fusha të tjera të ngjashme, edhe me mungesën e ndjeshme të
shakespeareologëve shqiptarë.
Zaten, në krahasim me gjuhët e kombeve dhe vendeve të tjera të
Evropës, në të cilat vepra e tij dramatike ishte përkthyer shumë më herët,
Shakespeare-i, thënë me gjuhën kanunore, ishte një “mysafir” i vonuar
ndër shqiptarët. Për një vend si Shqipëria dhe një komb si shqiptarët, të
cilët, për më shumë se pesë shekuj, ishin nën robërinë e gjysmëhënës
osmane, gjatë të cilës, përveç shtypjes e shfrytëzimit të egër, nuk e
gëzonin as të drejtën për t’u shkolluar e as për të shkruar në gjuhën e
tyre, e ku librat e shkruar në shqip e të botuar jashtë vendit, gjithë deri me
shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 1912, shpërndaheshin ilegalisht,
ardhja e vonuar e Shakespeare-it është e kuptueshme. Është, gjithashtu,
prandaj, po aq e kuptueshme pse, edhe kur është fjala për inskenimin
e tyre, dramat e Shakespeare-it në botën shqiptare, në Shqipëri dhe në
Kosovë, dy vende ku teatri, në kuptimin e mirëfilltë profesionist, zë fill
vetëm mbas Luftës së Dytë Botërore (1945), u inskenuan shumë vjet më
vonë nga koha e përkthimit dhe e botimit të tyre.
5 Një sprovë interesante në këtë drejtim e ka bërë shkrimtari dhe eseisti Ismail Kadare me librin e
tij Hamleti, princi i vështirë, botuar në Tiranë, nga Onufri, në vitin 2007.
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Në të vërtetë, aventura interesante e shqipërimit të Shakespeare-it zë fill
në vitin 1915 me përkthimin e Othello-s, për të vazhduar më tutje, në
dhjetë vitet e ardhshme, me tri kryeveprat e tjera të tij. “Unë ia pata filluar
me Othello-n, që u botua në gjuhën shqipe në vitin 1916 dhe, dhjetë vjet
më vonë, përkthimet e mia të Hamlet-it, Jul Cesar-it, dhe Makbethit u
botuan në Belgjikë”,6 shpjegon shumë vjet më vonë, më 1964, tashmë
në moshën 82 vjeçare, përkthyesi i Shkrimit të Shenjtë dhe përkthyesi
i parë i Shakespeare-it në shqip, poeti, historiani, politikani, muzikanti,
themeluesi dhe kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare,
Fan Stilian Noli (1882 – 1965), përndryshe, në vitet ’20 të shekullit të
kaluar, edhe shef i opozitës parlamentare dhe, për një kohë të shkurtë,
edhe Kryeministër i Shqipërisë.7 Krejt shkarazi, është për t’u vënë re se,
nga katër përkthimet e tij të kryeveprave shakespeareiane, Fan Stilian
Noli e shquan sidomos përkthimin e tij të Makbethit: “Duke i lexuar sot
versionet e mia të përkthimit në gjuhën shqipe, mendoj se Makbethi ka
qenë përkthimi im më i mirë, sepse ka qenë i fundit dhe asokohe e pata
mësuar punën e rëndë të përkthimit pak më mirë.”8

2. MBLEDHJA, KODIFIKIMI DHE
BOTIMI I KANUNIT
Me formatin e tij juridik, etnologjik, antropologjik, letrar, gjuhësor
dhe, përgjithësisht, kulturor e shoqëror, Kanuni i Lekë Dukagjinit, i
cili ngërthen në vete shumë nga traditat, doket, zakonet, mendësia
dhe ritualet e vjetra shqiptare, me të drejtë konsiderohet si një vepër
monumentale e kulturës popullore shqiptare. Edhe pse ky kod zakonor
i atribuohet princit mesjetar shqiptar Lekë Dukagjini (1410 – 1481)9
dhe, si i tillë, përkundër disa shtresimeve të mëhershme apo edhe të
mëvonshme, mëton të jetë pjellë e asaj kohe, kur është fjala për versionin
6 Noli, S. Fan. Shakespeare and I. The Listener, më 15 tetor 1964.
7 Kadare, Ismail. Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007.
8 Noli, S. Fan. Shakespeare and I. The Listener, më 15 tetor 1964.
9 Neke-Schmidt, Michael. Der Kanun der Albanischen Berge: Hintergrund der Nordalbanischen
Lebensweise. In: Der Kanun: Das Albanische Gewonheitsrecht nach dem sogenanten Kanun des Lekë
Dukagjini / kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi; ins Deutsch übersetzt von Marie Amaleie Freiin von
Godin; herausgegeben mit Vorwort und Bibliographie von Robert Elsie. Pejë: Dukagjini Publishing
House, 2003. Pejë: Dukagjini Publishing House, 2003. S. 12 - 14.
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e tij në formë të shkruar, ai është mbledhur, kodifikuar dhe botuar
me një vonesë bukur të konsiderueshme. Duke qenë një kod, apo, siç e
quan një nga njohëset e tij më të thella, skocezja Margaret Hasluck, ligj
i pashkruar,10 i cili u transmetua dhe u trashëgua përgjatë shekujve në
formë orale nga ithtarët, praktikuesit dhe zbatuesit e tij, Kanuni i Lekë
Dukagjinit, në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20, në kohën
kur ende, kryesisht në Shqipërinë e Veriut dhe në Kosovë, ishte në
kulmin e fuqisë së tij, u mblodh nga goja e popullit dhe u mbarështrua
e u përgatit për botim nga shkrimtari, arkeologu, etnologu dhe prifti
françeskan shqiptar, Atë Shtjefën Gjeçovi (1874 – 1929), të cilit, siç
shkruan një nga miqtë e tij, shkrimtari dhe publicisti Faik Konitza,
askush nuk mund t’i afrohej në diturinë e këtij Kanuni.11 Dhe, ndonëse
në mënyrë të pjesshme apo fragmentare u botua më herët, fillimisht,
në vitet 1897 – 1899, në Bruxelles, në revistën Albania e, më pas, në
vitet 1913 – 1924, në revistën e françeskanëve shqiptarë Hylli i dritës,
Kanuni i Lekë Dukagjinit, në edicion të plotë, u botua nga Shtypshkronja
Françeskane në Shkodër (Shqipëri) më 1933,12 disa vjet mbas vrasjes
tragjike të kodifikuesit të tij, Shtjefën Gjeçovit, në një pritë (pusi) të
organizuar qëllimisht nga xhandarët serbë.13
Përkundër mbledhjes, kodifikimit, botimit dhe publikimit të tij të
vonshëm, si dhe përkundër ndikimeve, ndërhyrjeve apo mbishtresave të
mëvonshme, qofshin ato me karakter periferik, margjinal e, ndonjëherë,
edhe qenësor, në raport me materien e tij të hershme nga koha e zanafillës,
e ngjizjes apo e formësimit të tij, falë, ndoshta, karakterit, fanatizmit dhe
mentalitetit jashtëzakonisht tradicional, fisnor, patriarkal e konservativ
të zbatuesve të tij (malësorëve shqiptarë), në thelb, gjithë deri me
mbledhjen dhe kodifikimin e tij nga Atë Shtjefën Gjeçovi, Kanuni i Lekë
Dukagjinit, ashtu siç konstatojnë disa nga njohësit dhe studiuesit e tij,
në ashtin, apo në disa nga motivet dhe kaptinat e tij kurrizore, kryesisht
nuk është prekur, por e ka ruajtur formën dhe origjinalitetin e tij.
10 Hasluck, Margaret. The Unwriten Law in Albania. Cambridge University Press 1954.
11 Konitza, Faik. Ca kujtime mbi At Gjechovin. Në: Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Shtëpia
Botuese ‘Kuvendi’ 2001. S. 24.
12 Kanuni i Lekë Dukagjinit. Vepër postume. Përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefën Konst.
Gjeçov. O.F.M. Shkodër: Shtypshkronja Françeskane, 1933.
13 Bardhi, P. Shenjime biografike mbi A. Shtjefën Konstantin Gjeçovin. Në: Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Shtëpia Botuese ‘Kuvendi’ 2001. S. 19.
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Pikërisht këto kaptina të hershme, këto motive të lashta kanunore, me
pamjet e tyre arkaike, të hirshme, të bukura, të madhërishme, por edhe
të ankthshme e tragjike, janë ato përmes të cilave, në disa nga ngjarjet
kthesë dhe më domethënëse, përmes përkimeve dhe krahasimeve,
mund të interpretohen dhe, ndoshta në një mënyrë të veçantë, edhe të
zbërthehen dhe shpjegohen disa nga motivet në disa nga kryeveprat
tragjike shakespeareiane.
Në të vërtetë, një lexim më i vëmendshëm i veprës së Shakespeare-it,
sidomos i disa tragjedive të tij, në kontekst apo në krahasim me kodin dhe
traditën zakonore shqiptare, vë në spikamë se Kanuni i Lekë Dukagjinit,
përkatësisht disa nga kaptinat apo fragmentet e këtij kodi zakonor, të
tilla si: Miku, Të premt e mikut, Të sjellunt e të zot’t të shpis me miq në
shpi, Ndera vehtjake, Gjaku, Vrasa, Prita, Dorërasi, Besa, Deka etj., mund
të shërbejnë jo vetëm për interpretimin, por edhe për deshifrimin dhe
dekodimin, në një mënyrë tjetër, të disa veprimeve të kryepersonazheve
të pinakotekës së përgjakshme shakespeareiane, tablotë e errëta,
dramatike, ngjethëse e tragjike të të cilës, çuditërisht, në shumë nga
ngjyrat, dritëhijet dhe motivet e tyre, shëmbëllejnë kaq shumë me
tablotë monumentale e të makthshme të peizazhit të përgjakshëm e po
aq tragjik të botës kanunore shqiptare. Kontekstualizimi i tyre në raport
me kodin zakonor shqiptar, qoftë edhe në një përpjekje të pjesshme
si kjo me tragjedinë Makbethi, veç tjerash, i shërben zbërthimit dhe
interpretimit të mëtutjeshëm të veprës dramatike të Shakespeare-it në
kontekst krahasues me traditën kulturore dhe zakonore të një kombi
dhe vendi të vjetër në Evropën Juglindore, apo me një, siç e quan, me
të drejtë, albanologu kanadez Robert Elsie Kanunin e Lekë Dukagjinit,
“dëshmi fascinante të një kulture të pashoqe”.14

14 Elsie, Robert. Vorwort. Në: Der Kanun der Albanischen Berge: Hintergrund der Nordalbanischen
Lebensweise. In: Der Kanun: Das Albanische Gewonheitsrecht nach dem sogenanten Kanun des Lekë
Dukagjini / kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi; ins Deutsch übersetzt von Marie Amaleie Freiin von
Godin; Pejë: Dukagjini Publishing House, 2003. S. 8.
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3. TRAGJEDIA MAKBETHI
DHE BURIMET E SAJ
Tragjedia Makbethi, e cila, sikundër e quan përkthyesi i saj në shqip, Fan.
S. Noli, është “tragjedia më e tmerrshme që ka dalë nga pena demoniake
e Shakespeare-it”,15 është shkruar në vitet 1605 / 1606. Ajo merr shkas
nga një tablo e historisë skoceze dhe, si e tillë, u krijua mbas vdekjes
së Mbretëreshës Elisabeth dhe ardhjes së Jakob-it I (i cili ishte skocez)
në krye të fronit mbretëror anglez, në vitin 1603. Për më tepër, një nga
paraardhësit (johistorikë) të Mbretit Jakob I, Banko (Banquo), është një
nga figurat kryesore të tragjedisë Makbethi. Studiuesit, ndoshta me të
drejtë, theksojnë se, përderisa gjatë periudhës së sundimit elizabethian
skocezët nga Shakespeare-i paraqiten kryesisht si armiq të përbetuar të
Anglisë, te Makbethi ata, pra skocezët dhe vendi i tyre, paraqiten në një
dritë krejtësisht tjetër.16
Edhe pse, më herët, pjesa më e madhe e dramave të Shakespeare-it ishte
botuar edhe në Quartformat – Quartos, Makbethi bën pjesë në mesin e
atyre dramave, teksti i të cilave, shtatë vjet mbas vdekjes së autorit, më 1623,
u botua vetëm në të ashtuquajturin botim Folio.17 Botimet e mëtutjeshme
të Makbethit i përkasin fillimit të shekullit 18. Ato shquhen me versionet
e tyre të korrektuara në rrafshin semantik dhe sintaksor të tekstit. Jo më
pak se tri të katërtat e teksteve të korrektuara, të cilat datojnë qysh prej
shekullit 18, kanë zënë vend në botimet bashkëkohore të Makbethit.18 Në
krahasim me dramat e tjera të Shakespeare-it, Makbethi, me 2350 vargjet
e tij, konsiderohet si tragjedia më e shkurtë e tij.
Rreth vënies në skenë të tragjedisë Makbethi përmenden data dhe vite
të ndryshme. Por, ajo, me sa duket, si shfaqje për herë të parë u dha në
prill të vitit 1611 në Londër, në Globe Theatre.19 Për inskenimin e saj,
15 Noli, S. Fan. Introduktë. Në: Shekspiri. Makbethi. Prishtinë: Rilindja 1981. S. 7.
16 Suerbaum, Ulrich. Macbeth – das Exemplarische und das Besondere. In: Shakespeare Macbeth.
Muenchen: Zweischprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Frank
Guenther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Ulrich Suerbaum. Deutscher Taschenbuch
Verlag 2011. S. 252.
17 Po aty. S. 249.
18 Po aty. S. 250.
19 Forman, Simon. Book of Plays. (1611). In: William Shakespeare, Macbeth: Texts and Contexts.
Edyted by William C. Carroll. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 154.
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ndryshe nga salltaneti skenografik i mëvonshëm me të cilin zakonisht
është vënë dhe ende vihet në skenë, asokohe thuhet të jetë përdorur
një arsenal skenografik minimalist, i cili e shumta përfshinte një numër
“shpatash, thikash, ‘gjak teatror’, një fron mbretëror, disa flakadanë,
përmes të cilëve jepej ideja e natës dhe e territ, trumpetat dhe oboet, një
kazan për gjellën e magjistricave, stola apo ulëse dhe kupa të pijes për
skenën e pritjes mbretërore, degë nga Birnam Wood-i, si dhe kostumet
e mrekullueshme të aktorëve, por jo historike dhe as skoceze.”20
Sigurisht, miti për Makbethin (Macbeth) është krijuar falë Shakespeareit. Por, megjithatë, para se të bëhej një nga kryepersonazhet e galerisë
tragjike shakespeareiane, ai, në të vërtetë, ishte edhe një figurë e
rëndësishme e historisë skoceze.21 Mbas vrasjes së Dunkan-it (Duncan),
Makbethi, pra, ishte një nga mbretërit e shumtë të Alba-s/ Skotlandës,
mbi fronin dhe kurorën mbretërore të të cilës, gjithë përderisa edhe ai
vet u vra nga i biri i Dunkan-it, Malkolm-i III (Malcolm III), sundoi për
plot 17 vjet (1040 – 1057).22
Këto janë disa nga të dhënat e pakta historike të njohura rreth tij.
Sidoqoftë, para se të krijohej nga Shakespeare-i, miti dhe legjenda për
Makbethin, ishin krijuar përmes kronikave të ndryshme. Brenda këtij
konteksti, përmenden sidomos kronikat e këtyre autorëve: A History
of Greater Britain (1521) e John Major-it, History of Scotland (1582) e
George Buchanan-it dhe Chronicles of England, Scotland and Ireland
(1587) e Raphael Holinshed-it.23 Simbas të gjitha gjasave, Shakespeare-i
nuk i ka njohur të gjitha kronikat rreth Makbethit. Në të vërtetë, tashmë
dihet se një nga burimet kryesore, mbi të cilin ai e shkroi tragjedinë
Makbethi, është botimi i dytë i vitit 1587 i të ashtuquajturës Chronicles
of England, Scotland and Ireland e Raphael Holinshed-it (1520 – 1580),
përndryshe e njohur shkurt edhe si Holinshed’s Chronicles (Kronika e
20 Suerbaum, Ulrich. Macbeth – das Exemplarische und das Besondere. In: Shakespeare Macbeth.
Muenchen: Zweischprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Frank
Guenther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Ulrich Suerbaum. Deutscher Taschenbuch
Verlag 2011. S. 256.
21 Watson J., Fiona. Macbeth: a true story. London: Quercus, 2010.
22 Po aty. S. 179 – 205.
23 Cultural Contexts (Representations of Macbeth). In: William Shakespeare, Macbeth: Texts and
Contexts. Edyted by William C. Carroll. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 115.
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Holinshed-it). Vetë Holinshed-i, ndërkaq, kur është fjala për kronikën
e tij, thirret në Kronikën latine të Skotlandës (rreth vitit 1527) të Hector
Boethius-it (1465 – 1536).24
Një lexim i vëmendshëm i Kronikës së Holinshed-it vë në pah faktin se,
për tragjedinë e tij të famshme, Shakespeare-i i mori nga ajo jo vetëm
emrat e pjesës më të madhe të vetjeve kryesore, por, bashkë me boshtin e
rrëfimit, edhe shumë nga faktet dhe ngjarjet interesante të kësaj kronike
provokative. Por, si zakonisht, ngjashëm me të gjitha dramat e tij, me
frymëzim nga kjo apo nga kronikat e tjera, ai, në udhë e sipër, gjatë aktit
krijues, ato i ndryshoi, i modifikoi, i plotësoi dhe i zhvilloi më tutje.
Shumë nga këto të dhëna, të cilat te Kronika e Holinshed-it paraqiten në
formën narrative, Shakespeare-i i bashkoi, i kombinoi, i hoqi apo i shtoi,
ndërkohë që, falë imagjinatës së tij kreative, atë materie, në laboratorin e
tij krijues, e përpunoi dhe e pasuroi me ide, fakte, detaje, cikërrima dhe
ngjarje të reja.25
Shakespeare-i, siç thotë regjisori i shquar botëror Peter Brook, sa herë
që shkruante një dramë, fillonte me një rrëfim. Por, simbas tij, edhe pse
Shakespeare-i kishte respekt të madh për rrëfimin, ai në çdo moment
ishte i vetëdijshëm për nevojën e veprimit dhe për rrafshet e panumërta
që ishin të lidhura me këtë veprim. Simbas Brook-ut, “ai duhej të
zhvillonte për vete një instrument të jashtëzakonshëm dhe kompleks, që
ne e quajmë ‘poezi’, me ndihmën e të cilit ai, në një rresht, shprehte po
aq përmbajtjen e rrëfimit, e cila duhet të qëndrojë aty dhe domethënien
njerëzore që, për t’u shprehur, duhet të qëndrojë aty; dhe njëkohësisht,
mes njëzetmijë fjalëve angleze që kishte në dispozicion, duhej të gjente
ato që krijonin rezonancat, ato fjalë në të cilat bashkoheshin të gjitha
rrafshet e ndryshme të asocimit, të cilat ai i bartte në vetëdijen e tij.”26
Duke iu rikthyer Kronikës së Holinshed-it, më poshtë, kalimthi po i
paraqesim disa nga aspektet apo ngjarjet më të rëndësishme, të cilat, në
24 Schülting, Sabine. Die späten Tragoedien (Macbeth). In: Shakespeare Handbuch. Herausgegeben
von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 555.
25 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904. S.
161.
26 Brook, Peter. Vergessen Sie Shakespeare. Aus dem Französischen von Hans-Henning Mey. Berlin: Alexander Verlag 1997. S. 15 - 16.
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formën e tyre të gatshme, ashtu siç janë te Kronika e Holinshed-it, apo
të ndryshuara e të përpunuara, kanë zënë vend në tragjedinë Makbethi.
Bie në sy, ndërkaq se, me disa ndryshime krejt të vogla, por kreative, të
cilat, siç thuhet, në të shumtën janë thjeshtësime, Shakespeare-i, mbi një
themel të vjetër, e ndërtoi ngrehinën e tij të re poetike.27
Kështu, bie fjala, një nga ndryshimet e para ka të bëjë me skenat e luftës, të
cilat, përderisa në Kronikën e Holinshed-it zhvillohen njëra mbas tjetrës,
si tri luftëra të ndryshme,28 në dramën e Shakespeare-it, duke përfshirë
rrebelimin e Macdonwald-it, mposhtjen e Sueno-s dhe tradhëtinë e Thanit
të Kodrit (Than of Cawdor), ndodhin njëkohësisht. Ndryshimi tjetër
shumë i rëndësishëm ndërlidhet me Dunkanin (Duncan), i cili, edhe
pse, siç e thotë kronika, ishte një mbret i brishtë dhe i dobët,29 në dramën
e Shakespeare-it, gjithë me synimin që vrasja e tij të duket sa më prekëse, sa
më mallëngjyese dhe sa më tragjike, ai paraqitet si personifikim i urtësisë,
i fisnikërisë e i drejtësisë dhe si një mbret me pamje gati engjëllore. Me të
drejtë, një nga studiuesit e Makbethit thotë se i tillë çfarë na paraqitet te
Holinshed-i, Dunkani nuk do t’i hynte në punë aspak Shakespeare-it.30
Një ndryshim apo ndërhyrje tjetër kreative e Shakespeare-it ka të bëjë
me të drejtën mbi fronin. Përderisa në Kronikën e Holinshed-it Makbethi
është trashëgimtar legjitim i kurorës mbretërore, ai, në dramën e
Shakespeare-it, shfaqet si uzurpator i fronit.31
Por, ndërhyrja kreative e Shakespeare-it nuk mjaftohet me kaq. Ai shkon
edhe më tutje, bie fjala, me ndryshimin dhe modifikimin e vrasjes së
Mbretit Dunkan (ai sundoi në vitet 1034 – 1040), të cilës Holinshed-i në
kronikën e tij i jep shumë pak hapësirë. Me sa duket, Shakespeare-i, për
këtë arsye, e krijoi rrëfimin e tij për këtë vrasje duke u mbështetur në një
27 Suerbaum, Ulrich. Macbeth – das Exemplarische und das Besondere. In: Shakespeare Macbeth.
Muenchen: Zweischprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Frank
Günther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Ulrich Suerbaum. Deutscher Taschenbuch
Verlag 2011. S. 254.
28 Holinshed, Raphael. The Cronicles of England, Scotland, and Ireland. (1587). In: Shakespeare,
Macbeth: Texts and Contexts. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 136 – 140.
29 Po aty. S. 135.
30 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 169.
31 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 170.
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ngjarje tjetër, të rrëfyer po nga Holinshed-i, e cila është historia e vrasjes
së Mbretit Duff (ai sundoi në vitet 952 – 967) nga Donwald-i. Simbas
kronikës, Mbreti Duff vritet mbas një gostie solemne, jo nga Donwald-i,
por nga shërbëtorët e tij, në kohën sa është mysafir i Donwald-it.32 Në
tragjedinë e Shakespeare-it, tashmë me emrin Dunkan, ai vritet po ashtu
gjatë kohës sa është mysafir, por, kësaj here, në gjumë, në kështjellën e
Makbethëve, dhe atë jo nga shërbëtorët, por nga vet Makbethi. Një
ndryshim tjetër thelbësor ka të bëjë me kohën e mbretërimit të
Makbethit. Ndryshe nga Kronika e Holinshed-it, ku Makbethi e sundon
Alba-n / Skotlandën për plot 17 vjet, në “kronikën” shakespeareiane
mbretërimi i tij, në të cilin ai paraqitet si një tiran i tmerrshëm, zgjat
vetëm disa javë.33
Ndryshime të ngjashme, me ndërhyrje, modifikime apo rrotullime
kreative, në kontekst me Kronikën e Holinshed-it, gjejmë edhe në skenat
e tjera pasuese të tragjedisë Makbethi. Kështu, bie fjala, përderisa në
Kronikën e Holinshed-it Banko (Banquo), bashkë me Makbethin, na
paraqitet si bashkëkomplotist në organizimin e vrasjes së mbretit,34
ai, në dramën e Shakespeare-it, gjithë deri në vrasjen e tij, bën pjesë
në taborrin e njerëzve të ndershëm. Vet vrasja e Bankos, në materien
burimore te Holinshed-i, ndodh mbas largimit të tij nga një darkë private,
në të cilën ai ishte ftuar nga Makbethi.35 Në dramën e Shakespeare-it kjo
vrasje ndodh në kohën kur Banko, bashkë me të birin e tij, Fleancin
(Fleance), është ende në udhë e sipër për në gostinë mbretërore. Partitura
dramatike e Shakespeare-it ndryshon edhe kur është fjala për një detaj
tjetër të rëndësishëm në lidhje me të birin e Bankos, Fleancin. Kështu,
p.sh., simbas Kronikës së Holinshed-it, Fleanci, fillimisht, nuk dyshon që
i ati i tij ishte vrarë nga Makbethi, prandaj, pak me vonesë, vetëm mbas
paralajmërimit nga disa miq për rrezikun që i kanosej, largohet nga
Skotlanda dhe shkon ne Wales.36 Përkundrazi, në tekstin e Shakespeareit ai e sheh nga afër vrasjen e të atit dhe, për një qime floku, shpëton dhe
32 Po aty. S. 165.
33 Po aty. S. 160.
34 Holinshed, Raphael. The Cronicles of England, Scotland, and Ireland. (1587). In: Shakespeare,
Macbeth: texts and contexts. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 136 – 143.
35 Po aty. S. 144.
36 Po aty. S. 144 – 145.
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ia del të ikë falë territ të natës. Një nga shpikjet e shumta kreative të
Shakespeare-it është edhe shfaqja apo paraqitja e shajnisë së Bankos në
gostinë mbretërore, në pallatin e Makbethit.
Me një pamje, hapësirë, rol dhe fuqi krejt tjetër nga Holinshed-i në
tragjedinë e Shakespeare-it na paraqitet Zonja Makbeth (Lady Macbeth).
Nga një figurë krejt e parëndësishme, e tillë çfarë me një fjali të vetme
na paraqitet në Kronikën e Holinshed-it,37 në “kronikën” shakespeareiane
Zonja Makbeth është shtytëse e veprimit dhe një nga figurat më të fuqishme.
Zaten, pa të nuk do të ishte ajo që është as vetë figura e Makbethit.
Ndërkaq, diçka më ndryshe se në Kronikën e Holinshed-it Shakespeare-i
na e paraqet edhe një nga skenat e fundit të tragjedisë së tij, përkatësisht
vrasjen e Makbethit. Në këtë kontekst, ai, bie fjala, i anashkalon shumë
cikërrima, që për të, me sa duket, ishin të parëndësishme dhe, në vend
të tyre, e fut skenën e ndeshjes e të dyluftimit të Makbethit me Sivardin e
Ri (Young Siward).38
Ngjashëm me skenat dhe pamjet e mësipërme, Shakespeare-i duket të
ketë vepruar edhe me skenat mistike dhe demoniake të magjistricave
(Witches). Në lidhje me këtë, edhe pse, siç besohet, Shakespeare-i
mund të ketë patur njohuri të tjera të përgjithshme rreth tyre, si një
burim tjetër i mundshëm, krahas Kronikës së Holinshed-it, ka të ngjarë
të jetë edhe The Discovery of Witchcraft (1584) e Reginald Scot-it apo
edhe Daemonology, In Form of a Dialogue (1597) e Mbretit James I.39
Ndërkaq, një skenë tjetër po ashtu shumë mistike, përkatësisht skena
e takimit të magjistricave me Makbethin, supozohet ta ketë për burim
frymëzimi dramën e shkurtë latine Tres Sibyllae të Matthew Gwinne.40
Përkundër shfrytëzimit të burimeve të ndryshme dhe ndikimit nga
ato për dramat e tij, ato, e pra midis tyre edhe Makbethi, me të gjitha
shtresat dhe përmasat e mundshme, mbesin vepra dhe krijime autoriale
të Shakespeare-it. Me të drejtë, prandaj, në një nga esetë e tij, regjisori
37 Po aty. S. 142 – 143.
38 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 168.
39 Schülting, Sabine. Die späten Tragoedien (Macbeth). In: Shakespeare Handbuch. Herausgegeben
von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 555 – 556.
40 Po aty. S. 556.
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Peter Brook, vlerëson se, shikuar gjenetikisht, Shakespeare-i “ishte
një fenomen dhe koka tullace që e kemi parë në shumë piktura kishte
aftësi mahnitëse, të ngjashme me aftësitë e kompjuterit për të thithur
dhe përpunuar numër të madh përshtypjesh.”41 Ai, thotë Brook, “e
kishte të lindur aftësinë e jashtëzakonshme për të vëzhguar, aftësinë e
jashtëzakonshme për të regjistruar dhe kujtesën e jashtëzakonshme”.42
Po simbas tij, Londra e kohës së Shakespeare-it, “ishte një qytet shumë
aktiv, ku mjaftonte të shkonit në një lokal në mbrëmje dhe të dëgjonit
biseda mes njerëzve nga e gjithë bota, që i kishin kaluar oqeanet”, prandaj
“veshët e tij kishin thithur një sasi të madhe informatash të ndryshme”,
të cilat ai, pra Shakespeare-i, siç shprehet Brook, i kishte përpunuar më
tutje falë talentit dhe kreativitetit.43

4. PËRKIMET ME KANUNIN
E LEKË DUKAGJINIT
4.1. Miku (mysafiri) në shtëpinë shqiptare
Një nga shtyllat kryesore të ngrehinës zakonore shqiptare, me emrin
Kanuni i Lekë Dukagjinit, është i ashtuquajturi ritual i mikpritjes apo kodi
i mikut. Nga gjithësejt 12 librat e tij (me 24 kaptina), të cilët kodifikojnë
fusha të ndryshme të organizimit shoqëror, juridik, tradicional, moral,
religjioz e familjar, të tilla si: Kisha (Libri I), Familja (Libri II), Martesa
(Libri III), Shpi, gja e pronë (Libri IV), Puna (Libri V), Të dhanunat
(Libri VI), Fjala e gojës (Libri VII), Ndera (Libri VIII), Damet (Libri IX),
Kanuni kundra mbrapshtivet (Libri X), Kanuni i Pleqnisë (Libri XI) dhe
Shlirime e përjashtime (Libri XII),44 Libri i VIII i Kanunit, në pjesën më
të madhe të tij, i përkushtohet mikut, përkatësisht ritualit të mikpritjes
në shtëpinë shqiptare. Në të vërtetë, nga 1263 nenet gjithëpërfshirëse
kanunore, të paktën 66 sish merren vetëm me mikun. Duket, ndërkaq,
41 Brook, Peter. Vergessen Sie Shakespeare. Aus dem Französischen von Hans-Henning Mey. Berlin: Alexander Verlag 1997. S. 11.
42 Po aty. S. 10.
43 Po aty. S. 11.
44 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. (Pasqyra e landës). Tiranë: Kuvendi 2001. S. VII
– XIII.
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se ky libër, jo rastësisht, është pagëzuar me titullin Ndera, sepse në
traditën zakonore shqiptare, krahas aspekteve të tilla dokesore, si: Gjaku,
Ndërmjetsija, Dorzanija, Besa, Vllaznimi, Kumbarija etj., Miku (apo
ndryshe edhe Mikpritja) konsiderohet si një nga konceptet themelore
të kodit etik të shqiptarit, pa të cilin nuk mund të kuptohet e as të
perceptohet kategoria morale e nderit apo Ndera.45
Por, çfarë, në të vërtetë, përfaqëson koncepti Mik në Kanunin e Lekë
Dukagjinit? Si mund të shpjegohet dhe, njëkohësisht, të kuptohet Neni
602 i këtij kanuni, i cili, përmes “formulës” tashmë proverbiale “Shpija
e Shqyptarit asht e Zotit e e mikut”,46 “Zotin” dhe “Mikun” i trajton me
një ekuivalencë të çuditshme? Apo, çfarë nënkupton Neni 608, po aq
proverbial, “Mikut do t’i bahet nderë me: Bukë e krypë e zemër”,47 me
të cilin tashmë, ngjashëm sikundër me Nenin 602, kur është fjala për
mikpritjen, identifikohet karakteri, mendësia, psikologjia, qenia dhe
identiteti i shqiptarit? Në fund të fundit, si mund të shpjegohen dhe
kuptohen 66 nenet përcjellëse të këtij libri, në të cilat, qartë dhe pa asnjë
mëdyshje, përcaktohen normat strikte të mikpritjes, përmes të cilave,
deri në cikërrima e tabu të papërsëritshme, shpjegohet dhe rregullohet,
nga njëra anë, statusi i mikut (mysafirit) dhe, nga ana tjetër, rendi i
mikpritjes dhe statusi i mikpritësit në shtëpinë shqiptare?
Simbas shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare, përndryshe një nga
njohësit më të mirë të kodit zakonor shqiptar, rituali i mikpritjes është
i njohur në shumë popuj, por “te ballkanasit e, sidomos, te shqiptarët,
ai është stërholluar e kodifikuar gjer në pedantizëm.” 48 Duke qenë
një nga virtytet më fisnike, me të cilin, si në të kaluarën ashtu edhe
sot, vazhdojnë të identifikohen shqiptarët, rituali i mikpritjes ka rënë
në sy dhe për të, si diçka tepër e veçantë, në udhëpërshkrimet e tyre
kanë shkruar sidomos shtegtarët e huaj. Kështu, bie fjala, mikpritja
shqiptare, veç tjerash, ka tërhequr edhe vëmendjen e bashkëkombësit
të Shakespeare-it, Lordit George Gordon Byron (1788 – 1824), i cili
45
46
47
48
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në vitin 1809, mbasi kishte vizituar Portugalinë, Spanjën dhe Maltën,
së bashku me bashkëstudentin e Cambridge-it, mikun e tij John Cam
Hobhouse (1786-1869), kishte vizituar edhe Shqipërinë.49 Edhe pse
vizita e tyre ishte përqendruar në Janinë dhe në Tepelenë, pra, në jug
të Shqipërisë, kryezot i të cilës ishte Ali Pashë Tepelena (1740 – 1822),
një sfidues i tmerrshëm i Portës së Lartë, apo, siç quhej ndryshe, edhe
Napoleoni i Ballkanit, pra, edhe pse ata ishin mysafirë në kështjellën
e këtij pashai jugor, në një zonë ku Kanuni i Lekë Dukagjinit, me të
cilin identifikohej veriu, nuk e kishte shtrirë “pushtetin” e tij, nga vetë
mënyra se si Byron-i, në poemën e tij të famshme Childe Harold’s
Pilgrimage (Shtegtimi i Childe Harold-it), e përshkruan mikpritjen
shqiptare, ajo nuk ka se si të shfaqet ndryshe, përveç si një derivat
i tij, apo, me siguri, edhe i kanuneve ose i kodeve të tjera zakonore
shqiptare,50 një nga të cilët, me emrin Kanuni i Labërisë, apo Kanuni
i Papazhulit, me fuqinë dhe “autoritetin” e tij, ka vepruar pikërisht në
zonat jugore të Shqipërisë.51
Në të vërtetë, përveç pritjes së ngrohtë, të përzemërt e jashtëzakonisht
miqësore nga Ali Pashë Tepelena, bëmat e shumta, jeta dhe vdekja
tragjike e të cilit, në një kohë dhe hapësirë elizabethiane, mund të ishin
tërheqëse për pendën e Shakespeare-it,52 Byron-i në poemën e tij, veç
të tjerash, flet edhe për një gjest dhe veprim jashtëzakonisht fisnik të
shqiptarëve, të cilët, mbas përmbytjes së një anijeje turke, me të cilën ai
udhëtonte nga Janina drejt Prevezës, në këtë çast të vështirë të jetës së tij,
e ndihmuan dhe e mirëpritën. “E pritn’ Haroldin, mik e mysafir”, thotë
Byron-i, duke përshkruar më tutje detajisht mikpritjen e suljotëve, njërit
nga fiset më kokëforta dhe më luftarake në Shqipërinë e Jugut: “…Suljotët
u dhanë dorën, / Nëpër moçale e ckerka i përcuall,/ Më njerëzisht nga
skllevët e llustruar,/ Pa lajka. Ndezën zjarr, u thanë rrobat;/ Pa nasqirisën
llambën, mbushën plloskën, / Dhe shtruan sofrën, me atë që patën:/ Kësaj
49 Luarasi, Skënder. Hyrje. Në: Xhorxh Gordon Bajron. Çajld Haroldi. Tiranë: Onufri 2004.
50 Elsie, Robert. Vorwort. Në: Der Kanun der Albanischen Berge: Hintergrund der Nordalbanischen
Lebensweise. In: Der Kanun: Das Albanische Gewonheitsrecht nach dem sogenanten Kanun des Lekë
Dukagjini / kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi. Pejë: Dukagjini Publishing House, 2003. S. 8 – 9.
51 Po aty. S. 9.
52 Përveç në poemën Childe Harold’s Pilgrimage të George Gordon Byron-it, figura e Ali Pashë
Tepelenës është trajtuar edhe në disa romane të autorëve të huaj dhe shqiptarë, siç është, bie fjala
romani aventuresk Le Comte de Monte Cristo i Alexandre Dumas-së, ndërkohë që Albert Lortzing
i ka kushtuar edhe një operë njëaktëshe me titullin Ali Pascha von Janina.
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i thonë dashuri njerëzore. T’i japësh prehje e ngushëllim fatkeqit, / I mëson
fatbardhët e të liqt’ i bën të skuqen.” 53
Për më tepër, simbas Byron-it, “bijt’ e rreptë të Shqipes”, të cilët “Ç’armiq
për vdekje, po sa miq besnikë!/ Kur besa e nderi i thërret të derdhin gjakun,/
Si trima turren ku t’i çojë i pari i tyre”54, jo vetëm e ndihmuan dhe e
mirëpritën kryeprotagonistin e poemës së tij, Haroldin (në të vëretë vet
Byron-in), por, gjithashtu, simbas zakonit të tyre, e morën në mbrojtje
dhe, me një togë trimash, e përcollën deri në Greqi: “Qëlloi që kur gatitej
të largohej/ Nga këta male, çeta prej hajdutësh/ U prisnin udhën njerëzve,
i plaçkitnin,/ Me jatagan e zjarr bënin rrëmujë;/ Kështu, pra, mori pas
një togë trima,/ Të regjur e të zotët ta përcillnin/ Nëpër të madhin pyll
t’Akarnanisë/ Gjer përshëndeti Akelon valëshkumbë/ Dhe agjtoi matanë
lumit fushat etoljane.”55 Kjo do të thotë se Lordi Byron ndër shqiptarët, në
pajtim me traditën e tyre për mikun, kishte gjetur edhe mbrojtje fizike, e
cila, përveç mikpritjes së përzemërt, nënkuptonte, gjithashtu, përcjelljen
e mysafirit deri në vendin ku ai konsideronte se më nuk kishte rrezik për
jetën e tij. Në të vërtetë, përmes këtij gjesti miqësor, luftëtarët suljotë kishin
vënë në jetë atë që, në raste të tilla, e parashikonte edhe Kanuni: “Miku
do të përciellet deri ku të lypë me e përciellë” (Neni 621),56 sepse “Kanuja
urdhnon qi të përciellet miku sa mos t’a gjejë ndo’i punë e ligë, sa edhe mos
t’i bajë kuej ndo’i dam me bukë tande” (Neni 628).57 Ndërkaq, Byron-it,
gjatë vizitës së tij në Shqipëri, nuk i kishte shpëtuar edhe një detaj tjetër
shumë i rëndësishëm në lidhje me shqiptarët. Ata, thotë ai, “Më tërheqin
shumë me atë ngjashmërinë e tyre me Hajlanderët e Skocisë, në veshje, në
pamje dhe në mënyrën e jetesës.” 58
Por, le t’i rikthehemi tragjedisë Makbethi, e cila, disa shekuj para se Lordi
Byron t’i vërente ngjashmëritë ndërmjet shqiptarëve dhe skocezëve, si
një kumt shumë më i vjetër rreth këtyre ngjashmërive, përmes pendës
“demoniake” të Shakespeare-it, e mjegullt, e zymtë, e rëndë, tronditëse
53
54
55
56
57
58
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dhe e gjakshme, vjen deri në ditët tona nga mugëtirat historike të tokës
skoceze. Janë shumë, madje shumë më tepër se vetëm disa sosh, arsyet
për shkak të të cilave, siç do të shohim më tutje, disa nga konceptet
themelore kanunore shqiptare, sidomos koncepti mbi mikun, mund
të shpjegohen dhe kuptohen në kontekst me disa nga ngjarjet “kthesë”
të kësaj tragjedie. E këtillë, bie fjala, është vrasja e Mbretit Dunkan në
shtëpinë e Makbethëve, e cila, gjithnjë në kontekst krahasues, mund
të interpretohet pikërisht përmes kaptinës kanunore mbi Mikun.
Në njëfarë mënyre, disa nga sekuencat kryesore Makbethiane, apo,
më saktë, sekuencat që ndërlidhen me ardhjen e Mbretit Dunkan në
Kështjellën e Makbethëve, me mikpritjen dhe, më pas, me vrasjen e tij
e me disa vrasje të tjera, mund të kontekstualizohen dhe interpretohen
përmes kodit zakonor shqiptar, përkatësisht konotacionit etik të këtij
kodi mbi mikun. Në lidhje me këtë, duke ndjekur udhën e ngjarjeve
të njëmbasnjëshme te Makbethi, le ta shohim se çfarë, në të vërtetë,
përmban “matrica” e përkimeve kanunore dhe shakespeareiane jo
vetëm kur është fjala për një koncept të tillë etik siç është Miku, por edhe
për disa koncepte të tjera fundamentale, me të cilat, në kontekst me të
ashtuquajturin “kod i nderit”, identifikohet Kanuni i Lekë Dukagjinit.

4.2. Dunkani mik (mysafir) në shtëpinë e Makbethëve
I ngazëllyer nga trimëritë e Makbethit në fushëbetejën e Fife-së, nga
humbja apo fitorja e të cilës mund të rroposej apo të qëndronte edhe
më tutje froni i tij mbretëror, Mbreti Dunkan (King Duncan) jo vetëm
e nderon Makbethin, kryeheroin e kësaj lufte të përgjakshme kundër
norvegjezëve, me titullin e ri Than i Kodrit (Than of Cawdor), por,
siç e thotë edhe vet, duke dashur që të lidhej edhe më shumë me të,
paralajmëron një vizitë në kështjellën e tij, në Inverness. Po aq i
ngazëllyer e i nderuar ndjehet vet Makbethi me titullin e ri dhe, me sa
duket, shumë më tepër me vizitën e befshme të mbretit. Atij, madje, nuk
i pritet, prandaj niset “t’ia lajmërojë me vrap vizitën” (I, 4) mbretërore
zonjës së tij. Ndërkaq, Dunkani, edhe më tutje i ekzaltuar nga trimëritë
e Makbethit, i vihet menjëherë pas me shpurën e tij, sepse është i bindur
që ai “shkoi ta gatisë mirëpritjen” (I, 4).
Krejt ndryshe nga ngjyrat ngazëllyese të tablos së fitores në Pallatin
Mbretëror në Forres (I, 4), tabloja e “paramikpritjes” në Kështjellën e
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Makbethëve, në Inverness (I, 5), fillimisht, na shfaqet me tone pak më
të ngrysura. Në të vërtetë, përmes një letre, Makbethi tashmë e kishte
njoftuar të shoqen e tij, Zonjën Makbeth, me profecinë e tri motrave
magjistrica, të cilat, përveç titullit Than i Kodrit, e kishin parajmëruar
atë për të nesërmen me brohorinë “Gëzuash, o mbret i pritmë!” (I, 5).
Por, para se të gëzohej, apo, siç i shkruante Makbethi në letrën e tij, “të
mos e humbiste pjesën që i përket prej këtij gazi” (I, 5), Zonja Makbeth,
shumë më fort, ngjan të jetë e shqetësuar për natyrën e të shoqit, të cilën,
siç thotë ajo, e ka “tepër plot me qumështin e zemërbutësisë njerëzore”
(I, 5). Kjo, simbas saj, “s’e kap dot udhën më të shpejtë” deri te “qarku i
artë” (I, 5), ku “fati dhe magjia profetike” e duan Makbethin “me kurorë
mbretërore”.
Dhe, ndërkohë që Zonja Makbeth vazhdon të qahet për “ligësinë” që
Makbethi, përkundër ambicies, nuk e ka, duket se perdet hijerënda të
disponimit të saj gjysmë të ngrysur hapen sapo ajo, përmes Lajmëtarit, ta
kuptojë se në shtëpinë e saj “vjen mbreti sonte mysafir”. Lajmi i befshëm
për ardhjen e Mbretit Dunkan në shtëpinë e Makbethëve, ndoshta me
plot të drejtë, fillimisht, për Zonjën Makbeth duket i pabesueshëm.
Ngjan, prandaj, i natyrshëm reagimi i saj ndaj Lajmëtarit, të cilit ajo i
thotë: “Mos je i marrë që më thua gjë t’atillë?” (I, 5).
Në shikim të parë, deri këtu, në këtë atmosferë ndjenjash të përziera,
ndërmjet, nga njëra anë, gëzimit e shqetësimit Makbethian dhe, nga ana
tjetër, lajmit për ardhjen e Mbretit Dunkan në Kështjellën e Makbethëve,
duket sikur në rrëfimin shakespeareian, edhe përkundër ngazëllimit të
papërmbajtur të Zonjës Makbeth, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme.
Mysafirët, qofshin këta edhe mbretër, simbas një zakoni të përbotshëm
njerëzor, shkojnë e vijnë në shtëpitë e njëri tjetrit. E tillë, sigurisht,
nëse asaj nuk do t’i paraprinte paralajmërimi profetik i tri motrave
magjistrica, do të duhej të ishte edhe vizita e Mbretit Dunkan në
shtëpinë e Makbethit. Në të vërtetë, paralajmërimi për të ardhmen e
shpejtë mbretërore dhe sidomos lajmi për vizitën e Dunkanit, shumë më
tepër se ambicien e Makbethit, madje deri në fshikullimë vrastare, do ta
përndezë gjuhën kobndjellëse të Zonjës Makbeth. “Dhe korbi vet u ngjir,
që krakavit/ Hyrjen fatale nën strehën time/ Të Mbretit Dunkan...” (I, 5),
thotë ajo, duke paralajmëruar kështu krimin e mnershëm. Në mënyrë
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të ngjashme ajo reagon edhe kur i shoqi, Makbethi, i thotë: “E dashur,
drit’ e syrit tim,/ Vjen sonte Dunkani këtu” (I, 5). Para se të shqetësohet
për pritjen e mysafirit dhe përgatitjen e mikpritjes për të, ajo, në mënyrë
gati të paskrupullt, pyet: “Dhe së këtejmi kur na shkon?” (I, 5). Dhe,
kur i shoqi i thotë: “Nesër besoj”, ajo shpërthen në nemë e mallkim të
papërmbajtur: “Oh, kurrë mos u gdhiftë ajo ditë!” (I, 5). Më tutje, duke
e njohur natyrën e të shoqit, fytyra e të cilit, siç thotë ajo, “është si një
libër ku po këndohen gjëra të çuditshme” (I, 5), Zonja Makbeth, me
gjakftohtësi e intonim dinak, vazhdon me këshilla e sugjerime për të
shoqin në lidhje me mikpritjen e Mbretit Dunkan: “Në sy, në dor’ e gjuhë
mirëpritjen kij;/ Duku si lulja e pafajshme, / Po jij si gjarpër i fshehur nën
të. / Ai që vjen do përkujdesur mirë.” (I, 5).
Ndryshe nga Dunkani, i cili e kishte paralajmëruar vizitën e tij në
shtëpinë e Makbethëve, simbas traditës kanunore shqiptare, mysafirët,
ashtu siç vë re Margaret Hasluck, në librin e saj The Unwriten Law
in Albania (Ligji i pashkruar në Shqipëri), mund të vinin, edhe pa
paralajmërim, në çdo kohë të ditës apo të natës: “Mysafirët, qofshin miq
të familjes apo të huaj ‘të dërguar nga Zoti’, vinin shpesh për të kaluar
natën. Mbasi nëpër fshatrat shqiptare nuk kishte bujtina, me përjashtim
të rrugëve të gjata ku kalonin karvanet, simbas një rregulli, kur një të
huaj e zinte nata diku jashtë, ai mund të kërkonte strehë dhe ushqim në
shtëpinë e parë që do të ndeshte.”59 Kalimthi, ndërkaq, është e nevojshme
të theksohet se, kanunisht, “Miku nuk mund të hijë në shpi, pa ba za
n’oborr” (Neni 603).60 Pra, para se të hyjë në shtëpinë mikpritëse, mysafiri
lëshon një thirrje në formën “A do miq, o i zoti i shpisë?” Dhe, “Si të bajë
za miku, i zoti i shpis a kush i shpis i përgjigjet e i del përpara” (Neni
604)61 me kundërthirrjen “O hajde, e mirë se t’ka pru Zoti!” Më pas,
mikpritësi “Falet me mik, armën ia merr, e i prin në shpi” (Neni 605),62
ndërkohë që “Armën ia varë në kërrabë, edhe e çon në krye të vendit ke
votra” (Neni 606).63 Tashmë mysafiri, mik i hershëm i familjes apo një i
huaj i rastësishëm, mund të ndjehet si në shtëpinë e tij.
59
60
61
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Edhe pse mysafiri fatprerë, Mbreti Dunkan, ende nuk ka shkelur në
pragun e shtëpisë së Makbethëve, kama e përgjakshme vrastare, para se
në dorën e Makbethit, ngre krye në gjuhën e Zonjës Makbeth. Por, duke
qenë fort e kujdesshme dhe shumë më e rafinuar se i shoqi, ajo, gjatë
pritjes së mysafirit, nuk lë asnjë vend për dyshim. “Ajo e pret Dunkanin,
të cilit në të vërtetë ia ka përgatitur qarkun vdekjeprurës, me falenderime
dhe fjalë përshëndetëse, të cilat tingëllojnë aq të sinqerta, sa që edhe
‘makiavelisti’ më i rafinuar do të kishte se ç’të mësonte nga ajo”,64 thotë
shakespeareologu Hugo Klajn. Në të vërtetë, kundrejt falënderimeve
dhe urimeve të Mbretit Dunkan për “mundimet dhe mirëpritjen” e saj,
ajo, duke mos e harruar as “vasalitetin mirënjohës”, kundërpërgjigjet
me hipokrizi të çuditshme: “Shërbimet tona, të dyfishta në çdo pikë/
Dhe prapë pasandaj të dyfishuara,/ Jan’ aqë varfërishte dhe të dobëta/
Sa s’mund t’u bëjnë ballë ndereve/ Të thella dhe të gjera, me të cilat/ Na e
stolis shtëpinë madhështia juaj./ Si për ofiqet e dhuruara më parë/ Ashtu
edhe për të ratë që pasuan,/ Ju mbetemi mirënjohës.” (I, 6).
Tashmë, pra, Dunkani është mysafir në shtëpinë e Makbethëve. Kjo,
simbas Kanunit të Lekë Dukagjinit, nënkupton se ai në këtë shtëpi ka një
status të veçantë, për të mos thënë të shenjtë, hyjnor dhe të paprekshëm,
sepse, siç thuhet në Nenin 602 të këtij kodi, “Shpia e Shqyptarit asht e
Zotit e e mikut”.65 Kjo do të thotë se Dunkani, thënë kanunisht, do të duhej
të ndjehej si në shtëpinë e tij apo, për më tepër, duke qenë “mik zemret”
atij “i lëshohet shpija” (Neni 613).66 Çuditërisht, brenda këtij koncepti të
mikpritjes, të paktën fillimisht, atë e trajton edhe Zonja Makbeth. Mbas
paralajmërimit të Dunkanit: “E bukur dhe bujare zonjë, sonte/ Na ke për
mysafirë” (I, 6), Zonja Makbeth shtëpinë e saj e konsideron sikur të ishte
shtëpi e Dunkanit: “Si veten, gjindjen, mallin dhe shtëpinë/ I kemi amanet
nga dora juaj, / Dhe kur të dëshironi t’i përqyrni, / Do t’jua kthejmë me
hesap të plotë,/ Siç detyrojmë: janë tuajat.” (I, 6).

64 Klajn, Hugo. Zonja e mirë Makbeth apo kryeshtriga. Në: Šekspir i čoveštvo (Shakespeare-i dhe
njerëzorja). Beograd: Prosveta 1964. S. 200; Përkthyer dhe botuar në shqip nga Bekim Lumi në
Revistën për Teatër ‘Loja’, nr. 2, 2007, S. 121.
65 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 65.
66 Po aty. S. 65.
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4.3. “Rituali i trevezës” dhe darka e Makbethëve
Por, ta konsiderosh shtëpinë tënde, thënë kushtimisht, si “pronë” të
mikut, kjo nënkupton që ai në këtë shtëpi duhet të trajtohet me nderim
të jashtëzakonshëm, madje deri në shenjtëri të paprekshme. Kjo, simbas
kodit zakonor shqiptar, veç tjerash, do të thotë se “Mikut të lodhun do t’i
vihet rreth me të pritun me nderë dhe do t’i lahen kambët” (Neni 610)67
dhe se “Mikut do t’i bahet nderë me: ‘Bukë e krypë e zemër’” (Neni 608),68
sepse “Buka e krypa e zemra, zjarmi e do firi për shtrojë do të gjindet gadi
për mik në çdo kohë të natës e të ditës” (Neni 609).69 Për më tepër, “Mikut
i lëshohet kryet e vendit” (Neni 616)770 e, gjithashtu, “Miku xen kryet e
vendit në trevezë (sofër)” (Neni 653),71 ku atij “...i takon kryet e dashit”
(Neni 655).72
Ngjashëm me traditën kanunore shqiptare, në shtëpinë e Makbethëve,
simbas zakonit të mikpritjes, është shtruar edhe një darkë për
mysafirin e nderuar. Ne nuk e dimë se çfarë ndodh gjatë kësaj darke,
çfarë është shtruar në të dhe ku është ulur Dunkani e ku Makbethi,
sepse Shakespeare-i për të na flet si për diçka në mbarim e sipër. Por,
nga bashkëbisedimi ndërmjet dy bashkëshortëve, ne e kuptojmë se
Makbethi është larguar para se të fillojë darka, apo, e shumta, e ka lënë
atë përgjysmë. “Pothuaj mbaroi darkën. Pse na ike?” (I, 7), e pyet atë
Zonja Makbeth. Ndërkaq, Makbethi i kundërpërgjigjet me pyetjen:
“A më kërkoi?” (I, 7), për të marrë kundërpërgjigjen tjetër nga Zonja
Makbeth po me pyetje: “S’e di që të kërkoi?” (I, 7). Nga vet mënyra e
kundërpërgjigjeve të njërit apo tjetrit, ne e kuptojmë se, me largimin e
tij të hershëm nga darka, Makbethi ka bërë, thënë kushtimisht, shkeljen
e tij të parë në rendin apo në ritualin e mikpritjes. Ai këtë e di, sepse, jo
rastësisht, e pyet të shoqen nëse Dunkani e ka kërkuar. Sigurisht, këtë e
di edhe Zonja Makbeth, e cila, me kundërpyetjen e saj qortuese, na bën
të kuptojmë se Makbethi do të duhej ta dinte që, në një situatë të tillë,
Dunkani do ta kërkonte.
67
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Cili duhet të ketë qenë justifikimi i Zonjës Makbeth para mysafirit
për largimin e hershëm të të shoqit nga darka? Cili mund të ketë qenë
kundërreagimi i Dunkanit për mungesën apo largimin e hershëm nga
darka të të zotit të shtëpisë? Është prekur apo është ndjerë sadopak i
ofenduar Dunkani nga gjesti shpërfillës i Makbethit, të cilin ai, me vizitën
e tij, kishte ardhur që ta nderonte? Si mund të kenë reaguar mysafirët e
tjerë, duke përfshirë Bankon, Makdafin (Macduff), Lenoksin (Lennox)
dhe shoqëruesit e tjerë të Mbretit? E ka përmendur ose jo ndonjëri nga
ata shkeljen e “rendit të trevezës” nga ai, pra nga i zoti i shtëpisë, që, në
një rast të këtillë, nuk do të duhej apo nuk do të guxonte ta shkelte?
Nga krejt kjo situatë me kaq pandehma të mundshme, ne, përmes
Zonjës Makbeth, e dimë vetëm që Dunkani e ka kërkuar Makbethin.
Ne, gjithashtu, pak më vonë, tashmë kur Mbreti Dunkan kishte fjetur,
përmes një bashkëbisedimi të shkurtë ndërmjet Bankos dhe Makbethit,
e kuptojmë se, në të vërtetë, Dunkani kishte shkuar “në shtrat pa masë
i kënaqur” (II, 1) dhe, siç thotë më tutje Banko, “Ish i gëzuar fort dhe
daroviti/ Të gjithë shërbëtorët e kështjellës.” (II, 1). Për më tepër, ai, “me
falënderje për gostinë e bukur” (II, 1), përmes Bankos, i kishte dhuruar
edhe një diamant Zonjës Makbeth. (II, 1). Ndërkaq, Makbethi, edhe
pse Banko nuk ia përmend fare mungesën e tij gjatë darkës, si duke
u shfajësuar, shpreh keqardhje për pamundësinë e përgatitjes së një
pritjeje më të mirë: “Nuk ishim të përgatitur për vizitën;/ Rob’ i mungesës
ish vullneti ynë,/ Se ndryshe do të shfaqej më lirisht.” (II, 1).
Dhe, nëse rreth përgjigjeve të mundshme në pyetjet e mësipërme rreth
darkës në shtëpinë e Makbethëve vetëm mund të hamendësojmë, ne,
ndërkaq, i dimë, pak a shumë, përgjigjet që rreth çështjeve të ngjashme
të kësaj natyre i jep Kanuni i Lekë Dukagjinit. Rendi i sjelljes në tryezë,
në një shtëpi shqiptare, gjatë drekës apo darkës, i ngjan një rituali, i cili,
në çfarëdo rasti, duhet të përfillet dhe respektohet jo vetëm nga i zoti i
shtëpisë, por edhe nga miku (mysafiri). Shkelja apo cenimi i këtij rituali
nga njëra apo tjetra palë do të thotë shpërfillje, mungesë respekti dhe
çnderim, gjë që, siç vihet re në Kanun, në raste të caktuara, “ka shkaktue
vrasë të përgjegjme shi në trevezë”.73 Jo rastësisht, prandaj, fragmenti
73 Po aty. S. 68.

30

BEKIM LUMI

kanunor në të cilin flitet për “rendin e trevezës” është titulluar “Të
sjellunt e të zot’t të shpisë me miq në shpi”74 Kjo, përveç rendit të uljes në
tryezë, ku, gjithsesi, “miku xen kryet e vendit” 75 dhe ku atij “i takon kryet
e dashit”,76 nënkupton praninë e të zotit të shtëpisë, pa të cilin, zaten,
nuk mund të kuptohet “rituali i trevezës”. Gjatë këtij rituali, të dyja
palët, si miku ashtu edhe mikpritësi, e dijnë dhe e respektojnë deri në
përpikëri rendin e sjelljes e të hierarkisë së veprimeve. Kështu, bie fjala,
ata e dijnë se “Kafen e merr miku, mandej i zoti i shpis” (Neni 660),77
se “Duert në trevezë i lan i zoti i shpisë, mandej miku” (Neni 661),78 se
“Gotën e rakis e pin i zoti shpis e të dytën miku (Neni 662),79 se “Kashaten
e njyen miku, mandej i zoti i shpis” (Neni 663),80 se “Aj zot shpije, qi e
njyete kashaten përpara mikut, late 500 grosh giobë” (Neni 664)81 e se “Ai
zot shpije, qi koritte trevezën e vet ndër sy të mikut, late 500 grosh giobë”
(Neni 660).82 Një nga çnderimet më të rënda në tryezë konsiderohet
“Me e koritë trevezën ndër sy të mikut, kur i zoti i shpis e kruen fulteren a
e lpin kupën” (Neni 601, pika k).83

4.4.“Mëdyshja” e Makbethit apo “kodi i nderit”
Ndërkaq, le të kthehemi përsëri te Makbethi, i cili, të paktën siç mund
të nënkuptohet nga një monolog i tij, duhet të jetë larguar nga darka
mbase jo për të çnderuar apo fyer mysafirin e tij, por sepse, me sa duket,
për shkak të ndërgjegjes apo të natyrës së tij “tepër plot me qumështin
e zemërbutësisë njerëzore” (I, 5), nuk ka mundur të qëndrojë në tryezë
(ndonëse ai vet këtë nuk e thotë) përballë mikut, të cilin, gjatë një bisede
të mëhershme me të shoqen, krejt pabesisht, kishte planifikuar që ta
vriste.
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Përderisa në sallat dhe kthinat e kështjellës ngarendin shërbëtorët me
enë dhe gjellë të ndryshme nëpër duar, në skenë na shfaqet Makbethi i
vetmuar. Monologu i tij është një lojë e rëndë nervash, gjatë të cilës ai,
në një gjendje bukur të trazuar shpirtërore, i paraqet disa nga arsyet dhe
argumentet e natyrës morale, për shkak të të cilave nuk do të duhej ta
vriste Mbretin Dunkan. Në të vërtetë, pavarësisht nga kjo, ai, fillimisht,
nuk e fsheh dot synimin për vrasjen e pabesë të mikut në shtëpinë e tij.
Madje, siç e thotë edhe vet, ai do të dëshironte që kjo vrasje “Sikur të
bëhej dhe të merrte fund, do t’ishte mirë/ t’ish bërë sa më shpejt”, ashtu
që “Njëher’ e mir’ hesapn’ e saj ta mbyllte, / Pa lënë bisht e gjurmë pas...”
(I, 7).
Por, megjithatë, përkundër dëshirës dhe synimit të tij të qartë për ta vrarë
Dunkanin dhe, më pas, për ta rrëmbyer fronin, skeptrin dhe kurorën
e tij mbretërore, Makbethi, gjatë monologut të tij, krahas virtyteve të
shumta të Mbretit Dunkan, për të cilin thotë se “ka qen’ aq i ëmbël” dhe
“ka qeverisur shtetin aqë pastër” (I, 7), gjë që, simbas tij, “mirësit’ e tij,
si engjëj me trumbetë” do t’ia dënonin vrasjen e mallkuar (I, 7), jep të
paktën edhe dy argumente të tjera të natyrës morale, jashtëzakonisht
domethënëse e të fuqishme, për shkak të të cilave ai nuk do të duhej
ta vriste atë. Makbethi konsideron se, duke qenë mysafir në shtëpinë e
tij, Mbreti Dunkan është “dy herë i garantuar” (I, 7), sepse, siç thotë ai,
“E para, e kam kushëri dhe e kam mbret, / Q’e prapsin veprën që të dyja
fort” (I, 7), për të shtuar më tutje, mbase argumentin kryesor, se “Pastaj,
e kam këtu si mysafir, / Duhet ta mbroj prej vrasësve, pra, unë/ Jo unë të
ngre thikën kundër tij.” (I, 7).
Për çdo shqiptar, qoftë ky një malësor kokëngjeshur, që e njeh dhe,
krejt çuditshëm, edhe mbas 500 e më shumë vjetësh nga koha e krijimit
të tij, vazhdon ta zbatojë pjesshëm apo plotësisht në sjelljen dhe në
jetën e tij të përditshme Kanunin e Lekë Dukagjinit, apo qoftë edhe një
nga ata që, tashmë, më së paku i njohin apo nuk i zbatojnë e as nuk i
respektojnë fare rregullat kanunore, hezitimi i Makbethit për ta vrarë
mysafirin në shtëpinë e tij është më se i kuptueshëm. Në të vërtetë, ata
e kanë plotësisht të qartë se që të dyja argumentet e tij janë jo vetëm të
qëndrueshme e në pajtim të plotë me filozofinë burimore dhe me kodin
etik të këtij Kanuni, por, gjithashtu, edhe në masë të qindpërqindtë me
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botëkuptimin e përgjithshëm të shqiptarit për imunitetin, integritetin
dhe statusin moral e fizik të pacenueshëm të mysafirit, përkatësisht të
mikut. Të jesh mik apo mysafir në një shtëpi shqiptare, simbas Kanunit
të Lekë Dukagjinit, përveç privilegjeve të mikpritjes e të trajtimit
me respekt të jashtëzakonshëm, ngjashëm me pritjen, trajtimin dhe
përcjelljen e Lordit Byron, nënkupton, po ashtu, të kesh edhe siguri
dhe mbrojtje të plotë fizike nga çdo cenim, sulm apo rrezik për jetën
tënde. “Duhet dijtë se miku në Shqypni asht i patrazueshëm e s’mund
të ngitet prej kurrkuej; pse po ndolli qi ngau kush mikun e kuej, kjo
dhunë e bame mikut s’mund të lahet ndryshej veç se me gjak prej anës
së mprojsit të tij”,84 pohon një nga njohësit e dikurshëm më të mirë të
traditës kanunore, poeti kombëtar i shqiptarëve dhe prifti françeskan,
Atë Gjergj Fishta. Për më tepër, një status i këtillë i garantohet jo vetëm
mikut, por, krejt çuditërisht, edhe armikut, sepse, siç thuhet në Nenin
620 të këtij Kanuni, “Po të hini miku në shpi, gjak me të pasë, do t’i
thuejsh: ‘Mirë se erdhe!’”85
Dhe, ajo që, deri në detaje, në Librin e VIII, me titullin Ndera, e përcakton
Kanuni jo vetëm kur është fjala për mikpritjen, por, përgjithësisht, edhe
për aspekte të tjera me të cilat te shqiptarët identifikohet i ashtuquajturi
kod i nderit, në njëfarë mënyre, përmblidhet në sentencën proverbiale
kanunore “Dy gisht nderë në lule të ballit na i njiti Zoti i Madh” (Neni
596).86 Duke i reduktuar, figurativisht, përmasat e nderit në madhësinë e
dy gishtave dhe duke e vendosur atë mbi ballë, në pjesën më të dukshme
dhe më frontale të fytyrës së njeriut, kanunorët shqiptarë, në të vërtetë,
e evidentojnë brishtësinë dhe ndjeshmërinë e tij të madhe e, gjithashtu,
edhe mundësinë e lehtë që ai, përmes një gjesti të pamatur, ndonjëherë
edhe krejt simbolik, apo veprimi fyes ose dhunues, të cenohet, të shkilet,
të përlyhet, të vrugnohet, të preket apo, siç thuhet kanunisht, edhe të
merret. Për më tepër, “N’i prekët kush kuej në nderë, peng e plak për
nderë të marrun s’ka: në daç fale; po deshte laje ballin e vrugnuem” (Neni
595),87 ndërkohë që “Ndera e marrun nuk shpërblehet me gja, por a me
84 Po aty. S. 64.
85 Fishta, Gjergj. Parathane. Në: Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Shtëpia Botuese ‘Kuvendi’ 2001.
S. XXXI.
86 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 65.
87 Po aty. S. 64.
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të derdhun të gjakut, a me të falun fisnikisht (përmbas ndërmjetësisë së
dashamirëve të mirë)” (Neni 598).88
Perceptimi i Makbethit për mikun apo për mysafirin në shtëpinë e tij
dhe hezitimi i tij për ta vrarë Dunkanin është në përputhje të plotë, jo
vetëm me kodin zakonor shqiptar, por edhe me, siç e quan studiuesi
japonez i Kanunit e i tragjedisë antike greke, Kazuhiko Yamamoto,
konceptin e lashtë homerik mbi mikun, simbas të cilit: “Kur i vjen
mysafiri në shtëpi, i zoti i shtëpisë e pret atë me zemër të hapur dhe i
jep bukë dhe strehë për të kaluar natën. Mikpritësi që e pranon mikun
ka detyrim ta mbrojë atë nga çdo rrezik dhe t’i ruajë nderin. Nëse miku
dëmtohet apo i cenohet nderi, mikpritësi duhet të hakmerret ndaj
dëmtuesit apo fyesit. Miku konsiderohet si i dërguari i Zeusit, Perëndia
e mikpritjes, i cili i mbron miqtë dhe lutësit. Nëse i zoti i shtëpisë nuk e
trajton siç duhet mikun, besohet se Zeusi do të hakmerret ndaj të parit si
mallkim.”89 Këtë përkim ndërmjet konceptit të Makbethit dhe popujve
të lashtë (skythëve e grekëve të vjetër) për mikun, këtu e njëqind vjet
më parë, e ka vënë në spikamë edhe shakespeareologu gjerman Ernst
Wilhelm Kröger në studimin e tij Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere
(Saga e Makbethit deri te Shakespeare-i), ku veç tjerash thotë: “Makbethi,
me goditjen e Dunkanit, përveç mbretit e vret edhe mysafirin. Ai e shkel
zakonin e lashtë, mikpritjen e mysafirit, e cila si për skythët primitivë
ashtu edhe për grekët e qytetëruar ishte e shenjtë.”90
Makbethi, pra, e ka krejtësisht të qartë se vrasja e Dunkanit në shtëpinë
e tij është cenim dhe shkelje e rëndë e kodit të nderit, i cili, ngjashëm me
kodin zakonor shqiptar, nënkupton jo vetëm mikpritjen dhe nderimin e
mysafirit, por edhe sigurinë dhe mbrojtjen fizike të jetës së tij. Ai, pra, e
kupton se, në këtë rast, e kishte për detyrë ta mbronte e jo ta rrezikonte
jetën e mikut të tij “dy herë të garantuar” (I, 7), të cilin, për më tepër, e
quan “mbret” dhe “kushëri”. Makbethi e di se një vrasje e tillë e pabesë, e
cila, siç thotë ai, “Përveç ambicies kulmëse që turret, / Që hidhet ca më tej
se ç’i përket, / Dhe bie n’anën tjetër e përmbysur” (I, 7), është krejtësisht
88 Po aty. S. 64.
89 Po aty. S. 64.
90 Yamamoto, Kazuhiko. Struktura etike e tragjedive të Eskilit dhe Sofokliut. Në: Revista për Teatër
‘Loja’ Nr. 5. S. 212.
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e pamotivuar. Ai, gjithashtu, e di se vrasja e Dunkanit, veç tjerash, do
të thotë ta hedhësh “mënjanë rrobën e ndritshme” dhe “respektin e artë
në sy të gjithë botës” (I, 7), apo, me fjalë të tjera, do të thotë përmbysje e
titujve, ndereve e privilegjeve, me të cilat, bashkë me vizitën në shtëpinë
e tij, mbas fitores luftarake kundër norvegjezëve e irlandezëve, e kishte
nderuar dora vet Shkëlqesia e Tij, Mbreti.
Në përpjekje e sipër për ta bindur për ta kryer vrasjen, Zonja Makbeth
e akuzon Makbethin, veç tjerash, edhe për frikë dhe mungesë guximi.
Ajo, madje, këtë akuzë e përsërit edhe në një nga netët e mëvonshme të
somnabulisë së saj tronditëse me njollat e gjakut nëpër duar. Përkundër
kësaj, në njëfarë mënyre, siç mund të shihet, të gjitha justifikimet dhe
argumentet e Makbethit kundër vrasjes së Dunkanit lidhen jo me
mungesën e guximit të tij për ta kryer një vrasje (ai sapo ishte kthyer
nga një luftë, ku, duke mbrojtur atdheun dhe kurorën mbretërore, kishte
vrarë me dhjetëra apo qindra ushtarë të armikut), por me konsekuencat
e një vrasjeje të pabesë, e cila, për të, si fisnik dhe ushtarak mbretëror,
ishte në shpërputhje të plotë me kodin e tij të nderit. Kjo, sigurisht, është
e mjaftueshme që atij, të paktën për një çast, t’i dridhet dora apo që,
përkohësisht, të heqë dorë nga “vrasja e paralajmëruar”. Këtë ndenjë
tronditëse ai, madje, e kishte patur edhe në çastin kur, përmes Rosit
(Rosse), Mbreti Dunkan e kishte nderuar me titullin Than i Kodrit.
Në vend se të gëzohej për titullin e ri, ai, që atëherë, kishte nisur të
shqetësohej, sepse, siç e thotë, “Mejtim i vrasjes q’ëndërroj në kokë/ Po
ma trondit natyrën njerëzore/ Dhe llahtaria po ma mbyt çdo ndjenjë…”
(I, 3).
Në fakt, Makbethi vlerëson se, me titullin Than i Kodrit dhe me vizitën
në shtëpinë e tij, Dunkani e kishte nderuar, prandaj, tashmë gati i
vendosur për të mos e kryer vrasjen, i thotë të shoqes: “Më tej s’duhet
ta ngasim këtë punë. / Më ka nderuar fort tani në fund/ Dhe kam fituar
një respekt të artë/ Në sy të gjithë botës; këtë rrobë/ Të ndritshme duhet ta
mbaj tani, / E jo ta hedh mënjanë kaq shpejt.” (I, 7). Madje, edhe atëherë
kur Zonja Makbeth, falë yshtjes kobndjellëse e gjuhës së saj vrastare
e, shumë më tepër, falë planit të saj për dehjen e dy shambellanëve
mbretërorë, të cilëve do t’u ngarkohej “faji i madh i vrasjes” mbretërore,
e bindë Makbethin për ta kryer vrasjen, ai, gjithnjë në kontekst me
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kodin e tij të nderit, para se për gjithçka tjetër, vazhdon të shqetësohet
nëse “bota do ta besojë, vallë, q’e kanë vrar’ ata q’e ruajnë” (I, 7). Por,
Zonja Makbeth i ka planifikuar me kohë që të gjitha. Edhe në këtë pikë,
madje duke e shfrytëzuar me shkathtësi e dinakëri pikërisht tabunë e
vrasjes së mysafirit në shtëpinë e tyre, ajo kundërpërgjigjet: “Kush ka
kurajën të besojë ndryshe. / Kur të bërtasim e të çirremi/ Dhe të vajtojmë
që na vdiq këtu?” (I, 7).
Kur jemi te kodi i nderit, Makbethi do t’i referohet atij edhe mbas vrasjes
së Dunkanit, kur, në prani të miqve të tjerë, fisnikëve dhe ushtarakëve
Banko, Makdaf e Lenoks, duke u shtirë gjoja sikur ishte i tronditur e i
pikëlluar, thotë se do të kishte qenë i lumtur e i bekuar po të kishte vdekur
“një sahat përpara kësaj mynxyre” (II, 3), sepse, siç thotë më tutje, “Kjo
jetë s’ka për mua rëndësi./ Tani më duken që të gjitha lodra; Vdiq nderi
e fama; ver e jetës rrodhi/ Dhe mbeti vetëm krund e fundërrisë.” (II, 3).
Njëlloj sikur Makbethi, gjatë po kësaj situate, reagon edhe bashkëshortja
e tij, Zonja Makbeth, e cila, duke iu rikthyer edhe njëherë tabusë së
vrasjes së mikut mysafir, para se në çdo formë tjetër, reagimin e saj,
edhe pse të shtirur, e shpreh me fjalët: “Ajme, e mjera unë! Në shtëpinë
tonë?” (II, 3). Me një fjalë, për Makbethët, ngjashëm me Kanunin e Lekë
Dukagjinit, një kod zakonor i një kombi dhe i një vendi tjetër të lashtë
në një cep të Ilirisë së poshtme, krejt larg Skotlandës, vrasja e pabesë
e Dunkanit, mik e mysafir në shtëpinë e Makbethit, mund të ndodhte
gjithkund tjetër, por jo, në asnjë mënyrë jo, edhe në shtëpinë e tyre,
sepse kjo, turpshëm dhe krejt fatalisht, ishte shkelja më e rëndë dhe më
e pafalshme në të ashtuquajturin kod i nderit. Këtë e pohon edhe Ernst
Wilhelm Kröger, simbas të cilit Makbethi “ka virtyte kalorësiake dhe
ushtarake, por jo edhe morale: e vetmja gjë që atë e frenon ta kryejë
vrasjen është shqetësimi për mikpritjen dhe mbrojtjen e mysafirit.”91
Krejt natyrshëm, për një fisnik dhe gjeneral mbretëror si Makbethi, i
cili tashmë, sidomos mbas fitores kundër norvegjezëve në fushëbetejën
e Forres-it, përveç lavdeve e respektit të thellë nga të gjithë, ishte
nderuar dhe graduar nga Mbreti Dunkan edhe me një nga titujt më të
lartë të fisnikërisë mbretërore, i ashtuquajturi kod i nderit, me të cilin,
91 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 172.
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zakonisht, identifikohej fisnikëria e asokohshme, kishte një rëndësi të
veçantë. Zaten, në këtë kontekst mund të kuptohet, përkundër ambicies
për kurorën mbretërore, fillimisht mëdyshja, hezitimi apo dilema e tij e
natyrshme për ta vrarë Dunkanin në shtëpinë e tij dhe, më pas, sidomos
tronditja e tij e thellë, madje deri në ankth e panik, mbas vrasjes së
mbretit.
Në njëfarë mënyre, duket e çuditshme që ai, luftëtari, kapedani
dhe gjenerali mbretëror, Makbethi trim, për të cilin, në një kamp
pranë Forres-it, i raportojnë Dunkanit se, në luftë e sipër, kundër të
pamëshirshmit Makdonald dhe ushtarëve irlandezë, “Përbuzi fatin dhe
me shpatën zgjeshur,/ Që tym lëshonte nga gjakderdhj’ e ditës,/ Si favorit
i perëndis’ së luftës,/ Çan udhën, e përball të poshtërin;/ Dhe nuk iu shqit
e nuk i la shëndet/ Gjersa ia shthuri nofullat e gjoksin/ Dhe gjersa kokën
mbi kala ia ngjiti” (I, 2), pra, duket jo vetëm e çuditshme, por edhe krejt e
pabesueshme që ai, Makbethi, i cili bashkë me kapedanin tjetër, Bankon,
duke luftuar me trimëri të pashoqe, nuk kishte hezituar të përmbytej në
gjak për mbrojtjen e atdheut e të kurorës mbretërore, trembet deri në
ankth e çmenduri nga gjaku i Dunkanit të vrarë në duart e tij. “Kjo pamje
ma vret syrin” (II, 2)., thotë ai, duke i shikuar duart e tij të përgjakura,
për të shtuar pak më tutje, deri në frikë e tronditje të skajshme: “Qysh i
kam duart! Ma vrasin syrin! / Vall’ a e lan dot uj’ e oqeanit/ Prej kësaj dore
gjakun? Jo, kjo dorë/ I skuq dhe i përgjakë të gjitha detet.” (II, 2).
Vrasje të tmerrshme, të rënda e të pabesa mbretërish e princash ka
në shumë nga tragjeditë dhe dramat historike të Shakespeare-it, por
në asnjërën nga ato, madje as në monologun e “pendesës” së Klaudit
(Claudius) për vrasjen e të vëllait, Mbretit Hamlet, përjetimi, pendesa,
apo, thënë kushtimisht, “katarza” e vrasësve nuk i përafrohet intensitetit
të ankthshëm, të frikshëm, tronditës e elektrizues të Makbethit. Ai, pra,
është plotësisht i vetëdijshëm se, tashmë, me vrasjen e mbretit dhe, për
më tepër të kushëririt e të mikut mysafir në shtëpinë e tij, ka shkelur me
të dy këmbët jo vetëm mbi kodin e mikpritjes, por edhe se, përmes këtij
veprimi, i ka përbaltur edhe të gjithë titujt e tij dhe krejt atë që, me një
fjalë, nënkupton i ashtuquajturi kod i nderit. Jo rastësisht, menjëherë
mbas vrasjes së Dunkanit, Makbethi, i tronditur thellë deri në ankth e
lemeri, thotë: “Glamsi ka vrarë gjumin, Kodri, pra, / S’fle më, Makbethi
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nuk fle dot më” (II, 2), për të shtuar pak më poshtë se “Kur e mendoj, më
vjen prej vetes ndot” (II, 2). Madje, kur Zonja Makbeth e urdhëron të
shkojë përsëri në dhomën e Dunkanit për t’i kthyer kamat e përgjakura
dhe për t’i lyer shambellanët me gjak, ai, duke e motivuar këtë me frikën
ndaj asaj që ka bërë, kundërpërgjigjet me refuzim: “S’vete dot më, /
Kam frikë të mejtohem se ç’kam bërë, / Ta shoh me syrin përsëri s’guxoj.”
(II, 2). Jo rastësisht, Harold Bloom, një nga njohësit dhe studiuesit
bashkëkohorë të Shakespeare-it, duke e krahasuar Makbethin me disa
nga figurat e tjera të galerisë shakespeareiane, shprehet kështu: “Na
duket krejt e papërshtatshme që Makbethin ta quajmë hero të ligë dhe
që atë ta fusim në një kallëp me Rikardin III, Jagon dhe Edmundin. Këta
lanetër kënaqen me veprimet e tyre vrastare, ndërkohë që Makbethin
e vret ndërgjegjja që ai po bën keq dhe që ai vazhdimisht duhet të bëjë
edhe të tjera vrasje.”92
E, megjithatë, ashtu siç mund të shihet më tutje, “pendimi”, nëse mund
të quhet kështu, dhe “katarza” e Makbethit është vetëm një gjendje e
përkohshme emotive, sepse ai, sapo, me ndihmën e Zonjës Makbeth,
ta marrë veten, do të vazhdojë të sillet krejtësisht ndryshe. Në ngjarjet
e mëtutjeshme pasuese, madje edhe atëherë kur bëhet fjalë për vrasje të
kryera apo të porositura nga ai, të cilat janë po ashtu në kundërshtim
të plotë me kodin e nderit, Makbethi nuk do t’i manifestojë më këto
shenja të përkohshme dobësie. Përkundrazi, duke qenë rob i ambicies
së tij mbretërore, ai, tani e tutje, i bindur se “pushteti merret me dhunë
ose me pabesi”, do të veprojë “makiavelisht”.

4.5. Vrasja e Dunkanit apo “Të premt e mikut”
Por, le të rikthehemi në një nga, mbase, skenat më ngjethëse dhe më
rrëqethëse të tragjedisë (II, 1), gjatë të cilës Makbethi është vetëm
një hap larg krimit. Edhe pse kama e përgjakshme vrastare lëviz
nëpër ajër dhe ajo ende nuk ka zënë vend në dorën e tij, ai ndjehet i
çarmatosur krejtësisht nga “mburoja” e nderit”. Në një gjendje ankthi e
gjysmëdelirante, duke ngarendur i shastisur mbas imazheve halucinante
të një kame të përgjakur, të cilën e sheh me sy, por me dorë nuk e kapë
92 Po aty. S. 177.
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dot, Makbethi është i gatshëm për ta kryer “veprën e gjakshme” (II, 1),
që po i “shfaqej syrit” (II, 1). Tringëllima e një zileje, e cila i shëmbëllen
me të rënat e fuqishme të një këmbane mortore, është sinjali përmes të
cilit Zonja Makbeth e vë në dijeni se ajo, tashmë, duke i “dehur me venë e
barna” e duke ua “bërë trutë tym e kokët trokë” (I, 7) të dy shambellanëve
të mbretit, e kishte vënë në jetë pjesën e parë të planit të saj. Ndërkaq,
edhe pse më nuk ka asnjë dyshim për “veprën e tmerrshme të tanishme”
(II, 1), Makbethi, megjithatë, para nisjes, e ndjen të nevojshme t’i japë
zemër vetes, duke thënë: “Po shkoj, dhe është e bërë” (II, 1) dhe, në njëfarë
mënyre, të shfajësohet, sikur nuk është ai që dëshiron ta bëjë një gjë të
tillë, por, siç e thotë, ishte zilja ajo që po e ftonte (“zilja po më fton”) të
shkonte drejt dhomës së krimit. Në nisje e sipër, ai lëshon edhe këtë
kërcënim: “Dunkan, mos e dëgjo, se kjo këmbanë, / Po të thërret në qiell
a ferrhapsanë” (II, 1).
Parë me sytë e Kanunit të Lekë Dukagjinit, vrasja e mikut apo e mysafirit
nga i zoti i shtëpisë konsiderohet si veprimi më i tmerrshëm, më i
ligë, më i pabesë, më i pandershëm, më i padinjitetshëm dhe më i
papranueshëm, prandaj, si i tillë, përveç konsekuencave të natyrës morale
e të mallkimit e ndëshkimit hyjnor, tërheq mbas vetes edhe konsekuenca
të rënda deri në ndëshkim fizik me shfarosje. Me sa duket, jo rastësisht,
një fragment i veçantë kanunor është pagëzuar pikërisht me titullin Të
premt e mikut. Në këtë fragment, i cili është pjesë përbërëse e kaptinës
mbi Mikun, janë parashikuar dhe sanksionuar pothuaj të gjitha situatat e
mundshme të cenimit apo të shkeljes së statusit të mikut e, rrjedhimisht,
edhe detyrimet dhe konsekuencat që pasojnë nga veprimet e këtilla.
Kështu, “I pabesi që pret kend vet a e shet kend në besë, grihet katundisht
e shkon gjak-hupës” (Neni 648)93, apo “Kush e vret mikun në besë, grihet,
giobitet, digjet, sodumet e xierret prej vendit me lang e me plang” (Neni
1194, pika b)94. Pra, kjo do të thotë se, simbas rregullave kanunore,
vrasja e pabesë e mikut konsiderohej jo vetëm cenim flagrant, shkelje
e rëndë, veprim i pafalshëm e përmbysje e padenjë dhe e turpshme e të
ashtuquajturit kod i nderit, por edhe mjerimi dhe mallkimi më i madh
për dorërasin, i cili “katundisht” ndëshkohej jo vetëm me gjobë, por
93 Bloom, Harold. Shakespeare: Die Erfindung des Menschlichen. Aus dem Amerikanischen von
Peter Knecht. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag. S. 210.
94 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 67.
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edhe me djegien e shtëpisë së tij e të krejt pasurisë së tij, duke përfshirë
edhe bimët e dheun, me vrasjen e tij në kuvend burrash dhe me dëbimin
e krejt njerëzve të familjes së tij. Në Shqipëri, si në asnjë kënd tjetër të
botës, rituali i mikpritjes e sidomos e kundërta e tij, dhunimi i mikpritjes,
është kënduar në balada nga më të bukurat e më tronditëset, pohon
shkrimtari Ismail Kadare, duke shtuar se ende sot, në zona të largëta
malore, në Shqipërinë e Veriut, syri i udhëtarit mund të ndeshë kulla
të braktisura, që në sytë e shqiptarit janë njëlloj si banesa të skëterrës,
ngaqë në to dikur është kryer një dhunim i mikpritjes.95
Përveç situatave të këtilla “ekstreme”, në Kanun janë evidentuar dhe
sanksionuar edhe situatat tjera pak më të “lehta”, kur, bie fjala, nderi i
mikut apo jeta e tij, përderisa ai është mysafir apo është nën mbrojtjen
tënde, preket, cenohet apo rrezikohet nga të tjerët. Kështu, “Po ta vuni
kush mikun në lojë a ta shau, ti do ta mbkambish nderën e mikut me
rrezik të jetës s’ate” (Neni 643),96 apo “Po iu pre kuej miku, kanuja i ka
lanë dy udhë: a të fiket a të koritet” (Neni 644).97 Ndërkaq, në rastet kur
mikpritësi nuk ishte në gjendje të vepronte për ta vënë në vend nderin e
cenuar dhe jetën e rrezikuar të mikut të tij, pasonin disa konsekuenca të
tjera, më tepër me karakter simbolik, por, për vet mënyrën e shprehjes së
tyre, po ashtu edhe me karakter tejet ofendues për nderin dhe dinjitetin
e tij, si p.sh. “Atij qi iu pre miku, çdo send do t’i epet me dorë të majtë e për
nën giu m’je qi ta paguej mikun” (Neni 645),98 sepse “Dora e majtë me
kanu quhet e pandershme, e cila merr e nuk jep e me miq nuk falet. Veç
i pabesi me të pabesin falen me dorë të majtë.” (Neni 646).99 Në lidhje
me këtë çështje, në rastet më ekstreme, me sa duket në kohërat më
të hershme të Kanunit, vihej në zbatim edhe një mekanizëm tjetër i
ndëshkimit fizik dhe përjashtues: “Me kanu të hershme, gjygji e karmote
më hu të pabesin, e s’e lite në kuvend burrash” (Neni 647).100

95 Po aty. S. 105.
96 Kadare, Ismail. Eskili, ky humbës i madh. Tiranë: Onufri 2006. S. 131.
97 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 67.
98 Po aty. S. 67.
99 Po aty. S. 67.
100 Po aty. S. 67.
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Por, përkundër konsekuencave skajshmërisht ndëshkuese të kodit
zakonor shqiptar, të cilat, nënkuptojnë jo vetëm gjobitjen apo vrasjen
publike (...e grijnë kuvendisht me gjak – hupës...”) por edhe djegien e
shfarosjen totale (me lang e me plang) të shtëpisë e të pasurisë së
vrasësit (“Shpin e fajtorit e djegin, e sodumin me bimë e me dhe...”), si
dhe dëbimin kolektiv të familjes së tij (...e robët ia xjerrin prej vendit”),
Makbethi, i cili pak më herët ia pohon vetes se e ka për detyrë ta mbrojë
e jo ta vrasë mikun në shtëpinë e tij, megjithatë, guxon të shkojë më
tutje. Jemi në fillim të aktit të dytë, ku vetëm një skenë na ndan nga çasti
i mnershëm i krimit. Në një natë, të tërbuar, gjatë të cilës, siç e thotë,
pak më vonë, fisniku Lenoks, “Na u përmbysn’ oxhakët tek po flinim;/
Furtunë e rreptë çirrej dhe vajtonte/ Me klithma dhe rënkime vdekjeje,/
Me profetira dhe me gjëma tmerri,/ Me zjarr, trazira, vojtje dhe mjerime/
Që na klloçiti sonte kohë e prapë./ Na klithi kukuvajka tërë natën/ Dhe u
trondit, u drodh i tërë dheu” (II, 2), pra, në një natë të këtillë të mnershme,
Makbethi, tashmë, mbas shkeljes së parë me largimin e tij të hershëm
nga darka, është në prag të shkeljes së dytë, gjithsesi më të rëndë, më të
tmerrshme e më të herezishme se e para.
Në të vërtetë, ai, tashmë, ka shkelur, nëse mund të thuhet kështu, në
të ashtuquajturën “zonë e ndaluar” kanunore, e cila nënkupton hiç më
pak se vrasjen e Dunkanit, apo, thënë me terminologjinë e Kanunit, Të
premt e mikut. Kur jemi te terminologjia, është e nevojshme të kuptohet
se fjala të premt, e cila në botimet e Kanunit në gjuhë të ndryshme
(italisht, anglisht, gjermanisht etj.) është përkthyer në mënyra të
ndryshme, në shqip ka kuptim të shumëfishtë dhe, si e tillë, për shkak
të vet konotacionit të saj kanunor dhe, përgjithësisht, të mendësisë,
traditës dhe botës zakonore shqiptare, ajo nuk mund të përkthehet,
prandaj as të kuptohet, me të njëjtën vlerë, domethënie dhe konotacion
sikundër në gjuhën shqipe. Më shumë se me prerjen në kuptimin dhe
domethënien e zakonshme të kësaj fjale, të premt e mikut në gjuhën e
Kanunit nënkupton vrasjen e mikut përmes tradhtisë, prerjen në besë,
dorëzimin e tij te armiqtë, apo vrasjen e tij të pabesë në një kohë dhe në
një vend kur ai, me vet ardhjen e tij në një shtëpi si mysafir apo si mik, e
ka lënë apo e ka dorëzuar në dorën e të zotit të shtëpisë nderin dhe jetën
e tij, të cilat mikpritësi, në çfarëdo rrethane, qoftë kjo duke e rrezikuar
edhe jetën e vet, duhet jo vetëm t’i respektojë, por, me çdo kusht, edhe
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t’i mbrojë. Kjo do të thotë se “Shqyptari edhepse bjen në gjak pa gjak, tuj
e pague me vrasë mikun e prem, aj s’e merr ndore at punë; fiket me lang e
me plang, porse marre s’ban.”101
Për më tepër, kur jemi te të premt e mikut, Kanuni i njeh për miq jo
vetëm ata që kanë hyrë në shtëpinë tënde, sepse “Veç nji gacë me t’a lypë
kush te dera e shpis për me kallë çibukun, ia dhe, e ngau kush, të pritet
mik” (Neni 641),102 apo “Po të ra ndore kush, edhe tuj t’a xanë vetëm
emnin: ‘Jam miku i njatij’ e edhe pa të pasë kenë kurrë te dera, të jet mik
në derë e ftyra t’u vrugnue” (Neni 642).103
Pikërisht për shkak të domethënies e të konotacionit shumështresor
të fjalës me pre apo të togfjalëshit të premt e mikut, kanunisht vrasja e
Dunkanit në Kështjellën e Makbethëve nuk mund të kuptohet e as të
trajtohet si një krim i rëndomtë apo vrasje e zakonshme e një njeriu. Vetë
Makbethi, ekzekutuesi i këtij krimi, e ka plotësisht të qartë, madje shumë
më herët se sa ta kryente krimin, se ta vrasësh Mbretin Dunkan, i cili
ishte mik dhe mysafir në shtëpinë e tij, do të thotë të guxosh shumë më
tepër se ç’mund të guxojë të bëjë një burrë. Kundrejt akuzës poshtëruese
të Zonjës Makbeth: “Vallë, a ke frikë të jesh aq burrë/ Në vepr’ e në kurajë
gjithashtu/ Siç je edhe në dëshirë” (I, 7), ai, i vetëdijshëm plotësisht për
peshën dhe përmasat e këtij krimi, duke mos e harruar për asnjë çast
kodin e nderit me të cilin identifikohet burri, kundërpërgjigjet: “...Guxoj
të bëj çdo gjë/ Që i ka hije burrit; kush guxon/ Më tepër s’është burrë.” (I,
7). Pra, Makbethi e di se ta vrasësh Dunkanin do të thotë ta vrasësh, së
pari, siç e quan ai, një kushëri, së dyti një mbret dhe, së treti, një mik, që
të tre këta, si një trini e shenjtë “kanunore”, brenda një personi të vetëm,
mysafir në shtëpinë e tij.
Kur është fjala për vrasjen e Dunkanit në shtëpinë e Makbethit,
përkatësisht me çastin kur, nga të tjerët, zbulohet vdekja e tij, bie në sy,
sidomos, reagimi i Makdafit. I tmerruar nga pamja ngjethëse, të cilën e
krahason me një “Gorgonë të re” (II, 3), ai, në kulmin e dëshpërimit, bërtet:
“Skëterra e ka bërë kryeveprën!/ Se vrasja sakrilegje hyri tinës/ Në tempullin
101 Po aty. S. 67.
102 Po aty. S. 67.
103 Po aty. S. 67.
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e Zotit të bekuar/ Dhe jetën i ka vjedhur nga altari!” (II, 3). Në botimet
e Makbethit në gjuhë të ndryshme dhe në shkrimet apo studimet
rreth tij, ky pasus, kryesisht, është komentuar dhe interpretuar në
kontekst me kodin biblik.104 Komentet janë përqendruar në Librin e
Parë të Samuelit 24:7, ku Davidi, përkundër rastit të favorshëm për ta
vrarë Mbretin Samuel në një shpellë, u thotë njerëzve të tij: “Zoti më
ruajt që të mos vë duart mbi zotin tim! Sidoqoftë ai është mbreti, që
e ka emëruar vetë Zoti!” dhe në Letrën e Dytë drejtuar Korintianëve
6:16, ku Shën Pali u thotë pjesëtarëve të bashkësisë së Korintit se “Ju
jeni tempulli i Zotit të gjallë.” Krejt ndryshe, ndërkaq, nëse vrasja e
Dunkanit do të ndodhte diku në një shtëpi apo kështjellë shqiptare, ky
pasus poetik do të mund të komentohej, interpretohej dhe kuptohej në
kontekst me Kanunin e Lekë Dukagjinit, apo, më saktë, me shprehjen
proverbale kanunore “Shpija e Shqyptarit asht e Zotit e e mikut” (Neni
602).105 E kuptuar brenda filozofisë kanunore, kjo do të thotë se, së pari,
duke qenë shtëpi e Zotit, shtëpia e shqiptarit është edhe një faltore apo
tempull hyjnor dhe, së dyti, duke qenë edhe shtëpi e mikut, ajo është,
gjithashtu, edhe një strehë dhe pronë e çdo mysafiri. Gjithnjë brenda
kontekstit kanunor, duke u shërbyer me fjalët e Makdafit, i bie që vrasësi
ka hyrë në shtëpinë e Makbethit, e cila, ashtu si edhe çdo shtëpi tjetër,
kanunisht, është shtëpi e Zotit dhe në të, në këtë tempull të bekuar, e ka
kryer veprën e gjakshme të vrasjes së një miku.

4.6. “Kushrinija” Dunkan – Makbeth
Duket, ndërkaq, se e ashtuquajtura aureolë mbretërore, me të cilën,
ashtu sikundër te çdo mbret, edhe te Dunkani është i lidhur shkëlqimi
i fronit, i kurorës, i skeptrit dhe i emrit të tij, vetvetiu, i ka lënë nën hije
dy pjesët tjera të kësaj trinie (kushëririn dhe mikun), pa të cilat, zaten,
vrasja e tij nuk do të ishte kaq ngjethëse, kaq prekëse dhe kaq tronditëse.
Të paktën tre herë, gjatë aktit të parë, njëherë në skenën e dytë dhe dy
herë në skenën e katërt, Dunkani e quan Makbethin kushëri. I ekzaltuar
nga trimëritë e Makbethit në fushëbetejën e Fife-së, ai fillimisht, pasi ka
104 Po aty. S. 67.
105 Anmerkungen. Në: William Shakespeare. Macbeth (Englisch/ Deutsch). Übersetzt und herausgegeben von Barbara Rojahn-Deyk. Stuttgart: Philip Reclam jun. 1977. S. 182.
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dëgjuar shpjegimet e Rreshtarit të plagosur për fatin e luftës, e quan atë
“Trim kushëri e zot i vyer” (I, 2), përderisa, gjatë takimit në pallatin e tij
mbretëror, në Forres, njëherë atë e quan “Trim kushëri” (I, 4) dhe, më
pas, edhe kushëri të pashoq (“S’ka shok Makbethi kushëri në botë.”) (I, 4).
Afërsinë e tij farefisnore me Dunkanin e përmend edhe vet Makbethi
gjatë monologut të tij hezitues. “E para, e kam kushëri...” (I, 7), thotë ai,
dhe kjo për të, përveç faktit që ai si mbret “ka qen’ aq i ëmbël” dhe që,
si i tillë, “ka qeverisur shtetin aqë pastër” (I, 7), është edhe një argument
shtesë për shkak të të cilit ai nuk do të duhej ta vriste. Pak më vonë, në
një çast dramatik, me të marrë vesh për vrasjen e mbretit, tashmë kur,
në njëfarë mënyre, veç ia shprehin njëri tjetrit dyshimet, ndonëse jo me
emër, për vrasësin e atit të tyre dhe kur veç kanë vendosur të syrgjynosen
nga atdheu, për këtë lidhje gjaku ndërmjet tyre dhe Makbethit flasin
edhe të dy djemtë e Dunkanit, përkatësisht Donalbani, i cili, veç tjerash,
i thotë i Malkolmit: “Këtu çdo buzëqeshje është kamë,/ M’i afërmi në gjak
më afër na e pi gjakun.” (II, 3).
Në kontekstin kanunor, kjo lidhje gjaku e rëndon edhe më fort barrën
e krimit të mnershëm të Makbethit, i cili, për shkak të ambicies së tij
kulmëse (kurorës mbretërore), përveç mbretit dhe mikut, e kishte vrarë
pabesisht edhe një kushëri. Kanuni, pra, edhe në lidhje me këtë çështje,
madje duke e specifikuar edhe motivin e vrasjes, krejt qartësisht, jep
përgjigje: “Kush e vret të kushrinin, për me u ba i zoti i pasunisë së tij,
grihet, giobitet e xierret prej vendit” (Neni 1194, pika g).106 Me vrasjen
e Dunkanit dhe me ikjen në syrgjyn të dy djemve të tij, Malkolmit e
Donalbanit, realisht, Makbethi bëhet zot i fronit, i kurorës, i pallatit e
i pasurisë mbretërore, apo, siç e thotë, në fillim të aktit të tretë, Banko:
“Tani i ke të gjitha: Glamës, Kodër, Mbret…” (III, 1).

4.7. Thani i Kodrit apo “Than Dorërasi”
Nëse akti i mnershëm i vrasjes së Dunkanit do të ndodhte në një shtëpi
shqiptare, kanunorët shqiptarë, përveç dy titujve të nderit, “Than i
Glamsit” e “Than i Kodrit”, të cilët, falë trashëgimisë familjare dhe
106 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 65.
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vet meritave të tij, i kishte fituar që në gjallje të mbretit, tashmë, do ta
“nderonin” Makbethin edhe me një “titull” tjetër të çuditshëm, me të
cilin malësorët zakonisht i “pagëzonin” dhe “nderonin” vetëm vrasësit.
Makbethi, pra, tash e tutje, do të quhej edhe Dorëras (dikush nga ata,
ironikisht, do të mund ta quante edhe “Than Dorërasi”), emër ky me të
cilin, siç thuhet në Nenin 843 të Kanunit të Lekë Dukagjinit, “thirret aj,
i cilli vret me dorë të vet”.107
Por, të jesh dorëras, simbas kodit zakonor shqiptar, do të thotë që,
edhe mbas aktit të vrasjes, ti duhet t’i respektosh disa norma apo
rregulla kanunore, cenimi apo shkelja e të cilave e dyfishon apo e shton
përgjegjësinë dhe peshën e krimit. Kështu, bie fjala, “Dorërasi, porsa t’a
vrasë nierin, do të çojë fjalë se e vrau aj e mos hutojn mendsh prindja e
të vramit” (Neni 844),108 apo “Dorërasi do të çojë me lypë besë” (Neni
845).109 Pra, dorërasi, për t’i shmangur keqkuptimet dhe dyshimet për
identitetin e vrasësit, e ka për detyrë që, përmes lajmëtarëve, ta njoftojë
familjen e viktimës se, prapa vrasjes së njeriut të tyre, qëndron ai,
ndërkohë që, përmes bestarëve, të cilët “janë ata, qi hijn te prindja a te
kushrinija e të vramit për me xjerrë besë për dorërasin e për shpi të tij” apo
“janë mprojtarët e dorërasit e të shpis së tij, qi mos t’i gjejë gja në vade të
besës” (Neni 851),110 ai duhet të kërkojë besë.
Kur jemi te Besa, është e nevojshme të kuptohet se, ngjashëm me
koncepte të tilla morale, si: Miku, Gjaku, Ndërmjetsija, Dorzanija,
Vllaznimi, Kumbarija etj., ajo, në mendësinë, në traditën dhe në
botëkuptimin e përgjithshëm etik të shqiptarit, përfaqëson një nga
konceptet apo kategoritë kryesore morale për të ashtuquajturin “kod
i nderit”. Zaten, në kodin zakonor shqiptar, “Besa asht nji vade lirije e
sigurimi, qi shpija e të vramit i ep dorërasit e shpijarvet të tij, tuj mos i
ndjekë për gjak përkohësisht e mje në vade të caktueme” (Neni 854)111
e, simbas kësaj, “Me çue gjind për besë ashtu kanu; me dhanë besë asht
107
108
109
110
111
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detyrë e burrni“ (Neni 855).112 Dhe, ashtu sikundër në shumë nga ritualet
dhe formulimet e tij zakonore të skajshme, Kanuni i Lekë Dukagjinit,
krejt çuditërisht (dikush do të thoshte madhërishëm dhe tragjikisht),
përmes institucionit moral të besës, ia njeh dorërasit të drejtën për të
marrë pjesë në ritualet mortore të shtëpisë së të vdekurit. Për më tepër,
“Shpija e të vramit, po i dha besë dorërasit, ky edhe pse e vrau, do të shkojë
në mort e në gjamë me përcjellë të vramin derti në vorrim e me ndejë për
drekë. Kjo besë zgiat 24 orë.” (Neni 856).113
Ndryshe nga sa thotë Kanuni i Lekë Dukagjinit, në të cilin, sikundër
shihet, ngjashëm me aspektet tjera dokesore, është, pra, e përcaktuar dhe
e kodifikuar edhe sjellja e dorërasit mbas kryerjes së krimit, Makbethi, ky
dorëras i pabesë, menjëherë mbas vrasjes së Dunkanit, me ndihmën e të
shoqes, i fsheh të gjitha gjurmët e krimit të tij. “Shko shpejt e merr ca ujë
dhe e laj/ Nga duart atë dëshmi të ndyrë” (II, 2), i thotë Zonja Makbeth,
ndërkohë që vet ajo përkujdeset për krijimin e alibisë së rrejshme, duke
i kthyer dy kamat e gjakosura vrastare në vendin e krimit dhe duke i
lyer me gjakun e Dunkanit fytyrat e dy shambellanëve të fjetur, apo,
siç do të thoshte ajo, të shtrirë “derrërisht në pellg të gjumit, si në varr të
vdekjes” (I, 7). Pra, çifti Makbeth jo vetëm e ka ideuar dhe kryer aktin e
vrasjes, por, tashmë, mbas dy shkeljeve të rënda, largimit të hershëm të
Makbethit nga darka dhe, më pas, vrasjes së pabesë të Dunkanit, krejt
qëllimshëm, si një veprim të paramenduar e të planifikuar më herët,
e bën edhe shkeljen e tretë, po aq të rëndë, të fshehjes së gjurmëve të
vrasjes dhe të alibisë së krimit.
Kur është fjala për dy kamat e gjakosura, me të cilat Makbethi e vret
Dunkanin në gjumë e të cilat, në ankth e sipër, mbas krimit i merr
me vete, ato na e rikujtojnë një normë tjetër kanunore, simbas të cilës
“Dorërasi nuk guxon me e marrë armën e të vramit; po e bani ket faqe
të zezë, aj bjen në dy gjaqe” (Neni 847).114 Pra, Kanuni e sheh armën e
njeriut të vrarë ngjashëm me një pjesë të trupit të tij, për të mos thënë
e konsideron atë si një trup të dytë të viktimës, prandaj, jo pa të drejtë,
112 Po aty. S. 82.
113 Po aty. S. 82.
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marrja eventuale e armës, në njëfarë mënyre, shihet si vrasje e dytë e
tij. Përveç respektit për armën, dorërasi, në mënyrë të veçantë, duhet të
sillet me dinjitet të jashtëzakonshëm sidomos me trupin e viktimës, apo,
siç e thotë Kanuni, “Dorërasi, po muejt vet me e sjellë marë të vramin,
mirë; përndryshe, mbë këdo qi të ndeshet, do t’i thotë qi të shkojë me e
sjellë marë e armën me ia pshtetë te kryet” (Neni 846).115
Natyrisht, përderisa i fsheh gjurmët e krimit të tij, madje duke ua
ngarkuar të tjerëve “fajin e madh të vrasjes” (I, 7), dorërasi Makbeth,
ky vrasës i pabesë dhe shkelës i vazhdueshëm i kodit të nderit, nuk
kishte se si të sillej ndryshe me Dunkanin e vrarë. Megjithatë, mbas
tronditjes gati “katarktike”, të cilën e manifeston menjëherë mbas aktit të
vrasjes, duket e çuditshme gjakftohtësia me të cilën ai, madje duke folur
krejtësisht i qetë për mbretin që sot do të shkonte, e përballon kontaktin
e drejtpërdrejtë me fisnikët e tjerë mbretërorë, Bankon, Lenoksin dhe
Makdafin, kur ky i fundit e zbulon vrasjen e mbretit. Për më tepër, në
këtë rast, duket sikur Makbethi vetëmjaftohet me shprehjen e keqardhjes
e të pikëllimit përmes një vetëmallkimi patetik: “Të kisha vdekur një
sahat përpara/ Kësaj mynxyre, do të kisha qenë/ I lumtur, i bekuar; se që
sot/ Kjo jetë s’ka për mua rëndësi” (II, 3) dhe, më tutje, përmes vajtimit
për nderin dhe për famën e tij.
Shumë më e çuditshme, ndërkaq, duket gjakftohtësia me të cilën ai, gjithë
me synimin e krijimit të alibisë së rrejshme, i vret të dy shambellanët,
ndonëse vet e pohon se këtë gjoja e ka bërë në tërbim e sipër: “Kush mund
të jet’ i urt’ e i tmerruar, / Gjakftoht’ e i tërbuar, besëplot/ E i paanshëm
në një çast? Askush;/ Shpejtim i dashuris’ së rreptë sime/ Gjykimin e
ngadalm’ e kapërceu. / Atje po dergjej mbreti ynë Dunkan/ Me cipën e
argjendtë të përgjakur, / Me plagët hapur si një çarje të natyrës/ Për hyrjen
e rovinës shthurëse;/ Atje katilët, ngjyer pas zanatit/ Me kamat e përlyera
me gjak;/ Kush ka në zemër dashuri e mbahet? / Kush ka në zemër trimëri
ta shfaqë?” (II, 3).

115 Po aty. S. 81.
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4.8. Vrasja e Bankos apo “Prita”
Mbas vrasjes së Dunkanit e të dy shambellanëve të tij, Makbethi,
ndryshe nga dyluftimet e tij të shumta, të ndershme e të drejtpërdrejta,
në fushëbetejë, falë të cilave ishte nderuar me titullin “Than i Kodrit”,
tashmë, e kishte përvetësuar jo vetëm vrasjen tinëzare apo vrasjen në
gjumë, por, siç mund ta shohim më tutje, edhe vrasjen në pritë. Ai, pra,
tashmë, ishte shndërruar në një mjeshtër të vrasjeve prapa shpine, në një
dorëras të sprovuar, i cili, në kuptimin e plotë të fjalës, mund të quhej
“Than Dorërasi”. Dhe, ndërkohë që vrasjen e mbretit e kishte kryer
tinëzisht dhe për të si “atëvrasës”, mbas largimit të tyre nga Skotlanda, i
akuzonte të bijtë e Dunkanit, Malkolmin dhe Donalbanin, ai menjëherë
e merr përsipër dhe e pranon para të tjerëve vrasjen e dy shambellanëve
të fjetur, sepse, siç mund të nënkuptohet, ai ata i kishte vrarë gjoja në
shenjë “hakmarrjeje”, apo, sikundër e thotë, në tërbim e sipër.
Krejt ndryshe, ndërkaq, Makbethi, ky dorëras i shumëfishtë, vepron kur
është fjala për vrasjen e mikut të tij, Bankos, “natyra mbretërore” (III, 1)
e të cilit e trembte dhe të cilin, bashkë me të, menjëherë mbas betejës,
te një yrt i shkretë e i humbur, motrat e “fishkura e rrobëçjerra” (I, 3)
magjistrica e kishin salutuar “gjysh prej disa mbretërish” (III, 1). Duke
qenë, siç e thotë për veten e tij, një mbret me “kurorë të papemët” (III,
1) e me një “skeptër shterp në dorë” (III, 1), të cilat, meqë nuk kishte
trashëgimtarë, ia rrëmbente “fati që të dyja” (III, 1), Makbethi, që me
vrasjen e Dunkanit hirplotë kishte “ndyrë shpirtin” (III, 1) për t’i bërë
“mbretër bijtë e Bankos” (III, 1), pak para darkës solemne mbretërore, vë
në lojë dy vrasës të tjerë. Ata, çuditërisht, janë të paemër: njëri quhet “I
pari Vrasës”, ndërkaq tjetri “I Dyti Vrasës”. Me Kanun ata, ndryshe, do të
quheshin edhe “I Pari Dorëras” e “I Dyti Dorëras”.
Por, përderisa Dunkanin dhe dy shambellanët e tij i vret vet dhe atë
në shtëpinë e tij, kësaj here, me Bankon, Makbethi është shumë më i
kujdesshëm. Ndonëse, siç thotë, “Mund ta spastroj nga faq’ e dheut vetë,
/ Si burrë, dhe ta marr përsipër fajin” (III, 1), ai, nga shkaku i ca miqve
të Bankos dhe të tij, të cilët, gjoja, nuk dëshiron t’i humbasë, kërkon
përkrahjen e dy vrasësve të paemër. Ndërkaq, përveç kësaj dhe yshtjeve
tjera të natyrës personale, të tilla si: “Mësoni se në kohën e kaluar/ Ai ju
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shtypi, unë s’pata faj”) (III, 1), përmes të cilave e fajëson Bankon se, në të
kaluarën, u ka rënë në qafë të dy vrasësve, Makbethi vë theksin sidomos
në tri detaje, me sa duket, kësaj here, për të shumë të rëndësishme: së
pari, vrasja e Bankos duhet të bëhet përmes një prite, së dyti, “që të mos
mbetet bishti prapa” (III, 1), bashkë me Bankon, duhet të vritet edhe i
biri i tij, Fleanci dhe, së treti, thotë ai, kjo vrasje “duhet bërë sonte tej
pallatit.” (III, 1).
Sikundër shihet, mbas vrasjes së Dunkanit në shtëpinë e tij, e cila ishte në
kundërshtim me kodin e tij të nderit, gjë për të cilën ai gati sa nuk hoqi
dorë nga kjo vrasje, Makbethi, tashmë i sprovuar me vrasje tinëzare, jo
vetëm që nuk preferon ta kryejë vetë vrasjen e Bankos, por, për më tepër,
ajo, simbas tij, duhej bërë nga vrasës të tjerë dhe, si e tillë, gjithsesi në një
pritë jashtë pallatit të tij, ashtu që, siç e thekson, “Të mos duket që u bë prej
meje,/ Për shumë arsye rëndësore” (III, 1). Porosinë e qartë të Makbethit,
që vrasja e Bakos të bëhet jashtë pallatit, në studimin e tij Die Sage von
Macbeth bis zu Shakspere (Saga e Makbethit deri te Shakespeare-i), me
theks të veçantë në të ashtuquajturën “Gastrecht” (E drejta e mysafirit),
e thekson edhe Ernst Wilhelm Kröger: “Te vrasja e Bankos bie në sy
që Makbethi, për shkak të cenimit të zakonit të mikpritjes, zbrapset,
prandaj jep urdhër që vrasja të kryhet jashtë shtëpisë së tij.”116
Shkarazi le të themi se, para se të vritej në pritë, Banko ishte ftuar që të
merrte pjesë në gostinë mbretërore. Me këtë rast, Makbethi nuk ngurron
ta quajë edhe “mysafiri ynë kryesor” (III, 1), madje duke i sugjeruar që
të mos mungojë gjatë kremtes. Dhe, ndryshe nga Dunkani, të cilin e
vret përderisa është mik dhe mysafir në shtëpinë e tij, Makbethi, përmes
pritëtarëvet, siç quhen kanunisht ata që i dalin dikujt në pritë për ta vrarë,
e vret Bankon në udhë e sipër, duke ardhur mysafir në pallatin e tij.
Gjithnjë në përkim dhe krahasim me kodin zakonor shqiptar, edhe
vrasja e Bankos mund të interpretohet dhe shpjegohet në kontekst me
Kanunin e Lekë Dukagjinit, simbas të cilit “Prita asht nji sjellje, me të
cilën malet e fushat e Shqypnisë u vejnë pusijet gjaksorvet a kujtdo, qi të
ket menden me vra. (Me dalë në pritë; me ndejë në pritë, me vu pritën, me
116 Po aty. S. 81.
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ra në pritë)” (Neni 822).117 Por, ndërkohë që Kanuni e njeh “pritën” si një
formë të mundshme të vrasjes, ai, ngjashëm me vrasjet tjera, nuk e njeh
anonimitetin e vrasjes apo të vrasësit. Përkundrazi, përgjegjësia për një
vrasje të tillë ka jo vetëm adresë, por edhe emër e mbiemër. Ndryshe nga
vrasësit e paemër të Bankos, të cilët, çuditërisht, nga dy sa janë në fillim,
në pritë bëhen tre, normat precize kanunore e përcaktojnë qartë se “Po
duel nji edhe mblodh shokë e dashamirë e i duel në pritë kuej, pa i pasë ky
as gjak as varrë, edhe e vrau, prisi me gjithë simahorë biejn në gjak” (Neni
832).118Kjo do të thotë se, në një rast të ngjashëm me vrasjen e Bankos,
pavarësisht që kjo ishte bërë përmes një prite apo pusie, adresa e vrasësit
apo e vrasësve, qofshin këta edhe të paemër, dihej. Në këtë rast, kur
është fjala për Bankon, ai, siç e thotë Kanuni, kishte “ra në pritë” të
njerëzve apo “simahorëve” të Makbethit, të cilëve nuk u kishte borxh
as gjak e as varrë, prandaj ata, pavarësisht nga mungesa e Makbethit në
pritë, “kanunisht” kishin “ra në gjak” bashkë me Makbethin.
Një arsye tjetër, për shkak të të cilës, simbas Kanunit, mbas vrasjes së
Bankos, përveç “simahorëve”, në “gjak” ishte edhe Makbethi, është fakti
se ai dhe Banko ishin shokë. Kjo, kanunisht, do të thotë se “Po u çue
kush me i dalë në pritë shoqit të vet e për simahorë mbledh shoqninë,
po vranë kend, si prisi si shokët simahorë biejn në gjak me at shpi, po
kje se duelen faqe” (Neni 840).119 Dikush, në një rast të këtillë, duke
dashur të krijojë alibi apo ta shfajësojë Makbethin, mund të vazhdojë ta
përmendë mungesën e tij në pritë. Por, nëse kur është fjala për vrasjen
e Bankos ne edhe më tutje vazhdojmë të gjykojmë kanunisht, as kjo,
pra mungesa e Makbethit në pritë, përsëri, nuk e amniston atë në asnjë
mënyrë nga përgjegjësia e vrasjes. Ai, në të vërtetë, edhe pse, duke
dashur që ta shmangë implikimin e tij të drejtpërdrejtë, i ka këshilluar
“simahorët” që vrasjen ta bëjnë jashtë pallatit të tij, megjithatë, është
treguar i pakujdesshëm në një cikërrimë tjetër. Kanunorët, këta njerëz
të ashpër, rigorozë e të pamëshirshëm në ligjësinë e tyre, por të mprehtë,
të vëmendshëm, asnjanës, të saktë, të qartë, të drejtpërdrejtë dhe të
parashikueshëm kur është fjala për përgjegjësinë e secilit, e ngarkojnë
117 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 172.
118 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 80.
119 Po aty. S. 80.
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me barrë të njëjtë të fajit, po aq sa dorërasit apo simahorët, edhe shtëpinë
prej nga ata kanë dalë para se ta kryejnë aktin e vrasjes. Kjo do të thotë
se “Po hinë kund pa xanë vend prite, e pin kafe, a hangern bukë, a mueren
me vedi bukën në ndonji shpi të huej, shkuen në pritë edhe vran nierin,
shpia e të vramit e kërkon për gjak shpin qi u dha bukë” (Neni 838)120 apo
“Pushka e buka e dhanun me dieje të vrasës, i sjellin gjakun atij qi e ep”
(Neni 839).121 Edhe pse ne nuk e dimë nëse vrasësit kanë pirë kafe apo
kanë ngrënë bukë në pallatin mbretëror të Makbethit, ne, megjithatë, e
dimë se ata, para se t’i vënë pritë Bankos, kanë dalë prej aty, ndërkohë
që vrasja është kryer jo vetëm me dijeninë, por edhe me yshtjen,
frymëzimin, kërkesën, porosinë, planin dhe bekimin e drejtpërdrejtë të
Makbethit. Dhe, ashtu siç e kishte planifikuar, kësaj here me sa duket
pa dijeninë dhe pa ndihmën e Zonjës Makbeth, vrasja e Bankos kishte
ngjarë natën, në një pritë të vënë në një park, një udhë e të cilit të çonte
drejt oborrit dhe pallatit të mbretit.
Por, ndonëse Banko ishte vrarë dhe, tashmë, me kokë të prerë, dergjej
“...i siguruar në hendek/ E kokëshpuar me nja njëzet plagë” (III, 4), në
këtë aventurë vrastare të kobshme e të pabesë, jo gjithçka kishte shkuar
simbas planit dhe dëshirës së Makbethit. Para se të dilnin nga pallati i
tij, Makbethi i kishte porositur vrasësit që, bashkë me Bankon, të vritej
edhe i biri i tij Fleanci, zhdukja e të cilit, siç e thekson ai, “...ka rëndësi
për mua/ Sa dhe ajo e t’atit.” (III, 1) Megjithatë, Fleanci, nën thirrjet e
fundme të të atit, Bankos, “Oh, tradhti! Bir, ik! Fleanc, ik! / Dhe merrma
gjakun. Oh, katil i poshtër!” (III, 3), kishte shpëtuar.
Kur jemi te prita kanunore, jo për shkak të motiveve, te arsyeve e të
qëllimeve që janë krejt tjera, por për shkak të dukurisë së ngjashme
vrastare përmes pritës, nuk mund ta tejkalojmë edhe një histori të vërtetë
të Princit shqiptar Lekë Dukagjini, me emrin e të cilit identifikohet edhe
Kanuni. Simbas kronikave historike të kohës, ai njihej si një princ mesjetar
i rendit të parë, i cili shquhej si njeri “i zgjuar, i gjallë, i shkathtë e trim, por
edhe dinak i madh e i pabesë”.122 Koha në të cilën ai jetoi dhe veproi ishte
kohë e rrezikut të tmerrshëm nga sulltanët e Perandorisë Osmane, të cilët,
120 Po aty. S. 81.
121 Po aty. S. 81.
122 Hashorva, Ali. Bashkëluftëtarët e Skënderbeut. Prishtinë: Rilindja 1968. Fq. 98.
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në synimin e tyre pushtues drejt Europës Perëndimore, me ushtritë e tyre
të përbindshme kishin vërshuar edhe në tokat shqiptare. Krejt natyrshëm,
përballë kësaj gjendjeje tejet dramatike e të frikshme, si instinkt i
vetvetishëm mbrojtës, fisnikët dhe princat mesjetarë shqiptarë, përmes
bashkëpunimit e aleancave, shpesh e ndihmonin dhe e mbështetnin njëri
tjetrin. Por, jo rrallë, për shkak të arsyeve e të interesave të ndryshme,
ata kishin edhe keqkuptime, mosmarrëveshje, rivalitete, ndërskamca e
raporte të acaruara e konfliktuoze deri në mëri e kacafytje. Të tilla ishin,
bie fjala, marrëdhëniet ndërmjet Princit Lekë Dukagjini dhe kryezotit të
Danjës, Princit Lekë Zaharia Altisferi (? – 1447), të cilat, befasisht, në një
ditë të veçantë festive, u përshkallëzuan deri në përplasje të përgjakshme
tragjike. Mollë grindjeje midis këtyre dy fisnikëve u bë Princesha Irena
(Jerina), e bija dhe trashëgimtarja e vetme e Princit të Zadrimës, Gjergj
Dushmani. Për shkak të synimeve për lidhje dhe martesë me të, një
përplasje e hapur midis këtyre dy princave ndodhi më 26 janar 1445, në
Muzakjanë, në dasmën e Princit Muzak Topia me Princeshën Mamica
Kastrioti, të motrën e Kryeprincit shqiptar Gjergj Kastrioti - Skënderbeu
(1405 – 1468). Thuhet se sherri në këtë dasmë, fillimisht, mbase edhe
si shkas, nisi vetëm ndërmjet dy luftëtarëve të palëve kundërshtare, por
shumë shpejt u shndërrua në një luftë të përgjakshme fizike edhe me
pjesëmarrjen e dy princave e të pasuesve të tyre të shumtë, gjatë të cilës
nga të dyja palët u vranë 105 dhe u plagosën mbi 150 njerëz. Veç tjerash,
në këtë ngjarje tragjike, mbeti i plagosur edhe Princi Lekë Dukagjini.123
Dy vjet më vonë, më 1447, sa për shkak të kësaj plagosjeje, përkatësisht të
“rendit” kanunor hakmarrës, në mos më shumë për shkak të përcaktimit
të Princeshës Irena (Jerina) për t’u martuar me Princin Lekë Zaharia
Altisferi, përderisa ky, mbas marrëveshjes për ta bërë këtë martesë, po
kthehej në kështjellën e tij, pasuesit e Princit Lekë Dukagjini i zunë pritë
atij në një pyll, në vendin e quajtur Kovineni, afër lumit Drin, në tokë
të Shkodrës. Në këtë pritë të pabesë mbeti i vrarë jo vetëm Princi Lekë
Zaharia Altisferi, i cili nuk la mbas vetes trashëgimtarë, por edhe pjesa
më e madhe e shpurës së tij. Princi Lekë Dukagjini u përpoq të shfajësohej
me arsyetimin se e kishte bërë vrasjen përmes pritës nga droja se të njëjtën
gjë po përpiqej ta bënte ndaj tij rivali tashmë i vdekur.124 Në të vërtetë, me
këtë gjest dhe veprim vëllavrasës e të pabesë, ai ishte bërë edhe vetë pjesë
123 Po aty. Fq. 64.
124 Po aty. Fq. 99.
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e njërit nga nenet e shumta tragjike të Kanunit (Neni 822), i cili e mbante
emrin dhe mbiemrin e tij.

4.9. Shfarosja në shtëpinë e Makdafit
Vrasja e Bankos në pritë nuk është tabloja e mbramë e gjakshme në
pinakotekën mortore të Makbethit, i cili tashmë, mbas disa vrasjeve të
pabesa, ishte bërë, ashtu siç e thotë në një nga monologjet e tij të para,
“mësues për gjakderdhjen” (I, 7). Ajo, bashkë me vrasjen e Mbretit Dunkan
e të dy shambellanëve të tij të fjetur, është, nëse do të shpreheshim me
gjuhën e muzikës, “tema” e tretë me intonim mortor në partiturën
tragjike të “marshit funebër” të Makbethit, përmes ekzekutimit të të cilës,
ai, me çdo kusht, përpiqet ta mbajë në dorë skeptrin “shterp” dhe në kokë
kurorën e tij mbretërore “të papemët”. Në të vërtetë, tabloja e “Natës Shën
Bartolome”, të cilën Makbethi, në ankth e sipër, i lemerisur e i shastisur,
menjëherë mbas vrasjes së Dunkanit, na e krijon pjesërisht me thikat e
duart e tij të gjakosura, e plotë dhe në kuptimin më tragjik të fjalës, në
formën e imazhit të frikshëm të një dore e cila “i skuq dhe i përgjak të
gjitha detet” (II, 2), na shpërfaqet në aktin e katërt të tragjedisë. Ai, në
shenjë hakmarrjeje për “tradhtinë” e Makdafit, i cili ishte arratisur në
Angli, tmerrshëm dhe pamëshirshëm, deri në shfarosje, vret të shoqen,
fëmijët dhe shërbëtorët e tij. “Do ta bastis kështjellën e Makdafit, / Ia zaptoj
tërë mallin; dhe ia ther/ Të shoqen me të bijt’ e t’afërmit? Të gjithë. S’ka më
mburrje prej trullaku:/ Dhe do ta bëj sa pa m’u ftohur gjaku.” (IV, 1), thotë
ai, në zemërim e sipër, duke i ndërsyer me tërbim drejt kasaphanës së
tmerrshme shfarosëse vrasësit e tij të ndërkryer.
Edhe pse një lajmëtar anonim, në çastin e fundit, pak para se të ndodhte
ploja e tmerrshme, e paralajmëron Zonjën Makdaf për rrezikun që, mbas
urdhërit të Makbethit, i kanosej asaj dhe fëmijëve, ajo nuk i shpëton dot
ata e as veten e saj. Ngjashëm me skenën e vrasjes së Dunkanit në gjumë,
nga tmerri i gjakshëm i të cilës Shakespeare-i na kursen me “perdet” e tij
teatrore, edhe në këtë skenë ne e shohim vetëm vrasjen e njërit nga djemtë
e vegjël të Makdafit, ndërkohë që Zonja Makdaf, duke bërtitur e alarmuar
për “Vrasje!”, na shfaqet duke ikur e tmerruar dhe e ndjekur prej vrasësve.
Vetëm më vonë, përmes Rosit, njërit nga fisnikët mbretërorë dhe kushëri
i Makdafit, ne i kuptojmë përmasat e vërteta të hakmarrjes së Makbethit
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mbi Makdafët, e cila, siç mund të merret me mend, ka qenë e kobshme,
e përgjakshme dhe tmerrësisht e frikshme. “Po lajmi im duhet ulëritur/
Në shkretëtirën ku s’e kap dot veshi.” (IV, 3), thotë ai fillimisht me ngurrim,
duke i dhënë më tutje Makdafit mandatën e tmerrshme të vrasjes së
gruas, të fëmijëve dhe të shërbëtorëve të tij. Vrasësit e pamëshirshëm të
Makbethit, të cilët ai, në një skenë të mëhershme, përderisa i nxit kundër
Bankos, nuk ngurron t’i krahasojë me qentë, kanë bërë kërdinë, deri në
shfarosje, duke vrarë, siç thotë Rosi, “Me grua, kalamaj e shërbëtorë:/ Të
gjithë sa u ndodhën në kështjellë.” (IV, 3).
Krejt e kuptueshme, jo vetëm për nga përmasat, por edhe për shkak
të atyre që, krejt pafajshëm, gruas, fëmijëve, shërbëtorëve e të tjerëve,
pësojnë nga Makbethi, vrasja e tmerrshme në Kështjellën e Makdafit
është më e rënda. Në krahasim me vrasjet e tjera, ajo duket më e ndjeshme
dhe shumë më prekëse. Zaten, si e tillë, duke qenë se, me urdhërin dhe
vendimin e Makbethit, kryhet nga njerëzit apo “simahorët” e tij, të cilët,
ngjashëm me vrasjen e Bankos, para vrasjes dalin nga pallati mbretëror,
kanunisht, simbas Nenit 838 dhe Nenit 839, kur është fjala për
përgjegjësinë, apo barrën e gjakut, ajo, përveç “simahorëve”, i ngarkohet
edhe vet Makbethit. Gjithnjë në kontekst me Kanunin, kur është fjala për
cenimin apo shkeljen e rregullave të tij, vrasësit e dërguar nga Makbethi
në shtëpinë e Makdafit bijnë të paktën në tri shkelje tmerrësisht të rënda,
të cilat kanunisht konsiderohen të papranueshme dhe të dënueshme.
Kështu, së pari, krejt në kundërshtim me sjelljen kanunore, simbas të cilës
një i huaj, para se të futet brenda, duhet ta thërrasë me emër të zotin e
shtëpisë, ata vijnë dhe futen në shtëpinë e Makdafit krejt befasisht. “Miku
i matur thërret me zë të lartë prej njëfarë largësie; në qoftë i guximshëm
ose ka marrëdhënie miqësore me familjarët, ai ka të drejtë të hyjë deri në
oborr. Nëse nuk i përgjigjet kush, duhet të presë ose të largohet. Ai e ka
të ndaluar të shtyjë derën për ta hapur, sepse do ta ngarkonin me fajin
e thyerjes së shtëpisë së tjetrit.”,125 shpjegon skocezja Margaret Hasluck
traditën kanunore shqiptare, simbas të cilës “S’i hihet kuej në shpi, për
pa i ba za n‘oborr” (Neni 134),126 apo “Thirre e s’tu përgjegj kush, a rri e
prit, a nisu në punë t‘ande” (Neni 135),127 sepse “Po e shtyne e çile derën,
125 Hasluck, Margaret. The Unwriten Law in Albania. Cambridge University Press 1954. S. 22.
126 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 81.
127 Po aty. Fq. 30.
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shpija xehet e thyeme edhe e pruejtun, e cilla ka 500 grosh giobë, e rraqet
e hapuna dy për nji“) (Neni 136).128
Simbas kësaj, i bie që vrasësit e Makbethit e kanë thyer shtëpinë e
Makdafit, me çka e kanë cenuar rëndë nderin dhe dinjitetin e tij. Së
dyti, të nxitur nga urdhëri dhe ndjenja hakmarrëse e Makbethit ndaj
Makdafit, ata e vrasin gruan dhe fëmijët e tij, gjë që, po ashtu, kanunisht,
vlerësohet jo vetëm si një nga shkeljet më të rënda dhe më flagrante, por,
në rast se kryesit e kësaj vepre të shëmtuar nuk ndëshkohen, edhe me
pasoja të rënda, shumë më të gjera e krejt të paparashikueshme. Kështu,
“Po qiti pushkë prita mbë gra, fmi, shpi a mbë bagti, punon kundra kanunit
e, po nuk muer në kujdes ket dhunë Flamuri i pritëtarëvet, qi t’i ndëshkojë
mbas kanunit, atbotë do të hijë pushka shpi me shpi, mandej fis me fis,
katund me katund e së mbramit flamur me flamur.” (Neni 836).129 Dhe,
së treti, bashkë me anëtarët e familjes së Makdafit, vrasësit e Makbethit
i vrasin edhe shërbëtorët e tij, të cilët kanunisht, edhe pse shërbëtorë,
janë miq në shtëpinë në të cilën shërbejnë. Kjo, simbas Kanunit të Lekë
Dukagjinit, nënkupton gjak të dyfishtë, sepse “Me vra kush rrogtarin,
bjen në gjak me shpi të tij, por zotnisë i pritet mik.” (Neni 124).130

4.10. Makbethi, ky “gjaks” i shumëfishtë
Ashtu siç mund të shihet, përveç Dunkanit, Makbethi, qoftë vetë
apo përmes “simahorëve”, në udhë e sipër drejt fronit mbretëror dhe
vetëm pak kohë mbas kurorëzimit të tij si mbret, i vret edhe disa njerëz
të tjerë. Por, përderisa vrasjen e mbretit e kryen tinëzisht dhe për të,
mbas largimit të tyre nga Skotlanda, si “atëvrasës” i akuzon të bijtë e
Dunkanit, ai menjëherë e merr përsipër dhe e pranon hapur para të
tjerëve vrasjen e dy shambellanëve të fjetur, të cilët, sikundër e thotë,
duke e parë Mbretin Dunkan tek po dergjej “me cipën e argjendtë të
përgjakur” (II, 3) dhe krejt pranë tij “katilët, ngjyer pas zanatit me kamat
e përlyera me gjak” (II, 3), i kishte vrarë, gjoja, në tërbim e sipër, apo,
siç mund të nënkuptohet, edhe në shenjë hakmarrjeje. Krejt ndryshe,
ndërkaq, Makbethi vepron me Bankon dhe me bashkëshorten, fëmijët
128 Po aty. Fq. 30.
129 Po aty. Fq. 81.
130 Po aty. Fq. 29.
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e shërbëtorët e Makdafit, të cilët i vret përmes “simahorëve” apo të
ashtuquajturve “vrasës të paemër”. Afër mendsh, duke qenë pjellë e
pabesisë, “vepra e gjakshme” e Makbethit, me të cilën identifikohen jo
vetëm vrasjet e kryera me dorën e tij, por edhe, nën frymëzimin apo me
urdhërin e tij, nga të tjerët, shoqërohet me shkelje të rënda “kanunore”
e të njëmbasnjëshme.
Kështu, bie fjala, së pari, Makbethi vret tinëzisht, në gjumë, në pritë apo
prapa shpine; së dyti, ai vret në hapësira dhe vende, thënë kushtimisht,
tabu e të paprekshme (në shtëpinë apo në kështjellën e vet, në një
park pranë pallatit mbretëror dhe në Kështjellën e Makdafit, që ishte
shtëpi dhe pronë e një tjetri); së treti, vrasjet ndodhin jo vetëm në
situata të çuditshme, por, kur është fjala për ata që pësojnë, edhe në
kushte të pabarabarta për dyluftim dhe në rrethana të pafavorshme
për vetëmbrojtje nga ana e tyre dhe, së katërti, përmes këtyre vrasjeve,
krejt në kundërshtim me kodin e nderit, eliminohen fizikisht njerëz me
dinjitet, pozitë dhe integritet fizik të paprekshëm (Dunkani ishte mbret),
njerëz me lidhje gjaku (Dunkani dhe Makbethi ishin kushërinj), njerëz,
në një vend e rrethanë të caktuar, me status të privilegjuar e të mbrojtur
(Dunkani, bashkë me dy shambellanët e tij, ishte mik dhe mysafir në
shtëpinë e Makbethit), njerëz të pafajshëm, të pambrojtur e viktima të
rastësishme apo të qëllimshme (dy shambellanët e fjetur të mbretit), miq
e shok armësh (Banko ishe mik, gjeneral mbretëror dhe bashkëluftëtar
i Makbethit) dhe qenie njerëzore fizikisht më të dobëta, më të reja në
moshë, të pambrojtura e viktima të pafajshme (Zonja Makdaf, fëmijët e
saj e të Makdafit dhe shërbëtorët e tyre), të cilat, për shkak të mungesës
së lojalitetit të dikujt tjetër, pësojnë nga hakmarrja e tmerrshme.
Duke qenë se të gjitha kryhen në situata, rrethana e kushte jonormale
dhe në vende e kundër njerëzve që, thënë kanunisht, “nuk guxojnë të
preken”, vrasjet e Makbethit, me plot të drejtë, nga veta të ndryshme
të tragjedisë, cilësohen si “tradhti”, si “të pabesa”, ndërkohë që vet
Makbethi cilësohet jo vetëm si një vrasës i pabesë, por edhe me epitete
të tjera poshtëruese. “Zgjohuni! Zgjohuni! / I bini alarmit! Vrasje!
Tradhëti!” (II, 3) është klithma kushtrimore e Makdafit, me të cilën ai,
me të parë Dunkanin e mbytur në gjak, ndonëse ende nuk e dinte se
kush e kishte vrarë, e zgjon nga gjumi Bankon dhe të dy bijtë e mbretit,
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Malkolmin dhe Donalbanin. Ngjashëm me të, kur ende nuk dihej
dorërasi, si një “pabesi faqezezë” (“(II, 3) dhe “ligësi tradhëtare” (II, 3)
e quan vrasjen e Dunkanit edhe Banko. Pak më vonë, ai, me të drejtë,
dyshon se Makbethi, “tamam pas profecisë së magjistricave (III, 1), e
kishte fituar “fare pabesisht” (III, 1) titullin dhe kurorën e mbretit. Të
pabesë, në një bisedë të mëvonshme me Makdafin, e quan Makbethin
edhe i biri i Dunkanit, Malkolmi. Çuditërisht, në një nga bisedat e tij me
Zonjën Makbeth, edhe vet Makbethi e pranon se Dunkani ishte vrarë
me tradhëti: “Dunkani shkoi në varr: pas etheve/ Dhe drithmave të jetës
fle i qetë;/ E vrau tradhëtia...” (III, 2).
Përveç tradhtisë e pabesisë, kundërshtarët e tij nuk hezitojnë ta “pagëzojnë”
Makbethin edhe me epitete e “tituj” të tjerë poshtërues, përmes të
cilëve ata, në momente të ndryshme, shprehin zemërimin, indinjatën
dhe mllefin e tyre ndaj veprimeve të tij morbide. Gjatë një dialogu me
Makdafin, Malkolmi, i biri më i madh i Dunkanit dhe trashëgimtari
legjitim i fronit, shkon më tutje: “Vërtet, e di që është gjakatar, / Kurvar,
avar, dinak e i pabesë,/ Gjaknxehtë, zemërlig e i përmbytur/ Në çdo mëkat
e ves, që ka një emër...” (IV, 3). Vetë Makdafi, me të marrë vesh për vrasjen
e gruas, të fëmijëve e të shërbëtorëve të tij, në kulmin e dhembjes, të
mllefit e të pikëllimit, e quan Makbethin “kuçedr’ e ferrit” (IV, 3). Pak
më poshtë, duke e lutur Zotin që, në shenjë gjakmarrjeje, të përballej sa
më shpejt me dorërasin, ai e quan atë edhe “gogol i Skotlandës” (IV, 3).
Në aktin e pestë, në çastin solemn të dyluftimit me të, Makdafi e quan
edhe, “tiran”, “shejtan i ferrit” (V, 8), “tiran i gjaktë” (V, 8),, “burracak” (V,
8) dhe, krejt në fund, në çastin triumfues, kur në skenë futet me kokën
e Makbethit, edhe me epitetin “uzurpator i mallkuar” (V, 8). Me epitetet
“tiran i poshtër” e “faqezi” V, 7) Makbethin e quan edhe Sivardi i Ri, i cili,
në dyluftim e sipër me të, vritet.
Ndryshe nga “epitetet” e këtilla poshtëruese, me të cilat kundërshtarët
dhe armiqtë e tij, në mllef e sipër, e “stolisin” emrin dhe “kurorën e
papemët” të Makbethit, “kanunorët” shqiptarë, këta njerëz të ashpër e
të pakompromis, por të vetëpërmbajtur, të durueshëm e asnjanës në
cilësimet e tyre edhe kur është fjala për një vrasës të tmerrshëm e të
pabesë siç është Makbethi, përveç “titullit” apo epitetit “dorëras”, me
të cilin, siç e thotë Kanuni, “thirret aj, i cilli vret me dorë të vet” (Neni
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843),131atë do ta “pagëzonin” edhe me “nofkën”, “epitetin”, apo “titullin”
e çuditshëm “gjaks”. Ashtu sikundër, në një libër të tij për Hamletin, e
sqaron shkrimtari shqiptar Ismail Kadare, “gjaks”, në gjuhën shqipe, vjen
nga fjala “gjak”. Simbas tij, “duke marrë një ‘s’ në fund, ajo kthehet në
‘gjaks’, në po atë mënyrë si fjalët çelës, zbulues, prijës, marins, apo qindra
të tjera”. Më tutje, ai shpjegon se “Në mendësinë e vjetër shqiptare, fjala
ka qenë asnjanëse, pa kurrfarë ngarkese. Ndonëse vjen nga fjala ‘gjak’,
s’ka asnjë lidhje me fjalën ‘gjaksor’ e të tjera si ajo. ‘Gjaksi’ është thjesht
një njeri që ka një marrëdhënie me gjakun.”132 Për më tepër, përveç
epitetit të ri, gjaksi ka edhe një shenjë tjetër identifikuese. Ashtu sikundër
thuhet në shënimet e Atë Shtjefën Gjeçovit në faqet e Kanunit, “Nër Malci
të Mdha të gjith ata qi vejn rubën e zezë në shej të zis, biejnë në gjak ase
kërkohen për gjak.”133
Thënë figurativisht, epiteti i dorërasit, me të cilin, për shkak se me
dorën e tij e kishte vrarë Dunkanin dhe dy shambellanët e tij të fjetur,
do të quhej Makbethi, “kanunisht” është i pamjaftueshëm dhe, si i tillë,
nuk e shpreh dot krejt atë me të cilën ai, si gjaks i njëfishtë, i trefishtë,
i shtatëfishtë, apo i shumëfishtë, identifikohet mbas vrasjes së Bankos
e të shfarosjes së familjes së Makdafit. Me një fjalë, “nofka” e re “gjaks”,
me të cilën malësorët shqiptarë e “pagëzojnë” dhe e thërrasin secilin
që, pavarësisht nga rrethanat, qëllimet apo motivet, e kryen një apo
më shumë vrasje, e plotëson dhe e shpreh shumë më qartë profilin
vrastar e kriminal të Makbethit, i cili, duke përfshirë të gjitha vrasjet e
kryera nga vetë ai, apo përmes ndihmësve të tij, mund të quhet hiç më
pak se gjaks i shumëfishtë. Këtë, në njëfarë mënyre, e pohon edhe vet
Makbethi, kur, mbas gostisë tronditëse gjatë të cilës i shfaqet shajnia
(fantazma) e Bankos, i prekur nga mungesa e Makdafit, i paralajmëron
krimet e ardhshme: “...në gjak jam aqë larg i futur,/ Sa sikur të dua të mos
vazhdoj/ Jam aqë keq për kthim sa tej të shkoj./ Në kokë tmerre kam, në
dorë zbresin/ Dhe duhen bërë, se peshime s’presin.” (III, 4).

131 Po aty. Fq. 81.
132 Kadare, Ismail. Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007. S. 73.
133 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 85.
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4.11. Gjakmarrja dhe vrasja e Makbethit
Një nga format e njohura të tragjedisë në shekullin 16 ishte edhe e
ashtuquajtura tragjedi e hakmarrjes apo e gjakmarrjes,134 me të cilën,
gjatë asaj periudhe identifikohej krijimtaria dramaturgjike e disa
autorëve. Një nga ata, bie fjala, ishte Thomas Kyd (1558 – 1594) me
tragjedinë e tij The Spanish Tragedy (rreth vitit 1598). Në këtë tragjedi
të Kyd-it, sikundër është vënë re, është i dukshëm ndikimi i tragjedive
të Seneca-s dhe i novelave italiane, në të cilat hakmarrja apo gjakmarrja
shquhej si një nga motivet kryesore.135 Ndërkaq, me gjakmarrjen, si
motiv kryesor, identifikohen edhe disa nga tragjeditë më të njohura të
Shakespeare-it, të tilla si Tit Androniku (1594) dhe Hamleti (1602). Edhe
pse te Makbethi nuk është një nga motivet kryesore, ajo, megjithatë,
ngjashëm me tragjeditë tjera të Shakespeare-it, të tilla si Rikardi III,
Romeo e Zhulieta, Jul Cesari, Othello dhe Coriolanus, është një nga
motivet e rëndësishme të kësaj tragjedie.136 Duke qenë pjesë përbërëse
e tragjedive të kësaj natyre, hakmarrja, të cilën Francis Bacon e quante
“kind of wild justice”, për shkak të pikëpamjeve të ndryshme në lidhje
me të, për vëmendjen e shikuesve të asaj kohe ishte një nga aspektet
më tërheqëse dhe më provokative.137 Kështu, p.sh, përderisa, nga njëra
anë, kisha dhe shteti, në shekullin 16, hakmarrjen e konsideronin cenim
dhe ndërhyrje në një çështje, e cila, siç mendonin ata, ishte monopol i
tyre, nga ana tjetër, qarqet e parisë e të fisnikërisë së asaj kohe, sidomos
në çastet e anarkisë apo të paaftësisë dhe pavendosmërisë së shtetit për
ta identifikuar dhe për ta ndëshkuar krimin, vepronin vet, sepse këtë
çështje e konsideronin, para së gjithash, çështje e kodit të tyre të nderit.138
Zaten, një nga fjalët më të shpeshta, të cilën, përmes gojës së
personazheve të tij, te Makbethi, Shakespeare-i e përmend më shumë se
njëqind herë, është fjala gjak. Ajo, si një shenjë paralajmëruese, shfaqet
134 Për më shumë, rreth kësaj forme të tragjedisë, shiko në: Bowers, Fredson. Elizabethan revenge
tragedy 1587-1642. Ann Arbor, Mich., 1984; Simpson, Percy. The theme of revenge in Elizabethan
tragedy. Philadelphia: R. West, 1978.
135 Weiss, Wolfgang. Die dramatische Tradition (Die Rachentragödie). Në: Shakespeare Handbuch.
Herausgegeben von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 65 – 66.
136 Po aty. S. 66.
137 Po aty. S. 66.
138 Po aty. S. 66.
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që në skenat e para, ndërkaq, me ngjyrën e saj, mbas pak, do të skuqet jo
vetëm froni dhe kurora mbretërore e Skotlandës, por edhe faqet tjera të
kësaj tragjedie. E tillë, bie fjala, është pamja impozante nga fushëbeteja e
gjakshme e Fife-së, në të cilën Makbethi, i larë në gjak, me kokën e prerë
të Makdonaldit, na shfaqet si hero në bedenat e kështjellës. Por, ndryshe
nga kjo, tablotë e mëtutjeshme makbethiane, në vend se me gjakun e
armiqve, do të skuqen me gjakun e atdheut. Këndej e tutje, “peneli”
i tij vrastar do të pikturojë me gjakun e miqve, të kushërinjve dhe të
bashkëluftëtarëve të tij, ndërkaq, duke nisur me kamën e gjakshme
halucinante, e cila, bashkë me ambicien, i prin atij drejt krimit, gjaku do
të jetë ngjyra e vetme e tablove lemeritëse të veprës së tij të tmerrshme.
Si një prelud funebër, veprës së tij të gjakshme i paraprin ekzekutimi,
nën akuzën për tradhti ndaj atdheut dhe mbretit, i Thanit të Kodrit,
titullin e të cilit, ndoshta si një mallkim, e trashëgon Makbethi. Tabloja
e parë e pinakotekës së tij të gjakshme skuqet hiç më pak se, sikundër
e quan ai vetë, me gjakun e artë të mbretit. Në pellgun e gjakut të artë
mbretëror, të cilin Zonja Makbeth e quan gjak i një plaku, do të zhyten
jo vetëm dy kamat dhe dora vrastare e Makbethit, por, krejt pafajshëm,
edhe dy shambellanët e mbretit. Në po atë pellg gjaku do të skuqen edhe
duart e Zonjës Makbeth, kur ajo, në përpjekje e sipër për t’i fshehur
gjurmët e vërteta të krimit, me gjakun e Dunkanit i lyen fytyrat e dy
shambellanëve mbretërorë të fjetur. Në natën e kobshme të vrasjes
së Dunkanit, në sfondin e klithmës ogurzezë të një kukuvajke, Zonja
Makbeth, krejt gabimisht, i thotë të shoqit se “pak ujë na shpëlan prej
kësaj vepre” (II, 2). Pak më vonë, në një nga tablotë e mëtutjeshme, në një
gjendje delirante e somnabulie, ajo na shfaqet me njolla gjaku në duar,
kur, me pohimin se erën e gjakut në dorën e saj të vogël nuk e ëmbëlsojnë
dot as të gjitha parfumet e Arabisë, ajo, në të vërtetë, i demanton fjalët e
veta. Me të drejtë, në sfondin e gjakshëm të tablove Makbethiane, skena
e njollave të pashlyeshme të gjakut në duart e Zonjës Makbeth mund të
konsiderohet një metaforë e fuqishme poetike.
Të gjakshme, rrëqethëse e të mnershme na shfaqen, ndërkaq, edhe
pamjet tronditëse të ngjarjeve të tjera të rrëmetshme pasuese. Kështu, në
një nga skenat e mëtutjeshme, me ngjyrën e gjakut, e prerë, e shpuar me
njëzet plagë, në një hendek, na shfaqet koka e Bankos e hedhur tutje. Gati
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menjëherë mbas vrasjes, në formën e një shajnie (fantazme), Banko na
shfaqet edhe në gostinë mbretërore. Duke i tundur flokët e përgjakur, ai,
për më tepër, ulet edhe në karekllën e Makbethit. Tronditëse, ngjethëse
deri në palcë, e gjakshme si një kasaphanë, përmes fjalëve të Rosse-it, na
shfaqet edhe tabloja e tmerrshme e therjes së bashkëshortes, fëmijëve
dhe shërbëtorëve të Makdafit. E prekshme, ndërkaq, edhe pse e shkurtë,
na shfaqet pamja me gjakun e Sivardit të Ri, i cili, në aktin e mbramë,
pak para se mbi “veprën e gjakshme” të tiranit të lëshohet perdja, në
dyluftim e sipër, vritet nga Makbethi.
Shumë saktë, në një nga shkrimet e tij për Makbethin, Harold Bloom
vlerëson se, nga të gjitha dramat e Shakespeare-it, Makbethi është më
së shumti “tragjedi e gjakut” dhe kjo, simbas tij, është kështu jo vetëm
për shkak të vrasjeve, por sepse tekembramja vet fuqia imagjinatave e
Makbethit është e gjakshme. Më tutje ai shton se “Uzurpatori Makbeth
sillet në një fantazmagori konsinstente të gjakshme: gjaku në të vërtetë
është tema e fantazisë së tij. Ai e sheh që ajo çka atij ia zë udhën, në
njëfarë mënyrë, është ‘gjak’ – mund të thuhet edhe ‘natyrë’, përderisa ai
vepron kundër kësaj natyre – dhe kjo kundërfuqi e shtyn atë të derdhë
edhe më shumë gjak: ‘Do gjakun, thonë: gjaku kërkon gjakun.’”139
Po aq, në mos edhe më shumë se te Makbethi, fjala gjak, në kuptimin më
dramatik dhe më tragjik të fjalës, është e pranishme edhe në partiturën
kanunore. “Gjaku”, “Gjaku e gjinija e breza shqyptarësh”, “Lisi i gjakut”,
“Grueja s’bjen në gjak”, “Kufini i fituem me gjak”, “Gjaku shkon pre gisht”,
“Gjak për gjak me mbetë”, “Gjaku për faj nuk jet”, “Gjaku s’bahet giobë”
“Gjaku për punë të ligë”, “Pushka ndjek gjaksin”, “Kush vret vedin, shkon
gjakhupës”, “Shkuesija e gjakut”, “Pajtimi i gjakut”, “Dorëzanët e gjakut”,
“Dorëzanët e të hollavet të gjakut”, “Buka e gjakut”, “Vllaznimi (me pi
gjak)” etj.,140 janë disa nga kaptinat kanunore, në të cilat, kryesisht në
kontekstin e gjakmarrjes, ka zënë vend fjala gjak, përkatësisht nocioni
apo koncepti për gjakun. Gjakmarrja, në të vërtetë, është një nga motivet
apo shenjat kryesore identifikuese të Kanunit të Lekë Dukagjinit. Madje,
139 Bloom, Harold. Shakespeare: Die Erfindung des Menschlichen. Aus dem Amerikanischen von
Peter Knecht. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag. S. 215.
140 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. (Pasqyra e landës). Tiranë: Kuvendi 2001. S. VII
– XIII.
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duke qenë një nga aspektet, siç thuhet zakonisht, më të ashpra, më të
egra e më ekstreme të ngrehinës kanunore, ajo, bukur shpesh, me hijen
e saj të rëndë, të ankthshme, tragjike, të mnershme e mortore mbi jetën
e njerëzve, sidomos në observimet dhe interpretimet e të huajve për
shqiptarët, nën pelerinën e saj të zymtë e të gjakshme, i ka mbështjellë
aspektet tjera të virtytshme, me të cilat ata identifikohen përmes traditës
së tyre zakonore. Nuk është e çuditshme, prandaj, që, kur përmendet
Kanuni i Lekë Dukagjinit, asociacioni i parë dhe më i shpeshtë në lidhje
me të e nënkupton pikërisht gjakmarrjen.
Para se t’i piketojmë përkimet makbethiane dhe kanunore në lidhje me
gjakmarrjen, është e rëndësishme të kuptohet se, përveç kontekstit të
saj social e historik, gjakmarrja te shqiptarët, para së gjithash, burimin
e ka te vet koncepti kanunor për gjakun, përkatësisht te vlera, pesha dhe
rëndësia, të cilën, në marrëdhëniet e afërta apo më të largëta, vëllazërore
apo fisnore, ndërmjet njerëzve, Kanuni ia jep gjakut. Kështu, simbas
Kanunit, “Vargu i brezave të gjakut e të gjinis shkon në të pasosun për
Shqyptarin e malevet” (Neni 695),141prandaj “Mahet vlla e fis me të gjith
ata, prej së cillesh të parët e tij janë da herët a vonë” (Neni 696),142 gjë që
nënkupton se “Katërqind zjarmesh me u da Shqyptari, aj as merr as ep,
d.m.th. nuk ban krushqi” (Neni 697).143 Konteksti tjetër ka të bëjë me
konceptin kanunor rreth prejardhjes së gjakut. Kështu, “Brezat rrjedhin
a prej gjakut a prej gjinis.” (Neni 698),144 gjë që nënkupton se “Brezat e
gjakut rrjedhin prej anet të babës e brezat e gjinis rrjedhin prej anet të
nanës” (Neni 699).145 Dhe, përderisa “Rrjedhja e brezavet prej anet të
babës thirret Lisi i gjakut” (Neni 700),146 “Rrjedhja e brezavet prej anet të
nanës thirret Lisi i tamblit” (Neni 701).147
Sikundër shihet, koncepti kanunor për gjakun është një koncept
patriarkal. Si i tillë, ai, jo rastësisht, identifikohet me prejardhjen e
141
142
143
144
145
146
147
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brezave nga gjaku atnor, përkatësisht me Lisin e gjakut. Rrjedhimisht,
duke qenë i lidhur me prejardhjen e tij nga bota mashkullore, ky
koncept vjen në shprehje edhe kur është fjala për gjakmarrjen, sepse,
siç thuhet në Kanun, “të ramt në gjak”, përveç dorërasit, nënkupton
edhe krejt “mashkullimin e shpisë”. Në të vërtetë, “Në kanu të vjetër të
Malevet të Shqypnisë vetëm dorërasi bijte në gjak, ase aj i cilli tëhiqte,
shkrepte e shprazte pushkën a çdo armë kundër nierit” (Neni 898),148 gjë
që nënkupton se “Shpija e të vramit nuk mujte me ndjekë as me vra tjetër
kend prej vllaznesh, nipash e kushrinjsh të gjaksorit, pos gishtit dorërasit”
(Neni 899).149 Por, “Kanuja e vonshme përshin mashkullimin e shpis së
dorërasit mje në ferishte djepi, kushrinin e nipat e ngiatë, edhepse të damë,
por për 24 orë, në valë të gjakut; e mbas 24 orësh do t’u qitte dorzanë shpija
e të vramit.” (Neni 900).150 U mor vesh, bota femërore është e përjashtuar
nga gjakmarrja. Simbas Kanunit, “Me grani të dorërasit s’ka punë shpija e
të vramit, sepse Grueja e Prifti nuk bijnë në gjak.” (Neni 897).151
Ashtu siç mund të shihet, koncepti i gjakut te shqiptarët, pak a shumë,
është i ngjashëm me konceptin homerik për këtë çështje. “Në shoqërinë
homerike, ku përkatësia e gjakut është me rëndësi të veçantë, koncepti
gjak, piksëpari, nënkupton marrëdhënie fisnore mes njerëzve dhe, së
dyti, besohet që gjaku, në këtë shoqëri, bart një fuqi të papërshkrueshme.
Nëse derdhet gjak, ky krijon përdhosje, e cila duhet spastruar, për të
parandaluar ndodhira të këqija. Së treti, kur derdhet gjak, pra, kur vritet
një burrë, farefisi i viktimës duhet të hakmerret kundër palës vrasëse.
Akti i hakmarrjes është detyrim i farefisit të viktimës”,152 thotë studiuesi
japonez Yamamoto.
Dukurinë e gjakmarrjes, jo vetëm në kontekst me veprën e Shakespeareit, por në një kontekst edhe më të gjerë, e interpreton dhe e shpjegon
në një mënyrë të veçantë autori i librit Shakespeare vor dem Forum der
Jurisprudenz, Josef Kohler. Ai, veç tjerash, në kaptinën III të këtij libri,
148 Po aty. S. 85.
149 Po aty. S. 85.
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151 Po aty. S. 85.
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të cilin ia kushton tragjedisë Hamleti, e të cilën e cilëson si “dramë të
gjakmarrjes” (“Das Stueck von der Blutrache”), thekson: “Nëse një
institucion i të drejtës është historikisht universal, atëherë kjo është
gjakmarrja. Kjo është forma më e vjetër e gjyqësisë së krimit; kjo është
gjyqësia e krimit.”153 Ai, gjithashtu, shpjegon se gjakmarrja “nuk është
vetëm përmbushje e pasionit të hakmarrjes, por ajo njëkohësisht është
detyrim, një detyrim serioz, i shenjtë, sidomos i djalit atëherë kur i ati i
tij fyhet, ajo pra është një detyrim i shenjtë i mjaftueshëm, aq sa për t’u
shndërruar në detyrën më të rëndësishme jetësore të djalit dhe e cila, si e
tillë, i anashkalon të gjitha detyrimet e tjera jetësore.”154 Më tutje, në këtë
kaptinë të librit të tij, Josef Kohler sjell shembujt e gjakmarrjes, me veçoritë
e tyre, te një numër i madh fisesh dhe kombesh në vende të ndryshme të
botës dhe në periudha të ndryshme kohore. Një nga këto kombe, simbas
tij, janë edhe shqiptarët, te të cilët, siç shprehet ai këtu e para më shumë se
njëqind vjetësh, “lulëzon instituti i gjakmarrjes”.155
Ndërkaq, shkrimtari shqiptar Ismail Kadare, i cili temën e gjakmarrjes,
përveç në romanin e tij të njohur Prilli i thyer, e ka trajtuar edhe në dy
librat e tij eseistikë Eskili, ky humbës madh dhe Hamleti, princi i vështirë,
kur është fjala për këtë çështje, veç tjerash, shprehet se, në kohë dhe
në rrethana të caktuara, gjakmarrja ka qenë e pranishme jo vetëm në
Shqipëri apo vetëm te shqiptarët, por edhe në vende të tjera në jug të
Europës, të tilla si Korsika, Sardenja, Sicilia, Mali i Zi dhe, më tutje, te
disa vende në rrafshnaltën e Kaukazit.156 Por, simbas tij, “në ndryshim
nga shumë popuj të tjerë, gjakmarrja te një pjesë e ballkanasve, kryesisht
te shqiptarët, ka qenë pjesë e atij mekanizmi kushtetues që rregullonte
tërë jetën e tyre juridike, morale, filozofike.”157 Më tutje, Kadare thotë se,
në kodin zakonor themelor të shqiptarëve, gjyqësitë e gjakut zënë një vend
të ndjeshëm dhe se, në këtë kontekst, “shkoqitësit e kodit ishin gjyqtarët e
vetëm që pranonte gjindja, duke flakur përherë si mish të huaj çdo të drejtë
tjetër të mëvonshme, qoftë të drejtën romake, bizantine apo turke.”158 Po
153 Kohler, Josef. Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz. Wuerzburg: Druck & Verlag der
Stahel’schen Univers.-Buch- & Kunsthandlung, 1883. S. 131.
154 Po aty. S. 131.
155 Po aty. S. 136 – 137.
156 Kadare, Ismail. Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007. S. 67.
157 Kadare, Ismail. Eskili, ky humbës i madh. Tiranë: Onufri 2006. S. 124.
158 Po aty. S. 124.
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simbas Kadaresë, nga magma e errët, vetjake e hakmarrjes, është krijuar
një kod i tërë zakonor, një kod penal e civil bashkë, madje, mund të
thuhet njëfarë kushtetute, gjë që, siç thotë ai, “kjo ngrehë paralele me
shtetin, pesha dhe autoriteti i të cilës nuk bazohet as mbi policinë,
gjyqet apo burgjet, por mbi opinionin publik, rreh në të gjitha rastet ta
shpërfillë shtetin, madje, kur ai dobësohet, ta zëvendësojë krejt.”159
Duke iu rikthyer analizës kanunore të Makbethit, para se të shkojmë
më tutje, është e nevojshme të sqarohet edhe një çështje në lidhje me
dallimin, apo edhe ngatërrimin që shpesh krijohet, kur është fjala për
hakmarrjen dhe gjakmarrjen. Jo rastësisht, në përkthimin shqip të
Makbethit, jo vetëm për shkak të kontekstit kanunor dhe tradicional të
gjakmarrjes shqiptare, por, me sa duket, edhe për shkak të kontekstit
të saj në vet partiturën shakespeareiane, fjala hakmarrje, në të shumtën
e rasteve, është përkthyer apo është përshtatur si “gjakmarrje”. Se fjala
është për gjakmarrje e jo për hakmarrje, kjo nënkuptohet jo vetëm
nga konteksti, por edhe nga vet ajo që te Makbethi e thonë apo e bëjnë
personazhet. Kështu, bie fjala, mbasi i ka përcjellë mysafirët, por ende
i tronditur nga shfaqja e shajnisë së Bankos në gostinë mbretërore,
Makbethi, në bashkëbisedim e sipër me Zonjën Makbeth, me një gjuhë
gati kanunore, flet për gjakun, përkatësisht për gjakmarrjen: “Do gjakun,
thonë; gjaku kërkon gjakun” (III, 4). Simbas Kanunit, “Gjaku s’hupë
kurrë.” (Neni 917).160 Ndërkaq, gjaku lahet veç me gjak dhe nuk mund
të shpaguhet ndryshe: “Gjaku gjak, gioba giobë, thotë kanuja” (Neni
916).161 Shkarazi po themi se i ngjashëm me konceptin kanunor është
edhe koncepti homerik mbi këtë çështje, simbas të cilit “Kur derdhet
gjak, farefisi i viktimës duhet të hakmerret për të. Besohet se gjaku i
derdhur kërkon gjakun e palës vrasëse dhe vetëm kështu shpërblehet
gjaku i humbur.”162
Simbas Kanunit, hakmarrja nuk është e barasvlershme me gjakmarrjen.
Ajo, në të vërtetë, me zbatimin e saj, përmes vrasjes, i paraprin dhe,
159 Kadare, Ismail. Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007. S. 67.
160 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 87.
161 Po aty. S. 87.
162 Yamamoto, Kazuhiko. Struktura etike e tragjedive të Eskilit dhe Sofokliut. Në: Revista për Teatër
‘Loja’ Nr. 5. S. 214.
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më pas, e shkakton gjakmarrjen. Pra, hakmarrja, kanunisht, lidhet me
cenimin apo shkeljen e nderit të një burri, të cilit, përmes veprimeve
të ndryshme fyese, i “merret ndera”. Duke qenë se “Aj, të cillit iu muer
ndera, xehet i dekun kah kanuja” (Neni 600),163 ai duhet të hakmerret
ndaj fyesit, sepse “Ndera e marrun nuk shpërblehet me gja, por a me
të derdhun të gjakut a me të falun fisnikisht (përmbas ndërmjetsis së
dashamirve të mirë).” (Neni 598).164 I tillë, pra si një veprim fyes, nga
Makbethi konsiderohet, bie fjala, refuzimi i Makdafit, i cili, përkundër
ftesës, nuk kishte pranuar të vinte në gostinë mbretërore. Këtë veprim
fyes, bashkë me ikjen e Makdafit në Angli, Makbethi, përmes vrasjes
së gruas, fëmijëve dhe shërbëtorëve të tij, e ndëshkon me hakmarrje.
Brenda këtij konteksti mund të kundrohet, gjithashtu, edhe nxitja
e vrasësve nga Makbethi, në emër të hakmarrjes për shkak të nderit
të nëpërkëmbur, për vrasjen e Bankos. Në këtë dritë këtë çështje, pra
vrasjen e Bankos, e interpreton edhe Ernst Wilhelm Kröger, i cili thotë
se Makbethi “nuk zgjodhi banditë të thjeshtë apo vrasës me pagesë, por
njerëz, të cilët (me apo pa të drejtë, kjo nuk ka rëndësi) i mashtroi, se
gjoja Banko ata i ka fyer dhe se për këtë ata duhet të hakmerren.”165
Zaten, për shkak të mënyrës, të situatave, të rrethanave e të vendeve
në të cilat kryhen, si dhe për shkak të njerëzve të cilët nga ato pësojnë,
vrasjet e kryera nga Makbethi, vetvetiu, e nxisin kundërveprimin
dhe përpjekjen e kundërshtarëve e të armiqve të tij për shpagim apo
gjakmarrje. Kështu, për gjakmarrjen dhe rreth saj, te Makbethi, për herë
të parë flet Banko, kur, i sulmuar në një pritë të beftë e të pabesë nga
“simahorët” (vrasësit) e Makbethit, bashkë me thirrjet “Oh, tradhti! Bir,
ik! Fleanc, ik!” (III, 3), e fton të birin, Fleancin, që, për vrasjen e tij, të
hakmerret: “Dhe merrma gjakun!” (III, 3). Më tutje, me të marrë vesh
për vrasjen e Bankos, por edhe për shpëtimin e Fleancit, në një mënyrë
të tërthortë, për gjakmarrjen, që do të mund të pasojë më vonë kundër
tij, flet edhe vet Makbethi: “Të paktën gjarpëri i madh u vra. / Krimbi
shpëtoi dhe, sipas racës tij/ Ka për të mbledhur vrer duke u rritur, / Po sot
për sot s’ka dhëmbë të kafshojë.” (III, 4).
163 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 64.
164 Po aty. S. 64.
165 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
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Në një kontekst më të drejtpërdrejtë për gjakmarrjen flet edhe Malkolmi.
Duke e ngushëlluar dhe duke i dhënë zemër Makdafit, që, mbas lajmit të
tmerrshëm të shfarosjes së familjes së tij, të përmbahet, ai thotë: “Mblidh
veten! Le t’ia marrim gjakun qenit/ Dhe me atë ilaç le të shërojmë/ Këtë
mjerim për vdekje.” (IV, 3). Makdafi, ndërkaq, edhe pse në gjendje të rëndë
pikëllimi e dëshpërimi, e lut Zotin që, sa më parë, të ndeshet me Makbethin:
“Po ti, o Zot, shkurto e zhduk largesën. / Ballas ma sill gogolin e Skotlandës;/
Ma prir këtu përpara shpatës sime;/ Në më shpëtoftë, e faltë edhe Zoti!” (IV,
3). Për gjakmarrjen flet edhe fisniku Menteth, përderisa, nën ritmin e
daulleve e të valëvitjes së flamujve të luftës, ushtria angleze gjendet në një
fushë afër Dunsinjës (Dunsinane): “Të gjithë për gjakmarrje ziejnë;/ Dhe
zjarr’ i çështjes tyre mund të ndezë/ Për luftë t’egër edhe pleqt’ e ngordhur.”
(V, 2). Dhe, krejt në fund, pak para ndeshjes së tij me Makbethin, Makdafi,
duke asocuar në gjakmarrjen për shkak të gruas e të fëmijëve të tij, e fton
tiranin që të ndeshet me të në dyluftim: “...Dil, tiran:/ Në mos të vrafsha dot
me shpatën time, / S’fle dot nga hij’ e gruas dhe e bijve” (V, 7).
Por, sa vrasje, në ekzekutim e sipër të “marshit” të tij “funebër”, para dhe
mbas rrëmbimit të gjakshëm të skeptrit të tij “shterp”, i ka kryer dorërasi
i pabesë dhe gjaksi i pamëshirshëm Makbeth? Një përllogaritje e thjeshtë
na tregon se Makbethi, duke mos i përfshirë vrasjet e tij gjatë dyluftimit
në betejën kundër norvegjezëve, me dorën e tij apo përmes të tjerëve,
“simahorëve” apo vrasësve të paemër, i ka vrarë gjashtë njerëz (Mbretin
Dunkan, dy shambellanët e tij, Bankon, Zonjën Makdaf dhe njërin nga
djemtë e saj e të Makdafit). Në prerje apo rrëzim e sipër të trungut të
kurorës së tij të “papemët”, pak para se të vritet nga Makdafi, Makbethi,
gjatë dyluftimit, e vret edhe Sivardin e Ri. Kjo e çon numrin e vrasjeve të
tij në shtatë. Ne, ndërkaq, nuk e dimë se sa fëmijë të tjerë (dy, tre, katër,
pesë, gjashtë, shtatë, apo më shumë) të Makdafëve dhe sa shërbëtorë apo
njerëz të tjerë të tyre janë vrarë nga vrasësit e Makbethit. Numrin e tyre
të saktë, përderisa lajmin e tmerrshëm të vrasjes ia kumton Makdafit,
nuk na e thotë as Rosse. Ai vetëmjaftohet duke sqaruar se ia kanë
bastisur kështjellën dhe se, egërsisht, ia kanë vrarë “Me grua, kalamaj e
shërbëtorë:/ Të gjithë sa u ndodhën në kështjellë” (IV, 3).
Të kryera vet, me dorën e tij, apo, me nxitjen e urdhërin e tij, nga të tjerët,
këto vrasje, parë nga këndvështrimi kanunor, e nxjerrin Makbethin
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si gjaks të shumëfishtë. Kështu, bie fjala, me vrasjen e Dunkanit, i bie
që ai ka rënë në gjak me dy djemtë e tij, Malkolmin dhe Donalbanin,
ndërkaq, me vrasjen e dy shambellanëve të mbretit, edhe me dy familjet
e tyre. Kjo, me gjuhën e Kanunit, do të thotë se ai tashmë, duke i vrarë
ata vet me dorën e tij, kishte rënë në tri gjaqe. Ndërkaq, ashtu sikundër
e precizon Kanuni, mbas vrasjes së mikut të tij, Bankos, edhe pse këtë e
bën përmes simahorëve, ai bie për herë të katërt në gjak, kësaj here me
Fleancin, të birin e Bankos, ndërkohë që me vrasjen e Zonjës Makdaf,
fëmijëve të saj dhe të shërbëtorëve (duke qenë se Shakespeare-i, as me
rastin e vrasjes së tyre e as më vonë përmes gojës së fisnikut Rosse, nuk e
jep numrin e tyre të saktë), Makbethi bie në gjak të shumëfishtë, së pari,
me Makdafin dhe, së dyti, me trashëgimtarët apo familjet e shërbëtorëve
të therur. Kur jemi te Zonja Makdaf, ai, në të vërtetë, bie në gjak me
gjininë e saj, sepse, ashtu siç e thotë kanuja “Me rrahë, me plyrë a me
vra gruen e burrit dora e huej, nderën ia kërkon burri, varrën e gjakun
prindja.” (Neni 61, pika d).166
Edhe pse vrasjen e Makbethit e duan pothuaj të gjithë, disa sepse nuk
pajtohen me tiraninë e tij e disa të tjerë shumë më tepër për shkak të
gjakmarrjes, skeptri i tij “shterp” dhe trungu i kurorës së tij të “papemët”,
ashtu siç kishin profetizuar motrat magjistrica, rrëzohen nga dora dhe
shpata e Makdafit, i cili, ndryshe nga lindjet e natyrshme, ishte nxjerrë
me prerjen e barkut të të ëmës së tij para kohe. I bindur, për shkak të
keqkuptimit të profecisë, se trupi i tij ishte i magjepsur e “Se burrë që ka
lindur nga një grua/ S’i nget Makbethit dot as thua” (IV, 1), ai, megjithatë,
pa frikë, turret, lufton, përleshet deri në çastin e fundit, kur, nën thirrjen
gjakmarrëse të Makdafit, ndeshet me të në dyluftimin e fundit. Dhe,
krejt në fund, ndoshta edhe qëllimshëm, ngjashëm me kokën e prerë të
Makdonaldit në fillim të tragjedisë, përsëri me një pamje triumfiale, por
tashmë me kokën e prerë të Makbethit në duart e Makdafit, si një qefin
hijerëndë, apo, thënë kanunisht, si një këmishë e gjakut, mbi rrokullinë
e rrëmbimthme të ngjarjeve dramatike të njëmbasnjëshme, e heshtur,
mortore, tragjike, e gjakshme, bie perdja.

166 Gjeçovi, Shtjefën. Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë: Kuvendi 2001. S. 22.
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PËRFUNDIM
Afër mendsh, pavarësisht nga konteksti, qoftë edhe në një përpjekje si
kjo për leximin dhe zbërthimin e saj të pjesshëm përmes këtij studimi
krahasues ndërmjet Makbethit dhe Kanunit të Lekë Dukagjinit, vepra e
Shakespeare-it, për shkak të natyrës së saj jashtëzakonisht poetike, i ka
edhe kurthet, labirintet dhe të papriturat e veta. Në njëfarë mënyre, leximi
dhe studimi i Shakespeare-it, jo rrallë, magjeps dhe mrekullon deri në
huti. Kjo, madje, për aq sa, bukur shpesh, të magjepsur nga shprehja e tij
poetike, shumë lehtë mund të kalojmë shkarazi apo me nguti mbi disa
nga shtresat kuptimore dhe nënkuptimore të teksteve të tij.
Ashtu sikundër një libër mistik, vepra dramatike e Shakespeare-it,
në thellësitë, përbirimet dhe zgafellat e saj tekstuale e nëntekstuale,
përmban kode jo gjithmonë krejtësisht të kuptueshme e të dekodueshme.
Përderisa disa nga ato janë të dukshme, të ndjeshme e të prekshme, disa
të tjera, ngjashëm me kamën e përgjakshme vrastare të Makbethit, edhe
pse të dukshme për syrin, jo gjithmonë janë të rrokshme, të prekshme
apo të ndjeshme për “dorën” e lexuesit e të studiuesit. Ngjashëm me
seancat mistike, ritualeske e demoniake të magjistricave Makbethiane,
të cilat, gjatë shfaqjes teatrore, jo vetëm e hutojnë dhe e turbullojnë, por
edhe e magjepsin shikuesin, bukur shpesh, vet fuqia mrekulluese dhe
magjike e vargut dhe e shprehjes poetike shakespeareiane ka prirje për
ta rrëmbyer, turbulluar, hutuar e magjepsur lexuesin.
Duke qenë e këtillë, vepra e Shakespeare-it, sa më tepër që lexohet, thënë
kushtimisht, aq më pak kuptohet, apo, më saktë, duke e lexuar vazhdimisht
ne e kuptojmë se, ndryshe nga leximet e saj të mëhershme, ne, pas leximit
dhe rileximit të saj të shpeshtë, tashmë e kuptojmë atë krejtësisht ndryshe.
Aq më tepër ajo duket e këtillë në disa nga tragjeditë apo dramat e saj
historike, që tashmë konsiderohen kryevepra të literaturës botërore, të tilla
si Hamleti, Tit Andronku, Romeo e Zhulieta, Rikardi III etj., të cilat, ngjashëm
me Makbethin, pikërisht për shkak të disa përkimeve interesante me kodin
zakonor shqiptar, në disa nga shtresimet, aspektet dhe dimensionet e tyre
të veçanta, mund të lexohen, shqyrtohen, komentohen dhe interpretohen
në kontekst me Kanunin e Lekë Dukagjinit.
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NË VEND TË PASTHËNIES
Po e sjellim shkrimin e autores Elizabeth Gowing, të shkruar me rastin e
dhënies së shfaqjes “Këmisha e gjakut” me regji të Bekim Lumit, në vend
të një pasthënie.
Kjo shfaqje, ka lindur së bashku me këtë libër, sikur të ishin binjak.
Gjatë konceptimit të saj, siç thoshte vet Lumi, shfaqja është ndërtuar
mbi motivet dhe fragmentet e tragjedive të “Makbethit”, “Rikardit III”,
“Hamletit” të Shakespeare-it dhe mbi disa nga motivet e kodit zakonor
shqiptar “Kanuni i Lekë Dukagjinit”.
redaksia
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ADN-ja shqiptare e
Shakespeare-it
(Përkitazi me shfaqjen Këmisha e Gjakut me regji të Bekim Lumit, premiera
e të cilës u dha në Muzeun Etnologjik të Prishtinës, më 27 shtator 2010.)

ELIZABETH GOWING
Jam angleze e diplomueme në letërsinë angleze. Prandaj Shakespeare-in
e kam të njohun – në fëmini më kqyrte nga banknota njizetpaundëshe
e dalë nga kuleta; fjalët e tij na janë ba tonat deri aty sa ndonjiherë as e
kuptojmë se po e citojmë – ‘it’s all Greek to me’ (themi kur nuk kuptojmë
kurrgja) ‘method in his madness’ (kur diçka në dukje e pakuptimtë, ka
logjikë), ‘in the twinkling of an eye’ (sa çel e mshel sytë), ‘a tower of
strength’ (përkrahje e madhe), ‘eaten me out of house and home’ (me i
hangër të tana), discretion is ‘the better part of valour’ (gjykimi i mirë
asht ma i mirë se trimnia e panevojshme) janë shprehje të rëndomta,
ndoshta edhe të stërpërdoruna, me trashëgimi të harrueme nga Jul
Cesari, Hamleti, Tregtari i Venedikut, Rikardi III, Henri IV. Shakespeare
asht si nji axhë që e kujtojmë me dashamirësi, ADN-në e të cilit e ndajmë,
pjesë e asaj se kush jemi. Dhe ashtu qysh çdo 14-vjeçar në Angli duhet
ta mësojë Shakespeare-in në shkollë, e qysh të rropatunit me fabula e
struktura sintaksore të ndërlikueme nuk asht zgjedhja e çdo adoleshenti
për hobi, nganjiherë me e vizitue këtë axhë ngjan paksa e pakandshme.
Por, kënaqësi a detyrë qoftë, kur i shkoj për vizitë Shakespeare-it në
teatër e pres pak a shum se ç’ka për të më thanë axha Will. Fjalë të
njohuna, thanë nëpër ritme të vjetra të njohuna.
Pra, si ta vlerësoja produksionin Këmisha e Gjakut në Muzeun Etnologjik
në Prishtinë? Mendoj se Shakespeare-i do ta miratonte vendin e shfaqjes
– në kohën e tij n’Angli, aktorët shtegtues e kishin shprehi ta zinin gjithfarë
hapësine publike e ta shndërronin në teatër. Rëndom e zgjedhnin ndonji
bujtinë, vend ku rrugëtarët mund ta shkonin natën. Muzeu Etnologjik,
dikur shpia e Emin Gjikut, asht e ngritun me arkitekturën e mikpritjes.
Me iu qasë teatrit – me iu qasë shfaqjeve – nëpërmjet këtij kuadri, më
bani me mendue sa saktësisht e njihja axhën Ëill. Shqiptarët kanë nji
ndjenjë të thellë e fundamentale të mikpritjes, të cilën po e mësoja
mbas katër vjetësh në Kosovë. Tue e pa si nji thjerrëz përmjet të cilës
t’i kuptoja dramat e Shakespeare-it, nisa me vërejtë se si mund të më
ofronte zhbirime kjo, që përvojat britanike të shekullit XXI s’do të m’i
sillnin kurrë.
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Kjo ndjenjë u shtue ndërsa po hynim nëpër harkun e siparit të portës
së stërmadhe të Muzeut Etnologjik. E dija se Këmisha e Gjakut po vihej
në skenë në hapësinën e kuzhinës së dikurshme (në t’ashtuquejtunën
‘dhomë e zjarmit’) dhe ia mësyva drejt njasaj dere të ndërtesës së
shekullit XVIII – hymjes që do të jetë përdorë nga familja. Regjisori
i shfaqjes m’u vu përpara; jo, jo ajo hymje të lutem – duhej ta kisha
përdorë hymjen anësore: derën në krye të shkallëve, e cila do të më
çonte drejt e në odë, e përdorun tradicionalisht me i mikpritë burrat. Po
mësoja ku e kisha vendin – në Kosovë, në këtë teatër të sajuem, dhe në
kanunin shakespearean.
Asht rol i shejtë, roli i mikut. Në Kanunin tjetër - atë të Lekë Dukagjinit
– vargohen do prej të drejtave që i përkasin mikut. ‘Shpija e shqyptarit
âsht e Zotit e e mikut’, dhe kur të jesh i ftuemi në shpinë e ndokujt, e ke
vu veten nën mbrojtjen e tyne. Gjatë kësaj kohe je anëtar i asaj familjeje,
e edhe gjak në paç me ta, tagër me vu gisht mbi ty s’kanë. Si përkujtuese
e mikpritjes bujare, kur hyjmë në odë nëpërmjet derës së ulët të drujtë
(e ultë qëllimisht, që të tanë të përulen nësa hyjnë), na mirëpret nji vajzë
e re në veshje kombtare. Na ofron bukë e krypë e na uron mirëseardhje
në ‘shpinë e Makbethit’ me shprehjen tradicionale të mikpritjes, tue na
ofrue ‘bukë e krypë e zemër’. Teatri i mbramjes kish fillue.
Atë mbramje mësova se veç kur të jesh përshëndetë me të tana zotimet
e mikpritjes shqiptare në ‘shpinë e Makbethit’ mund ta kuptosh krimin
e mnershëm të Makbethit me vrasjen e të ftuemit, Dunkanit. Nji vrasje
e tillë nuk asht veç krim kundër Dunkanit si person a kundër shtetit
të Skotlandës në shfaqje; ajo u ndie si kërcënim personal ndaj secilit
prej nesh në auditor që ishim mikpritë si shoqnues të Dunkanit. Dhe e
ndiem si diçka ma thellësisht tronditëse – nëse shpia asht e Zotit dhe e
mikut, e miku u vra në konak, ku po mbetet Zoti? Kurrë s’e kisha kuptue
këtë kandvështrim mbi Shakespeare-in derisa s’u ula në nji kuzhinë
të vjetër mija kilometra larg Stratford-upon-Avonit, vendlindjes së tij.
Po ky s’ishte i vetmi shpalim për mue atë natë. Ishte ky Shakespeare-i
ashtu qysh kurrë s’e kisha ndie – Shakespeare-i me remix shqiptar. Teksti
ishte marrë jo veç nga Makbethi, por edhe nga Rikardi III dhe Hamleti
e kësisoj vajtimi i Ledi Anës për të shoqin në duer të Mbretit Rikard
dukej si nji përgjegje ndaj vdekjes së Dunkanit, sikurse edhe shajnia e
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babës së Hamletit që thirrte për gjakmarrje. Në Kosovë mbetet kujtimi
në shuemje, por ende i gjallë, i vajtojcave (profesionale ose tjetërfare) –
prej ma pak se nji breznie paraprake, kur vorrimet shoqnoheshin prej
gjamash të përcaktueme, aso çfarë nji britanik bashkëkohor kurrë ndie
s’i ka. Fjalët e Ledi Anës nuk ngjanin të stërzgjatuna këtu; përshtateshin
– ma përkryet sesa do të kumbojnë ma ndonjiherë në Stratford. E
me fjalimin e shajnisë së babës së Hamletit, jehu i Kanunit shqiptar
përnjiherë bahet ma i qartë: këto dy tekste, secili sosh tue veprue
nëpërmjet nevojave – sociale, morale e psikologjike – për hakmarrje.
Mbasi ky remix nuk kufizohej në fjalët e Shakespeare-it – regjisori Lumi
përdorte thanie nga Kanuni, të përsërituna si yshtje, që gërthiteshin nga
galeria, shushuriteshin nga depoja e kuzhinës, vërshëlleheshin në fytyrat
e auditorit, murmuriteshin e këndoheshin nga aktorë me kontroll të
përkryet zanor. Fjalët në gegnishte të moçme qarkonin e vërtiteshin
sikur aktorët në lëvizjen e mimikën e koreografueme me përsosmëni, tue
vallëzue me fjalët e Shakespeare-it derisa gati-gati mund ta përfytyroje
dramaturgun plak me mjekrën e tij t’imtë, vathin karakteristik, t’ulun në
nji cep me plis siç shfaqet në posterët reklamues të shfaqjes.
Mbramja ishte e magjishme. Nuk jam tue folë veç për yshtjet e përzieme
nga shtrigat e Makbethit mbrenda kazanit të stërmadh të Muzeut
Etnologjik në dhomën e zjarrit – aftësi kjo për të krijue frikë të vërtetë
në nji dhomë të vogël e të ftohtë. Produksioni ishte i patëmetë – nji vit
përgatitje dhe qasja e pakompromis e Bekim Lumit për cilësi shfaqeshin
në secilën rrokje, secilën lëvizje. Pati hire të mëdha: vallëzime të mekuna,
luejtë prej trupash të përdredhun djemsh në gete të zeza lidhë me shoka
të leshta; tmerre të njimendta, kur pamja e thikës para Makbethit na
shfaqet si katër kamë të mprehta argjendi, ngjitë në zinxhirë të trashë,
të hapërdamë mbi trajt’ e pullazit të muzeut, të cilat aktorët i vërtitin
veç pak gishta larg fytyrave, ndonjiherë tonave; e përdorime të guximta
hapësine: aktorët u ngjiteshin mahive, përtej votrës, përdornin shkallaret
e drujta dhe dyert që kërcëllinin për t’i dhanë efektet e hollëmendueme.
Mbase edhe ndaj diçka nga ADN-ja e Shakespeare-it, por mësova se
nuk e kuptoja plotsisht. Kusherijtë tanë teatrorë në Kosovë na spjeguen
diçka rreth tij që kurrë ma parë pa s’e kisha, ndaj unë atë kurrë ma s’do
ta shikoj njisoj.
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SHAKESPEARE
AND THE KANUN OF
LEKË DUKAGJINI

(A comparative study of William Shakespeare‘s tragedy Macbeth in the
context of the Albanian customary law, the Kanun of Lekë Dukagjini)

PREFACE
Two Worlds Brought Together
Rexhep Ismajli
In his study “Shakespeare and the Kanun of Lekë Dukagjini”, Bekim Lumi,
compares William Shakespeares’s tragedy Machbeth and the Albanian
customary law the Kanun of Lekë Dukagjini – an undertakement which
for many would be unthinkable considering the temporal and cultural
differences between the two literary geographies. Lumi sets side by side
a monumental dramatic text and a life-world contoured within the
Kanun of Lekë Dukagjini.
This comparative study of Shakespeare’s tragedy – which is based on a
real medieval Scottish history – and the atmosphere and reality codified
by the Kanun of Lekë Dukagjini creates parallels between two different
worlds which nevertheless belong to a common human essence. Reading
these texts along each other through an intertextual analysis, Bekim
Lumi aims at excavating the common structure of the human nature.
From the Kanun of Lekë Dukagjini, he pinpoints the notions of the guest,
hospitality, honor, or the relationships expressed through formulations
such as “The house of the Albanian belongs to God and the guest”, “The
guest must be honored with bread and salt and the heart” which more
than juridical relationships, are reflections of the everyday encounters,
exchanges, or existential fears.
The research aims at comparing the two worlds – that of Shakespeare’s
tragedy, Macbeth, as a medieval Scottish saga, and the Albanian
customary law which comes at our time as a codification of situations
from a different temporality. Lumi brings detailed references from
both texts, allowing the reader to notice the points of intersection.
Analyzing Kanun’s discourse about the “guest” and the essential human
relationships, he is primarily interested on tracing the same situational
tropes in Shakespeare’s tragedy. As a director of experimental theatre,
he deploys the concepts of the guest, honor, besa, the attitude of the
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man of the house toward his guest, blood, murderer, killer, death, to read
Shakespeare’s tragedy through an Albanian socio-historical and cultural
context. Being a researcher of both contexts, Lumi assesses that “reading
and studying Shakespeare, not infrequently, fascinates and delights to
the point of confusion”, and through his research invites the reader for
a different reading of Shakespeare’s Macbeth. The text is clearly written
and contains important references for the re-contextualization.
Prishtinë, June 2019
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SHAKESPEARE
AND THE KANUN OF
LEKË DUKAGJINI
(A comparative study of William Shakespeare‘s tragedy Macbeth in the
context of the Albanian customary law, the Kanun of Lekë Dukagjini)

INTRODUCTION
Thanks to its genius and universality, William Shakespeare‘s dramatic
work can be edited, deconstructed, commented on and explained in
different ways, in different aspects. This is, of course, not only down
to a directorial way of reading Shakespeare‘s tragedies, historical
dramas and comedies, which, especially now in the contemporary
context, depending on the director‘s tendencies and different types of
performances, we not only find them in their most astonishing versions
and „retelling“, but also with the broad and wide range of Shakespearean
studies, for centuries, depending on the authors and the approach, their
methodology, motifs, tendencies, ideas or intentions vary and appear in
the form of analyses, comments, interpretations, criticisms, findings and
various conclusions. The analyses, criticisms and studies so far being
even as versatile, numerous, partial and fragmentary or comprehensive
have not only exhausted all the possibilities of studying Shakespeare‘s
work, but their deepening and continuous expansion have highlighted
its extreme dimensions. In addition to this, there is an inevitable need
for further research and study from a different angle. This is why T. S.
Eliot, rightly says, „Shakespeare‘s criticism will always change as the
world changes.“1
But of course, often because of the subjectivity of their authors, it is clear
that not all of the various analyses and interpretations always correspond
to all of what it truly represents, reflects and implies in Shakespeare’s
dramatic work. Even in certain cases they are likely to be partially or
completely biased. Many of the so-called „theories“ and „discoveries“,
as far as they are biased and speculative, in the most extreme cases
quite emphatically deny the very being of Shakespeare.2 Despite this,
Shakespeare and his works have not only withstood the test of time and
the tendencies towards misunderstanding, misinterpretation or even
denial, but like the aging of wine over hundreds of years, the more they
1 Pfister, Manfred. Die Forschung (Die Geschichtlichkeit von Forschung und Kritik). In: Shakespeare
Handbuch. Herausgegeben von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 844.
2 More about “theories” and speculative “discoveries” on Shakespeare, see: James, Brenda &
Rubinstein, d. William. The Truth Will Out: unmasking the Real Shakespeare. Harlow, England,
Longman 2005.
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have been read and studied, the greater the need for their consumption
and continuous study.
There is nothing new to be said if we assert that Shakespeare‘s dramatic
work continues to be a blissful and inexhaustible subject, especially in
the field of comparative studies. Within this context, many scholars
may have already noticed numerous times before, one of its obvious
advantages and affinities, is also due to the fact that, being universal,
genius and monumental in the arts, through themes, fables, motives,
events, characters etc. among other things, it communicates and
corresponds freely with the languages, traditions and cultures of various
nations and countries. As such, surely through comparison, not only
can it be read, commented on, analysed, studied and interpreted, but
within the context of different cultural traditions, in certain cases, it is
understood and perceived differently. Such a possibility gives us, for
example, its comparison with the Albanian customary code, namely
with the Kanun of Lekë Dukagjini.3

3 Kanuni i Lekë Dukagjinit. Vepër postume. Përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefën Konst. Gjeçov. O.F.M. Shkodër: Shtypshkronja Françeskane, 1933. Republished: Prishtinë (1972), Tiranë
(1993), Tiranë (1998), Tiranë (2001).
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1. SHAKESPEARE, THE LATE „GUEST“
AMONG ALBANIANS
Despite the multilayered and wide-ranging characteristic of worldwide Shakespearean study in which, among other things, Shakespeare‘s
dramatic works are interpreted and dealt with in the context of the
most varied and strange aspects, when dealing with the intersections
or comparisons between it and the Albanian cultural tradition. This
issue, at least with the current state of affairs in albanological studies of
Albanian or foreign authors, is (almost) unaffected, perhaps because of
their more limited, more „enclaved“ and „profiled character“. Less so
have these studies been identifying or addressing the many and very
interesting coinciding aspects between Shakespeare and the Kanun of
Lekë Dukagjini.4 Though incomprehensible, the lack of studies of this
nature can in part be explained by the late arrival of Shakespeare in the
Albanian world in the same way as in other similar fields, as well as with
the shortage of Albanian Shakespearean scholars.
Of course, in comparison to the other languages and European countries,
where his dramatic works were translated much earlier, Shakespeare, as
said in the language of the Kanun, was a late „guest“ among Albanians.
Shakespeare‘s late arrival is understandable for a country like Albania
and the Albanian nation, who were under Ottoman occupation for
more than five centuries, during which, in addition to oppression and
exploitation, did not enjoy the right to an education, nor to write in
their own language. The books written in Albanian and published
abroad, up until the declaration of independence of Albania in 1912,
were distributed illegally. Therefore it is also just as understandable why
when it comes to their staging, Shakespeare‘s dramas in the Albanian
world, were staged many years after their translation and publication,
where the theatre, quite literally was established only after the Second
World War (1945).

4 Ismail Kadare wrote an interesting essay in this direction in his book: Hamleti, princi i vështirë,
Tiranë, nga Onufri, 2007.
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Indeed, the interesting adventure of Shakespeare‘s translation dates
back to 1915 with the translation of Othello, continuing the next ten
years with his three masterpieces. The translator of the Holy Scripture
and the first translator of Shakespeare in Albanian5 said „I started with
Othello, which was published in Albanian in 1916 and, ten years later,
my translations of Hamlet, Julius Caesar, and Macbeth were published in
Belgium,“6 explaining many years later, in 1964, at the age of 82. All in
all it is worth noting that of the four translations of Shakespeare’s, it was
Macbeth that Fan Stilian Noli deemed to be the most distinguished: „By
reading versions of my translation in Albanian today, I think Macbeth
was my best translation because it was the last and at that time I had
learned quite a bit more about the difficulty of translation.“7

2. COLLECTION, CODIFICATION AND
PUBLICATION OF THE KANUN
With its legal, ethnological, anthropological, literary, linguistic and
generally speaking cultural format, the Kanun of Lekë Dukagjini, which
incorporates many of the old Albanian traditions, customs, mentality
and rituals, is rightly considered as one of the monumental works of
Albanian folk culture. Despite the fact that this customary code is
attributed to the Albanian medieval prince Lekë Dukagjini (14101481)8, and as such, despite some earlier or later strata, it intends to be
the product of its time when it comes to its version in written form. It
has been collected, codified and published with a pretty considerable
delay. Being a code, or, as one of its best experts, Scottish anthropologist
5 Kadare, Ismail. Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007.
6 Noli, S. Fan. Shakespeare and I. The Listener, 15 October 1964. Fan Stilian Noli, (1882-1965) was
also a poet, historian, politician, musician, founder and archbishop of the Albanian Autocephalous
Orthodox Church. He was also the leader of the parliamentary opposition and for a short time the
Prime Minister of Albania in the 1920s.
7 Noli, S. Fan. Shakespeare and I. The Listener, 15 October 1964.
8 Neke-Schmidt, Michael. Der Kanun der Albanischen Berge: Hintergrund der Nordalbanischen
Lebensweise. In: Der Kanun: Das Albanische Gewonheitsrecht nach dem sogenanten Kanun des Lekë
Dukagjini / kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi; ins Deutsch übersetzt von Marie Amaleie Freiin von
Godin; herausgegeben mit Vorwort und Bibliographie von Robert Elsie. Pejë: Dukagjini Publishing
House, 2003. Pejë: Dukagjini Publishing House, 2003. S. 12 - 14.
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Margaret Hasluck, calls it, an unwritten law,9 which has been passed on
and inherited through the centuries in oral form by its followers and
practitioners. The Kanun of Lekë Dukagjini, at a time when it was still
at the height of its power at the end of the 19th century and early 20th
century, primarily in northern Albania and Kosovo, was collected from
word-of-mouth and was arranged and prepared for publication by the
writer, archaeologist, ethnographer and the Franciscan priest of Albania,
Father Shtjefën Gjeçovi (1874 - 1929). One of his friends, writer and
publicist Faik Konitza, wrote: no one could match his knowledge of this
Kanun.10 And although partially or fragmentarily, it was first published
in 1897-1899, in Brussels, in the magazine “Albania” and also later in
1913-1924, in the magazine “Hylli i Dritës” of Franciscans of Albania,
the Kanun of Lekë Dukagjini was published by the Franciscan Printing
House in Shkodër (Albania) in 1933 in full edition, 11 several years after
the tragic murder of his codifier, Shtjefën Gjeçovi, who was killed in an
ambush organized by Serbian gendarmes.12
Despite the late collection, codification and publication, despite the
subsequent influences and interventions, be peripheral, marginal and
sometimes essential in relation to its early material from its beginning,
conception or formulation and thanks to, perhaps, the character,
fanaticism and extremely traditional, tribal, patriarchal and conservative
mentality of its practitioners (Albanian Highlanders), the Kanun of
Lekë Dukagjini, up to its collection and codification by Father Shtjefën
Gjeçovi, as some of his acquaintances and scholars have said, its main
motifs and chapters remained largely untouched. Some the motifs in
some of the tragic Shakespearean masterpieces in these early chapters,
ancient Kanunical motifs, with their archaic, graceful, beautiful,
majestic, but also nightmarish and tragic images, are those through
which, some of the most significant and twisting events, through the
coincidences and comparisons, can be interpreted and, perhaps in a
special way, broken down and explained.
9 Hasluck, Margaret. The Unwritten Law in Albania. Cambridge University Press 1954.
10 Konitza, Faik. Ca kujtime mbi At Gjechovin. In: Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë, ‘Kuvendi’
2001. S. 24.
11 Kanuni i Lekë Dukagjinit. Vepër postume. Përmbledhë e kodifikue prej A. Shtjefën Konst. Gjeçov. O.F.M. Shkodër: Shtypshkronja Françeskane, 1933.
12 Bardhi, P. Shenjime biografike mbi A. Shtjefën Konstantin Gjeçovin. In: Kanuni i Lekë Dukagjinit.
Tiranë, ‘Kuvendi’ 2001. S. 19.
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Indeed, a more attentive reading of Shakespeare‘s work, especially of
some of his tragedies, in the context or in comparison to the Albanian
custom and tradition, points out that the Kanun of Lekë Dukagjini,
namely some of the chapters or extracts such as: The Guest, Violation
of Hospitality, The Conduct of the Master of the House Towards the
Guest, Personal Honour, Blood, Murder, Ambush, The Murderer, Besa,
Death etc., can serve not only for the interpretation, but also for the
decoding of some of the actions of the superhuman characters of the
bloody Shakespearean pinacotheca, in a different way, whose dark,
dramatic, shimmering and tragic tableaus, surprisingly, in many colors
and light-shadows. Their motifs are so diverse with monumental and
upturned landscapes as those bloody and equally tragic in the Albanian
world of the Kanun. Their contextualization in relation to the Albanian
customary code, even in a partial effort such as the tragedy Macbeth,
among other things, serves to further clarify and interpret Shakespeare‘s
dramatic work in a context comparable to the cultural and customary
tradition of an old nation and country in Southeastern Europe, or one,
as Canadian albanologist Robert Elsie rightly calls The Kanun of Lekë
Dukagjini, a „fascinating testimony of an unparalleled culture.“13

3. THE MACBETH TRAGEDY
AND ITS SOURCES
The Macbeth tragedy, as its Albanian translator, Fan. S. Noli, calls it, is
„the most terrible tragedy that has emerged from the demonic pen of
Shakespeare“.14 It was written in 1605/1606. It is a tableau of Scottish
history and, as such, was created after the death of Queen Elizabeth and
the coming of James I (who was Scottish) at the head of the English
royal throne in 1603. Moreover, one of King Jacob‘s ancestors (Banquo)
(non-historic) is one of the main figures in the Macbeth tragedy. The
scholars perhaps rightly point out that during the Elizabethan rule, the
13 Elsie, Robert. Vorwort. In: Der Kanun der Albanischen Berge: Hintergrund der Nordalbanischen
Lebensweise. In: Der Kanun: Das Albanische Gewonheitsrecht nach dem sogenanten Kanun des Lekë
Dukagjini / kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi; ins Deutsch übersetzt von Marie Amaleie Freiin von
Godin; Pejë: Dukagjini Publishing House, 2003. S. 8.
14 Noli, S. Fan. Introduktë. In: Shekspiri. Makbethi. Prishtinë: Rilindja 1981. S. 7.
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Scottish are mainly represented as sworn enemies, in Macbeth the Scots
and their country, are presented in a completely different light.15
Although earlier most of Shakespeare‘s plays were also published
in Quartforms - Quartos, Macbeth is part of those plays, the text of
which, seven years after the author‘s death in 1623, was published only
in the so-called Folio publication.16. Macbeth‘s later editions belong
to the beginning of the 18th century. They are distinguished by their
corrected versions on a semantic and syntactic level. No less than threequarters of the corrected texts dating back to the 18th century remained
in the contemporary Macbeth editions.17 Compared to other plays of
Shakespeare, Macbeth, with its 2350 verses, is considered his shortest
tragedy.
Various dates are mentioned about the staging of the tragedy Macbeth.
It appears that it was first performed in April 1611 in London at the
Globe Theatre.18 For its staging, unlike the subsequent scenarios, with
which it is usually put in the past and is still put on stage today, then it
is said to have been used a minimalist scenic arsenal, which included
a number of „swords, knives,“ theatrical blood „, a royal throne, some
flambeau, giving the impression of night and darkness, trumpets and
oboe, a cauldron for the dish of witches, benches or seats and a cup of
beer for the royal lounge scene, branches from Birnam Wood, as well as
gorgeous actors‘ costumes, but not historical or even Scottish.“19
The myth of Macbeth is created, of course, thanks to Shakespeare.
However, before becoming one of the main figures in the tragic
15 Suerbaum, Ulrich. Macbeth – das Exemplarische und das Besondere. In: Shakespeare Macbeth.
Muenchen: Zweischprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Frank
Guenther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Ulrich Suerbaum. Deutscher Taschenbuch
Verlag 2011. S. 252.
16 Ibidem. S. 250.
17 Ibidem. S. 249
18 Forman, Simon. Book of Plays. (1611). In: William Shakespeare, Macbeth: Texts and Contexts.
Edited by William C. Carroll. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 154.
19 Suerbaum, Ulrich. Macbeth – das Exemplarische und das Besondere. In: Shakespeare Macbeth.
Muenchen: Zweischprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Frank
Guenther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Ulrich Suerbaum. Deutscher Taschenbuch
Verlag 2011. S. 256.
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Shakespearean gallery, he was, in fact, an important figure in Scottish
history.20 After Duncan‘s murder, Macbeth was one of the numerous
kings of Alba/Scotland, on the royal throne and crown, while he himself
was killed by Duncan‘s son, Malcolm III (Malcolm III) who ruled for
17 years (1040 - 1057).21 These are some of the few historical records
known about him, however, before it was created by Shakespeare, the
myth and legend of Macbeth was created through various chronicles.
Within this context, the chronicles of these authors that are especially
mentioned: A History of Greater Britain (1521) by John Major, History
of Scotland (1582) by George Buchanan and Chronicles of England,
Scotland and Ireland (1587) by Raphael Holinshed.22 In fact, it is most
likely that Shakespeare did not know all the chronicles about Macbeth.
Indeed, it is already known that one of the main sources on which he
wrote the Macbeth tragedy is the second edition of 1587, the so-called
Chronicles of England, Scotland and Ireland of Raphael Holinshed (15201580), otherwise also known as Holinshed‘s Chronicles. Holinshed
himself, meanwhile, when it comes to his chronicles, relies on the Latin
Chronicles of Scotland (about 1527) by Hector Boethius (1465-1536). 23
A careful reading of Holinshed‘s Chronicles highlights the fact that for
his famous tragedy, Shakespeare only took not the names of most of the
main characters from it, but along with the narrative line many of the
facts and interesting events of these provocative chronicles. As usual, like
all his plays, with inspiration from this or other chronicles, in the course
of the creative act, he changed, modified, supplemented and developed
them further. Much of this data, which in the Holinshed’s Chronicles
appear in narrative form, Shakespeare joined, combined, removed or
added to that material, whereby thanks to his creative imagination, in
his creative lab, he refined and enriched it with ideas, facts, details, and
new events.24
20 Watson J., Fiona. Macbeth: a true story. London: Quercus, 2010.
21 Ibidem. S. 179 – 205.
22 Cultural Contexts (Representations of Macbeth). In: William Shakespeare, Macbeth: Texts and
Contexts. Edited by William C. Carroll. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 115.
23 Schülting, Sabine. Die späten Tragoedien (Macbeth). In: Shakespeare Handbuch. Herausgegeben
von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 555.
24 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 161.
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It was noted by world-renowned filmmaker Peter Brook that whenever
Shakespeare wrote a drama he began with a story. But according to him,
although Shakespeare had great respect for the story, he was aware at all
times of the need for action and the countless layers that were related
to this action. According to Brook, „he had to develop for himself an
extraordinary and complex instrument that we call ‚poetry‘, with the
help of which he in a single line, both had to expressed the content of the
story, always having to remain there while also expressing and keeping
the human meaning too; and at the same time, among the twenty
thousand English words available, he had to find the ones that created
the resonances, the words in which all the various levels of association
were joined together that he carried into his consciousness.“25
Getting back to the Holinshed’s Chronicles, below, we are presenting some
of the most important aspects or events, which, in their ready-made
form, as in the Holinshed’s Chronicles, or altered and processed, have
been employed in the Macbeth tragedy. It is noteworthy that, with some
small but creative changes, which, as it is said, are mostly simplifications,
Shakespeare, built his new poetic edifice on an old foundation.26
Therefore, one of the first changes that relate to the scenes of war, where
in Holinshed’s Chronicles develop one after the other as three different
wars,27 in Shakespeare‘s drama, including the rebellion of Macdonwald,
Suenos’ defeat and the Thane of Cawdor’s betrayal, occur at the same time.
Another very important change is related to Duncan who even though,
as the chronicles say, was a fragile and weak king,28 was in Shakespeare‘s
drama, always with the intention that his assassination look as touching,
as pathetic and as tragic. He presents himself as the personification of
wisdom, nobility and justice, as a king with almost angelic looks. One of
Macbeth‘s scholars rightly says that what is presented at Holinshed’s story,
25 Brook, Peter. Vergessen Sie Shakespeare. Aus dem Französischen von Hans-Henning Mey. Berlin: Alexander Verlag 1997. S. 15 - 16.
26 Suerbaum, Ulrich. Macbeth – das Exemplarische und das Besondere. In: Shakespeare Macbeth.
Muenchen: Zweischprachige Ausgabe. Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Frank
Günther. Mit einem Essay und Literaturhinweisen von Ulrich Suerbaum. Deutscher Taschenbuch
Verlag 2011. S. 254.
27 Holinshed, Raphael. The Chronicles of England, Scotland, and Ireland. (1587). In: Shakespeare,
Macbeth: Texts and Contexts. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 136 – 140.
28 Ibidem. S. 135.
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Duncan would not be of any use at all in Shakespeare’s play.29 Another of
Shakespeare‘s creative change or intervention has to do with the right to
the throne. While in the Holinshed’s Chronicles, Macbeth is the legitimate
heir to the royal crown, in Shakespeare‘s drama he appears as a usurper
of the throne.30 Shakespeare‘s creative intervention doesn’t stop there,
he goes even further, by altering and modifying King Duncan‘s murder
(who ruled in 1034-1040), which Holinshed speaks very little off in his
chronicles, it is apparently because of this that Shakespeare created his
own story about this assassination relying on different story, narrated
by Holinshed; the story of King Duff ‘s murder (who ruled in the years
952 - 967) by Donwald. According to the Chronicles, King Duff is killed
after a solemn feast, not by Donwald, but by his servants at the time
as Donwick‘s guest.31 In Shakespeare‘s tragedy, now called Duncan, he
too is killed while being a guest, this time asleep in the fortress of the
Macbeths and not by servants but by Macbeth himself. Another essential
change concerns the times of Macbeth‘s reign. Unlike Holinshed’s
Chronicles, where Macbeth ruled Alba/Scotland for seventeen years, in
Shakespeare‘s „chronicles,“, he appears as a terrible tyrant, his reign lasts
only a few weeks.32
In the context of Holinshed’s Chronicles we find similar changes with
interventions, modifications or creative plot twists in subsequent scenes
of the Macbeth tragedy. Thus in Holinshed’s Chronicles, Banquo along
with Macbeth appears as a co-conspirator in the king‘s assassination,33
whereas in Shakespeare‘s drama, until his own murder, he belongs to a
group of honest people. The murder of Banquo, in Holinshed‘s source
material, occurs after his departure from a private dinner whereby he
was invited by Macbeth.34 In Shakespeare‘s play this murder occurs at
the time when Banquo, along with his son, Fleance, are still making
29 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 169.
30 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 170.
31 Ibidem. S. 165.
32 Ibidem. S. 160.
33 Holinshed, Raphael. The Chronicles of England, Scotland, and Ireland. (1587). In: Shakespeare,
Macbeth: texts and contexts. Boston, New York: Bedford/ St. Martin’s, 1999. S. 136 – 143.
34 Ibidem. S. 144.

90

BEKIM LUMI

their way to the royal diner. Shakespeare‘s dramatic score also changes
when it comes to another important detail about Banquo’s son, Fleance.
For example, according to Holinshed’s Chronicles, Fleance initially had
no doubt that his father was killed by Macbeth, although a little late,
only after a warning by friends on the danger he was under did he leave
Scotland and flee to Wales.35 Rather, in Shakespeare‘s text he witnesses
his father‘s assassination up close and, manages to flee by the skin of his
teeth, thanks to the darkness of the night. One of Shakespeare‘s many
creative inventions is the appearance of Banquo‘s ghost in the banquet
at the royal dinner in Macbeth’s palace.
Lady Macbeth appears in an entirely different view, space, role, and
power in Shakespeare‘s tragedy compared to Holinshed’s. From a
totally insignificant figure, which appears with a single sentence in
the Holinshed’s Chronicles,36 it is in Shakespeare‘s „chronicles“, that
Lady Macbeth is the driving force behind the actions and one of the
most powerful figures, whereby Macbeth would not be the figure he
is without her. Meanwhile, another difference from that of Holinshed‘s
Chronicles, Shakespeare presents one of the last scenes of his tragedy,
namely Macbeth‘s assassination. In this context, he is bypassing a lot of
rumors, which for him were apparently irrelevant and, in substitution,
places the scene of the duel between Macbeth and Young Siward.37
Similar to prior scenes and appearances, Shakespeare seems to have
also operated with the mystical and demonic scenes of the Witches. In
this regard, as it is believed, Shakespeare may have had other general
knowledge about them, as another potential source, in addition to
Holinshed‘s Chronicles, is likely to also be The Discovery of Witchcraft
(1584) of Reginald Scot or Daemonology, In Form of Dialogue (1597)
of King James I.38 Another very mystical scene, namely the scene of the
meeting of magistrates with Macbeth where the source of inspiration is
35 Ibidem. S. 144 – 145.
36 Ibidem. S. 142 – 143.
37 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 168.
38 Schülting, Sabine. Die späten Tragoedien (Macbeth). In: Shakespeare Handbuch. Herausgegeben
von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 555 – 556.
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supposed to be the short Latin drama Tres Sibyllae by Matthew Gwinne.39
Despite the use of various sources and the influence of these to his
dramas, amongst them being Macbeth, with all the layers and possible
dimensions, they still remain the works and creations of Shakespeare.
Indeed, in one of his essays, director Peter Brook, estimates that, looking
genetically, Shakespeare „was a phenomenon and the bald head that we
saw in many paintings had stunning skills, similar to computer skills
to absorb and process large numbers of impressions.“40 Brook says he
„had the extraordinary ability to observe, the extraordinary skill to
record, and an extraordinary memory“41 According to him, London
in Shakespeare’s time, „was a very active city, where it was enough to
go to a cafeteria in the evenings and listen to conversations among
people from around the world who had crossed the oceans,“ so „his ears
had absorbed a huge amount of varied information“, which he, being
Shakespeare, as Brook expresses, had further developed through his
talent and creativity.42

4. CONCORDANCES WITH
THE LEKË DUKAGJINI’S KANUN
4.1. Friend (guest) in the Albanian house
One of the main pillars of the customary Albanian edifice, the Kanun of
Lekë Dukagjini, is the so-called ritual of hospitality or code of the guest.
Out of all his 12 books (with 24 chapters), which codify various areas of
social, legal, traditional, moral, religious and family organization, such
as: The Church (Book I), The Family (Book II), Marriage (Book III), The
House, Livelihood, and Property (Book IV), Work (Book V), The Transfer
of Property (Book VI), The Spoken Word (Book VII), Honor (Book VIII),
Damages (Book IX), The Law Regarding Crimes (Book X), Judicial Law
39 Ibidem. S. 556.
40 Brook, Peter. Vergessen Sie Shakespeare. Aus dem Französischen von Hans-Henning Mey. Berlin: Alexander Verlag 1997. S. 11.
41 Ibidem. S. 10.
42 Ibidem. S. 11.
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(Book XI) and Exemptions and Exceptions (Book XII),43 The Book VIII
of The Kanun for the most part is dedicated to the guest or the ritual of
hospitality in the Albanian home. Indeed, out of 1263 comprehensive
Kanunical articles, at least 66 deal exclusively with the guest. It seems,
however, that this Book, not by chance, has been given the title Honour,
because in the customary Albanian tradition, along with such doctrinal
aspects as: Blood, Intermediation, Truce, Guarantee, Brotherhood,
Godparenthood, etc., the Guest (or otherwise Hospitality) is considered
as one of the fundamental tenets of Albanian ethics, without which, the
moral category of Honour cannot not be imagined.44
But what really does represent the concept of the Guest in The Kanun
of Lekë Dukagjini? How can one explain and understand at the same
time Article 602 of this canon, which, through the already proverbial
„formula“ “The house of the Albanian belongs to God and the guest.“ 45
„God’ and “The Guest” are treated with a strange equivalence? Or what
does Article 608 mean, equally proverbial, „The guest must be honored
with “Bread and salt and the heart.“, 46 with which, similarly to Article
602, when it comes to hospitality, identifies the character, mentality,
psychology, being and identity of the Albanian? After all, how can the
66 articles of this book be explained and understood in which, clearly
and without hesitation, strict standards of hospitality are laid down,
through which, up to the unrepeatable details and taboos, explained and
regulated, on the one hand, the status of the guest and on the other, the
hospitality regulation and the hospitality status of the Albanian home?
According to the Albanian writer Ismail Kadare, also known as one
of the best experts of Albanian customary law, the hospitality ritual
is known among many nations, but „among Balkan people and
especially Albanian people, it has been refined and codified up to the
finest pedantry.“47 Foreign travelers wrote in their voyages about this
43 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. VII – XIII.
44 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. 64.
45 Ibidem. S. 65
46 Ibidem. S. 65
47 Kadare, Ismail. Eskili, ky humbës i madh. Tiranë: Onufri 2006. S. 130.
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hospitality ritual, bringing it to the fore as something very special, it
being one of the noblest virtues, both past and present, it is something
Albanians continue to be identified with. Albanian hospitality, among
others, has also attracted the attention of Shakespeare‘s compatriot, Lord
George Gordon Byron (1788-1824), who in 1809 after visiting Portugal,
Spain and Malta also visited Albania together with a Cambridge friend
from his student days, John Cam Hobhouse (1786-1869).48 Although
their visit was concentrated around Ioannina and Tepelena, namely, in
southern Albania, where Ali Pashë Tepelena (1740-1822) was lord, a
terrible challenger to the High Porte, or, as he was otherwise called, the
Napoleon of the Balkans. And so, even though they were guests at this
southern pasha’s castle, in an area where The Kanun of Lekë Dukagjini,
which was identified mostly by the North, had not laid its „power,“ in
the manner in which Byron depicted Albanian hospitality in his famous
poem Childe Harold‘s Pilgrimage. There is no way this can appear
differently, except as its derivative, or certainly by the canons or other
customary Albanian laws,49 one of which, by the name of the Kanun of
Labëria or the Kanun of Papazhuli, whose power and influence, have
been in effect precisely in the southern areas of Albania.50
Actually, except the warm, heartfelt and extremely friendly reception
of Ali Pashë Tepelena, whose many feats, life and tragic death, at an
Elizabethan time and place, could have been attractive to Shakespeare‘s
pen,51 among other things, Byron in his poem speaks of an extremely
noble gesture of Albanians who, after the capsizing of a Turkish ship
where he was traveling from Ioannina to Preveza and at a difficult
moment of his life, helped him and welcomed him. „Here Harold was
received a welcome guest,“ says Byron, describing further the hospitality
of the Suliotes, one of the most stubborn and warlike tribes in South
Albania: “...the Suliotes stretched the welcome hand, / Led them o‘er rocks
48 Luarasi, Skënder. Hyrje. In: Xhorxh Gordon Bajron. Çajld Haroldi. Tiranë: Onufri 2004.
49 Elsie, Robert. Vorwort. In: Der Kanun der Albanischen Berge: Hintergrund der Nordalbanischen
Lebensweise. In: Der Kanun: Das Albanische Gewonheitsrecht nach dem sogenanten Kanun des Lekë
Dukagjini / kodifiziert von Shtjefën Gjeçovi. Pejë: Dukagjini Publishing House, 2003. S. 8 – 9.
50 Ibidem. S. 9.
51 Aside from the poem Childe Harold’s Pilgrimage by George Gordon Byron, the figure of Ali
Pashë Tepelena is treated also in some novels of foreign and Albanian authors, as it is, the novel
Le Comte de Monte Cristo by Alexandre Dumas, meanwhile Albert Lortzing dedicated an one act
opera entitled Ali Pascha von Janina.
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and past the dangerous swamp, / Kinder than polished slaves, though not
so bland, / And piled the hearth, and wrung their garments damp, / And
filled the bowl, and trimmed the cheerful lamp, / And spread their fare:
though homely, all they had: / Such conduct bears Philanthropy‘s rare
stamp-- / To rest the weary and to soothe the sad,/ Doth lesson happier
men, and shames at least the bad.” 52
In addition, according to Byron, “Fierce are Albania‘s children, / yet
they lack / Not virtues, were those virtues more mature, / Their wrath
how deadly! but their friendship sure, / When Gratitude or Valour bids
them bleed,/ Unshaken rushing on where‘er their chief may lead.“ 53, not
only helped and welcomed the main protagonist of his poem, Harold
(Byron himself), but also, according to their customs, placed him under
protections and with a platoon of valiant men escorted him to Greece:
„It came to pass, that when he did address / Himself to quit at length
this mountain land, / Combined marauders half-way barred egress,/ And
wasted far and near with glaive and brand; / And therefore did he take a
trusty band / To traverse Acarnania forest wide, / In war well-seasoned,
and with labours tanned, / Till he did greet white Achelous‘ tide, / And from
his farther bank AEtolia‘s wolds espied.“ 54 This means that Lord Byron
in accordance with their tradition for the guest, had found physical
protection among Albanians, which, besides the cordial hospitality,
meant also escorting the guest to the place where he considered would
be no danger to his life. Indeed, through this friendly gesture, the Suliote
fighters had put into effect what, in such cases, was also predicted by
the Kanun: “The guest must be accompanied as far as he requests to be
accompanied.” (Article 621),55 because “The Kanun demands that a
guest should be accompanied both lest he be the victim of some wicked
act and lest he harm someone while under your protection.” (Article
628)56 Meanwhile during his visit in Albania, Byron did not let a very
important detail about Albanians escape his attention. He says, „I am
52 Byron, George Gordon. Childe Harold’s Pilgrimage (Second canto, verses 605 – 613).
53 Ibidem. (Second canto, verses 584 – 586).
54 Ibidem. (Second canto, verses 614 – 622).
55 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. 66.
56 Ibidem. S. 66.
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very attracted to that resemblance to the Scottish highlanders, in clothing,
in appearance and in the way of life.“ 57
But let us return to the tragedy Macbeth, which, several centuries before
Lord Byron noticed the similarities between Albanians and Scots, as a
much older reminder of these similarities, through the „demonic“ pen
of Shakespeare, as dim, grim, heavy, shocking and bloody, to the present
day from the historic twilight of Scottish land. There are many reasons
why, as we will see, some of the basic Albanian concepts of the Kanun,
especially the concept of a guest, can be explained and understood in
the context of some of the „plot twists“ in this tragedy. As such is the
killing of King Duncan in Macbeth’s house, which, in a comparative
context, can be interpreted precisely through the chapter on The Guest
of the Kanun. In some ways, some of the major Macbethian sequences,
or, more precisely, the sequences that relate to King Duncan‘s arrival
at the Macbeth Castle, with hospitality and then with his killing and
several other murders can be contextualized and interpreted through
the Albanian customary code, namely the ethical connotation of this
code towards the Guest. In this regard, following the path of incessant
events at Macbeth, let us see what, in fact, contains the „matrix“ of
Kanunical and Shakespearean notions, not only when it comes to such
an ethical concept as the Guest, but also for some other fundamental
concepts, which, in the context of the so-called „honor code“, the Kanun
of Lekë Dukagjini is identified with.

4.2. Duncan - a guest at Macbeth‘s house
Excited by Macbeth‘s bravery on the battlefield of Fife, from the loss
or victory of which could be the ruin or hold of his royal throne, King
Duncan not only honours Macbeth, the main hero of this bloody war
against the Norwegians, with the new title Thane of Cawdor, but trying
to get into even closer relationship with him, hints of a visit to his castle
in Inverness. Macbeth feels just as excited and honoured with the new
title and, apparently, much more with the sudden visit of the king. He
cannot even wait, so he departs to „...be myself the harbinger and make
joyful (...) with your approach;“ (I, 4) to his lady. Meanwhile, Duncan,
57 http://www.alipasha.tepelena.com/antologji/kost.lbar.htm
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still exalted by Macbeth‘s bravery, is immediately caught up with him,
for he is convinced that he „went to welcome him“ (I, 4).
Quite different from the exquisite colors of the victory table at the Royal
Palace in Forres (I, 4), the picture of the „pre-visit“ in Macbeth’s Castle
in Inverness (I, 5) originally appears with slightly darker tones. Actually,
through a letter, Macbeth had already informed his wife, Lady Macbeth,
of the prophecy of the three witch sisters who beside the title Thane of
Cawdor, had announced the next day with „Hail, king that / shalt be!“(I,
5). But before she becomes happy, or, as Macbeth wrote in his letter,
„mightst not lose the dues of rejoicing,“ (I, 5), Lady Macbeth, more so,
seems to be worried about the nature of her husband, who, as she says,
is „...too full o‘ the milk of human kindness“ (I, 5). This, according to her,
„(a)ll that impedes thee from the golden round“ (I, 5), where „Which fate
and metaphysical aid“ want Macbeth‘s „crown‘d withal.“
And while Lady Macbeth continues to laugh about the „wickedness“
that despite ambitions, Macbeth does not have, seems that the stately
curtains of her half brooding disposition open as soon as she, through
the Messenger, understands that in her home „(t)he king comes here tonight.“ The news of King Duncan‘s arrival at Macbeth‘s home, perhaps
rightfully for Lady Macbeth seems unbelievable. Her reaction toward
the Messenger looks, therefore, natural, to whom she says, „Thou‘rt mad
to say it“ (I, 5).
At first glance, up to this point, in this ambiance of mixed feelings, on the
one hand, the Macbethian joy and distress and, on the other, the news
of King Duncan‘s arrival at the Macbeth Castle seems to be nothing out
of the ordinary in the Shakespearean narration, despite Lady Macbeth‘s
unrestrained excitement. The guests, be they kings, according to a
universal human custom, go and visit each other‘s homes. It would have
been the same in the case of King Duncan‘s visit to the Macbeth house,
of course, if it would have been preceded by the prophetic warning of the
three witch sisters. Actually, the warning about the near royal future and
especially the news of Duncan‘s visit, more so than Macbeth‘s ambition
even to the murderous whiplash, will twist the ingenious language
of Lady Macbeth. „The raven himself is hoarse / That croaks the fatal
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entrance of Duncan / Under my battlements...“ (I, 5), she says, warning
of the terrible crime. Similarly, she reacts when her husband, Macbeth,
says to her, „My dearest love / Duncan comes here to-night.“ (I, 5). Instead
of worrying about the reception of the guests and the preparation for the
hospitality, almost unscrupulously she asks, „And when goes hence?“ (I,
5). And when her husband says, „To-morrow, as he purposes.“ she bursts
out into uncontrolled cursing: „O, never / Shall sun that morrow see!“
(I, 5). Further, knowing the nature of her husband, whose face, as she
says, „...is as a book where men / may read strange matters.“ (I, 5), Lady
Macbeth, with a frank and cunning intelligence, continues with advice
and suggestions for her husband about King Duncan‘s hospitality: „bear
welcome in your eye, / Your hand, your tongue: look like the innocent
flower, / But be the serpent under‘t / He that‘s coming / Must be provided
for:“ (I, 5).
Unlike Duncan, who had sent word about his coming visit to Macbeth’s
home, which as Margaret Hasluck points out in her book The Unwritten
Law in Albania that according to Albanian Kanun tradition, guests may
come without notice at any time of day or night: „Guests, in the form of
family friends or strangers ‚sent by God‘, often came for a night. Because
there were no inns in the Albanian countryside except on the long‑distance
tracks used by pack‑horses, it was the rule that a benighted stranger might
claim supper and shelter till the morning from any house he saw.“ 58,
however, it is necessary to emphasize that, according to Kanun, „The guest
may not enter the house without calling out in the courtyard.“ (Article
603). 59 Therefore, before he enters the house, the guest makes a call like
“Would you like guests to come to your home, you head of the house?” And
“(w)hen the guest has called out, the master of the house or another resident
responds and leads him inside.“ (Article 604)60 with the replying call „Oh,
come, thank God that he has brought you!“ Then, „(t)he guest is greeted, his
weapon is taken, and he is brought into the house.“ (Article 605),61 while
„His weapon is hung on a hook, and he is escorted to the place of honor near
58 Hasluck, Margaret. The Unwritten Law in Albania. Cambridge University Press 1954. S. 17.
59 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard

Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. 65.

60 Ibidem. S. 65.
61 Ibidem. S. 65.
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the hearth.“ (Article 606).62 Now the guest, be it a close family friend or a
casual outsider, can feel like being in his own home.
Despite the fact that the hapless guest, King Duncan, has not yet stepped at
the threshold of Macbeth‘s house, the bloody murderous dagger is raised
by that of Lady Macbeth’s tongue before appearing in Macbeth’s hand.
But being very cautious and more refined than her husband, she leaves
no room for doubt during the guests reception. „She receives Duncan,
to who she has actually prepared the death-trap, by thanks and greeting
words, which sound so sincere that even the most refined „machiavellist“
would have what to learn from it“,63 says Shakespearean scholar, Hugo
Klein. Indeed, to King Duncan‘s thanks and congratulations for her
„afflictions and welcome“, she, not forgetting the „grateful vassality“
either, responds with strange hypocrisy: „All our service / In every point
twice done and then done double / Were poor and single business to
contend / Against those honours deep and broad wherewith / Your majesty
loads our house: for those of old, / And the late dignities heap‘d up to them,
/ We rest your hermits.“(I, 6).
Now, Duncan is a guest at the Macbeth home. This, according to the
Kanun of Lekë Dukagjini, means that he has a special status in this house,
not to say holy, divine and untouchable, because, as stated in Article 602 of
this code, „The house of the Albanian belongs to God and the guest.“ 64 This
means that Duncan, as said in the Kanun’s manner, should feel like in his
home or, moreover, being a „cherished guest“ he „is given the freedom of
the house.“ (Article 613).65 Surprisingly, within this concept of hospitality,
at least initially, this is how he is treated by Lady Macbeth. After Duncan‘s
announcement: „Fair and noble hostess, / We are your guest to-night.“ (I, 6),
Lady Macbeth considers her home to be Duncan‘s house: „Your servants
ever / Have theirs, themselves and what is theirs, in compt, / To make their
audit at your highness‘ pleasure, / Still to return your own.“ (I, 6).
62 Ibidem. S. 65.
63 Klajn, Hugo. Zonja e mirë Makbeth apo kryeshtriga. In: Šekspir i čoveštvo (Shakespeare-i dhe
njerëzorja). Beograd: Prosveta 1964. S. 200; Translated and published in Albanian by Bekim Lumi
in Theatrical magazine ‘Loja’, nr. 2, 2007, S. 121.
64 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. 65.
65 Ibidem. S. 65.
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4. 3. „The Table Ritual“ and the Macbeth‘s Dinner
But to consider your home, say, as the „property“ of a guest, this means
that he must be treated in this house with extraordinary honour, even
sacred. This, according to the Albanian customary code, among other
things, means that „(a) weary guest must be received surrounded with
honor. The feet of a guest are washed.“ (Article 610) 66 and that “(t)
he guest must be honored with “Bread and salt and the heart. (Article
608),67 because „(a)t any time of the day or night, one must be ready to
receive a guest with bread and salt and an open heart, with a fire, a log of
wood, and a bed.“ (Article 609).68 Moreover, „The guest is given the place
of honor.“ (Article 616)69 and also, „The guest occupies the place of honor
at the table,“ (Article 653),70 to whom „... and any other guest, [is given]
the head [of a sheep]“ (Article 655).71
Similar to the Albanian Kanunical tradition and according to the custom
of hospitality, a dinner for the honorable guest was also prepared at the
Macbeth house. We do not know what is happening during this dinner,
what is laid on it, where Duncan is sitting and where Macbeth is sitting,
because Shakespeare tells us about it only towards the end. But, from
the conversation between the two spouses, we understand that Macbeth
has left before the dinner begins, or, at most, leaving it halfway. Lady.
Macbeth asks „He has almost supp‘d: why have you left the chamber?“
(I, 7). Meanwhile, Macbeth responds to the question: „Hath he ask‘d
for me?“ (I, 7), to get the other reply from Lady Macbeth, by asking,
„Know you not he has?“ (I, 7). By their way of replying to each other, we
understand that, with his early departure from the dinner, Macbeth has
committed, if we may say, his first violation of the order or the ritual
of hospitality. He knows this because he intentionally asks his wife if
Duncan has asked for him. Certainly, Lady Macbeth who, with her
reproachful counter-questions, makes us realize that Macbeth should
know that in such a situation Duncan would have asked for him.
66
67
68
69
70
71

Ibidem. S. 65.
Ibidem. S. 65.
Ibidem. S. 65.
Ibidem. S. 65.
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What should Lady Macbeth’s excuse have been to the guest for the early
departure of her husband from dinner? What could Duncan’s response
have been for his absence or early departure from the host’s dinner? Had
Duncan been susceptible to or felt offended with Macbeth‘s disdainful
gesture, whom he had come to honor with his visit? How might other
guests, including Banquo, Macduff, Lenox, and the King‘s other
companions have reacted? Did any of them mention the violations of
the „table order“ to him, so that the master of the house, who, in such a
case, should not or would not dare to violate it?
From the entirety of this situation with so many possible guesses,
we, through Lady Macbeth, know that only Duncan has asked for
Macbeth. When King Duncan had slept, we also realize, through a brief
conversation between Banquo and Macbeth, a little later that indeed,
Duncan wrote „(he) hath been in unusual pleasure“ (II, 1) and , as Banquo
further states, “(s)ent forth great largess to your offices“ (II, 1). Moreover,
he, „(b)y the name of most kind hostess“ (II, 1), had donated a diamond
to Lady Macbeth through Banquo. (II, 1). Meanwhile, Macbeth regrets
the inability to prepare for a better reception although Banquo does not
mention his absence at dinner as being justified: „Being unprepared,
/ Our will became the servant to defect; / Which else should free have
wrought.“(II, 1).
And if we can only guess the possible answers to the above questions
about the dinner in the Macbeth house, meanwhile, we know, more or
less, the answers that the Kanun of Lekë Dukagjini gives about similar
issues of this nature. The order of behavior at a table in an Albanian
house, during lunch or dinner, resembles a ritual that, in any case, must
be taken into account and respected not only by the master of the house,
but also by the guest. The violation or infringement of this ritual by one
side or the other means disregard, disrespect, and dishonour, which,
as it is noticed in the Kanun in certain cases „has caused killing among
people sitting at the same table.“72 It is no accident, therefore, that the
Kanunical extract in which the „table order“ is taught is titled „The
Conduct of the Master of the House Toward the Guest“73 This, in addition
72 Ibidem. S. 68.
73 Ibidem. S. 68.
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to the order of sitting at the table, where, however, „(t)he guest occupies
the place of honor at the table“74 and to whom is given “the head [of a
sheep]“,75 means the presence of the host, without whom, it is impossible
to understand the „table ritual“. During this ritual, both parties, the guest
as well as the host, know and respect the order of conduct and hierarchy
of actions strictly. Thus, they know that“(c)offee is taken first by the guest
and then by the master of the house.“ (Article 660),76 that “At the table,
the master of the house washes his hands first, then the guest washes his.”
(Article 661),77 that „First the master of the house drinks a glass of raki,
then the guest drinks one.” (Article 662),78 that „If the master of the house
dips a morsel before his guest, he must pay a fine of 500 grosh.” (Article
663),79 that „If the master of the house dips a morsel before his guest, he
must pay a fine of 500 grosh.“ (Article 664)80 and that „If the master of
the house disgraces his own table in the presence of his guest, he must
pay a fine of 100 grosh.“ (Article 665).81 One of the worst insults at the
table is considered „(i)f someone disgraces the table in the presence of a
guest, after the master of the house has had the dinner utensils removed.“
(Article 601, item k).82

4.4. Macbeth‘s „doubts“ or „honor code“
Let‘s go back to Macbeth, who, at least as it may be implied by one of
his monologues, must have left the dinner perhaps not to dishonour
or offend his guest, but, as it seems, because his consciousness or his
nature „...is too full o‘ the milk of human kindness“ (I, 5), could not stay
on the table (though he himself does not say this) in the face of a friend
who, during a previous conversation with his wife, very perfidiously,
had planned to kill him.
74
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While in the halls and the cellars of the castle, the servants are running
with various pots and dishes in their hands, Macbeth appears alone
on the stage. His monologue is a hectic game of nerves, during which
he, in a pretty disturbed spiritual state, presents some of the reasons
and arguments of the moral nature, as to why he would not have to kill
King Duncan. Indeed, in spite of this, he can not conceal the intent of
a perfidious killing of a guest in his home. Even as he himself says, he
would like this assassination „If it were done when ‚tis done, then ‚twere
well / It were done quickly“, so that that but this blow /Might be the be-all
and the end-all here“(I, 7).
Yet, despite his desire and clear intent to kill Duncan and later to take the
throne, his scepter and royal crown, Macbeth, during his monologue,
along with King Duncan‘s many virtues, about who he says that „Hath
borne his faculties so meek,“ and „hath been / So clear in his great office „(I,
7), which, according to him, his „that his virtues / Will plead like angels,
trumpet-tongued,“ would condemn the accursed murder (I, 7) gives at
least two other extremely meaningful and powerful arguments of the
moral nature for why he should not kill him. Macbeth considers that,
being a guest at his home, King Duncan is „He‘s here in double trust“ (I,
7), because, as he says, „First, as I am his kinsman and his subject / Strong
both against the deed” (I, 7), to add further, perhaps the main argument,
that „then, as his host, / Who should against his murderer shut the door, /
Not bear the knife myself. „ (I, 7).
For every Albanian, be it a staunch highlander, who knows well and, quite
curiously, continues to apply, partially or completely in his conduct and
his daily life the Kanun of Lekë Dukagjini, even after 400 years or more
since the time of its creation or be it from those who know the least, do
not observe or neither respect the Kanunical rules, Macbeth‘s reluctance
to kill the guest in his home is more than understandable. Indeed, they
are perfectly clear that both of his arguments are not only consistent and
in full compliance with the primordial philosophy and the ethical code
of this Kanun, but also in full compliance with the general worldview of
the Albanian on the immunity, integrity and the moral, physical status
of the guest. Being a guest in an Albanian home, according to the Kanun
of Lekë Dukagjini, apart from the privileges of hospitality and treatment
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with extraordinary respect, similar to the reception and treatment of
Lord Byron, also means having full physical security and protection
from any infringement, attack, or danger to their life. „We need to know
that a guest in Albania is untouchable and can not be harassed from
anybody; because if someone harasses somebody’s guest, this violation
done to the guest can not be repaid in any other way, but with blood of
his host,“83 says Albania’s national poet and Franciscan priest, Father
Gjergj Fishta, one of the experts of Kanun traditions. Moreover, such
status is guaranteed not only to the guest, but astonishingly also to the
foe, because, as it is stated in Article 620 of the Kanun, „If a guest enters
your house, even though he may be in blood with you, you must say to
him, “Welcome!” 84
And that, which the Kanun defines to the finest details in Book VIII, titled
The Honour, not only when it comes to hospitality, but also generally
in other aspects with which Albanians identify the so-called code of
honour, is somehow summed up in the prominent proverbial Kanunical
sentence „Almighty God has touched the center of our foreheads with two
fingers of honor.“ (Article 596).85 By figuratively reducing the dimension
of honour to the size of two fingers and placing it on the forehead, in the
most visible part of the human face, the Albanian elders of the Kanun, in
fact, reveal its great fragility and sensitivity, as well as the easy possibility
that through reckless gesture, sometimes even completely symbolic, or an
offensive, violent act, being violated, stepped on, desecrated, blemished,
offended or, as it is stated in The Kanun, to be taken. Furthermore, „If a
person’s honor is offended, there is no legal recourse for such an offense; the
Kanun says: “Forgive, if you see fit; but if you prefer, wash your dirty face.”
(Article 595),86 while “(a)n offense to honor is not paid for with property,
but by the spilling of blood or by a magnanimous pardon (through the
mediation of good friends).” (Article 598).87

83 Ibidem. S. 64.
84 Fishta, Gjergj. Parathane. In: Kanuni i Lekë Dukagjinit. Tiranë, ‘Kuvendi’ 2001. S. XXXI.
85 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. 65.
86 Ibidem. S. 64.
87 Ibidem. S. 64.
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Macbeth‘s perception of a friend or guest in his home and his reluctance
to kill Duncan is in full compliance not only with the Albanian
customary code, but also, as Kazuhiko Yamamoto, the Japanese scholar
of the Kanun and ancient Greek tragedy calls it, the ancient homeric
concept of a guest, according to which: „When a guest comes home,
the master of the house welcomes him with an open heart and gives
bread and shelter to spend the night. The host who accepts a guest has
the obligation to protect him from any danger and to preserve honour.
If the guest is harmed or violated, the host must retaliate against the
violator or the offender. The guest is considered as the envoy of Zeus,
the God of hospitality, who protects the guests and the beggars. If the
master of the house does not treat the guest properly, it is believed that
Zeus will retaliate to the former as a curse.“88 This coincidence between
the concept of Macbeth and the ancient peoples (the Scythians of
the ancient Greeks) regarding a guest, has been noticed by a German
Shakespearean scholar, Ernst Wilhelm Kröger, in his study, Die Säge von
Macbeth bis Zu Shakspere (The Saga of Macbeth until Shakespeare), a
hundred years ago, where among other things he points out: „Macbeth,
by striking Duncan, aside from killing his king, he also kills his guest.
He violates the ancient custom, the hospitality of the guest, which was
both sacred to the primitive Scythians and the civilized Greeks.“89
Macbeth, therefore, knows perfectly well that Duncan‘s murder in his
home is an infringement and a flagrant violation of the honorary code,
which, like the Albanian customary code, implies not only hospitality
and respect, but also the physical security and protection of his life.
He therefore understands that, in this case, he was obliged to protect
and not endanger the life of his guest „(h)e‘s here in double trust“ (I,
7), who, moreover, calls him „king“ and „cousin“. Macbeth knows that
such a treacherous assassination, which, as he says, „but only / Vaulting
ambition, which o‘erleaps itself / And falls on the other.“ (I, 7), is completely
unmotivated. He also knows that Duncan‘s murder, among other things,
means throwing „...cast aside so soon” and „(g)olden opinions from all
sorts of people“ (I, 7), or, in other words, the abolishment of titles,
honour and privileges, with which His Majesty, the King has honoured
88 Ibidem. S. 64.
89 Yamamoto, Kazuhiko. Struktura etike e tragjedive të Eskilit dhe Sofokliut. In: Theatrical magazine ‘Loja’ Nr. 5. S. 212.
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him, together with his visit to his home and after the military victory
against the Norwegians and the Irish.
In an attempt to convince him to commit the murder, Lady Macbeth
accuses Macbeth, of among other things, fear and lack of courage. She
even repeats this accusation in one of her later shocking noctambulant
nights with the blood stains in her hands. In a way, despite this, as
can be seen, all of Macbeth’s excuses and arguments against Duncan’s
assassination are related not to his lack of courage to commit a murder
(he had just returned from a war where, defending his homeland and
the royal crown had killed tens or hundreds of enemy soldiers), but
with the consequences of a treacherous murder, which for him, as a
nobleman and a military royal, was in complete contradiction with his
code of honour. This, of course, is enough for him, at least for a moment,
to temporarily abandon the „announced murder“ and wash his hands of
it. It was shocking that he even had the moment when, through Rosse,
King Duncan had honoured him with the title Thane of the Hill. Rather
than rejoice over the new title, he had since then begun to be worried,
because, as he says, „My thought, whose murder yet is but fantastical, /
Shakes so my single state of man that function / Is smother‘d in surmise,
and nothing is / But what is not.“(I, 3).
In fact, Macbeth estimates that, with the title of Thane of the Hill and
King Duncan’s visit to his home, Duncan had honoured him, so now,
unprepared to commit the murder, he tells his wife: „We will proceed no
further in this business: / He hath honour‘d me of late; and I have bought
/ Golden opinions from all sorts of people, / Which would be worn now in
their newest gloss, / Not cast aside so soon.“ (I, 7).
Even then, when Lady Macbeth, thanks to her dreadful incantation and
murderous tongue and much more, to her plan to make the two royal
chamberlains drunk, who would be charged with the royal „great guilt
of murder“ persuades Macbeth to commit murder, always within the
context of his honor code, above everything else, continues to worry if
the world will believe “(t)hat they have done‘t?“ ( I, 7). But, Lady Macbeth
had planned it all in time. Even at this point, by specifically using the
taboo of the murder of the guest, skillfully and craftily, in their home,
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she replies: „Who dares receive it other, / As we shall make our griefs and
clamour roar / Upon his death?“ (I, 7).
While we are at the honor code, Macbeth will refer to it even after
Duncan‘s assassination when, in the presence of other friends, nobles
and servicemen Banquo, Macduff and Lennox, pretending to be
ashamed and sad, say that he would have been happy and blessed if he
had died „...an hour before this chance“ (II, 3), because, as he says, „I
had lived a blessed time; for, from this instant, / There ‚s nothing serious
in mortality: / All is but toys: renown and grace is dead; / The wine of life
is drawn, and the mere lees / Is left this vault to brag of.“ (II, 3). His wife,
Lady Macbeth, during this situation, reacts just like Macbeth, getting
back once again to the taboo of the murder of his guest, before in any
other form, her ostensible reaction, is expressed with the words: „Woe,
alas! / What, in our house?“ (II, 3). In short, for the Macbeths, similar to
the Kanun of Lekë Dukagjini, a customary code of another nation and
another ancient country in a corner of Lower Illyria, far from Scotland,
Duncan‘s unfaithful murder, a guest at the home of Macbeth could have
happened anywhere else, but not, by all means, in their own home,
because this was the most severe and most unforgivable violation of the
so-called honor code. This is also confirmed by Ernst Wilhelm Kröger,
according to whom Macbeth „has chivalrous and military virtues, but
not moral: the only thing that prevents him from killing is the concern
for the hospitality and the protection of the guest.“90
Very naturally, for a nobleman and royal general like Macbeth, who,
especially after the victory against the Norwegians on the Battlefield
of Forres, aside from praise and deep respect from all, was honoured
and promoted by King Duncan with one of the highest titles of royal
nobility. The so-called honour code, with which the former nobility
was usually identified, was of particular importance. In this context, it
can be understood, in spite of ambitions for the royal crown, that he
initially doubted his hesitation or his natural dilemma to kill Duncan in
his home, and then, especially, his heavy shock, even anxiety and panic,
after the killing of the king.
90 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 172.
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In a way, it seems strange that he, the warrior, the captain and the royal
general, the brave Macbeth, about whom, in a camp at Forres, reports
Duncan that, in the war, against the merciless McDonald and the Irish
soldiers, „Disdaining fortune, with his brandish‘d steel, / Which smoked
with bloody execution, / Like valour‘s minion carved out his passage /
Till he faced the slave; / Which ne‘er shook hands, nor bade farewell to
him, / Till he unseam‘d him from the nave to the chaps, / And fix‘d his
head upon our battlements.” (I, 2), therefore, it seems not only strange,
but also incredible that Macbeth, who, together with the other captain,
Banquo, fighting with marvelous bravery, had not hesitated to get into
the bloodbath to protect the homeland and the royal crown, is scared to
the limits of his fear and madness from Duncan’s blood on his hands.
„This is a sorry sight.“ (II, 2), he says, looking at his bloody hands, adding
a little later with extreme fear and shock: „What hands are here? ha! they
pluck out mine eyes. / Will all great Neptune‘s ocean wash this blood /
Clean from my hand? No, this my hand will rather / The multitudinous
seas in incarnadine, / Making the green one red.“ (II, 2).
Terrible, severe and insidious murders of kings and princes are in many
of Shakespeare‘s tragedies and dramas, but none of them come close,
even in Claudio‘s „penance“ monologue, about the murder of his brother,
King Hamlet, the experience, repent, or, if we may say, the „catharsis“
of murderers, to the anxious, terrific, shocking, electrifying intensity of
Macbeth. He is, therefore, fully aware that, with the killing of the king
and, moreover, his cousin, guest in his home, has violated not only the
hospitality code, but also through this actions has dishonoured all his
titles and all that it entails, the so-called honour code. Not surprisingly,
immediately after Duncan‘s assassination, Macbeth, deeply disturbed
by anxiety and fright, says: „Glamis hath murder‘d sleep, and therefore
Cawdor / Shall sleep no more; Macbeth shall sleep no more.” (II, 2),
adding below that „I am afraid to think what I have done; / Look on‘t
again I dare not.“ (II, 2). Even when Lady Macbeth orders him to go
back to Duncan‘s room to return the bloody daggers and to cover the
chamberlains with blood, motivating by with fear of what he has done,
he retorts with refusal: „I‘ll go no more: /I am afraid to think what I have
done; / Look on‘t again I dare not.“ (II, 2). Not by chance, Harold Bloom,
one of Shakespeare‘s contemporary academics and scholars, comparing
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Macbeth with some of the other Shakespearean figures, says: „It seems
useless for Macbeth to call him a wicked hero and that he to puts him
in a league with Richard III, Iago and Edmund. These villains enjoy
their murderous actions, while Macbeth, plagued by his conscience
for committing terrible acts and constantly having to commit more
murders.“ 91
However, as we go on to see, „repentance“, if it can be called so, and
Macbeth‘s „catharsis“ is just a temporary emotional state as he, with the
help of Lady Macbeth, he recovers himself completely and will continue
to behave completely differently. In subsequent events, even when
it comes to murders committed or commissioned by him, which are
also in complete opposition to the honorary code, Macbeth no longer
manifests these temporary signs of weakness. Rather, being a slave to
his royal ambition, he, henceforth, is convinced that „power is taken by
violence or infidelity,“ he will act in a „Machiavellian way“.

4.5. Duncan‘s murder or “Betrayal of the guest“
But let‘s go back to one of the most shocking and frightening scenes of
the tragedy (II, 1), during which Macbeth is just one step away from
the crime. Although the bloody killing dagger moves through the air
and has not yet landed in his hand, he feels totally disarmed from the
„shield of honor”. In a state of distress and semi-deliriousness, shaken by
the hallucinating images of a bloody dagger, that he sees with his eyes,
but can not catch by hand, Macbeth is ready to carry out „...the bloody
business“ (II, 1) that „...informs / Thus to mine eyes“ (II, 1). The tune of a
ring, which resembles the powerful mortal chimes, is the signal through
which Lady Macbeth informs him that she is now making them „with
wine and wassail“ and „so convince / That memory, the warder of the
brain, / Shall be a fume,“(I, 7) of the king’s two chamberlains, had put into
effect the first part of her plan. Meanwhile, although there is no doubt
about „the present horror“ (II, 1), Macbeth feels it necessary to embolden
himself before leaving, saying, „I go, and it is done“ (II, 1) and, in a way, to
absolve himself, as if he is not the one who wants to do so, but, as he says,
it was the bell that was calling him („the bell invites me“) to go straight to
91 Ibidem. S. 177.
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the crime chamber. On starting up, he also utters this threat: „Hear it not,
Duncan; for it is a knell / That summons thee to heaven or to hell.“ (II, 1).
To look at this through the eyes of the Kanun of Lekë Dukagjini, the
murder of a guest [or a friend] by the master of the house is considered
to be the most terrible, most wicked, most treacherous, most dishonest,
most undignified and most unacceptable acts, so as such, beside the
consequence of the moral nature of the curse and divine punishment,
it draws upon itself serious consequences to the point of physical
punishment by extermination. Apparently, not accidentally, a particular
Kanunical fragment is named exactly with the title Violation of Hospitality.
In this section, which is an integral part of the chapter on The Guest,
almost all possible situations of infringement or violation of the status of
a guest are predicted and sanctioned, and consequently, the obligations
and consequences that follow from such actions. Thus, „(a) traitor who
betrays someone himself or sells out someone who has given him his trust
is destroyed by the village, and his blood goes unavenged.“ (Article 648)
92
, or „Someone who kills a guest under his protection: he is executed, his
family is fined, his house is burned, and his survivors are expelled from
the country.“ (Article 1194, item b)93. So this means that, according to
Kanunical rules, the perfidious murder of a guest was considered not
only a flagrant infringement, a gross violation, unforgivable action, the
unworthy and embarrassing upheaval of the so-called honor code, but
also the greatest misery and curse for the murderer who is punished “by
the village”, not only with a fine, but also by burning his house, all his
property, including the land crops, his murder in the assembly, and the
expulsion of all the people of his family. In Albania, unlike in any other
corner of the world, the ritual of hospitality, especially its opposite, the
violation of hospitality, has been sung in the most beautiful and shocking
ballads, writes Ismail Kadare, adding that even today, in remote areas
in Albania, the traveler‘s eyes can face abandoned towers, which in the
eyes of the Albanians are the same as hellish dwellings, since in these
towers a violation of hospitality had once been perpetrated.94
92 Bloom, Harold. Shakespeare: Die Erfindung des Menschlichen. Aus dem Amerikanischen von
Peter Knecht. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag. S. 210.
93 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. 67.
94 Ibidem. S. 105.
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In addition to these „extreme“ situations, the Kanun has identified and
sanctioned other „lighter“ situations when, say, the honor of a guest or
his life, as long as he is a guest or is under your protection, is affected,
violated or endangered by others. Thus, „If someone mocks your guest or
abuses him, you must defend your guest’s honor, even if your own life is
in danger.“ (Article 643),95 or „If your hospitality is violated, the Kanun
gives a choice of two paths: [potential] ruin or dishonor” (Article 644).96
Meanwhile, in cases where the host was unable to act to defend the sullied
honor and the endangered life of his guest, other consequences followed,
moreover with a symbolic character, with a very offensive nature for his
honor and dignity, as for example, „(t)o a person whose hospitality has
been violated, everything must be given with the left hand and passed
under the knee until he avenges his guest.“ (Article 645),97 because „(a)
ccording to the Kanun, the left hand is considered dishonorable: it takes
and does not give; it is not used to greet friends. Only the treacherous greet
each other with it.“ (Article 646).98 In relation to this, in the most extreme
cases, another mechanism of physical punishment and expulsion was
put in place, apparently at the earliest times of the Kanun: „Formerly, the
law sentenced traitors to be driven away with a club, and they were not
permitted among honorable men.“ (Article 647).99
But, despite the extremely punitive consequences of the Albanian
customary code, which implies not only a fine or public killing ... (... “he
is executed by the assembly, and his blood remains unavenged.“) but also
the burning and total extermination (“together with all their belongings”)
of the house, the property of the murderer („The malefactor’s house is
burned, his crops and his land are destroyed”), as well as the collective
expulsion of his family (...”his family is expelled from the country.”),
Macbeth, who a little earlier asserts to himself that he has a duty to
protect and not to kill a guest in his home dares however to go further.
We are at the beginning of the second act, where only one scene
95 Kadare, Ismail. Eskili, ky humbës i madh. Tiranë: Onufri 2006. S. 131.
96 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj
Publishing Company, New York, 1989. S. 67.
97 Ibidem. S. 67.
98 Ibidem. S. 67.
99 Ibidem. S. 67.
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separates us from the moment of the crime. In a frenzied night, during
which, a little later, Lennox the nobleman, says „We are overturned“ the
chimneys asleep; / The storm storms and mourns / With shouts and groans
of death, With prophets and with the horror of terror, with the fire, the
turmoil, the misery, and the misery / Who hath rejoiced us this time again.
/ The owl cryeth all the night, and the earth is shaken, and the whole earth
shakes „(II, 2) therefore, in a night like this, now Macbeth, after the first
violation with his early departure from the dinner, is on the verge of the
second violation, by all means more heavier, more terrible than the first.
Indeed, he has already violated, if one can say so, in the so-called
„forbidden area“ of the Kanun, which means nothing less than the
murder of Duncan, or, say in the terminology of the Kanun, treachery
of the guest. When we are at this point of terminology, it is necessary to
understand that the word treachery, which in the Kanun’s publications in
different languages (Italian, English, German, etc.) has been translated
in different ways, in Albanian it has multiple meanings and because of
the connotations of the Kanun and, in general, of the Albanian world
of custom and tradition, it cannot be translated, hence nor understood,
with the same value, meaning and connotation as in Albanian. More
than the butchering of the common meaning and the meaning of this
word, the treachery of the guest in the Kanun language means killing a
guest through betrayal, treachery, surrendering him to the enemies, or
treacherous murder at a time and place where he, with his arrival as a
guest in a house, has left or handed over his honour and life to the master
of the house, which the host, under whatever circumstances, must not
only respect them but, at any cost, also protect them, risking even his
own life. This means that „(f)or an Albanian, even if he is not required
to enter into a blood-feud to avenge a murder resulting from violation of
hospitality, he considers it a matter of honor to do so, and he will face utter
ruin in order to maintain his honor.“ 100
Moreover, when we are on the Treachery toward the guest, the Kanun
recognises a guest not only those who have entered your house because
“If someone comes to your door to ask for an ember to light his pipe, and
you give it to him, anyone who bothers him violates your hospitality.”
100 Ibidem. S. 67.
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(Article 641),101 or „A person falls under your protection even by simply
calling out your name: “I am so-and-so’s guest.” Even though you may no
longer be at home, if someone bothers that person, he is considered to be
your guest and your honor is sullied.” (Article 642).102
Exactly due to the multiplicity of connotations of the word to cut or the
phrase the treachery toward the guest, according to the Kanun’s terms,
Duncan‘s killing at the Macbeth fortress can not be understood or treated
as a common crime or the common murder of a man. Macbeth himself,
the executioner of this crime, knows perfectly well, even long before
committing the crime, that killing King Duncan, who was a guest in
his home, means daring to do far more than what a man can dare to do.
Against the humiliating accusation of Lady Macbeth: „Art thou afeard /
To be the same in thine own act and valour / As thou art in desire?“ (I, 7),
he is fully aware of the weight and magnitude of this crime, not forgetting
for a moment the honor code with which the husband is identified, he
replies: „...I dare do all that may become a man; / Who dares do more
is none.“ (I, 7). So Macbeth knows that killing Duncan means, firstly,
killing, as he calls him, a cousin, secondly a king, and third, a guest, all
three, as a „Kanunical“ holy trinity within a single person, a guest in his
home.
When it comes to Duncan‘s murder at Macbeth‘s home, namely when
his death is discovered by the others, Macduff ’s reaction is particularly
evident. Terrified at the gruesome appearance, which he compares to a
„new Gorgon“ (II, 3), he, at the height of despair, shouts: „Confusion now
hath made his masterpiece! / Most sacrilegious murder hath broke ope /
The Lord‘s anointed temple, and stole thence / The life o‘ the building!“
(II, 3). In publications in various languages, writings or studies around
Macbeth‘s, this passage is mainly commented on and interpreted in the
context of the Bible code.103 The comments are concentrated on The
First Book of Samuel 24:7, where David, despite the favorable chance to
kill King Samuel in a cave, tells his people: „And he said unto his men,
101 Ibidem. S. 67.
102 Ibidem. S. 67.
103 Anmerkungen. In: William Shakespeare. Macbeth (Englisch/ Deutsch). Übersetzt und herausgegeben von Barbara Rojahn-Deyk. Stuttgart: Philip Reclam jun. 1977. S. 182.
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The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord‘s
anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed
of the Lord.“ and in the Second Letter to Corinthians 6:16, where St. Paul
tells members of the Corinthian community that „...for ye are the temple
of the living God“. It would have been completely different, if Duncan‘s
killing would have taken place somewhere in an Albanian house or
castle, this poetic passage could have been commented on, interpreted
and understood in the context of the Kanun of Lekë Dukagjini, or, more
precisely, with the proverbial Kanunical expression “The house of the
Albanian belongs to God and the guest.” (Article 602).104 Understood
within the Kanun’s philosophy, this means that, firstly, by being the
home of the Lord, the house of the Albanian is also a divine sanctuary
or temple and, secondly, being a home to the guest, it is also shelter
and property for every guest. Always within the Kanun’s context, using
Macduff ‘s words, it turns out that the murderer has entered the Macbeth’s
house, which, like any other house, for the Kanun, is the house of God
and in it, in this blessed temple, has committed the murderous act of
killing a guest.

4.6. „Cousin relationship“ Duncan - Macbeth
It seems, however, that the so-called royal aureole with which, as with
every king, as well as with Duncan, is connected to the shine of the
throne, of the crown, of the scepter and of his name, automatically cast
their shadow on the two other parts of this trinity (cousin and guest),
without which his murder would not be so chilling, touching and
shocking. At least three times, during the first act, once in the second
act and twice in the fourth act, Duncan calls Macbeth, cousin. Exalted
by Macbeth‘s bravery on the Battle of Fife, he initially, after hearing the
wounded Lieutenant‘s explanations of the fate of war, calls it „O valiant
cousin! worthy gentleman!“ (I, 2), while, during the meeting in his royal
palace in Forres, he calls once „Valiant cousin“ (I, 4) and, after that, an
unmatched cousin („O worthiest cousin!“) (I, 4).
His kinship with Duncan also mentions Macbeth himself during his
reluctant monologue. „First, as I am his kinsman...“ (I, 7), he says, and
104 Ibidem. S. 67.
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this for him, except the fact that he as king „so meek“ and that, as such,
„hath been / So clear in his great office“ (I, 7), is an additional argument
for which he should not be killed. A little later, in a dramatic moment, as
soon as he knows about the killing of the king, when they were already
expressing their doubts to each other in some way, though not by name,
regarding their father‘s assassin and when having decided to be exiled
from the homeland, Duncan’s two sons, namely Donalbain, speak of
this blood relation between them and Macbeth, who, amongst other
things, tells Malcolm: „There‘s daggers in men‘s smiles: the near in blood,
/ The nearer bloody.“ (II, 3).
In the Kanun’s context, this blood relation exacerbates even more the
burden of Macbeth‘s overwhelming crime, who, in addition to the king
and guest, because of his royal ambition, has murdered also a cousin.
The Kanun, therefore, in this matter, even specifying the motive of the
murder, quite clearly answers: „Someone who kills his cousin in order to
become the owner of his property: he is executed, his house is burned, his
family is fined, and his survivors are expelled from the country;” (Art.
1194, item g).105 With the murder of Duncan and the exile of his two
sons, Malcolm and Donalbain, it is rather that, Macbeth becomes the
owner of the throne, crown, palace and royal wealth, or, as Banquo
says at the beginning of the third act: „Thou hast it now: king, Cawdor,
Glamis, ...“ (III, 1).

4.7. Thane of Cawdor or „The Murderer Thane“
If the gruesome act of Duncan‘s assassination was to take place in an
Albanian house, Albanian followers of the Kanun, besides the two
honorary titles, „Thane of Glamis“ and „Thane of Cawdor”, who, thanks
to his family inheritance and his own merits, he had gained while the
king was alive, would have already „honoured“ Macbeth with another
bizarre title, with which the mountaineers usually „baptized“ and
„honoured“ only the murderers. Macbeth, henceforth, would also be
called the Murderer (some of them, ironically, would even call him „The
Murderer Thane“), a name which, as stated in Article 843 of the Kanun
105 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 65.
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of Lekë Dukagjini, “A murderer is a person who kills someone with his
own hands.“106
But to be the murderer, according to the Albanian customary code,
means that even after the act of murder you have to respect some norms
or rules of the Kanun, whose violation or breach doubles or adds to
the responsibility and weight of the crime. Thus, it is, „(a)s soon as a
murderer has killed someone, he must inform the family of the victim, in
order that there should be no confusion regarding his identity.“ (Article
844),107 or „The murderer must send someone to request a truce.“ (Article
845).108 So, in order to avoid misunderstandings and doubts about the
identity of the killer, it is his duty, through the messengers, to inform
the victim‘s family that, he is behind the murder of their man, in the
meantime, through the mediators, who „Truce negotiators are those who
go to the parents and relatives of the murdered man in order to obtain
a truce for the murderer and his family. They are the protectors of the
murderer and his family, lest something happen to them during the period
of the truce.“ (Article 851),109 he must seek trust.
As we are talking about Besa, it is necessary to understand that,
similarly to such moral concepts as: Guest, Blood, Mediation, Guarantor,
Fraternity, Godfatherhood etc., it, in the mindset, the tradition and the
general ethical understanding of the Albanian, represents one of the
main moral concepts or categories for the so-called „honour code“.
In the Albanian customary code, „The truce is a period of freedom and
security which the family of the victim gives to the murderer and his family,
temporarily suspending pursuit of vengeance in the blood-feud until the
end of the specified term.“ (Article 854)110 and, according to this, „The
law requires a negotiator for the truce; to agree to a truce is the obligation
of an honorable man.“ (Article 855).111 And, as in many of its customary
rituals and customary formulas, the Kanun of Lekë Dukagjini, quite
106
107
108
109
110
111
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surprisingly (some would say magnificently and tragically), through the
moral institution of the besa, recognizes the right of the murderer to
participate in the mortal rituals of the dead man‘s house. Moreover, „(i)f
the family of the victim has agreed to a truce with the murderer, the latter,
even though he is the one responsible for the death, must go to the funeral
and accompany the body to the cemetery, and attend the wake. This truce
lasts for 24 hours.“ (Article 856).112
Unlike what the Kanun of Lekë Dukagjini says, in which, similarly to
other customary aspects, which are also defined and codified, is the
behavior of the murderer after he commits the crime, Macbeth, this
treacherous murderer, immediately after the murder of Duncan, with
the help of his wife, conceals all the traces of his crime. „Go get some
water, / And wash this filthy witness from your hand.“ (II, 2), Lady
Macbeth says to him, while she herself takes care of creating a false alibi,
returning the two bloody daggers to the scene of the crime, and stains
the faces of the two sleeping chamberlains with Duncan‘s blood or, as
she would say, „when in swinish sleep / Their drenched natures lie as in
a death,“ (I, 7). So, the Macbeth couple could not only conceive of and
carry out the act of murder, but, now, after two grave violations, the
early departure of Macbeth from dinner and, subsequently, Duncan‘s
treacherous assassination, as an act premeditated and planned prior,
quite deliberately make the third and equally grave breach, hiding the
trail of the murder and creating the alibi of the crime.
When it comes to the two bloody daggers, with which Macbeth kills
Duncan asleep and which, in the course of distress, takes them with
him after the crime, remind us of another norm of the Kanun, according
to which „(t)he murderer may not dare to take the victim’s weapon. If
he commits such a dishonorable act, he incurs two blood-feuds.“ (Article
847).113 So the Kanun sees the murdered man‘s weapon similar to a part
of his body, not to say that he considers it his second body, therefore,
the possible removal of a weapon, in some way, is seen as his second
assassination. Aside from the respect for the weapon, the murderer
must, in particular, show extraordinary dignified behaviour, especially
112 Ibidem. S. 82.
113 Ibidem. S. 82.
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towards the body of the victim, or, as the Kanun says, „The murderer, if
he is able to do so himself, turns the victim over on his back. If he can, well
and good; it not, he must tell the first person he meets to turn the victim
over on his back and place his weapon near his head.“ (Article 846).114
Of course, while hiding the traces of his crime, even by charging
others „who shall bear the guilt / Of our great quell?“ (I, 7), Macbeth
the culprit, this treacherous murderer and the constant violator of the
honorary code, had no way of behaving differently with Duncan now
murdered. However, after the almost „cathartic“ shock, which he shows
immediately after the act of killing, the calmness that he, speaking
completely unaffected about the king who would be leaving today seems
strange, faces direct contact with other royal nobles, Banquo, Lenox and
Macduff, when the latter reveals the murder of the king. Moreover, in
this case, it seems that Macbeth is satisfied with expressing regret and
sorrow through a pathetic self-cursing: „I had died a time forward / To
this myniness, I would have been happy / blessed; that today / This life
does not matter to me“ (II, 3) and, further, through the mourning for his
honour and fame.
Much more strange, however, seems the cold bloodedness with which
he, all with the intent of creating a false alibi, kills the two chamberlains,
though he himself claims that he allegedly did in the course of a rage:
„Who can be wise, amazed, temperate and furious,/ Loyal and neutral, in
a moment? No man: / The expedition my violent love / Outrun the pauser,
reason. Here lay Duncan, / His silver skin laced with his golden blood; /
And his gash‘d stabs look‘d like a breach in nature / For ruin‘s wasteful
entrance: there, the murderers, / Steep‘d in the colours of their trade, their
daggers / Unmannerly breech‘d with gore: who could refrain, / That had a
heart to love, and in that heart / Courage to make ‚s love known?“(II, 3).

4.8. Assassination of Banquo or „The Ambush“
After the assassination of Duncan and his two chamberlains, Macbeth,
unlike his numerous, honest and straightforward battles on the battlefield,
thanks to which he was honoured with the title „Thane of Cawdor“, had
114 Ibidem. S. 81.
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already done not only the insane murder or killing, but, as we can see,
also the killing in ambush. He had, therefore, turned into a master of
treacherous assassinations, in an experienced murderer, which, in the
full sense of the word, could be called „The Killer Thane“. And while the
king‘s assassination had been carried out stealthily and as a „suicide“
after accusing Duncan’s children, Malcolm and Donalbain, expelling
them from Scotland, he immediately accepts and takes responsibility
for killing the two sleeping chamberlains, because, as implied, he had
allegedly killed them in “revenge,“ or, as he says, in a rage.
Quite differently, Macbeth, this multiple murderer, acts when it comes
to the murder of his friend, Banquo, whose „royal nature“ (III, 1) scares
him and which, with whom, in a lost and deserted yard, the witch „weird
women“ (I, 3) had greeted him immediately after the battle „father / Of
many kings.“ (III, 1). Being, as he says about himself, a king with the „a
fruitless crown“ (III, 1) and a „barren sceptre“ (III, 1), whereby having no
heirs, „...to be wrench‘d with an unlineal hand“ (III, 1) of him, Macbeth,
who, with the murder of Duncan, was an „unclean spirit“ (III, 1) to make
“...the seed of Banquo kings!“ (III, 1) shortly before the solemn dinner,
puts into action two other killers. Strangely, they are unnamed: one is
called „The First Killer“, and the other „The Second Killer“. Otherwise,
with the Kanun, they would also be called „The First Murderer“ and „The
Second Murderer“.
But while Duncan kills two of his chamberlains and at his home,
Macbeth is much more cautious this time with Banquo. Although, as
he says, „and though I could / With barefaced power sweep him from my
sight / And bid my will avouch it“ (III, 1), for the sake of some of his
and Banquo’s friends, who he allegedly did not want to lose, seeks the
support of two unidentified killers. Besides other personal inducement,
such as: „Know / That it was he in the times past which held you / So
under fortune, which you thought had been / Our innocent self:y“ (III,
1), through which he blames Banquo that in the past he had blamed
two killers, Macbeth emphasises three details particularly this time very
important to him, apparently: first, the assassination of Banquo must be
done in an ambush, secondly, „(t)o leave no rubs nor botches in the work”
(III, 1), along with Banquo, his son Fleance should be killed and, thirdly,
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he says, this murder „must be done to-night, / And something from the
palace.“ (III, 1).
Apparently, after Duncan‘s assassination in his home, which was in
contradiction to his honour code, whereby he almost gave up on this
murder, Macbeth, now being experienced by insidious murders, not
only prefers not to assassinate Banquo himself, but, moreover, according
to him, should be done by other killers and, as such, in an ambush
outside his own palace, so that, as he states, „Masking the business from
the common eye / For sundry weighty reasons.“ (III, 1). Ernst Wilhelm
Kröger, in his study Die Sage von Macbeth bis zu Shakspere (Macbeth‘s
Saga until Shakespeare), stresses Macbeth‘s clear message that Banquo‘s
assassination should be done outside the palace, with special emphasis
on the so-called „Gastrecht“ (The right of the guest): At Banquo‘s
assassination, it is revealed that Macbeth, retreats and therefore orders
that the murder is to be carried out outside his home, because of the
violation of the hospitality customs.“115
Let‘s just say that before he was killed in ambush, Banquo was invited
to take part in the royal dinner. On this occasion, Macbeth does not
hesitate to call him „our chief guest“ (III, 1), even suggesting that he
does not miss out on the celebration. And, Macbeth, unlike Duncan,
whom he kills while he is a guest in his home, through pritëtarë (the
ambushers), as those who ambush someone are called by the Kanun, to
kill Banquo on the way, while he is coming as a guest to his palace.
Always in accordance with the Albanian customary code, Banquo’s
murder can be interpreted and explained in the context of the Kanun
of Lekë Dukagjini, according to which „Ambush involves taking up
a position in covert in the mountains or plains of Albania and lying
in wait for a blood-feud enemy or someone else who is intended to be
killed. (To waylay, to lie in ambush, to set a trap for someone.)“ (Article
822).116 But while the Kanun recognises „ambush“ as a possible form of
assassination, it does not recognize the anonymity of the murder or the
115 Ibidem. S. 81.
116 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 172.
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murderer similar to other killings. Rather, the responsibility for such a
murder has not only an address, but a name and surname. Unlike the
anonymous murderers of Banquo, who, surprisingly, were two in the
beginning and become three, the precise norms of the Kanun clearly
state that „If a person goes with comrades and friends to ambush someone
with whom there is no blood-feud, due to killing or wounding, and he is
killed, the leader and all his accomplices incur the blood-feud.“ (Article
832).117 This means that, in a case similar to Banquo’s assassination,
despite the fact that it was done through an ambush or a ambuscade,
the address of the murderer or murderers, whether they be unnamed or
not, was known. In this case, when it comes to Banquo, he, as the Kanun
says, had „been killed in ambush“ by Macbeth‘s people or „cronies“ who
did not owe their blood or wound, so despite the absence of Macbeth in
the ambush, according to the Kanun, they had „fallen into blood“ along
with Macbeth.
Another reason, which according to the Kanun, aside from „the cronies“,
Macbeth was also „in blood“ after the assassination of Banquo, by the
fact that he and Banquo were friends. This means that, according to the
Kanun, „(i)f a person goes to ambush a fellow-villager, taking with him
other villagers as accomplices, and he kills that person, both the leader
and his accomplices incur blood with the victim’s family.“ (Article 840).118
Someone, in such a case, wanting to create an alibi or accuse Macbeth,
may continue to mention his absence in the ambush. But, when it comes
to the assassination of Banquo, we continue to judge according to the
Kanun, nor does this, namely, the absence of Macbeth in the ambush,
again, not grant him amnesty in any way from the responsibility of
the assassination. He, indeed, though, wanting to avoid his direct
implication, advised „the cronies“ to commit the murder outside his
palace, however, he was careless in another detail. The Kanun elders,
these harsh, rigorous and ruthless people in their law, but sharp,
attentive, neutral, accurate, clear, direct, and predictable when it came
to everyone‘s responsibility, charge the same burden of guilt, for both
the murderers or cronies, and the home from where they have come out
117 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 80.
118 Ibidem. S. 80.
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off, before they commit the murder. This means that „(i)f a person enters
a house, before occupying a place of ambush, and drinks coffee, eats bread,
or takes bread from there with him, then lies in ambush and kills someone,
the family of the murdered man seeks blood from the household that gave
him food.“ (Article 838)119 or “A gun or bread given with knowledge of the
murder brings blood on the one who gave it.” (Article 839).120 Although
we do not know whether the killers had drank coffee or eaten bread in
Macbeth’s royal palace, however, we know that before they ambushed
Banquo, they emerged from there, while the killing was carried out not
only with the knowledge, but also with the urge, inspiration, demand,
plan and Macbeth’s direct blessing. As he had planned, Banquo‘s murder
had happened at night, in an ambush set in a park, one path of which
was leading to the King’s courtyard and palace, this time apparently
without the knowledge and without the help of Lady Macbeth.
But, although Banquo was murdered, and now, with a severed head, was
lying „safe in a ditch he bides,/ With twenty trenched gashes on his head”
(III, 4) in this murderous and ominous adventure, everything had not
gone according to plan and to Macbeth’s intention. Before leaving his
palace, Macbeth had ordered the killer to kill his son, Fleance, along
with Banquo, whose disappearance, as he states, „...Whose absence is no
less material to me / Than is his father‘s“ (III, 1) However, Fleance, under
his late father‘s call, Banquo, „O, treachery! Fly, good Fleance, fly, fly, fly!
/ Thou mayst revenge. O slave!“ (III, 3) had escaped.
In regards to prita (“the ambush”) according to the Kanun, not because
of the motives, the reasons and the goals which are all vary, but because
of the similar phenomenon of murdering through ambush, we cannot
overlook another true story, that of the Albanian prince Lekë Dukagjini,
whose name is also identified by the Kanun. According to the historical
chronicles of the time, he was known as a first-class medieval prince,
who was a distinguished „intelligent, lively, capable and courageous, but
also very cunning and treacherous“121 man. The time in which he lived
was a time of terrible danger from the Ottoman sultans who, in their
119 Ibidem. S. 81.
120 Ibidem. S. 81.
121 Hashorva, Ali. Bashkëluftëtarët e Skënderbeut. Prishtinë: Rilindja 1968, p. 98.
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conquering intent towards Western Europe had flooded into Albanian
lands with their monstrous armies. Naturally, in the face of this dramatic
and fearsome state of affairs, in the instinct of self-defense, Albanian
nobles and medieval princes often helped and supported one another
through cooperation and alliances. But it was not uncommon that
for differing reasons and interests, they also had misunderstandings,
disagreements, rivalries, intrigues and conflicting relationships that led
to a point of spite and at each other‘s throats. Such was, for example,
the relationship between Prince Lekë Dukagjini and the Lord of Danjë,
Prince Lekë Zaharia Altisferi (? - 1447), which, unexpectedly, on a
specially festive day, escalated into a tragic and bloody clash. The apple
of discord between these two nobles became Princess Irena (Jerina), the
daughter and sole successor of the Prince of Zadrima, Gjergj Dushmani.
Because of intentions to marry her, an open clash between the two princes
occurred on January 26, 1445, in Muzakjanë, at the wedding of Prince
Muzak Topia with Princess Mamica Kastrioti, sister of Albanian prince
Gjergj Kastrioti - Skënderbeu (1405 - 1468). It is said that the quarrel at
this marriage, initially started only between the two opposing fighters,
perhaps even as a trigger, but soon became a bloody physical war with
the participation of both of the princes and their followers, during which
on both sides 105 were killed and more than 150 people were injured.
Among other things, in this tragic event, Prince Lekë Dukagjini was also
injured.122 Two years later, in 1447, because of this injury, namely the
revenge of the Kanun „order“, more so due to the fact that Princess Irena
(Jerina) was designated to marry Prince Lekë Zaharia Altisferi, while he
was returning to his castle after the agreement to make this marriage,
the followers of Prince Lekë Dukagjini ambushed him in a forest, at a
place called Kovinen, near Drin River, on the land of Shkodra. In this
ambush, Prince Lekë Zaharia Altisferi, who left no heirs after him, was
not the only one killed, but also the majority of his entourage. Prince
Lekë Dukagjini attempted to justify himself by reasoning that he had
committed the murder through the ambush fearing that his rival who
was now dead was trying to do the same to him.123 Indeed, with this
fratricidal and deceitful act he also became part of one of the many tragic
articles of the Kanun (Article 822), which bore his name and surname.
122 Ibidem. Fq. 64.
123 Ibidem. Fq. 99.
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4.9. Extermination in Macduff ‘s house
Banquo‘s murder in ambush is not the last bloody tableau on the mortal
pinacotheca of Macbeth, who, after several deceitful murders, became, as
he says in one of his early monologues, „but teach / Bloody instructions“ (I,
7). This murder, together with that of King Duncan and his two sleeping
chamberlains, is, if we were to speak with the language of music, the third
„theme“ with a mortal incantation in the tragic episode of the „funeral
march“ of Macbeth, through the execution of who, at any cost, tries to
hold the „barren“ scepter in his hand and on his head the “fruitless“
royal crown. Indeed, the picture of „St. Bartholomew‘s Night“, which
Macbeth immediately after Duncan‘s killing, anxiously disheartened and
paralyzed, partially creates with daggers in his bloody hands, fully and
in the most tragic sense of the word, in the form of a terrible image of a
hand that „will rather/ The multitudinous seas in incarnadine, / Making
the green one red.“ (II, 2), is revealed in the fourth act of the tragedy. In
retaliation for Macduff ‘s „betrayal“, he, who had fled to England, horribly
and mercilessly, to the point of extermination, kills his wife, children and
his servants. „The castle of Macduff I will surprise;/ Seize upon Fife; give
to the edge o‘ the sword / His wife, his babes, and all unfortunate souls /
That trace him in his line. No boasting like a fool;/ This deed I‘ll do before
this purpose cool.“ (IV, 1), he says, in anger, inciting his killers with fury
toward the horrible frenzied exterminating carnage.
Although an anonymous messenger, shortly before the terrible
slaughter, at the last moment, warns Lady Macduff of the danger to
her and her children, due to Macbeth‘s order, she could neither save
them nor herself. Similar to the scene of Duncan‘s murder in his sleep,
from the bloody terror of which Shakespeare saves us by his theatrical
„curtains,“ we only see the killing of one of Macduff ‘s little boys, even
in this scene, while Lady Macduff, is yelling and crying „Murder!“,
appears to us while fleeing horrified and followed by murderers. Only
later, through Rosse, one of the royal nobles and Macduff ‘s cousin, we
understand the true dimensions of Macbeth‘s revenge on the Macduffs,
which, as can be guessed, was vicious, bloody, and terrifying. „My story
must be screaming / in the desert where she can not reach her ear.“ (IV,
3), he says initially with reluctance, giving Macduff the terrible mandate
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of killing his women, children and servants. Macbeth‘s ruthless killers,
who in an earlier scene, while inciting them against Banquo, does not
hesitate to compare them with dogs, caused carnage by killing them all,
as Rosse says, „Your castle is surprised; your wife and babes / Savagely
slaughter‘d.“ (IV, 3).
Understandably, the terrible murder in Macduff ’s castle is the heaviest,
not only because of its scale, but also because, those who suffer at the
hands of Macbeth are totally innocent women, children, servants, and
others. Compared to the other killings, it seems more heartbreaking and
much more touching. Just as well, being that by the order and decision
of Macbeth, it is carried out by his men or „cronies“, who, similar to
the assassination of Banquo, before the killings emerge from the royal
palace, according to the Kanun, under Article 838 and Article 839, aside
from the „cronies“, Macbeth also carries the responsibility or the burden
of blood. In the context of the Kanun, when it comes to the violation of
its rules, the murderers sent by Macbeth at Macduff ‘s house commit
at least three terribly serious violations, which according to Kanun are
considered unacceptable and punishable. Thus, first of all, contrary to
the rules of the Kanun, which state that a stranger should call the master
of the house by name before entering the house, Macbeth’s men arrive
and enter Macduff ’s home unannounced. „The discreet friend calls out
loud from a distance; if he is brave or has friendly relations with his
family, he has the right to enter the yard. If you do not answer who, you
have to wait or leave. He has forbidden to push the door to open it, for
it would burden him with the guilt of breaking the other‘s house,“124
The Scottish scholar Margaret Hasluck explains the Albanian Kanun
tradition, according to which “No one may enter the house without
giving notice of his presence in the courtyard.” (Article 134),125 or „Call
out and, if no one replies, either stand and wait or go about your business.“
(Article 135),126 because “(i)f the door is pushed and opened, the house
is considered violated and plundered; a fine of 500 grosh is imposed and
double compensation for any lost property.”) (Article 136).127
124 Hasluck, Margaret. The Unwritten Law in Albania. Cambridge University Press 1954. S. 22.
125 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 81.
126 Ibidem. Fq. 30.
127 Ibidem. Fq. 30.
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According to this, Macbeth‘s murderers had broken into Macduff ‘s home,
and so had severely violated his honor and dignity. Secondly, driven by
Macbeth‘s order and his vengeful feelings against Macduff, they kill his
wife and children, which also according to the Kanun, is considered
not only as one of the most serious and most flagrant violations, but
in addition, if the perpetrators of this ugly act are not punished, much
larger and unpredictable consequences could ensue. So, „If an ambusher
fires at women, children, a house, or livestock, he violates the Kanun, and
if this disgrace is not dealt with by the Banner of the ambusher, which
must punish him according to the Kanun, the armed conflict may extend,
from house to house, then from clan to clan, from village to village, and
finally from Banner to Banner.” (Article 836).128 And thirdly, along with
Macduff ‘s family members, Macbeth‘s murderers also kill his servants,
which according to the Kanun, although they are servants, are also
guests in the house they serve. This, according to the Kanun of Lekë
Dukagjini, means double blood, because „(w)hoever kills a servant is
in blood with the servant’s family, and is guilty of offending the master’s
hospitality.“ (Article 124) .129

4.10. Macbeth, this multiple „murderer“
As it can be seen, apart from Duncan, Macbeth, be it by himself or
through his „cronies“, is on his way to the royal throne and shortly after
his coronation as king, also kills other people. But while he carries out
the king‘s assassination slyly, and accuses Duncan’s sons of „patricide“,
after they leave Scotland, he immediately takes full responsibility for
the killing of the two sleeping chamberlains, who, as he says, see King
Duncan lying „His silver skin laced with his golden blood;“ (II, 3) and beside
him „the murderers, / Steep‘d in the colours of their trade, their daggers /
Unmannerly breech‘d with gore:“ (II, 3), and killed them allegedly, in a
rage, or, as it may be, in vengeance. However, Macbeth behaves quite
differently with Banquo, his wife, Macduff ‘s children and their servants,
whom he kills through „cronies“ or so-called „unidentified killers“. In
short, by being a product of perfidy, Macbeth‘s „criminal acts“, which
are identified not only by the murders committed with his own hand,
128 Ibidem. Fq. 81.
129 Ibidem. Fq. 29.
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but also, by inciting or ordering others to do so, accompanied by a
grave and successive violation of the Kanun. So, for example, Macbeth
kills people sneakily, in ambush, behind their back or while they are
asleep; secondly, he kills in places, if we may say, which are taboo and
inviolable taboo (in his house or in his castle, in a park near the royal
palace and in Macduff ’s castle, which was the home and property of
another person); Thirdly, when it comes to the victims the murders
occur not only in strange situations, but, also, in unequal conditions
for fighting and in unfavorable circumstances for self-defense. And,
fourthly, through these murders, which are all contrary to the code of
honor, people with dignity, position and personal inviolable integrity
are eliminated, (Duncan, who was king), people with blood relation
(Duncan and Macbeth were cousins), people in a certain country and
circumstance, with privileged status and protection (Duncan, along
with his two chamberlains, was a guest in Macbeth‘s house), innocent
unprotected people and casual or deliberate victims (the two sleeping
chamberlains) guests and friends (Banquo was a friend, royal general
and Macbeth’s fellow fighter) and physically weaker human beings,
younger in age, vulnerable and innocent victims with (Lady Macduff,
their children and servants), who, because of the lack of someone else‘s
loyalty, suffer from terrible vengeance.
Given that all are carried out in situations, circumstances and abnormal
conditions, and in places and against people who, according to the
Kanun, „must not be touched,“ the murders carried out or ordered by
Macbeth, rightly so, qualify as „treason“ as „wicked“ from the various
individuals in this tragedy, while Macbeth himself is called not just a
deceitful killer, but also with other humiliating epithets. „Awake, awake!
/ Ring the alarum-bell. Murder and treason!“ (II, 3) is Macduff ‘s chanting
cry, when he saw Duncan drowned in blood, not yet knowing who had
killed him, awakes Banquo and the two sons of the king, Malcolm
and Donalbain. Similar to him, Banquo also calls Duncan’s murder
as a „undivulged pretence“ (II, 3) and „treasonous malice“ (II, 3) when
the murderer was not yet known. A little later, he rightly doubts that
Macbeth, „As the weird women promised” (III, 1), had earned “...most
foully for‘t“ (III, 1) the title and crown of the king. Malcolm, Duncan’s son,
in a later conversation with Macduff, also calls Macbeth untrustworthy.
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Strangely, in a conversation with Lady Macbeth, even Macbeth himself
admits that Duncan had been betrayed: „Duncan is in his grave; / After
life‘s fitful fever he sleeps well; / Treason has done his worst...“ (III, 2). In
addition to the betrayal and disloyalty, his opponents do not hesitate
to „baptize“ Macbeth with epithets and other degrading “titles”, where,
they, at different moments express their anger, indignation, and rage
towards his morbid actions. During a dialogue with Macduff, Malcolm,
Duncan‘s eldest son and the legitimate heir to the throne, goes further:
„I grant him bloody, / Luxurious, avaricious, false, deceitful, / Sudden,
malicious, smacking of every sin / That has a name:...“ (IV, 3). Macduff
himself, as soon as he becomes aware of the murder of his wife, children,
and his servants, at the height of pain, anger and sorrow, calls Macbeth
„O hell-kite!“ (IV, 3). A bit later, praying to the Lord, for revenge, to face
the murderer as soon as possible, calls him „fiend of Scotland“ (IV, 3).
In the fifth act, at the solemn moment of the battle with him, Macduff
also calls him the „tyrant“, „the devil of hell“ (V, 8), the „wicked tyrant“
(V, 8), the „coward“ (V , 8) and, finally, at the triumphant moment when
he enters the scene with Macbeth’s head, also with the epithet „cursed
usurper“ (V, 8). With the „watchful tyranny“ and „scoundrels“ V, 7, He
calls Macbeth the Young Siward, who, dies with him in a duel.
Unlike these humiliating „epithets“ with which Macbeth’s opponents
and foes “adorn” his name and the „fruitless crown“, the Albanian
followers of the Kanun, these harsh and uncompromising people, but
self-contained, patient and neutral in their qualifications, except the
„title“ or the epithet „murderer“, with which, as the Kanun says, “(a)
murderer is a person who kills someone with his own hands.” (Article
843),130 would „baptize“ Macbeth with the weird “nickname”, “epithet”,
or „title“ a terrible and vile assassin. Just as, in his book on Hamlet, the
Albanian writer Ismail Kadare explains, “gjakës” (the killer within the
rules of the Kanun) in Albanian comes from the word „blood“ (“gjak”).
According to him, „by getting a -(ë)s at the end, turns it into “gjakës”,
in the same way as the key words, the discoverer (zbulues), the leader
(prijës), the marines (marins), or hundreds of other words.“ Further on,
he explains that „(i)n the old Albanian mentality, the word was neutral,
without any negative or positive meaning. Though it comes from the
130 Ibidem. Fq. 81.
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word ‚blood‘, it has nothing to do with the word “bloodthirsty person”
and so on. “Gjakës”‘ is simply a person who has a relationship by
blood.“131 Moreover, in addition to the new epithet, the bias has another
identifying mark. As it is stated in the notes of Father Shtjefën Gjeçovi
on the pages of the Kanun, „In the Great Mountains all those who wear
the black ribbon as a sign of mourning, they fall into blood or they are
wanted for blood.“132
Figuratively, to consider Macbeth the murderer, because he had
killed Duncan and his two sleeping chamberlains, by his own hand is
insufficient according to the Kanun, and as such, can not express all
with which he is identified, as single, threefold, sevenfold, or multiple
murderer after the assassination of Banquo and the extermination of
the Macduff ’‘s family. In conclusion, the new „nickname“ “gjakës”
(“the murderer”), by which the Albanian highlanders „baptize“ and call
anyone who, regardless of circumstances, goals or motives, commits
one or more murders, fulfills and expresses Macbeth‘s murderous and
criminal profile much more accurately, which, including all the murders
committed by him or through his aides, could be called nothing less
than a multiple murderer. This, in a way, is also affirmed by Macbeth
himself, when, after the shocking banquet during which Banquo’s ghost
appears, affected by the absence of Macduff, warns about the future
crimes: „...I am bloodthirsty far removed, / as if I want to keep going / I‘m
so sorry to go back and forth. I‘m in the head of a horror, I‘m in my hand,
and I need to do it, that weighs not.“ (III, 4).

4:11. Makbeth‘s blood feud and murder
One of the known forms of tragedy of the 16th century which the play
writing of some authors during that period were identified with was
on the so-called revenge or the blood feud133. Of them, namely, was
Thomas Kyd (1558 - 1594) with his The Spanish Tragedy (circa 1598).
131 Kadare, Ismail. Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007. S. 73.
132 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 85.
133 More about this form of tragedy, look at: Bowers, Fredson. Elizabethan revenge tragedy 15871642. Ann Arbor, Mich., 1984; Simpson, Percy. The theme of revenge in Elizabethan tragedy. Philadelphia: R. West, 1978.
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As has been noted, the influence of the tragedies of Seneca and of Italian
novels, revenge or blood feud stood out as one of the main motifs in Kid’s
tragedy.134 Meanwhile, some of Shakespeare‘s most famous tragedies are
identified with blood feuds as the main motif, such as Titus Andronicus
(1594) and Hamlet (1602). It is however similar to Shakespeare’s other
tragedies, such as Richard III, Romeo and Juliet, Jul Cesar, Othello and
Coriolanus, where it is the important motif, in Macbeth it is not one of
the main motifs.135 Blood revenge, being an integral part of tragedies of
this nature, was one of the most attractive and provocative aspects for
the viewers of that time, whereby Francis Bacon called a „kind of wild
justice“.136 While, on the one hand, for example, the church and the state
of the 16th century considered vengeance a violation and an interference
in matters which, as they thought, were within their own monopoly, on
the other hand, the circles of leading dignitaries and the nobility of that
time acted alone, especially in the moments of anarchy or inability and
indecision of the state to identify and punish the crime, as they considered
this matter, first and foremost as a matter of their honourable code.137
The word blood” is one of the most frequent words that Shakespeare
mentions more than a hundred times, through his characters, in Macbeth.
It immediately appears in the first scenes as a warning sign, as it will
redden in its color not only the Scottish throne and the royal crown of
Scotland, but also seeps through the other pages in this tragedy. Such is
the imposing appearance of the bloody battlefield of Fife were Macbeth,
drenched in blood with the severed head of Mcdonald, appears to us as a
hero on the castle bulwark. But, unlike this, the subsequent Macbethian
tableaus, rather than being reddened by the blood of the enemies, will be
reddened with the blood of the homeland. From now on, his murderous
„paint brush“ will paint with the blood of his friends, cousins, and cofighters, meanwhile, starting with the hallucinating bloody dagger,
which, along with ambition, leads him to crime. Blood will be the only
color of the scary tableaus of his horrible act.
134 Weiss, Wolfgang. Die dramatische Tradition (Die Rachentragödie). In: Shakespeare Handbuch.
Herausgegeben von Ina Schabert. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2009. S. 65 – 66.
135 Ibidem. S. 66.
136 Ibidem. S. 65.
137 Ibidem. S. 65.
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As a funeral prelude, his criminal act precedes the execution of the
Thane of Cawdor, under the charge of treason against the homeland
and the king, whose title Macbeth inherits, perhaps as a curse. The first
picture of his bloody pinacotheca reddens nothing less than, as he calls
it himself, with the golden blood of the king. In the royal golden blood
pool, which Lady Macbeth calls the blood of an elder, will be submerged
not only the two daggers and Macbeth‘s murderous hand, but the two
king‘s completely innocent chamberlains. In the same pool of blood,
Lady Macbeth’s hands will also be dyed in blood when she, trying
to hide the real traces of crime, stains the faces of two sleeping royal
chamberlains with Duncan‘s blood. In the dreadful night of Duncan‘s
murder, in the background of the ominous cry of a owl, Lady Macbeth,
quite wrongly, tells her husband that „a little water is being saved from
this work“ (II, 2). A little later, in one of the tableaus, in a delusional state
of somnambulism, she appears with blood stains in her hands, when,
denying her own words, with the assertion that the smell of blood in
her little hand can not be sweeten by all the perfumes of Arabia. Rightly,
on the bloody background of the Macbethian tableaus, scenes of the
indelible blood stains on the hands of Lady Macbeth can be considered
a powerful poetic metaphor.
Shocking images of the other gripping events also appear to us bloody,
disturbing and horrible. In this way, in one of the scenes, Banquo’s head
appears thrown away in a trench bloodstained, severed and pierced with
twenty wounds. Almost immediately after the murder, in the form of
a ghost, Banquo appeared to us at the royal diner. Waving his bloody
hair, he, moreover, sits in Macbeth’s chair. We see, through the words
of Rosse, the tableau of slaughtering Macduff ’s wife, children and his
servants also appear shocking, chilling and bloody as a slaughterhouse.
Albeit short, we are presented with the moving scene of Young Siward’s
blood, who, in the last act, shortly before the curtain falls on the „bloody
act“ of the tyrant, is killed by Macbeth during the duel.
In one of his writings on Macbeth, Harold Bloom very accurately
considers that, of all the plays of Shakespeare, Macbeth is mostly „the
tragedy of blood“, for this, according to him, is not only because of the
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murders, but because at the end of the day Macbeth‘s imagination is
bloodthirsty in itself. He further adds that „Macbeth the usurper behaves
in a consistent bloody phantasmagoria: blood is actually the theme of
his fantasy. He sees that the obstacle to him, in a way, is „blood“ – it
could also be said to be ‚nature‘ as long as he acts against this nature and this counter power urges him to shed more blood: “Requires blood,
they say, blood is looking for blood.“138
The word blood as such, if not more, then in Macbeth itself, in its most
dramatic and tragic sense of the word, is also present in the Kanunical
score. “Blood”, “Blood, Kinship, and Degrees of Relationship among the
Albanians”, “The Tree of the Blood”, “A woman does not incur blood”, “The
Boundary Won with Blood”, “Blood Follows the Finger”, “Blood is Paid
for with Blood”, “A Crime may not be Recompensed with Blood”, “Blood
is not Paid for with a Fine”, “Blood for Evil Acts” “The Gun Pursues the
Murderer”, “He who Kills Himself is not Avenged” “The Mediator of Blood”
“Reconciliation of Blood”, „The Guarantors of Blood”, “The Guarantors of
Blood-Money”, “The Meal of the Blood”, “Blood Brotherhood” etc.,139 are
some chapters of the Kanun, in which, the word “blood”, in the context
of the blood feud is mentioned most of all.
Blood feuds are, in fact, one of the main motifs or key identifiers of the
Kanun of Lekë Dukagjini. What’s more, while being one of the harshest,
wildest and most extreme aspects of the edifice of the Kanun, as it is
quite often said, with its heavy, distressing, tragic, terrible and mortal
shadow over people’s lives, especially the foreigners observations and
interpretations of Albanians, under her bleak and bloody coat, has
wrapped up their other virtuous aspects with which they are identified
according to their customary tradition. It is not surprising, therefore,
that when the Kanun of Lekë Dukagjini is mentioned, the first and most
common association of it implies exactly the blood feud.
Before we set Macbethian and Kanunical meeting points in relation to
the blood feud, it is important to understand that, in addition to its social
138 Bloom, Harold. Shakespeare: Die Erfindung des Menschlichen. Aus dem Amerikanischen von
Peter Knecht. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag. S. 215.
139 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989, S. VII – XIII.
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and historical context, blood feuds to Albanians, first and foremost,
have its source in the Kanunical concept of blood, namely the Kanun
gives value, weight and importance to blood, with which close or distant
relationships among men, be brotherly or tribal. Thus, according to the
Kanun, „(f)or the Albanian of the mountains, the chain of relationships
of blood and kinship are endless.“ (Article 695), 140 Therefore, „(r)
elationships of brotherhood and clan are claimed with all those descended
from common ancestors, up to the present.“ (Article 696),141 which
implies that „(e)ven if the family of an Albanian is divided into four
hundred branches, no intermarriage among its members occurs.“ (Article
697).142 The other context has to do with the Kanun’s concept of the
origin of blood. Thus, „Degrees of relationship result from blood or from
kinship.“ (Article 698),143 which means that „(d)egrees of relationship
by blood result from the side of the father; degrees of relationship by
kinship result from the side of the mother.“ (Article 699).144 And, while
„Relationships stemming from the side of the father are called “The Tree
of Blood.” (Article 700),145 „Relationships stemming from the side of the
mother are called “The Tree of Milk.” (Article 701).146
Nevertheless, the Kanunical concept for blood is a patriarchal concept.
As such, it is not incidentally identified with the ancestry of generations
of paternal bloodlines, namely by “The Tree of Blood”. Consequently,
being related to its origin by the male line, this concept comes into
consideration even when it comes to the blood feud, because, as stated
in the Kanun, „to ram in the blood“, aside from the murderer, it also
includes all the „male individuals of the house“. Indeed, „According to
the old Kanun of the mountains of Albania, only the murderer incurs the
blood-feud, i.e. the person who pulls the trigger and fires the gun or uses
some other weapon against another person.“ (Article 898),147 which means
140 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989, S. 70.
141 Ibidem. S. 70.
142 Ibidem. S. 70.
143 Ibidem. S. 70.
144 Ibidem. S. 70.
145 Ibidem. S. 70.
146 Ibidem. S. 70.
147 Ibidem. S. 85.
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that „The family of the victim could not pursue or kill any of the brothers,
nephews, or cousins of the murderer, but only the actual perpetrator.“
(Article 899).148 But, „(t)he later Kanun extends the blood-feud to all
males in the family of the murderer, even an infant in the cradle; cousins
and close nephews, although they may be separated, incur the blood-feud
during the 24 hours following the murder; alter 24 hours, the family of the
victim must give a guarantee of truce.“ (Article 900).149 It is understood
that the female line is excluded from the blood feud. According to the
Kanun, „The family of the victim may not take vengeance on the women
of the murderer’s family, because “(a) woman and a priest do not incur
the blood-feud.” (Article 897).150
As can be seen, the concept of blood to Albanians is more or less
similar to the Homeric concept on this issue. The Japanese researcher
Kazuhiko Yamamoto says “In Homeric society, where blood affiliation
is of particular importance, the concept of blood, above all, means tribal
relationships among people, and secondly, that blood, in this society,
carries an indescribable power. If blood is shed, this sullies their honour,
which must be cleansed, to prevent bad occurrences. Thirdly, when blood
is shed, and so a man is killed, the victim‘s relatives must retaliate against
the killer’s side. The act of revenge is a duty of the victim‘s relatives.“151
The author of the book Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz,
Josef Kohler interprets and explains the phenomenon of the blood feud
in a special way, not only within the context of Shakespeare‘s work, but
in an even wider context. He, among other things, in chapter III of his
book, which he devotes to the tragedy Hamlet, in which he qualifies “the
blood feud drama” („Das Stueck von der Blutrache“), stating: „If there is
a jurisdictional institution that is historically universal, then this is the
blood feud. This is the oldest form of criminal judiciary; the judging on
crime.“152 He also explains that the blood feud „is not only a fulfillment
148 Ibidem. S. 85.
149 Ibidem. S. 85.
150 Ibidem. S. 85.
151 Yamamoto, Kazuhiko. Struktura etike e tragjedive të Eskilit dhe Sofokliut. In: Theatrical Magazine ‘Loja’ Nr. 5. S. 214.
152 Kohler, Josef. Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz. Wuerzburg: Druck & Verlag der
Stahel’schen Univers.-Buch- & Kunsthandlung, 1883. S. 131.
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of the passion of vengeance, but it is also a compulsion, a serious, sacred
obligation, especially to the son when his father is offended, so it is a
sufficiently sacred obligation to the extent that it can become the most
important life-obligation of the son and, as such, bypasses all other
obligations in his life.“153 Further, in this chapter of his book, Josef
Kohler, brings the examples of the blood feud, with their features, among
a large number of tribes and nations in different parts of the world and
at different periods of time. One of these nations, according to him,
are the Albanians, who, as he says more than a hundred years ago, „the
blood feudal institution blossoms“.154 However, Albanian writer Ismail
Kadare, who on the subject of the blood feud, in addition to his famous
nove The Broken April, has also dealt with this in his two other books
Eschil, this great loser and Hamlet, the tough prince, that when it comes
to this matter, among other things, he states that, in certain times and
circumstances blood feuds have been present not only in Albania or only
among Albanians, but also in other countries in southern Europe, such
as Corsica, Sardinia, Sicily, Montenegro and beyond and in some places
on the plateau of the Caucasus.155 But, according to him, „in contrast to
many other peoples, blood feuds in certain parts of the Balkans, mostly
among Albanians, were part of the constitutional mechanism that
regulated their whole legal, moral, philosophical lives156. In addition,
Kadare says that in the basic customary code of Albanians, blood trials
occupy a considerate place and that, in this context, „the enactors of
the code were the only judges who the people accepted, always casting
away any other later jurisdiction as alien, whether Roman, Byzantine or
Turkish law.“157 According to Kadare, from a dark magma of personal
vengeance a whole customary code, both a criminal and civil, has been
created, which could almost be called a constitution. He says that „this
edifice, parallel to the state whose weight and authority does not rely on the
police, courts or prisons, but on public opinion, in all cases tries to disregard
the state, even when the state is weakened, to replace it altogether.“ 158
153
154
155
156
157
158

Ibidem. S. 131.
Ibidem. S. 136 – 137.
Kadare, Ismail.Hamleti, princi i vështirë. Tiranë: Onufri 2007. S. 67.
Kadare, Ismail. Eskili, ky humbës i madh. Tiranë: Onufri 2006. S. 124.
Ibidem. S. 124.
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Getting back to the analysis of Macbeth from the Kanun’s point of view,
before going any further, it is necessary to clarify a matter about the
difference, or even the confusion that is often created when it comes
to vengeance and blood feuds. It is not by chance, in the Macedonian
translation of Macbeth, not only because of the Kanunical and traditional
context of Albanian blood feuds, but, apparently, also because of its
context in the Shakespearean partition, the word revenge is, in most
cases, translated or adapted as „blood feud“. That word is for the blood
feud and not revenge, this is meant not only by the context, but also by
what the characters in Macbeth say or do. So, for example, after having
shown the guests out, but still shocked by the appearance of Banquo’s
ghost at the royal dinner, Macbeth, in conversation with Lady Macbeth,
in a nearly Kanunical language, speaks of blood, or the blood feud: “Do
blood, say; blood needs blood“ (III, 4). According to the Kanun, „Blood
is never unavenged.“ (Article 917).159 But blood is washed with blood
and can not be paid differently: „Blood is blood and a fine is a fine,” says
the Kanun.“ (Article 916).160 We are saying that similarly to the Kanun
concept is the Homeric concept on this issue, which states that „When
blood is shed, the victim‘s relatives must retaliate for it. It is believed that
the shed blood requires the blood of the killer, and that is the only way to
reward the lost blood.“161
According to the Kanun, revenge is not equivalent to the blood feud. This
in reality, by its application, through murder, precedes and thereafter
causes the blood feud. So revenge, Kanunically, is related to the offense
or the violation of the honour of a man, to whom his honour is sullied
through various „offensive“ acts. Because „(a) man who has been
dishonored is considered dead according to the Kanun.“ (Article 600),162
he must avenge the offender, because “An offense to honor is not paid for
with property, but by the spilling of blood or by a magnanimous pardon
159 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 87.
160 Ibidem. S. 87.
161 Yamamoto, Kazuhiko. Struktura etike e tragjedive të Eskilit dhe Sofokliut. In: Theatrical Magazine ‘Loja’ Nr. 5. S. 214.
162 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 64.
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(through the mediation of good friends).” (Article 598).163 As such the
rejection of Macduff, who, despite the invitation, had refused to come
to the royal dinner, is in itself considered an offensive act by Macbeth.
This offensive act, along with Macdonald‘s escape to England, Macbeth
punishes him through revenge in the killing of his wife, his children
and his servants. Within this context, the instigation of murderers by
Macbeth, can also be seen to be in the name of revenge for the sullying
of his honor for the killing of Banquo. In this light, the issue, namely
the assassination of Banquo, is interpreted by Ernst Wilhelm Kröger,
who says that Macbeth did not choose plain bandits or paid killers, but
people who (with or without right, irregardless) deceived them that
Banquo allegedly insulted them and that they should retaliate for this
reason“164
Because of the manner, the situations, the circumstances and the places
where they are carried out, and because of the people to whom they
perpetrate, the murders committed by Macbeth, in-of-themselves,
incite the reaction and the pursuit of their adversaries and enemies for
revenge or blood feud. Thus, regarding the blood feud and around it, it
is at Macbeth’s that Banquo speaks for the first time, when attacked in
a sudden and treacherous ambush by Macbeth‘s „simahorë“ (cronies),
along with the calls of „Oh, betrayal! Son, go!” (III, 3) invites his son,
Fleance, to take revenge for his killing: „And take the blood!“ (III, 3).
Further, when he learns about the assassination of Banquo, but the
saving of Fleance too, in an indirect way, for the blood feud that could
later come upon him, Macbeth also speaks to himself: „At least the great
serpent he was killed. The crime escaped and, according to his / her race,
he has to accumulate gall to growing up. „But he does not have tooth to
bite today.“ (III, 4).
Malcolm speaks of the blood feud in a more direct context, too. By
comforting and encouraging Macduff, after the terrible news of the
extermination of his family, to refrain him, he says, „Gather yourself!
Let‘s take the blood of the dog / And with that medicine let‘s heal / this
163 Ibidem. S. 64.
164 Kröger Wilhelm, Ernst. Die Säge von Macbeth bis zu Shakspere. Berlin: Mayer & Muller, 1904.
S. 181.
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grief to death.“ (IV, 3). Macduff, meanwhile, although in a state of
affliction of sadness and despair, prays to the Lord, as soon as possible,
to confront Macbeth: „But you, O Lord, cut off and disprove the distance.
/ Ballas but bring the skull of Scotland; it is here before my sword, and the
Lord forgives me, and forgives me.“ (IV, 3). Menteth speaks about blood
feuds as well, under the rhythm of drums and waving of war flags, the
English army is on a field close to Dunsinane: „Everyone feels angry, and
the fire of their cause can spark / For the war also the elders‘ dead.“ (V, 2).
And finally, shortly before his duel with Macbeth, Macduff, associating
himself with the blood feud, because of his wife and children, invites
the tyrant to face him in the fight: „... Go out, tyranny: If I can not get
pierced with my sword, I can not get out of the shade of the woman and
the children“ (V, 7).
But how many murders, in the execution of his „funeral“ march,
before and after the bloody abduction of his „sterile“ scepter, has the
treacherous perpetrator and Macbeth the merciless killer performed?
A simple account tells us that Macbeth, by not including his killings
during the fight against the Norwegians, with his hand or through
others, „cronies“ or unidentified killers, has killed six people (King
Duncan, two of his chamberlains, Banquo, Lady Macduff, one of her
sons and Macduff). In cutting or crushing his „fruitless“ crown, shortly
before Macduff ‘s death, Macbeth, during the fight, also kills Young
Siward. This increases the number of his murders to seven. However,
we do not know how many other of Macduff ’s children (two, three,
four, five, six, seven or more) and how many servants or other people
were killed by Macbeth‘s assassins. Neither does Rosse, while delivering
Macduff the terrible news, reveals the exact number of murders. He selfsatisfactorily explains that they raided the fortress and, keenly, killed
them „With the woman, the calamay and the servants: / All that happened
in the castle“ (IV, 3).
From the Kanun’s point of view, be it by his own hand or through his
orders, these murders qualify Macbeth as a serial murderer. So, for
example, with Duncan‘s murder, he gets into a blood feud with his two
sons, Malcolm and Donalbain, while killing the king’s two chamberlains
and their two families. This, in the language of the Kanun, means,
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after killing them with his own hand, entered into three blood feuds.
Meanwhile, as the Kanun makes it more precise, after the murder of
his friend, Banquo, although he does it through his cronies, he enters
in a blood feud for the fourth time, this time with Fleance, the son
of Banquo, while with the murder of Lady Macduff, her children and
servants (since Shakespeare, neither in the case of their murder or
afterwards though the mouth of the noble Rosse, does not give their
exact number), Macbeth falls into multiple blood feuds, first, with
Macduff and, secondly, with the heirs or families of the slain servants.
When we are at Lady Macduff ’s, he actually falls into a blood feud with
her family, because, as the Kanun says, „If a stranger beats, wounds, or
kills someone’s wife, her parents vindicate her honor if her husband does
not do so;“ (Article 61, item d).165
And while everyone seeks Macbeth’s death, some because they disagree
with his tyranny and some others much more because of the blood
feuds, his „barren“ scepter and the tree of his “fruitless” crown, as the
witch sisters had prophesied, fell by Macduff ‘s hand and sword, which,
unlike the natural births, had been taken out by cutting his mother‘s
womb prematurely. Convinced, that his body was enchanted because
of the misunderstanding of prophecy, and „that a man who is born of
a woman / does not ride Macbeth dot nor say“ (IV, 1), he, even though
without fear, attacks, fights, struggles to the very last moment, when,
under Macduff ’s call for revenge, confronts him in the final battle. And
finally, perhaps intentionally, similar to Mcdonald‘s severed head at the
beginning of the tragedy, again with a triumphal appearance, but now
with Macbeth‘s severed head in Macduff ‘s hands, like a stately shroud,
or, say according to the Kanun, like a bloody shirt, the overwhelming
roll of unmoving, silent, mortal, tragic, and bloody dramatic events, the
curtains fall.

165 Gjeçovi, Shtjefën. The Code of Lekë Dukagjini. (Contents). Translated by Leonard Fox, Gjonlekaj Publishing Company, New York, 1989. S. 22.
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CONCLUSION
Obviously, despite the context, even in an effort such as reading and
analysing it partially through this comparative study between Macbeth
and the Kanun of Lekë Dukagjini, Shakespeare‘s work, because of its
extremely poetic nature, has its pitfalls, labyrinths and its unexpected
events. In a way, reading and studying Shakespeare, not infrequently,
fascinates and delights to the point of confusion. This, often even
beautifully enchanted by his poetic expression, can easily be indirectly
or reluctantly passed over some of the explicit and implicit meaning of
his texts.
Like a mystical book, Shakespeare’s dramatic word, in its textual and
subtextual depths, dugouts and caverns, contains codes that are not
always completely understandable and decodable. While some of them
are visible, sensitive and tangible, some others, similar to the Macbeth’s
bloody dagger, though visible to the eye, are not always close, tangible or
sensitive to the „hand“ of readers and scholars. Similar to the mystical,
ritual and demonic sessions of the Macbethian witches, which during
the theatrical performances not only confuse and disturb, but also
fascinate the viewer, pretty often, the marvelous and magical power
of the verse and Shakespeare’s poetry expression tends to captivate,
becloud, confuse and enchant the reader.
As such, Shakespeare‘s work, if we can say, the more it is read the less it is
understood, or, more precisely, by continually reading it, we understand
that, unlike our earlier readings of his work, after reading and re-reading
it frequently, we now understand it completely differently. Moreover, it
looks like some of his tragedies or historical dramas, which are now
considered masterpieces of world literature, such as Hamlet, Titus
Andronicus, Romeo and Juliet, Richard III etc., which, similar to Macbeth,
exactly because of some interesting coincidences with the Albanian
customary code, in some of their strata, their particular aspects and
dimensions, can be read, reviewed, commented and interpreted in the
context of the Kanun of Lekë Dukagjini.
Translated by: Agim MORINA
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INSTEAD OF AN AFTERWORD
We are re-publishing the text of Elizabeth Gowing, written as a review
of Bekim Lumi’s performance The Blood Shirt, instead of an afterword.
The performance and this book are both creations of the same
experimental theatrical research process. As Lumi said, the
conceptualization of The Blood Shirt is based on the fragments of
Shakespeare’s tragedies, Macbeth, Richard III and Hamlet, and on some
of the motifs of Albanian costumary Law, The Kanun of Lekë Dukagjini.
editorial board
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Shakespeare’s
Albanian DNA
Këmisha e Gjakut (The Blood Shirt), directed by Bekim Lumi, premiere
at the Ethnological Museum, Prishtina, 27 September 2010

ELIZABETH GOWING
I’m an English woman, I’m an English literature graduate. So Shakespeare
is a familiar figure – in my childhood he gazed out from my wallet
from the twenty pound note; his words have become our words so that
sometimes we don’t even know we’re quoting him – ‘it’s all Greek to me’,
method in his madness, ‘in the twinkling of an eye’, ‘a tower of strength’
‘eaten me out of house and home’, discretion ‘the better part of valour’
are common, maybe even overused phrases, with forgotten heritage in
Julius Caesar, Hamlet, Merchant of Venice, Richard III, Henry IV. He is
like a fondly-remembered uncle, whose DNA we share, a part of who we
are. And as every fourteen year-old in England has to study Shakespeare
at school, and as grappling with the convoluted plots and sentence
structures isn’t every teenager’s choice of hobby, sometimes a visit to the
uncle seems a bit of a chore. But whether it’s a pleasure or a duty, when I
go to visit Shakespeare at the theatre I know what Uncle Will is likely to
say to me. Familiar words, said in the old familiar rhythms.
So what was I to make of The Blood Shirt production at the Ethnological
Museum in Prishtina? Well, I thought Shakespeare would have approved
of the venue – in his day in England, travelling players were used to
taking any public space and turning it into a theatre. Usually they chose
a coaching inn, a place where travelers could spend the night. The
Ethnological Museum, formerly the Emin Gjiku house, is constructed
with the architecture of hospitality.
Approaching the theatre – approaching the plays – through this
framework made me wonder just how well I knew Uncle Will. Albanians
have a deep, fundamental understanding of hospitality which I was
just learning after four years in Kosovo. As a lens through which to
understand Shakespeare’s plays I began to see how it could offer insights
that twenty-first British experiences would never give me.
This sense intensified as we entered through the proscenium arch of the
Ethnological Museum’s outsized wooden gate. I knew The Blood Shirt
was being staged in the old kitchen area (the so-called ‘room of fire’)
and I headed towards that door in the eighteenth century building – the
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entrance that would have been used by the family. The play’s director
forestalled me; no, not that entrance, please – I should use the entrance
off to the side: the doorway at the top of the stairs which would take me
straight into the oda, traditionally used for receiving (male) guests. I
was learning my place - in Kosovo, in this impromptu theatre, and in
the Shakespearean canon.
It’s a sacred role, the role of the guest. In the other Kanun - that of
Lekë Dukagjini – some of the rights owing to a guest are spelt out. ‘The
Albanian house belongs to God and the guest’, and when you are a
guest in someone’s home, you offer yourself to their protection. During
that time, you are a member of their family, and even blood feuds with
the host’s family have no power to touch you. As a reminder of the
extravagant hospitality, when we walked into the oda through the low
wooden doorway (deliberately low, so that everyone must bow as they
enter), we were greeted by a young woman in traditional costume. She
offered us bread and salt and bade us welcome to ‘the house of Macbeth’
with the traditional incantation of hospitality, offering us ‘bread, salt
and our hearts’. The evening’s theatre had begun.
That evening I learned that it is only when you have been greeted with
all the pledges of Albanian hospitality, to the ‘house of Macbeth’ that
you can understand the heinousness of Macbeth’s crime in murdering
his guest, Duncan. Such a murder is not only a crime against the person
of Duncan, against the state of Scotland in the play, but it was felt as a
personal threat to each of us in the audience who had been welcomed as
Duncan’s fellow guests. And we felt it as something more fundamentally
destabilizing too – if the house belonged to God and the guest, and the
guest had been murdered by his host, then where did that leave God?
I had never understood this perspective on Shakespeare until sitting in
an old kitchen a thousand miles from Stratford-upon-Avon. But it was
not the only epiphany for me that evening. This was Shakespeare as I
had never heard him – Shakespeare the Albanian remix. The text was
taken not only from Macbeth but also Richard III and Hamlet so that Lady
Anne’s lament for her men killed at the hands of King Richard seemed like
a response to the death of Duncan, as did Hamlet’s father’s ghost calling
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for vengeance. There is a living, dying memory in Kosovo of mourners
(professional or otherwise) – less than a generation ago, funerals here
would have been accompanied by set piece laments, of the kind that a
modern Brit has never heard. Lady Anne’s words did not seem overwritten
here; they fitted – more perfectly than they ever will again in Stratford.
And with the speech of Hamlet’s father’s ghost, the echoes of the Albanian
Kanun are suddenly clearer: these two texts, both working through the
requirements - social and moral and psychological – for revenge.
Because the remix was not restricted to Shakespeare’s words – director,
Bekim Lumi used phrases from the Kanun, repeated like incantations,
shouted from the gallery, whispered from the store room off the kitchen,
hissed into the faces of the audience, hummed and sung by actors with
perfect voice control. The words in old Gheg circled and spun like the
actors in their perfectly-choreographed footwork and mime, dancing
with Shakespeare’s words until you could almost imagine the old
playwright with his wispy beard, the trademark earring, sitting in the
corner in a plis as he is shown on the advertising posters for the play.
The evening was magical. I’m not just talking of the spells mixed up
by Macbeth’s witches in the Ethnological Museum’s enormous cauldron
in the room of fire – the ability to generate real fear in a small cold
room. The production was flawless – the year of preparation and Bekim
Lumi’s uncompromising approach to quality showed in every syllable
and movement. There was great beauty (languorous dances performed
by the sinuous bodies of young men in black leggings tied with a woven
shok), real terror (when the vision of the dagger before Macbeth was
revealed to us as four whirling silver-sharp daggers attached to thick
chains slung over the museum’s rafters, which the actors span just inches
from their faces, sometimes our faces) and a daring use of space (actors
climbed onto the rafters, across the hearth, used the wooden staircase
and the creaking doors to carefully-planned effect).
I may share some of William S’s DNA, but I’ve realised I do not
understand him completely. Our theatrical cousins in Kosovo have
explained things about him I had never seen before, and I will never
look at him the same way again.
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