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Dante, shqiptarët dhe  
Daniel Arnaut

 Ajo që mundet të shkruhet përciptas por që është 
intuitivisht e goditur, është  një përfytyrim i një njeriu poet, 
bard që literatura e sotme e deritanishme, e njeh si banor të 
Provansës franceze të shekullit të XII- të dhe që quhet Daniel 
Arnaut. E ky përfytyrim mbase do të mjaftohej me “ të drejtën 
e paralindjes” definuar nga Moikom Zeqo në librin e tij poetik 
“Miscellanea 5”:    
 “Dhe Dantja në Purgator e pa hijen e poetit provensial 
Daniel Arnaut, i vdekur në 1200, por i foli Dantes, të lindur 
më pas:”     
 - Unë nuk dua as nuk mundem t’ju fshihem! - Unë 
jam Arnauti që shkoj duke qarë e duke kënduar, me trishtim 
sjell ndërmend marrëzitë e kaluara, po e shoh si ndrit hareshëm 
para meje, drita që shpresova.  
 - Tani të lutem, për hir të asaj fuqie, që ju më drejtoni 
kah maja e shkallës së epërme, mos rreshtni të më kujtoni për 
dhimbjet e mia!”1 Me sa duket, kemi të bëjmë me përfytyrimin 
portretik të një njeriu me emrin e veçantë, madje kurreshtje 
ndjellës, Daniel Arnaut. Thuhet se ka shkruar apo ka kënduar 
poezi. Të jetë vallë si Turoldi që nën tingujt e violës të 
recitonte apo këndonte katër mijë  vargjet e veprës dhe 
njëherazi krye veprës së parë të letërsisë franceze ”Këngët e 
Rolandit””...2   
 Dhe më tej autori Ilia Lëngu po në librin e cituar më 
poshtë thotë se “Madje këtë pikpamje e mbështet dhe fakti se 

1Moikom Zeqo, “ Miscellanea5” f.528, Tiranë 2008
2 Ilia Lëngu, “ Vështrimi i Orfeut” f.27 Tiranë 2007
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Turoldi nuk është autori i saj, por thjeshtë një nga recituesit e 
shumtë apo zhonglerët, siç quheshin atëhere.3  
 Kënga e Rolandit është shkruar nga mesi i shekullit të 
XI-të. Një nga afrimet e mundëshme është “teza e tretë që 
mbrohet kryesisht nga shkencëtarë të huaj, origjinën e eposit 
(shqiptar F.M) e gjen në radhë të parë jo nga luftrat e mëdha 
që ai pasqyron por në probleme të brendshme të popujve 
autorë si psh. dobësimi i rendit fisnor në Shqipëri(!) etj, kurse 
kohën e krijimit të tij e lëviz nëpër shekujt XIII-XVII- të.”4  
  Dhe gjithmonë sipas Ismail Kadaresë “eposi i 
Kreshnikëve ka lëvizur paralel me “Këngët e Rolandit”, me 
Nibelungen e gjermanëve dhe me këngët e spanjollëve për 
Sidin.”5            
 Çuditërisht na vjen në ndihmë të diskutimit tonë ideja 
e Jeronim De Radës i cili hamendëson qenien, ekzistencën 
dikur të një poemi të vjetër shqiptar, të copëtuar me kalimin e 
kohës, grimcat e të cilit vazhdojnë të shërbejnë...6   
 Duke rënë pré e hipotezës dhe dëshirës për t’u kapur 
në degën  ku duket një kokërr, në pemën e madhe dhe të 
dendur me fletë, hidhem te një autor anglez J.M.H.Sinklair, i 
cili në një ese të tijën hedh sloganin: ”Taking a poem to 
pieses.7 që në shqip përkthehet “Ta bësh copra një poemë”.  
 Unë natyrisht nuk do të mbështetesha te arsyet 
analitike që ka bërë studiuesi anglez, por e marr këtë slogan 
për të legjitimuar idenë e De Radës tonë të madh. Poema e 
gjatë, eposi në përgjithësi dhe eposet e Veriut, ndoshta dhe 
poema të gjata të Jugut të Shqipërisë janë copëtuar dhe janë 
3 Ilia Lëngu,   Po aty.  f.27 
4 Ismail Kadare, “ Autobiografia e popullit në vargje”, f.111, Tiranë 1980 
5 “ Po aty, f. 107 
6 “Po aty, f.109
7 Në librin “Essays on stike and Language” ed. By R.Fowler, London,  
Routledge & Keagan  Paul. 1966 
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futur në trajset e bardha të poetëve shëtitës. Ata kanë dalë 
hyrë e kanë dalë nga Shqipëria, nga ajo Shqipëri e gjërë, një 
Shqipëri ilirike.   
 Mendoj se strofulla e përpunimit dhe jetëgjatësimit të 
këtyre poezive - këngë ka qenë jugu i Shqipërisë dhe Jugu i 
Italisë, pa u përzier teknikisht  me trevat greqisht - folëse.  
 Për fat të mirë nëpër duart e studjuesve tanë sot 
ndodhen dhe antologji të poetëve shqiptarë. Në njerën prej 
tyre, atë të hartuar nga Anton Papleka, poetët e parë shqiptarë 
renditen në shekullin e XII–të  me poetin durrsak Isidor 
Mele.8  
 Poeti Isidor Mele ndoshta nuk është tamam nga 
Durrësi por nga Ishmi, zonë atëhere që lulëzonte me tregëti, 
lundrim, religjion, ekonomi dhe kulturë. Ishte zona që 
përballonte aktivitetet e mëdha të Kepit të Rodonit. Të mos 
harrojmë se flitet për ngjarje të shekullit të XII –të, tre shekuj 
përpara lulëzimit të epokës së Skënderbeut. Mbiemri Molla ( 
Mele, italisht) na ndihmon për vendodhjen e poetit në zonën 
e Ishmit, nga që mbiemri “ Molla “ është shumë i përhapur. 
 Në enciklopedinë e A. Paplekës kalohet menjëherë te 
shekulli XV, duke theksuar dhe faktin tjetër se në shekullin e 
XII- të poeti francez Aimon De Varannesi shkroi romanin 
poetik “Florimont”” me ngjarje nga qytetit i Durrësit dhe për 
të cilin Moikom Zeqo ka shkruar sagën “ Grishja e 
Florimomtit”. Të jenë koinçidenca emrat e Daniel Arnaut me 
të Aimon De Varannes? Mos vallë prej tyre shfaqet në kohë 
Shqipëria mesjetare e cila “ del së pari në librat e kronistëve 
bizantinë si Mihail Ataliati dhe veçanarisht të Ana Komnenës 
në shekullin e XII- XIII- të  në formën Alvanoi, Alvania...” 9   
 Pra duke renditur emrat Daniel Arnaut, Isidor Mele, 

8Anton Papleka  “Poetë shqiptarë. Antologji  shek XII- XIX” f.9,10 Tiranë ...... 
9 Josif Papagjoni, “ Moikom Zeqo,Who is who?” f. 135 Tiranë f.9,10 
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Aimon De Varannesi dhe Ana Komnena, shohim se të gjithë 
janë të lidhur me Shqipërinë, të gjithë të lidhur me sektin e 
poetëve apo shkrimtarëve.  Por librat seriozë të historisë së 
poezisë e konsiderojnë romansën lirike të lindur si muzikë në 
Provansë në shekullin e XII- të. Kështu kritiku italian, 
Lorenzo Renzi, ka të drejtë kur ai shkruan :“ Në periudhën e 
shërbimit tim ushtarak, tani e njëzet vjet përpara, kam mundur 
të vrej se ushtarët, thuajse të gjithë të rinj fshatarë që vinin 
nga viset më të humbura, shpesh nga Kalabria, ishin përpirës 
të poezisë.   
 Poezia e tyre përfshihej madje në këngët e tyre. 
Vjersha më e bukur ishte “’E dashur kthehu, kodrat kanë 
lulëzuar, dhe unë e dashur, po vdes nga dhimbja”.  Edhe  
shijet e regjioneve më të avancuara, Venetos, Toskanës, 
Lombradisë, biles edhe ato të oficerëve, në pjesën më të 
madhe të tyre ishin të njejta, po ato. Kështu asnjë nuk shkonte 
nëpër koncerte por oreksi i muzikës ishte i ngopur nga tingujt 
e trompës që ushtonte në qetësi. Madje duhet thënë se vjershat 
e kangës (kanconetës) që përmenda më parë  dhe të tjera që i 
kam harruar, ishin të shoqëruara me muzikë në mënyrë krejt 
të natyrshme – si mbetje e kohëve të Trovatorëve në Provansë  
dhe i Minnesanger në vendet gjermanike.”10     
 Dhe çuditërisht këto romansa muzikore u transferuan 
në Itali, pikërisht në shekullin e XII- të pa muzikë. Eshtë kjo 
arsyeja e lindjes më vonë të poemave të mëdha të Dantes dhe 
të Petrarkës.     
 Mirpo duke lexuar Danten në poemën e tij “Komedia 
Hyjnore” ai Dantja, jo vetëm e përmend Arnaut Danielin në 
kryeveprën e tij, por dhe citon strofa dhe vargje të tëra të këtij 
poeti.11       

10 Lorenzo Renzi, “ Come leggera la poesia”” f. 13, Bolonja 1985
 
11  Moikom Zeqo, “Adami i fshehur” f.338. Tiranë, 200 
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 Më tej Moikom Zeqo ndërton skena të reja për heroin 
tonë Daniel Arnaut:      
 “Askush nuk është çuditur nga emri i tmerrshëm dhe 
i pabesuar Arnaut. Disa filologë vizionarë, por kozmopolitë 
nuk kanë ngurruar të na habisin, kanë shpallur pa vramendje 
se forma Arnaut e poetit misterioz një shekull para, Dante 
Aligerit, nuk është gjë tjetër veçse forma turke e emrit 
shqiptar...    
 Ka gjasa që emri Arnaut të ketë qenë arketipi 
ekuivalent i emrit shqiptar. Kjo nuk do të thotë aspak që 
Daniel Arnaut e ka ditur gjuhën shqipe dhe e ka tradhëtuar atë 
për  shkak të gjuhës provance...12   
 Le të mbetemi provizorisht në idetë e shprehura nga 
Moikom Zeqo. Provizorja është e vërtetë por qëndron 
teorikisht dhe e kundërta.      
 Mirpo si t’i interpretojmë idetë e Lorenzo Renzit për 
këngët e vjetra të kënduara kryesisht nga ushtarët e zonave të 
Kalabrisë? A nuk ia vlen të përputhim këtë pohim shkencor, 
madje të jetuar nga kritiku i mirënjohur italian, me idetë e 
Jeronim De Radës mbi ekzistencën e një poezie të madhe 
shqiptare të vjetër e më vonë të coptuar. Këto coptime, mos 
vallë janë këngët më ‘’muzikë të ndryshme’’, a mos janë 
këngë të bardëve që nuk e di pse unë këtë fjalë e përkthej në 
shqip ‘’të bardhët’’ nga që kanë qenë të veshur me të bardha 
dhe e bardhë ka qenë dhe trajsja e  tyre e ushqimeve dhe e 
fyejve.        
 Por jemi përsëri te Daniel Arnaut. Çastisja e mësipërme 
kërkon ta çojë këtë Arnaut edhe në viset e Italisë së Jugut. Në 
Shqipëri po se po, që në këto radhë e quaj vendin e poezisë së 
coptuar dhe të shpërndarë andej- këndej gadishullit ilirik nga 
bardët. Në fjalorin më të zakonshëm fjala ‘’bard’’ përkthehet 

12 Po aty   f.338
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poet, shkrimtar, rapsod. Po kështu dhe në fjalorin më të 
thjeshtë italisht, por në këtë fjalor ka një folje ‘’bardare’’ që 
përkthehet në shqip, ‘’shalon kalin’’, pra kalorës.   
 E është përsëri italiani Lorenzo Renzi i cili veprën e 
Daniel Arnaut e kalon si kohë direkt në Itali tek poeti Ruggieri 
Apugliese e më vonë e lartëson, e kulmon tek Dante dhe te 
Petrarka. Ai Arnautin e krahason me Gulielmin e IX-të dhe 
Cendrarsin duke trajtuar temën e tij në lartësinë e hijeshmërisë 
dhe të magjepsjes, duket që aludon misteriozisht me kushtet 
njerëzore.13  
   Mirpo në shekullin e XII – të është dhe një shqiptar 
tjetër që quhet Jan Kukuzeli. Edhe ai duke kaluar  një jetë të 
trazuar i mbyllur në manastiret e Malit Athos, ‘’u muer dhe 
me tekstet e këngëve që ishin pjesë të shtjelluara në prozë por 
që i futi në këngë duke i thurur në vargje dhe veç këtyre, disa 
hymne me tekst prozaistik i ndau në vargje simetrike e madje 
shpesh hartoi dhe ai vetë tekstin e tropareve të ndryshme’’.14 
 Edhe Jan Kukuzeli ishte nga Durrësi. Atëhere në 
reshtat e të diskutuarve shtohet dhe një poet muzikant tjetër. 
Kështu kemi Daniel Arnaut, Isidor Mele, Aimon De Varannesi, 
Ana Komnena dhe Jan Kukuzeli.      
 Faktet janë kokëfortë. E kam fjalën për letrën që poeti 
francez Alphons de Lamartine, i ka dërguar Jeronim De Radës 
ku i thotë fjalë për fjalë: “ Poezia ka ardhë nga brigjet tuaja 
13  Lorenzo Renzi,’’Come leggere la poesia’’f.76, Bologna 1985. ‘’Hijeshmëria 
e metaforës është rezultat i një provimi negativ të mundësive të tjera. Vini re se 
poezia mund t’ju duket një gjë e gjëzë: cili është ai njeri që është më i lumturi 
në botë që kur zotëron atë që nuk dëshiron ta ketë etj, etj? Kjo formë sugjeron 
të kërkojmë në drejtim të histories së një motivi të një toposi. Në se proçedojmë 
kështu Cendrars do të duket sikur vjen nga fundi i një proçesi që hapet me të 
parin e trovatorëve provenzialë, Gulielmi IX-të dhe që nëpërmjet Giraut de 
Borneilh, Raimbaut de Vaquerias, autori anonim i So es devinah dhe Arnaut 
Danielit kalon në Itali me Ruggiero Apugliese dhe kulmon te Dantja dhe te 
Petraka, që citojmë këtu.  
14 Ramadan Sokoli “Figura të ndritura” f.17, Sh.B.Naim Frashëri, Tiranë, 1965
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dhe atje do të kthehet.”15  
 Pra një francez ashtu si provancezi ( francez)  Daniel 
Arnaut i dërgon një letër shqiptarit arbëresh Jeronim De Rada. 
Pa tjetër që një arsyetim më i kthjellët nga hipotezat e 
ndryshme, do të gjendet. Kjo gjetje do të jetë një gur i çmuar 
në historinë e poezisë lirike, apo të romansës, poezi që në 
shqip kanë shumë muzikalitet, madje të veçantë. Por le të 
kthehemi në aparatin teorik të përkufizimeve për dy termat 
kaq shumë të përdorura: “Poezia dhe vjersha.’’  
 Poezia - vjen siç është njoftuar që herët nga latinishtja 
“poesis” e cila për llogari të vet vjen nga greqishtja “poiesis”” 
që rrjedhin të dyja bashkë nga fjala “poienin”- (të bësh). 
Etimilogjia e kësaj fjale, pavarësisht se vjen nga një folje 
tepër origjinale, por nga ana semantike është e dobët, pa 
pasuri. Eshtë një lloj me variantin e fjalës “opera”, një fjalë 
tjetër që është e lidhur me letërsinë dhe artin në përgjithësi, 
është pra duhet një “pune”. Domethënë që puna e poetit është 
e barabartë me atë të artizanit. Prandaj është kërkuar që për 
këtë fjalë një definicion që do të qëndronte  më lart se sa të 
dhënat teknike, të zakonshme ose të çastit.   
   Akoma më interesante është etimologjia e fjalës “ 
vjershë’’, term i lidhur ngushtë me emrin e prozës. Fjala “ 
vjershë “ vjen nga nga fjala’’ versus”, dmth ta hedhësh, ta 
kthesh mbrapsh, vjersha kthehet në veten e saj, jo në kuptimin 
për të filluar por për të përsëritur, me variacione të njejtën 
figurë metrike- ritmike.  Sipas Jakobson dhe Hopkins, të cilët 
vrojtojnë se vjersha konsiston në ripërsëritjen e të njejtës 
figurë të tingullit ku figura e tingullit mund të jepet nga 
trashëgimi i zanoreve të gjata dhe të shkurtëra, nga ritmi i 
numurit të pozicioneve, të aliteracioneve, të alternimit të 

15“La poesie est venue de vos rivages e doit retourner”. Alphons de  Lamartine. 
Ischia 8 sept. 1844. 
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toneve në gjuhën me tone e kështu më tej. 16      
 Në studimet e Luigj Gurakuqit mbi vjershën shqipe, 
fjalën “poezia” e nxjerr nga greqishtja Πονοs që do të 
thotë,”punë”, pra krejtësisht si në gjuhën shqipe. Ai përmend 
dhe fjalë të tjera si Πoνeω, Πoleω, Πionua etj. *   
  Janë pikërisht këto përkufizime që na ndihmojnë të 
kuptojmë dhe të kanalizojmë disa aspekte të zhvillimit të 
poezisë së Provansës, e cila derivoi nëpër gadishullin apenin.  
Jo vetëm derivimin e saj, por edhe prejardhjen e saj mund të 
shohim nën këto përkufizime të kristalizuara përfundimisht 
për poezinë dhe për vjershën në teorinë e letërsisë, në 
përgjithësi dhe në veçanti, ashtu si kënga ka lidhje organike 
me vjershën dhe më tej me poezinë. Në shekujt  e XII – të në 
vendet e Europës dhe të Azisë perse ku poezia lulëzonte 
shpesh këngëtarët quheshin  poetë dhe e kundërta. Pikërisht 
këtu kërkohet një lloj sqarimi që ka të bëjë me shoqërimin e 
poezisë me muzikën apo jo. Para se të japim këtë përcaktim  
pak a shumë të vështirë duhet të flas pak për “ L’ars nova” 
dhe për muzikën polifonike. 17   
16 Marrë nga F.Brioschi dhe C.Di Girolamo “ Elementi di teoria letteraria.” 
Milano 1984 në librin e Gloria Gaetano, Manolio Talamo “ La parola come 
suggestione” f. 779.
 *Nasho Jorgaqi “”Antologjia e mendimit estetik shqiptar,-1504- 1944” f. 278, 
Tiranë 1978    
17Në vitet 1200, ka patur shumë shembuj të muzikës nordike që është këndimi 
me një zë ( ose shumë zëra në unison). Në vitet 1300 përkundrazi në vazhdim të 
reformës të realizuar  në këtë shekull nga shkolla muzikale fiorentinase e “Ars 
nova”, merr vlera  muzika polifonike që këndohet me shumë zëra ( tenor, soprano, 
etj).Ars nova që mori këtë emër nga një traktat muzikal i Filippo do Vitry, peshkop 
i Meaux (1290- 1361) donte të bëhej një reaksion i muzikës polifonike franceze 
të shek. 12 dhe 13, duke e thënë për kundërshti Ars vetus ose Ars antiqua, të cilat 
pavarësisht se i dhanë jetë polifonisë, ishin të bazuara në mënyrë të ngushtë me 
rregullat e teknikës dhe ishin shumë pak të kujdesshme ndaj shprehjes së fjalës 
dhe të ndjenjave. Kjo reformë goditi me brirë karakterin lirik të muzikës liturgjike, 
mjaftoi që papa Giovanni XXII, në 1322 të dënojë me një bollë muzikën  re sepse 
dukej e zhburrëruar dhe imorale  dhe sepse nuk respektonte këngën gregoriane..
Por reforma e Ars Nova u përqëndrua ndaj poetëve dhe muzikantëve dhe gjeti 
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 Nuk dihet akoma saktë një jetë e shkruar e Jan 
Kukuzelit, të tij kantautori të shek. XII-të. Nga studimet e 
Ramadan Sokolit shihen lidhjet e Jan Kukuzelit me një poet 
të quajtur Manuil Rambatist, poezitë e të cilit ai i kthente në 
këngë. A të ketë lidhje vallë Manuil Rambatisti me francezin 
Raimbant de Vaquerias, pikërisht atë që përmend kritiku 
italian Lorenzo Renzi ( shih shënimin 13.) E për më tej, ka 
shumë dokumente që vertëtojnë aktivitetin e Jan Kukuzelit në 
përpunimin muzikor të teksteve.18 Jan Kukuzeli është një 
figurë jo shumë e njohur  tek ne, përderi sa edhe në Bullgari 
ka shumë shkolla që mbajnë emrin e tij. Gjithsesi në këtë 
studim që kam në dorë unë tentoj të bëj sado pak përqasje me 
figurën e Daniel Arnaut. Në fund të fundit është një tentativë 
brenda lojës me shumë tentativa kërkuese.   
 Por duke mos i’u larguar temës së poezisë popullore, 
epike dhe lirike, ajo ka qenë gjithmonë e shoqëruar nga 
muzika, që nga vilotat (këngët) friulane deri te mutos e 
muttetos të Sardenjës. Dhe kjo do ndodhte jo vetëm në Itali 
por në gjithë kontinentin europian. 19    
 Eshtë pikërisht ky autor që arrin të kapë dhe eposet e 
sllavëve, por jo të shqiptarëve, për të treguar prejardhjen e 
tyre(eposeve) nga këngët e Homerit. Në fakt nuk e aprovon 

shkëlqimin dhe lulëzimin e saj në Firence pothuajse në të njejtën kohë me shkollën 
Poetike të Dolce Stil Novo ( Stili i ëmbël i ri). Ajo admirohej për një shprehje më 
natyrale dhe më spontane të ndjenjav. Në 1400 –ën muzika polifonike grumbulloi 
shumë modifikime e detyruar nga influebcimet e ushtruara në Itali nga arti muz-
ikal flaming. Hollandezët u bënë në fakt mjeshtrit e vërtetë të muzikës polifon-
ike dhe shumë prej tyre vinin në Itali ku jetonin pranë oborreve mbretërorë apo 
princërorë. (Sipas G.Gaetano, Manolio  Talamo:’’ La parola come suggestione’’ 
Ferrara 1993, f. 1039)  
18 Ende figurojnë me emrin e tij (Jan Kukuzeli) ndër kodikët bizantinë muzikat e 
psalmit biblik n.117, lavditë 148, 149, 150 dhe një mori jonesh dhe troparesh për 
krejt shërbesën fetare në kishë. Janë për t’u përmendur ‘’Troparet e Hyjëlind-
ses’’, që ai i kompozoi mbi një vjershë të Manuil Rambatistit.
Te  Ramadan Sokoli ‘’ Figura  të ndritura’’. f.16
19 Lorenzo Renzi, ‘’Come leggere la poesia’’ f.36 Bolonja 1985  
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por vetëm e dëshmon në tekst.20    
 Ky sistem i shoqërimit të poezisë me muzikë apo pa 
të, ka të bëjë edhe me format e zhvillimit intelektual të 
qyteteve të Europës. Lorenzo Renzi përmend Bolonjën  dhe 
Firencen por duke i mëshuar ekzistencës së universiteteve 
aty, në ato qytete, pikërisht në shek. XII. Por edhe në Durrës, 
po në këtë shekull ka patur universitet dhe sidomos kur Karl 
Anzhu në 29 shkurt 1272, i nxitur nga Papa formoi Regnum 
Albanie ( Mbretëria e Arbërisë). Durrësi mori tiparet e një 
qyteti-shtet dhe u kom pletua me katedrale të rëndësishme 
por ku më i rëndësishmi ishte universiteti i mirfilltë.21  
 Për t’u përmendur është dhe pjesmarrja e grupit të 
muzikantëve ( piffari) që jepnin shfaqje në raste solemne të 
vëllazërisë. Vëllazëria ishte e mbështetur  në statutet e 
organizatave vëllazërore.22     
 Kështu që qyteti i Durrësit, pikërisht në fazën kohore 
që ne po marrin në analizë, brenda shekullit të XII është në 
lulëzim të plotë njëlloj si qytetet përballë Adriatikut. Sot këto 
ndërtesa që përmenda më sipër janë të rrëzuara nga tërmetet 
që ka pësuar qyteti i Durrësit. Por dimë ‘’që fakti i të bërit 
poezi pa muzikë në universitetet italiane shpjegohet nga 
marrja e lirikës provenciale në ambjente të sofistikuara, 
intelektuale jo vetëm në rastin e oborrit frederikian, por edhe 
20 Një poezi popullore brenda një antologjie, pa muzikë – siç janë ato të Pasolin-
it – është një absurditet që shpjegohet vetëm në një civilizim në të cilin poezia e 
lartë dhe muzika janë divorcuar prej shtatë shekujsh që është një record botëror. 
Poemat e Homerit duhet të kenë pasur një shoqërim muzikal, siç e kanë këngët 
epike serbe, të studjuara nga Milman Parry që kërkonte të rigjente sekretin e 
epikës homerike. Lirika e romances ka lindur me muzikë në Provansë të shek. 
12. Eshtë vetëm në Itali, në oborrin e Frederikut të II- të që lirika provenziale 
u imitua pa muzikë. Ky qëndrim vazhdoi në Bolonjë e në Firence me Dolce Stil 
Nuovo ( Stili i ëmbël i ri). Po aty. f. 36 
21Hasan Ulqini: ‘’ Dhe Krisht dhe mëkatar’’ Durrës, 2006, f. 109. ‘’ Në doku-
menta të ndryshme të kohës flitet dhe për statutet e qytetit, origjinalet e të cilave 
ruheshin në një manastir françeskan. Vetë qyteti kishte ngritur ‘’Un fiorente 
Collegio’’ – një universitet të lulëzuar dhe profesorë të këtij universiteti jepnin 
herë pas herë mësime në universitetet  e Padovës dhe Bolonjës.
22 po aty, f. 112 



15

Daniel Arnaut

në Bolonjë, që do të thotë edhe në univeristetet të Fiorentinës 
që lulëzuan në një ambjent të zakonshëm dhe borgjez, por që 
janë të lidhura gjithashtu me universitetet dhe me shkencën 
latine, që bashkojnë intelektualët e rafinuar të aristokracisë 
me formim europian.’’  23    
 Në të vërtetë fenomeni i heqjes dorë nga muzika është 
pak a shumë i habitshëm qoftë edhe se ndërpritej një lloj 
trashigimnie. Zakonisht kjo trashigimni ishte një gjë që mund 
të transformohej  por jo të hiqej fare.  
 Ja si shprehet përsëri kritiku L.Renzi  për këtë problem 
interesant:        
 ‘’ Heqja e muzikës më duket një fakt tepër i stërhollë, 
sepse supozon se funksioni i saj nivelohet prej zërit, por edhe 
si pasojë në rrjedhën e kohës nga ‘’imagjinimi i zërit’’ që ajo 
ka në leximin e qetë. Në Provansën e Trovatorëve, në oborret 
gjermane ku lulëzuan Minnésanger, ambjenti ishte feudal, 
kultura nuk ishte e sofistikuar, si në ambjentet universitare, 
por ndryshe duhej të mbante një kontakt të gjallë me kulturën 
‘’ e zakonshme’’, popullore apo gojore.24  
 Me shumë interes është t’i rikthehemi edhe një herë 
poetit durrsak të shekullit të XII- të Isidor Mele. Poezia e 
dhënë me guxim nga studjuesi Anton Papleka dhe përkthyer 
nga dr. Moikom Zeqo, është një epitaf i poetit për vëllanë e 
tij, Kostandinin.25

23 Maria Corti. La felicita mentale. Nuove prospettive per Cavalkanti e Dante. 
Torino, 1983. F.6

24 Lorenzo Renzi, ‘’Come leggere la poesia’’, f. 36. Bolonja 1985.
25Epitafi i Kostandinit, në: Anton Papleka.’’ Poetë shqiptarë, Antologji e shek. 
XII-XIX –të’’ f.9, 10. 
    Megjithëse varret nuk kanë gojë, o shtegtar,

Si të kisha gojë unë varri do të flasë
Për hijen që rëndon këtu, te kryet e të ndjerit.
I vëllai fatkeq Isidori sypërlotur
 
I ve si kurorë gjithë dhimbjet e zemrës 
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  Duke i hedhur një sy kësaj poezie të veçantë dallon 
disa aspekte jetësore por edhe esencën e subjektit të poezisë. 
Duke i vendosur arsyetimet tona në tabllotë e shekullit të 
XII - të vemë re se ndodhet aty veç dashurisë për Krishtin 
edhe lirizmi, e ku ky lirizëm shprehet në jetën e Kostandinit.  
 Mirpo kjo poezi është një fakt më shumë se poezia e 
trashëguar gojarisht siç ndodh rëndom në folklorin e popujve 
të botës. Eshtë kjo arsyeja që më çoi për të studjur këtë poezi të 
shek. të XII –të për vetë rëndësinë e saj dokumentare. Prandaj 
i jap shumë të drejtë autorit Anton Papleka tek shkruan në 
parathënien e këtij libri që kam cituar, në Antologjinë 
e poetëve të shek. XII-XIX- të:     

Njeriut të dashur që dha shpirt duke vuajtur, 
Pastaj u shtri e u tret te dheu i zi.  
Për të ai gdhend disa fjalë te ky gur 
Ku prehet hija e vdektarit të dashur 
O shtegtar, dëgjo e mba mend ç’do të them: 
Ky vdektar kaloi një jetë të ndritur, 
Deri në fund jetoi pa asnjë njollë 
Dhe e pati emrin Kostandin Mele. 
Ky njeri qe nxënës që s’reshti së mësuari, 
Pati dinjitetin e mjeshtrit që njeh misterin e Zotit, 
Ndere të shumta e ndoqën njeri pas tjetrit, 
Deri sa u bë arkidiatër i Arbërisë. 
Në pleqëri u mbyll në manastir 
I rroi flokët majë kokës, jetoi me përkorje, 
U tret si qiriri dhe vdiq nga pleuriti, 
Tani prehet nën pllakën e këtij varri,  
Duke i lënë tërë miqtë në pikëllim e mall, 
Por mbi të gjithë të vëllanë e pangushëlluar, 
I cili ndodhet këtu plot zell e kujdes, 
Për ta paraqitur të ndjerin te këmbët e Zotit, 
Që i kthen përgjigje dhe ia fal mëkatet. 
Pike e vrer e ka zemrën vëllai fatkeq, 
Por virgjëresha e dëlirë, Mëma e Njeriut –Zot, 
E para, i përgjigjet thirrjes së ithtarit, 
Pranë saj janë Andrea e Nikolla Myrabiliti i ndritur, 
Në hieroren e shenjtë të prokletit Andrea 
Ruhet dhe figura e Teodor Stratilatit 
Që kryeson dhe drejton vëllazërinë e Krishtit, 
Tërë ato që i luten Krishtit njeridashës, 
Bashkë me të ndjerin kërkojmë t’ua falë mëkatet: 
Shpëtimtari e çon të ndjerin në vendin e lumnueshëm. 
Me këto fjalë e me këto figura që sheh 
Isidori të uron jetë më të mirë o shtegtar, 
Dhe lutet për shpëtimin e shpirtit të vet. 
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 ‘’Disa tekste të hershme, me të cilat hapet kjo 
antologji janë epitafe të gdhendura në mëkresa varresh, 
në kontekstin europian, edhe poezia suedeze fillon me 
runat, me tekstet runike.’’26           
 Për më tepër këto poezi janë ndeshur jo rrallë në 
mbishkrimet me vargje jo vetëm në varret e Durrësit të asaj 
kohe por edhe në godinat e ngritura atëherë (shek XII-XIII). Kjo 
vertëton  ekzistencën e një qyteti të zhvilluar. Një mbishkrim 
i tillë poetik tregon për ndërtimin e një kulle katërkëndëshe në 
Lagjen Stan të Durrësit. Fragmentet e mbishkrimit të skalitura 
në pllakë mermeri u morën nga ushtritë serbe që hynë në 
qytetin e Durrësit në nëntor të vitit 1912, dhe sot ndodhen në 
Muzeun Kombëtar të Beogradit. Kulla u ndërtua në vitin 1225 
nga Teodor Engjëll Komneni, si vazhdim i ndërtimeve dhe 
modernizimeve të kalasë së Durrësit. Kjo poezi- mbishkrim 
është përkthyer nga frëngjishtja nga libri i Leon Heuzey-it 
‘’Minion archeologique de Macedonie’’, f. 377, Paris 1876 dhe 
komentuar e botuar nga studjuesi durrsak Hasan Ulqini.27  
 Sipas këtyre poezive që ekzistonin në ato kohë del 
në pah dhe tendenca e Europës në vitet e shekujve XII- XIII- 
të. ‘’Rritja e qyteteve ishte veçse një aspekt i shpërthimit  të 
26 po aty, f.7
27Hasan Ulqini ‘’Grabitës të monumenteve’’ Shtëpia botuese ‘’8 nëntori’’, 
Tiranë, 1980, f.29
 
Mëso o soditës
Për atë që ngriti këtë kullë,  
 
Ndërtim i jashtëzakonshëm  
 
Admiro përsosmërinë e kontureve të saj   
 
Eshtë biri i një njeriu fatlum  
 
I Jan sebastakorit  
 
Lulja e fëmijve ështël Teodori  
 
I shumë madhi i ekspeditave  
 
Bir i fuqishëm i Dukas dhe i Komnenit  
 
Si Briteau i pathyeshëm nga armiqtë  
 
I palodhur në punët e ditëve dhe të luftës…
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ri të energjive dhe të zhvillimit që karakterizoi qytetërimin 
europian  në mesjetën e lartë( periudha midis viteve 1000-
1300). Praktikat e reja bujqësore, zhvillimi i tregëtisë dhe rritja 
e qyteteve- e gjithë kjo e shoqëruar me rritje të popullsisë – 
krijoi një shoqëri europiane të fuqishme. Udhëheqja e fortë e 
Papëve, e kombinuar me aspekte të reja të jetës fetare e bënë 
kishën katolike me prezencë fuqiplotë në çdo sferë të jetës. Një 
energji e re e shoqërisë europiane u evidentua me shpërthimin 
e aktivitetit intelektual dhe artistik. Kjo ringjallje intelektuale 
çoi drejt qendrave të reja të studimit në universitete dhe duke 
përdorur arsyen e zhvillimit të rrugëve të reja të mendimit në 
teologji. Mesjeta e lartë shfaqi një eksplozion të ndërtimeve 
në Europën mesjatare, si psh, katedralet gotike.’’ 28  
 Shkrimet kritike që kam bërë  për letërsinë, më kanë 
njohur me studjuesin dhe përkthyesin e Rablesë, Fotaq 
Andrea.       
  Ai me një farë mënyre është i mishëruar apo paraqitur 
në librin tim ‘’Tjetërlloj’’ me dy ese të fuqishme të tij lidhur 
me heroin Florimont të trajtuar nga Moikom Zeqo në librin 
e tij ‘’Grishja e Florimintit’’. Në këto ese Fotaq Andrea bën 
tre vërejtje të holla që prekin direkt dhe indirekt temën që po 
trajtoj në këtë studim. 

Vërejtja e parë.

…ndoshta e ke parë filmin e fundit’’Aleksandri i madh’’ të 
Oliver Ston…shumë herë në skenat e betejave të famshme, 
në hovet e gjeniut luftarak, muzika edhe pse shpërthyese, 
kish në sfond një polifoni të përpunuar e të habitshme, me 
melodiozitet sa epik dhe dramatik, dhe mua atëhere, më 

28 Jackson J. Spielvogël ‘’ Modern world history’’ f. 58, Ilinois 1999. 
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ngrihej qimja e parakrahut përpjetë e mishi më pupurrizohej 
në krejt trupin i përpirë nga skenat madhështore.29

Vërejtja e dytë.

…në fund të fundit, a nuk flisnin në korespondencën e tyre  
De Rada dhe nobelisti i dytë francez, poeti dhe filologu i 
famshëm Mistrali (që i dedikoi një shkrim rilindasit tonë) për 
një lidhje të ngushtë të gjuhës shqipe me gjuhën provensale 
( oke)?30

Vërejtja e tretë.

…Kolë Luka, të cilin edhe unë e kam njohur dhe ja njoh 
meritën e shkëlqyer që dha eposin tonë në frëngjisht dhe 
qëmtoi topologjinë shqiptare në këngët e Rolanit…31

  Nëse vërejtja e parë është indirekte dhe e përgjithshme, 
për mendimin tim nuk do lenë pa u vënë re, apo pa e patur 
në inventarin e studimit, si të thuash. Vërejtja e dytë dhe 
e tretë lidhen drejt për së drejti me thelbin e studimit tim. 
Daniel Arnaut është pjesë përbërëse e gjuhës provanse por 
që paska dhe ngjashmëri me gjuhën shqipe. Atëhere lavjerësi 
lëkundës e çon Daniel Arnautin nga shqipja në gjuhën 
provansale, oksitanishte, dhe e kundërta. Zanat i bardëve! 
 Kjo vërejtje e Fotaq Andreas do të jetë ndoshta një 
nga pikat e forta të studimit tim për poezinë e shek. XII-

29 Fatmir Minguli. ‘’Tjetërlloj’’ f.60, 61, Tiranë, 2005
30 Po aty, f. 68 
31 Po aty, f. 67
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XIII-të në trevat e Ballkanit dhe të Mesdheut.  Vërejtja 
e tretë qëndron midis së parës dhe të dytës për nga afërsia 
me studimin tim. Të gjesh topologji shqiptare në këngët 
e famshme të Rolandit që janë krahasuar kaq shumë në 
Eposin e Kreshnikëve, është njëlloj sikur të gjesh Danielin 
shqiptar në brigjet e Marsejës  apo diku tjetër në Provansë. 
 Këto tre vërejtje janë si  tre llampa të vogla në një 
errësirë tuneli, por si të vogla që janë, ndrisin pak, por s’ka gjë. 
 Le të shikojmë një aspekt tjetër ndonëse me një 
karakter shumë më të zgjeruar dhe shumëpërfshirës por 
jemi gjithmonë nën metodën tentuese të  të ngjashmeve. 
 Po të shohësh historinë e folklorit shqiptar gjen 
se muzika u shfaq shumë herët në vende të ndryshme 
sipas disa ligjësive. Sipas studjuesit të muzikës dr. Sokol 
Shupo sistemi pentatonik* si fryma e parë muzikale ishte 
‘’mjaft i përhapur në Ballkan, shfaqet njëkohësisht edhe 
në Lindjen e Largme, si në Kinë etj dhe te indigjenët e 
Amerikës. Këtë përhapje kaq të shpërndarë në të cilat sistemi 
identifikohet si i njejtë pavarësisht nga dallimet që i përkasin 
kryesisht anës stilistike, të bëjnë të mendosh se sistemet 
melodike janë frut i zhvillimit të ndërgjegjes njerëzore.32 
 Ajo që na intereson më shumë se sa gjeografia e 
shpërndarjes është dhe një fakt teknik që na hap një horizont 
tjetër për studimin tonë. Eshtë fjala se të kënduarit monodik siç 
e kam  përmendur në shënimet mbi ‘’Ars nova‘’ është një fakt se 

*Pentatonik- sistem melodik i dallueshëm nga tre sisteme të tjera, sistemet 
melodike dallohen nga ligjësitë thelbësore që rregullojnë mardhëniet e tingujve 
brenda veprave muzikore. Sipas Danielon A.Traite ‘’do musicologie comparee’’, 
Paris, Ed. Hermann, 1959 f. 29 (Cituar në librin’’ Sokol Shupo, Folklori muzikor 
shqiptar’’, Tiranë 2002 botim i II – të f.4)
32 Sokol Shupo, ‘’Folklori muzikor shqiptar’’ Tiranë 2002, botim i II- të. f.4  
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në shek. e XII – të, ka patur shumë shembuj të muzikës monodike 
që është   të kënduarit me një zë ose shumë zëra në unison.   
 Dhe për më tepër, siç thekson përsëri dr. Sokol Shupo: 
‘’po aq qartë, kjo dukuri, (këndimi monodik - F.M.) dallohet 
edhe në zërin e parë të këngës polifonike labe, si dhe dy zërat 
e parë të këngëve polifonike toske me alternim të gjërë.33 
Pa dashur të komplikoj çështjen me probleme teknike të të 
kënduarit polifonik, sonetik apo tjetër lloj forme, mendoj të 
rendis disa aspekte teorike të ‘’plotësimit të vargut poetik’’ 
Ky term teknik muzikor i  jep krahë  studimit për të kuptuar 
zhdërvjelltësinë e formimit të poezisë si tekste këngësh    në 
folklorin shqiptar, në muzikën e trashëguar. Shpjegimet e 
dhëna nga dr. Sokol Shupo  japin dritë teknikisht për këtë 
aspekt poetiko-formues. Plotësimi i vargut poetik34 në 
folklorin muzikor shqiptar është një lidhje e direktshme 
me punën e poetit, qoftë individ si poet, qoftë si këngëtar 
popullor, rapsod. Unë do ta quaja si një aftësi masive e të 
bërit poezi nga poetët e veçantë dhe poetët rapsodë, bardë.  
 Eshtë dhe një fakt tjetër që të habit, ai i poetit 
amerikan Ezra Pound. Ky njeri veç aktiviteteve të shumta 
në krijimtarinë e tij është marrë seriozisht me romancën 

 33Po aty, f.13
34’’plotësim i vargut poetik’’Me ‘’plotësim të vargut poetik’’ kuptojmë të gjitha 
format që e përshtasin vargun mbi një seri tjetër metrike, e cila shpesh nuk përkon 
me përmasat e tij. Këto forma dhe proçese shpesh janë të natyrës fonetike dhe 
kanë të bëjnë me gjuhën e përditshme, por këtu po aq shpesh, shkas për lindjen 
e tyre bëhet melodia. Dallojmë dy lloj formash të plotësimit të series metrike, 
liritë poetike plotësimi rrokësor i vargut) dhe plotësimi në trup të fjalës (plotësimi 
leksikor i vargut).
Në Sokol Shupo’’ Folklori muzikor shqiptar’’ Tiranë 2002, botim i II –të, f.507
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e për më tepër me letërsinë e poetëve provensialë..35 
Ka botuar gjithashtu një libër me titullin tërheqës 
‘’Provenca’’. Kur ka jetuar në Londër ka patur një aktivitet 
të ngjeshur ku impenjimet kryesore ndaheshin midis 
konferencave për letërsinë e romancës, publikimin e eseve 
kritike dhe lirike. Për më tepër po jap të dhëna konkrete për 
veprimtarinë e tij teorike.36      
 Atëhere duhet të marrim në konsideratë shkrimet 
e Moikom Zeqos për ndikimin e Daniel Arnaut tek Ezra 
Pound?       
 ‘’Për këtë Arnaut Daniel, Pound imitoi Danten37 
duke e ditur interesin e madh të Poundit për Kantinantis 
dhe letërsinë kineze ia vlen të shohësh me kujdes parabolën 
e Moikomit po në librin ‘’Perëndia I’’:    
 ‘’Askush s’mund të thotë, që emri Arnaut do 
të qe një lidhje e pakuptimtë, një grindje surealiste 
për aleancën doktrinore midis Shqipërisë së vogël dhe 
Kinës gjigante…38       
 Por duke e lënë këtë paragraf në nivelin  e 
parabolës, ja vlen të merremi me të kundërtën e parabolës 
35Pietro Buonfiglioli, Marzio Marzaduri. ‘’La lingua della cultura’’ Bologna 1977, f. 1196, 1197 
36 Po aty, f. 1196 Midis botimeve të artikujve për poezinë, mbi muzikën, mbi 
artin etj, ai organizonte ekspozita pikture dhe përkthente letërsi nga kinezshja. 
Pound gjente kohë që në Londër të botonte poezi si ‘’Lustra’’ 1916, dhe ‘’Hugh 
Selwyn Manberley’’, 1920. Por rezultati më i lartë i periudhës londineze është ai 
që u influencua nga Yeats, Browing dhe nga letërsia e lirikëve provensialë, nga 
poetët kinezë, dhe të italianëve të Stilit të Ri (stil Nuovo). Në fund të vitit 1968 
ai realizoi veprën e tij më të madhe, korpusin me emrin sinjifikativ ‘’ Cantos’’. 
Pavarësisht jetës së turbullt që kaloi më vonë, Ezra Pound u bë me poezinë e tij 
vendimtar për zhvillimin e gjithë poezisë bashkëkohore. 
 
37 Moikom Zeqo. ‘’Perëndia I’’ Tiranë 2008, f. 305
38 Po aty, f. 306
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që është sistemi konkret, bazamenti nga ku ka kondesuar kjo 
parabolë.        
 Ekzistojnë lidhje muzikore midis Shqipërisë 
dhe Kinës, sipas studimit muzikor që përmenda më lart. 
Ekzistojnë lidhje midis studimeve të Ezra Poundit për 
provensialët dhe për kinezët, lidhje për të cilat Ezra Pound 
ka dhënë raporte të sakta. A mos vallë dhe haiku, por 
edhe tercinat, është i lidhur me këto raporte? Dantja i bëri 
tercinat e tij të cilat nuk ishin tjetër gjë veçse forma më e 
afërt e haikut kur dihet se haiku lindi nga zenbudizmi kinez? 
 E përse ndërtuesi i parabolës së mësipërme, Moikom 
Zeqo bëri një libër me haiku, por që i quajti tercina në 
librin ‘’Tercinat e pas vdekjes të Dantes japonez’’, botuar 
në Tiranë në vitin 1999?     
 E të mos harrojmë se muzika në Provansë shoqëronte 
poezitë. Pra paralelizmi i përputhjeve të muzikës kineze 
me atë të Ballkanit ekziston. Por ekziston dhe paralelizmi i 
përputhjeve poetike. Për të mbyllur si të thuash brenda sistemit 
kartezian këto hamëndje që s’më duken si të tilla, shënojmë se 
Ezra Pound ka ndjekur me pasion Danten, pas Daniel Arnautit.  
 Duhet patur parasysh që gjatë studimit duhet 
qëndruar pak a shumë skeptik ndaj të dhënave të ndryshme. 
Kështu psh. duhet vrejtur fakti se letërsia që në mesjetë për 
një kohë të gjatë ishte pronë e klerit dhe eruditëve të cilët 
inspiroheshin nga letërsia antike greke dhe latine. Vetëm 
në vitin 842 gjuhët romane u njohën zyrtarisht, ndonëse 
shkrimet e para në frëngjisht lindin në shek. e XII – të siç 
është shkrimi ‘’La vie de Saint Alexis’’- Jeta e Shën Aleksit. 
 Po kështu reth shek. të XI –të lindi literatura franceze 
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profane si në Francën e Veriut ( terre de langue d’oil), në Francën 
e Mesme ( du Midi terre de langue d’oc) si dhe në Francën e 
Jugut ( Provansë) ku lindi ‘’poesie lirique des trubadours.’’39 
 Duke ndjekur fijen e kërkimit tonë në lëmshin e shek. 
të XII - të duhet ditur se kontaktet e Shqipërisë (Arbërisë) në 
atë kohë ishin kryesisht me Italinë ( në radhë të parë me Pulian, 
Ankonën dhe veçanarisht me Venecian dhe me Republikën e 
Amalfit. Këto mardhënie, në një farë mënyre kanë lënë dhe 
shumë fosile edhe përsa i përket kontakteve letrare të asaj 
kohe, që sigurisht lidhen edhe me veprimet e Karl d’Anzhu i 
cili krijoi ‘’Regnum Albaniae  si mbretëri e parë në gadishullin 
e Ballkanit (sipas studjuesit rumun Nicolae Jorga). Ndoshta 
këtu duhet parë dhe shkaku i përputhjeve në aspektet e jetës 
letrare dhe gjuhësore që unë kam përmendur më sipër sipas 
studimeve dhe vrejtjeve të Fotaq Andreas. Eshtë krijuar 
kështu ajo kategori që për gjithë Mesdheun quhet ‘’Lingua 
France’’, në kuptimin e gjërë të saj si një gjuhë e lirë dhe 
e përbashkët. Një nga trubadurët që përmendet nga Dantja 
është dhe Bertrand de Born, ( kënga XXVII, vargu 134, Ferri 
dhe kënga XXIX, vargu 29, Ferri).

 
39 Për të qartësuar  më tepër problemet specifike të Provansës le të shohim 
historinë e shkurtër të trubadurëve:‘’ Trubadurët e pare janë me origjinë nga 
Puatje-ja ( Poitiers) ndër të cilët Guillamue IX Cercamon, Rudel est Bordelin, 
Bertrand de Born dhe Bertrand de Ventadour.
Provansa ka njohur gjithashtu poet; si Raimbaut d’ Orange, Barral des Beause, 
Folquet de Marseille, Raimbaut de Vaqueiras, etj.

Ndërsa në shek. XIII –të, poezia mori një drejtim të ri e kryesisht Marie de 
Champagne, Colin Muset (fundi i shek. të XIII –të), Rutebeng ( 1242- 1280). Ishte 
poezia e trubadurëve që frymëzoi ‘’ Vita nuova’’ të Dantes dhe më pas në poezitë 
e Petrarkës. Çuditërisht ndodhi që këto vepra të tilla influencuan në rilindjen 
francize(La Renaisenca).’’ - Sipas dorëshkrimit të Hasan Ulqinit, Durrës, 2009.) 
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            E perché tu di me novella porti,

  Sappi ch’ io son Bertram dal Bornio, quelli          
   Che diedi al re giovane i ma confrondi.*

 *Përkthimi në shqip:
 Dhe përse më sjell lajme? 
 Dije se unë jam Bertram dal Bornio, ata 
 Ajo që i dhashë mbretit të ri, por krahasova. 

 Për Daniel Arnaut po jap paraprakisht këto të 
dhëna: ‘’Ka lindur para 1140 në Kështjellën e Hautefort në 
viskontenë e Perigord. Kishte karakter luftarak siç e kanë 
përshkruar biografët e tij, por që e tregojnë dhe poezitë e tij. 
Dante e lavdëron atë si një nga rimuesit më të mirë  të kohës 
së tij si dhe një njeri i lirë, liberal, që nuk i do pasuritë për të 
blerë gjëra perfekte siç janë zemrat e njerëzve  me vlera.’’40   
  Një trovator provincial i përmendur nga Dante 
është dhe Folquet de Marseille, ose ndryshe Folchetto De 
Marsiglia në emër të italianizuar në këngën  IX, 37,67, 74, 
94, te Parajsa. Njihet dhe me emrin Folco dhe konsiderohet 
si ‘’luculenta’’, një mbiemër që ngjan me ‘’i dashur’’, ose 
’’i çmueshëm’’. Me këtë poet lidhet edhe fakti që ai ka qenë 
një nga trubadurët më të shquar provencialë dhe me një 
shpirt të madh. Më vonë i shërbeu me zell San Domenico-s. 
Ishte peshkop i Tuluzës dhe vdiq në vitin 1231.41  
  Eshtë pak i pakuptueshëm një fakt që ndeshet në 
literaturën kritike dhe atë shkollore universitare për historinë 

40  Dante Aligeri. ‘’La divina Commedia’’ Torino 1922, f. 288
41 Po aty, f. 780 
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e letërsisë. Flitet për historikun e sonetit pa u marrë parasysh 
paraardhja apo periudhat fillestare. Në librin ‘’Fjala poetike, 
kuti e Pandorës’’ të dr. Koçi Petritit, paraqitet si sonetieri 
më i hershëm italiani Guittone D’Arezzo dhe pastaj kalon te 
Petrarka në vitin 1327 dhe pas Petrarkës ai vendos francezin 
Pierre de Ronsard. Unë kam interesin që të diskutoj sonetin 
si pjesë aktive të poezisë  si dhe për pasojë historinë e 
poezisë, gjithmonë brenda kuadrit  të historisë së letërsisë 
botërore në tërësi dhe europiane apo amerikane në veçanti. 
Në librin e mësipërm soneti konsiderohet të jetë në fillimet 
e veta si  i krijuar për t‘ u shoqëruar  me mandolinë. 42  
 Në se është kështu, bie poshtë idea e shprehur 
më parë në këtë studim lidhur me mënjanimin, veçimin 
e muzikës nga poezia. Me qenëse po diskutojmë për 
sonetin në vitin 1327, afërsisht mund të themi atëhere  
se muzika romancë e ardhur nga Provanca, në Itali 
ka mbritur rreth viteve 1200, gati njëqind vjet më parë!  
 Kam përshtypjen se romanca provensiale me 
sonetin e patriotizuar si italian janë shumë afër me njeri 
tjetrin. Mendoj se këtu duhet diskutuar  vepra e Ruggiero 
Apuliese përpara se të flitet për Guittone D’ Arezzo.43  
42 Dr. Koçi Petriti ‘’Fjala poetike, kuti e Pandorës’’, Tiranë 2008, f. 160. 
43 Guittone d’Arezzo, citohet nga Dantja në ‘’Komedinë hyjnore’’ në këngën 
XXIV, 56, Purgatori, kënga XXVI, 124, Purgatori. Eshtë shkrimtar i rimave për 
dashurinë si fillim, më vonë e ktheu në doctrine, i trëndafiltë dhe i mundishëm, 
por jo i liruar për nga forca dhe lutjet. Ishte poeti më i njohur toskanez para-
dantesk. Eshtë dhe  Guido di Viva Aretino, i cili pasi shkruajti vjersha u fut në 
‘’Frati Godenti’’, me argumenta politikë dhe morale. I errët dhe hermetic por jo 
pa vlerë dhe jo pa origjinalitet. Ka lindur në 1220. Ka pasur shumë ndjekës deri 
te Guido Cavalcanti dhe Dante. 
Tek ‘’Dante Alighieri - La divina commedia – Torino, 1922, f. 593, 619

*’’gjuha e nënës’’ në këtë rast ka kuptimin e gjuhës volgare që mësojmë nga gjuha 
e nënës, ndërsa latinishtja merret, mësohet nga mjeshtrit, mësuesit me anë të 
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 Siç shënohet në veprën e Dantes, Fra Guittone ishte 
shkrimtar dhe nuk përmendet si sonetier, veçse në fillim 
ka bërë vjersha dashurie. Ndoshta ka ndihmuar të lidhen 
më shumë poetët e Jugut të Italisë të ndikuar shumë nga 
periudha e Karl d’ Anzhusë, nënkuptohet dhe ndikimi i 
provensialëve, domethënë i trubadurëve. Pasi kaluam këtë 
radhë poetësh të ndyshëm, rezulton se poeti më i preferuar i 
Dante Aligerit është patjetër poeti provensial Arnaut Daniel, 
për të cilin, Danten, ai është ‘’shpirti i ri’’ dhe që poeti tjetër 
italian Guinizelli kishte thënë më parë duke e theksuar se ‘’ 
ai ishte më i miri mjeshtër i të folurës në gjuhën e nënës’’.* 
 I ftuar nga Dante për t’i paraqitur dëshirat e tij ai në 
gjuhën provenciale që Dantja e nderon këtu, duke futur një 
ese44 në poemën e tij, i lutet që të kujtohet në momentet e lutjes 

gramatikës. (Tek ‘’Dante Alighieri - La divina commedia – Torino, 1922, f. 620 )
 44Teksti i esesë në gjuhën provanse është:

140 Tan m’abellis vostre cortes deman

141 Qu’ieu no  me puese, ni- m voill a vos cabrire

142 Jeu sui Arnaut, que plor e vau cantani

143 Consiros vei la passada floor,

144 E vei juasen la jorn, qu’ esper, denan

145 Ara vos prec, per aquella valor

146 Que vos guida al sam de l’ escalina

147 Sovenha vos a temps de ma dolor!

Ja dhe version shqip i përkthyer nga italishtja sipas komentuesit të ‘’Komedisë 

Hyjnore’’, Carlo Steiner:

140 Shumë më pëlqen pyetja juaj e njerëzishme. 

141 Sa që unë nuk mund të fshihem nga ju
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për të. Arnaut Daniel (në italisht njihet Arnaldo Daniello) 
lulëzoi në gjysmën e dytë të shekullit të XII – të dhe pëlqehej 
për rimat e çmueshme dhe konstruktet e vështira. Në shkrimet 
e tyre shprehen antitezat e dhimbjes dhe të gëzimit të këtyre 
shpirtrave që të tronditur nxitojnë të shijojnë ditën e çlirimit. 
Gjithashtu i ka kënduar dhe grykësve të cilët i kanë pëlqyer 
vazhdimisht Dantes e që i ka vendosur edhe në këngë të 
tjera të ‘’Komedisë Hyjnore’’- Purgatori. Në  veprën e tij, 
Dante huazon shpesh nga poezia e Arnautit dhe e nderon atë 
duke e përjetësuar si dhe disa poetë të tjerë provencialë.   
 Nga studimet e arbëreshit Vinçenso Dorsa (1823- 
1885) gjejmë shumë pohime interesante ku bëhen të ditura 
damarë të gjenezës poetike të popullit shqiptar. Ai e ndan në 
dy periudha këtë gjenezë.

1.Në poezi të periudhës bizantine   
2.Në poezi të periudhës së Skënderbeut.

 Duke folur për periudhën e parë të poezisë së 
shqiptarëve ai thotë:       

142 Unë jam Arnaldo** që ecë duke qarë e duke kënduar

143 Me trishtim kujtoj budallallëqet e kaluara

144 Por shoh të shkëlqejë me gaz para meje ditë që shpresoj

145 Tani ju lutem për këtë fuqi

146 Që ju çon në majë të shkallëve

147 Kujtojini me kohë vuajtjet e mia.

(** Arnaldo- Arnaut Daniel) 
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 ‘’Kjo epokë e poezisë së shqiptarëve është për 
ata siç ishte për grekërit ajo që parapriu Solonin, për 
romanët periudha e imitimit grek, për arabët kohërat e 
Muhametit, për kaledonët koha e Osionit:’’ 45  
 Pavarësisht se studjuesi Nasho Jorgaqi thotë për këto 
krahasime se janë të diskutueshme,46 unë mendoj se ndoshta 
këtu gjendet dhe çelësi kryesor  i portës së madhe ku hymë 
në dhomat e poezisë së njohur dhe të panjohur së Shqipërisë 
së atëhershme, dmth. shumë kohë para Skënderbeut. Dhe 
si për të përforcuar më tej idenë e tij krahasuese, Vinçenso 
Dorsa bën dhe një përngjasim midis poezive të Osionit 
të poetit skocez Makferson dhe këngëve të De Radës. Por 
edhe më tej, duke studjuar pak a shumë jetën dhe veprën 
e Dora d’ Istrias (Elena Gjika) gjejmë se ajo përkrah 
pikërisht Vinçenso Dorsën  tek thotë se: ‘’… Zoti Dorsa, 
që ka mbledhur me kaq kujdes dhe ka diskutuar me kaq  
mprehtësi traditat popullore të bashkëatdhetarëve të tij…’’47 
 Ia vlen të përmendim edhe një mendim tjetër të Dora 
d’ Istrias për ngjashmëritë e zakoneve të shqiptarëve me 
ato të gjermanëve. Nëpërmjet një vepre të botuar në 1847 
nga Anxhelo Maçi ajo pohon këtë ngjashmëri që edhe e 
konkretizon me shembuj të ndryshëm.48

45 Nasho Jorgaqi.’’Antologji e mendimit estetik shqiptar, 1504-1944’’ f. 86. 
46Po aty, f. 86 
47Po aty, f. 126
48Po aty, f. 128
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Pjesa II 
Arbëria dhe Oksitanët
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 Arbëria dhe Oksitanët

 Në kërkim të gjenezës së poezisë shqipe të shek. të 
XII –të mendoj se ia vlen edhe një fakt i qëmtuar në Bibël, 
në periudhën kur Shën Pali mori rrugët e Ilirikut për të 
përhapur idetë e Krishtit. Pali dhe Silasi udhëtuan në Filipi 
dhe në Greqinë e Veriut, duke menduar se Greqia e Veriut 
ishte e intersektuar me tokat shqiptare të Çamërisë dhe më 
gjërë, i mëshoj këtij fakti tepër interesant që jepet në veprat 
e Apostujve në kapitullin XVI-të, ku thuhet shprehimisht: 
 ‘’Aty nga mesnata Pali dhe Sila po luteshin dhe 
i këndonin himne Perëndisë dhe të burgosurit dëgjonin’’ 
16, 16 - 25. Pikërisht këtë të dhënë biblike një autore si 
Ura Miller  e konsideron si koncertin e parë të shenjtë që 
është dhënë në Europë.49     
 Dhe kënga dhe muzika ishin bashkë  në tokën 
e Ilirisë, duke u shfaqur publikisht dhe dëgjuesit e parë 
ishin të burgosurit të cilët s’kishin dëgjuar ndonjëherë 
këngë të tilla…50     
 Duke ndjekur linjën e ‘’fakteve kokëfortë’’dhe duke 
hedhur poshtë në mënyrë relative ‘’teorinë e rastësive’’, 
mendoj se kjo zonë, Iliria e Jugut ka qenë e pllenuar me 
49Ura Miller, Deborah Hoerner, ‘’101 tregime të zgjedhura nga Bibla’’,f. 207 
Berlin, Ohio, 1999
50Po aty, f.207 
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dhuntitë e këngës, poezisë dhe muzikës në përgjithësi. Sipas 
dokumenteve të deritanishme, natyrisht ato që më kanë rënë 
në dorë, del se shtrirja dhe gjykimi i letërsisë gjatë shekullit 
të XII-të por ndoshta edhe në fund të shek. të XIV- të është 
gjërësisht i përhapur dhe vetvetiu i bollshëm për t’u diskutuar 
dhe reflektuar shkencërisht. Teritoret e Ballkanit dhe të 
Europës, megjithëse të ndarë nga njeri tjetri, i bashkon i njejti 
konceptim poetik, në fund të fundit dy ishin gjuhët e kulturës: 
latinishtja dhe greqishtja. ‘’Volgari linguae’’ ishin në fillimet 
e veta ( si gjuha shqipe, italiane dhe franceze.)   
 Dhimitër Shuteriqi në librin e tij monografik 
‘’Naim Frashëri’’ citon Samiun e madh duke përmendur që 
ai: -  në ‘’Fjalorin Enciklopedik’’ të tij, pohon se shqipja 
shkruhej që nga shekulli i XIV –të. Se nga e ka nxjerrë 
ai këtë të dhënë, që është e saktë nuk e dimë.51  
 Në këtë libër Naimi sillet rreth idesë së një 
shqipeje të shkruar përpara pushtimit osman ose e thënë 
ndryshe, osmanët shkatërruan një kulturë më të vjetër 
në shqipen e shkruar, sepse ‘’shqipja e shkruar nuk filloi 
gjatë pushtimit Osman, sikundër dihej gjatë atëhere.52  
 Por më interesantja është idea e Dhimitër 
Shuteriqit për shkrimin e shqipes të mundshme edhe 
përpara kohës së Skënderbeut. Dhimitër Shuteriqi është 
ndër të paktit shkencëtarë që pohon kulturën me nivel 
europian të Skënderbeut dhe oborrtarëve të tij.53  
51  Dhimitër Shuteriqi, ‘’Naim Frashëri’’, Tiranë 1982, f. 24 
52 Po aty, f. 24 
53 Po aty, f.25 ‘’Sidoqoftë, që herët, shqiptarët ishin të interesuar për origjinën e 
tyre si një nga popujt më të hershëm të Europës, ndofta më i hershmi në Ballkan. 
Kështu ata ishin të bindur edhe për lashtësinë e kulturës së tyre, të kishte qenë 
shkruar apo jo më herët fort gjuha shqipe. Për këto mjaft të kujtojmë veprat e 
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 Në veprën e Zef Jubanit ‘’Përmbledhje kangësh 
popullore dhe rapsodi poemash shqiptare’’(1871), 
bëhet mbyllja me një mendim të bukur mbi traditën 
muzikore në Shqipninë e lashtë.54    
 Në këtë vepër që analizon Jup Kastrati flitet ndoshta 
për magjinë e krijimit të poezisë dhe të muzikës së lashtë 
shqiptare. Nga ky tekst po riprodhoj këtë pjesë.55    
 Eshtë i padyshimtë interesi që ngjallin libra të për-
piluar nga Jup Kastrati që në vitin 1963. Në librin e tij mbi 
Zef Jubanin rëndësi ka analiza e veprës së tij, ‘’Përmbledhje 
kangësh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare (1871). Eshtë 
për t’u theksuar se kjo vepër ka qenë botuar italisht me titullin 

Marin Barletit (1504-10) dhe përpara tij, letrën ‘’krenare që Skënderbeu i dër-
gonte princit të Tarantos në 1461, letër e cituar nga historianët, e pakta që nga 
shek. XVIII. Duke njohur popullin e vet si pasardhës i epiriotëve të dikurshëm 
duke i dhënë vehtes emrin ‘’epiriot’’, kaq sa edhe arbëresh, udhëheqësi i madh 
fliste dhe për ‘’kronikat tënat’’ që i vërtetonin pohimet e tij. Si njeri i kohës së 
Rilindjes Europiane, Gjergj Kastrioti me ato kronika kuptonte më me siguri, 
veprat e kalsikëve grekë dhe latinë në mos dhe shkrime shqipe. Shqiptarët nuk 
injoronin se ç’ishte shkruar për pellazgët, të cilat i vështronin si stërgjyshër të 
tyre. Ilirët, epiriotët e maqedonasit e qëmotit ata i vështronin si degë të një trun-
gu, bij të pellazgëve. Pellazgët, Homeri i kishte quajtur ‘’hyjnorë’’.  
   
54Jup Kastrati, ‘’Figura të ndritura të rilindjes kombëtare’’ Shkodër, 1963, f.67 
55 po aty, f.67‘’S’ka dyshim, pra se shqiptarët, në përgjithësi, janë të paisun me 
ndjenjën e muzës dhe të melodisë. Filozofët tanë të vjetër zbuluen ekzistencën 
e kësaj dhe prandaj i shuguruen( kushtuen) zotit të muzikës, qytetin e Pojanit, 
tash të rrënuem mbi brigjet e Adriatikut dhe e ngritën për të qenë  si mësim e si 
model për kombin e vet dhe për popujt e huej. Banorët e atyre vendeve mbajnë 
ende sot emrin ‘’myzeqarë’’ që don me thanë ‘’ gjind të primun ndaj muzikës’’ 
dhe që edhe tashti i përgjigjen me fakt këtij atributi tradicional. Kur shpirti i 
tyne tronditet nga misticizmi i muzikës, shihen si të dejun dhe të lëkundun deri 
në jerm(ekstazë) dhe atëhere shifet çasti me të cilin improvizojnë kangë simbas 
shijes kombëtare, me koncepte të madhnueshme dhe të jashtëzakonshme, tue ua 
përshtatë melodinë e ambël dhe prekse në mënyrë origjinale. Në këtë vështrim, 
kangët e Shqipnisë së Mesme ose të krahinave të Myzeqesë janë ma të mirat e 
ma të kërkuemet e vendit, që kanë mundsi të ndijnë kënaqësi nga tingulli i mel-
odishëm i këngëve të udhëheqësve të vet, i rregullojnë hapat e tyne në të ecun, 
sipas mbresës pak a shumë të fortë që ndijnë prandaj janë shumë të përmendun. 
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‘’Raccolta di canti popolari e rapsodie di poemi albanesi’’ 
në botimin e Trieste Tipografie del Lloyd austriaco, 1871. 
Në  shkrimet  e Zef Jubanit për emrin origjinal të Myzeqesë 
epet dhe arsyetimi i tij por në një takim me Moikom Zeqon, 
lidhur me këtë mendim, ai shprehet kundër. Ai e shpjegon 
prejardhjen e emrit ‘’Myzeqe’’ nga emri i fisit të Muzakjave.  
 Unë vihem në mes të këtyre dy ideve por nuk e di 
përse i jap të drejtë Zef Jubanit, sepse është e vetmja dhe 
e mundshmja, është emrimi më i hershëm ‘’muzikë’’ 
dhe më pas mund të jetë ‘’muzakaj’’. Vetë Moikomi në 
librin kompjuterik, ‘’Kulti gnostik i Aparkeas - Abraksas’’ 
thekson se ‘’nuk janë mitet që e bëjnë poezinë, por është 
poezia që mund t’i konceptojë mitet’’. 56    
 Eshtë shumë  interesante nga ana studimore puna e 
Zef Jubanit si folklorist. Ai ka grumbulluar një seri këngësh 
popullore dhe rapsodi shqiptare. Ato u prishën nga përmbytja 
që ndodhi në Shkodër në 13 kallnuer 1866 që mezi i mblodhi 
dhe ia dha H. Hecquardit. Ai nxjerr konkluzione të forta lidhur 
me këto këngë:’’ Prej fisnikërisë së konceptit të këngëve 
këtu të përshkueme, që nga ma të vjetrat e deri ma të rejat, 
mundet me u dhanë një gjykim mbi natyrën dhe karakterin e 
popullit shqiptar dhe mbi ndryshimet e ndodhuna në fazat e 
ndryshme të tij të shekujve të kaluem deri sot, e me nxjerrë 
prej stilit energjitik të tyre, shprehjen e ndjesisë së pasun 
me vepra simbolike e të fuqishme, që s’asht lehtë të gjinden 
as ndër kombe të tjera ma të përparueme në qytetnim.57  

56 Moikom Zeqo, ‘’Kulti gnostik i Aparkeas Abraksas’’, Tiranë 2009, f.10.  
57Jup Kastarti,’’Figura të ndritura të rilindjes kombëtare’’, Shkodër, 1963, f.23
 



37

Daniel Arnaut

 Në gazetën ‘’Shekulli’’ të datës 18 shtator 2009, 
gjejmë një sqarim mbi emrin ‘’Shqiptar’’ sipas një pyetje nga 
një lexues. Përgjigja është kjo:    
 ‘’Emri ynë kombëtar ka qenë ‘’arbër’’, ‘’arbëresh’’, 
prej nga vetë vendi quhej Arbëri ose Arbani, ky emërtim 
dëshmohet që në shek. e II –të nga gjeografi grek Ptolemeu.  
Ndryshimi i emrit në formën që ka sot, ‘’shqiptar’’, ka ardhur 
në kushtet e reja historike gjatë shek të VI-të. Nuk ka qenë një 
proçes i menjëhershëm. Në materialet enciklopedike shqip 
thuhet  që ‘’zëvendësimi’’ me emrat e sotëm ‘’shqiptar’’ dhe 
‘’Shqipëri’’ ka ndodhur për gjatë dy shekujve, nga shek, XVI 
në shek. XVII. Termat  ‘’shqiptar’’ dhe ‘’Shqipëri’’ lidhen me 
gjuhën shqipe, pra e kanë zanafillën dhe rrënjën te gjuha që 
flasim. Të dhënat e tërthorta dëshmojnë se shqipja është shkruar 
që në shekujt e XII- XIV, ndërsa dokumenti i parë i njohur 
zyrtarisht si shqip është i vitit 1462. Ka dhe një shpjegim për 
termin ‘’arnaud’’. Ky term përdorej dikur nga turqit si sinonim 
i ushtarit me pagesë ( ose të krishterë) që luftonte në radhët e 
ushtrisë osmane.’’Arnaud’’ rrjedh nga gjermanishtja e vjetër, 
(teutonishtja) dhe në shqip merr kuptimin ‘’kryeshqiponjë’’. 
Ka gjasa që emri ‘’shqiptar’’ të mos jetë tjetër, veçse një 
‘’kalk’’, një përkthim i përpiktë i gjermanishtes ‘’arnaud’’.    
Në burimet turke dhe ato veneciane të shek. XVII –të që 
bëjnë fjalë rreth fushatave turke në Ballkan vihen re dhe 
shprehje  të tilla si ‘’arnautë dhe arnautë- shqiptarë’’. Kjo 
lë të kuptohet se shprehja ‘’arnaud’’ sapo kishte filluar të 
‘’shqiptarizohej’’. Profesor Eqerem Çabej thotë se ‘’dalja 
fitues i emrit ‘’shqiptar’’ ndaj atij ‘’arbër’’ u bë nga fundi 
i shek. të XVII –të dhe mori shkas ndoshta nga shtegtimet 
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e shumta të fiseve shqiptare’’.58    
 Në brendësi të këtij sqarimi që jepet në emër të gazetës 
ka disa pikëpyetje duke e filluar që me përmendjen nga 
Ptolemeu të emrit ‘’arbër’’. Prandaj po i shoh si fakte që dalin 
nga ky shpjegim i gazetës kryesisht për emrin ‘’arnaut’’ me  
të cilin shihen tentimet e këtij studimi.  Faktet që përmendëm 
në shkrimin e mësipërm të sjellë nga gazeta ‘’Shekulli’’ janë 
pak të veçanta dhe po i rendis më poshtë:

1.Termi ‘’arnaud’’ përdorej dikur nga turqit, për të cilësuar 
figurën e ushtarit me pagesë. Ky cilësim është vetëm për 
ushtarët shqiptarë apo edhe për ushtarë të kombësive të tjera, 
që shërbenin në ushtritë turke?

2.Termi ‘’arnaud’’ përdorej dikur nga turqit për të cilësuar të 
krishterët që luftonin në ushtrinë osmane. Por të krishterë nuk 
kishte vetëm në Shqipëri por në të gjithë Europën Juglindore 
e më tej. Po ata si quheshin?

3.Termi ‘’arnaud’’ rrjedh nga gjermanishtja e vjetër që gazeta 
e quan si teutonishte, dhe që i jep përkthimin ‘’kryeshqiponjë’’ 
pra  fjala ‘’arnaud’’ përkthehet si ‘’kryeshqiponjë’’ por sipas 
gazetës ka  dhe një kuptim të dyzuar dhe që lidhet me emrin 
‘’arnaut ose arnaut shqiptar’’. Ky arsyetim nuk ka gjasa  të 
jetë i qëndrueshëm, por gjithsesi kërkon vërtetim shkencor. 
 Por le të shohim se si shprehet prof. Eqerem 
Çabej. Përmbledhtazi  ai përmend si emër bazë të popullit 
tonë fjalën bazament ‘’arb’’. Ai shkruan:   
 ‘’Duket se përdorimi më i vjetër ka qenë te 

58 Gazeta ‘’Shekulli’’ 18 shtator 2009 ’’Kur nisëm të quhemi shqiptarë?’’ 
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bizantinët trajta ‘’arb’’, gjithashtu dhe ndër latinët. Këta 
popullin e quajnë pikë së pari arbaneuses (1166) dhe 
vendin Arbanum ( 1204, 1250) dhe prej kohës së Anjou - ve  
( 1271) e tëhu më shumë albaneses e Albanie’’59  
  Në këtë mënyrë ai e damkos përfundimisht këtë emër 
duke na saktësuar si asnjë tjetër dhe periudhat përkatëse. 
Ndërsa për termin ‘’arnaut’’ ai paraqitet tepër i thjeshtë 
në gjykim duke e konsideruar si ‘’trajtë e fundit e termit’’ 
albaneuses’’ e cila u kthye në Arnaut prej turqëve. 60   
 Duke shfletuar literaturën që lidhet me historinë e 
shqiptarëve, në romanin e anglezit Jason Goodwin ‘’Portreti i 
Belinit’’ me nëntitull - Misteret e eunukut Jashtin- përmendet 
një tog fjalësh ‘’Arnaut cigeri’’ që është një lloj gatimi me mëlçi 
alla shqiptarshe. * Këto tentativa  që paraqiten më lartë janë disa 
forma motivuese në përkrahje të zbërthimit të emrit ‘’aranut’’. 
Deri tani qëndrojnë me idenë e dhënë nga Eqrem Çabej. Më 
tej le të shohim. Një sinjal i emrit të lashtë të shqiptarëve 
është patjetër dhe emri i famshëm ‘’Albion’’ që përfaqëson 
Anglinë e vjetër. Por vetëm atë? Sinjalin e këtij ambiguiteti e 
jep dhe Fotaq Andrea në librin ‘’Tjetërlloj’’ ku shkruan:  
 ‘’Ç’duhet të kemi parasysh me termin Albani?- 
sigurisht i mëshon idesë se shumica shohin në të Bretanjën 
e Madhe, vendin e Albionit, tokën druidike dhe të traditave 
kelte, se të tjerët shohin në Skocinë (Albany, në gjuhën 
galike), të njejtin emër që mbanin dukët Stuart dhe më në 

59  Eqrem Çabej, ‘’ Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes’’ Tiranë, 1994, f. 9 
60 Po aty f. 9

* Jason Goodwin, ‘’Portreti i Belinit’’Saras, Tiranë 2014 f.286 
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fund, të tjerët shohin në të Albaninë klasike, në lindje të 
Kaukazit, hapur gjërësisht mbi detin Kaspik dhe që ka 
bërë pjesë në perandorinë e madhe të Aleksandrit. Më në 
fund i referohet edhe Dontenvillit, që mbështet tezën se 
është fjala për Shqipërinë, duke patur parasysh ‘’vendin që 
ajo ka zënë në botën mesdhetare në kohën e kryqzatave’’61 
 Ky shpjegim i Fotaq Andreas është bërë në bazë të 
temës së doktoraturës të francezit Pierre Martin Civat, në 
universitetin e Parisit ‘’La Mélusine ses origins et son nom’’ 
1969. Duke shfletuar ‘’Eugjen Onjegin’’ të Pushkinit, botim 
i vitit 1956 në kreun e parë, në strofën XLIX gjen fjalën 
‘’Albion’’. Në këtë strofë me katërmbëdhjetë rreshta flitet 
pothuaj në çdo varg për Adriatikun dhe Italinë dhe në vargun 
e gjashtë thuhet:

Nga lir’ e mburrshme – e Albionit62

Përkthyesi i kësaj vepre të Pushkinit, Lasgush Poradeci 
bën një sqarim për këtë varg dhe shprehimisht: 
 ‘’Albion quhej Anglia e lashtë. Lirë e Albionit 
Pushkini quan Bajronin ( 1888- 1924) këngëtarin e Anglisë, 
poetin më të madh  të saj në fillim të shek të XIX –të.63 
 Për mendimin tim ky konstatim shpjegues është 
hipotetik, ku Bajroni nuk shfaqet qartazi. Lirë  e Albionit 
mund të jetë muzika e ëmbël e brigjeve ilirike apo të shekujve 
të mesjetës. Ndryshe nuk ka kuptim barazimi i emrit Albion 

61Fatmir Minguli, ‘’Tjetërlloj’’, Tiranë 2005 f. 66. 67
62 Aleksandër Pushkin, ‘’Eugjen Onjegin’’ Tiranë 1963 f. 33 

63 Po aty, f. 194
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me Angli. Lirë e Albionit nuk mund të jetë muzikë angleze e 
kënduar në brigjet e Shqipërisë që për mua është Albion në 
format e para të Arbërisë. Poezinë e kësaj kënge po e japim më 
poshtë të plotë. Duhet qartë se flitet për grykën e Adriatikut:

O det Adriatik me valë
O Brenta jo, do t’ju shikoj
Dhe’ rish plot frymëzim të valë.
Zërin magjik do t’ju dëgjoj.
Të shent nër nipër t’ Apolonit;
Nga lir’ e mburrshme – e Albionit
Un’ e njoh mirë, e ndjej në gji
E netët dehur n’ëmbëlsi
Do t’ia shijoj un’ Italisë 
Mbi një gondola plot mister,
Plot fjalë e heshtur nëpër terr,
Me një re të Venetisë. 
Me të do gjejë shpirtin im
Pertarkën shok për adhurim.

Pushkini edhe në këngën e pestë të veprës ‘’Eugjen Onjegin’’ 
në strofën XL  përmend emrin e piktorit Albani. 64 Po citoj 
vetëm katër vargjet e para:

Ndaj kryet e këtij romani
(shëko kapitullin fillor)
Desha në stil të një Albani
Të jap një ball pjetroburgor. 

64Aleksandër Pushkin, ‘’ Eugjen Onjegin’’ Tiranë, 1963, f. 110
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 Pse pikërisht ka përdorur emrin e Albanit dhe jo të një 
piktori tjetër? Unë mendoj se Albani si piktor me lirën e 
Albionit janë të përbashkët për shkak të origjinës së përbashkët 
arbërore.   
 Albani ka qenë piktor i shquar në Itali në vitet 1578-
1660 i njohur për pikturat me temë mitologjike dhe me 
portretet e tij të famshme.       
 Por duke u hedhur përsëri në vizitat dhe udhëtimet e 
Shën Palit, në predikimet e tij, mund të përdorim si pikë 
referimi dhe hamëndësimet që përdor Moikom Zeqo në librin 
‘’Letërkëmbim me Makabe Zaharian’’65  
 Ja si formulohet ky hamendësim:  
 ‘’ Vizitat dhe udhëtimet e Shën Palit në Shqipërinë e 
Jugut, në trojet iliro-shqiptare, që ishin nën juridiksionin 
romak të provincës me emër konvencional të Maqedonisë, 
kërkojnë një studim të posaçëm. Apostolimi i Shën Palit është 
bërë jo vetëm në gjuhën e tij amtare, por pa dyshim edhe në 
gjuhën greke të kohës, nuk përjashtohet mundësia që të jetë 
bërë predikimi në një gjuhë të kuptueshme për banorët 
etnikisht të ndryshëm, jo ebrenj dhe jo grekë.’’  
 ‘’Gjatë shek. të XIII –të, Durrësi la gjurmë të thella në 
art si në arkitekturë me ndërtesat madhështore të kultit dhe në 
veçanti në muzikën bizantine kishtare e cila në shek. e XIII 
–të njohu kulmin e lulëzimit të saj me mjeshtrin dhe 
kompozitorin e talentuar Joan Kukuzeli, i cili konsiderohet si 
burim i dytë i kësaj muzike pas Shën Joan Damaskinoit nga 
Siria. Në kohën e  tij ( Joan Kukuzelit F.M) muzika kishtare 
65 Moikom Zeqo.’’Letërkëmbim me Makabe Zaharian’’ Tiranë, Arnissa Edition, 

2010, f. 33 
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arriti kulmin e zhvillimit të saj duke u quajtur ‘’Grand art’’- 
arti i madh. 66  
 ‘’Ai u bë inisiator i një rryme të re në muzikë që quhet 
‘’Kalifoni’’- zë i bukur – dhe duhet theksuar  fakti se Joan 
Kukuzeli njihet edhe si himnograf (shkrues i himneve 
kishtare) i vargjeve 15 rrokshe dhe është përfaqësues kryesor 
i këtij lloi teksti poetik.67    
 I solla këto dy citime të marra nga autorët At Spiro 
Kostoli dhe Thoma Çomëni, sepse fiksojnë faktin se poezia 
shqipe në një formë apo tjetrën ka qenë e shkruar. Ndryshe 
duhet parë edhe raporti i shkëputjes së tekstit të shkruar nga 
muzika kishtare apo jo.    
 Duke përforcuar elementët mbështetës pikërisht të 
këtij faktori, të poezisë( këngës) të shkruar për religjion dhe 
tekstet e shkruara nga bardët popullorë. Nuk është çudi që 
shëtitjet e poetëve apo bardëve provensialë të jenë të 
intersektuara në tokat shqiptare duke u shkëmbyer me njeri 
tjetrin. E rëndësishme është dhe përputhja e të dhënave të 
Ramadan Sokolit dhe të dy studjuesve At Spiro Kostoli dhe 
Thoma Çomëni, që vinë nga burime të ndryshme.   
 Në kërkim të Daniel Arnautit, apo të gjenezës së 
poezisë shqipe në shek. e XII –të jam konsultuar me ish 
profesorin e Universitetit të Kozencës, prof. dr. Anton Nikë 

66At Spiro Kostoli&Thoma Çomëni ‘’Joan Kukuzeli, personalitet i madh në fus-

hën e muzikologjisë byzantine dhe botërore:’’ Gazeta ‘’Bulevard’’, 1 tetor 2013 

ose www.bulevardionline. 
 
67 Po aty.
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Berishën i cili më ofroi  studimin e tij ‘’ Qasje poetikës së 
letërsisë gojore shqipe’’, botim i ‘’Rilindja’’ Prishtinë 1998. 
Ishte një rastësi apo një dëshirë e dikujt tjetër sublime që u bë 
kjo lidhje. Ndonëse në drejtime të ndryshme, shoh që studimi 
im dhe ai i Anton Nikë Berishës, konvergojnë.  
 Janë disa pika të tilla konvergimi.   
 Pika e parë është ajo e paraqitjes së fakteve të shkruara 
për emrin e shqiptarëve në shek. e XII –të.68   
 Siç shihet në citimet e mësipërme nga libri i Anton 
Nikë Berishës, gjej paralelizma  që tentojnë të zgjidhin 
problemin që ngej në këtë studim. Eshtë interesant dhe fakti 
se refrencat e tij (1,2,3,4,5,6) janë burime të mirëfillta për sa 
ai prek në librin në fjalë. Janë autorë të veçantë që kanë 
studjuar gjuhën shqipe dhe historinë e saj edhe në letërsi si 
psh. Georg Stadtmȕller, Dhimitër Shuteriqi dhe Mahir 
Domi.    
 Përmendja e studimeve të Ana Komnenës dhe Mihal 
Ataliatit dhe theksimi i fjalëve Arvanon dhe Arvana ( fjalë që 
duhet futur në skanerin e analizave) ka një rëndësi të vetën 
68 Prej dëshmisë  së parë të gjeografit aleksandrin Ptolemeut ( Ptolemaios) i shek, 
të II –të, e.s. i cili, duke numuruar qytetet në brndësinë e provincës së Maqedonisë, 
përmend teritoret e Albanoive dhe qytetin Albanopolis( në gjatësi gjeografike 46° 
dhe gjërësi gjeografike 41°5)¹ e deri te të dhënat e kronistëve grekë të shek. të 
XI-të, Ana Komnena dhe Mihail Ataliati (Michael Attaliattes) ku shqiptarët për-
menden si Arvaniten ose Arvaner dhe atdheu i tyre Arvanon ose Arvana², ekziston 
një boshllëk i të dhënave të shkruara për historinë e shqiptarëve ³ e sidomos për 
krijimtarinë letrare.⁴ As në shekujt që pasojnë nuk na kanë arritur të dhëna të 
shkruara për krijimtarinë letrare shqipe dhe për ndonjë formë të zhvillimit të saj. 
Vetëm në dhjetë vjeçarin e tretë të shek. XIV –të  në një relacion latinisht të vitit 
1332, i njohur si vepër e një murgu frëng me emrin Brokard është vërtetuar se 
autori ka qenë kryepeshkop i Tivarit, domenikani frëng Guilelm Adae, mësojmë 
se shqipja në atë kohë shkruhej, madje në këtë gjuhë kishte dhe ‘’ Sado që shqip-
tarët kanë një gjuhë fare të ndryshme nga ajo latine, megjithatë kanë në përdorim 
dhe në të gjithë librat e tyre shkronjën latine’’ të cilat i përmend ai nga vepra.⁴ 
Në:  Anton Nikë Berisha ‘’ Qasje e poetikës së letërsisë gojore shqipe’’ Rilindja, 
Prishtinë, 1998 f.57, 58.
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sepse është një fakt që shpesh anashkalohet.  
 Pika e dytë që lidhet me interesat e studimit tim, është 
fakti që kënga shqiptare ka qenë e kultivuar në kohën e 
Skënderbeut dhe mbas vdekjes së tij.  
 Anton Nikë Berisha sjell në vëmendje punimin e 
historianit venecian Anton Sabellici, i cili ka vizituar trevat 
shqiptare në vitin 1474. Ja si shprehet Anton Nikë Berisha për 
këtë autor:  
 ‘’ Edhe pse historian venecian nuk na jep ndonjë varg 
ose shënim më të përafërt të këngëve solemne dhe të këngëve 
që këndonin vajzat në grupe, prap se prap kjo e dhënë e tij e 
para e kësaj natyre në historinë e letërsisë gojore shqiptare, - 
ka rëndësi të shumfishtë.’’ 69  
 Pikërisht ky autor del në shteg duke na sjellë një 
analizë objektive si më poshtë kur flet  këndimin e këngëve jo 
vetëm për Skënderbeun por dhe për ngjarje para kohës së 
Skënderbeut. ‘’Kjo dukuri shpjegohet me faktin  se kënga 
është një fenomen i tillë që përcillet gojë më gojë dhe se 
jehona e ngjarjeve, trimërive dhe luftrave të ndryshme mbartet  
nga një gjeneratë në tjetrën  dhe duke u bërë pjesë e jetës së 
tyre, vazhdon të jetojë shekuj me radhë. 70  
 Kështu, më tej Anton Nikë Berisha konstaton edhe 
një fakt tjetër që del si konkluzion nga studimi i tij. Ai thotë’’se 
te shqiptarët ka ekzistuar kulti ndaj këngës; ata e përdornin 
këngën si aktivitet shpirtëror të përditshëm dhe se ajo përbënte 
dhe shprehte një pjesë të rëndësishme të qenies së tyre.’’71 
69Po aty, f. 59 
70Po aty, f.60 
71 Po aty, f.67



46

Fatmir Minguli

 Por në të gjitha këto konstatime pa dyshim që duhet të 
dalë edhe individi i cili është patjetër ekzistues. Eshtë një apo 
më shumë individë që kanë përcjellë këngët, apo poezitë duke 
i lënë brez pas brezi bijve dhe nipave të tyre, shokëve apo 
miqve aty ku kanë jetuar. Vetë historia e këngëve të Veriut të 
Shqipërisë përmend shumë këngëtarë të shquar që kanë patur 
jetë të gjatë duke kënduar. Këndonin ata, këndonte dhe 
populli, gra dhe burra. Në kohën kur u botua libri i gjermanit 
Ernst Robert Curtis, në Itali në vitin 1992, një reçenzent 
italian, P. Boitani në librin në fjalë që titullohet ‘’Letërsia 
europiane dhe Mesjeta latine’’, shkruan:  
 ‘’…letërsia e së kaluarës është gjithmonë në gjëndje 
t’i  ofrojë një kontribut asaj të sotmes. Dhe ja Homeri tek 
Virgjili, Virgjili tek Dante, Plutarku dhe Seneka tek Shekspiri, 
Shekspiri në ‘’Gȍtz von Berlichingen’’ të Gëtes,  Euripidi tek 
‘’Efigjenia’’ e Rasinit dhe në atë të Gëtes…’’72  
 Po kështu ai vijon me një citim tjetër nga E.R. Curtis: 
‘’ Fije që ndërpriten, personazhe dhe motive që rishoqërohen, 
në kuptime të ndryshme, ripasyrojnë lidhjen zinxhir të 
raporteve historike.’’73    
 Ekziston një libër i tërë për poezinë provensiale i 
shkruar në vitin 1892, në Padova, Verona nga Vincenzo 
Crescini e i titulluar: ‘’Manualetto provenziale’’ ku midis 
dhjetra poetëve provenzialë, një koment i posaçëm i bëhet 

 
72 Ernst Robert Curtis. ‘’ Letteratura europea e Medio Evo latino’’ ‘’La nuova 

Italia’’ 1992, f.23 
73 Po aty, f.422
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pikërisht Daniel Arnautit. Ky koment ëshë shumë më tepër se 
sa një biografi e dhënë në internet për poetin e madh Daniel 
Arnaut.  
 Ja një fragment i këtij komenti:  
 ‘’ Poezia dashurore rishfaqet, por tani në forma të 
reja. Të dy Arnautët, Arnaut de Marueil, ‘’burri i famshëm’’ 
dhe Daniel Arnaut, kaq i admiruar nga Dante dhe Petrarka, 
japin njeri letër dashurie dhe tjetri gjashtëvargësh (sikstina, 
F.M.) të fortë, që paraqet shkallën e fundit ku arrin tendenca 
aristokratike e artit oksitan (Provansa e vjetër). Tamam në 
adresë të artit disakordojnë trovatorët (trubadurët): është 
dikush që duke munduar formën artistike sipas kërkesave 
përherë e më të vështira, si Arnaut Daniel, përket, takon 
ekstremin e paqartësisë, errësirës dhe artificës; po është dhe 
dikush që kënaqet duke ndenjur në tokë e të kompozojë vepra 
që popullit i pëlqejnë më shumë.’’74  
 Në faqet e para  të këtij studimi kam përmendur poetin 
durrsak Isidor Mele, i cili i ka bërë një poezi të gjatë si epitaf, 
vëllait të tij, Kostandinit, edhe ky fakt përmendet nga prof. 
Aleksandër Meksi i cili shkruan:  
 ‘’Me mendimin se ipeshkvia e Krujës është e njejtë 
me atë të Arbanense janë shprehur M.S. Drinov, M. Shuflai, 
Salavije në studimin e tij për epitafin e Kostandin Meles, 
arqidiak i Arbanonit, A. Dyselie dhe K. Frashëri, i cili thotë se 
Kruja ishte Qendra e dioqezës së Arbanonit’’75  

74 Vincenzo Crescini.’’ Manualetto provenziale’’ Verona, Padova, 1892, f.VII-IX 
75 Prof. Aleksandër Meksi, ‘’ Arbanense dhe Principata e Arbërit’’ gazeta 

‘’Telegraf’’ 22 prill 2014
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 Duke parë një film artistik në televizor, në një nga 
skenat e këtij filmi tregohet se si në hyrjen e një pallati të 
hershëm në Paris ishte vënë një tabelë me germa të arta ku në 
basorelief qe gdhendur fjala ARNAUD. Në titrat e përkthimit, 
sipas skenarit të filmit, ky emër i  takonte pronarit të firmës 
dhe emri i tij shqiptohej ‘’Arno’’. Dihet që në frëngjisht emri 
‘’Renault’’ shqiptohet Reno. Po pse Arnaud shqiptohet Arno? 
Këto veprime llogjike janë përmendur në faqet e këtij studimi, 
por gjithmonë emri i poetit oksitan është Arnaut dhe jo 
Arnaud. Një argument tjetër që shfaqet në studimet për 
etruskët është dhe përkthimi i fjalës Arno, e cila vjen nga 
etruskishtja arno e barabartë me kreator, krijues. Ndërsa 
studjuesi Skënder Hushi në Fjalorin’’Emrat atlantideo-
pellazgo - ilir nëpër botë’’ jep këtë kuptim:

Arn-a-e-o = Ar-ne-asht= si ar na asht.

Si rrjedhojë shpjegon dhe fjalën Arnaut që e jep në dy aspekte:

Arnaud= Ar-na-u-da = si ar na asht dhanë

Arnaut = Ar-n’a –ut= I- e artë na asht me pleqsi.76

 Jo pa interes është konstatimi që ka bërë Albert 
B. Lordi lidhur me traditën të kënduarit ndër shekuj. Ai 
ndër të tjera thotë:      
 ‘’Mund të thuhet  pa dyshim se s’kemi  të bëjmë 
me raste individësh, por me me një traditë të këngëzimit, 
të këngëtarëve shqiptarë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën 
bosançe, që ka rëndësi të shumfishtë për studimin e epikës 

76Skënder Hushi’’Emrat atlantideo- pellazgo- ilir nëpër botë’’ Tiranë 2014, Emar, f. 88 
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gojore në përgjithësi dhe për përkimet, ngjasimet dhe 
ndikimet e ndryshme të epikës gojore shqiptare me epikën 
boshnjake dhe serbe në veçanti.77     
  Në se do të trajtonim Dorëshkrimin e Kieutit (Qeft- 
Chieuti) dimë që autor i tij është Nikolla Filja ( 1682- 1769).  
 Ky dorëshkrim është një kodik i vjetër prej 105 faqesh, 
i cili përmban një doktrinë të krishterë, disa poezi laike, disa 
poezi fetare dhe është një përmbledhje këngësh popullore.    
 Autori Nikolla Filja poet dhe folklorist arbëresh nga 
katundi Munxifsi (Mezzojuzo) i Sicilisë. Ai ka shërbyer si 
kryeprift në katundin Qeft (Chieuti) nga viti 1708 deri në vitin 
1727. Për krahasim Dorëshkrimi i Erlangenit( Erlangeski 
rukopis) mbledhja më e vjetër si vëllim i poezisë popullore 
serbo kroate, është rreth vitit 1720.  Michele Marchianoi, 
profesor i latinishtes dhe i greqishtes, njëkohësisht dhe 
përkthyes, njihet si njeriu që zbuloi Dorëshkrimin e Kieutit 
dhe e botoi në 1908, në Foggia. Më poshtë po riprodhojmë 
disa foto nga ky dorëshkrim:

77 Sipas A.N. Berisha, ‘’Këngë që përligjin pasurinë shpirtërore të shqiptarit dhe 
të botës së tij. Qasje këngëve kreshnike shqiptare’’ Prishtinë, 2008, f. 59, 60.
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Në një artikull të postuar në një blog elektronik flitet 
analitikisht për Dorëshkrimin e Kieutit dhe titullohet 
‘’Shqipja e shkruar nga një prift rreth 300 viteve më parë’’.  
 Më poshtë po sjell ashtu siç është postuar kjo analizë: 
 “Këto janë fotografi që paraqiten më poshtë 
janë të nxjerra nga dorëshkrimi i famshëm i Kieutit 
(Chieuti), shkruar në gjuhën arbëreshe nga një prift rreth 
300 vjet më parë. Ai përmban tekste fetare, poezi laike 
dhe këngë popullore në gjuhën, që pak a shumë duhet të 
jetë shqipja siç flitej në kohën e Skënderbeut.   
 

 Shihni fjalët shqipe të përdorura në atë kohë, që 
kanë ardhur brez pas brezi deri tek ne. Të ngjallin një 
dëshirë të madhe për ta ruajtur gjuhën tonë të pastër, me 
fjalët e saj të lashta dhe për të mos e përzier e bastarduar 
për t’u dukur interesantë.      
 Dorëshkrimi u zbulua 100 e ca vjet më parë nga 



51

Daniel Arnaut

prof. Michele Marchiano dhe u botua prej tij më 1908, 
në Foggia të Italisë. Deri kohët e fundit ai ruhej në Itali 
si pjesë e koleksionit të prof. Namik Resulit dhe për të 
kujdesej e bija e tij, Senije. Me ndërhyrjen e arkivistit 
Bejtullah Destani në Romë, kodiku iu dhurua të mërkurën 
Bibliotekës së Vatikanit. Destani më tha se në këtë bibliotekë 
ruhen disa nga dorëshkrimet më të vjetra shqiptare dhe se 
ky është vendi më i sigurt për të depozituar shkrime kaq të 
rralla të shqipes. Scripta manent.”78     
    Këngët e kësaj përmbledhje u ribotuan në vëllimin 
e parë të serisë ‘’Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar. 
(1635- 1912) Tiranë, 1961.     
  Për ngulmimin arbëresh të Kieutit, folkloristi Veis 
Seiko shkruan:’’ Chieuti është një fshat i vogël në rrethin 
e Molizës, të Italisë, të cilin e ngritën më 1680 një grup 
shqiptarësh të ikur prej atdheut nga dhuna osmane.  Autorët 
e lashtë sjellin dëshmi të tërthorta që vërtetojnë se poezia 
gojore ka ekzistuar edhe te stërghyshërit e shqiptarëve, 
ilirët. Në librin e tij Geographica( Gjeografia) Straboni 
shkruan: ‘’Dardanët janë aq të egër, sa edhe nën pleh bagëtitë 
rrëmojnë gropa dhe aty rrojnë; megjithë  këtë  muzikën nuk 
e lënë mënjanë, po përkundrazi përdorin  gjithmonë fyej e 
vegla  me kordha’’ f.155.       
 Mirpo nga hulumtimet e derisotme, del se dokumenti i 
parë që vërteton ekzistencën e kësaj poezie është dorëshkrimi 
i Kieutit. Meqenëse shënimet e fundit të bëra në këtë kodik 
i përkasin vitit 1737, ky vit mbahet si koha e datimit të tij. 
Duke iu referuar këtij kodiku, një nga studjuesit e poezisë 

78 Ilir ikonomi/alkoill
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popullore shqiptare, Stavro Skëndi thekson: ‘’Data e vetme 
e përpiktë që kemi deri më sot për lashtësinë e poezisë 
gojore shqiptare është 1737.’’ f. 48.  Më tej ai thekson se 
këngët e kësaj përmbledhjeje mund të jenë më të vjetra se viti 
1737. I këtij mendimi është dhe Q. Haxhihasani.      
 Moikom Zeqo shkruan se Shteti i Arbërit është një 
subjekt historik, por çdo subjekt historik është sinkretik, 
i shumëfishtë në semantikat e tij dhe më shumë ai shkruan 
për mesjetorologun më të famshëm Jacques Le Goff i cili 
përdori optika të reja ndriçuese dhe një kod të ri interpretues 
të mesjetës europiane.      
 Libri i Le Goff - it - shkruan Moikom Zeqo, për 
shekullin e XII –të, si pikë kthese konceptuale të mesjetës në 
aspektin global urban dhe qytetar është i dobishëm edhe për 
studimet shqiptare të mesjetë.      
 - Le Goff - vazhdon Moikom Zeqo – duhet nderuar 
edhe nga ne shqiptarët për shënimet analitike ku përmend 
Shqipërinë dhe mesjetën tonë në integrim të çuditshëm 
me kulturën universale të orbus cristianitatis.  
 Ai përmend gjithashtu dhe një dokument i cili është 
më substancial, më i pazëvendësueshmi i cili është mbishkrimi 
i famshëm i Gziqit, që sot është ekspozuar në Muzeun 
Historik Kombëtar në Tiranë, i zbuluar nga Ippen në 1901.79 
 Faximile e faqes 17 marrë në librin origjinal të Vincenzo 
Dorsës ’’ Gli albanesi- ricerche e pensieri’’ Napoli, 1847. f. 17 
 Teksti në shqip i pasqyruar në faximilen e mëposhtme 
është si më poshtë:  

79Moikom Zeqo, ‘’Shteti i Arbërit, aspekte kulturologjike.’’Balkanweb, 3 qershor 2014
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 ‘’Kështu, thonë ata edhe Albanitae, apo Arvanitae apo 
Arvanese, korruptim i kësaj fjale. Anna Komnena ishte e para 
që e quajti Albanie τό Αρβανον*. Dufrens thotë duke lexuar 
në një poemë me dorëshkrim mbi Kostandinopolin, atë vend 
të quajtur Arbanitia.**80

80Vincenzo Dorsa ’’ Gli albanesi- ricerche e pensieri’’ Napoli, 1847. f. 17

*Arvanon- Anna Comn. –Alex.- 98, 133 etj.

**Arbanitia – Dufresne, fjala Arvanon.
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 Po Vincenzo Dorsa shkruan në këtë libër mbi një 
aspekt të përdorimit të fjalës ‘’arnaut’’. ‘’ Shqiptarët dhe 
pikërisht Arnautët e Maqedonisë kanë ruajtur një tjetër 
vallëzim që e quajnë ‘’Arnautja’’ e me të cilën paraqesin 
shumë mirë figura marshimi dhe lëvizje të falangave 
të Aleksandrit, duke i celebruar në festat e Pashkës, 
nganjëherë në  Pera, por shpesh në Kostandinopol në vendin 
e Atmeydon ose Ippodrom.’’ 81     
 Duke vazhduar përkthimin e tekstit të fotografuar 
më lart shohim se çfarë shkruan Vinçenzo Dorsa për 
fjalën ‘’arbër’’:      
 ‘’Nga ana tjetër sipas Malte -Brun mund të konkludohet 
edhe për nga fjala iliriko –skiaviane ‘’arvanie’’ që do të 
thotë përpjekje për luftë, sikurse do donim të thërrisnim ata 
popuj luftarakë, sepse në fakt shqiptarët ishin të dalluar 
gjithmonë në vlerat dhe në armët e tyre. Turqit u thonin 
‘’arnauti’’ ndërsa ata midis tyre thonin ‘’skipetari’’. Ky emër 
i dytë mbetet nga fjala σχιρος  që Eschio e shpjegon    ξιρος,  
shpata, ngrënës të shpatës, ose  σχηατος , vetëtimë, njerëz të 
rrufeve sepse banojnë në vendin e rrufeve (Cerauni).’’**  
 Vincenzo Dorsa gjithshtu shkruan edhe për 
Bajronin i cili në veprën e tij të Çajld Haroldit përmend 
emrin ‘’arnaut’’. Ai shkruan:     
 ‘’ Arnautët apo Albanezët - thotë Bajroni* më 
shtrëngojnë të flas për ngjashmërinë e tyre me malësorët e 
Skocisë, për veshjet, figurën dhe mënyrën e jetesës.***
81 Vincenzo Dorsa ’’ Gli albanesi- ricerche e pensieri’’ Napoli, 1847. f. 136** Po 
aty, f. 17
*Bajron, ‘’Pelegrinazhi i Çajld Haroldit’’kënga 3, në shtojcë, germa B.

***) Vincenzo Dorsa ’’ Gli albanesi- ricerche e pensieri’’ Napoli, 1847. f. 138
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I orientuar për nga një mundësi ngjashmërie midis poetëve 
të mundshëm shqiptarë me ata të Provansës franceze, 
duke hulumtuar mbi krijimtarinë e de Radës, shoh se poeti 
Frederik Mistral i përket Francës por ai ishte lindur në 
Provansë dhe në vitin 1904 mori çmimin ‘’Nobel’’. Në veprat 
e tij përzgjodhi të shkruante gjuhën provansiale të njohur 
edhe si gjuha ‘’occitana’’. Kjo gjuhë u shkruaj nga shumë 
poetë të mëdhej si e kam përmendur më lart në këtë studim.  
 Deri këtu nuk ka asgjë për t’u shënuar lidhur me 
tentativën time. Por në një studim madhor që Moikom 
Zeqo ka bërë për De Radën, ai shkruan:   
 ‘’Në disa pikpamje Mistrali dhe De Rada kanë një 
binjakëri gjestesh dhe aksionesh krijuese. De Rada lindi 
në Itali, por në një popullsi që nuk ishte italiane. Enklava 
arbëreshe ishte mbijetuese pikërisht edhe në gjuhën e vet, De 
Rada pati vetëdijen që të shkruante në arbërisht për t’u bërë 
kryepoet. De Rada e ka njohur krijimtarinë e Mistralit. Ai i 
ka shkruar Mistralit dhe i ka dërguar librin e tij ‘’Milosaon’’. 
Mistrali më 16 maj I885 i dërgon këtë letër De Radës:

Jeronim De Radës

 Krjimet tuaja janë plot hijeshi, freski e qetësi ungjillore. 
‘’Il giorno cilestro ha sorriso etj’’ (Milosao a’ 15 aprile 1407), 
çfarë tabloje plot shije  ka parfumin e idileve biblike dhe lëngun 
jetësor të gjuhëve të virgjëra. Ju përgëzoj, zotëri, që i keni 
përkushtuar muzën tuaj, dashurinë tuaj dhe jetën tuaj kultit të 
gjuhës suaj amtare, lavdifikimit të vendit tuaj dhe të racës suaj. 
 Në se gjuhët e mëdha zyrtare u japin më shumë lexues 
shkrimtarëve të tyre. Gjuhët natyrale përmbajnë në vetvete 
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burimet e poezisë së vërtetë. Qofshi pra i lumtur që jeni 
përzgjedhë për të hartuar psalmet e Shqipërisë suaj të ëmbël. 
Poezitë tuaja të kulluara e të përshpirtshme janë momumente 
të atdheut tuaj.* 

 Padyshim që letra e Mistralit - shkruan Moikom Zeqo 
– është nga më të bukurat që janë shkruar për arbëreshin tonë. 
Madje ai citon edhe një varg të përkthimit në italisht të 
Milosaos. Interesante është se ai fokusohet në idetë zanafillore 
plot freski, qetësi ungjillore, idile biblike të kohrave të 
skajshme.82    
 Më ngjan sikur Dante i shkruan Daniel Arnautit për 
poezinë brilante dhe për gjuhën natyrale oksitanishte. Pra 
lejohet të bëjmë edhe krahasimin midis natyraleve të gjuhës 
shqipe dhe të oksitanishtes. Prandaj i jap të drejtë Kolë Lukës 
për studimet e tij me krahasimet e çuditshme por të besueshme 
të fjalëve shqip dhe fjalëve oksitanishte. Oksitanishtja ka 
dokumente shkrimorë që në vitet 700-800 pas Krishtit me 
germa latine. Në mesjetë trubadurët e famshëm, këngëtarët 
endacakë, këndonin në gjuhën e shlirshme dhe popullore 
provenciane. Në shekullin e XIII –të  poezia në oksitanisht 
arriti kulmin.83     
 Po në këtë studim Moikom Zeqo shpreh dhe çudinë e 
tij për poezitë provenciale që i kish lexuar në librin e Cloude 
Fauriel, ‘’ Storia della poezia provenziale’’ për ‘’diçka të 
82Moikom Zeqo, ‘’De Rada- Rishpikja e Arbërisë’’ Erik, Tiranë 2014, f.49
*Kjo letër është botuar në studimin e profesor Michelangelo La Luna ‘’La fotu-
na del De Rada dall’ Italia all’ Europa’’, Microprovincia, omaggio a Girolamo 
de Rada, nr. 41, dhjetor 2003. Nga libri: Moikom Zeqo, ‘’De Rada- Rishpikja e 
Arbërisë’’. Erik, Tiranë 2014, f 49
 
83  Po aty, f.48 



57

Daniel Arnaut

fshehtë dhe pafundësisht poetike’’.84   
 Vetë Mistrali në vitin 1885 botoi librin ‘’Dizionario 
provenziale francese’’, një fakt tepër i madh në historinë 
botërore. Ndonëse  Daniel Arnaut jetoi në shekullin e XIII –të 
dhe De Rada në shekullin e XIX –të, ata i lidh diçka, në se jo 
mistike, në se jo gjuhësore, është një rrjet fijesh të 
pashkëputshme, fije që ndoshta më çojnë te poetët shqiptarë 
të shekullit të XII- të dhe XIII- të dhe lidhja e tyre me Daniel 
Arnautin. Edhe kur lexojmë për gjurmë të poezisë shqipe të 
kënduar dhe të shkruar, në zanafillat e saj, në historianë të 
ndryshëm gjejmë vetëm subjekte nga luftrat dhe trimëritë e 
shqiptarve. Për dashurinë që këndonin poetët trubadurë të 
shekullit XII-të dhe XIII –të në Shqipërinë e atëhershme nuk 
shkruan njeri. Nga libri i Vincenzo Crescinit ‘’Manualetto 
provenziale’’ po riprodhoj një pjesë tjetër nga hyrja, që është 
përmendur më lart në këtë studim:  
 ‘’Në sekstinë bën kontrast kështu ballada dhe Arnaut 
dhe pak të tjerë si ndjekësi Giraldo di Borneil që kundërshton 
Danielon ( siç shihet edhe në vendin e njohur të ‘’Purgatorit’’ 
dantesk) ishte grushtuesi më i parë më me autoritet i metodave 
popullore. Nga Giraldo paraqiten dy aspekte: ai i poetit të 
prapashikimit, sipas shprehjes së Aligerit në sirventese moral, 
që kemi thënë dhe ajo  poetit të popullit në a’ba, që e vendosin 
shpejt pas sirventezes. Edhe te Falchetto do zgjidheshin dy 
poezi që pasqyrohen në dy aspkete kontradiktore ( me 
qëndrim nga vetë jeta e tij), më parë i përkushtohet gruas dhe 
më pas kishës, u zgjodhën një këngë erotike dhe agimi fetar 

84Po aty, f.48
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që i kundërvihet fuqishëm agimit dashuror të Giraldo di 
Borniel.   
 Edhe pse jo rallë, inspirimi asketik i ndizte këta poetë 
galantë. Dhe është pikërisht një murg ai që nga religjioni 
provincial i vakët, ofron një tjetër shembull që e bën atë 
shumë të afërt me Folchetto, një dialog humoristik me 
Dominiddio, këtu është e mesmja që përshfaq fratin duke 
luajtur, që preferon lojrat e shekullit me rigorozitetin e 
manastirit. E kështu dora dorës, përputhjet apo mospërputhjet, 
siç njoftohemi, përbëjnë aspekte të ndryshme të jetës dhe të 
artit të Provanasës antike.  Pasi në vend të hartonin  antologjinë 
u mendua që veçanarisht të përdorej në shkollat italiane, 
duhej kuptuar se do mblidheshin disa nga dokumentat që 
ilustrojnë historinë e raporteve, valet, idealisht dhe 
materialisht, sa ishin shumë të ngushtë Italia dhe Provanca në 
mesjetë: por jo për shkak të vizatimit të ndryshëm të cilat aq 
bukur shfaqen me bollëk në antologjitë e bukura dhe të reja( 
më të fundit) hartuar nga murgjit. Kjo e jona për më tepër nuk 
kërkon të përjashtojë por edhe të plotësojë. 85 Por nuk janë 
vetëm antologjitë apo mbishkrimet mbi varret e lashtë 
mbishkrime që janë poezi, po edhe dëshmi të veçanta të 
studjuesve- udhëtarë. Një nga këto raste është patjetër dhe A. 
Antoni Sabellici, një historian venecian, i cili ‘’ në 
udhëpërshkrimin e tij nëpër trevat shqiptare në vitin 1474 ( 
pak vjet pas vdekjes së Skënderbeut) na bën me dije se kënga 
te shqiptarët ishte mjaft e kultivuar.’’86  

85  Vincenzo Crescini.’’ Manualetto provenziale’’ Verona, Padova, 1892, f.VII-IX 
86Anton Nikë Berisha, ‘’Qasje poetikës  së letërsisë gojore shqipe’’ f.58
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 Ky pohim i bërë nga prof. dr. Anton N. Berisha na çon 
të mendojmë se kënga e kultivuar që është diktuar nga A. 
Sibelici, ka qenë e gatshme dhe e prejardhur, vetëm që nuk 
mund të përcaktojmë se sa është kjo kohë. Ose këngët e 
gjetura nga Nikolla Filja, që e sjell  si shembull të dytë që 
janë këngë të shkruara që në 1635 dhe që kanë qenë ekzistuese 
kohë më parë.   
 Ndërsa për emërtimet e disa studimeve të poetikës 
shqiptare vetëm në aspektin gojor, nuk do të isha dakort, 
sepse përderisa vërtetohen shumë shkrime të gjuhës shqipe 
me germa latine apo greke, pse duhet anashkaluar dhe shkrimi 
këtyre poezive. Në këtë studim kam sjellë disa fakte që të 
çojnë në shfaqjet e këtyre mundësive të gjetjes së poezive 
shqipe të shkruara. Në të njejtën kohë kemi se ç’të mësojmë 
nga shqiptarë të mëdhej si Zef Jubani, Thimi Mitko, Spiro. I. 
Dino e Vinçenc Prenushi, Zihni Sako, Bernard Palaj e Donat 
Kurti.  
 Por nuk duhet anashkaluar dhe Marin Barleti kur bën 
disa cekje të këtij problem në librin e tij’’Rethimi i Shkodrës’’. 
Ja si e komenton me të drejtë Anton N. Berisha këtë konstatim 
në shënimet e tij:       
 ‘’Meqenëse qëllimi ynë është i përcaktuar - t’i marrim 
në vështrim disa të dhëna të hershme për ekzistimin e këngës 
te shqiptarët, këtu po përmendim kalimthi faktin se M.Barleti 
jep edhe disa të dhëna me interes për për ekzistimin e 
gojëdhënave te shqiptarët e njëherit edhe për forma të 
ndyshme të kallzimeve gojore. Po përkujtojmë këtu të dhënën 
e tij në veprën ‘’Rrethimi i Shkodrës’’ (Venedik, 1504) ku 
thuhet:’’ tani vonë më ranë në dorë disa anale, që është më 
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drejtë t’i quash fragmente se sa anale, të cilat flasin, në bazë 
të gojëdhënës së stërgjyshërve tanë (nënvizimi im- FM), për 
rindërtimin më shumë se për ndërtimin e këtij qyteti. Në to 
është shkruar në gjuhë të popullit ( invernacula lingua), se një 
fare Roza me të motrën e tij Fa kanë qenë themeluesit e qytetit 
të Shkodrës’’. Cit. sip. Dh. Shuteriqi, Shkrime shqipe…, f41. 
Shih M. Barleti, Rrethimi i Shkodrës ( përkthyer nga H.Lacaj), 
Tiranë 1967, bot, II, f.35; Folklori shqiptar…e cit, f. 32.84)  
  Dhe më tej Anton N. Berisha shkruan:  
 ‘’ dhe pikërisht pse këngët ekzekutoheshin mbi bazën 
e një tradite të hershme – pa dyshim të përcjella me rite e 
elemente që i përkisnin një kohë të shkuar, një stadi të hershëm 
të zhvillimit të njeriut tone,- për brezin e ri mund të ishin 
pjesërisht të pëlqyeshme.’’87    
 Po kështu vetë ky autor, A. Berisha sjell edhe një fakt 
tjetër që të bën të besosh se kënga shqiptare ka qenë e shkruar 
dhe jo vetëm e kënduar. Ja si jep sqarime ky autor:’’ në 
punimin e Gjyltekin Shehut –Disa të dhëna frënge mbi 
shqiptarët (shek. XIII-XIV) – përkatësisht në rezymenë në 
gjuhën serbokroate, thuhet midis të tjerave se udhëpërshkruesit 
frëngë dhanë shënime për ngjarje historike si fjala vjen për 
luftën e Kosovës, për Milosh Kopiliqin, për Skënderbeun si 
dhe për krijimtarinë popullore, që i ka kënduar këto 
personalitete të dalluara dhe betejat e shek. XIX-të dhe XV 
–të, (shih G. Shehu, pun, cit, f.294). Një e dhënë tjetër me 
interes, po kjo krejtësisht e verifikuar, është ajo e Forezjesë e 
vitit 1582. Sipas Dh. Shuteriqit ky udhëtar frëng (Jean- 
Jacques Foresié) në vitin 1582 e ka dëgjuar një këngë për 
87 Po aty, f.60 
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Skënderbeun dhe mbi Mihal Komnenin pranë Filiopopolit të 
Bullgarisë. Duhet besuar se ai këngën e dëgjoi nga mërgimtarët 
shqiptarë që merrnin atëhere në masë, udhën e thellësive të 
Ballkanit, për t’i shpëtuar furies turke. Sipas Shuteriqit 
udhëtari frëng shënon se dëgjoi: ‘’të kënduar në kor, një 
këngë të gjatë e të trishtuar, e cila i thur lavde Skënderbeut, 
Mihail Komnenit dhe sundimtarëve të tjerë grekë( nënkupto 
shqiptarët ortodoksë - v. ime). Ajo u këndon heroizmave 
luftarake të tyre kundër sulltanit, pasi kanë bërë një luftë të 
gjatë kundër tij’’. (Dhimitër Shuteriqi, Në fillimet e 
folkloristokës shqiptare) në ‘’Autorë dhe tekste’’, Tiranë 
1977 f. 38, 39.’’88  
 Por le të rikthehemi te dokumentet më të hershme që 
faktojnë një poezi shqiptare dhe që është trajtuar nga Moikom 
Zeqo i cili merr në studim librin e Richmond Lattimore 
‘’Tema në epitafet greke dhe latine’’, botuar nga Univerisiteti 
i Ilinois në SHBA, në vitin 1962. Në faqen 289 të këtij libri, 
Moikomi thotë se është një poezi epigramatike në latinisht në 
varrin përkujtimor të një iliri nga’’ brigjet e Panonisë’’. Sipas 
Moikom Zeqos, epigrama i takon shekullit të dytë të erës 
sonë në periudhën e Adrianit perandor, dhe është në ekzametër, 
me pesëmbëdhjetë vargje. Sipas shqipërimit të Moikom 
Zeqos kjo është poezia:

Unë jam burri i famshëm nga brigjet e Panonisë*
Mes qindar burrave të fortë të Batavisë
Dikur me Adrianin perandor të madh
Isha më i zoti me armët të çaja 

88 Po aty, f. 61
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Danubin e thellë e të turbullt.
Unë e thellë e të turbullt.
Unë hidhja shigjetën
E me një të dytë e ndaja përgjysmë,
Asnjë ushtar romak, ose barbar
S’matej dot me mua me shpatën,
Asnjë Parthian me harkun.
Nën gur i shtrirë ruaj rekordin e bëmave të mia,
Do të shihet në të ardhmen
Nëse ndonjë tjetër ka fatin
Të përsërisë xhestet e mia plot famë.
Po prap jam i vetmi – si i pari i bëmave të tilla.89

Kjo poezi ngre dhe disa probleme të cilat po i rendis si më 
poshtë gjithmonë sipas këtij studimi:

1. Del se ky hero luftëtar është nga Panonia, ku përmendet 
qyteti i Batevisë panone.

2. Heroi ka qenë kampion i notimit bashkë me armatimin, 
i paarritshëm në përdorimin e harkut dhe të shpatës, çka të 
kujton dhe arenën e amfiteatrit të Durrësit që në atë kohë ishte 
i ngritur.

3. Ky mbishkrim poetik nuk përdor formulat romakedhe nuk 
permend as hyjnitë romake siç ishte rregulli për atë kohë.

89Po aty, f.62

 Moikom Zeqo ‘’Zbulime kulturore poetike’’ në -voal.ch-  9 tetor2016



63

Daniel Arnaut

4. Poezia tingëllon krenare dhe jo me vajtime dhe pikëllime 
siç janë në përgjithësi epigramet. 

 Këto konstatime të huazuara patjetër nga vërejtjet 
e Moikom Zeqos janë shumë të rëndësishme aq sa jam 
i detyruar të citoj të plotë një analizë që ky studjues ka 
bërë për  këtë poezi dhe që i përshtatet plotësisht temës të 
studimit tim, në këtë monografi.     
 ‘’Eshtë tepër interesante, që dijetari Richmond 
Lattimore, që na e bën të njohur këtë poezi, shënon një 
vërejtje shkencore, duke thënë se kjo poezi e ndryshme nga 
poezitë e zakonshme funerore të kohës shpreh personalitetin 
e fortë të heroit dhe thelbi i poezisë është egoizmi legjendar 
i tij  që të kujton heronjtë e eposit më të vjetër poetik 
europian, që njihet ‘’Boewulf’’90 e shekullit të XII –të, mbas 
poezisë së antikës klasike.      
 Kjo vërejtje e klasit të parë na bën të arsyetojmë, se 
te kjo poezi e ilirit panon, që për fat të keq nuk i është ruajtur 
emri, i shekullit të II –të të erës sonë kemi gjenezën e parë në 
Europë e në Ballkan të fillimit të epikës legjendare mesjatare, 
shumë më përpara ‘’Nibleungëve’’ ose ‘’Këngës së Rolandit’’. 
 Jo rastësisht një iliri i takon nisma, shpalosja e një 
gjinie të tillë orale e legjendare, që tek shqiptarët, pasardhësit 
e ilirëve ka plazmuar kryeveprën e Eposit të Veriut.91  
 A nuk të shkon mendja për të bërë një gjykim pak a 
90 *Boewulf - fjalë në anglishten e vjetër që është një poemë epike që konsiston në 
3182 vargje të alternuara. Është poema më e gjatë në anglishten e vjetër. Eshtë 
shkruar midis 975-1025 nga një anglosakson anonim në dialektin e Saksonisë 
perëndimore.
 
91 Po aty. 
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shumë kohor kur kemi disa të dhëna për poezi të shkruara 
në shekujt e II-të apo të III-të dhe kemi poezi të shkruara të 
kontestuara në shekullin e XIV - të dhe pse të mos i drejtojmë 
në shekullin e XII- të e XIII-të, pra nga lart në mes e nga 
poshtë në mes. Shih skema 1.

 Eshtë gjithmonë interesante fakti që në shumë 
studime të letërsisë shqipe ndeshen intersektime me 
‘’Këngët e Rolandit’’. Eshtë një rastësi?    
 Përse vallë vargu i parë i kësaj poezie ngjan me atë të 
një poezie të Daniel Arnautit?
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Unë jam burri i famshëm nga brigjet e Panonisë. dhe: 
Unë jam Arnaldo** që ecë duke qarë e duke kënduar.

 Ç’ mund të themi për këtë ngjashmëri? Eshtë një 
rastësi?       
    Vlen të bëhet një sqarim përsa i përket përmendjes 
së emrit ‘’Panonia’’në epigramën e mësipërme. Nuk është gjë 
tjetër veçse një emër që rrjedh nga ilirishtja, nga rrënjët proto-
indo-europiane. ‘’Pen’’ është ‘’ujë’’ sipas shpjegimeve të 
Julius Pokorny ( 1887-1970 ) gjuhëtar dhe studjues austriako-
çek që ka studjuar gjuhët kelte, veçanarisht atë irlandeze. 92 
 Ndërsa për të përkufizuar popullsinë e panoniansëve 
në kohën kur është shkruar kjo poezi dihet se në këtë 
zonë siç njihet në histori kanë qenë panonët, një grup 
tribu indo - europian të cilët ishin ilirët.93    
 Ndërsa për epigramet kemi konstatimet e italianit 
Enzo Gatti i cili veç të tjerash ka bërë dy libra, një që titullohet 
‘’Ilirët’’ dhe tjetri që titullohet ‘’Etruskët’’. Në librin ‘’Ilirët’’ 
jep disa shpjegime për mbishkrimet në varret e ilirëve dhe 
bën analiza shumë interesante si ky fragmenti më poshtë në 
kapitullin ‘’ Mbishkrimet e Shqipërisë’’:    
 Priftërinjtë kanë monopolin dhe dijen e shkrimit, 
dijen e shkrimet, dhuratë dhe mister i Zotit. Kështu, çështja 
e të gjithë shkrimeve ilire të Ballkanit, është pothuajse 
gjithmonë fetare. Gjënden në muzetë shqiptare, përmenden  
në ‘’Studia Albanica’’ dhe janë pare personalisht nga ana 
jonë në vend. Bëhet fjalë pothuajse gjithmonë për lapidarë 

92 https://en.wikipedia.org.wiki/julius_pokorny
93  https://en.wikipedia.org.wiki/pannonia 
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e shtyllëza varresh krejtësisht  të ngjashme me ato etruske 
të luginës së Albegnas.     
 Janë në gjuhën shqipe dhe përmbajnë lutje të flakta, 
konsiderata pas vdekjes, shpresa për botën e përtejme.94 
Ndërsa në kapitullin për ‘’Shkrimet ilirike të Shqipërisë’’ 
ndër të tjera ai përmend dhe vlerat poetike të mbishkrimeve 
mbi varret e ilirëve duke i analizuar më thellë ato.  
 ‘’…në të gjithë këta gur varri kanë mbishkrime në 
gjuhën ilire. Mbi to nuk shkruhet emri i të vdekurit. Ilirët 
nuk shkruajnë kurrë mbi varre emrin e të vdekurit. Do 
të ishte një ofendim ndaj hyut, që i njeh mirë bijtë e tij. 
 …varret ilire janë të thjeshtë, të varfëra. Mbi to 
shkruhen vetëm lavdime te lutjet. Mbi këto shkrime kanë 
shpesh një vlerë të madhe njerëzore, fetare, poetike.95   
 Duke folur për mundësitë e një shkrimi të poezisë 
shqipe dhe jo vetëm të poezisë në shek. e XII-të dhe të 
XIII –të, ndeshemi dhe me të dhëna të reja në literaturë 
shkencore që flasin për lëvizjet e shqiptarëve në atë kohë. 
Prof.dr. Lutfi Alia që jeton dhe punon në Siena të Italisë ka 
botuar librin e tij studimor mbi eksodet e shqiptarëve nga 
1272 deri në 1774. Le të njihemi me një informacion mbi 
lëvizjen e shqiptarëve në shek. e XIII- të marrë nga ky libër: 
‘’Pas rënies së Principatës së Arbërit ( 1255) më 21 shkurt 
të vitit 1272, në skenën e historisë arbërore shfaqet Regnum 
Albaniae, me mbret Karli I Anzhuin ( Carolius I, dei gratia 
Rex Napoli, Siciliae et Albaniae). Mbreti Karl I Anzhuin 

94 Enzo Gatti, ‘’Ilirët’’, Bargjini, Tiranë, 2005, f.67, 68 
95 Po aty, f.77
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mobilizoi shumë albanezë në shërbim të ushtrisë në Durrës 
dhe në garden e oborrit mbretëror në Napoli. Kuptohet nuk 
kemi të bëjmë me emigrim të banorëve, por me transferimin 
e një grupi ushtarakësh albanezë, të cilët nuk u kthyen në 
vendlindje, por morën familjet e tyre dhe u sistemuan 
përfundimisht në Napoli dhe në qytete të tjera të tjera 
të mbretërisë. Mbreti Karl I dhe pse u premtoi fisnikëve 
arbërorë mbrojtje dhe vetëqeverisje sipas ligjeve lokale, nuk 
e mbajti fjalën dhe për të shmangur revoltat, mori peng disa 
fisnikë, të cilët i internoi në Itali, disa prej tyre i burgosi. 
 Në vitin 1278, rezultojnë të burgosur në Terni 
një grup fisnikësh si Duka Tanush Dukagjini (Dux Ginus 
Tanusius Albanensis). Ndërsa në Anerse, ishin të burgosur 
pesë fisnikë ndër ta edhe Duka Tanush Skura i Kunavisë  
( Dux Tanusius Scura).96     
 A nuk kemi të bëjmë me një lëvizje që ka aromë 
franceze? Pra a kanë qenë mundësitë e lëvizjes së bardëve 
provensialë dhe albanezë në trevat e Arbërisë? Dhe lëvizja e 
kundërt?       
 

96Lutfi Alia, ‘’Kronikë e eksodeve dhe vendbanimet arbëreshe në Itali, 1272-

1774’’ 2Mprinting, Durrës 2016, f.7
 



68

Fatmir Minguli



69

Daniel Arnaut

Pjesa III 
 Kolë Luka dhe të tjerë për  

“Këngët e Rolandit”
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Kolë Luka dhe të tjerë për  
“Këngët e Rolandit”

 Le te kthehemi te gjykimi i Fotaq Andreas tek përmend 
studjuesin Kolë Luka. Ky studjues në studimin e tij bazal 
‘’Ballafaqime të epikës popullote shqiptare me këngët frënge 
të gjesteve’’. Ai shkruan se:’’ kur flasim për ballafaqimin 
mdis këngëve tona dhe këngëve frënge të gjesteve, duhet të 
kemi parasysh dy aspekte:

 1. Paralelizmat dhe rastësitë, që u detyrohen 
formacioneve shoqërore të shekujve të mijëvjeçarit të parë; 

 2. Pikat e takimit që kemi pasur me ta, huazimet e 
ndërsjellta, të cilat, natyrisht janë më të vështira për t’u 
kapur, mbasi kemi të bëjmë, nga njera anë, me një truall 
me tradita të shkruara qysh në shek. XI-XIV. dhe nga ana 
tjetër, me një truall me tradita gojore të pandërprera, me 
shtresa dhe mbishtresa.’’97      
  Për të mbështetur këto dy teza të rëndësishme, Kolë 
Luka i referohet francezit Pol Zumtor, autor i një libri mbi 
historinë e letërsisë të Francës mesjetare, i cili preçizon se ‘’në 
fundin e shek. X-të disa legjenda lindore, byzantine dhe siriake 
huazohen në të gjithë Perëndimin, dhe se këto janë vënë në 

97 Kolë Luka, ‘’ ‘’Ballafaqime të epikës popullote shqiptare me këngët frënge të 

gjesteve’’, në ‘’Kultura popullore’’, Nr. 1, 1983, f. 149 
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qarkullim në disa tipa të veçanta intrige dhe gërshetimi.98   
Kolë Luka gjithashtu përmend  dhe pjesë të tëra të shkruara në 
frëngjisht ‘’si Fluar dhe Blanshëflër ( Floire et Blanchefleur), 
e datuar më 1160 -1175 si huazim në një sfond bizantin e 
lindor, për të cilin vetë jokulatori na thotë se e ka marrë në viset 
e gadishullit tonë, në Romani, si quhej Bizanci në atë kohë.’’99  
 Dhe ja se si i shikon këto gërshetime Kolë Luka 
gjithmonë duke patur parasysh përngjasimet, marrje-dhënjet, 
fakte që ky studjues si asnjë tjetër i sjell në aeralin e shekujve 
të XII-XIII –të, kohë që i intereson studimit tonë. 

1. Ai përmend Gjergj Elez Alinë, sëmundja e të cilit në 
baladën e famshme, është e ngjashme me sëmundjen e 
Gijomë Fierabras ( Guillaume Fierabrace) në shek, e XI – të 
që ndodhet në jug të Italisë. Ishte koha kur Robert Guiskardi 
në 1081- 1085 del në Vlorë e në Durrës deri në Kostur, pra në 
toka shqiptare. Në këto periudha historike mund të kërkohet 
dhe Gijomi i sëmurë. ‘’Po ky personazh del në një këngë 
frënge të gjesteve: Murgimi i Gijomit (Moniage Guillaume). 
Në këtë këngë është një episod që lidhet me emrin e 
Palermos, Sinagon, dhe që është quajtur ‘’Poema Sinagon’’. 
Përsa i përket anës historike, Bedier * na thotë se V. Kloeta 
ka treguar ‘’ me argumenta të forta’’ se vepra para se të futej 
në këtë Moniage duhet të ketë qarkulluar si episod i veçuar, 
si këngë më vete**. Këtë e dëshmon balada balkanike. Ky 
98 Po aty, f.149 
99 Po aty. f. 149 
*) Joseph Bedier ’’Les legends epiques’’ vëll. I Paris 1926 (në shkrimin e   
 lartëpërmendur)
**) W. Cloeta, Les deux redactions en vers du Moniage Giullaume, Paris. 1906 ( 
në shkrimin e sipërpërmendur).
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Gijomë ndodhet i sëmurë rëndë në një burg plot gjarpërinj 
e bretkoca. Për më tepër, çdo baticë i sjell nëpër një kanal të 
nëndheshëm ujët e detit, që ja lëndon varret. Ai qëndron shtatë 
vjet i bërë ‘’kockë e lëkurë, me sy të zgavruara në rrashtë’’. 
Por, në një farë kohe, kur normadëve nuk po u shkonte mbarë 
rrethimi i Palermos, ky ngrihet nga të shtruarat, lufton kundra 
saraqenëve dhe fiton. Për ne paraqet interes fakti që balada 
ndodhej në pellgun e Mesdheut edhe në këtë shekull, dhe kjo 
i jep asaj hapësirën dhe kohën, dmth, një terminus ad queum, 
shek. XI  kur datohet kjo këngë. ‘’100

 2. Këngët frënge të gjesteve – shkruan Kolë Luka datohen 
mirë në shek, XI - XIV – të dhe bazuar në to ai mer rastin 
e përkimit me ‘’Rrëmbimi i së shoqes së Mujit’’. Mbreti 
i Shkjenisë ose Krajle Kapidani ka ndërtuar një godinë 
(saraj) me 12 kate, ku kanë punuar 12 mjeshtër për 12 vjet. 
Eshtë një godinë me dy kthina floriri, me dyer dhe mbulojë 
çeliku, i lurtuar nga kjo dukuri e rallë arkitektonike, në 
kulmin e pasurisë dhe të forcës, thërret të shoqen, së cilës 
i lavdërohet për madhërinë e tij. Vetëlavdërimi i kalon 
kufijtë e së rëndomtës: ‘’ kurrkund shoqin për burrë nuk e 
kam…/ kullës sime shoqja nuk i bahet,/ S’ ma ka shoqen 
shpata e mejdanit,/ Gjogu shoqin kurkund-o s’e ka’’.101  
 Po kështu Kolë Luka gjen ngjashmëri te Shtegtimi i 

100Po aty, f. 150
101Po aty, f.150

*) Marrë te libri ‘’Visaret e Kombit, IV ‘’ (në shkrimin e sipërpërmendur)
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Karlit të Madh ( Pelerinage de Charle - magne), apo dhe te 
këngët Uroshi i Detit dhe te Kresht Kapidani*

 3. Rasti i tretë që fut Kolë Luka është - Gjëma e burrave me 
shkulje flokësh dhe me të gërvishtura deri në gjak.-

Edhe në këtë rast kemi dy ngjashmëri me gjëmën që bën 
Gijomë d’Oranzhë (Guillaume d’Orange) dhe gjëmën e 
Karlit të Madh mbi trupin e paladinit Roland në Rovensό 
(Roncevaux).

4. Rasti i katërt gjithmonë sipas Kolë Lukës është  ngjashmëria 
me viganët dhe me kthinat me të vdekur. Eshtë një topik- 
thotë Kolë Luka - që e gjejmë edhe Hygoi i Bordosë (Huon 
de Bordeaux).

5. Rasti i pestë është ai i aspekteve të ‘’mushkave me ar, 
argjend dhe cohëra o gëzofë’’që sajojnë një topik tjetër. Këto 
mushka me pare- shkruan Kolë Luka- i kemi dhe te Kënga e 
Rolandit si dhe te Aimeri i Narbonës (Aymeri de Narbonne).102

6. Rasti i gjashtë është konceptualiteti i numurit ‘’shtatë’’, 
rast që përmendet shumë shpesh, por që unë po përmend 
vetëm rastin e Këngës së Rolandit ku ky numur përmendet 
aq shpesh, pa folur këtu për një grup këngësh të tjera që Kolë 
Luka i përmend të detajuara në artikullin e tij.103

7. Rasti i shtatë i takon fjalës ‘’gumana’’ që ka të bëjë me 
ushtarë të atyre kohëve, fjalë që ndeshet në disa këngë 

102 Po aty, f.155 
103 Po aty, f.155 f. 156 
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të gjesteve frënge si psh. te Hygoni i Bordosë (Huon de 
Bordeaux).

8. Rasti i tetë bën fjalë për Lugjet e  Verdha, tog fjalësh që 
ai e gjen te kënga frënge Anseis i Kartagjenës (Anseis de 
Carthage).

9. Rasti i nëntë sipas Kolë Lukës është ngjashmëria normave 
tona dokësore lidhur me ndëshkimet për rastet e rënda si psh, 
djegja e shtëpisë, shkulja e pemëve frutore dhe hardhive, 
djegja e të korrave, krejt të ngjashme me fjalët te kënga 
Zhirardi i Rusinjonit (Girard de Roussillon).

10. Rasti i dhjetë  janë rastet e luftimit që të marra si topikë 
kanë zhvillime të ndryshme por jo të jashtëzakonshme.104

Këtë studjuesi Kolë Luka e paralelizon me Këngën e Otinelit 
(Chanson d’Otinel) ku Rolandi, në furinë e luftës, ndeshet me 
shokun e vet dhe e plagos. 105

Janë rastet e njejta si te Muji dhe Halili. 

11. Rasti i njëmbëdhjetë është topiku i zgjeruar mbi bukurinë 
duke sjellë paralele të sakta midis së dashurës së Rolandit, 
Aldës dhe Tanushës, bijës së mbretit të Kotorrit tek këngët 
e kreshnikëve.        
 Për të përfunduar këto komente ia vlen të citojmë 
mendimin e vetë Kolë Lukës në fund të këtij artikulli të 

104 Po aty, f. 158
 

105 Po aty, f. 158
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veçantë në letrat shqipe:     
  ‘’ Këto episode folklorike, topikë, toponime, herë kanë 
denduri të madhe, herë janë thërrime, po kanë një domethënie 
botëkuptimi me këngët tona. Këto flasin me gjuhën e tyre 
dhe, në fund të fundit, tregojnë se shoqëria e arbëreshëve ecte  
në atë kohë me të njejtin hap si shoqëritë e tjera të zhvilluara 
të kohës. Ajo ishte një shoqëri që merrte dhe jepte.’’106  
 Ja si shprehet dhe studjuesja Andromaqi Gjergji 
për këtë konstatim, por për hesap të saj dhe jo lidhur me 
studimin e Kolë Lukës:     
 ‘’Përsa i përket territorit ku u formua cikli, mund 
të themi se në trevën që shtrihet prej Pultit mesjetar drejt 
veriperëndimit jo vetëm që nuk mund të mohohet ekzistenca 
e një nënshtrese kulturore ilire të shekullit  XII-XIII –të, 
por ka mundësi që në këtë zonë të kemi të bëjmë me një 
krahinë të dikurshme etnografike, me tradita  kulturore të 
sajat, e cila do të përfshinte pjesën më të madhe të asaj treve 
që shtrihet nga zona e mirfilltë e ciklit drejtë viseve ku na 
çon toponomia e tij, duke përfshirë ndoshta edhe pjesë të 
Bosnjës jug - perëndimore. ‘’107     
 Por dhe Alfred Uçi shkruan:  
 ‘’ Një lidhje tjetër e rëndësishme e eposit tonë është 
edhe lidhja  e tij me aeralin e Europës. Teoria e përgjithshme 

106 Po aty, f. 160 
107Andromaqi Gjergji ‘’Etnosi ynë në epikën heroike legjendare’’, ‘’Kultura 

popullore’’, Nr 2, 1983, f.56 

* Sigurisht në disa popuj, si për shembull në ato të Lindjes, këto proçese u 

zgjatën edhe më vonë. 
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e eposit e mbyll nga pikpamja e kohës ciklin e qarkullimit 
krijues, produktiv të këtij aerali të madh, përgjithësisht brenda 
shekujve VI- XII.  Eposi ynë mbart me vete edhe ndikime të 
ndërsjellta ballkanike. Këtu mund të përmendim motive të 
tilla si ai i Gjergj Elez Alisë që është i përhapur në folklorin 
e gjithë popujve të Ballkanit, (Bolani Dojçin, Duçini, Radu, 
Ivo Selenini), ashtu siç gjejmë dhe plot motive baladash si 
atë të rinjohjes, të murimit, të metamorfozës, të rrëmbimit etj.  
 Studimi i tyre dëshmon se brenda folklorit tone 
këto motive panballkanike kanë shenja të dukshme 
lashtësie dhe veçori origjinale, që i dallojnë nga ato të 
popujve të tjerë të Ballkanit.108    
 Vetëm nga këto dy konstatime nga njerëz të fushës, 
mjafton të hedhim idenë e mundësisë që këngët e eposit 
apo dhe këngë të tjera të kenë qenë të shkruara edhe brenda 
kohëve të shekullit të XII- XIII –të. Shumë studjues të letërsisë 
shqipe rreken të mjaftohen me dokumentat e shkruara, që janë 
gjetur deri tani, a thua se kemi të bëjmë me fakte gjyqësore 
dhe duke mos i lënë asnjë shteg studimeve hulumtuese. Një 
fjalë popullore thotë se aty ‘’ku ka ligje ka dhe shtigje’’ 
dhe duke marrë aspektin pozitiv të këtij slogani duhet të 
thellohemi më tej  për të ndriçuar sado pak pasurinë e madhe 
të trashëguar nga populli ynë duke lënë në mëshirën e fakteve 
të shkruar atë që mund të gjëndet edhe pa fakte të shkruara.  
 Por Alfred  Uçi shkruan  gjitashtu  se ‘’ Me kohë,  
sidomos në shekujt IX-XII –të fillon të shfaqet dhe vetëdija 

108 Alfred Uçi, ‘’Gjurmime albanologjike- folklore dhe etnologji’’-V,  1975, 

Prishtinë, 1977, f. 43
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e kësaj bashkësie arbërore. Vetë antarët e saj e njohin veten 
pjestarë të saj dhe, po kështu të huajt, pavarësisht nga 
dallimet krahinore i identifikojnë me një bashkësi të vetme, 
të ndryshme nga etnitë e tjera, i përfshijnë në bashkësinë e 
Arbërve, të Arbërisë. 109      
 Dhe si për të përforcuar disa konstatime të Zef 
Jubanit ai shkruan:      
 ‘’ Etnografët kanë provuar se qysh në shek. XI-XV 
–të ekzistonin si etnitete të kristalizuara qartë mjaft krahina 
të veçanta e të qëndrueshme etnografike si psh. Myzeqeja, 
Labëria, Mokra, Çermenika, Dibra, Pollogu, etj. Komplekset 
e tyre kulturore krahinore dëshmojnë për lashtësinë e 
proçeseve që kanë konsoliduar njësinë e etnisë sonë.’’110  
 Edhe Zef  Jubani e përmend krahinën e Myzeqesë 
si ndër më të hershmet për nga pikpamja kulturale, gjë 
që e kemi trajtuar në këtë studim. Eshtë prap Alfred 
Uçi që e prek situatën kulturale të zonave shqiptare në 
kohën kur na intereson ky studim:    
 ‘’Vetdijen etnike në kushte kur fillojnë proçeset që 
kurorëzohen me krijimin e një bashkësie më të zhvilluar, 
siç është kombësia, eposi ynë legjendar e ka shprehur duke 
reflektuar sidomos konfliktin etnik shqiptaro-sllav. Konflikti 
etnik iliro - arbëror me sllavët përbën bazën konkrete 
historike-shoqërore, nga ka lindur bërthama e epikës sonë 
kreshnike me atë mesazh me ngarkesë etnike që i vendosi 
‘’shkjaun’’ dhe ‘’krajlët’’ në rolin e antagonistit.

 Ky konflikt që filloi gjatë dyndjeve të para të fiseve 
109 Po aty, f.28, 29 
110 Po aty, f.28, 29 
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slave në Ballkan në shek. VI-VII, i përsëritur eshe më vonë, 
sidomos në shek. X-XIV në kohën e shtrirjeve të shteteve 
sllave drejt jugut dhe perëndimit të  Ballkanit, e ruajti të 
gjallë tensionin e armiqësisë në zonën e qarkullimit të eposit 
kreshnik. Prandaj tingëllon krejt fallco ose si një ekstrapolim 
banal i parullës  së dështuar të ‘’bashkim- vëllazërimit’’ 
hipoteza e krijimit të ciklit të kreshnikëve në rrethin e përzjerë 
të çetave myslimane boshnjake e shqiptare në periferinë 
malore të zotërimeve turke në krahinën e Likës.111  
 Ndërsa për ngjashmëritë e toponimeve shqiptare me 
‘’Këngët e Rolandit’’ po riprodhoj tekstin e mëposhtëm:  
 “Këngët e Rolandit”, me emrin e tyre tingëllues 
La Chanson de Roland, vazhdojnë të mrekullojnë të gjithë 
shpirtrat e etur për botën e kreshnikive epike, shpirtin 
kalorsiak dhe vendosmërinë për të mbrojtur truallin.   
 Epi francez besohet të jetë shkruar në harkun midis 
viteve 1040 dhe 1115, e mbështetur përhumbshëm në 
betejën e Qafës së Roncevauksit më 778, gjatë sundimit të 
Karl Sharlemanjës, shkruan Konica.al.   
 Çuditërisht, bota arbërore gjen pasqyrim të 
shënueshëm në këtë ep francez.     
 Sipas studiuesit H. T. Norris, qytetet dhe trevat e 
përmendura nga gjeografi Idrizi në Librin e Rogjerit, veçmas 
në Shqipëri, Epir, Maqedoni dhe pjesë të Serbisë, ishin 
burimi kryesor për emër-vendet në ‘’Chanson de Roland’’. 
 Sipas tij, të gjitha këto dëshmi reflektojnë zbarkimet 
historike të normanëve në Shqipëri dhe përplasjet 
e tyre me bizantinët, ndërmjet viteve 1080 dhe 1085.  
 Emrat e qyteteve, skelave dhe liqeneve si Butrinti në 
111Alfred Uçi, ‘’Gjurmime albanologjike- folklore dhe etnologji’’-V,  1975, Pr-

ishtinë, 1977, f. 43
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Shqipëri, ku një betejë e madhe u zhvillua, ose ‘’Jericho’’ 
dhe Kanina në Epir, apo ‘’Malprose’’ Liqeni i Prespës, 
janë që të gjitha të përmendura në Këngët e Rolandit. 
 Edhe historiani britanik Noel Malcolm pranon se 
një dorëshkrim i poemës përfshin edhe një referencë për 
Shqipërinë në formën e ‘’Albanie’’, për të cilët besohet se 
ishte në trevën në verilindje të Durrësit. konica.al/” 112  
  Vlen të përmendet dhe fakti tjetër që i takon pikërisht 
shek të XII –të dhe që ka të bëjë me romanin e Florimontit. 
Ja se si komentohet në shtypin e përditshëm shqiptar:  
 ‘’ Romani Florimont-it është një nga romanet më 
të hershme të letërsisë mesjetare franceze, pasi ai është 
shkruar në vitin 1188, kohë kur mesa duket, ky autor ka 
përjetuar epokën e Kryqëzatave kristiane jo vetëm në 
Francë, por dhe duke udhëtuar vetë në brigje të largëta dhe 
udhë, ku shumë kalorës e pelegrinë, nën thirrjen e Selisë së 
Shenjtë, shkonin drejt Varrit të Shenjtë për të kryer detyrën 
dhe larë pendimin e kësaj jete tokësore. Shumë kronistë 
na kanë lënë shënimet dhe kronikat e tyre rreth betejave 
të mëdha në brigjet e Ilirisë, në Konstantinopojë, rrugës 
për në Orient, në Damiette apo Antioche të Sirisë e deri në 
çlirimin e Jeruzalemit. Të tjerë, «trouvères» siç quheshin 
ata, pra «trubadorë» apo rapsodë e bardë, këto ngjarje i 
evokuan në këngët e tyre të gjata epike, apo romanet po në 

112© Salih Mehmeti
Burimet:

H. T. Norris, Islam in the Balkans: Religion and Society Between Europe and the 
Arab World, 1993, f. 37-38

Noel Malcolm, Kosovo: A short History, Macmillan, 1998, f.28
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vargje, të cilat më pas na shfaqen në prozë. Dhe ashtu siç u 
shkrua Romani i Florimont-it, ashtu u shkrua dhe Romani 
i Trëndafilit (Le Roman de la Rose), Marie France, Le 
Roman du Castellan Coucy, Le Roman de Troie, I Bukuri 
i Panjohur, (Le Bel Inconnu), apo Perceval le chevalier 
au lion, mbi legjendën e Saint Gral, (historinë e vazos, ku 
Joseph d’Arimithie kishte mbledhur gjakun e Krishtit dhe 
kalorësi Perceval apo Lancelot, i cili ishte nisur në kërkim 
të saj), etj, ku na shpaloset një botë «ferike», plot zana 
dhe mite popullore, krijesa të mbinatyrshme që mbrojnë 
dashuritë apo paralajmërojnë vdekjen, krijesa që jetojnë 
midis Tokës dhe nëntokës, midis botës së të gjallëve dhe të 
vdekurve, një letërsi që dëshmon për një kohë dramatike, 
plot luftra e vrasje, mizori e haraçe të mëdha bajlozësh, 
por ku trimëria dhe bujaria kalorsiake, është e detyruar të 
luftojë dhe të triumfojë nën mbrojtjen e zanave.‘’113  
 Si është e mundur që të mos ketë pasur shkrime 
lidhur me gjithë këto mardhënie të arbërve me francezët, 
jo vetëm me trubadurët apo bardët, por dhe me 
shkrimtarët të cilët morën emra vendesh dhe subjekte 
ngjarjesh, mite dhe legjenda nga arbërorët?   
 Por le të rikthehemi edhe njëherë te fakti i afrive 
midis këngëve të Rolandit dhe këngëve tona kreshnike 
nën vështrimin e studjuesit Labinot Berisha. Dihet se 
këto këngë të Rolandit janë krijuar në vitet 1130- 1170 
dhe flasin për ngjarje që i përkasin shekullit të VIII. 

113 Gazeta shqiptare, Luan Rama: ‘’Shqipëria në epikën dhe romancën mes-

jetare franke’’ 9 korrik 2010
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 Labinot Berisha shkruan se ‘’Edhe një arsye tjetër 
më nxiti t’i qasem studimit krahasimtar: pjesë të ‘’Këngës 
së Rolandit’’, qysh gjatë periudhës së zhonglerëve, u 
kënduan dhe u përcollën gojarisht, pra vepra bëri jetën 
e dyfishtë: të shkruar dhe gojore.’’114   
 Përsëri në pah dalin studimet e Kolë Lukës lidhur 
me ngjashmëritë e toponimeve siç e kanë konstatuar shumë 
studjues të tjerë. Ja një nga fragmentet më me interes për 
afrinë e mundshme jo vetëm gojore midis trubadurëve 
oksitanë dhe atyre arbërorë.     
 ‘’Po ta shikojmë në tërësi, kënga fillestare që ka 
parasysh aedi normand, u bën një ndarje dy fushatave 
të para të normandëve pasi kryhet fushata e parë në jug 
të Shqipërisë dhe në veri të Greqisë, ushtritë normade i 
derdhen Durrësit. Fakti se në dy lesat e para dalin emrat 
e viseve Shqiptare jugore me Kaninën, Orikun, Butrintin, 
Bylin dhe se në lesën e tretë të rreshtimit, janë viset e 
Shqipërisë së mesme me Durrësin, Arbërin, ndofta në të 
dyja trajtat me - I - dhe me - r -, Erzenin, Prezën, ndofta me 
Golemin e Lushnjës dhe me Peqinin na duket  se e provon 
këtë, sado me dorë të lirë që duhet të ketë vepruar këngëtari 
me tekstin fillestar, duke e bartur teatrin e ngjarjeve prej 
Epirit në Spanjë, për të vënë në vend hakmarrjen e Karlit të 
Madh kundër saraqenëve’’.115

114 Dr.Labinot Berisha, ‘’Këngët kreshnike shqiptare dhe epet e lashta’’, Arge-

ta-LMG, Tiranë, 2013, f. 207 
115 Kolë Luka, ‘’Toponomia shqiptare në Këngën e Rolandit lidhur me ca ngjarje 

të vjetëve 1081-1085’’ – marrë nga libri i Labinot Berishës, përmendur në këtë 

studim, f. 211.
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 Labinot Berisha, duke studjuar me imtësi afritë e 
këngëve tona kreshnike me këngën e Rolandit dhe jo vetëm 
me to, shkruan se ‘’ngjasimet e këngëve tona kreshnike me 
‘’Këngën e Rolandit’’ ndonjëherë shkojnë deri në 
imtësi’’116   
 Bazuar në këtë konstatim të imtësisë, konstatime që 
Labinot Berisha i ka trajtuar me përpikmëri, mund të them se 
si është e mundur të mbahen mend strofa të tëra të këngëve 
qoftë ato arbërore, qoftë ato oksitane, pa patur tekste të 
shkruar, tekste sipas gjuhës së secilit. Sepse edhe në studimin 
që po paraqes del e qartë se fenomeni i induktimit nga jashtë-
brenda dhe anasjalltas, ka qenë evident, i mundshëm. Shqipja 
arbërore ka qenë e shkruar me germa të gjuhëve të tjera si e 
ka përmendur dhe studjuesi Hasan Ulqini. S’ka si të ndodhë 
që emrat e vëndeve, toponimet shqiptare të shkruhen me 
germa të sakta në tekstet e oksitanishtes!  
 Hasan Ulqini në një studim të tijin flet qartë për 
situatën kulturore dhe artin në qytetin e Durrësit, pikërisht për 
periudhën e mbas shek, XII-XIII- të. Në mes të këtij studimi 
ai përmend dhe librat e shkruar.    
 ‘’Në këto kushte u zhvillua veçanarisht kultura dhe 
arti që janë si pasojë e një zhvillimi të madh ekonomik dhe 
tregtar, dalloheshin për muzikantët, për skulptorët e talentuar, 
për piktorët dhe kronikanët dhe librat e shkruar, për statutet e 
tyre. Dokumenta flasin për Grigorin, arkipeshkop i Tivarit( 
viti 1395) që kishte një shumicë librash, për Petro Shqiptarin 
( viti 1368), kanonik i Drishtit, zotërues i një libri me vlerë, 
116  Dr.Labinot Berisha, ‘’Këngët kreshnike shqiptare dhe epet e lashta’’, Arge-

ta-LMG, Tiranë, 2013, f.  
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për Gjonin, peshkop i Prizrenit që kishte disa libra( viti 1375). 
Ndërsa një autor i Drishtit (viti 1400)  lë si trashëgim jo vetëm 
breviarin, por edhe ditarin e vet.  Dokumenta të shumta bëjnë 
fjalë për kopjues librash të ndryshëm, që e zhvillonin 
veprimtarinë e tyre nëpër qytetet e ndryshme të Shqipërisë. 
Në kushtet kur nuk ekzistonte ende shtypshkronja, kopjimi 
ishte e vetmja mundësi për përhapjen në shumë kopje të një 
libri të shkruar, vlera e të cilit për kohën ishte shumë e lartë. 
Po sipas një dokumenti të vitit 1398, 35 kapitujt e statutit të 
Durrësit, përbënin vetëm një fragment dhe se sipas këtij, në 
statute ruheshin me ligj privilegjet antike të qytetit. Në 
bibliotekën Marcione të Venecias ruhet akoma statusi i qytetit 
të Shkodrës.’’117   
 Me shumë të drejtë ky studjues na paraqet këto të 
dhëna që pa tjetër të çojnë të mendosh se sa mund të zgjaste 
dyzimi midis të folurës dhe të shkruarës së gjuhës shqipe? Me 
cilat germa i kanë shkruar albanezët këto libra gjatë këtyre 
periudhave, para dhe mbrapa shek, XII-XIII –të? përse duhet 
ndalur vetëm te dokumentat e shkruara të gjetura deri tani e të 
mos aludohet qoftë dhe me tentative për ato dokumenta të 
shkruara por të pagjetura?   
 Letërsia e mesjetës më të shumtën ishte shkruar në 
vernakulare ( gjuhë e lindjes), ose në gjuhë të të folurës së 
përditshme të shkrimtarit. Në vend që të përdornin latinishten 
si gjuhë e zakonshme, njerëzit flisnin dhe gjuhën e vendit të 
tyre të lindjes- Anglisht, Gjermanisht, Frëngjisht, Italisht, apo 

117  Revista ‘’Dyrah’’ nr.1, 2001, Hasan Ulqini,’’ Shënime për humanizmin 

shqiptar’’, f. 37 
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Spanjisht.  
 Kjo gjuhë vernakulare i ndihmonte që t’i jepte çdo 
shteti të Europës një identitet të ndarë, të veçantë. Përdorimi 
i gjuhëve vernakulare në të shkruar e bënte letërsinë të 
pranueshme nga shumë njerëz.118   
 Ndoshta duhet të përmendim sentencën e Uinston 
Çërçillit i cili thotë:  
 ‘’Pezimisti shikon vështirësi në çdo mundësi, një 
optimist shikon mundësi në çdo vështirësi.’’     
 Prandaj rikthehem te rëndësia e studimit të Kolë 
Lukës dhe komenteve që ka bërë me profesionalitet Labinot 
Berisha në librin e përmendur këtu, që japin mundësi për të 
gjetur këto vështirësi të ‘’pagjetjes’’ të dokumentave të 
shkruar në gjuhën shqipe. Rasti më oportun është përdorimi i 
argumentit të toponimeve shqiptare të gjetura në këngët e 
Rolandit e pikërisht në shekullin e XII-XIII –të. Gjatë studimit 
tim nuk jam marrë shumë me teoritë e ndryshme të origjinës 
së këngëve shqiptare të kreshnikëve, gjë që tregon se 
mbështetem tek fakti se ato nuk janë të prejardhura prej 
sllavëve, më konkretisht serbëve.  
 Edhe në studimet e Kolë Lukës dhe të Labinot 
Berishës nuk gjenden emra shqiptarë të sllavizuar. Për të 
ilustruar këtë fakt po sjell më poshtë një fragment që ndriçon 
tendencat e nacionalistëve serbë, fragment i marrë nga një 
studimi i Kristo Frashërit, të cilin e pati shkruar para se të 
ndahej nga jeta, në suplementin mbi librin e tij për 
Skënderbeun:     
118 Mounir Farah, Andrea Berenc Karls - World History- The human experience 
- Ohio 1994. f. 290
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 ‘’Historiani zvicerian (Oliver Jens Schmitt, shënimi 
im) besoj se e di, por në se nuk e di do t’ia kujtojmë prirjen 
proverbiale të nacionalistëve serbë, të cilët i sllavizonin apo 
serbizonin jo vetëm emrat e viseve të sunduara prej tyre, por 
edhe emrat e qyteteve jo serbe që lakmonin një ditë t’i 
pushtonin për të argumentuar aneksimin e tyre. Dihet 
përshembull se serbëve mesjatarë nuk ua zinte qasja ta quanin 
Venedikun- Venediko por Mletac, Raguzën- Dubrovnik, 
Selanikun- Solum, Stambollin- Carigrad, Durrësin – Drraç, 
Shkodrën- Skadar, Beratin- Beligrad, madje për të mos u 
zgjatur, edhe Vjenën, ku zoti Schmitt jep mësim, e quajtën 
Beç.’’119  
 Ndërsa Anton Papleka në studimin e tij monografik që 
flet mbi ekzistencën e një ars poetike në këngët shqiptare të 
kreshnikëve sjell fakte të shumta dhe bindëse mbi autencitetin 
e këtyre këngëve. Duke qenë edhe vetë ithtar i hipotezës që 
thotë se këngët kreshnike shqiptare janë krijime autoktone 
dhe që mbrohet nga studjuesit Qemal Haxhihyseni, Veis 
Sejko, Demush Shala, Fatos Arapi, Fatos Arapi, Zymer 
Neziri, etj, ai këmbëngul në vërtetësinë e kësaj hipoteze. Ai 
në përputhje dhe me këtë studim timin, shprehet se ‘’Lahutarët 
shqiptarë, u bëjnë homazh bardëve të mëparshëm, duke 
theksuar se këngët e tyre i kanë trashëguar  nga këngëtarë që 
kanë rrojtur para tyre.’’120   
  Por për mendimin tim, nuk janë vetëm këngët 
119 Gazeta shqiptare, 25 shkurt 2018, Kristo Frashëri, ‘’Pse Schmitt e hedh posh-

të historigrafinë shqiptare?!’’ 
120 Gazeta ‘’Nacional’’, 14 shkurt 2016, Prof. as. Dr. Anton Papleka ‘’Një ars 

poetica në ciklin e kreshnikëve’’. 
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kreshnike të Veriut shqiptar që kanë këtë autentitet, por edhe 
këngët e Shqipërisë së mesme dhe asaj të jugut deri  në skajet 
fundorë të Epirit jugor. Anton Papleka mbasi kundërshton 
idetë e Stavro Skëndit i cili mbron hipotezën se këngët 
kreshnike janë marrë apo janë huazuar nga tradita serbokroate 
pas shek. XVIII, në studimin e tij shkruan:   
 ‘’Mendoj se një ndër argumentat e shumtë që rrëzojnë 
përfundimin e Skëndit dhe të bashkëpuntorëve të tij është dhe 
ekzistenca e një ars poetica në ciklin e kreshnikëve, i cili 
dëshmon se nuk është fjala për një traditë poetike të re por për 
një traditë epike të hershme e të gjatë’’.121  
 Kaq mjafton të kuptohet lehtë kur lexon studimet e 
Kolë Lukës, për të cilat kam folur më lartë. Lidhur me 
konstatimin flagrant që zviceriani Olivet Jens Schmitt ka bërë 
për qytetërimin shqiptar në shek. e XII-XIII –të, gazetari Ben 
Andoni ka bërë një intervistë me këtë studjues. Mendoj që 
pjesën që i takon periudhës së shek.XII-XIII- të ta sjell të 
plotë si më poshtë:     
 ‘’Ben Andoni:- A ka lulëzim të qytetërimit shqiptar në 
shek, e XII - XIII –të? Cilat ishin kushtet që e ndihmuan 
këtë?        
  O. J. Schmitt: - Nuk mendoj se termi ‘’civilizim 
shqiptar’’ është i përshtatshëm për këta shekuj. Duhet të jemi 
në gjendje të bëjmë dallimin midis formave jetë-shkurtra 
politike shqiptare, në hinterlandin malor të Durrësit i cili 
shërben  në fund të shekullit të XI - të qoftë si një rrugëdalje 
e autoritetit bizantin, vendosur në bregdet, por në fillim të 
shekullit XIII - të doli gjithashtu nga mbetjet e Perandorisë 
121Po aty  
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Bizantine mbas Kryqëzatës së Katërt (1204). Nuk gjenden 
gjurmë të një civilizimi specifik shqiptar të sensit etnik, sipas 
koncepteve në zonën e Shqipërisë moderne, por shihet një 
lulëzim i kulturës bizantine në Shqipërinë Qendrore dhe atë 
Jugore, ndërsa në Veri, kultura urbane është po kështu 
impresive. Njerëz që flisnin gjuhën shqipe jetuan në të dy 
këto zona kulturore më tej akoma, të dyja kulturtat si ajo 
byzantine dhe adriatiko - katolike nuk ishin momoetnike por 
përfshinin grupe linguistike të ndryshme: shqiptarë, sllavë të 
Jugut, Dalmatë Romanikë dhe Vllahë në Veri, Shqiptarë 
Grekë, Vllehë në Jug.     
 Veçanarisht Bizanti ishte një Perandori shumë etnike 
ku ortodoksia shërbente si një lidhje e përbashkët midis grupeve 
të ndryshme linguistike. Duhet theksuar se veçanarisht kultura 
urbane nga Durrësi e shtrirë deri më poshtë në Jug e përbënte 
deri në fund të shek. të XIII –të shumë të përfaqësuar elementin 
grek, edhe një herë ‘’grek’’ do të thotë grekofonët ortodoksë, 
njerëzit e qytetit, të cilët ishin shtylla kurrizore e kulturës 
bizantine në vendet e ulta dhe bregdet.’’122  
  Mendoj se në këtë rast ai gabon për shumë përcaktime 
që jep për trevat shqiptare në Epirin e Jugut dhe në aravanitasit, 
që historia i njeh shumë mirë.  Në fund po jap një shënim mbi 
rrjedhën e kulturave ndër shekuj: ‘’Egjiptianët e lashtë i 
trashëguan njohuritë e tyre nga Shumerët, por nëse është 
kështu, lind pyetja: po këta të fundit nga kush i mësuan këto 
shkenca? 123

122 Gazeta shqiptare, 10 shkurt 2013, Oliver Jens Schmitt, ‘’ Historia shqip-

tare-një histori e hapur.’’
123 Zecharia Sitchin, ‘’Planeti i dymbëdhjetë’’, f.4
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 Shtojca
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Shtojca 1

Koha e Karlit I Anzhu

Foto sipas Koha News datë 26. 08. 2017
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Karli I Anzhu 
 (sipas kurbini.info) 
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 Në shekullin e XII, në trevat fshatare u përhap 
titulli sebast, sidomos gjatë sundimit të dinastisë 
Manuelit I Komnena (1147-1181), i cili u a akordoj këtë 
titull disa bujarëve të trevave të Kunavisë, si të parëve 
të familjeve fisnike Mansi, Skura, Stepani etj.   
 Pas rënies së dinastisë së Komnenëve dhe me ardhjen 
në fronin bizantin të dinastisë së dobët të Engjëllorëve, 
treva e Arbrit u zgjerua dhe filloj të fitoj më shumë pavarësi. 

Kjo situatë favorizoj dhe fuqizimin e kishës, sidomos 
rritjen e influencës dhe të besimit në popull ndaj kishës 
katolike. Në 19 qershor të vitit 1166, titullari i kishës së 
Arbrit, peshkopi Lazari, i shoqëruar nga Gjergji, një murg i 
manastirit benediktin të Shelbuemit të Rubikut, morën pjesë 
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në ceremoninë e përurimit të kishës katolike të Shën Trifonit 
në Kotorr, ku peshkopit Lazari, i u dha nderi të konsakronte 
një nga altaret e kishës. Në këtë ceremoni ishin ftuar dhe 
përfaqësues të peshkopatave dhe abacive të tjera katolike 
nga Drishti, Shirgji, Ulqini, Tivari, Shasi, Durrësi, Mirëdita, 
Kruja, Stefaniaka, Kunavia, si dhe asistoj vetë “priori Andrea 
i Arbërit”, që përfaqësonte pushtetin laik të asaj treve.  
 …Kur hypi në fron, mbreti Karli I Anzhu udhëzoj 
hartimin e statuteve qytetare, një proçes me zhvillim paralel 
në të gjithë mbretërinë, që filloj me Consuetudines të Barit, 
ndërsa në trojet tona filloj me statutin  e Ulqinit me 1280 dhe 
vazhdoj me të Shkodrës në vitin 1349, të Vlorës në vitin 1357, 
të Tivarit në vitin 1369, të Durrësit në vitin 1392, të Drishtit 
1397, etj. Drejtimi i mbretërisë dhe i shoqërise arbërore me 
norma juridike të parashikuara në statutet qytetare, dëshmon 
për nivelin e zhvillimit social-kulturor të shoqërisë arbërore 
në shekullin e XIV.

(Sipas: Lutfi Alia’’Kunavia 3- vështrim mbi historinë e 
Kunavisë në shek IX-XIV’’ në ‘’Zemra shqiptare’’ 02.09. 
2013)
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 Shtojca 2

Jan Kukuzeli

PORTRET I JAN KUKUZELIT

Shën Jan Kukuzeli (1280? - 1370?)[1] ose Joan ishte 
një murg ortodoks nga Durrësi. Shenjtor, himnograf, 
mjeshtër dhe teoricien i muzikës kishtare bizantine.   
 Shumë janë ata që kanë shkruar për të – historianë, 
filologë, muzikologë – nga Lindja e nga Perëndimi, të huaj e 
vendas. Për të janë shkruar shumë më tepër nga çdo kompozitor 
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kishtar. Veprat e tij, në dorëshkrime, janë thesare të shek. XIV. 
Ky është një përshkrim i shkurtër biografik, duke përmendur 
pak edhe veprën e madhe muzikore.    
 Kisha Ortodokse në mbarë botën e nderon këtë 
figurë si shenjtor të saj dhe kujtimin e tij e feston çdo 1 
tetor. Jan Kukuzeli është pikturuar si kompozitor dhe si 
shenjtor në mjaft miniatura dorëshkrimesh, në afreske dhe 
piktura murale kishash si edhe në ikona druri. Ikona më e 
hershme gjendet në kodikun 457 të Manastirit Kutlumusi 
(Mali i Shenjtë) (shek. XIV). Ikona të tij janë pikturuar në 
manastirin e tij në Malin e Shenjtë, në Shqipëri në Manastirin 
e Ardenicës, në Greqi, Bullgari, Serbi, Moskë, Mynih etj.  
 Gjithashtu janë ngritur mjaft kore kishtare, që mbajnë 
emrin e tij. Edhe qytetarët durrsakë janë krenarë për këtë 
figurë duke e kujtuar kontributin e madh e të çmuar dhe duke 
i dhënë edhe emrin e tij, “Jan Kukuzeli”, Shkollës së Mesme 
Artistike së qytetit të Durrësit.

Jeta  

 Jan, lindi në Durrës, një qytet-port kozmopolitan, 
në atë kohë nën zotërimin bizantin, në shek. XII (sipas 
disa studiuesve) ose në fund shek. XIII (rreth 1270, sipas 
disa studiuesve të tjerë). I ati i vdiq kur ishte shumë i 
vogël, kështu që nëna e tij u mor me edukimin e tij, duke 
ia besuar mësuesve më të mirë të asaj kohe. Ai u dallua për 
një zgjuarsi të rrallë, për zërin engjëllor dhe për aftësitë e 
mëdha muzikore. Duket që, për shkak të atij zëri, e dërguan 
në Konstandinopojë, në kryeqytetin e perandorisë, për të 
studiuar dhe kënduar në oborrin perandorak. Duke parë 
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talentin e tij të madh dhe përparimin e habitshëm në muzikë, 
e emëruan drejtues të veprimtarive muzikore të kryeqytetit, 
duke i dhënë titullin Mjeshtër, titull që në atë kohë ishte 
shumë i rëndësishëm.    Muzika luante një rol të 
veçantë në Konstandinopojë, kështu që Jani u bë një anëtar i 
oborrit perandorak dhe favorit i vetë perandorit. Për zërin e tij 
të mahnitshëm e quajtën “zë engjëllor”. Kur ai këndonte atje, 
në kishën e Shën Sofisë, mblidheshin të gjithë për ta dëgjuar 
dhe të prekur nga ai zë, fillonin të qanin me ngashërim.  
 Por, ndërsa ishte favorit i perandorit dhe i nderuar 
nga të gjithë, zemra e tij nuk ishte e gëzuar. Shpirti i tij 
dëshironte një jetë asketike kushtuar tërësisht Zotit, ndërsa 
jeta në oborr me tërë tundimet dhe lavditë, e pengonte të 
bënte një jetë shpirtërore. Madje mbreti ngaqë e donte shumë 
donte që ta martonte me një vajzë të një fisniku. Djaloshi i 
ri vendosi të largohej fshehurazi. Kështu, i veshur si një 
bari i varfër, u largua dhe shkoi në Manastirin e Lavrës së 
Madhe në Malin e Shenjtë (Atos). Atje kërkoi të pranohej 
në jetën murgjërore. Askush nuk e njihte Janin dhe nuk e 
identifikonte këtë bari me artistin e madh të kryeqytetit, 
ndonëse fama e tij kishte arritur edhe në Malin e Shenjtë.  
 Një ditë, kur kulloste dhitë në një vend të shkretë, duke 
menduar se ishte vetëm, filloi të këndonte një himn kushtuar 
Hyjlindëses Mari, me zë më të lartë se zakonisht. Por një 
asket (murg që banon në vetmi) që banonte aty pranë e dëgjoi 
dhe i mahnitur nga bukuria e këndimit dhe e melodisë, madje 
duke parë edhe kafshët që nuk kullotnin, por shijonin të 
magjepsura, shkoi tek igumeni i Lavrës së Madhe, i cili edhe 
e thirri bariun dhe e detyroi të thonte të vërtetën. Jani iu lut 
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që të rrinte në manastir e të mos ta dorëzonte tek perandori, 
sepse donte më shumë jetën murgjërore, sesa jetën e oborrit. 
 Igumeni e urdhëroi që ta linte punën e bariut dhe të 
merrte drejtimin e korit të kishës qendrore të manastirit. Jani 
u bind. Por në të njëjtën kohë, igumeni i cili nuk donte të 
ishte në kundërshtim me urdhrat e perandorit, u nis për në 
Konstandinopojë për ta takuar, që t’i kërkonte falje për Janin. 
Monarku donte që të gjithë të përuleshin para vullnetit hyjnor 
dhe e urdhëroi igumenin që Jani të lihej i lirë dhe të vendoste 
vetë se çfarë do të bënte. Igumeni plot gëzim u kthye në manastir 
dhe i dha lajmin e gëzuar Janit dhe vëllezërve të manastirit.  
 Ai vazhdoi jetën e tij asketike (të ushtrimit shpirtëror) 
më shumë se më parë. U vendos në një shtëpi dedikuar 
Kryeengjëjve të Shenjtë, pranë manastirit, duke praktikuar 
agjerimin, pendimin dhe lutjen e pandërprerë. Pjesën tjetër të 
jetës e kaloi duke i kënduar këngë e lavde Zotit dhe Hyjlindëses 
Mari, si edhe duke kompozuar shumë pjesë muzikore 
kishtare, që kanë lënë gjurmë të thella në traditën e krishterë 
ortodokse. Tepër e njohur është mrekullia kur iu shfaq Shën 
Maria Hyjlindëse duke e shpërblyer me një monedhë floriri 
për himnet e tij të mrekullueshme, ku edhe sot në kishëzën 
për nder të tij, ndodhet edhe ikona “Shën Maria e Kukuzelit” 
(Kukuzélisa). E mësoi ditën e vdekjes, shumë kohë më 
parë, prandaj kur iu afrua, Jani mblodhi të gjithë vëllezërit, 
iu kërkoi ndjesë dhe i porositi që ta varrosnin në shtëpinë e 
Kryeengjëjve të Shenjtë, aty ku rrinte. Ndërroi jetë më 1 tetor. 
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Vepra muzikore  

 Jani sistemoi dhe riformoi melodi më të vjetra, 
kompozoi tërësi veprash origjinale të famshme, kryesisht 
“mësime të ngadalta për zëra të bukur” (kalifonik), në 
mënyrën tradicionale. Pothuajse të gjitha u përkthyen nga 
shkrimi i vjetër muzikor në shkrimin muzikor të kohës 
së tij. Shkrim muzikor, i cili do të qëndrojë në përdorim 
për disa shekuj deri në shkrimin e ri muzikor të Krisanthit 
(mitropolit i Durrësit) dhe Hurmuzit, në fillim të shek. XIX.  
 Aftësia dhe ofrimi i tij psaltik (i mënyrës të të 
kënduarit kishtar) është krejtësisht një art kishtar bizantin në 
një fazë të zhvillimit të Artit Psaltik, të cilin e nisi mësuesi 
i tij Protopsalt (Kënduesi i Parë) Joan Glikis. Jan Kukuzeli 
konsiderohet “burimi i dytë” i Muzikës Kishtare Bizantine, 
pas Joan Damaskinit. Jemi në kohën kur kompozitori 
himnograf është zëvendësuar nga kompozitori që është 
njëkohësisht psalt (këndues). Është epoka e mjeshtërve 
të mëdhenj, përfaqësuesi më i shquar i të cilëve është vetë 
Kukuzeli. Në këtë periudhë, kjo muzikë arrin kulmin e artit të 
madh. Në të njëjtën kohë krijohen kompozimet e lira, me iso. 
Kukuzeli kompozoi melodi për shumë shërbesa kishtare:  
 
A) SHËRBESA TË PËRDITSHME: - Mbrëmësore: 
“Me të hapur dorën…” (tek Psalmi 103 [104]); “Lum 
njeriu…” (Ps. 1, 2, 3); Vargje kalifonike; Tinguj që psalen 
në Hyrjen e Mbrëmësores; Paravargje tingullit Tërthor II, 
Tërthor IV. - Mëngjesore: Polielei “Shërbëtorë të Zotit…”, 
“Lavdëroni Zotin…”; Vargje kalifonike; Andifone; “Çdo 
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frymë le të lavdërojë Zotin...” tingulli I dhe Tërthor IV; 
Madhështime tingulli IV; Psalmi 118 [119]. - Liturgji 
Hyjnore: Himnin Trishenjtor “Shenjt Perëndi...” tingull 
II; “Aliluia” tingulli Tërthor I, “Aliluia” të kremteve të 
mëdha; Himne Qeruvike: “Ne që simbolizojmë...” tingulli 
Tërthor II, “Tani fuqitë...” tingulli Tërthor II; “Të meriton 
me të vërtetë...” tingulli Tërthor II; Madhështime në të 
kremte të mëdha; Kungatore: “Lavdëroni Zotin...” tingulli 
Tërthor I, “Shijoni dhe shihni...” tingulli Tërthor I.  
 
B) SHTËPITË E HIMNIT AKATHIST (GJATË 
PASHKËS):  “Përlufteshës gjenerale...”, “Fuqia e të Lartit...”, 
“Engjëlli u dërgua...” etj.C) MËSIME MUZIKORE: “Që 
lartazi profetët...” tingulli i Rëndë dhe Tërthor II; Mësime 
vargjesh; Fjalët e para të tropareve Përshëmbëllta dhe të 
Njëzëshme; Mbi 40 mësime në vargje 15-rrokëshe etj.Ç) 
MBAJTJA ISO (SHOQËRIMI ME ISO): Mbajtje iso në 8 
tinguj, ku disa kanë edhe emërtime karakteristike.D) METODA 
TË TË PSALURIT (MËNYRËS TË TË KËNDUARIT): 
Metoda e vendosjes së shenjave muzikore bizantine: Mega 
Ison, Ison, Oligon, Oksia; Metoda e Mbajtjes iso; Këndimi 
i shenjave muzikore, pa tekst, që quhet “Këndimi i urtë i 
shenjave” njihet si “Sistemi rrethor i Kukuzelit (Trohója)”.  
 Veprat e tij muzikore, dorëshkrime, gjenden 
të shkruara në greqisht pothuajse deri në shek. 
XVI, por ka edhe disa kodikë të mëvonshëm jo 
të plotë që janë të shkruar edhe në bullgarisht.  
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Kompozimi didaktik “Mega Ison” i Jan Kukuzelit (Gr:μεγάλα 
σῃμάδια)       
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 Shtojca 3   
PORTRET I DANIEL ARNAUT  
 
 Arnaut Daniel (Oçit-
anisht: [Aɾnawd Daniɛl]; 

(1150-1210)  ishte një rapsod 
oksitan i shekullit të 12-
të, vlerësuar nga Dante si  
“më i mirë farkëtar”  dhe u 
quajt një “mjeshtër i madh 
i dashurisë “ nga Petrarka.  
Në shekullin e 20-të ai u 
lavdërua nga Ezra Pound 
në “Shpirti i Romancës” 
(1910), si poeti më i madh 
që ka jetuar ndonjëherë. 
                                       Daniel 
Arnaut   
 Sipas një biografi, 
Daniel ka lindur nga një familje fisnike në Kështjellën e 
Ribérac , në Dordogna, që bënte pjesë në rajonin e Aquitanias, 
në peshkopatën e Périgord. Studjoi latinishten dhe u bë një 
njeri ‘’lietteratus’’, i letërsisë , me hamëndje mund të qe i 
specializuar  për karierën kishtare. Ai i kushtoi kishës në parim 
vetëm në mënyrë amatoreske ‘’trobaret’’ e tij dhe kjo shmangie 
e bëri që të lejë letrat dhe të bëhet shakaxhi profesionist, gjë 
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që e çoi të formojë rima shumë të kërkuara, të vështira për t’i 
kuptuar dhe për t’i mësuar. Në një nga këngët e tij, Arnaut, 
kujton se kishte asistuar në kurorëzimin e Filip Augustit 
ndodhur në 21 maj 1180. Trajtohet kështu i vetmi referim me 
karakter autobiografik të paraqitura në shkrimet e tij.   
 Megjithatë, burimet e pakta bashkëkohore tregojnë atë 
duke qenë një shakaxhi me probleme të vështira ekonomike. 
Eshtë e mundshme që ai ka qenë mik me një tjetër trubatur, 
Bertran de Born, ashtu si de Born e quan një ‘’Arnaut 
xhongler’’ në tornadën e një prej poezive të tij, ndërsa 
Arnaut zhvilloi një ‘’Tran’’ në poezitë e tij. Të dy ndoshta 
janë takuar në Oborrin e Richard Zemër Luanit ku Danieli 
shkonte. Të dy ishin nën mbrojtjen e Rikard Zemër Luanit. 
Tregohet se kur Rikardi donte ta krahasonte me një poet tjetër 
të oborrit, për një poezi për një këngë nga më të bukurat në 
kufirin kohor prej dhjetë ditësh, sipas Ezra Pound, Arnaut 
nuk donte të bënte poezi me komandë.  Raimon de Durfort e 
quan atë “një student, duke qenë i shkatërruar nga zaret.   
 Karakteristika dominuese e poezisë së Danielit është 
errësira ekstreme e mendimit dhe e shprehjes. Ai i takonte një 
shkolle të poetëve trubadurë që kërkonin ta bënin të vështirë 
të kuptoheshin tendencat e tyre nëpërmjet përdorimit të 
fjalëve dhe shprehjeve të panjohura, aludimeve enigmatike, 
metrave të komplikuar dhe skemave me rima jo të zakonshme. 
Daniel gjithashtu shpiku një formë të strofës në të cilën nuk 
kishte asnjë lloj rime midis rreshtave, duke i gjetur ato vetëm 
në rreshtin korrespondues të strofës pasardhëse. Ai ishte 
shpikësi i sestinës, një këngë me gjashtë strofa e gjashtë 
rreshta secila, me të njëjtat fjalë në fund të përsëritura në çdo 
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strofë, edhe pse të rregulluara në një mënyrë të ndryshme dhe 
të ndërlikuar. Henry Wadsworth Longfellow saktëson se ai 
ishte edhe autor i romancës në prozë ( Prozat e Romancës), 
që ka mbetur një mister. Janë gjashtëmbëdhjetë tekste 
ekzistues të Arnaut Daniel e vetëm njeri prej tyre mund të 
përcaktohet i datuar në 1881. Nga gjashtëmbëdhjetë ka 
muzikë të paktën për njerën nga ato por që është kompozuar 
të paktën një shekull më vonë pas vdekjes të poetit nga një 
autor anonym. Asnjë melodi origjinale nuk ka mbijetuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faqe e një kënge ‘’chansonnnier’’ e shek XII  
që ka dhe një figurë të Daniel Arnaut.   

Trashëgimnia  
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Tentativa e Daniel për të evituar shprehjet e thjeshta dhe shumë 
ordinere në favor të një lufte për të sjellë efekte më të reja e më 
të holla gjeti një admirues te Dantja që do të imitonte formën 
e sestinas në më shumë se një këngë. Petrarka shkruante 
gjithashtu sestina të ndryshme si forma më e vonshme duke 
fituar një popullaritet me poetët italianë. E ashtuquajtura 
‘’sestina e Arnaldos’’ siç e përmenda më lart u përhap nga 
Dantja dhe Petrarka dhe u përdor në kohë të ndryshme të 
mëvonshme nga Giosue Carducci, Gabriele d’Anunzio, 
Giuseppe Ungaretti e Franco Fortini në Itali. Te Dantja në 
Komedinë Hyjnore, Arnaut Daniel paraqitet si një personazh 
i  penduar në Purgator për punë epshesh. Ai i përgjigjet në 
oksitanshen e lashtë pyetjes së narratorit  për të cilin fliste:   
 
“Pyetja juaj e sjellshëme më pëlqen mua kështu , 
 
se unë nuk mund dhe nuk do të fshihem nga ju.  
 
Unë jam Arnaut, të cilit e qara dhe e kënduara i shkojnë;  
 
Penduar shoh marrëzinë e së kaluarës,  
 
Dhe, i gëzuar, unë parashikoj gëzimin.   
 
Unë shpresoj për një ditë.  
 
Prandaj mund të lutem ty, deri në atë pushtet  
 
I cili ju udhëzon në samitin e shkallëve,  
 
Mos harroni vuajtjet e mia, në kohën e duhur. “  
(Purg., XXVI, 140-147)  
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 Në nderim me këto vargje që Dantja ia kërkon 
Danielit, botimi europian i vëllimit të dytë me poezi të 
T.S. Eliot ishte titulluar ‘’Ara vos prec’’. Për më tepër, 
poezia e Eliot ‘’Toka e mbeturinave’’  është hapur dhe 
mbyllur me referimet e Dantes kundrejt Danielit. ‘’Toka 
e mbeturinave’’ i dedikohet stercinës si ‘’farkëtari më i 
mirë’’, që është ai që kështu  Dantja e quante Danielin.  
 Kënga e katërt e Arnaut përmban rreshta që 
Pound  ka vendosur dhe që ishin ‘’ tre rreshtat me të cilët 
ishte më shumë i njohur’’ (Shpirti i romantiçizmit, f. 36)  
 
‘’ Jam Arnaut që mbledh erërat  
Dhe ndjek lepurin me buaj,  
E notoj kundra rrymës’’  
 
Eusebi, Mario (1995). L’aur’amara. Parma:   
Pratiche Editrice. ISBN 88-7380-294-X.  
Smythe, Barbara (1911). Trobador Poets Selections from 
the Poems of Eight Trobadors. London: Chatto & Windus. 
Pound, Ezra (1910). The Spirit of Romance.  
 New Direction Books (1968 reprinting).  
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                               Shtojca 4   
PJESË NGA KORESPONDENCA GJATË HARTIMIT 
TË LIBRIT        
I dashur Fatmir,  
 
 E lexova me shumë kujdes, por dhe me shumë interes 
studimin tuaj.        
 
 Më pëlqen të citoj një përgjigje të  Saladinit (pushtues 
i Jeruzalemit) kur e pyetën se sa vlente ky qytet. Ai u 
përgjigj:       
  -  Asgjë, por edhe gjithçka! –  
 Edhe shkrimi juaj ( sigurisht në gjykimin tim ), asgjë 
për Daniel Arnautin, por shumë interesant për shtrirjen dhe 
gjykimin e letërsisë gjatë shekujve XII – XIV, (që edhe mund 
të pasurohet dhe me emra të tjerë të shkrimtarëve të Ballkanit 
dhe të Europës, se nga sa shihet këto teritore megjithëse 
të ndarë nga njeri tjetri i bashkon i njejti konceptim 
poetik. Në fund të fundit në këtë periudhë dy ishin gjuhët 
e kulturës, latinishtja dhe greqishtja. Volgari linguae ishin 
në fillimet e veta ( si gjuha shqipe, italiane dhe franceze ). 
Punë të mbarë dhe paç sukses.   
       Me respekt dhe dashuri 
      Hasan Ulqini  
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I dashur Anton,  
 
 Besoj se nuk do t’ju mërzis kjo letër që miku im 
shumë i ditur Hasan Ulqini më ka shkruar për studimin 
tim. Por duke parë botimet tuaja shoh që jeni shumë 
pranë kohës dhe temës që unë kam marrë përsipër.  
 Studimin e kam në shkrim dore dhe nuk mund t’ju 
a dërgoj shpejt por do bëj çmos ta kompjuterizoj që ju 
ta shihni dhe të më udhëzoni për atë që duhet.  
 
                                                             Me respekt Fatmir  
                                                             I dashur Fatmir  
 
 Nuk më shkrove se të duhet ta kesh edhe të fotokpjuar 
librin e Crescinit. Nëse ia ke dalë të nxjerrësh atë që të duhet, 
do të isha fort i lumtur. Mendo më thellë për emrin Arnaut: në 
atë kohë, a mos arbërit e quanin veten edhe ashtu? Për punën 
e Këngës së Rolandit, kërkoje një libër të djalit tim, Labinotit, 
i cili ka mbrojtur tezën e doktoratës në Universitetin e Tiranës 
“Këngët kreshnike shqiptare dhe epet e leshta”, që u botua 
nga Argeta - LMG, Tiranë 2013. Një pjesë i kushtohet 
Kënges së Rolandit dhe bën fjalë edhe për çështjen më të 
cilën ti merresh. M’u kujtua sot kur lexova kumtin tënd. 
Brenda dy javësh do të jem në Prishtinë. Nëse vjen andej, 
shihemi dhe t’i jap disa nga librat që i kam me kopje. Nëse 
jo, ma nis adresën e djalit në Vincenza e t’i nis atje disa nga 
librat që i kam ketu. Të fala të përzemërta nga Kozenca,  
                                                                  
                                                            Anton Nikë Berisha  
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I dashur Fatmir,   
 
 E lexova me vëmendje letrën e Hasan Ulqinit dhe, 
siç e thua edhe ti, shihet se ato punë i njeh. Si student në 
Universitetin e Zagrebit (Kroaci) kisha dëgjuar disa 
ligjerata rreth letërsisë se asaj periudhe. Nuk më the se e 
gjete librin “Manualetto...” sipas shënimit që të dërgova? 
Nëse nuk mund ta përdorësh ashtu, më thuaj se e porosis 
(nëse do të jetë e mundur) dhe, pasi të vijë, e fotokopjoj e 
ta nis te djali në Vicenza. Kur te dalesh kendejpari, me 
bej te ditur se t’i nis disa libra. Te fala te perzemerta,   
        
   Anton Nikë Berisha  
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                               Shtojca 5  
     SHKOLLAT NË SHQIPËRI QË NGA VITI 1258.

Nga Gjergj Nika, ‘’Njëkomb’’ 28 shkurt 2018 

 Shkodra që gjithnjë ka qenë një nga qytetet më 
arsimdashëse dhe të shquar për kulturën qytetare dhe artin ka 
pasur shkolla që në shekullin e XIII. Dëshmitë e ekzistencës 
së këtyre shkollave na vijnë nga arkivat e françeskanëve.  
 Sipas studiuesit Sami Rrepishti shkollat e para 
në gjuhën shqipe janë hapur në veri të Shqipërisë nga 
klerikët katolikë. Dhe pikërisht në Ulqin në vitin 1258, në 
Durrës në vitin 1278, në Shkodër në vitin 1345 dhe 1359, 
në Tivar në vitin 1349, në Pult në vitin 1397, në Drisht 
1396 dhe nga shekulli XV deri në XVIII me shkolla 
të tjera në Shkodër e Lezhë e në shumë qytete të tjera.  
 Sipas profesorit kisha katolike shqiptare me 
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françeskanët në vijën e parë i zhvillonin të gjitha ritet në 
gjuhën tonë, ndaj dhe populli i frekuentonte të gjitha kishat 
e kuvendet e tyre me dëshirë, duke marrë pjesë masivisht 
në mesha, katekizëm, krezma, celebrimin e martesave, etj. 
 Sipas të dhënave që jep profesori Lutfi Alia shkollat 
që janë ngritur në Shkodër në vitin 1416 ishin:shkolla “Santa 
Barbara, shkolla “Sam Mercurio”, “Kryqi i shenjtë” etj. 
 Shkolla të tilla do të hapeshin më pas dhe në Kurbin, 
në Pllanë, në Blinisht dhe në Zadrimë. Në raportet e etërve 
françeskanë të kohës theksohet roli i madh që kisha katolike 
i kushton shkollës dhe nevojës së shkollimit të shqiptarëve.
Sigurisht që në këto shkolla kryesisht shkonin djem, por kisha 
katolike do i kushtonte një vëmendje të veçantë dhe vajzave duke 
hapur në vitin 1879 shkollën fillore për vajzat dhe përkatësisht 
nga motrat stigmatine ku u edukuan vajzat me kulturën 
bazë dhe mësoheshin si të bëheshin zonja të mira shtëpie.  
 Në vitin 1882 françeskanët çelën një kolegj fetar 
që do shërbente për të gjithë ata nxënës shqiptarë që 
dëshironin të bëheshin fretër. Mësimet u rregulluan sipas 
programit të gjimnazit të Austrisë. Shkollat do të hapen 
vit pas vitit duke arritur në vitin 1908 kur do të mbahet 
Kongresi i madh i Manastirit. Pyetja që është e natyrshme 
ishte nga mbaheshin këto shkolla. Sipas profesorit ato 
kryesisht financoheshin nga Austro-Hungaria.  
 Dhe në fakt ka të drejtë. Austro-Hungaria ka pasur prej 
shekujsh një interes të veçantë për Shqipërinë duke investuar 
në shkolla, në studimin e gjuhës shqipe, etj. Pra nga statistikat 
që disponojnë françeskanët deri në vitin 1911 katolikët kanë 
hapur 47 shkolla shqipe, ndër to 10 shkolla për vajza.  
 Në vitin 1933 me urdhër të Zogut u mbyllën 74 
% e shkollave fetare katolike dhe në 1945 ato u mbyllën 
plotësisht nga diktatura komuniste.    
 Faik Konica në shkrimet e tij do të lëvdonte punën e 
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madhe të shkollave fetare katolike. Ai do të shkruante:”Kolegji 
saverian mbahet në një shkallë të lartë dhe të gjithë ato që kanë 
parë shkollat e Francës e të Evropës mund të dëshmojnë se ajo 
e Shkodrës është e zonja për punë dhe krahasohet një me të”. 
 Dhe pikërisht për këto shkolla kanë dhënë kontribut 
të veçantë klerikët katolikë si At Gjergj Fishta, Dom Ndre 
Mjeda, At Justin Rrota, Don Ndoc Nikaj, Karl Gurakuqi, 
Mati Logoreci etj.
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PASTHËNIE 

 Mbi librin ‘’Daniel Arnaut’’ -Simptoma të poezisë së 
shkruar shqipe në shekullin e XII-XII- të-. Duke përfunduar 
së lexuari librin ‘’Daniel Arnaut’’ të Fatmir Mingulit dua 
të theksoj se ka vlera të mirfillta studimore duke e trajtuar 
me modesti çështjen e të shkruarit të poezisë shqipe që në 
shekullin e XII -të dhe të XIII- të. Vetë nëntitulli ‘’Simptoma 
të poezisë së shkruar shqipe në shekullin e XII- XIII - të ‘’ 
nënkupton faktin se ky është një libër tentativash. Gjithsesi 
dua të theksoj këta katër argumenta si shtesë në dobi të vetë 
librit.

1. 

 Në librin ‘’Daniel Arnaut’’ flitet gjërësisht për 
lidhjet e hershme në mes të shqiptarëve dhe francezëve 
dhe përsa i përket këtyre lidhjeve kanë folur humanistët 
Dhimitër Frangu dhe Marin Barleti.    
 Dhimitër Frangu në librin e tij ‘’Comentario delle 
cose de turchi et Giorgio Scanderbeg’’, botim i vitit 1539 
shkruan:

 ‘’Disa thonë se Arbëria mund të ketë rrjedhë nga 
gjaku fisnik i Francës (që krijoi mbretërinë shqiptare të 
Arbërit, ‘’Regnum Albanie’’- H.U.), ndoshta nga një shenjë 
miqësie të thjeshtë që shihet midis fisnikëve francezë dhe 
arbërorë...

 Për shumë princa të rinj sië janë zotërit e Durrësit me 
mbiemrin Topia nga fisi i Karlit të Madh... e për shenjë në 
qytetin e Krujës Karli ( i madh- H.U.) është gdhendur në gur 
të gjallë në një vend të denjë. 
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I ngjashëm është dhe  vlerësimi i Marin Beçikemit. Vetë Karl 
Topia, biri i Tanushit dhe i Helena d’Anzhu jo pa krenari 
theksonte origjinën e tij  mbretërore franceze. ( Charles 
Thopia, fils de Tanush et d’ Helene d’Anjou, non sans fierte 
faisait ressortir son origine royale francaise – de doma 
Francie). Por mbreti i Napolit e konsideronte atë jo më pak se 
një ‘’ armik të Anjou- ve’’- ( ancien ennemi des Anjou).

2.

Përsa i përket zgjerimit të figurës së Daniel Arnautit, nga 
sa kam lexuar del se përveç Daniel Arnautit, Franca në 
shekullin e XII- të  ka shumë trubadurë të njohur. Siç edhe 
është përshkruar në referencat e librit ‘’Daniel Arnaut’’, të 
parët janë me origjinë nga Poiters  (Puatjeja) : Guillaume IX 
Cercamon, Rudel de Bordelais, Bertrand de Born, Bertrand 
de Ventadur. Ndërsa në Provansë shquhen Rimbaut d’Orange, 
Barrel de Beaux, Pierre Vidal- të gjithë ‘’ les plus celebres’’. 

3.

Termi arnaut, për shqiptarët sipas dokumentave përmendet në 
fund të shekullit të XIII- të dhe në[ fillim të shekullit të XIV 
-të, për herë të parë. 

4.

Kështu që në këtë libër është hyrë dhe është trajtuar një temë 
interesante me një vullnet të habitshëm dhe me një përkushtim 
të madh, çka bën që të lexohet me një frymë. Me këtë libër 
është depërtuar brenda një tuneli për të gjetur dritën..!

Libri do të ketë sukses dhe për këtë duhet përgëzuar autori.

Hasan Ulqini

Durrës 20 prill 2018
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