
 

 
 

 

Γρηγόρη Σταυρίδη 

ΕΠΟΣ 
ΣΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗΣ 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Grigor Perliçev 

[Grigor Stavridhi] 
 

Epopeja e Skënderbeut 
 

Përktheu nga greqishtja: 

Llambro RUCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

“Skënderbeu” i Përliçevit, një himn për shqiptarët 

dhe Shqipërinë evropiane 

   

Grigor Përliçevi1 (1830-1893) në maqedonisht, apo 

Grigorios Stavridhis në greqisht, është një emër i shquar i 

poezisë evropiane të shekullit të 19-të, që i ngriti një 

monument të pavdekshëm letrar heroit të Shqipërisë, 

Skënderbeut dhe vetë shqiptarëve. Është “...poeti ballkanas, 

që i vuri një kurorë të përjetshme Skënderbeut tonë me vargun e 

vet...“2, siç theksojnë Petraq Pepo dhe Sterjo Spasse në 

parathënien e botimit të parë më 1967.   

Shkurt poema e Përliçev-Stavridhisit është sintezë e 

shkëlqyer e epopesë skënderbejane, e historisë së 

lavdishme të Shqipërisë së Motit të Madh, që e prirë nga një 

gjeneral dhe burrë shteti i pashembullt, Gjergj Kastrioti, u 

                                                           

1 Identiteti i mëtuar i poetit në tre gjuhë dhe tre shtete: Grigor Stavrev 

Parlichev, also spelled Prlichev or Prličev; Bulgarian: Григор Ставрев 

Пърличев, Greek: Γρηγόριος Σταυρίδης, Macedonian: Григор 

Прличев.  
2
 Shih:  “G. Përliçev, Skënderbeu, poemë, Shtëpia Botonjëse “Naim 

Frashëri”, Tiranë 1967; Parathënia: “Një këngëtar i madh i 

Skënderbeut” nga Petraq Pepo dhe Sterjo Spasse, fq. 5. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_language
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bë një pishtar lirie për popujt e tjerë dhe një barrikadë e 

pathyer ndaj vërshimit ushtarak, kulturor dhe fetar osman 

në Ballkan dhe në Evropë.   

Si dikur Aleksandri i Madh, emrin e të cilit mbante 

denjësisht, me një ushtri të vogël dhe burime të 

pamjaftueshme njerëzore e materiale, ai përballoi rrëmetin 

e perandorisë më të madhe të kohës, duke dëshmuar se 

forca e njerëzve të mbrujtur me atdhedashuri, besim e fenë 

atërore, etje për liri dhe dinjitet, mund të mposhtin epërsinë 

numerike dhe egërsinë shtazarake të armiqve, ligështimin 

dhe tradhtinë e njëgjakësve etj. 

 

Kjo poemë, me vlera të shkëlqyera letrare dhe 

origjinalitetin artistik, është pak e njohur dhe pak e 

vlerësuar te ne, ndonëse botimi i 1967-ës ishte një përkthim 

mjeshtëror i Spiro Çomorës (“Poema është  traskriptuar  prej 

origjinalit  nga Petraq Pepo dhe Koço Kostaqi“3, transkriptim, 

që me sa di, nuk është botuar ndonjëherë), që siç  e kam 

thënë dhe herë tjetër, shquhet për mbrujtjen me mjetet 

shprehëse të shqipes të origjinaleve poetike në greqisht që 

nga Homeri gjer te Ricosi.  

Por kjo “shpërfillje” ka ndodhur mbase edhe nga 

paralelja  përkthimi brohoritës i Skënderbeut të Longfellout 

nga i madhi Fan Noli, i cili siç dihet me stilin e vet rikrijues 

në përkthim (si me “Rubairat” etj.) mbrun një atmosferë 

                                                           

3 Parathënia e botimit të 1967-ës, fq. 16. 
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mahnitëse për lexuesin. Longfellou trajton poetikisht 

ardhjen e Skënderbeut në Krujë, një episod nga epopeja 

skënderbejane: braktisjen e frontit të luftës mes turqve dhe 

hungarezëve të Huniadit,  takimin me qatipin turk, të cilit i 

merr me përdhunë dekretin e rremë për zotërimin e Krujës, 

uljen e flamurit turk dhe lartësimin flamurit stërgjyshor 

shqiptar. 

Përkundër kësaj, Përliçev-Stavridhis poet i tablove të 

gjera e monumentale, mbrun me denduri figurative skena, 

personazhe dhe karaktere të spikatura nga të dy kampet, të 

denja për një roman epik, në një kuotë kulmore të historisë 

së Shqipërisë:  Rrethimin e tretë të Krujës dhe vrasjen e 

Ballabanit më 14674, një satrap atdhemohonjës shqiptar, 

gjakpirës dhe kryeneç, që gjen një fund të tmerrshëm e të 

turpshëm. 

Dihet që përkthimi është ndërmarrje e vështirë, aq më e 

vështirë kur ndeshesh me një poet mbresëlënës si Përliçev- 

Stavridhis.  Megjithatë në krijimtari ka gjithnjë vend për të 

ecur dhe për të përkryer punën, sidomos kur paraprihesh  

nga një mjeshtër i penës dhe i studimit, si arvanitasi epirot 

Niko Stylos, eruditi, që me elegancë dhe hijeshi të rrallë, e 

ka “kthyer” poemën e Grigor Përliçevit a Stavridhisit nga 

greqishtja katharevusa në greqishten e re, përkthim që e 

sjell kësisoj veprën në kohën tonë dhe në komunikim 

                                                           

4 Po aty, fq. 9. 
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mbresëlënës me një masë të gjerë lexuesish të greqishtes. Po 

ashtu më krijoi mundësi dhe lehtësi për të sjellë një variant 

të plotë dhe autentik të një poeme epike skënderbejane nga 

më befasueset nga pasuria e figurave, e tablove dhe 

emocioneve, por të vështirë nga shumësia kuptimore e 

leksikore, siç është katharevusa dhe veçanërisht gjuha e 

Stavridhisit.  

Në parathënien e botimit të vitit 1967, nga fundi, 

mbrohet zhveshja e poemës së Skënderbeut të Përliçev-

Stavridhis nga thelbi fetar, apo më saktë përligjen krasitjet e 

elementeve fetarë: “Elementin fetar poeti e përdor herë pas here, 

por jo si fanatizëm të verbër ose si qëllim suprem, por si të një 

besimtari të zakonshëm: në poemë lufta në plan të parë nuk bëhet 

për mbrojtjen e krishterimit, si e këndojnë disa poetë të huaj, 

lufta, në radhë të parë, bëhet për çlirimin e atdheut, të Shqipërisë 

edhe të popujve të tjerë, jo pse janë të krishterë, por se janë të 

robëruar. Pikërisht edhe këtu qëndron vlera e madhe ideo-artistike 

aktuale, që ka edhe që do të ketë kjo poemë e Përliçevit.“5 

Përkundër kësaj, Përliçev-Stavridhis, paraqet 

heroizmin e heroit tonë kombëtar jo si një qëllim në vetvete 

dhe jo thjesht si burim i qenies së tij madhështore fizike, 

por si frymëzim nga lufta e tij për mbrojtjen e popullit të 

vet dhe të mbarë krishterimit6.   

                                                           

5 Nga parathënia e botimit të 1967-ës, fq. 16. 
6 Dr. Fatmir Zanaj, “Skënderbeu“, 3 mijë vargje nga Grigor Prliçevi, 

“Shekulli”, 19/03/2005.  
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Sidoqoftë, nga poema janë këputur rreth 100 e ca 

vargje, që mbrujnë fetarinë e të dy palëve, luftën e egër mes 

dy besimeve; botimi i 1967-ës kësisoj zhvendos në kohë e 

hapësirë heronjtë dhe botën e tyre shpirtërore, madje duke 

cunguar dhe thelbin real të veprës prometeane të 

Skënderbeut-“shkëmb mes detit me tallaz”, bukuria dhe 

madhështia e së cilës është skalitur nga devotshmëria e 

heroit të pathyer ndaj lirisë e atdheut, zotit dhe 

krishterimit. Në fund të fundit teksti i poemës këtë kumton, 

ndërsa “krasitjet” e nxjerrin gjetkë rrjedhën e veprës. Ja 

çfarë porosie i jep Skënderbeu Dinkos, kur e dërgon 

lajmëtar te armiqtë, te renegati Ballaban: 

 

“Pastaj shpejto, biri im dhe në duar t’ia japësh  

satrapit Ballaban dhe këto fjalë t’i kumtosh:    465 

“I urreva dhuratat e tij, e urreva atë vetë 

se mohoi Krishtin dhe përqafoi Muhametin, 

zhveshi shpatë armike kundër atdheut të shtrenjtë, 

atdhe i shtrenjtë që dhe ai dikur e kultivoi,   

që si zot e adhuronte duke pritur ta ushqente...””  470 

 

Skënderbeu është një hero i pamposhtur në gjeste e 

bëma mbinjerëzore si heronjtë e Homerit, por poeti duke 

njohur me imtësi epokën dhe shqiptarët, kreshnikun e 

vizaton jo vetëm në tablo të zjarrta luftarake, por edhe në 

marrëdhënie intime pushtetin e zotit, madje dhe me 

Hyjninëlindësen: 
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“U kthye nga lindja Skënderbe kreshniku 

ku varej një ikonë e shenjtë e Shën Mërisë 

dhe një kandil shkëlqente para saj porsi yll, 

ngriti duart drejt saj përpjetë duke u lutur   2245 

gjersa heroi ngazëlloi zotin me mirënjohje...” 

 

Apo duke ekzaltuar figurën Papa Piut, përkrahësit të 

patundur të Skënderbeut: 

 

“...Mbërtheu një kryq të artë të madh, të ndezur,   

që ia dhuroi atij Pioja luftëtari kundër turqve  2375 

Pioja, që të dytë e quan Klioja gjuhëçiltër, 

Pioja, kalorësi i madh e kryeprifti i Romës, 

që besnikërisht e adhuronte Skënderbe kreshniku  

si një pjesë e Krishtit dhe ikonë e gjallë 

që shumë plumba topiti nga armë zjarri,   2380 

duke tërhequr ato mbi vete me forca të mëdha 

dhe zmbrapste shfarosjen e Skënderbe kreshnikut.” 

 

Këto detaje nuk e zbehin, por e plotësojnë dhe e 

përforcojnë figurën e kryetrimit, “kapitenit të krishterimit”, 

simbolit të luftës së popujve evropianë kundër pushtuesve 

osmanë dhe yllit polar të ndërgjegjes kombëtare të 

shqiptarëve.  

  

Përliçev-Stavridhis ka qenë një vit mësues i greqishtes 

në Tiranë, gjë që besoj se ka përcaktuar edhe thelbin e 

poemës së mrekullueshme të epopesë skënderbejane: 
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shumësinë e mjeteve figurative me të cilat mbrun 

dashurinë për shqiptarët, për vetitë dhe virtytet e tyre të 

ndritshme, por dhe njohjen e peizazhit dhe historisë që 

jetonte e gjallë në kujtesën e njerëzve të vendit, aq më 

shumë që aty, në Petrelë, gjendej dhe vendvarrimi i 

renegatit të madh, Ballaban Pashës.  

Do të nevojitej një natë dimri për të shprehur 

madhështinë mahnitëse të penës së poetit në vizatimin e 

tablove të betejave, në skalitjen e karaktereve etj., por në 

mbyllje do të risjell dy episode, atë të përcjelljes së të rënëve 

për atdhe e liri dhe historinë e rioshit turk Elmazit të 

porsamartuar. 

 

Lufta ka mbaruar dhe gjithandej dergjen pirgjet e të 

vrarëve dhe të atyre që jepnin shpirt. Në një peizazh ku 

dhimbja dhe trishtimi mpijnë edhe trimat e patrembur, 

shndrit fisnikëria dhe zemërbardhësia e luftëtarëve 

shqiptarë, që nderojnë trimat e flijuar për liri, për atdheun 

dhe besimin e tyre; i marrin në krahë dhe nisen për në 

Krujën e bardhë. Në ballë prin Skënderbeu që ngriti 

Dinkon, simbolin e besnikërisë dhe atdhedashurisë: 

 

Dhe kur të heshtur arritën në atë vend 

ku ishte ndezur flakë beteja e përgjakshme 

dhe kishte pirgje të dendur me të vdekur, 

heshtjen i pari e zgjidhi Pal Dukagjini  3.775 

se fort u hidhërua nga të rënët e shumtë  

të tribalëve guximtarë dhe thirri: “O miq, 
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ejani, në supe merrni shokët e vdekur 

t’i shpiem në Krujë, të mos i dorëzojmë 

këtu mbi tokën e zezë mbytur nëpër shi  3.780 

se kur të gjallë qenë ishin luftëtarë trima  

që tani Moira i mori.” Pali kështu foli 

dhe këto fjalë i lëvdoi plaku Arianit, 

por Çernovikut s’i pëlqeu e përkundër tha:  

“Tani, o miq, shpejt të arrijmë Krujë,   3.785 

ndërsa të vdekurit i ngremë dhe i varrosim  

me nderime sapo të ndalet shiu i madh.” 

Dhe foli Skënderbeu: “Hero, është mëkat 

t’u mbyllim sytë pa varrosur trupat e trimave, 

ata që ranë fli e pastër për atdheun,   3.790 

për nderin dhe besimin në luftë burrërisht.” 

Foli e menjëherë mbreti i thërret ushtrisë: 

“O ushtarë të Krishtit dhe mundës të turqve, 

tani, o shpirtmëdhenj lëreni plaçkën 

dhe në supe merrni shokët e dashur,   3.795 

gjithë sa Aresi i vrau dhe sillini në Krujë, 

prenë me nge dhe pastaj e zhveshim 

pasi të kalojë zemërata e Zotit të epërm.” 

Vetëm këto tha heroi, ata duke thirrur 

me qarje morën mbi supe shokët e dashur  3.800 

Dhe Skënderbe fatosi ngriti Dinkon... 

  

Një nga figurat më impresionuese të poemës, është 

luftëtari Elmaz “që mbante ende veshur rrobat e 

dhëndërisë”, fatziu i cili nuk arriti të gëzojë hiret e Gjulisë, 
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se mbeti i vrarë nga dora e Pal Dukagjinit. Pa mbaruar 

mirë-mirë dasma erdhi urdhri për të shkuar në rreshta e 

Ballabanit. Dhe ja ndarja e mallkuar dhe rebelimi i një djali 

që i nxinë dritën dhe jetën:  

 

Atëherë një vaj gjëmimtar u dëgjua në shtëpi 

dhe me klithma të frikshme nëna plakë tha:  3345 

“Ku shkon, o biri im, para se të të shohë nusja, 

që sot për herë të parë braktis për ty  

gjirin e nënës?  Oh, ditë që të thyen zemrën! 

Ditë satanike, ditë e martesëzezës!     

Ku shkon, ti biri im, duke braktisur nusen?”  3350 

As dhe një fjalë dhëndri nuk i tha nënës së tij, 

por duke mbuluar kokën flokëverdhë, uroi  

nga thellësitë e shpirtit qiellin duke parë: 

“Allah i epërm, jepu gjithë fuqitë gjaurit, 

që të shkelë gjithë tokën dhe ta trashëgojë.”  3355  

  

Përliçev-Stavridhis i ka njohur dhe ika dashur me 

thellësinë e shpirtit të poetit Shqipërinë dhe shqiptarët, aq 

sa të duket sikur ka folur shqip dhe ka ndjekur si kronikan i 

kohës bëmat e Skënderbeut të pashoq. Dhe i gdhendi ata si 

rrallëkush me tablo dhe skena të mrekullueshme, ku 

përplasen ballë për ballë për jetë a vdekje ide, karaktere, 

besime fetare dhe fatosa të mëdhenj, të cilët shprehin: 

shqiptarët, shpirtin kreshnik, forcën e pamposhtur të lirisë, 

të dashurisë për atdheun dhe besimin; dhe osmanët, turqit: 

barbarinë e trimërinë, besnikërinë ndaj profetit të tyre, por 
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që epen e thërrmohen përballë furisë dhe bukurisë 

trimërore të shqiptarëve. 

 

Poeti nis vjershërimin për Skënderbeun duke iu lutur 

Muzës t’i armatosë dorën me penë të hareshme, t’i 

frymëzojë  zemrën me zjarr hyjnor dhe flatra t’i jap mendjes 

së tij, se:   

 

Se mora përsipër një luftë të rëndë, të vështirë, 30  

t’i ngre himn një burri me lavdi të përjetshme,  

që vetëm emri i tij tund e trondit Helikonin 

dhe gojëtarë adhurues Muzash e përhimnuan   

në qytete e fshatra kur ish gjallë e pas vdekjes. 

Se shpesh mes zjarreve të  gjylehedhësve të egër 35 

vërsulej porsi zjarr, duke mbajtur vetëm shpatën 

e mbillte frikë ngjethëse në radhët e armiqve, 

i paprekur nga zjarri doli; por shumë otomaneve 

kryet me çember të hijshëm ç’i mbuloi me zi. 

 

 
Llambro RUCI 
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Grigor Stavridhis 

 

Grigor Stavridhis a Grigor Stavrev Parlichev (si dhe 

Prlichev apo Prličev), në bullgarisht: Григор Ставрев 

Пърличев, në maqedonisht: Григор Прличев, dhe në 

shqip Grigor Përliçev, ishte poet, shkrimtar dhe përkthyes, 

si dhe hero kombëtar i bullgarëve dhe sot i maqedonasve.  

Lindi në Ohër më 18 janar 1830 dhe pasi mbeti jetim 

nga i ati, Kirilli, u rrit në këtë qytet me të ëmën, nën 

kujdesin e gjyshit Stavros.    

Mësimet e para, sipas autobiografisë së tij, i mori nga 

ky gjysh, i cili e mësoi përveç që të lexonte në alfabetin grek 

edhe të falej në greqisht.7 

                                                           

7 ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ "АВТОБИОГРАФИЯ". Përkthyer në 

greqisht ΠΑΡΛΙΤΣΕΦ ΓΚΡΙΓΚΟΡ “Autobiografia”, kap. 1, § 3 

dhe 5, (1885), Botues: ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ. 
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Studioi në shkollën greke të Ohrit, ku dhe mësoi 

shkëlqyeshëm gjuhën greke. Këtu dua të shtoj se greqishten  

e shkëlqyer e mësoi nga Dhimitër Miladini  (Miladinov), që 

aso kohe ishte dhe drejtor i kësaj shkolle, që kishte studimet 

në shkollën Zosimea të Janinës, si dhe vëllai më i vogël 

Kostandin, të cilin sipas arkivit të ruajtur të kësaj shkolle, e 

gjejmë me emrin “Kostandinos Miladinis Ohridasi 

(“Κωνσταντίνος Μηλαδίνης Οχριδιανός”), që mbaroi 

studimet më 1848 dhe madje me notën “Shkëlqyeshëm”.  

Më 1850, në moshën 20 vjeç, G. Stavridhisi u regjistrua 

dhe filloi studimet në shkollën mjekësore të Universitetit të 

Athinës, që për shkak të vështirësive ekonomike i ndërpreu 

pas një kohe të shkurtër.8 

Pas ndërprerjes së këtyre studimeve, siç shkruan vetë, 

punoi si mësues i greqishtes në Belika, Bitolje (Manastir), 

Strugë, Prilep apo Prilapo dhe Ohër, që të mblidhte 

shumën e nevojshme për të vijuar studimet e  tij dhe 

“përhapi gjuhën greke në vende ku ishte krejtësisht e 

panjohur dhe ua mësoi atë më shumë se një mijë të rinjve”, 

siç shkruan vetë në një letër dërguar Th. Orfanidit, e cila u 

botua më 1 qershor 180 në gazetën “Drita” të Athinës9.  

                                                           

8 D. Kadach, Grigor S. Pricevs Teilnahme an dem Athener 

Dichterwettbewrb 1860 und 1862, «Zeitschrift für Balkanologie», 

1968 fq. 45, shën. 3. 
9 Titos Jiohalas, Gjergj Kastriot Skënderbeu, fq. 99 (Τίτος 

Γιοχάλας, Γεώργιος Καστριώτης ο Σκεντέρμπεης, σελ. 99). 
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Në gusht 1858 u kthye përsëri në Athinë dhe rifilloi 

studimet në Shkollën Mjekësore, të cilat i braktisi prapë 

1860, dhe madje nga antipatia ndaj anatomisë, duke u 

regjistruar në Shkollën Filozofike për hir të filologjisë dhe 

veçanërisht për poezinë.  

Në Athinën e atëhershme nuk u desh dhe shumë kohë 

që të ndjente se ishte i padëshiruar dhe i huaj dhe pas një 

episodi të çuditshëm pësoi të shara dhe mësime sjelljeje të 

mirë greke. 

Ky episod i çuditshëm ndodhi në vjeshtë të 1858-ës në 

Kishën Ortodokse Ruse të Athinës, të njohurën me emrin 

Agia Sotira, që gjendet në puqjen e Rrugës së Filhelenëve 

dhe bulevardit Amalia, ku një rus e qortoi se vuri kapelën 

para se të dilte nga tempulli. I fyer nga kjo, shkroi një 

vjershë, që dhe e botoi në gazetën “Athina”10 të Athinës, ku 

ndër të tjera në kritikën ndaj rusëve shkroi se guxuan “... 

Έλληνας να προσβάλλουν εντός ναού ελληνικού πολλών 

περιεστώτων”.      

Pas botimit të kësaj vjershe, u botua një artikull i një 

autori anonim në gazetën “Avgi”, ku artikullshkruesi jo 

vetëm kritikonte Stavridhisin, por dhe e karakterizonte 

“...ουχί Έλληνα όντα, αλλά βάρβαρον και Αλβανόν το 

γένος και αγνώστου θρησκεύματος, ...”, dhe të gjitha këto i 

shkroi “... ίνα μη νομίσωσι οι ενταύθα διαμένοντες Ρώσοι... 

                                                           

10  Gazeta “Athina” e Athinës, fleta e 29.11.1858 (Εφημερίδα 

Αθηνών «Αθηνά», φύλλον της 29.11.1858). 
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ότι Έλλην Χριστιανός Ορθόδοξος έπραξε ...” këtë veprim 

të tmerrshëm kundër krishterimit, që nuk ishte veçse të 

vinte kapelën para se të dilte nga kisha. Më vonë në të 

njëjtën gazetë11 në një vjershë të botuar gjithashtu anonime, 

u bë një sulm i ri kundër Stavridhisit, ku, veç të tjerash i 

bëheshin dhe rekomandime për më shumë respekt ndaj 

rusëve, që sidomos ai si maqedonas u kishte borxh 

mirënjohje më të madhe.   

Këtyre dy botimeve në gazetën “Avgi” Stavridhisi iu 

përgjigj me një vjershë, të mprehtë dhe sharake ndaj 

artikullshkruesit anonim filorus, që ndër të tjera i 

shkruante: 
 

Pa rusin (thua ti) unë do të isha turk; 

veç në katër shekuj grekët skllevër 

besimin ruajtëm porsi beben e syve 

kurrë pra (siç thua ti) Rusia na shpëtoi?, 12 
 

Më 1860, duke marrë pjesë në konkursin poetik të 

përvitshëm të Athinës, të quajturin “Konkursi Ralio, 

                                                           

11 Gazeta “Athina” e Athinës, fleta e 29.11.1858 (Εφημερίδα 

Αθηνών «Αθηνά», φύλλον της 29.11.1858).  

12 Në origjinal:  

Άνευ του Ρώσου (λέγεις σύ) εγώ θα είμην τούρκος· 

επί αιώνας τέσσαρας οι Έλληνες οι δούλοι 

την πίστιν εφυλάξαμεν ως κόρην οφθαλμού μας 

πότε λοιπόν (ως λέγεις σύ) μας έσωσε η Ρωσία; 
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ndërmjet katërmbëdhjetë poetëve që morën pjesë në të, siç 

e përcaktonin kushtet dhe maje në mënyrë anonime, 

paraqiti dhe Stavridhisi veprën e tij të parë poetike me 

titullin “O Armatalos”13, që në ceremoninë festive të 25 

Marsit, siç njoftonte kryetari i komisionit të jurisë 

Aleksandros Rizos Rangavis, fitoi çmimin e parë, i cili pas 

dy ditësh iu dorëzua Stavridhisit. 
 

«Ο στεφανωθείς ποιητής. Του βραβευθέντος κατά 

την προχθεσινήν του ποιητικού διαγωνισμού τούτου του 

έτους ημέραν ποιήματος «ο Αρματωλός» συγγραφεύς 

είναι ο φοιτητής της Ιατρικής Σχολής Γρη-γόριος 

Σταυρίδης (Παραλίτσας) εξ Αχρίδας (Λυχνιδιού) της 

Μακεδο-νίας ορμώμενος, ως εβεβαιώθη εκ διαφόρων 

τεκμηρίων δοθέντων ενώπιον του Πρυτάνεως και ιδίως 

εκ της ομοιότητος της γραφής και διαφόρων στροφών, 

άς απήγγειλεν ο ποιητής εκ στήθους. Μετά τη 

βεβαίωσιν ταύτην ο Πρύτανις ενεχείρισε τω ποιητή την 

τε δάφνην της νίκης και το ήμισυ του χιλιοδράχμου 

γέρατος, του άλλου ημίσεως δοθέντος κατά την 

παραγγελίαν του ποιητού εις τον φοιτητήν της 

θεολογικής Σχολής κύριον Δημήτριον Ζομπουλίδην.  

— Εν Αθήναις, τη 27 Μαρτίου 1860 

                                                           

13 Armatolos, luftëtar grek (i krishterë i armatosur) i periudhës së 

pushtimit turk, që nuk bënte pjesë në ushtrinë  e rregullt, por në 

një trupë të veçantë, që kishte në mbikëqyrje (ruajtje) një rajon të 

caktuar.  
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Ο Γραμματεύς του Οθωνείου Πανεπιστημίου 

Γ. ΔΟΚΟΣ»14 
 

Poema  epike “O Armatolos”, që poeti po këtë vit e 

shtypi në këtë qytet, dhe madje me kushtimin mirëbërësit 

kombëtar Vangjel Zhapës (Evangjelo Zappa, Ευάγγελο 

Ζάππα), është frymëzuar nga lufta heroike e fshatrave 

ortodokse malore të Rekas (Ρέκας), që ndodhen në 

verilindje të Dibrës, kundër gegëve muhamedanë. Hero i 

poemës është armatoli shqiptar Kozma, i cili u vra nga 

gegët, për të cilin e ëma, duke mësuar vdekjen e tij nga vetë 

vrasësit e djalit, ngriti në këmbë mes lotëve bashkëpatriotët 

e saj për një luftë të re.  

Ngaqë për Stavridhisin shqiptarët janë grekë, e për 

këtë dhe Kozmai është grek, heroi që luftonte për liri, 

nderin dhe ortodoksinë, besoj se është dhe një nga shkaqet 

kryesore që juria (komisioni shqyrtues) i dha dhe çmimin e 

parë.  

Nga katharevusa15 që përdor në poezinë e tij, e cila 

ishte si gjuhë edhe kusht themelor në këtë konkurs, apo më 

                                                           

14 Gazeta “Ylli i Lindjes”, 2 prill 1860, fq. 924 (Εφημερίδα «Αστήρ 

της Ανατολής», 2 Απριλίου 1860, σ. 924).  
15 Katharevusa, gjuha e pastër, e diturisë. Trajta e gjuhës greke, 

kryesisht e greqishtes së shkruar, që u ruajt si gjuhë zyrtare e 

shtetit gjer më 1976; historikisht karakterizohet nga prirja për 

kufizimin e elementeve të huaj dhe dialektorë dhe nga 



19 

 

mirë nga katharevusa me elementet e shumtë homerikë, u 

karakterizua dhe “Homeri i dytë” dhe iu ofruan bursa 

studimi në universitetet e Oksfordit dhe Berlinit, të cilat 

dhe i refuzoi.  

Për shkak të mentalitetit që nuk sundonte vetëm 

atëherë, por sundon e dhe sot në Greqi, apo më mirë për 

shkak të edukatës së stërlashtë demokratike athinase, që 

pushtetin e kishte shumica e votave të popullit, në të cilën 

nuk përfshihej pjesa më e madhe e banorëve, se ishin 

skllevër dhe metekë16, adhuruesit dhe nostalgjikët e kësaj 

epoke, të cilat nuk u ndërgjegjësuan se kjo epokë i përkiste 

të shkuarës apo nuk donin dhe nuk duan të besojnë në këtë 

gjë, dhe duke mos pranuar si qytetarë të barasvlershëm 

grekë ata që nuk mund të provonin se kishin prejardhjen 

nga Aspasia dhe Perikliu, u vërvitën në emër të atdheut 

dhe të patriotizmit të tyre përsëri kundër Grigori 

Stavridhisit.       

Një nga njerëzit me këtë “edukatë demokratike” ishte 

dhe “greku gjakpastër” Theodhoros Orfanidhis, poet dhe 

nga 1850 pedagog i Universitetit të Athinës, dhe për shkaka  

të “patriotizmit të tij të madh dhe nivelit të lart” dhe rektor 

                                                                                                                               

mbizotërimi i elementeve të dijes dhe atyre më të lashtë të 

greqishtes (dallohet nga demotikja, greqishtja popullore).   
16 Në Greqinë antike, i huaj që banonte përngaherë në një qytet 

dhe përfitonte të drejta të posaçme juridike, por jo të drejta 

politike dhe paguante taks të caktuara.  
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i këtij universiteti në periudhën 1867-1868, i cili pas 

dështimit të tij, se kishte marrë pjesë dhe ai në konkursin e 

1860-ës, fillo “një luftë shpirtërore” me sharje të 

paturpshme jo vetëm kundër Stavridhisit, të cilin e quajti 

dhe “Bullgar”, por edhe kundër Aleksandër Rizos Rangavi, 

kryetar i jurisë së konkursit poetik që i dha çmimin 

Stavridhisit.      
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Me gjithë këto Stavridhisi përgatiti dhe një poemë të 

dytë epike, Skënderbeun, - nga e cila një fotokopje 

dorëshkrimit ndodhet dhe në dorën time, - dhe me të mori 

pjesë në konkursin e dytë të Athinës, ku jo vetëm nuk mori 

çmim, por iu bë dhe  një krikë e rreptë nga A. Rangavi, që 

siç rrëfejnë punët, Th. Orfanidhisi e kishte sjellë në rrugën e 

“drejtë” greke.    

Në këtë kohë dhe mes shqetësimeve të tij, Stavridhisi 

mori dhe lajmin se vëllezërit Miladini (Miladinov) vdiqën 

në burgun e Kostandinopojës nga helmimi, që siç thoshnin 

atëherë, u organizua nga Patrikana Ekumenike. I egërsuar 

për këtë dhe veçanërisht për vdekjen e Dhimitër Miladinit 

(Miladinov), u kthye në Ohër për të hakmarrë vdekjen e 

mësuesit të tij, siç shkroi më vonë.17      

 Duke u kthyer më 186 në Ohër dhe megjithëse vijoi të 

jepte mësim greqishten në shkollën greke, filloi aksionin e 

tij kundër mitropolitit grek të Ohrit Meletit dhe luftën për 

themelimin e Kishën së Pavarur Bullgare dhe të shkollave 

bullgare, që dhe u realizua pas tetë vjetësh në suazën e 

politikës së atëhershme ruse në Ballkan.18 

                                                           

17 Titos Johalas, Gjergj Kastriot Skënderbeu në letërsinë e re greke, fq. 

184, Botues Dodoni 1994 (Τίτος Γιοχάλας, Γεώργιος Καστριώτης 

Σκεντέρμπεης στα νεοελληνικά γράμματα, σ.184 εκδ. Δωδώνη 

1994).  
18 Andreas Nanakis, Kisha-Kombi-Helenizmi, 1993, 2002, Botimet 

TERTIOS (Ανδρέας Νανάκης, Εκκλησία - Γένος - Ελληνισμός, 

1993, 2002, Εκδόσεις ΤΕΡΤΙΟΣ. 
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Në një artikull të H. S. Karmicit, që u botua më 1866 

në revistën “Hrysalis” të Athinësme titull “Makedonika”, 

gjejmë njoftimin se atë vit Stavridhisi ishte drejtor i Shkollës 

Greke të Ohrit. Nga ana tjetër në këtë artikull, që është 

armiqësor ndaj Stavridhisit dhe për botimin e të cilit siç 

duket  të ketë lozur një rol edhe Th. Orfanidhisi, Karmicisi 

shkruan se eposi19  “O Armatolos”, që u paraqit në 

konkursin poetik, ku dhe madje mori çmim nga padijenia e 

anëtarëve të jurisë, është përkthimi fjalë për fjalë në Ohër i 

këngës bullgare “”Kusman Kapitan” dhe në përkthim në 

greqisht “Kapedan Kozmas”. 

Që çfarë shkruan H. S. Karmicis janë thjesht akuza, e 

gjejmë te punimi serioz dhe me interes i D. Kadach-ut,20, që 

u botua në Monako më 1970, ku dhe vërteton se kënga 

popullore bullgare qëndron jashtëzakonisht larg nga 

“Armatolos” i Stavridhisit.   

Më 1868 Stavridhisi shkon në Kostandinopojë dhe pas 

një periudhe kohe që jetoi atje, ku dhe studioi letërsi të 

vjetër sllave, duke u kthyer në vendlindje edhe si mësues i 

bullgarishtes, dhe për mbështetjen e zëvendësimit të 

greqishtes me bullgarishten në kisha, u arrestua nga 

autoritetet turke dhe u burgos në burgun otoman të Dibrës, 

ku dhe mbeti për mjaft muaj, pas raportimit të peshkopit  

                                                           

19  Revista “Hrisalis”, vëll. IV, fq. 569-572. (Περιοδικό 

«Χρυσαλλίς», τόμ. Δ΄, σσ 569-572). 
20 D. Kadach, «Armatolos und Serdator», fq.83-105 Μonako 1970. 
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grek të Ohrit.     

Që nga 1869 Stavridhisi a Parlichevi dha mësim 

bullgarishten, siç e quanin aso kohe, në mjaft qytete të 

Maqedonisë së Perandorisë së atëhershme Otomane, 

ndërmjet të cilëve përfshihen Struga, Gabrovo, Manastiri 

(Bitolja), Ohri, si dhe Thesaloniki (Selaniku), ku konkretisht 

dha mësim te “Liceu bullgar të arenave të Thesalonikit”.    

Më 1870 Stavridhisi apo Parlichevi përktheu në 

bullgarisht dhe poemën e tij që kishte marrë çmim në 

Athinë “O Armatolos”, me titullin “Serdari”, në përpjekjen 

për ta bërë të njohur te publiku bullgar. 

 Që atëherë gjer në vdekjen e tij shkroi vetëm në 

gjuhën bullgare dhe më saktë në gjuhën e quajtur 

maqedonase, botoi dhe një sërë artikujsh në gazeta, si dhe 

autobiografinë e vet më 1884, e cila në qershor 2000 

qarkulloi dhe në greqisht në përkthimin e Mimi Suliotit dhe 

parathënie të Andrea P. Andreut. Në veprën e tij shkrimore 

përfshihet dhe përkthimi i Iliadës së Homerit në bullgarisht, 

që është dhe i pari në këtë gjuhë, për të cilin madje atëherë 

kritika ishte veçanërisht e ashpër për stilin dhe zgjedhjen 

dialektit, se Stavridhisi ishte shkrimtari i parë që përdorte 

në të shkruar dialektin në gjuhën e nënës, domethënë 

dialektin o Ohrit dhe për këtë konsiderohet si pjesëtar 

themelues i gjuhës letrare maqedonase.21  

                                                           

21 Ντίνος ΧριστιανόπουλοΝτίνος «Ανθολόγιο Μακεδόνων 

ποιητών 1860-1913» εκδ. Εντευκτήριο,1/5/2001. 
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Vdiq më 25 janar 1893, dhe megjithëse e konsideronte 

veten bullgar, sot konsiderohet si prijës shpirtëror i  

Republikës së Maqedonisë. 

Meqë në Greqi, para kohës së internetit informacioni  

ishte në duar që më të shumtët që mbijetonin me 

subvencionet e shtetit, Stavridhisi edhe pse mori që 

mbijetonin me subvencionet e shtetit, Stavridhisi edhe pse 

mori çmimin e parë të konkursit poetik të Athinës më 1860 

dhe kreu të parin përkthim të Iliadës së Homerit në 

bullgarisht, në Greqi i konsideruar antigrek dhe armik, u 

injorua krejtësisht dhe siç lexojmë dhe te Vikipedia, 

enciklopedinë e lirë, emri i tij nuk gjenet në asnjë 

enciklopedi greke, më të vjetër apo bashkëkohore.       

Me poezinë e Stavridhisit kontaktin e parë e kam 

patur në dhjetor 2011, kur në kremtimin e emrit tim mora 

dhuratë nga një mik i mirë librin “Antologji e poetëve 

maqedonas 1860-1913” të Dinos Hristianopoulos, se në të 

gjendet dhe një vjershë e bashkëpatriotit tim prevezian 

poetit Abedin pasha Dino, që e shkroi më 1880 dhe 

pikërisht atëherë kur për tre muaj ishte prefekt i 

Thesalonikit.  

Te ky libër, ku Dinos Hristianopoulos ka dhe një 

fragment nga eposi “O Armatolos”, u ktheva prapë pas dy 

vjetësh, kur më ra në dorë një fotokopje nga dorëshkrimi i 

“Eposit të Skënderbeut” të Grigor Stavridhisit dhe rilexova 

me interes të përforcuar fragmentin, si dhe çfarë shkruhej 

lidhur me autorin.    

 



25 

 

 
Nga dorëshkrimi i eposit “Skënderbeu”, faqe 99. 
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Këtë dorëshkrim, që është mbushur me korrigjime, 

dhe në tërësi ka 116 faqe të numëruara, duhet të jetë dhe 

dorëshkrimi fillestar që mbeti te Stavridhisi dhe nga i cili 

duhet të ketë bërë kopjen e pastër që dorëzoi në konkurs. 

Duke lexuar këtë epos që në atësi ka 3798 vargje 

pesëmbëdhjetë rrokësh, e konsiderova detyrim ta bëja të 

njohur dhe te lexuesit grekë, dhe prandaj fillova me shumë 

mundim transkriptimin, se dorëshkrimi në disa fjalë 

lexohet me vështirësi. Pasi mbarova kopjimin bëra 

krahasimin dhe me tekstin që kemi në botimin bullgar22 të 

këtij eposi, që u krye në Sofje më 1969 nga Akademia e 

Bullgarisë, ku veç origjinalit në greqisht përfshin dhe 

përkthimin e tij në prozë nga  ΟΤ. ΧΡ. ΚΟДΟΒ. Krahasimi 

që bëra ishte mjaft i vlefshëm se në fjalët që lexoheshin me 

vështirësi që i pashë të mos përputheshin me botimin 

bullgar, i shqyrtova përsëri me kujdes të madh dhe sa prej 

tyre i gjeta t’i kisha unë gabim thjesht i korrigjova, ndërsa 

sa i gjeta të jenë gabim në botimin bullgar i jap në shënime 

siç janë të shkruar në këtë botim. 

Në këtë pikë dua të falënderoj në mënyrë të veçantë 

zonjën Ana Kapetanova (Άννα Καπετάνοβα) nga 

shqipfolësja Madrica e Bullgarisë, që më dërgoi botimin 

bullgar të këtij libri. 

                                                           

22 ΓΡИΓΟΡ CT. ΠЪΡЛИЧΕΒ, Сkeндербеŭ, ΟΤ. ΧΡ. ΚΟДΟΒ, 

Сoфия 1969. 
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Ngaqë gjuha që përdor Stavridhisi në Greqi sot është 

e pakuptueshme, përktheva të gjithë veprën në greqishten e 

re, duke ndjekur besnikërisht metrin pesëmbëdhjetë 

rrokësh. Nga ana tjetër duke patur parasysh se edhe gjuha 

ime (poetike), se përveç që jam student i një shkolle të 

katharevusës, jam dhe emigrant jashtë shtetit që më 1969, 

përshtatjen në gjuhën e folur të sotme greke, dhe në 

përgjithësi redaktimin letrar, e kreu ime motër Dhimitra. 

Duke besuar dhe unë si dhe Grirgor Stavridhisi, se jo 

vetëm arvanitët, - nga të cilët njëri jam dhe unë, - por dhe 

shqiptarët janë grekë, që të lashtët i quanin jonë dhe dorë, 

kisha mendimin që ky libër të dilte dhe në gjuhën shqipe. 

Mendim që e gjeti shumë të drejtë dhe poeti, shkrimtari 

dhe përkthyesi nga Dhërmiu i Himarës Llambro Ruci, që 

mori përsipër, nga përkthimi im në greqishten e re, të bënte 

një përkthim të ri në shqip të këtij eposi. Them një përkthim 

të ri se eposi “Skënderbeu” ka qarkulluar në shqip me 

metër dymbëdhjetë rrokësh nga Spiro Çomora23, që u botua 

dhe më 1998 në Shkup24.  

Duke endërruar jo vetëm bashkëjetesën paqësore, por 

edhe atë miqësore mes popujve fqinj dhe vëllezër shqiptar, 

grek e bullgaro-maqedonas, dhe duke besuar se erdhi koha 

që në Ballkan të largohen kufijtë, shpresoj që ky libër, poeti 

                                                           

23 Grigor PËRLIÇEV, Skënderbeu (poemë), Përktheu: Spiro Çomora. 
Biblioteka “Valët”, Shkup 1998.   
24 Botimi i parë: “G. Përliçev, Skënderbeu, poemë, përktheu: Spiro 
Çomora, Shtëpia Botonjëse “Naim Frashëri”, Tiranë 1967. 
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i të cilit për mua është një njeri me karakter 

shumëkombësh, të jetë një blatim për realizimin në një kohë 

sa më të shkurtër të kësaj ideje, që së pari duhet të fillojë me 

çrrënjosjen dhe flakjen e pengesave ideologjike kufitare.     
  

Niko STYLOS 
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Epopeja e Skënderbeut 
 

Mendjen ç’më rrethoi një valle hyjnore heronjsh,  

me dëshirën të këndoj marshin e Skënderbeut, 

që dhe nëse u printe pak luftëtarëve trima 

theu dhe shkatërroi agarinë dhjetëra mijëra 

e përnderoi besën e shenjtë të Jezu Krishtit    5 

dhe qetësoi rënkimin e hijes prindërore 

që i fanitej shpesh atij kur nisej për plaçkitje, 

vegim i zbehtë e i zymtë tre bij të tij vajtonte 

tre djem të parritur në fshehtësirë helmuar 

i qante pa pushuar e kërkonte hakmarrje.  10 

E nëse bëmat e shumta ia çmon të mahnitshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Klioja gjykimdrejtë, unë vetëm do të këndoj 

turpërimin e Ballabanit, të tmerrshmit satrap.      

 

*** 

Muzë, këngëtare heronjsh, virgjëreshë tingullëmbël  

nëse pasionet e zjarrta më kanë brejtur për ty  15 

dhe gjumi i ëmbël më ka braktisur qepallat 

dhe mishrat  m’u tretën përmbi kockat e mia,   

nëse ngjyra e fytyrës m’u vyshk porsi lule 

e jam bërë si hije apo fantazmë natëbredhëse,  

për hir tënd shqelmova kamjen dhe lavdinë  20 
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dhe fejesën e zgjidha me një vajzë shumë të pasur  

Panakean e nurshme virgjëreshë pajëmadhe, 

i munduar dhe i uritur në vise të pabanuara, 

po endem bashkë me ty duke urryer shoqërinë,    

vetëm në shkreti kam dëshirë zërin të të dëgjoj,  25 

se nga llamburitja e fytyrës tënde hyjnore 

u dëmtua pamja e syve të mi të papërkulur, 

shpërblemë tani zonjë adhurimin e pamat  

me pagesën e shumëdëshiruar e bëju prijësja ime! 

Se mora përsipër një luftë të rëndë, të vështirë,  30  

t’i ngre himn një burri me lavdi të përjetshme,  

që vetëm emri i tij tund e trondit Helikonin 

dhe gojëtarë adhurues Muzash e përhimnuan   

në qytete e fshatra kur ish gjallë e pas vdekjes. 

Se shpesh mes zjarreve të  gjylehedhësve të egër 35 

vërsulej porsi zjarr, duke mbajtur vetëm shpatën 

e mbillte frikë ngjethëse në radhët e armiqve, 

i paprekur nga zjarri doli; por shumë otomaneve 

kryet me çember të hijshëm ç’i mbuloi me zi. 

Ti armatosmë dorën me penë të hareshme.  40 

Ti frymëzomë me zjarr hyjnor, flatra jepi mendjes, 

prej dheut të vërsulem në lartësi të ngrihem, 

prapë nga lartësia mbi tokë lehtësisht shkoj  

shërbestar i bindur i ligjeve të tua të shenjta.      

Nga ky shkrim përjashta nxirr çdo zë të huaj    45 

dhe prapëso me lehje çdo thumbim bosh, 

pamjen e dashur të natyrës sille para meje 

dhe mbështill epet e mia me harmoninë e hershme. 
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*** 

Njëzet e dy vjet plot kishin kaluar gjer atëherë 

kur duke u shpëtuar kurtheve gjithfarësh të Muratit 50 

Skënderbe kreshniku hyri ngadhënjimtar në Krujë 

dhe u ngjit lart në fronin atëror me brohorima, 

e mblodhi rrotull tij gjithë djemtë e Shqipërisë, 

parmendat se ç’i ktheu në vegla vdekjeprurëse, 

dhe bujqve u mësoi mjeshtërinë e luftës   55 

e jashtë nga toka e shqiptarëve i dëboi turqit. 

Po dhe shumë popuj fqinj në luftëra të patrembur,  

të gjithë me të bashkuan tërë fuqitë e tyre, 

armiku i përbashkët është, dhe lufta përbashkët, 

rreziqet e njëllojta; dhe i pari me të u bashkua  60 

Ariamn sundimtari i atyre viseve detmbyllura, 

gjithë sa gjenden këtej e andej Kotorrit malor 

këtë qytet të shkëlqyer  me limanin e mirë. 

Pastaj Andre Topia i armatosur rëndë, zot  

i atij vendi të egër, që ishte ndarë më dysh  65 

nga malet yjefqinj të Akrokerauneve 

ku banon një fis luftarak, ai i japigëve. 

U lidh me ata bashkë edhe Pal Dukagjini, 

që ka në zotërim gjysmën e vendit të begatë  

ku shkon ngadalë Drini rrjedhëthellë,    70 

dhe jo i vetëm, se tok me të vëllanë Nikollë  

mbretëronin, atij Pali kur u nis të shkonte 

ia la të gjithë kujdesin dhe barrën e shtetit.   

Bashkë me ta dhe Çernoviçi, despot i Malit të Zi, 
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ku gjeti strehë liria tërë nderim e respekt,   75 

pasi në pyje e në male zbatharake u vërtit,  

leshlëshuar e me pikëllim të madh në zemër, 

atje kur arriti e mori frymë thellë hyjnesha  

e shumëvuajtur lotët fshiu dhe bekoi fatin,   

tempull hyjnor ajo ka këto male të shenjtë  80 

që kurrë s’i shkeli këmba përdhosëse e turqve  

se pasardhës gjigantësh na paska qenë ky fis. 

Të gjithë këta popuj ç’u mblodhën të tmerruar 

përreth të shumëdëgjuarit hero të Shqipërisë,   

fama e të cilit gjithë dheun kishte mbuluar,   85 

njëlloj mblidhen ashtu edhe zogjtë e vegjël 

qark krahëve të së ëmës kur fryn e shfryn veriu,  

dhe ajo shtrin krahët dhe i mbulon të gjithë.   

Ushtri shërbestare të Fetahut heshtëpushtues   

trime me mijëra u ngjitën kundër Skenderbeut.   90 

Ushtri të shumta u ngjitën, por të rralluar zbritën  

dhe luftëtarë numërpakët kërdinë lajmëruan, 

kurse të tjerët humbën larg prindërve edhe miqve  

të paqarë, të pakallur, varre të tyre u bënë   

barqe qensh të pangopur e hutash mishngrënëse.  95 

Edhe sot kockat e bardha e të pakallura të tyre 

i ndesh parmenda e bujkut punëdashës. 

Murati shkumëzonte dhe përpara Krujës erdhi 

ai, gjeneral pesëmbëdhjetë mijë barbarësh.   

Shumë dhurata të paçmuara hapur i premtoi  100 

atij që do të ngjiste murin dhe flamurin do të ngrinte. 
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Shpesh dhe i pari sulej mes zjarrit të betejës, 

guxim u jepte luftëtarëve, ndërsa të lëkundurit  

me vdekje të hidhur i kanoste, por më kot,   

megjithëse shpesh kurthe të frikshme ngriti.   105 

Kufoma turqish duke parë, që ranë me mijëra 

në sulme të befasishme dhe natën në përleshje, 

në këmbë i la muret e Krujës pirgjeforta, 

një pikëllim kaq të madh nuk e duroi plaku.   

Gjymtyrët e plakura ç’ia vyshku hidhërimi,   110 

sytë e përlotur i shkëlqyen në zgavra. 

Sapo e ndjeu pranë ftohtësirën e vdekjes, 

të birit i dorëzoi dhe skeptrin dhe urrejtjen 

duke thënë nëma të frikshme frymë dha fatziu,   

se dhimbja e egër ia hëngri mendjen   115 

dhe rropullitë e tij i brejti krimbi i turpit. 

Kur Azbiuku mori skeptrin atëror 

shkeli për çudi të të gjithë rruzullimit      

rëndë qytetin e Bizantit veshur me kodrina   

dhe ngriti fronin e tij përmbi gërmadhat   120 

e fronit ku qëndronte martiri Konstandin. 

Dhe ranë me tmerrim të madh para fronit të tij  

popujt e skllavëruar, me taksë të përbashkët 

vlerën e gjakut të tyre, që ish mynxyrë e madhe,   

e kryheshin dëshirat e pashmangshme të shtinjakut,  125 

dhe u zemërua duke parë gjithë fisin njerëzor 

të fryrë nëpër qejfe Dikenë duke sharë, 

armik të çdo virtyti, skllav dëshirash të egra, 

në grindje besimtarie rënë me tërbim    
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për të kërkuar misteret në engjëj të fshehtë.   130 

Këto shihte përmbi dhé, shtinjaku i zymtë 

dhe ktheu drejt nesh vështrimin i zemëruar, 

i ra trumbetës qielli, toka që nga themelet 

nga fjalë e tij u trondit pellgu i detit i tërë   

si foshnja që gjendet me shpërgënj në shregull  135 

dhe thirri Muratin skllavin e tij dhe tha: 

“Unë jam Ati i pasosur, jam alfa dhe omega, 

që ndërtova nga asgjëja me një shenjën time, 

tokë, det edhe qiell dhe gjithë ç’ka në to,    

Zoti i Fuqive jam, unë Zot dhe i vetmi,    140 

që popujt adhurojnë me ceremoni lloj-lloj. 

Merr me vete ushtrinë dhe sulu në beteja, 

sharakët e mi ndëshkoi rëndë, kombet frikësoi 

dhe bëju vegël besnike e hakmarrjes sime.   

Bashkë me ty do të jem dhe engjëlli para teje,   145 

në fitore do të të prij këllëçin duke tundur. 

I pathyer në beteja vende do të nënshtrosh 

ku mjaltë e qumësht rrjedh; dhe stërnipërit e tu 

do ta trashëgojnë për shumë e shumë shekuj   

gjersa të vijë ora e të më shuhet zemërimi.   150 

Kështu denjova unë! Dhe të mësojnë kombet  

se në çdo të sharë i llahtarshëm përfundimi 

dhe se Zoti rron dhe paska sy hakmarrës.” 

Këto fjalë i tha Muratit Zoti i Plotfuqishëm   

dhe fryu përmbi të, e mbushi plot me forcë  155 

të bukurat gjymtyrë dhe guxim në zemër, 

e mes syve ç’ i hodhi shkëndija prej flake 
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dhe i shoi frikën mbajtur në gjoks brenda. 

E duke i vënë në shpinë pëllëmbën e tmerrshme  

përpara se ç’e shtyu me forcë të papërmbajtur  160 

atë dhe ushtrinë e tij dhe pastaj u çlodh. 

Dhe kur u ngjit në fronin hijerëndë të Bizantit 

Azbiuku me vullnetin e Zotit të zemëruar, 

madhështor dhe i fuqishëm në fron u lartësua   

e pa të zvarriteshin përpara kombet porsi krimba 165 

dhe vetëm Skënderbeu, brenga e atit të tij, 

me fytyrë të ngrysur kish mbetur qëndrestar 

ndaj barbarëve, si shkëmb mes detit me tallaz 

dhe sundonte i paepur mbi fronin atëror,   

gjersa zoti i gjithëpushtetshëm e donte fort atë,   170 

se me perëndinë fillonte para se të bënte luftë  

dhe me perëndinë i jepte fund pa mburrje e lëvdata.  

Atij i printe në çdo gjë një shpirt hyjnor i mençur 

dhe e donte popullin e vet porsi fëmijë të tij.   

Satrapë të shumtë luftëdashës të Muhametit   175 

humbën kur fushatonin kryelartë kundër Shqipërisë. 

Ishin armiqësore shumë kundër otomanëve 

malet shqiptare dhe luftërat e tmerrshme, 

dhe emrin e heroit përgjatë gjithë ditës       

turmat pëshpëritnin duke u dridhur nga frika.   180 

Shumë kohë Azbiuku e fshehu pikëllimin 

dhe hakmarrje llahtar mendonte ditë e natë, 

për shumë kohë ankthe therëse gjumin i trazonin 

dhe fund nuk gjente kurrsesi për vuajtjet,   

prej tij i plotfuqishmi kishte hequr dorë,    185 
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se ngadhënjimtar siç ishte i përbuzte të urtat     

këshilla burrash pleq dhe lajkatarë nderonte, 

dhe i panjohur nuk shkonte te populli të gjente, 

si më parë i ati i tij, të vërtetën e nderuar.   

I madhi Azbiuk, kaq shumë turpërim duroi   190 

sa që në Krujë dërgoi Ballaban satrapin.   

   

Menjëherë sa pranvera kishte vënë buzën në gaz, 

nën Krujë prijës i njëzet mijë barbarëve 

erdhi një burrë madhështor, Ballabani i madh,   

sundimtar i pakufishëm i luftës dhe i paqes,   195 

tani satrap i fuqishëm, por më parë i papërfillshëm,   

djalë i një bujku shqiptar, që kishte emrin Gjikë,  

atë zënë në një fshat, ende fëmijë i njomë, 

para se t’i hijeshonte mjekra faqet e bukura,   

e rrëmbeu rob Murati së bashku me të tjerë,   200 

kur me ushtri të shumtë sulmonte për plaçkitje   

në tokën e Shqipërisë; e pa e u mahnit shumë 

me bukurinë dhe trupin e fuqishëm të rioshit 

e me shkëndijimin e dendur dhe të gjallë të syve,  

e tha: “Nga qymyri diamant do të nxjerr.”    205 

Nën flatrat e tij mori në mbrojtje djalin,     

e quajti Ballaban nga shtati i lartë i mahnitur 

dhe i mësoi thëniet fjalëzjarrta të Kuranit, 

duke mbjellë në zemrën e butë farën e Muhametit  

dhe me ngut e ushtroi atë në dhimbjet e Aresit;  210 

edhe rioshi s’i zhgënjeu  shpresat e Muratit 

se shpesh si gjeneral i udhëhoqi në fitore 
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turmat e saraçenëve duke marrë shumë lavdi. 

Po shumë dafina mblodhi ende pa brisk në faqe   

duke luftuar në Azi dhe në Evropë shpesh,   215 

i pari ngjiti murin në të shembur të Bizantit  

dhe nguli flamurin njerëzurryer të  gjysmëhënës. 

Dhe veç kur arriti përballë Krujës Ballabani 

rreshtoi sipas reparteve dhe sipas prijësve   

turmat e saraçenëve që krutanët të frikësonte.   220 

Ndërsa ai mbi një kodër të gjelbëruar u ngjit, 

ku nga të gjitha anët vështroi ushtrinë e tij, 

e gjitha pas prijësve në rresht e në heshtje. 

Sapo ushtrinë pa, menjëherë u ngazëllua,   

siç ngazëllohet bariu që shikon me të qeshur   225 

kopenë me dele të bardha, tek i shkon nga pas, 

si delet e tufës të cilat njohin zërin e tij 

dhe me besnikëri e ndjekin ku të dëshirojë ai, 

ashtu u mbush me hare duke parë ushtrinë   

dhe një buzëqeshje e lumtur në buzë iu shfaq,   230 

e ndër mend s’kishte paqe të frytshme t’u ofronte 

fisit të shqiptarëve, me shpresë që të shfaroste 

me hekur dhe me zjarr ata dhe prijësin e tyre 

para këmbëve të Azbiukut rob të hiqte zvarrë,   

ndërsa skeptrin e atdheut të tij t’ia rrëmbente  235 

trofe fitoreje; mendjefoshnjë! Pa asnjë mbamendje 

sesa gjeneralëve të shkëlqyer dhe ushtrive bashkë 

Kruja varr u ishte bë dhe do të bëhej prapë           

dhe në fund të jetës sa dhimbje kishte hequr   

Murat heshtëpushtuesi përpara Krujës.    240 
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Kur hyjnesha ia kënaqi mendjen Satrapit, 

urdhëroi të ngrenë çadrat dhe u sulën turmat 

në punë me gumëzhimë dhe zhurma ish e madhe, 

si milingonat punëtore mizëri në kohë korrjesh,  

pa pushuar shkojnë e vijnë në arën diellpjekur    245 

ngarkesë të rëndë mbartin ndonjë kokërr gruri 

apo ndonjë farë bime, ushqim për në dimër; 

njëlloj si ato këndej-andej vraponin turqit mizëri 

duke mbajtur kazma në duart e fuqishme   

dhe hendeqe rruthbukura hapnin të djersirë,   250 

të tjerë qark hendeqeve ngulnin hunj të mprehtë   

me goditje të forta ritmike, mbajtëse për çadrat, 

dhe të tjerë çadrat në supe mbanin të përkulur 

nën peshën e madhe dhe me të shpejtë fusha   

e Krujës u nxiros nga shatorret e barbarëve,   255 

dhe gjithë ushtria u çlodh; pastaj erdhi Satrapi 

brenda në çadrën e tij, madhështore në gjithçka, 

që kishte një hyrje në mes, të gjerë dhjetë kut. 

Atëherë mendime të këqija i shkuan nëpër mend,   

të nderonte me dhurata kreshnikun Skënderbe  260 

blatime të pasura t’i ofronte që të shihte 

si më parë nëse kish guxim a u frikësua 

kur ushtrinë e pasosur vështroi poshtë Krujës 

dhe Eminin, mik të tij e thirri dhe ashtu i tha:   

“Gjelinin krifezjarrtë shpejt të ma stolisësh;   265 

vër përmbi të mira dhe me mbushullim 

takëmet persiane të duket shumë i bukur 

ashtu sikur më shpie në pallatet e Abiukut.” 
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U përkul Emini para tij dhe pasi të djathtën   

që mbështeti përdhe, e solli më pastaj   270 

në gojë dhe e puthi, doli jashtë menjëherë 

dhe siç tha Satrapi Gjelinin nisi të stolisë. 

Pa u vonuar shumë doli edhe Ballabani,  

një shpatë të mahnitshme mbante në duar,   

i florinjtë rripi i saj dhe milli prej argjendi;  275 

dhe Eminin para çadrës e gjeti duke vënë 

frerët e epshme punë e një mjeshtri të shquar, 

që rripat e prerë hijshëm, nga të dyja anët,  

i stolisnin xhufka të purpurta dhe rombe argjendi  

dhe kocka elefanti në trajtën e gjysmëhënës  280 

që i zbukuronin kalit krenar ballin dhe gjoksin, 

hajmali shkëqimeshumë, roje për syrin e keq. 

Kindet që lëshoheshin poshtë prej shalës së gjelbër 

një shirit vishnjak arqendisur i veshte rreth e rreth  

dhe yzengjitë prej argjendi me rripa me vrima  285 

koloviteshin gjithë hijeshi kur ai lëkundej 

dhe ritmikisht godisnin në të dy brinjët 

e kalit të harbuar që shkundej pa ndërprerë 

dhe turfullonte e shfrynte mes stolive të ndritshme  

porsi nuse e veshur bukur në orën e dasmës.    290 

Ngriti veshët përpjetë e mprehtë hingëlliu  

kur vështroi të zotin dhe atij i foli Satrapi: 

“Ç’më turfullon Gjelin siç turfullon gjithnjë 

kur na fton Sulltani apo është orë e luftës?      

As Sulltani ne na fton as është orë e luftës,   295 

Por po të çoj, more bir, dhuratë armikut tim. 
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Mua zotit tënd, mos më mbaj mëri, o shok besnik 

nëse në Krujë të pakët shumë ushqimin do ta gjesh, 

nëse do të prek dora e një kafshari të pagdhendur,  

në të rëntë një i pabesë vitheve fisnike.    300 

Unë të nis Gjelin, karrem të një gjahu të madh, 

Ku veç atyre, kam shpresë, edhe ty të të kap.” 

Kështu tha dhe i ledhatoi butë qafën e kalit, 

që duke turfulluar tokën mihte me thundra.   

Shpatën i dha Eminit dhe këto fjalë i tha:   305 

“Ngjitu, pra o mik, i dërguar, në Krujën shkëmbore 

dhe kur të gjendesh para kryetrimit Skënderbe, 

dhuratë blatoji prej meje shpatën edhe kalin 

dhe rrëfeji fije për pe çfarë fjalësh u thanë    

në kuvendin e shumë potershëm brenda në pallat, 310 

që thirri monarku i pushtetshëm i Ismailit 

dhe sesi më dërgoi mua në tokën shqiptare 

zot me pushtet pa kufi të luftës edhe të paqes. 

Gjithë të vërtetën thuaji, mos i fshih asgjë,   

se me mijëra zbulues vërtiten përreth tij,   315 

zbatojnë çdo dëshirë e veprim të osmanlinjve. 

Nëse heq dorë nga tërbimi i zjarrtë i luftës 

e me marrëveshje pranon paqen popullushqyese, 

në çdo gjë i lumtur do të jetë dhe bir i sulltanit;   

shumë dhurata do të marrë prej tij, të begata.   320 

Por nëse luftë kërkon dhe këtë nuk e mohoj; 

Veç qoftë kërkon luftë, qoftë paqe dëshiron, 

prej tij dua të kem ndonjë dhuratë të vogël, 

që si relike e thjeshtë të më mbetet në shtëpi   
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kujtim i bëmave të mia te stërnipat e mi    325 

dhe ah, kush ta shohë, i mrekulluar të thotë 

“Kryetrimi Skënderbe këtë ia dha dhuratë 

Satrapit Ballaban kur me njëri-tjetrin luftonin.” 

Kështu do të thonë kujtimin duke më lëvduar   

dhe i pavdekshëm mbi dhé emri do të më mbetet.”  330 

Këto tha Ballabani dhe në çadrën e tij hyri; 

ndërsa Emini rrugën mori përmes kampit 

dhe monopatin e ashpër të Krujës ai ngjiti, 

me hapa të ngjeshur, duke mbajtur lehtë frerin   

e kalit me dorën e djathtë, shpatën në të majtë,   335 

me vete duke thënë kanosje, shpesh dhe lajkatime, 

arriti me dihatje e me shumë djersë derdhur 

në portën e tunxhtë të Krujës kurorëbukur. 

Dhe nuk priti aspak, gjersa para shumë kohe  

lart nga kulla e vrojtimit e kishte vënë re   340 

Tanushi bashkëluftëtar dhe nip i Skënderbeut. 

Biond, i gjatë e i shkathët, i ri gjithë bukuri, 

që kur zbriti tërhoqi mënjanë shulet e hekurt 

të portës që kërkëlliti rëndë duke u hapur   

dhe Emini i pari përshëndeti e këto fjalë tha:   345 

“O mik, të qoftë i mbarë perëndimi i diellit 

e mirënjohjen të kam borxh gjersa të pashë të parin, 

pa eja e më rrëfe pallatin e Skënderbeut, 

se për atë po vij duke sjellë këto dhurata.     

Njëherësh më trego, riosh dhe emrin tënd  350 

se nuk dukesh filiz prindërish pa rëndësi 

gjersa një fis hyjnor nxjerr në dritë fytyra jote. 
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Ndërsa unë quhem Emin, dhe Emin më thërrasin 

nëna, babai e motrat si dhe të gjithë shokët.   

Shtëpinë atërore kam në Prusën me shumë ujëra 355 

ku banon një popull shpirtbutë, mik i Muzave.” 

Atij me këto fjalë seç iu përgjigj Tanushi: 

“Të qoftë, o mik, i lumtur fundi i jetës tënde, 

i përshëndoshur hyn në Krujën me shumë kulla,  

qoftë ardhur si armik i egër, qoftë porsi mik,   360 

se burri që mbretëron këtu gjithë urtësi, 

kryetrimi Skënderbe, është vëlla i tim eti, 

urdhëron të huajt miq dhe armiq të nderojmë. 

Po ti armik s’më dukesh me këto dhurata që sjell,  

dhe në pyetjen që bëre emrin do të të them:   365 

Tanush është emri im dhe Tanush më thërrasin, 

bashkëluftëtar dhe nip i kryetrimit Skënderbe. 

Një osmanlleshë fisnike nga Adrianopoja 

më lindi bashkë me heroin Reposh,    

të cilin me një helm të tmerrshëm e vrau Murati,  370 

e jo vetëm, bashkë me të dhe dy të rinj të tjerë,  

viktima të mjerë u bënë të helmit dhelpëror, 

njëri kishte emrin Stanish dhe tjetri Kostandin, 

të gjithë vëllezër ishin të kreshnikut Skënderbe.   

Por brenda le të hyjmë tani, e ti prapa më ndiq.”  375 

Dhe këto fjalë pasi tha, portën e tunxhtë mbylli, 

ai përpara shkonte dhe nga pas e ndiqte tjetri, 

i habitur me ndërtesat e Krujës kurorëbukur, 

që mbi shkëmbinj të gjitha ngriheshin si pirgje.   

Po në një vend të dukshëm ngrihej madhështor  380 
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një tempull perëndie me pesë kube, e mesmja  

ishte më e larta dhe rreth saj katër më të ulëta. 

Tjegulla të lugëta, të gjera, ushqim kërpudhash 

të shumta, punë kolosale poçarësh të moçëm,   

anët e strehëve mbulonin të tempullit të shenjtë.  385 

Përmbi strehë flamurë të ngulur valëviteshin, 

Shumë me gjysmëhënë, plaçkë myslimanësh, 

që ndër beteja i rrëmbeu Skënderbe kreshniku. 

Qeramika të lëmuara, të ndritshme, që frymonin  

nderim hyjnor, ca trekëndësha, të tjerat trajtë rombi,  390 

faqet e mureve stolisnin nga të gjithë anët. 

Këtë Ahmeti i pafe e rrënoi nga themelet 

kur me ushtri të fortë hyri brenda në Krujë 

pasi nuk gjendej më në jetë kreshniku Skënderbe.   

Një visar i mahnitshëm që ndriste në Krujë,   395 

i magjepste njerëzit dhe përnderim u ngjallte.  

Një shesh i gjerë shumë shtrihej para tempullit 

ku gjendej një tryezë e shenjtë prej mermeri. 

Rreth saj kreshniku Skënderbe dhe të tjerët   

mbretër të viseve pranë, barinj të urtë popujsh,   400 

bashkë me ta i shumtë popull mbledhur përqark, 

jashtë dhe kokëzbuluar Sabaotin himnizonin, 

të paepurin në luftë, këndonin me këngëtarët 

himnin mbrëmjesor. Ndërsa të huajin Tanushi,    

që i printe atje, e ndali dhe këto fjalë i tha:   405 

“Tani këtu, o i huaj, le të qëndrojmë pakëz, 

sa të mbarojë ceremonia, të reshtin himnet, 

kam frikë se mos heroi prej meje  inatoset 
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nëse bëj zhurmë dhe trazoj ceremoninë e shenjtë,  

se është shumë besimtar.” Dhe iu përgjigj Emini:  410 

“Fisnik nga gjaku qenke dhe gjykon me maturi, 

as shpresoja një i ri si ti të më fliste kësisoj, 

por sa qëndrojmë këtu, më thuaj kush është ai, 

ballëgjerë, hundëshkabë dhe gjigant mjekërgjatë,   

në të gjitha i madh e i bukur, pa flokë mbi krye.  415 

Nuk më duket aspak se bukë vdekatarësh ai ha, 

gjersa shquhet në të gjitha, me kryet e shpatullat, 

përmbi heronjtë shfaqet, si një lis në mes të pyllit;  

rreth tij gjithnjë rrinë kryebarinjtë e popujve   

stolisur me flori.” Dhe iu përgjigj Tanushi:  420 

“Ky është ai që ti kërkon, Skënderbeu kreshnik, 

që shquhet ndër heronj si dhe te të pranishmit; 

dhe çdo shtatë ditë ka zakon flokët e tij të qeth, 

besnik i porosisë së nënës qysh fëmijë ende   

kur kokën ia qethte e ëma e tij Vojsava.”          425 

 

(Episod i moshës fëmijërore të Skënderbeut) 

 

Kur ata të dy këto flisnin me njëri-tjetrin, 

mbaroi ceremonia dhe prifti po bekonte 

kryet e përkulura të heronjve të devotshëm. 

Mes popullit të dendur çau përpara Tanushi,   

me të huajin dhuratësjellës të habitur nga pas,   430 

arriti gjer te Skënderbe kreshniku dhe i tha: 

“O ungj! Në Krujë sapo ka ardhur ky i huaj 

dhe të kërkon me dhurata sjellë nga myslimanët.” 
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Atëherë u zverdh Emini dhe këto fjalë tha:   

“Po dërgon te ty, Skënderbe, shkëmb i Shqipërisë,  435 

këto dhurata Ballabani dhe porosit këto, 

se Azbiuku vetë për në Krujë e ka nisur  

zot me pushtet pa kufi të luftës edhe të paqes. 

Nëse heq dorë nga tërbimi i zjarrtë i luftës   

e marrëveshje paqeje pranon popullushqyese,   440 

në çdo gjë i lumtur do të jesh dhe bir i sulltanit;   

shumë dhurata prej tij do të marrësh, të begata. 

Por nëse luftë kërkon dhe këtë s’e refuzon;  

veç qoftë kërkon luftë, qoftë paqe dëshiron,   

prej teje dëshiron të ketë ndonjë dhuratë të vogël, 445 

që si relike e thjeshtë t’i mbetet në shtëpi, 

kujtim i bëmave të tij te stërnipat e vet, 

dhe ah, kush ta shohë, i mrekulluar të thotë: 

“Kreshniku Skënderbe këtë ia dha dhuratë   

Satrapit Ballaban atëherë kur luftonin.”    450 

Këto secili do të thotë kujtimin duke i lëvduar  

dhe i pavdekshëm përmbi dhé emri do t’i mbetet.” 

 

Këto tha dhe më nuk foli, heshtte edhe heroi, 

për pak kohë i menduar mes mendjes së thellë   

u rrokullis diçka e tmerrshme, e duke parë përreth  455 

luftëtarin që kishte pranë, e thirri në emër,  

dhe i foli në gjuhën shqipe, që Emini s’e dinte: 

“Shko Dinko, biri im, gjer te Andrea Zharku,  

në emër tim kërkoji kazmë e drapër të përkulur,  

si edhe një plug të vjetër dhemihës të parmendës.  460 
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Dhe nëse i gjenden në shtëpi, atyre ti, o bir, 

bishtin hiqu dhe në një pëlhure të bardhë  

brenda mbështillmë bukur veglat e Demetrës. 

Pastaj shpejto, biri im dhe në duar t’ia japësh   

satrapit Ballaban dhe këto fjalë t’i kumtosh:     465 

“I urreva dhuratat e tij, e urreva atë vetë 

se mohoi Krishtin dhe përqafoi Muhametin, 

zhveshi shpatë armike kundër atdheut të shtrenjtë, 

atdhe i shtrenjtë që dhe ai dikur e kultivoi,   

që si zot e adhuronte duke pritur ta ushqente.   470 

Nëse nuk e dua luftën dhe paqen e pranoj 

këtë gjë shumë mirë nesër do ta marrë vesh, 

apo kujton se më mundi kur zuri Moisiun? 

Shumë trima të zotë sa ai i rrinë kurorë Krujës.   

Por meqë prej meje do një dhuratë thjeshtë,   475 

le të marrë dhuratë të denjë për të e stërgjyshërit. 

Këto thuaji me guxim, pa u frikuar aspak, 

se peng unë do ta mbaj këtë burrë në Krujë, 

duke e nderuar me mikpritje dhe prapa s’e kthej  

para se të të shoh në Krujë shëndoshë të jesh kthyer.” 480 

Të lumtë Dinko luftëtari, gëzimi yt i madh 

dhe ëmbël buzëqeshe teksa mbreti yt 

të pa dashamirësisht dhe thirri emrin tënd,  

nga të gjithë ty të zgjodhi për veprën e rrezikshme.  

Ah hero, as që mendoje, nëse i gjallë do të vije,   485 

por gati ishe me hare për mbretin tënd të vdisje. 

Dhe duke shpënë dorën në gjoks, u përkule 

e u vërsule këmbëshpejtë gjer te Andrea Zharku, 
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për Skënderbeun duke kërkuar kazmë e drapër,  

si edhe një plug të vjetër dhemihës të parmendës.  490 

Zharku dëshirëmirë para këmbëve të Dinkos 

i uli përdhe që të gjitha; ato heroi Dinko,   

pasi u hoqi bishtin, mes një pëlhure të bardhë  

i mbështolli shumë mirë veglat e Demetrës,  

me shumë ngut rrugën e vdekjes mori.   495 

Nga porta e Krujës kurorë lavdie duke dalë, 

te çadrat e Ismailit tej hodhi vështrimin 

dhe nga larg e dalloi qartë atë të Satrapit, 

se riosh nuk ishte dhe as pa përvojë lufte,   

dhe drejt saj udhën mori duke shpejtuar   hapin , 500 

me veglat e Demetrës shtrënguar nën sqetull, 

duke vërtitur nëpër mendje gjithë ç’i tha mbreti, 

i menduar e me shqetësimin prej zjarrmie 

se mos i ikte nga kujtesa ndonjë fjalë me vlerë.   

Para çadrës qëndronin rojet me armë në duar,   505 

një togë, që hyrjen ruante, Rezaku ishte prijës, 

vështrimegër iu afrua dhe i foli Dinkos: 

“Ç’kërkon që erdhe, i pabesë, kush të ka dërguar?” 

Duke buzëqeshur hidhur Dinkoja i përgjigjet:   

“Skënderbe kreshniku, besnik, ai më ka dërguar,  510 

që fjalë fluturake t’i them të madhit Ballaban, 

fjalë fluturake t’i them dhe t’i ofroj dhurata, 

por sa më shpejt të mundësh ardhjen time lajmëro.” 

Menjëherë Rezaku hyri në çadër dhe qëndroi   

si shtatore para Satrapit Ballaban dhe i tha:   515 

“Imzot, arriti një kasnec nga Kruja dhuratësjellës.” 
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Dhe Ballabani urdhëroi: “Sille menjëherë brenda.”  

Rezaku gjer poshtë u përkul, majat e gishtave 

i mbështeti përtokë, në gojë i çoi pastaj    

dhe i puthi, e duke vrapuar doli përjashta,   520 

shenjë i bëri Dinkos të futej menjëherë brenda. 

Sapo shenjën e pa Dinkoja brenda hyri shpejt 

dhe në fund të çadrës vuri re Satrapin,  

rreth e përqark tij prijësit e shquar të turqve   

mbi qilima pushatorë në radhë ata rrinin   525 

të shtruar në kuvend; porsi re koloviteshin     

shtëllungat në trajta lloj-lloj të bimës së duhanit 

që shfrynin të gjithë ata nga nargjiletë rrotull 

me pipa fildishi dhe hinka të praruara.    

Kur të gjithë ranë në heshtje, Dinkoja me guxim,  530 

me zë të fortë i foli Ballaban Satrapit: 

“I dërguar po vij, o Satrap i lavdishëm 

e këto fjalë të thotë kreshniku mbret i Krujës: 

“I urreu dhuratat e tua dhe ty jo më pak    

se mohove Krishtin dhe përqafove Muhametin,  535 

dhe ke zhveshur shpatën kundër atdheut tënd, 

atdheut të shtrenjtë, që ti dikur i varfër e kultivove   

dhe si zot e adhuroje duke pritur të të ushqente. 

Nëse nuk e do luftën dhe paqen e pranon,   

këtë gjë shumë mirë nesër do ta marrësh vesh,   540 

apo kujton se e munde kur zure Moisiun rob? 

Shumë trima të zotë sa ai kurorëzojnë Krujën.  

Por meqë prej tij do një dhuratë thjeshtë, 

ja dhuratë e denjë për ty e për stërgjyshërit.”   
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Këto tha Dinkoja dhe pëlhurën çmbështolli,   545 

veglat e Demetrës dalëngadalë i vuri 

para këmbëve të Ballabanit e i habiti të gjithë. 

Sapo i pa Ballabani, menjëherë u tërbua, 

një flakërimë e kuqe si llavë përvëluese    

me zemërim edhe me turp ia mbuloi fytyrën  550 

dhe mendjen ia rrethoi zekthi i Erinive. 

Tre herë ngërçi i shtrëngoi pëllëmbët e fuqishme 

dhe tre herë thirri “Rezak” me mani të frikshme. 

Kur u paraqit Rezaku dhe rojat bashkë me të:   

“Në hell prej hekuri ta përshkoni menjëherë,   555 

në vdekjen më të keqe hidheni këtë gjaur, 

ujë të fohtë hera-herës jepini të pijë me zor, 

duke vdekur ngadalë dhimbje të madhe të ndjejë.” 

Dy roje Dinkos ia mbërthyen duart, por ai    

i patrazuar mbeti si shtatore mermeri,    560 

pa iu dridhur qerpiku nga kanosjet e rënda 

dhe me një vështrim të sigurt këto fjalë tha: 

“Mëri e pakuptimtë, Satrap, të mori mendjen 

dhe vret një burrë të çarmatosur pa u kujtuar   

se ç’hakmarrës të rëndë do të lë pas vetes unë.   565 

I mërguar nga jeta dhe me vdekjen fqinjëruar  

të them dhe profecia e papërgënjeshtruar është, 

një gjëmë e tmerrshme varet përmbi kokën tënde; 

dhe më përpara shpirtit tim shpirti yt sterrë i zi,  

thellë në Had do të shkojë e ushqim ti do të bëhesh 570 

i qenve dhe i shpendëve, kockat e pavarrosura 

do të të rrokullisen në tokën që dikur lëroje. 
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Ndërsa ju burra po ju them, nga unë hiqni duart, 

as që mendoj të ikë, as të kundërshtoj me dhunë,  

frikën vdekjes s’ia kam, ja i gatshëm jam këtu  575 

për vdekje e zjarr bashkë për mbretin tim.” 

Këto tha e rëndë u shkund nga të dy anët 

dhe duart i liroi nga pëllëmbët e tyre. 

Rojet panë me çudi dhe buzët i kafshuan,    

britma edhe pëshpërima në çadër u dëgjuan.   580 

Kur pa se një gjëmë e frikshme po avitej, 

u ngrit në këmbë Karahasani, plak mjekërbardhë, 

rrëfenjës historish dhe gojëmbël që s’kishte shok, 

me mendje të mprehtë dhe i fortë nëpër beteja,   

stoli radhësh të këmbësorëve dhe kalorësve;   585 

dhe vetë Skënderbeun e kishte trembur plaku 

dikur si kryegjeneral kur erdhi kundër Krujës. 

Ai me trupin e plakur mbështetur mbi një shkop 

u ngrit, duke dashur të shuante flakën e vrerit   

dhe shenjë i bëri Rezakut të priste edhe pak.   590 

Në këmbë tha: “Dëgjomë, Satrap i lavdishëm, 

ti qenke prijësi, me fuqi të pafundme 

që t’i ka dhënë vetë Azbiuku atë ditë 

kur kundër Skënderbeut të dërgoi i zemëruar,   

e mua plak pa armë më caktoi këshilltarin tënd  595 

për të shpjeguar gjithë çka ngjarë e çdo të ngjasë, 

me dëshirën që fund të shkëlqyer të ketë lufta, 

që varet nga ty, skllav i të cilit jam edhe unë, 

shpëtimi i ushtrisë ose shkatërrimi i saj.    

Por ti, biri im, dëgjo, fjalë të thjeshta do të them,  600 
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dhe s’ka të keqe që të rinjtë t’u binden pleqve 

se i gjithëdituri Allah i sheh me dashamirësi 

njerëzit që nderojnë pleqërinë dhe të Drejtën. 

Duke dëgjuar pleqtë qysh i ri lumturohesha   

dhe tashmë mbi të gjithë ju jam at nga mosha.   605 

O syri i Ismailit, dëgjomë  me mirëdashje, 

dhe mos vrit, shpirtmadh, një njeri të pafaj, 

se Allahu i epërm i urren gjakpirësit 

që vdekatarët përmbi dhè me frikë i mallkojnë.   

“Të dërguarin s’e prek fati i zi” thotë i moçmi,   610 

këtë dhe gjyshërit tanë ngaherë e besonin. 

Ende djalë u lumturova kur pashë Bajazitin, 

i mbiquajtur rrufeja, sulltanin fatbardhë, 

dhe kemi ngrënë bashkë shpesh në një tryezë,   

se dallohesha unë ndër bashkëmoshatarët,   615 

që në gjykim i mundja, por s’më mbanin mëri. 

Të dërguarit nuk i vriste i lumi Bajazit, 

por i kthente pas me dhurata të shkëlqyera, 

dhe kështu i lumtur rronte duke shtruar kombet,   

se në zemër kish Allahun; gjë që tani u ndryshua  620 

gjersa ne i shmangëm gjurmët e të parëve. 

Por ti hero, mbaj vesh, qetësoje zemërimin, 

mos e acaro Allahun, të epërmin e luftërave 

dhe humbet dafinat e mëparshme të lavdisë,   

nën zekthin e tërbuar të zemëratës së rrufeshme,  625 

se mëria dhe mania të sjell dëme që s’rrëfehen; 

dhe dërgoje prapa nga erdhi të padëmtuar burrin,  

nëma të frikshme prindërish të mos bien mbi ty. 



52 

 

O biri im, nga zemërimi trazirën nuk mendove   

se edhe ti në Krujë ke nisur një burrë të shtrenjtë 630 

Eminin, që ende nga e mallkuara s’u kthye,  

dhe keq do të përfundojë nëse këtë e vret,  

bëhesh kështu shkak i dy vdekjesh të hidhura, 

zi të madhe shumë u ngarkon prindërve të shkretë,  

fantazma binjake do të të trazojnë gjumin    635 

dhe Eriniet e frikshme me brejtje ndërgjegjeje 

do të të trondisin të lumen qetësi të jetës 

porsi njolla të zeza mbi fytyrën e bardhë 

dhe ndofta i nxirë do të rrosh në kamje të pafund,   

se kanë fuqi të madhe mallkimet prindërore  640 

dhe vajet e të pafajshmëve te perëndia ngjiten.” 

Duke zier nga zemërata Satrapi iu përgjigj: 

“Po, o plak, me shumë mençuri na fole për fatin, 

veç një vrer i egër ma bren  përbrenda gjoksin   

se mua më çnderoi ky kaçak i neveritshëm,  645 

ndërsa me dhurata të pasura atë e nderova. 

Në Krujë s’do të ngjitet shëndoshë e mirë ky qen 

sepse shpirtin e tij të zi këtu do ta lërë,  

që të më zbutë sado pak hidhërimin që më djeg.  

Dhe nëse Emini gjen vdekje llahtarë atje në Krujë,  650 

në më zënçin shumë nëma të frikshme prindërish,  

dhe gjithë urrejtja e qiellit po të bjerë mbi mua, 

në më turbullofshin jetën Eriniet e frikshme 

dhe po të dalë ogurzi përfundimi i luftës,   

e bie i zbehtë e pa frymë në Krujë duke luftuar,  655 

sigurisht këto nga zoti janë paracaktuar 
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dhe nuk mundet kurrë i vdekshmi t’i ikë fatit,  

veç ky gjaur do të ketë vdekje të lemerishme, 

që të mësojë secili se ç’nderim i ka borxh   

emrit të Azbiukut të madh dhe të tmerrshëm,   660 

që me dëshirën e tij unë fushatova kundër Krujës. 

Rezak, lidhe këtë qen dhe bëj çfarë të thashë.”  

Me të dëgjuar këto fjalë e uli ballin plaku 

dhe shkoi e u ul atje ku më parë rrinte.    

Ndërsa rojet Dinkos duart e mëdha ia lidhën   665 

prapa kurrizit me një litar prej kërpi 

dhe atë nga fundi i çadrës tutje e shpunë, 

dhe as larg dhe as afër, por aq sa arrin disku 

që hedh kur matet në garë një djalë i fuqishëm.   

Dhe një gropë hapën atje, pothuajse një pash,   670 

ku ngulën hellin e hekurt, që kishte marrë  

prijësi i tyre nga çadra e Ballabanit, 

ku gjendeshin vegla vdekjeje të llojllojshme 

për ndëshkimin e turmave nga Satrapi zemërak,   

që shpesh nderonte Nemesin, shpesh atë e shante.  675 

Kur në tokë thellë u ngul huri prej hekuri, 

këndej edhe andej vendosën trarë prej lisi, 

mbështetëse e patundur dhe gropën e mbushën 

duke hedhur dheun prapë rreth e rreth trarëve   

dhe me varre e ngjishnin. Rezaku prijës i tyre,   680 

hurin e tundi me të dyja duart fort këndej  

e andej që të bënte provë dhe të merrte vesh 

nëse mbante mirë dhe menjëherë e kuptoi  

se ishte ngulur mrekullisht e nuk tundej aspak   
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dhe buzëqeshi egër, pa shpresuar  i mjeri  685 

se po me këtë armë kreshniku Skënderbe 

të nesërmen kishte ndërmend të vriste dhe atë 

bashkë me mijëra të tjerë rreth tij të vrarë. 

Pas rënies së trumbetës që thërriste me hare   

të grumbullohej e gjithë ushtria për të parë,   690 

njëra pas tjetrës e me britma arritën turmat 

ashtu si dallgë të gjata rrokullis jugu i lagësht. 

Turma kur u mblodh e ndenji të bënte sehir, 

dy kryexhelatë me rrëmbim duke e ngritur   

në majë të hurit atje lart ç’e vendosën Dinkon  695 

e menjëherë me forcë e tërhoqën poshtë 

dhe maja vrullshëm hyri duke shqyer rropullitë 

me një kërcitje të frikshme shkonte më poshtë 

gjersa arriti në shpatullën e majtë dhe doli,   

ndërsa përpara Dinkoja u mblodh nga dhimbjet.  700 

Dhe një britmë frike nxori turma që bënte sehir, 

por Dinkoja vështrimin e kish të fortë si hekur,  

nga vdekja nuk u drodh, vetëm që rënkonte,  

rënkim i rëndë e i thellë i vdekjes së tmerrshme   

dhe nga dhimbja që s’durohej me zë të lartë tha:  705 

“O luftëtarë të Azbiukut, burra ismailitë. 

Cilit nga ju i dha gji një nënë shpirtmadhe, 

dhe ka në gjoks leshtor mendime trimërore, 

t’i vijë keq e të më shuaj dhimbjet e tmerrshme    

duke i ngulur shpatë të mprehtë Dinkos në brinjë, 710 

apo nga larg të më shtjerë me një plumb vdekjeje? 

Oh, atij do t’i uroja unë thellë nga zemra 
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(sepse Zoti dëgjon urime burrash të pafajshëm) 

shëndoshë e mirë në atdhe të kthehet nga Kruja  

duke gëzuar gruan e  thjeshtë, fëmijë dhe të afërm.”   715 

Vetëm këto tha Dinkoja duke luftuar me dhimbjet, 

një pëshpërimë mëshire mes turmës u përhap, 

Por shumë u tronditën kur në mendje sollën 

çfarë kishte lënë secili në atdheun e dashur   

ca prindër që dridhen dhe të tjerë gra të reja,   720 

të tjerë foshnja dhe u përlotën duke i kujtuar. 

Shumë burra leshtorë ia drejtuan armët, 

fund të shpejtë t’i jepnin dhimbjes së tmerrshme. 

Tri herë të lumtur qofshin për mëshirën që rrëfyen!  

Se Zoti i epërm që vështron çdo gjë nga qiejt   725 

Mendimi i devotshëm pamasë e gëzoi, 

vetëm ata ndërmendte t’i shpëtonte nga vrasja 

duke vënë dorë të fuqishme, kur të nesërmen 

Skënderbe kreshniku do të luftonte me tërbim.    

Rezaku e kuptoi dhe me pamje të egërsuar  730 

shenjë i bëri trumbetarit shpejt t’i bjerë 

trumbetës që të tërhiqet e gjithë ushtria. 

Trumbeta ra fort dhe turma nisi të tërhiqej 

ngadalë, hap rëndë, e menduar e me trishtim   

si në kortezh mortor të një shoku moshatar,   735 

që të hidhëruar e përcjellin në banesën e fundit. 

Iku pra Rezaku duke urdhëruar xhelatët 

që natën të kalonin duke ruajtur Dinkon,  

duke e lagur shpesh atë me ujë të ftohtë pusi,   

të ndjente më shumë dhembje ngadalë duke vdekur.  740 
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