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KANUNI, TËRMETI RRËNUES DHE ROMANI I KADARESË PRILLI I 

THYER 

 

Mehmet ELEZI1* 

 

PËRMBLEDHJE 

 

Jetët dhe fatet njerëzore vërtiten nëpër duart e Kanunit si rruzare. Trysnitë nëpër mote janë të 

gjithfarshme. Përballë trysnive herë-herë nis me u lëkundë. Rishikon veten. Sheston ndonjë 

ndryshim, por nuk e ve në jetë. Ngutjen s’e ka në pir. Megjithatë diçka rrëshqet, lëviz.Për Atë Zef 

Valentinin s’ka ndryshuar Kanuni por kanunet, domethënë ligje të caktuara brenda thelbit 

kushtetues të Kanunit; vetë ky thelb qëndron i pandërrueshëm, parimet mbeten po ato. Ai 

rreshton  “pesë përmirësime në Kanû”, të cilat i lidh me administratat turke, veneciane e të tjera, 

që kanë qenë në fuqi.  

Fjalë Kyçe: kanuni, tërmeti rrenues, romani i kadaresë, prilli i thyer, jetët, fatet njerëzore, gjak, 

farefis. 

 

HYRJE 

Ndryshimet në Kanun ndodhin edhe në varësi me ndikimin e fesë ose të largësisë ose afërsisë 

me qytetet. Imzot Ernesto Koci: “Dispozitat e hershme të kanunit të maleve janë të ndikueme 

prej fesë e prej të përpjekunit (komunikimit - me) me qytetin shumë ma tepër në Malsinë e Madhe 

se sa në të Voglën, ku kanuni e ruejti ma me lehtësi formën e vet të hershme, ndonëse edhe këtu 

paraqet shumë motërzime, që kanë ardhë me kalimin e kohës”.Hahni përmend një trandje 

troshitëse në male.Selca mblidhet në kuvend, merr vendim me lypë gjakun vetëm tek ata që 

jetojnë në një shtëpi dhe që hanë bukë në një sofër me vrasësin. Pra mos me lypë gjak në farefis. 

Madje as te baba e te vëllai, në qoftë se këta nuk jetojnë bashkë me dorasin, nën një kulm.   

 

1. LËKUNDJA E FRIKSHME - GJAKU S’KËRKOHET TE DORASI, POR TE KREJT FISI 

Jetët dhe fatet njerëzore vërtiten nëpër duart e Kanunit si rruzare. Trysnitë nëpër mote janë të 

gjithfarshme. Përballë trysnive herë-herë nis me u lëkundë. Rishikon veten. Sheston ndonjë 

ndryshim, por nuk e ve në jetë. Ngutjen s’e ka në pir. Megjithatë diçka rrëshqet, lëviz. Për Atë 

Zef Valentinin s’ka ndryshuar Kanuni por kanunet, domethënë ligje të caktuara brenda thelbit 

kushtetues të Kanunit; vetë ky thelb qëndron i pandërrueshëm, parimet mbeten po ato. Ai 

rreshton “pesë përmirësime në Kanû”, të cilat i lidh me administratat turke, veneciane e të tjera, 

që kanë qenë në fuqi.  

                                                                        
1 Ky tekst është shkëputur nga libri i autorit Hebrenjtë dhe Republika e Kanunit, sprovë, botimet Gjergj Fishta, Tiranë, 2013. Kreu 

VII i librit. Le ta kthejmë filmin mbrapsht, me këqyrë si janë zhvilluar ngjarjet. Ajo çka ka ndodhur përvijohet pak a shumë në këtë 

mënyrë:   

 



LIBËR I KUVENDIT “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE 

 
 

QENDRA KOMËTARE RRËNJËT TONA, RR. ZEF JUBANI, PALL. BJORN, AP 62, TIRANË                             2 

 

Mark Krasniqi i sheh nga tjetër kënd. Thotë se ndryshime kanë ndodhur “përgjithësisht në zona 

fushore”, ku kanë zënë vend kohë pas kohe shumë familje, të ulura nga rajonet malore “për arsye 

ekonomike”. Ndryshimet në Kanun ndodhin edhe në varësi me ndikimin e fesë ose të largësisë 

ose afërsisë me qytetet. Imzot Ernesto Koci: “Dispozitat e hershme të kanunit të maleve janë të 

ndikueme prej fesë e prej të përpjekunit (komunikimit - me) me qytetin shumë ma tepër në 

Malsinë e Madhe se sa në të Voglën, ku kanuni e ruejti ma me lehtësi formën e vet të hershme, 

ndonëse edhe këtu paraqet shumë motërzime, që kanë ardhë me kalimin e kohës”. Hahni 

përmend një trandje troshitëse në male. Selca mblidhet në kuvend, merr vendim me lypë gjakun 

vetëm tek ata që jetojnë në një shtëpi dhe që hanë bukë në një sofër me vrasësin. Pra mos me 

lypë gjak në farefis. Madje as te baba e te vëllai, në qoftë se këta nuk jetojnë bashkë me dorasin, 

nën një kulm.   

Kur ka çashtje me randësi, vojvoda kërkon pëlqimin e të gjithë popullit, bile nganjiherë i len me ba 

bé për nderin e armëve...  që do t’i binden vendimit të ri... Këtë p.sh. e bani Selca disa vjet përpara, 

ku populli vendosi që hakmarrja të përfshinte vetëm ata persona të cilët jetonin me vrasësin në nji 

shtëpi dhe në nji voter, dhe jo edhe farefisin, qofshin edhe ati ose vëllai i vrasësit. Ai që do të 

vepronte kundra këtij ligji, përveç pareve të gjakut që duhej t’i paguente pashës, detyrohej të 

paguente edhe nga 1000 pjastra gjobë hem pashës, hem fisit. Ç’është ky vendim për të mos 

kërkuar gjakun në farefis? Kanuni s’e ka pasë kërkuar gjakun në fis as në farefis. As në familje 

jo. Kanuni thotë gjaku për gisht, krye në krye. Vetëm dorasi me u përgjigjë. Askush tjetër. Të 

afërmit duhet me u ruejtë vetëm 24 orët e para pas vrasjes, kur gjakrat vlojnë. “I dami i zjarmit 

jashta 24 orvet nuk i ruhet gjaksit”. 

Paragrafi i sipërpërmendur, edhe pse i shkruar prej autorit në kontekst tjetër, ka fotografuar 

lëvizjen tektonike më të rëndë, më shkatërruese, në tërë jetën qindravjeçare të Kanunit të Lekë 

Dukagjinit.  Fotografia është marrë me vonesë, kur objekti është larguar, është marrë nga pas, 

me synim tjetër. Megjithatë spikama dallohet qartazi diku në hapësirë. Ashtu siç shihet drita e 

yjeve të vdekur shumë e shumë kohë më vonë, sepse vijon udhëtimin nëpër gjithësi, ashtu vjen 

nëpërmjet këtij paragrafi edhe pamja e përflakur e vendimit me marrë gjakun në fis. Vjen pasi 

ky vendim është shfuqizuar! Në Selcë paskesh qenë bërë një kthesë e fortë në kanun. Edhe pse 

Hahni nuk flet drejtpërdrejt për të, kuptohet se ka ndodhur, përderisa ai tregon si u prish ajo në 

kuvend. Jo kthesë, përmbysje e njëmendtë. Paskesh qenë përmbysur neni më delikat, përsa i 

përket paqes shoqërore e sigurisë së jetës. Neni që lyp shpagimin e gjakut vetëm te dorasi dhe jo 

te kush tjetër sado i afërt. Dhe qenkesh vendosur: gjaku mund të merret duke ia njehur plumbin 

ballit cilitdo në fis!   

Ndryshimi kish minuar krejt rrethinën. Në vend se me mbyllë çështjen brenda dorasit, siç kish 

qenë në kushedi sa faqe (breza), tashti ndërsehej një fis i tërë kundër një fisi të tërë. Burra e 

djem si gdhenj bjeshke rrëzohen rrah për tokë çdo ditë, kulla pa fund mbulohen prej futës së 

zezë. Gjaku nuk ndal më gjakun siç kishte ndodhur e siç duhej me ndodhë, krimi hyn në rreth 

të mbyllur. E drejta zhvendoset ndërsjellazi nga njëri fis te tjetri, pa parë derë shpëtimi kund. 

Neni që ishte ndryshuar duke lejuar marrjen e gjakut kudo në fis, kish liruar bishën prej kafazi. 

Kish lëshuar vdekjen hergjele në fushë të lirë. Vërja syrin cilit të duash në treqind shpi. Vure në 

thumb të pushkës yllin e tyre. Shkrija në ballë kokrrën e plumbit. Bam, paloje përdhé. Të njëjtën 

gjë edhe pala tjetër.  Pa e zënë në gojë, ishte cenuar edhe parimi i shenjtë i Barazisë së Gjakut. 
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Ai që kish me marrë gjak tashti kish të drejtë me përzgjedhë në tërë fisin, me rrëzue përdhé më 

të mirin burrë. Jo, nuk duhet të vras këtë, u dhemb më shumë ai tjetri, ai tjetri peshon më rëndë, 

i këput e i përvëlon të tërë, është burrë me këngë për së gjalli, vrasja e tij ma nderon grykëhollën. 

Ani pse ai tjetri s’kish pikë faji mbi këtë dhé. I vetmi “faj” i tij ishte të qenit fis me dorasin. Lisi i 

gjakut i bashkon diku në pesë a në dhjetë breza. Mbase në njëzet brezai.  

Pasiguria e bashkësisë po harlisej, a thua Kanuni po tjetërsohej? Çka bëhej në emër të tij nuk 

shërbente më si garant i drejtësisë, nuk u jepte më siguri gjindes. Tashti gjithkush mund të 

shihte veten pakujtimas përballë grykës së pushkës. Pa i pasur kurrfarë borxhi kujt. As hak as 

hile. Lëvizje të mëdha tektonike, plasaritje e shembje, përfshijnë të drejtën dokesore. Vijon me u 

lëkundë nëpër kapërcyell (tranzicion). Diku më butë, diku më vrazhdë. Dheu i Kanunit i ngjan 

dheut pas tërmetit. Priten të tjera dridhje, replika të reja, deri sa të zënë vend formacionet tokës 

me paqe të prishur. Selca gjithsesi ndjek zhvillimin pas eksperimentit të vet të çartur. Pasojat 

nuk janë ndjellamira. Selca nuk ndihet mirë me hapin e tutshëm që ka ndërmarrë. Lexon kumtet 

e ndeshtrashës. Dyshon, luhatet. Pse me i hapë kaq shumë dyer e kaq shumë rrugë vdekjes? A 

mund të ngujohet një fis, një katund, disa katunde, a mund të mpihet e të paralizohet gjithçka, 

rruga e bjeshkës me kuaj e gjë të gjallë, mrizi, arat e të gjithëve mbjellë me kallamboq e thekër, 

rrahinat, dasmat, rrushi, duke ngrirë për së gjalli dhjetëra familje, qindra familje, për një gjak?  

Po shkojmë në theqafje. Po shkretohemi. Kaq jetë të shuara pa faj thërrasin nga bota e përtejme, 

duke vrarë ndërgjegjen e shestuesve dhe miratuesve të nenit të travitur. Trupat e pajetë janë 

shndërruar në thepa të nënujshëm, titaniku i moçëm i botës shqiptare, Kanuni  me fuqi 

mahnitëse, mund të shkapetet e të përplaset aty. Mund të çahet e të thithet në humnerë me tërë 

ngarkesën e gjallë. Siguria shoqërore mund të dalë jashtë çdo kontrolli. S’ka më vathë që e 

rrethon. Ka vetëm varre. Selca i bie pendesë. S’i kemi bërë hesapet mirë. E kishin pleqëruar më 

hollë të moçmit para nesh, vetëm dorasi duhet. Vetëm ai me u përgjigjë. Gjaku për gisht. Ta 

rrethojmë prapë egërsirën. T’ia ngushtojmë prapë lakun. T’i vemë gojcën. Ta vemë nën fre.  

Selca gjen forcë shpirtërore me dalë mbi vetveten, e ndan mendjen me u tërheqë. Vullneti i 

bashkuar i malsorëve vendos me përmbysë përmbysjen e mbrapshtë që kishin bërë po vetë do 

kohë më përpara. Kuvendi merr vendim me  kufizue prapë rrethin e atyre që mund të ndiqen për 

gjak, me e kufizue brenda një zjarri e brenda një kulmi. Fisi të mos preket. Fisi e farefisi janë 

prapë të lirë. As baba e vëllai nuk duhen prekur në qofshin shpi në vete, në mos qofshin nën një 

kulm me vrasësin.  

Selca i afrohet shumë ligjit që kishte qenë parandej, edhe pse nuk rikthehet plotësisht tek ai. A 

thua në një hap të dytë do të kthehet saktësisht te gjaku për gisht, siç kish qenë tanaherët? 

Gjithsesi tashti nuk ishte larg tij. Arsyeja e pranonte edhe kështu. Selca betohet në nderin e 

armëve se do t’i përmbahet vendimit të kuvendit. Për ta përthekuar mirë, pa lënë kurrfarë të 

çare,  vendos sanksione rrënuese për cilindo që mund ta shkelë. Në rast thyerjeje, veç gjakut e 

taksës së gjakut, shkelësi do të paguajë edhe 1000 pjastra gjobë për pashën dhe po kaq për fisin. 

Një pasuri e tërë në ato kushte. Selca tregohet e urtë, e pjekur, e guximshme. Kishte marrë një 

vendim që po dëshmohet i dëmshëm, ka gabuar, di me u kthye mbrapsht. Trimi di kur duhet me 

mësy. Trimi di edhe kur duhet me u zmbrapsë. 
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Pikërisht për këtë zmbrapsje sjell dëshmi Hahni në paragrafin e cituar më lart. Duke rivendosur 

përafërsisht ligjin e hershëm të Kanunit, Selca rivendos qetësinë. Rikthimi i qetësisë e i paqes 

bëhet i prekshëm. Kjo nuk është hamendje. Vërehet dhe dokumentohet nga afër disa 

dhjetëvjeçarë më vonë, kur Edit Durhami ndalet aty. Ajo vë re se “midis banorëve të Selcës 

pothuaj s’ka gjakmarrje”. Këtë e le të shkruar. A ka pasur të tjera Selca, që patën zgjeruar rrethin 

e gjakmarrjes deri në madhësinë e rrezes së fisit? Që vijuan verbërisht nëpër atë rrugë - lumë 

gjaku, ose që u ndërgjegjësuan për tmerrin e hapit mjerues dhe u ngritën në këmbë me ndreqë 

gabimin e pakuptimtë, shkretues?   

Rozë Uailder Leini ka shënuar vërejtjen e priftit në Shosh, që u përmend më lart. Prifti thotë se 

vrasja e djalit quhet e paarsyeshme, mund të vritej vetëm baba, se ishte ai që grabiti gruan për 

të birin. Kjo do të thotë se në Shosh ishte në fuqi vënia e gishtit te dorasi, siç kish qenë prore, 

dhe çdo qasje tjetër cilësohej “e paarsyeshme”. Pra jo gjaku në fis, as në farefis, as brenda 

familjes. Mark Milani po ashtu flet për ata që “duan të vrasin më shumë, në vend që të marrin 

gjakun nji për nji”, çka do të thotë se kjo e fundit, nji për nji, ishte mënyra e ligjshme. Ndërkohë 

Selca fillimisht kish ligjësuar vrasjen e tjetërkujt për gjak, boll me qenë i fisit, por më pas kishte 

hequr dorë me kuvend. 

Mbi ç’logjikë e pati bërë fillimisht këtë ligjësim Selca? Cili “ka i zi” kishte lëvizur qimen a veshin 

atje poshtë në nëntokën selciane të Kanunit, duke shkaktuar tërmet rrafshues, dridhtokë 

shungulluese, bash në zemër të tij? Kur e në çfarë rrethanash qe zëvendësuar ai nen parimisht 

i drejtpeshuar, që vinte gishtin vetëm te ai që shkrepi pushkën ose cenoi nderin e tjetrit dhe te 

kurrkush tjetër? Dhe që si i tillë, kish frenuar e kufizuar gjakmarrjen deri në prag të shuarjes së 

saj? Neni që lypte gjakun për gisht kishte shërbyer si kllapë sigurie, mos me u përhapë murtaja. 

Si shkrepi shkëndija e parë për mundësinë e ndryshimit të tij, kujt i shkoi ndërmend të parit ai 

vendim i krisur dhe pse, ku zuri vang, në ç’mënyrë e argumentoi? Vendimet madhore 

miratoheshin në kuvendet e përgjithshme, kush i bindi burrat mbarë, si ua mbushi mendjen, si 

është e mundur që u pajtuan të gjithë rreth një ligji që çonte shkrumbin në çdo derë? Që në vend 

se me shkimë zjarrin turfullues që kaplonte një kullë, e përcillte flakën dhe kovën me vajguri, i 

kallte mbarë krejt kullat e katundit e të fisit e të fiseve?  

Deri sot mungojnë të dhëna të sakta kur e qysh ka ndodhur në praktikë liberalizimi i 

paftillueshëm i atij neni thelbësor në Kanun. Gjithsesi mund të arsyetohet rreth tij, mund të 

shkohet drejt një drite.  Hahni ka udhëtuar nëpër Shqipëri në mesin e viteve 1800. Thotë se 

kuvendi i Selcës, që ndreqi gabimin e vet dhe ngushtoi prapë gjakmarrjen te kërkimi i gjakut në 

një vatër e nën një kulm, ishte mbledhur “disa vjet përpara”.  Përpara këtij kuvendi qortues, 

ndryshimi që pati shtrirë të drejtën e gjakut në mbarë fisin duhet të jetë vënë në provë të paktën 

disa dhjetëvjeçarë, mbase jo më pak se dy breza, përvojë e mjaftueshme me gjykue e me u sigurue 

se shmangia nga ligji qindravjeçar kishte sjellë veç gjak e gjamë pa anë.   

Me këtë njehsim del se shmangia nga neni gisht për gisht në Selcë duhet të ketë ngjarë diku kah 

fundi i viteve 1700, e shumta fillimi i viteve 1800. Sipas një tjetër dëshmie të Hahnit, gjakmarrja 

brenda fisit dhe jo vetëm ndaj dorasit tashmë njihej edhe në jug të vendit. Madje në Jug ishte e 

përhapur dhe njihej vetëm kjo gjakmarrje, jo tjetër. Duke përshkruar doket nëpër fshatrat e Rizës  

ii, ai thotë:  



LIBËR I KUVENDIT “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE 

 
 

QENDRA KOMËTARE RRËNJËT TONA, RR. ZEF JUBANI, PALL. BJORN, AP 62, TIRANË                             5 

 

...gjithë fisi asht përgjegjës solidar, kur nji prej anëtarëve të tij ban ndonji faj p. sh. kur ban ndonji 

vrasje. Prandaj i gjithë fisi bie në gjak, kur nji prej anëtarëve të tij ban nji vrasje. Nga ky shkak kur 

pajtohen me anmiqtë, të gjithë anëtarët e fisit kontribuojnë për me la shumën e caktueme.  

Nganjëherë ndodh që i gjithë fisi asht largue krejt nga fshati për me shpëtue nga hakmarrja!  

Në letrat e misionarëve jezuitë, të botuara në veprat e Atë Zef Valentinit, del se në mbarim të 

qindvjetëshit të nëntëmbëdhjetë edhe në Veri ishte i përhapur kërkimi i gjakut në fis. Në anën 

tjetër vetë ky autor, në studimin Mendime paraprake dhe të përgjithshme mbi Kanunin e quejtun 

të Lekë Dukagjinit, flet për gjak të marrun te “nji mashkull i vëllaznis së vrasit”. Pra, sipas 

studimit në fjalë, gjakmarrja shtrihej deri në vllazni, jo më tej në fis iii. Në qoftë se, siç thotë 

Ludwig Mies van der Rohe, arkitektura është vullneti i një epoke i përkthyer në hapësirë, edhe e 

drejta dokesore ishte vullneti i një epoke i përkthyer në një sistem ligjor. Në këtë rast dokesor. 

Në lojë për këtë ndryshim përvëlues, që ligjësoi marrjen e gjakut kudo në fis, duhej të kishin hyrë 

faktorë të mëdhenj. Shumëpërfshirës, prej atyre që vetëm epoka mund t’i komandojë. S’kishin 

prekur vetëm Kanunin e Lekës, ani pse kjo prekje do të kish qenë krejt e mjaftueshme me 

dëshmue fuqinë e tyre të çartur. Kishin prekur njësoj, madje më përpara, edhe kanunet në Jug.  

Atje marrja e gjakut në fis tashmë qe praktikë sunduese. Qysh kur? Dhe pse? Ishin faktorë 

thjesht shqiptarë apo rajonalë, ata që ndërhynë me përmbysë ligjin që lypte gjakun vetëm te 

dorasi, duke hallakatur e shthurur siamazí themelet e Kanunit? Kishte dorë shteti (osman) apo 

ishte trysni prej tjetërkah? iv.  Kishte dorë feja? Dallga e re e mënyrës së shpagimit nuk njihte fe. 

Kishte lagur e përplasur njësoj myslimanë e të krishterë, në Jug e në Veri.  

Ishte thjesht shqiptare kjo dukuri apo shkonte hejseku më larg? Marrjen e gjakut brenda fisit 

në thelb e njihte edhe Europa. Hahni citon një urdhër të mbretit Hakon të Norvegjisë, ndonëse 

ai i përket një kohe më të hershme. “Në qoftë se vritet nji njeri, atëherë bie në gjak burri ma i 

fortë i fisit tjetër, edhe nëse vrasja asht ba pa dëshirën, dijen e përkrahjen e tij”. Ndërkaq Nopça 

flet për ndikim të zakoneve perëndimore në malsi. “Sipas zakonit turk edhe në Malcinë e Veriut 

ai që ka pozitë shoqërore më të lartë nderon i pari... Në vitet e fundit ka hyrë edhe zakoni i 

kundërt perëndimor”. Flet për hyrje të “zakonit të kundërt perëndimor” në mënyrën e nderimit - 

dhe këtu mund të zbulojmë një prirje, një trend - por nuk thotë gjë nëse ky trend ka përfshirë 

edhe doket e gjakmarrjes.  Veç kësaj, dëshmia e Nopçës cek një kohë më të vonë, dhjetëvjeçarët 

e parë të qindvjetëshit të njëzetë, ndonja shtatëdhjetë vjet pasi konsulli i ditur i Vjenës ka shkelur 

në Selcë, prej ku na le dëshminë e krisjes dramatike në Kanun, të fotografuar nga pas. Në një 

rast tjetër Nopça pohon se “numri krahasisht i pakët i vrasjeve në Kelmend tregon gjithashtu për 

ndikim europian”. Del qartë: aq sa ishte e mundshme, ndikimi i Europës në punët e gjakmarrjes 

po ndihej, me gjasë vetvetishëm, si përftesat e një rrezatimi. Por ku dhe qysh? Po ndihej në 

kufizimin e gjaqeve, kurrsesi në të kundërtën. Shkaku i shtrirjes së gjakmarjes në fis do kërkuar 

diku tjetër, krejt tjetër. Duke vënë potencialisht secilin në shënjestër, a thua mos synohej, në 

qoftë se flasim me gjuhën e sotme, me rritë ndjeshmërinë e krejt shoqërisë, që të përfshihej e 

tëra në përpjekjet me parandalue vrasjet? Pra: me parandalue? 

Edhe në pastë qenë pikërisht ky qëllim në zanafillë, çka duket e besueshme, timoni kish prerë 

keq, rruga kish çuar në kah të kundërt, ku nxinte gërbeta, humnera. Kishte ndodhur trumhasja 

dhe çarja e parë e madhe e ligjit të Lekë Dukagjinit.  Çrregullimi i parë gjenetik që përgatiste 
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tjetërsimin e tij, duke vënë në pikëpyetje arsyen e shëndoshë dhe drejtësinë, për të cilat kishte 

qenë shquar. Për një gjak, qoftë vepër e një të mençuri a e një të marri, me i shti flakën një fisi 

të tërë?! Plasaritja kish qenë e përbindshme, kish trandur e shkapetur themelet kështjellore të 

Kanunit. Nga një shkëmb, nën strehën e të cilit njeriu ndihej gjithsesi i mbrojtur, po e 

shndërronte në një ngrehinë trillane, tekanjoze, që papritmas mund zhgalitet e të lëshohet e të 

të zërë përfund me fis e me gjini, me të parë e të mbramë! 

Miss Durhami përmend baronin Nopça: “Pasi hartoi listat e të vrarëve në një numër të madh 

fisesh, ka vlerësuar mesataren ndërmjet fiseve të krishtera si 19 për qind të vdekjeve midis 

burrave. Kjo listë përfshin fiset më të ashpra të krishtera dhe nuk përfshin disa fise më të buta, 

kështu që ndoshta mesatarja e përgjithshme është më e ulët”. Ajo mendon se të dhënat kanë 

vlerë edhe për fiset myslimane, pasi “feja nuk prek doket kombëtare”. Disa të dhëna që sjell 

baroni ftojnë në një ravë, nëpër të cilën mund të shkohet drejt zbardhjes së ecurisë, si ka 

ndodhur proçesi. Ani pse Nopça nuk merret drejtpërdrejt me pyetjen e mësipërme dhe të dhënat 

e tij janë në kontekst tjetër, që s’ka lidhje me Kanunin. Nopça thotë se herët Malsitë e Veriut 

kanë qenë më të zhvilluara. Nën pushtimin osman ato bënë prapakthehu. E argumenton duke 

renditur një varg provash.  E nis me arkitekturën e hershme, shqyrton teknikën e ndërtimit me 

qemer me hark para vitit 1200 në Shurdhah (Sarda), dhe vëren se më vonë përdoret tjetër 

teknikë, më e prapambetur. “Në vend të copave në formë pyke sot përdorin përgjithësisht harkun 

e plotë prej një cope, që kërkon gdhendje të zorshme”. Ky ndryshim “tregon një kthesë të madhe 

prapa”.  

Kthesën prapa e sheh edhe në arkitekturën e kishave. Në gërmadhat e kishës në Toplanë vërehen 

“afreske të realizuara mjaft bukur”.  Po ashtu “në Lotaj dhe në vende të tjera ndodhen gjurmë të 

kambanoreve anës portës”.  Më vonë “ngritja e mureve pa kujdes dhe mungesa e një suvaje 

tregon kthim mbrapa”. Kishat janë “më të këqija se stallat e lopëve”. Gjendja e rrugëve po ashtu 

dëshmon “për ecje mbrapa”. Veprat e artit në udhët e ndërtuara “para Turqisë”, në kohët e 

mëvonshme mungojnë.  Duke u ngjitur nga Prekali në Shosh dhe në disa vende të tjera, sheh 

“gjurmët e udhëve të gdhendura në shkëmb… para ardhjes së turqve”. Në Shpor janë gjurmët e 

një udhe “një metër e gjysmë e gjerë”, ndërtuar me gurë “50 cm të gjatë dhe po kaq të gjerë”. Nën 

pushtimin osman janë ndërtuar vetëm “rrugë mushkash” dhe ndonjë “urë strategjike”, për 

qëllimet e veta. Po mullinjtë? Në kohë të Lekë Dukagjinit ndërtoheshin mullinj me erë, te Shkalla 

e Fandit në Mirditë është gjetur mokër me përmasa të përshtatshme vetëm për mullinjtë e erës. 

Tashti “në vend të mullinjve me erë dhe mullinjve të mëdhenj me ujë, kanë dalë mullinj me dorë 

dhe mullinj të vegjël uji”.  

Edhe në fusha të tjera makina zhvillimore ka ecur mbrapsht, ka marrë pjetposhtëzën. Në 

regjistrin e kadastrës dhe konçensioneve për rrethin e Shkodrës, 1416-1417, njihemi me një të 

dhënë domethënëse. Pjetër Spani (Shpendi?), duhet të paguajë çdo vit një shumë “14 perperë” 

për 14 mijë fshikëza mëndafshi. Marrëveshja është nënshkruar midis përfaqësuesve të Venedikut 

dhe Spanit, kryezot i Pultit. Pra në Pult mbarështrohej krimbi i mëndafshit, tash duket si ëndërr. 

Në një numër njoftimesh (relacionesh) të priftërinjve katolikë flitet edhe për grurin  e vreshtat në 

këto treva. Nën Portën e Lartë gjithçka thjeshtohet te kokrra e misrit sa për një copë bukë. 

Vreshta? Harroji!v Para pushtimit osman shqiptarët e Maleve kanë qenë tjetërsoj edhe në jetën e 

përditshme. Në atë kohë “të habit ajo tepricë e tonit të mirë, pasuria e formave dhe e etiketës” së 
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tyre, vëren Nopça. Përqas malsorët e Veriut shqiptar me bujqit dhe barinjtë e Rumanisë.  Me 

gjithë “kulturën më të lartë, barinjtë dhe bujqit rumunë në jetën e përditshme kanë më pak 

etiketë se shqiptarët”. Por kthimi mbrapsht është rrafshues.  Në male, thotë, “kanë mbetur vetëm 

kostumet e hijshme, tepricë e fundit e një kohe fisnike të kaluar”.  

Kthimin mbrapsht, prapambetjen dhe vonesës historike si shkëmbim me lirinë, e dëshmojnë 

edhe shumë autorë në qindvjetëshin e njëzetë. Do t’i rikthehemi, në një vështrim më të gjerë, në 

kreun ku do të flitet për karakterin shqiptar. Përherë duke u përgjakur fyt në fyt me pushtuesin. 

Asnjë ditë paqë, për të mos falur lirinë. Pushtuesit “bënin prova të dëshpëruara që t’i detyronin 

ato me u nënshtrue përgjithmonë”. Administrata turke s’e kuptoi kurrë se “nuk ia vlente me 

mbajtë në këmbë çka ishte fituar me forcën e armëve”. Të veçuara nga pjesët e tjera të vendit e 

të botës, për shkak të mosnënshtrimit. Me burime ekonomike tepër të kursyera për mbijetesë 

dhe pa kurrfarë infrastrukture, ndryshe nga ç’kishte qenë më përpara.  

Ishin këto rrethana të detyruara, në të cilat trevat epike të Kanunit bënë hapa bythëprapë. “Për 

hatër të lirisë, shqiptarët e Malsisë sigurisht u privuan nga arsimi” thotë Nopça. Dhe “me qenë 

se edhe elementi muhamedan ishte kundër autoriteteve turke, kultura ra poshtë kudo në 

Malësi”. Baroni mbërrin në përfundimin se “egërsimi i vendit dhe i banorëve” nuk është i 

trashëguar, s’ka qenë në të kaluarën. Është “fenomen i ri”, është “diçka e re”. Mund të besohet 

se këtij “egërsimi” i mjaftonte vetvetja për të tronditur cilindo parim të Kanunit. Edhe një ligj 

themelor, si ai që gjakun e lyp te dorasi dhe kurrkund tjetër. Gjithsesi duket se nuk është 

dukuria e re e “egërsimit” ajo që përcaktoi zhbërjen e nenit kufizues për marrjen e gjakut.  

Dukuria krijoi kuadrin e përshtatshëm për ndryshime tronditëse, por nuk e shkaktoi vetë 

ndryshimin. Zhbërjen e nenit e nxiti drejtpërdrejt diçka tjetër. 

Prapë të nisemi nga një shenim i Nopçës: “Gjatë kohës krahasisht të qetë midis dy ekspeditave 

ushtarake, qeveria lokale (turke - me) tentonte të ushtronte autoritetin në Malësi me çdo mënyrë… 

mjeti më i mirë ishte që për fajin e një njeriu të përgjigjej i tërë fshati ose i tërë fisi. Ndodhte bile… 

të kalonin ditë ose javë që një fis shpallej jashtë ligjit dhe gjatë kësaj kohe asnjë mashkull i këtij 

fisi nuk zbriste dot në fushën e Shkodrës pa rrezik të arrestohej… Natyrisht edhe ndonjë 

përfaqësues i kësaj qeverie nuk guxonte të ngjitej lart në Malësi. Për të detyruar tërë Mirditën të 

paguante 300 qese, qeveria turke arrestoi në Vaun e Dejës 25 mirditas të varfër, që shkonin në 

tregun e Shkodrës, të ngarkuar ata dhe kafshët e tyre me qymyr. U desh ndërhyrje e huaj për të 

zgjidhur në një farë mënyre çështjen e njerëzve të burgosur pa faj”. 

Fare e qartë: administrate turke ofronte gjedhe, model tjetër ndëshkimi. Krejt ndryshe nga e 

drejta dokesore vendase, që ndëshkimin e ndalte te dorasi, “e drejta” shtetërore jetësonte 

ndëshkimin e të tërëve për faj të njërit. Ishte praktikë totalitariste e një shteti armiqësor, por 

gjithsesi të zhvilluar. Dihet, asokohe “Turqia çmohej si një shtet i civilizimit”, nënvizon Nopça. 

Sipas gjasave, kjo gjedhe nuk po dëshmohej e pafrytshme për administratën turke. Në Malsi 

rreken me i mbajtë diqysh në vathë njerëzit e vet gjaknxehtë e kryethyem.  Me i disiplinue, që 

me shpërthimet e pamenduara kryenëveti të mos bëhen shkak me e hangër tërë fisi për faj të 

njërit.  Është ngjat mendjes se trysnia e kësaj kulture ndëshkuese, që vinte nga një shtet “i 

civilizuar”, nis me u ndie në praktikat e gjakmarrjes. Rrezatimi i një modeli të gjallë në veprim, i 

një gjedheje të prekshme, është gjithmonë më ndikues se çfarëdo ndërhyrjesh me intriga a 
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urdhra. “Autoritetet turke mundoheshin me e ndryshue Kanunin në të mirë të tyre, por as në 

përmbajtjen as përsa i përkiste kohës, s’kishin sukses”, thotë Nopça. Emërojnë edhe bajraktarë, 

sipas një kompromisi që, po të përshtatim caqet (termat) e sotme, mund ta quanim realpolitikë. 

Nuk qesin në dritë ndonjë gjë të madhe. Ndërsa gjedhja, modeli në përdorim, është tjetër gjë. 

Modeli në përdorim vepron vetë. Pa u ndier, ngadalë, pímaz. Edhe mbi traditën. E gërryen grima-

grima, shkallë-shkallë. Çka nuk bën dot drejtpërdrejt pushteti me fuqinë e përbindshme, me 

mujshinë dhe hilet, e bën një gjedhe në veprim.  

2. KANUNI NË RRETHIM TË PESËFISHTË 

Mund të përmblidhet çka u tha më sipër, për t’u ndalë në disa përfundime. Duket se modeli i 

ndëshkimit të cilitdo në një rreze të gjerë, deri në fis vi, për faj të njërit, e kishte vënë në rrethim 

të shumëfishtë Kanunin. Pikërisht parimin kanunor, që gjakun e kërkonte vetëm te dorasi dhe 

te kurrkush tjetër. Ky model, modeli i ndëshkimit të cilitdo në fis, e rrethonte keq Kanunin.  

1. E rrethonte Kanunin vertikalisht. Ishte gjedhe e parapëlqyer pushtetit. Ishte metoda që 

përdornin zyrtarët e Portës së Lartë kundër vetë malsorëve.  Ndikimi dukej. Përftesat e saj 

prekeshin me dorë, përjetoheshin dhimbshëm përditë.  

2. E rrethonte  Kanunin gjeografikisht, prej një pjese të vetë trojeve shqiptare. Marrja e gjakut 

te cilido në fis përdorej në jug të vendit. E vetmja gjedhe e praktikuar atje. Hahni e ka vënë 

re  qartë, e përshkruan me imtësi. U citua më lart. 

3. E rrethonte Kanunin si një kulturë europiane e njohur. Kultura e ndëshkimit të të tërëve për 

njërin në kontinent paskesh pasur “habitatin” e vet qysh herët. Rikujtojmë urdhrin e mbretit 

Hakon të Norvegjisë, sjellë prej Hahnit: “Në qoftë se vritet nji njeri, atëherë bie në gjak burri 

ma i fortë i fisit tjetër, edhe nëse vrasja asht ba pa dëshirën, dijen e përkrahjen e tij”. Në 

romanin e njohur Kolomba të Prosper Merimesë, aksioni dramatik zhvillohet rreth një 

boshti: marrja e gjakut te dorasi, pa dalë kurrsesi në të afërm, aq më pak në fis. Por bie në 

sy edhe një e dhënë. Kalimthi Merimeja  flet për gjakmarrjen “tërthorazi”: “Në kohën e çajit, 

kapiteni e mahniti përsëri mis Lidian me një histori gjakmarrje tërthorazi, më e çuditshme 

se e para...”.  Në fund të faqes sqarohet se është fjala për “gjakmarrje që bëhet te një fis pak 

a shumë i largët i autorit të fyerjes”. Del se gjakmarrja në fis paska qenë e njohur në Korsikë, 

mbase edhe tjetërkund. Një kulturë e përafërt njihej edhe tej kontinentit. Në librin me 

kujtime Jeto për ta treguar, Garcia Markezi flet për dajën Esteban që duhej të ndëshkonte 

një fyerje, por ai që e kishte fyer nuk jetonte më. Prapë nuk qe vonë me u hakmarrë. “I tillë 

ishte ligji guahiro: lëndimin e një anëtari të familjes duhej ta paguanin të gjithë meshkujt e 

familjes që e kishte kryer”.  vii 

4. E rrethonte me rrethanat e ekonomisë, me ndikimin e tyre. Dom E. Koci vëren se “Marrja e 

gjakut nuk kufizihet vetëm te shkaktari i krimit, por shtrihet edhe te familja e tij, edhe te 

grupi (vllaznia), të cilit i përket. Arsyeja? Autori mbështet pikëpamjen e shprehur para tij se 

arsyeja e këtyre praktikave “do kërkue në përbamjen ekonomiko-familjare... Individi i 

veçuem, që nuk ka kurrfarë fuqie ekonomike, që nuk ka kurrfarë prone në vedi e prandaj 

nuk vlen veçse si pjestar i shoqnimit familjar, nuk asht vetëm as në krim dhe as në 

ndëshkim”.  Individi, që ndante gjithçka me familjen, përkatësisht vllazninë, do të ndante 

me të edhe gjakun. Te kushtëzimi i ekonomisë ndalet edhe Nopç, do ta shohim pak më 

poshtë. 
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5. Së fundi e rrethonte me një klimë të zymtë. Me një mot të turbulluar keq, të çartur. Të 

dhënat e Nopçës dhe të tjera që u parashtruan dëshmojnë se zhvillimi i vendit kishte bërë 

mbrapsht dhe banorët nuk qenë të mëparshmit. Qenë egërsuar. 

 

Neni që kërkon gjakun për gisht e sheh veten të ngulfatur. Do të mund t’i mbijetojë trysnisë për 

të kaluar në marrjen e gjakut te cilido në fis? Vjen nga shumë drejtime. Në këto rrethana modeli 

i ndëshkimit kolektiv nis me zanë vend në të drejtën dokesore të fiseve. Përthithet vetvetiu, 

ngadalë, pa e kuptuar, gjatë përditshmërisë. Nëpër shumë vite e dhjetëvjeçarë. Diçka si në fjalën 

e urtë që thotë “sheh rrushi rrushin e piqet”. Fillimisht modeli i ndëshkimit të të tërëve për një 

do të jetë provuar pjesërisht, aty-këtu. Mbase prej një ose disa katundeve. Mbase e ka provuar 

një fis. Më pas dy fise. Më shumë fise. Mbase më fort në fushë ose në vendet e ulëta, siç thotë 

Mark Krasniqi.  

Do fshatra ose fise të tjera nuk joshen. Mosbesuese, e këqyrin me ftohtësi. Të tjera bluajnë me 

vete, luhaten, presin. Sikur nuk shkon kështu, nuk është njerëzore. Gjithkush është i kërcënuar, 

i miri më fort. E han i mençmi për një të marrë, i pafajshmi për një vrasës. Druajmë se kjo 

praktikë i shton vrasjet, në vend se me i pakësue. Nuk. Atë Zef Valentini vëzhgon me sy të 

mprehtë: kanë ndryshuar kanunet, jo Kanuni. Pra disa bijëzime të Kanunit, më qartë, degëzime 

të tij. Vetë Kanuni, kushtetuta madhështore, a do ta pranojë këtë ndryshim, a do ta ligjësojë? 

Është ndryshim që prek rruazën, shtyllën kurrizore të tij. Kanuni mrrol vetullat. Toka nën këmbë 

i dridhet.  Nuk ndërtohet shtëpia në një tokë të lëvizshme, thotë. As modifikime e riparime 

thelbësore nuk mund të bëhen në një shtëpi, së cilës i rrëshqet trualli nën themele. Të presim 

sa të zërë dheu vend. Kanuni i madh i Lekës shnot, mëdyshet. Përgjon, vëzhgon zhvillimet nëpër 

fise, përsijat. Zhbërja e nenit që përcakton të kërkuarit e gjakut vetëm te njeriu që derdhi gjak, 

që preu mikun ose cenoi nderin, dhe te asnjë tjetër, i duket rrokme, aventurë pa mend. Mbulimi 

i gjithkujt me hijen e vdekjes nuk bën. Gjithçka e le pezull.  Fiset që e zhbënë? Me kohë do ta 

pjekin vetë çka është më mirë. Të shohim. 

3. “DJEMTË PLANGPRISHËS” OSE PENDESA: RIKTHIMI TE NENI QË NDËSHKON VETËM 

DORASIN 

Nëse ka paqartësi cilat fise a vise e përqafuan shndërrimin, cilat e kundërshtuan a s’e përfillën, 

sa e pranuan në fillim, por hoqën dorë më pas prej tij, një e dhënë dihet me siguri. Ky zgjerim i 

çakërdisur i të drejtës me marrë gjakun nuk është pasqyruar në tekstin e përmbledhur e të 

kodifikuar prej Atë Shtjefën Gjeçovit. Në asnjë nen të tij. Dhe teksti i Gjeçovit është i vetmi që ka 

tagrin me u quejtë Kanuni i Lekë Dukagjinit. Atëherë a mund të quhet kanunore, në kuptimin e 

ligjit të Lekës, praktika që lyp gjakun anembanë në fis? Trysnia e zhvillimeve, e fakteve në terren, 

hetohet menjëherë edhe te Gjeçovi, kur ai shkruan “nuk ka kenë” kështu. “Shpia e të vramit nuk 

mujtte me ndjekë as me vra tjetërkënd prej vllazënsh, nipash a kushrijsh të gjaksorit, pos gishtit, 

dorërasit”.  “Nuk ka kenë”, në kohë të shkuara nuk mund të prekej kush përveç dorasit. Po më 

pas?  Gjeçovi hesht. Pse nuk flet, Atë Gjeçovi? Thuaje një fjalë! 

Konica shkruan se në njohjen dhe dituritë për Kanunin “askush nuk mund t’i afrohej” Gjeçovit, 

ai ishte “një nga njerëzit më të lartë që ka pasur Shqipëria”. Përse ky Gjeçov i lartë e i ditur, në 

kodin e mbledhur e të përpunuar prej tij nuk e pasqyroi të ligjësuar kërkimin e gjakut në fis?  
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Do të kenë qenë arsye të forta, që nuk e kanë bindur dijetarin. Pikë së pari, gjaku në fis s’ka qenë 

ligjësuar në krejt viset e Kanunit, siç kuptohet edhe nga sqarimi i priftit për ngjarjen e 

sipërpërmendur të Shoshit, në shenimet që ka lënë Rozë Leini. Prifti e cilëson vrasje të 

paarsyeshme, sepse i vrari nuk ishte dorasi, nuk ishte ai grabitësi i gruas së re, ndonëse grabitja 

u bë për të. Edhe në Gimaj është si në Shosh, kallëzon Nopça. Atje “një vëlla i ndarë nga vëllai 

ose një atë i ndarë nga i biri nuk janë përgjegjës për krimet e njëri-tjetrit...”. Secili përgjigjet me 

kryet e vet për çka ka bërë vetë. Në qindvjetëshin e nëntëmbëdhjetë Pashko Vasa ka regjistruar 

një gjendje të përafërt, me disa ndryshime. “Ai që vret, vritet nga trashëgimtarët e të vrarit. Në 

qoftë se nuk vritet dot vrasësi, vritet i ati, i biri, i vëllai ose i kushëriri. Nganjëherë bile vritet një 

burrë çfarëdo nga fisi, në qoftë se vrasësi dhe njerëzit e tij ia dalin t’i shpëtojnë vendetës 

(gjakmarjes) së palës së dëmtuar”. Vihet re: edhe te Pashko Vasa në fuqi është marrja e gjakut 

te dorasi. Me një prirje liberalizuese: gjaku mund të merret edhe te më të afërmit, madje edhe në 

fis, por vetëm “nganjëherë”, kur mundësitë e tjera shterrin krejt. Kjo nganjëherë mund të lexohet 

edhe si në ndonjë vend ndodh që.  

Në veprën e vet baroni Nopça paraqet një thyezim (mozaik) të gjerë me zgjidhje të ndryshme që 

bënin fiset, për raste të njëjta ose të ngjashme. Në emër të kanunit, duke pasur parasysh 

kanunin e fisit, ligjet dhe vendimet e kuvendeve të tyre. E plotëson edhe Hazllak. Ajo shkruan se 

“Një fshat apo një fis zakonisht i hartonte ose i përmirësonte rregullat për qeverisjen e vetevetes 

pa marrë parasysh ç’bënin të tjerët dhjetë, njëzet apo pesëdhjetë milje më tutje”. Ndryshimet ose 

përmirësimet bëheshin brenda parimeve themelore të Kanunit të Lekës. Diçka me rëndësi bie në 

sy te Nopça. Lidhur me gjakmarrjen në disa fise, flet për “ligj të vjetër” dhe për “ligj të ri”. “Ligji i 

vjetër” është kërkimi i gjakut vetëm te fajtori? Dhe “ligji i ri” është vënia para përgjegjësisë e tërë 

fisit? Jo.  Ka pasur edhe një zhvillim tjetër, të mëvonshëm. Ja e papritura domethënëse: Ai që 

quhet “i vjetër” nuk është ligji i Kanunit gjak për gisht, por është ligji që e zëvendësoi atë, ligji që 

shtriu marrjen e gjakut në fis. “Sipas ligjit të vjetër duhej të binin në gjak të gjithë burrat e 

farefisit të vrasësit...”. Përderisa quhet “i vjetër”, lihet me kuptue se fuqia po i bie.  Dhe ai që 

quhet “i ri”, është i fundit fare. Është ligji që u vendos pasi u rrëzua ligji që shtrinte marrjen e 

gjakut në fis. Ligji “i ri” e ngushton prapë rrezen e marrjes së gjakut. Kthehet te fillesa, pothuaj 

siç është shkruar në Kanun. Sipas tij “malli i përbashkët (domethënë prona ose plangu i 

përbashkët - me) është kriter kush përfshihet në hakmarrje”. Pra gjakmarrja kërcënon vetëm ata 

që jetojnë nën të njëjtin kulm dhe hanë në të njëjtën sofër me dorasin. Askënd tjetër. Dalim 

përsëri te ndikimi, madje kushtëzimi i ekonomisë, për të cilin flet Dom E. Koci. 

Del qartazi se edhe në fise të tjera, ku më përpara e ku më mbrapa, ishte ajo gjendje reflektimi e 

pendese si në Selcë. Fise që para disa dhjetëvjeçarësh kishin rrëzuar nenin që bënte përgjegjës 

vetëm dorasin, po lëkundeshin dhe po silleshin prapë te dorasi, te parimi i Kanunit gjaku për 

gisht. E shumta, te njerëzit që ngroheshin në të njëjtin zjarr dhe ndanin të njëjtën bukë. Më gjerë 

jo. Ky ishte “ligji i ri”. Në thelb, rikthim te ligji i Kanunit, i shenuar prej Gjeçovit. Me ndonjë 

ndryshesë jo të qenësishme. Udha e kthimit te vetvetja, te ligji i mëparshëm, dëshmon jetësinë 

epike të parimeve të Kanunit. Vitalitetin e pashoq. Kanuni u mbijeton trumhasjeve e trandjeve, 

dridhtokave me shumë ballë. Prandaj Gjeçovi nuk bëzan. Ati hesht. Ai e ka ndie se lypja e gjakut 

në fis bie ndesh me thelbin e Kanunit. Është si luga e kosit që çart krejt tamblin. Thotë vetëm se 

vrasja e një tjetri sado të afërt në vend të dorasit “nuk ka kenë”. Sepse s’kishte qenë në Kanun. 
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Nuk e mohon prerë. Sepse vende-vende qe jetësuar, po merrej gjaku në fis. Nuk thotë është 

tashti. Sepse, me gjithë përhapjen, lypja e gjakut në fis nuk qe shtrirë gjithkund, nuk qe ligjësuar 

në Kanun, Kanuni nuk po e pranonte. Në vise ku qe ligjësuar po çthirrej (revokohej), po 

çligjësohej. Fiset po riktheheshin ku patën qenë. “Djemtë plangprishës”, ligjet “e shthurura”, po 

mblidheshin, po vinin prapë kryeulët në vatër, ne prehër të plakut të shtëpisë, Kanunit. Po 

faleshin te urtësia e tij e lashtë, e provuar. 

 

4. FYTYRA E KANUNIT TE PRILLI I THYER 

Në romanin Prilli i Thyer Kadareja përcjell artistikisht madhështinë e mrrolët të botës së Kanunit, 

fuqinë dhe tragjizmin pa fund, për të cilin thua se vetëm ato male me kreshta të rënda e thepa 

qiellorë, ku thërrmohen e vdesin rrufetë, mund ta durojnë e ta mbajnë në shpatulla dhe vetëm 

atyre u ka hije tërë ajo peshë mbi jetën dhe vdekjen bashkë. As tërthorazi, me mjetet e artit, 

autori nuk thotë kund se shkretimi vjen prej ligjit të Lekës. Përkundrazi. Por ndihen stërpikët e 

gjakut të freskët, ato enden nëpër atmosferën e romanit, shkrihen nëpër kokrrizat e ajrit. Hija e 

tyre është e pranishme gjithkah, edhe pse nuk mund të preket. Një shije e dyshimtë të mbetet 

pas leximit të parë: sikur Kanuni është nxitës i hatasë, çartan idhnak që ndez vrasjet në reaksion 

zinxhir; sikur ai mund të çojë deri në shuarjen e familjeve, fiseve e viseve, siç ndodh në Rrafsh.  

Plaka psherëtiu thellë. Nga dyqind shtëpitë e fshatit vetëm njëzet s’janë në gjak. Do ta shikosh o 

bir. Katundi ngjan krejt i gurosur, sikur ka rënë murtaja. 

   - nga Prilli i Thyer- 

Një përfytyrim kësisoj për mbretërinë e Kanunit, i saktë apo i rremë, lidhet me pleqërinë e thellë 

të tij. Përkon, përafërsisht, me njëqind e pesëdhjetë vjetët e fundit të pushtetit të ligjit të Lekës. 

Me kohën kur pushteti i tij i mirëfilltë po shpërqëndrohej, po decentralizohej, në të mirë të 

kanuneve të fiseve.  Për t’u rikthyer prapë te vetvetja. Fiset dhe ligjet e tyre vendore (lokale) po 

merrnin më shumë kompetencë, e kishte vënë re me mprehtësi Atë Zef Valentini kur thoshte 

s’ka ndryshuar Kanuni, por kanunet. A thua po dukeshin shenja leuçemie te Kanuni, po i çartej 

formula e gjakut, po fillonte shndërrimi i saj? Shtrirja e shpagimit anembanë në fis - siç pati bërë 

Selca një herë e një kohë, por Selca vuri re se kish prirë mbrapsht dhe e ndryshoi prapë 

mençurisht - pra shtrirja e shpagimit anembanë në fis, nëse do të ligjësohej, e nxirrte Kanunin 

jashtë vetvetes. Thelbi i tij dilte jashtë loje. 

Më përpara, në kohën më të gjatë e më të ndritshme të karrierës prej sovrani, Kanuni ka pasur 

të sanksionuar prerë parimin gjaku për gisht. S’kishte burrë as kuvend me ia luejtë. Familja e 

fisi, që s’kishin dorë në vrasje, ishin të mbrojtur. Kush i gjallë s’guxonte me i prekë. Te Prilli i 

Thyer Kadareja shtron rolin e Kanunit në të dy anët. E shtron si mendimrrahje të botës 

intelektuale, pa mbajtur qëndrim drejtpërdrejt. 

Nganjëherë kureshtja e shtynte të dëgjonte me orë të tëra ç’thuhet në ato fletë, siç ishte rasti i 

përsiatjes së një reviste, ku shqyrtohej çështja nëse Kanuni me ligjet e tij të rrepta e nxiste 

gjakmarrjen, apo, përkundrazi, e pengonte atë. Një palë shkruanin se disa nga nyjet themelor të 
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Kanunit, si ai që thoshte se gjaku nuk humb kurrë dhe se gjaku lahet veç me gjak, e ngucnin 

hakmarrjen, pra ishin nyje barbare. Të tjerët, përkundrazi, këmbëngulnin se nyje të tilla që në 

dukje dukeshin të kuçedërshme, ishin në të vërtetë nga më njerëzoret, sepse pikërisht duke e bërë 

ligj larjen e vdekjes me vdekje e paralajmëronin vrasësin: mos derdh gjak, se do të përgjakesh 

edhe ti pastaj. 

nga përsiatjet e qehajait të gjakut Mark Ukaçjera, në bibliotekën e kullës së Oroshit  

Vetëm duke e shtruar kështu Kadareja bën një herezi. Hedh farën e dyshimit mbi gjithë sa 

thoshte përhapësimi (propaganda) zyrtar i kohës për Kanunin e Lekë Dukagjinit. Fton me 

arsyetue: Kanuni ndal apo cyt gjakun? Thirrja me arsyetue është thirrje kundër dogmës zyrtare. 

Në parim çdo arsyetim, si i tillë, është kundërdogmë. Shkrimtari guxon më tej. Shkruan se nga 

fundi i qindvjetëshit të 17-të, në malet ku Kanuni ndihej i gjithëpushtetshëm gjakmarrjes po i 

vinte fundi, ajo gati po vdiste. Kërdia u bë më pas, kur kërkimi i gjakut u shtri në tërë fisin.   

Dukej sikur gjakmarrjes po i vinte fundi. Por në kohën që dukej se po vdiste, ajo kishte shpërthyer 

me një vrull të ri. Viti 1691: dyfishimi i gjaqeve. Viti 1693: trefishimi, 1694: katërfishimi. Kishte 

ndodhur një ndryshim themelor në kanun. Marrja e gjakut, që gjer atëherë binte vetëm mbi 

dorërasin, pra mbi njeriun që kishte shtirë me pushkë, tani ishte shtrirë mbi krejt fisin. Vitet e fundit 

të shekullit që po ikte dhe vitet e para të shekullit të ri u përgjakën fund e majë. Gjendja kishte 

vazhduar kështu gjer pranë mesit të shekullit, kur ishin dukur shenjat e një thatësire të re. Ja viti 

i thatë 1754. Më vonë 1799. Një shekull më vonë, tri vite rresht, 1878, 1879, 1880, por të gjitha 

këto ishin vite kryengritjesh a luftërash me të huajt, kur zakonisht gjakmarrja binte. 

  -nga përsiatjet e qehajait të gjakut Mark Ukaçjera, po aty - 

Në një farë mënyre Kadareja e liron Kanunin nga përgjegjësia, ia zbardh fytyrën e nxirë nga 

sulmet e lukunive me keqdashës dhe turmave me të paditur.  Këta përrenj gjaku janë të 

jashtligjshëm. Nuk janë Kanun, janë Kanun i thyer. S’kanë të bëjnë me ligjin e mirëfilltë, të 

njëmendtë, mbledhur prej Gjeçovit, i vetmi që ka pasaportën e Kanunit. Ligji i Lekës thotë prerë: 

fisi nuk preket, madje as vëllai, as baba, as djali, përgjegjës për gjakun është vetëm dorasi, gjaku 

lypet vetëm për gisht, nji me nji. Këta përrenj gjaku janë pjellë e kipcit të rremë, contrefaçon, që 

doli në treg dhe nuk fitoi kurrë besimin e plotë, nuk u pajis kurrë me licensë. Lidhen me anarkinë 

që fillon me atë ndryshimin themelor shkatërrues që po fitonte hapësirë te kanunet e fiseve, duke 

synuar bash zemrën e Kanunit, me atë ndryshim që shtriu lypjen e gjakut nëpër fis dhe që mbeti 

i padokumentuar drejtpërdrejt. Pra me kohën kur Kanuni në bazë pësoi lëkundjen vrastare, në 

dukje pa shpresë, nëntëballëshe, në një rrethanë që nuk është plotësisht e qartë, në kushtet e 

rrethimit të pesëfishtë, shumëpërmasor, për të cilin u fol. Struktura e tij u ligështua, u 

zhgardhnua, arkitektura u plasarit. Diçka e rëndë u shkoq në zemër të tij. U shkoklua e u 

shpërbë.  

Gjithsesi kjo trandje gjakatare nuk u sanksionua kurrë në Kanun. Përkundrazi, siç dëshmon 

Nopça kur flet për “ligj të vjetër” dhe “ligj të ri”, pasi kishte zënë vend ku e ku në kanunet e fiseve, 

ajo filloi me u tërheqë pa u ligjësuar në kodin madhështor të maleve. Me sa është në dijeni autori 

i këtyre shenimeve, asnjë studiues a kritik letrar s’e ka qitur në pah këtë herezi të kujdesshme, 

por krejt të qartë, të shkrimtarit të madh. Prilli i Thyer bie ndesh me politikën zyrtare të kohës. 
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Edhe nga pikëpamja e teknikës së konceptimit të veprës: autori nuk përzgjedh “personazhe tipike 

në rrethana tipike”, siç kërkonte i ashtuquajturi realizëm socialist. Bën atë që bën letërsia e 

madhe, merret me të veçantën. “Madhështia e artit nuk është te zbulimi i asaj që është e 

zakonshme, por asaj që është unike”, thotë nobelisti Isak Bashevis Singer.Kjo herezi godet nga 

brenda edhe atë shije disi komprometuese, që duket sikur mbetet pas leximit të parë me një 

frymë të Prillit të Thyer. Gjithsesi duket se atmosfera me pikla gjaku në roman autorit i ka ardhur 

për shtat. Për dy arsye.   

E para, e natyrës artistike. Me skemën e përshtatur vepra bëhet më tërheqëse, thellësisht 

tronditëse. Përmasat e dramës rriten rrungajë, shkojnë shpërthyeshëm deri në kufijtë e një 

tragjedie të krahasueshme me epidemitë shfaruese.  Po të përdorim një shprehje të autorit nga 

sprova për Eskilin, fatalitet rri sipër gjithçkaje si një diell i ftohtë, prej të cilit nuk shpëton dot. 

Pa fatalitetin e këtij dielli të ftohtë, me gjithë gjeninë shekspiriane të Kadaresë nuk mund të jesh 

i sigurt nëse Prilli i Thyer do të dilte më shumë se Prilli i Thatë.   

Prilli i Thyer është roman, është art. Nuk është studim, nuk është as sprovë. Shkrimtari krijon 

figurën letrare, luan me faktet. Shkrimtari punon me mjete të tjera nga studiuesi a shkencëtari, 

të cilët mbështeten te të dhënat e ftohta, te logjika e fakteve, pa i lënë shteg fantazisë. Arsyeja e 

dytë lidhet me politikën. Kanuni ishte fyer e shkelmuar, ishte zhiguar e nxirë pafundësisht nga 

diktatura dhe drejtpërdrejt nga diktatori, ishte paraqitur si ama e tërë të ligave të dheut, si 

superpërbindësh vampir, të cilit sa më shumë pi gjak i shtohet etja për gjak. Edhe një Kadare 

me përmasat e tij e kish të pamundshme me dalë krejt hapur në kundërvënie me qëndrimin 

zyrtar, megjithëse në roman guxon shumë. Vetë shkrimtari ka pohuar se duhej paguar një taksë, 

për të pasur mundësinë me shkrue e me botue veprat. Me gjasë shija që ngelet pas një leximi të 

shpejtë bën pjesë në llogarinë e kësaj takse. Ani pse fatura që shkrimtari paguan për këtë taksë 

në roman mund të quhet e rreme, mashtruese. Kjo shije, atmosfera me pikla gjaku të freskët, 

është më shumë një lëpe a tymnajë, një lloj veli, nën të cilin fshihen të vërteta me peshë. 

A thua te kjo taksë gjindet shtjellimi, shpjegimi, për një farë shpërfilljeje ose lënieje në hije që i 

bën parimit madhërisht njerëzor të Barazisë së Gjakut në Kanun? Gjithësesi shtrimi i kësaj 

pyetjeje këtu nuk duket me shumë vend. Shkrimtari ka në qendër të romanit gjakmarrjen. Nuk 

mund të mëtohet me u skajue aty për gjithçka. Edhe në e marrshim të mirëqenë përgjegjësinë e 

Kanunit për kërkimin e gjakut në fis (më lart u shtjellua si ka ndodhur, Gjeçovi nuk e pasqyroi, 

pra (s)a mund të merret e mirëqenë?), pra edhe në e marrshim të mirëqenë, përsëri del një pyetje: 

Për një sundimtar të rreptë si Kanuni, kush janë më përfaqësuese: janë  vitet e gjata të burrërisë, 

koha kur udhëhoqi paanësisht me dorën e padridhur të ligjit, në kushte shumë të vështira,  duke 

mbrojtur qenien kombëtare si asnjë institucion a bashkësi institucionesh? Apo janë vitet e fundit, 

kur nis me u rrokatë, me u tharbë në tru e me u thye, kur s’e ka më logjikën përthekuese e 

arsyen bindëse si hipnozë, kur, në fund të fundit po i afrohej mbylljes së ciklit të tij të gjatë 

historik, po shkonte drejt vdekjes, bashkë me kohën e tij?  Gjeneralin MakArtur (Douglas 

MacArthur, 1880 - 1964) historia nuk e përmend për lajthitjen madhështore, por gjithnjë 

lajthitje: iu kundërvu politikës së presidentit Truman për luftën e Koresë; këmbënguli deri në 

përdorimin e bombës bërthamore, çka çoi në largimin e tij nga detyra. Gjeneralit MakArtur 

historia i përmend shërbimet e jashtëzakonshme që i ka bërë Amerikës dhe njerëzimit, paqes 

dhe lirisë.     
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Ndërmjetëz: kafshimi i mollës dhe furka 

Në zanafillë të gjakmarrjes, më parë se prona e se gjithçka tjetër, është nderi i cenuar. Burri që qet 

pushkë për nder nuk sheh mundësi tjetër. “Prifti françeskan i thotë se do të digjet përjetësisht në 

ferr po qe se e bën një gjë të tillë, tregon Zonja Durham. Ai i përgjigjet se më mirë një jetë në ferr me 

nder, se sa në qiell me turp”.  Ajo nënvizon: “Kështu ka qenë një herë e një kohë edhe në Angli. Një 

burrë nuk mund ta refuzonte një duel deri në kohën e mbretërimit të Viktorias, ndërsa francezët 

ende sot kërkojnë gjak për fyerje të “nderit” të tyre”. Duket se deri vonë edhe dueli ka qenë praktikë 

e njohur në Shqipëri. Të paktën në disa vise veriore. Gjuha shqipe ka katër-pesë sinonime për të. 

Përveç mejdan e bejleg, të hyra nëpërmjet turqishtes, ka edhe: 

-përbalcë.  Lidhet me përballë? Sipas Çabejt, lidhet me baltë, pasi logu ku ndeshen burrat 

përbaltet. Me gjasë kjo fjalë ka qenë mjaft e përdorur, ajo ka pjellë edhe të tjera. Në Krujë për një 

luftëtar të zot thuhet përbalc. Ishte nji përbalc që s’e kishte shokun...; 

-rrokë. Përdoret në Plavë e Guci. Lidhet me foljen me u rrokë, pra me u mbërthye me shoqi-shoqin, 

me u kapë fytas  viii; 

-dyluftim. E krijuar. Më shumë fjalë librash. 

Edhe fakti se janë pesë fjalë për të njëjtën doke, tri prej të cilave sinonime me rrënjë ose brumë të 

pastër të shqipes, është dëshmi se dueli ka qenë deridiku i përhapur. Në Kangët e Kreshnikëve 

gjithherë “punët i ndan mejdani”.  Të gjitha bëmat heroike Muji i bën me përbalcë. Ndeshet me 

Behurin, me Krajleviqe Markin, me Bani Zadrilin... M’ke lypë motren para se mejdanin i thotë 

Gjergj Elez Alia bajlozit. Çohet si me u çue prej vorrit e gatitet me u përfytë për jetë ose vdekje. 

“Bejleku (belegu, dyluftimi), megjithatë, asht shumë i rrallë”, kallëzon Dom Ernesto Koci. Mezi 

mund të ndodhë ndonjë rast “gjatë plot nji breznije”. Nëse në Epos del gjithandej, kjo duhet të 

shpjegohet me tjetër gjë. Muja, Gjergj Elez Alia dhe kreshnikët e Jutbinës ndeshen me armiq të 

huaj, jo me shqiptarë. Me të huajt kishte rregulla të tjera. Siç veprohej në kontinent. 

At Kolë Berishaj shtjellon edhe mënyrën si lypej dyluftimi: duke i çuar një kokërr mollë. Kokrra e 

mollës, të cilën populli e quan molla e bejlegut, luante rolin e dorashkës së sfidës.  

“Ai i ka qitë mollën e bejlegut... pra e ka lutë me i dalë në dyluftim. Mollën ose ia ka dhanë vetë në 

dorë, ose ia ka çue për një njeri të sigurt. Në kje se nuk ia ka marrë mollën, atëherë burrit të fyem 

i ka shkue ndera e burrnija në vend. Por në kje se ia ka marrë mollën  edhe e ka hangër, kjo do me 

thanë se e ka pranue bejlegun, dyluftimin... Kur asht pranue molla e bejlegut, atëherë asht caktue 

edhe dita, ora e vendi...”. 

Mollën e bejlegut e gjejmë edhe te Lahuta e Fishtës:  …thue asht bastan/  për t’u kputë me u 

shitë në treg/  ase mollë për t’qitë bejleg… 

 

E gjemë edhe në fjalë të urta, të cilat në thelb janë trajta të ngurtësuara të ligjeve të dikurshme. Ai 

qi asht i zoti i del mollës së bejlegut. Molla e bejlegut duhet marrë ose me u koritë. 
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Del se përbalca, si mënyrë me vu nderin në vend, është përdorur krahas vrasjes për nder. Nuk 

është krejt e qartë në cilat rrethana përzgjidhej dueli e në cilat vrasja, a mund të përdorej njëra si 

alternativë e tjetrës dhe, nëse po, kur.  

A thua përbalca dilte në skenë kur s’kishte arsye të mjaftueshme me qitë pushkë në tjetrin, kësisoj 

dyluftimi shërbente si rruga e vetme me e mbyllë çështjen me nder, duke marrë krejt përgjegjësinë 

mbi vete, personalisht, pa  përzier të afërmit ose cilindo tjetër?  

Apo atë e lypte dikush që ndihej më i zoti dhe mendonte me ridëshmue këtë epërsi në log të 

burrave? 

Sipas Nopçës, “në dyluftim është i lejuar zëvendësimi” me një tjetër. A Bue dhe Hahni janë të 

mendimit se në Shqipërinë Veriore përbalca  ka vijuar deri në qindvjetëshin e 19-të. Por sipas të 

dhënave ndeshet edhe më vonë, edhe kah fillimi i qindvjetëshit të 20-të. Një njoftim bën fjalë për 

vitin 1904. 

“Nëdorësi i kaut, i fyer, e ftoi në duel duke i dërguar me një ndërmjetës një mollë...  Rrapshasi e 

kafshoi mollën dhe së bashku caktuan ditën, orën, vendin e ndeshjes si dhe armët: jataganë”  ix.  

Për ndodhinë flitet më hollësisht në veprën e Atë Zef Valentinit. Letra e Atë Engjëll Serreqit, që e 

përshkruan, nis me vitin dhe vendin: 1904, Rapshë. Sipas gjasave bëhet fjalë për të njëjtin rast, 

palët edhe këtu janë një burrë prej Rapshe e tjetri prej Grude. Me gjasë edhe rasti që përmend Dom 

Ernesto Koci është po ai. x 

Përveç mollës që duhej kafshuar, përbalca mund të kërkohej edhe nëpërmjet një furke, me të cilin 

tjerrin lesh gratë. Ai që fton  për dyluftim ngul natën para derës së tjetrit një furkë me shllungën e 

leshit, duke e cilësuar simbolikisht kundërshtarin grua, për t’ia ndezur më keq gjakun. Tjetri 

detyrohet me iu përgjigjë ftesës. Përndryshe në vend të armës duhet me mbajtë furkë... xi            

Me sa duket bashkë me titujt europianë të fisnikërisë si kont, dukë e të tjerë, u venitën edhe tradita 

të tilla të Europës së atëhershme, derisa u shuan. Ani pse këto për një numër arsyesh u tretën më 

ngadalë. 

Me të dhënat e deritashme, duket se burrat e ngjarjes së Rapshës përvijohen si kalorësit e fundit 

të kësaj tradite në trojet shqiptare. Letra e botuar në veprën e Atë Valentinit mbyllet me këto fjalë:  

“Të pesëqind personat me priftërinjtë e tyre në mes u ndanë në dy pjesë. Njëra palë shkoi tek ai i 

Grudës, ndërsa pala tjetër priste të mbërrinte malësori i Rapshës, dhe kështu biseduan e i bindën 

të dy ndërluftuesit ta linin dyluftimin dhe i afruan për t’i pajtuar. Pastaj vendosën një ligj, me anë 

të të cilit atë ditë e tutje ndaloheshin dyluftime të tilla”.  

 

PËRFUNDIME 

1. Gjithsesi në bazë të të dhënave del se përbalca praktikohej në hapësirë më të kufizuar, 

në krahasim me vrasjet për nder.  

2. Zbatohej kryesisht në viset kufi me Malin e Zi.  

3. Duke qenë se nuk ishte normë e ngulitur fort si normat e Kanunit, ndodhte që rregullat 

nuk jetësoheshin me përpikmëri dhe dyluftimi dilte jashtë vijave të përcaktuara nëpër 

duele. Për këtë flasin edhe Nopça e Koci.  

4. Me gjasë kjo është arsyeja e ndalimit të tyre “me ligj”, siç shkruhet në mbyllje të letrës së 

mësipërme, botuar në veprën e Atë Valentinit. 

 

STUDIME MBËSHTETËSE 

1 Sipas FESH (Fjalori Enciklopedik Shqiptar), ribotim, 2008, “Fiset e vjetra, sipas 
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trungjeve gjenealogjike, kanë pasur mbi dhjetë breza: katërmbëdhjetë Shkreli e Krasniqja, 

pesëmbëdhjetë Kastrati, shtatëmbëdhjetë Bytyçi, tetëmbëdhjetë Kelmendi e Hoti”. 

  2 Sipas shenimit të botuesit, është fjala për krahinën e Rrëzës, në anën  e Tepelenës e të 

Delvinës. Në përkthimin shqip të Hahnit (edhe të Nopçës) përdoret hakmarrje edhe në kuptimin 

gjakmarrje. 

 3 Përkufizimet për kaptimet (nocionet) e vllaznisë, fisit etj., jo tanaherët përputhen; në 

gjuhën e folur ngatërrohen më shumë. Natali Klejeri shkruan: “Ne veri (dhe në disa krahina të 

jugut, si në Labëri...), shpija nuk ishte veçse shkalla e parë e një strukture segmentare dhe shpitë 

ishin të lidhura me njëra-tjetrën. Kështu shumë shpi të dala nga ndarjet e mëparshme formonin 

një mëhallë, d.m.th. jetonin në një lagje të fshatit dhe respektonin gjithmonë ekzogaminë dhe 

solidaritetin në rast hakmarrjeje. Ndërkohë që shumë mëhallë formonin një vllazni ekzogame. Në 

disa krahina, shumë vllazni formonin nga ana e tyre një fis, i cili kishte një unitet territorial dhe 

nënkuptonte edhe një solidaritet shoqëror...”.  

Fisi disa herë merret si sinonim i bajrak e mal (krahaso: nandë malet e Dibrës; po ashtu 

në një këngë popullore për bjeshkët e Tropojës: “Aty dalin katër fise /Bytyç, Berishë, Gash e 

Krasniqe” - fisi këtu përdoret si sinonim i bajrakut, flamurit ose malit). Klejeri, dhe jo vetëm ajo, 

thotë se, ndryshe prej fisit, bajraku është i organizuar nga familje “që e kishin origjinën nga fise 

të ndryshme, të lidhura mes tyre nga njësitë territoriale”.  Këto bajraqe ajo i gjen edhe në qytetin 

e Shkodrës ku, “njësoj si popullsia e maleve, myslimanët e qytetit dhe të fushave përreth ishin 

të grupuar në bajraqe, sipas të cilëve edhe organizoheshin në fushata ushtarake”. Tjetër vështrim 

ka Konica. Në librin Faik Konica, Dritëhijet e një diplomati (A. Alibali, Argeta LMG, Tiranë 2016), 

thuhet se Konica “shpjegon bukur konceptin e lashtë autokton administrativ të “malit” dhe 

kritikon shtrembërimin e tij në “fis”, që nënkupton një popullsi “endacake””.  

 Një shtjellim mjaft kthjellues bën Dom Ernesto Koci në veprën e përmendur më lart. 

Përmbledhtazi pikëpamjet e tij: 

Fisi e ka prejardhjen prej një të pari të përbashkët, pra është një lloj “konfederate”  mbi 

bazën e afërsisë së gjakut. Ka organizim të fortë, tradita historike, ligje, interesa, doke të 

përbashkëta. Në raste të caktuara brenda fisit mund të ketë pakicë “të huajsh”. Mund të jenë: 

anas, që kanë qenë ngulur aty parandej, para këtij fisi; të tjerë, të ardhur më vonë; familje të 

krijuara nga djem bijash të kthyera në gjini pas vdekjes së burrit - rast mjaft i rrallë, pasi si 

rregull djemtë rrinë në truall të babës. 

Bajraku ose flamuri del si koncept administrativ i përcaktuar nga shtrirja dhe kushtet 

gjeografike. Bajraku krijohet brenda fisit, në hapësira që ndahen me kufij natyrorë (qafa malesh, 

lumenj...). Ndodh kështu kur fisi është rritur shumë dhe i ka dobësuar ose i ka humbur lidhjet 

e veta të brendshme. Kësisoj anëtarë të të njëjtit fis, të ndarë prej pjesës tjetër për shkak të një 

lumi a qafe mali, mund të bëjnë pjesë në bajrak tjetër. 

 Lagjet, katundet ose mahallat, ashtu si bajrakët, dalin më fort si njësi vendore. Në 

përmasa më të vogla. 

 Vllaznitë përbëhen prej një grupi familjesh me trung të përbashkët, pra me lidhje gjaku. 

Mbajnë emrin e të parit, e kreut të trungut. Duke u cilësuar gjak e farefis, pjesëtarët e vllaznisë 

kanë për detyrë me iu gjetë në çdo kohë njëri-tjetrit, me e ndihmue shoqi-shoqin deri në flijim. 

Secila vllazni shihet edhe si bashkëfajtore në një krim ose paudhësi të një pjesëtari të saj. Siç ka 

për detyrë me i dalë krah në nevojë, duhet të pranojë edhe ndëshkimin për sjelljet e 

ndëshkueshme.  
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Vllaznia, siç del edhe nga këto citime, është mjaft më e ngushtë se fisi.  

4Sipas Hekardit, një marrëveshje që ndalte gjakun “binte ndesh me interesat e bylykbashëve”, të 

cilëve në këtë rast do t’u ndërpriteshin përfitimet nga gjobat. Ndaj nën mbrojtjen e tyre dërgonin 

“njerëz  të ligj” që i frynin zjarrit, me rifillue vrasjet. Për përfitimin e pushtetarëve turq nga gjobat 

e gjakut, për pasojë për interesimin të tyre të vakët për pajtimet, shkruan edhe Imzot Koci (vepër 

e cituar). Edhe Mark Milani shpreh një mendim të përafërt për autoritetet osmane. Natali Klejeri 

shkruan se “në vitet 1887, 1898, 1903 autoritetet osmane ndërmorën disa fushata pajtimi të 

gjakmarrjeve”, por pa sukses. Disa të dhëna të Nopçës, përkundrazi, dëshmojnë për zvogëlim të 

dukshëm të gjakderdhjes pasi “regjimi turk kishte zënë rrënjë më mirë”. Ai shkruan: “Për 

Mërturin dalin 6 vrasje në vit dhe kështu arrijmë në përfundimin se në të njëjtin vend, ku midis 

1854 dhe 1856 ndodhën 66 vrasje, midis 1895 dhe 1905, d.m.th. në një kohë kur regjimi turk 

kishte zënë rrënjë më mirë, u vranë vetëm 25 vetë, d.m.th. që përqindja e të vrarëve zbriti nga 

numri i tmerrshëm 63 % në 28 %. Në vitin 1863 numri i të vrarëve për gjaqe arriti në rrethin e 

Shkodrës në 2000 veta”. Siç shihet, të dhënat dhe mendimet luhaten e ndryshojnë shumë, në 

varësi të kohës, vendit e burimit. E sigurt duket se, pavarësisht rolit të tyre në nxitjen ose 

pakësimin e gjaqeve, autoritetet osmane nuk mund të kishin dorë drejtpërdrejt në përmbysjen e 

parimit të Kanunit gjaku për gisht. 

 

5 Për zhvillimin e vreshtarisë shih edhe M. Elezi, Kush i nemi “Bjeshkët e Nemuna”, ALSAR, 
Tiranë 2017.  
6 Fis në këtë rast kuptimin bajrak, flamur. 
7  G. G. Márquez, Jeto për ta treguar, Onufri, 2016. 
8 Shih M. Elezi, Fjalor i Gjuhës Shqipe, Gj. Fishta, 2006. 
9 Akademia e Shkencave e RPSSH, E drejta zakonore shqiptare, Tiranë 1989,  ngjarje në Malsi të 

Madhe, 1904. Ngjarjen e pohon edhe Nopça, me një ndryshim viti (1906), që ngjan si lapsus.   

10 Edhe Koci jep të njëjtin vit (1906) si Nopça. Nuk duket se është tjetër nga rasti që trajtohet 

në veprën e Atë Valentinit.  
11 Me gjasë gjurmë të kësaj tradite mbërrijnë deri në ditët tona. Me 19 prill 2013 rrjeti shqiptaro-
zviceran Albinfo njoftonte se boksieri gjerman me prejardhje shqiptare, nga Kosova, Robin (Haxhi) 

Krasniqi,  “nga nëntori 2012 numri një  në renditjen botërore të WBO-së, kategoria gjysmë e 

rëndë”, i kishte “dhuruar” kundërshtarit jo një furkë, por një minifund dhe e kish quajtur 
“princeshë”. Arsyeja? Kundërshtari i ishte shmangur tri herë ndeshjes; tri herë rresht s’kish dalë 

me u përballë në rrethak sipas planit, duke thënë se nuk ndihej mirë. 
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