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Admirina Peçi

Libri i Donika Omarit mbi një nga 
fi gurat e nacionalizmit shqiptar. Të 
pathënat e jetës dhe veprimtarisë 
së kunatit Enver Hoxhës, të cilin 

diktatori e burgosi dhe e eliminoi me 
pushkatim në vitin 1945

Vëllimin e parë në gjuhën kroate e 
ká përkthye P. Andelko (P. Engjëlli) 

Kamenčić, dhe u botue prej Provincës 
Françeskane të Bosnjes

Është interesante që letërsia shqipe, përkundër faktit që gjithmonë është marrë me 
rrëfi me të mëdha, prapëseprapë ka mbetur letërsi e vogël, letërsi grindavece, që rreh 

gjoksin para botës dhe përpiqet t’ua nxjerrë sytë fqinjëve

Eshtë përmendur në shtypin e 
viteve të fundit më shumë për 
lidhjet familjare me Enver 

Hoxhën, sesa për veprimtarinë e tij 
reale në shërbim të vendit të vet. 
Por libri i sapopublikuar me titull 
“Bahri Omari - jeta dhe veprimtaria” 
na njeh për herë të parë me jetën 
dhe veprimtarinë e Bahri Omarit si 
patriot, si publicist e politikan me 
bindje republikane e demokratike, 
si gazetar i përkushtuar e largpamës 
lidhur me problemet shumë të ndër-
likuara që kalonte Shqipëria gjatë 
Luftës së Parë Botërore. Artikujt e 
tij si drejtor i gazetës ....

Át Zef Pllumi me veprën 
monumentale Rrno vetëm 
per me tregue ká lanë nji 

trashëgimi fort të çmueshme, 
kjoftë si kontribut letrar, ashtu 
edhe si vlerë të rrallë historike, për 
me kuptue kohën e tmerrshme të 
diktaturës komuniste. Misioni i tij 
kje mos me heshtë, por me tregue 
pesëdhetë vjet vuejtje, mjerim, tor-
tura e pushkatime, sidomos anën 
e errët të qenies njerëzore e cila 
shpeshherë shfaqet në kohë të cak-
tueme, dhe nuk pyet as për lidhje 
gjaku e as për kombësi. E keqja e 
kap njeriun tue bâ që të shpërthej 
prej tij instikti i frikës, urrejtjes, 
hakmarrjes e vrasjes....

Bahri Omari, si 
nuk e kemi njohur. 
Libri i ri, jeta dhe 

veprimtaria 

At Zef Pllumi “Rrno
vetëm për me tregue”, 
kalvari i vuajtjeve
në gjuhën kroate
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Rrëfi met e mëdha 
të letërsisë vogël
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NGA DHURATA HAMZAI

NGA AT VIKTOR DEMAJ 

Një bisedë me një njohëse të 
gjuhës shqipe në tetor të 
vitit 2014, u bë shkak që 
unë të kërkoja në Austri 
materiale apo informa-

cione mbi vepren dhe kontaktet e 
albanologut, gjuhëtarit dhe etnografi t 
Dom Nikollë Mazreku. Dija vetëm që 
Gazulli ishte një nga studentët shqip-
tarë që studiuan në Austri dhe kisha 
dëgjuar për kalvarin e vuajtjeve që i 
shkaktoi atij rregjimi komunist. 

Në Austri mundësitë e kërkimit 
të dokumentave të vjetër mbi histo-
rinë dhe gjuhën e shqiptarve janë të 
mëdha, por duhet ditur se si dhe ku 
duhet kërkuar. Nganjëherë legjis-
lacioni përkates bëhet pengesë për 
të pasur rezultatet maksimale në 
kërkime. Kështu me ndodhi edhe 
në rastin Gazulli, ku materialet që 
arkiva dispononte për te, nuk mund 
të skanoheshin, kopjoheshin apo të 
hidheshin në një cd, pasi nuk ishin 
mbushur 70 vite nga vdekja e personit 
të cilit i përkisnin (Norbert Jokl-it). 

Më duhej një autorizim i vecantë nga 
një trashegimtar i familjes së tij që ti 
nxirrja materialet nga arkiva. 

Në bibliotekën kombëtare të Aus-
trisë në Ëien, ruhej korespondenca 
që albanologu i shquar Norbert Jokl 
kishte pasur me personazhe të ndry-
shëm shqiptarë, por jo vetëm, të cilët 
ishin të interesuar për Shqipërine, 
gjuhën dhe zakonet e saj. Në këtë 
fond gjindej dhe një lidhje e letrave 
origjinale, pra korespondenca në mes 
priftit shkencëtar dhe albanologut 
Jokli, e cila përmblidhej në rreth 125 
faqe të shkruara kryesisht me makinë 
shkrimi por edhe me shkrim dore nga 
Dom Nikolle Gazulli. Periudha  kohore 
kur janë shkruar këto letrat i perket 
viteve 1930, 1931 dhe 1932. Për të 
pritur përgjigjet e mikut të tij nga 
Austria, famullitari Gazulli përdorte 
adresen: Nikollë Gazulli, meshtar / 
Famullitar i Riollit. Te Nush Coba – 
Serreq ndë Shkoder. 

Lidhja në formë libri e letrave, e 
cila është e skanuar nga arkiva me 
mjetet më moderne, përmban 7 letra 
që Nikollë Gazulli i ka dërguar Joklit 
si dhe një numër... 
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.....faqesh plot me fjalë shqipe, fraza 
shqipe dhe interpretime të fjalëve, frut i 
kërkimeve shumë vjecare të klerikut. Pjesa 
e fjalorthit prej 117 faqesh që i është dërguar 
me 5 letrat shoqëruese, mban mbishkri-
min “Gazulli, Mbledhje Fjalësh”. Nuk dihet 
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Dom Nikollë Gazulli

DOM 
NIKOLL 
GAZULLI

Zbulohen letrat me 
Joklin dhe fjalori me 
fjalë të rralla shqip
Përpjekjet e vlefshme të një patrioti 
për pasunimin e gjuhës shqipe

numri i fjalëve të cilat janë të rreshtuara me 
rend sipas germave, por dihet (sic shkruhet 
në letrën e parë) qe .....“me 12 dhetuer 1928, 
kur ishe famullitar në Jueshe afër Shkodret, 
mue mu dogj qela me gjith´c pata e ashtu 
u shkrij edhe mundi i sa vjetëve; c´pata 
mbledhë fjalë e shumë gojdhana permbi fi se 
shqiptare të verit, qi vetëm prej skamit nuk 
muejta me i botue.” . Së bashku me letrat 
janë edhe disa fl etë “qortime” dhe “shtesa” 
të  cilat janë vendosë më vonë, në vecanti. 
Sic kuptohet ndër letrat, sipas kërkesës 
së priftit, Jokl-i i ka dërguar atij herë pas 

here edhe libra të ndryshëm, fjalore en-
ciklopedikë në frengjisht apo gjermanisht 
...“qi me vyejnë me caktue domethanien e 
fjalëve shqipe”. 

“U lutem shumë për bibliothekë mos 
me m´lanë mangut, në kjoftë se nuk Ju 
bjen tepër randë  (pse me U randue s´due 
asnji fi je) pse mue m´asht djegë edhe shka 
pata; ktu mandej e dini mirë qi nuk asht si 
nd´Austri qi m´u gjetë libra për përdorim 
pa i ble,  mandej me i ble lypen të holla, qi 
te un s´gjinden, mbasi ma shpune kuleten: 
rrnoj me nji popull të mirë fort, por qi nuk i 
del m´u ngij me buk kollomoqe....”

Dom Nikolla kerkon mendimin e Jokl-it 
për sa i perket interpretimeve të tij si dhe 
mbledhjes të këtyre fjalëve: ...“Kuer të Ju 
daline ngae, s´keni m´u kursye pa ma cfaqe 

me nji leter pershtypjen qi po Ju ban këjo 
mbledhje e emja; ....besoj qi nji mbledhje të 
mirë fort e ka edhe At Bernardin Palaj.....qi 
s´kishte me u kursye me jua cue...”  

Ndërsa në letren e fundit, Gazulli i 
shpreh bindjen Jokl-it që....” ...këtu pritet 
me pa-durim fjalori Juej qi ka me kenë si gur 
themeli për nji giuhë shqipe t´arsyeme....”

Duke qenë se personin, qe më kërkoj që ti 
gjeja këto letra me mbledhje fjalësh të Dom 
Nikolle Gazullit për ti botuar, nuk arrij ta 
kontaktoj më dhe unë personalisht nuk jam 
specialist i fushës së gjuhësisë, mendova 
që këto materiale ti bëj të njohura për lex-
uesit shqiptar, botuesit e ndryshëm, si dhe 
studiuesit e gjuhës shqipe, në mëndyrë që 
këto perla të shqipes të gjejnë mundësinë 
e botimit.

Një vështrim i shkurtër mbi 
jetën e Dom Nikollë Gazullit

 — Kleriku katolik Dom Nikollë Gazulli lindi në fshatin Dajc të Zadrimës në Lezhë 
rreth vjetit 1895. Ai ishte pjesë e familjes së njohur - GAZULLI – e cila qysh në 
mesjetën e herëshme  përmendej për disa fi gura me vlerë në lëmin e teologjisë, 
artit ushtarak apo diplomacisë. Shkruhet së mësimet fi llestare i mori në shkollën e 
fshatit e cila ishte hapur nga Dom Ndre Mjeda në vjetin 1902. Më vonë u bë pjesë 
e kolegjit Franceskan në Shkodër nga ku me shumë të tjerë u dërgua në Insbruk të 
Austrisë për të studiuar  teologji dhe fi lologji. Me mbarimin e studimeve largohet për 
në Romë ku në vitin 1917 shugurohet meshtarë. I realizohet dëshira që të kthehet 
në atdhe ku krahas punës si prift katolik, fi llon të merret me studimin dhe prejard-
hjen e gjuhës shqipe duke mbledhur, studiuar dhe analizuar qindra fjalë të rralla, 
shprehje popullore, pjesë dialektore apo të dhëna zakonore të vendeve ku sherbeu. 
Kryesisht sherbeu si udhehëqes shpirtëror në Malsinë e Madhe (famillia Shkrel) ku 
u përballua me ngjarje reale apo gojëdhëna të dala nga populli, që i shërbyen si 
objekt i shkrimeve apo studimeve të tija të cilat përpara se ti botonte i konsultoi me 
albanologun Norbet Jokl, Eqerim Cabejn, Ndre Mjeden, Gjergj Fishten, Justin Rroten. 
Vepren e tij e mblodhi në dy vëllime, Fjalorth i ri që u botua në vitin 1941 dhe Fjalori 
Onomastik i cili u botua me pjesë në revisten e kohës Hylli i Dritës. Gazulli shkruante 
nën pseudonimin Gelasius dhe zotëronte gjuhën gjermane, italishten, latinishten, 
sllavishten. Lexonte në gjuhen turke dhe franceze. Mbledhjet dhe  studimet e tij u 
vlerësuan shumë nga albanologu austriak Jokl me të cilin kishte korespondencë të 
rregullt. Më vonë, fjalët e mbledhura ndër zonat e malsisë s ë madhe ku 
ai jetoj si dhe etimologjia e tyre, i shërbyen gjuhëtarit austriak për 
ti përmbledhur në veprën e tij për Etimologjinë e gjuhës 
shqipe. Mendohet që në mbledhjen dhe gjurmimet 
e tij, i ndihmuen dhe koleget at Mark Harapi, At 
Aleksandër Sirdani, at Nikollë Suma, të cilët për 
fjalorin onomasitk mblodhën materiale gjuhësore 
që nga Malsia e Madhe deri në Fier, nga Malësia 
e Gjakovës deri në malin e Shpiragut, nga Iballa e 
Pukës deri në Shëngjergj të Tiranë. Së bashku me të 
vellaun Gjonin ishin aktiv në levizjen kundër Zogut në 
Malsinë e madhe në vitin 1927. Ndërsa Gjoni denohet 
me vdekje, Dom Nikolla denohet me 4 vite burg. Për 
arsye të luftës por edhe për të ju shmangur perndjekjes 
klasore gjatë rregjimit komunist ai qëndron si klerik në 
malësitë e veriut ku në marsin e vitit 1946 vritet nga forcat 
e sigurimit në shpellën e Shkrelit (ku ishte fshehur për ti 
shpëtuar ndjekjes). Prehet në kishën e këtij fshati pasi u 
rivarros nga besimtarët e malsisë të cilët i sollën eshtrat 
e tij nga vendi ku i mbanin të fshehura. 
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 — Norbert Jokli (25 shkurt 1887 - maj 1942) ishte alban-
olog austriak me prejardhje hebreje. Njihet si një ndër 
themeluesit e albanologjisë. Por, para se me u njohtë si 
albanolog i madh ai ishte i çmuem si studjues i fi lologjisë 
balto-sllave dhe si bibliotekar (Oberstadtsbibliothekar) i 
Universitetit të Vjenës.

Është autor i librave Studime mbi etimologjinë dhe 
fjalëformimin e shqipes dhe Kërkime gjuhësore - kultu-
rore historike nga fusha e shqipes. Jokli pat krijuar një 
bibliotekë albanologjije e indogjermanistike me rreth 3000 
ekzemplarë libra, prej të cilëve sot kanë shpëtuar më pak 
se 200 copë. Ndër të tjera ai ruante dorëshkrimin e një 
Fjalori etimologjik të gjuhës shqipe, i cili ishte vazhdimi 
ideal i punës së nisun prej G. Meyer-it. Mjerisht gjurmët 
e atij dorëshkrimi kanë humbë qysh në pranverën e vitit 
1942. Duhet thanë se dëshira e tij ishte që biblioteka e vet 
t’i përkiste Shqipnisë. Simbas historianëve të sotëm, ka 
qenë pikërisht kjo dëshirë fi snike e Prof. Norbert Joklit 
që ka shenjue fatin e tij mizor. Kishte lidhje të ngushta 
me intelektualë shqiptarë të asaj kohe si Faik Konica, 
Aleksandër Xhuvani, Ernest Koliqi dhe Gjergj Fishta, si 
edhe pati nxënës shqiptarë. Admirues i madh i Fishtës, 
Konicës, Sqiroit, Naimit dhe traditës bektashjane, njohës 
i De Radës dhe i arbëreshëve, simpatizues i Shantojës dhe 
i Koliqit, Jokli pati një letërkëmbim të dendur me shumë 
personalitete kulturore dhe politike shqiptare. Në vitin 1937 
kishte vizituar një herë të vetme Shqipërinë ku me rastin 
e 25-vjetorit të shpalljes së pavarësisë, u prit me nderime 
dhe u nderua me çmimin “Urdhni i Skënderbeut”.

Fundi i jetës së tij është tragjik. Norbert Jokli u arrestua 
nga Gestapoja në 4 mars 1942 në banesën e tij Vjenë 

dy nëpunësa të Gestapos e morën profesorin 
prej shtëpisë së tij në Neustiftgasse 76 dhe 

e ndryene mâ së parit në Sperrgasse 
e mandej në kazermën Roßauer 

në Vjenë.   
Si datë e vdekjes 

së N. Joklit kon-
siderohet 6 maji 

1942, por përsa i 
përket rrethanave të 

vdekjes së tij jepen 
variante të ndryshme. 

Ernest Koliqi – i inform-
uem prej konsullit Rrota 

- tregon se gjatë rrugës për 
në nji kamp përqëndrimit në 

Riga, Jokli u hodh prej trenit 
kur po kalonte mbi nji urë të 

naltë rreth 100 metër dhe mbyti 
veten. Disa studjuesa austriakë 

pohojnë se Jokli vdiq nën tortura 
në kazermen Roßauer në Vjenë, 

ndërsa të tjerë pohojnë se vdiq 
në kampin e përqëndrimit të Maly 

Trostinec-it, nji lokalitetit rreth 12 km 
në juglindje të Minsk-ut, në Ruteninë 

e Bardhë. Ka gjasë që ky variant të jetë 
mâ i mundshmi. 

(Burimi i këtij shënimi është wikipedia) 
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