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Një prej rrëfimeve më të bukura të dashurisë në Ballkan ka ndodhur në kohën 
e Luftës së Parë Botërore, në kampin Nezider, në Austrinë e sotme, rreth tridhjetë 
kilometra larg Vjenës. Aty, në një kamp të rezervuar kryesisht për elitën serbe, janë 
njohur patriotja serbe dhe gruaja me një biografi të mrekullueshme, Jelisaveta Naçiq, 
zonja e parë e arkitekturës serbe, e cila e ka ndërtuar Beogradin kur qyteti u shndërrua 
nga një kasaba turke në qytet modern evropian, dhe Lukë Lukaj, profesor shqiptar, 
poet dhe revolucionar, përndryshe në atë kohë inspektor arsimor nga Mitrovica e 
Kosovës.

Afërsia dhe sprovimi i vdekjes do të shënjojnë gjithë jetën e Jelisavetës, që prej 
fëmijërisë së hershme, më pas bombardimet në Luftën e Madhe, në Beogradin e 
rrënuar, të cilin ajo si arkitekte e pastronte, e deri tek kampi dhe vitet e pasluftës 
të kaluara kur bashkë me bashkëshortin luftonte në betejat guerile për çlirimin e 
Shqipërisë nga sundimi italian. Ka qenë fëmija i trembëdhjetë i familjes beogradase 
Naçiq, fëmijët e të cilëve kishin vdekur njëri pas tjetrit, prej sëmundjeve fëmijërore 
dhe tuberkulozit. Kanë mbijetuar vetëm tre, ajo, motra më e madhe Jelena, dhe vëllai 
i vogël Jovani. Nuk e ka pasur përkrahjen e plotë prindërore kur është regjistruar 
në arkitekturë, në kohën kur gratë në Serbi kryesisht nuk ishin të shkolluara. Është 
regjistruar në gjeneratën e parë të arkitektëve në Fakultetin Teknik, dhe e ka kryer në 
afat, në vitin 1900. Shpeshherë është kujtuar se si me guxim i kishte thënë të atit, “do 
ta paguaj shkollimin tim prej prikës”.

Konkursi për kishën e Karagjorgjeviqëve në Oplenac, ku mes nëntë arkitektëve 
më të njohur, me vetëm 23 vjet, fitoi vendin e tretë (1903), e lansoi ndër yjet e reja të 
arkitekturës beogradase. Si urbaniste e rregullon Kalemegdanin (1903), i cili mes dy 
luftërave ishte shëtitorja më fisnike e beogradasve. Ndërtimet e saj më të rëndësishme 
janë: shkolla, mbreti Petar i pari afër Katedrales ortodokse (1906), e cila edhe sot 
duket impozante – kishte vetëm 25 vjet kur e projektoi. Vepër e saj janë edhe shkallët 
në stil baroku përballë Ambasadës së Francës (1903), shumë shtëpi private, shtëpia 
e njohur e Marko Markoviqit (1904), spitali i parë për tuberkuloz në Serbi (1912), 
banesat e para kolektive në Ballkan, afër Tregut të Bajlonit (1911), fabrika e parë e 
tullave në Prokop. Tutje, ajo projekton kishën e Aleksandar Nevskit në Dorqoll dhe 
Kishën në Shtime, në Kosovë, kushtuar heronjve kosovarë. Po ashtu, rregullon sheshin 
Terazije (1911) dhe bashkëpunon me Ivan Meshtroviqin në ndërtimin e Fitimtarit dhe 
fontanës në Terazije. Një projekt i ndërtuar në Terazije (1913), harku triumfues në 
nder të luftëtarëve serbë që ktheheshin nga luftërat ballkanike, në të cilin shkruante: 
“Nuk janë të gjithë serbët e çliruar”, do të ndryshojë tërësisht jetën e saj. Si patriote të 
njohur, pas pushtimit të Serbisë, austriakët e dëbuan në kampin Nezider, të rezervuar 
për elitën serbe.

*  Natasha Markoviq është gazetare, shkrimtare dhe publiciste, botuese dhe pronare e shtëpisë botuese ‘’Kalorësi i 
kaltërt’’. Është autore e disa librave të popullarizuar, mes të cilëve janë ‘’Jelisaveta Naçiq’’, ‘’Lejdi Pexhet dhe serbët 
e saj’’, etj. 
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Lukë Lukaj, të cilin e quanin “shqiptari 
që i do serbët”, kishte një biografi 
interesante. Është e pazakontë se ai, si 
shqiptar, zyrtar austriak në Mitrovicën 
e Kosovës, inspektor shkollash, u gjet në 
kampin Nezider, të rezervuar për elitën 
serbe. Gazetari dhe shkrimtari Grigorije 
Bozhoviq, mik i Lukajt, dëshmon se 
Lukaj shoqërohej dhe bashkëpunonte 
me serbët, dhe u ndihmonte në betejat 
guerile gjatë luftërave ballkanike. Ai 
ishte shkolluar në Vjenë, me ndihmën e 
dajës së tij, peshkop në Trieste, të cilin 
për këtë e luti e ëma, e cila jetonte në 
Shkup që nga vdekja e babait të tij, një 
tregtari të pasur, që tregtonte me lesh 
dhe dele, e që ishte me prejardhje nga 
Shkodra. Në Vjenë e kreu gjimnazin dhe 
fakultetin filologjik. Qysh prej kohës 
sa ishte gjimnazist ai iu dha politikës, 
luftoi kundër turqve, italianëve, për 
lirinë e Shqipërisë. Ishte persekutuar më 
shumë herë nga turqit, ishte arrestuar 
e plagosur, gjë që ia dëmtoi shëndetin. 

Angazhohej për pavarësinë e Shqipërisë… ishte njëri prej atyre shqiptarëve emigrantë 
që kishin afërsi me shtetin serb dhe bashkëpunonte me të. Pas vdekjes së të atit, 
trashëgoi shumë prona në Shqipëri që ishin nën sundimin otoman, e falë të cilave e 
mbajti veten gjatë gjithë jetës. Sipas shkrimeve të arkitektit Ivan Glaviniq, Lukë Lukaj 
ka qenë beg dhe një njeri shumë i pasur.

Rrëfimi thotë se Jelisavetën dhe Lukajn në kamp i njoftoi gazetari dhe shkrimtari 
Grigorije Bozhoviq, i cili Lukajn e njihte qysh nga Mitrovica. Në kamp ishte edhe i ati i 
Bozhoviqit, një prift ortodoks i respektuar, në një kasolle bashkë me rreth gjashtëdhjetë 
priftërinj serbë të zënë peng, siç dëshmon miku i madh i serbëve, Arçibald Rajs. Në 
atë vend çnjerëzor, ku ishin të burgosur pesëmbëdhjetë mijë serbë të respektuar, u 
takuan, siç do ta kishte thënë Hana Arendt, “njerëz në kohë të errëta”. Jelisaveta ishte 
e vendosur në një kasolle të kampit bashkë me pesëmbëdhjetë serbe të reja; kishte 
një shtrat afër dritares, përmes së cilës netëve shikonte qiellin dhe lutej. Shoqet e 
saj nga kampi kanë rrëfyer se si në kasolle shpesh vinte një burrë i pashëm, sharmit 
të të cilit nuk mund t’i rezistohej, që kishte sjellje fisnike e që dallohej shumë prej 
burrave të tjerë në kamp. Lukë Lukaj, nxënës vjenez, në shkollën që ishte në kamp i 
mësonte fëmijët të lexonin dhe shkruanin, u recitonte poezi… Jelisaveta u ligjëronte 
për vizatimin dhe i mësonte se si të përdornin shkopinjtë e tharë nga drunjtë për 
të ndërtuar kuaj të vegjël, shtëpi aeroplanë… Do të jenë këta suvenirët e vetëm nga 
kampi që do t’i marrin me vete në shtëpi kur të mbërrijnë të lirohen. Ajo gatuante për 
nxënësit e saj reçel nga lulet e bagremit, që më vonë, në liri, do të jenë prej ëmbëlsirave 
të saj më të njohura familjare. Fëmijët e uritur, shpesh shkonin në fushë, ku mblidhnin 

Jelisaveta Naçiq (1878-1955)
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dhe i hanin lulet e gjalla të bagremit.
Jelisaveta dhe Luka u dashuruan 

dhe u martuan në kamp. Lajmi për 
dashurinë e madhe mes serbes së 
njohur dhe shqiptarit të njohur u 
përhap me shpejtësi nëpër kamp si 
një uragan. Martesa e tyre, siç rrëfenin 
vashat që banonin në të njëjtën kasolle 
me Jelisavetën, ishte një sensacion i 
vërtetë në kamp, një shenjë mbrojtëse 
e kampit, shenjë shprese se liria është 
afër. Në vitin 1917 në kamp u lind dhe 
vajza e tyre sykaltër dhe me flokë me 
dredha, Lucija Lukaj. Ishte 39 vjeçe 
kur vendosi ta lindte vajzën, gjë e cila 
në atë kohë dhe në ato kushte ishte 
një mision pothuajse i pamundur… E 
braktis kampin në fillim të vitit 1918 
pas intervenimit të dajës së Lukajt, 
peshkopit nga Trieste.

Pas daljes nga kampi, Jelisaveta 
dhe Luka jetojnë në Beograd tek 
e ëma e saj, e cila kurrë nuk ia fali 
që ishte martuar me një shqiptar, e 
më pas për shkak të sëmundjes së Lucijas ata shkuan në det, në Shkodër, vendin e 
prejardhjes së familjes së tij, dhe vendin e aktiviteteve politike të Lukajt. Pas ardhjes 
në Shkodër, Lukaj dhe Jelisaveta gjenden në vorbullën e luftës civile në Shqipëri. Ajo 
është fuqishëm në krah të bashkëshortit të saj, dhe merr pjesë me të në luftimet. Në 
Shkodër njihemi me fytyrën e saj të re, Jelisaveta Naçiq si një luftëtare. Ata i përfshiu 
zjarri i revolucionit, gjaku revolucionar brenda tyre ua vloi edhe të gjithë ndjenjat e 
dashurisë dhe patriotizmit. Ata luftuan për unitet të popullit serb dhe atij shqiptar, 
duke luftuar kështu edhe për martesën e tyre, shtëpinë e tyre dhe pasardhësit e tyre. 
Lukë Lukaj mori pjesë në Konferencën e Paqes në Paris. Kishte ide dhe ëndrra të 
njëjta politike sikur edhe Jelisaveta. Ishte për një Lidhje Ballkanike, për Jugosllavi dhe 
për Shqipërinë e pavarur. Dy revolucionarë dhe ish të burgosur politikë, pajtohen që 
bashkësisë së sllavëve të jugut duhet bashkangjitur edhe Shqipërinë. Negociojnë për 
këtë me Nikolla Pashiqin dhe Esat Pashë Toptanin. Para njëqind vjetësh angazhoheshin 
për idenë – Ballkani u takon popujve ballkanas, e cila sot bëhet sërish aktuale.

Pas viteve të fatit të ndryshueshëm, çifti Lukaj ikën në Jugosllavi. Vendosen në 
Dubrovnik, në një banesë në Fushën e Buniqit 1, afër katedrales në Stradun, ku edhe 
mbetën deri në fund të jetëve të tyre. Lukë Lukaj kurrë më nuk u mor me politikë. Si 
poliglot që ishte merrej me përkthime, ndërsa përpiloi edhe fjalorin e parë serbisht-
shqip, që u botua në Beograd në vitin 1935.

Kam përcjellë jetën dhe punën e Jelisaveta Naçiqit në tri qytete ku ka jetuar: 
Beograd, Shkodër dhe Dubrovnik. Fisnike, e guximshme, e talentuar, ka lënë shenjë në 
Beograd. Në Dubrovnik Jelisaveta Naçiq kurrë nuk është marrë me arkitekturë. Ishte 

Lukë Lukaj (? -1947)



20

e përkushtuar për familjen dhe udhëtimet. E ka rritur vajzën Lucija, e cila me vite ka 
qenë drejtoreshë e kompanisë turistike “Kompas” dhe “Atlas”, dhe mbesën Martinën, 
e cila ka qenë psikiatre dhe mjeke e respektuar në Dubrovnik, ku edhe është varrosur 
në pjesën katolike të varrezave Boninovo.

Ana Rundo, stërmbesa e Jelisaveta Naçiqit, historiane e artit nga Beogradi, më ka 
rrëfyer se Lukë Lukaj e ka adhuruar Jelisavetën. Nga shumë udhëtime të ndryshme, u 
kishte sjellë Jelisavetës dhe Lucijas gjëra të mrekullueshme. Sa ishin gjallë, asgjë nuk 
ka mundur t’i ndajë, në ato kohë të trazuara dhe të këqija në Ballkan. Megjithatë, edhe 
pse ishin të pandashëm në jetë, ata janë të ndarë pas vdekjes. Lukaj vdiq në vitin 1947 
dhe u varros në pjesën katolike të varrezave Boninovo në Dubrovnik, ndërsa Jelisaveta 
vdiq më 1955 e varfër dhe e harruar. Në shenjë proteste pse e ëma e saj nuk e kishte 
marrë pensionin e RPFJ-së, e bija Lucija është betuar se kurrë askujt nuk do t’ia tregojë 
vendin se ku është varrosur e ëma e saj; dihet vetëm se është varrosur në pjesën 
ortodokse të varrezave në Boninovo, në një varr të miqve të përbashkët. Të pandarë 
në jetë, vdekja i ndau me një mur të lartë e të trashë, që i ndan varrezat katolike prej 
atyre ortodokse në varrezat Boninovo, në Dubrovnik. Ishte e trishtueshme të shihet 
se si afër atij muri tmerrësisht të gjerë qëndron i vetmuar një gur i vogël, si të ishte 
ndonjë vazo antike greke, në të cilin është shënuar vetëm një kryq, e krahas tij edhe 
emir i saj dhe viti i lindjes dhe vdekjes.
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