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Kontribut për analizën e imazhit mediatik të 
shqiptarëve në shtypin serb 1912-1913

Abstrakt: 
Në periudhën e Luftës së Parë Ballkanike (1912-1913), në periodikët serb janë 
botuar një numër i konsiderueshëm tekstesh që kanë sjellë një varg përfytyrimesh të 
ndryshme për popullsinë shqiptare – për pozicioninim e saj si e parëndësishme nga 
pikëpamja kulturore, shoqërore dhe politike kur bëhej fjalë për shpërndarjet e reja 
territoriale në Ballkan, pas përfundimit të veprimeve luftarake. Do të përpiqemi që 
në këtë punim të përshkruajmë dhe analizojmë përfaqësimet e tilla mediatike për të 
vërtetuar shkallën e koherencës së tyre ideologjike dhe tematike dhe për të përcaktuar 
deri në ç’masë këto përfytyrime kanë përkuar me retorikën e atëhershme zyrtare të 
qeverisë serbe lidhur me çështjen e aspiratave kombëtare të shqiptarëve. Po ashtu, do të 
përpiqemi të ofrojmë një hartë të tendencave kryesore dhe narrativave në prodhimin e 
stereotipave mbi identitetin etnik, kulturor dhe politik të shqiptarëve, duke shqyrtuar 
deri në një masë edhe mënyrën e formësimit të qëndrimeve të opinionit publik serb 
nëpërmjet aspekteve fiksionale, respektivisht dokumentare të teksteve në periodikët 
serbë. Analizën e përytyrimeve për shqiptarët e kemi bazuar në një grup përfaqësues 
të formuar nga disa prej titujve më të rëndësishëm të asaj kohe në Serbi: Politika, 
Radničke novine, Srpski književni glasnik, Delo, Ilustrovana ratna kronika (Beograd), 
Ilustrovana ratna kronika (Novi Sad).
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Ky punim paraqet një përpjekje për përcaktimin e gjedheve tematike e narrative 
me të cilat në faqet e periodikëve serbë është ndërtuar rrjeti i “dijeve” dhe bindjeve 
mbi shqiptarët, si për një subjekt etnik, kulturor e politik në periudhën e Luftës së 
Parë Ballkanike – nga tetori i vitit 1912 deri në prill të vitit 1913. Mediat e shtypura 
në Serbi kanë raportuar intensivisht mbi ngjarje nga më të ndryshmet gjatë kohës së 
veprimeve luftarake – iniciativat diplomatike dhe veprimet e fuqive të mëdha, betejat 
dhe zhvendosjet e vijës së frontit, ngjarjet në vetë Serbinë, raportet mbi gjendjen e 
popullsisë serbe në viset matanë kufirit – dhe gjatë kësaj jo rrallë kanë vendosur paralele 
midis luftrave të mëparshme dhe konflikteve në të cilat ka marrë pjesë popullsia 
serbe (p.sh. lufta e viteve 1876-1878, Kryengritja e Parë Serbe, Beteja e Kosovës). 
Qëllimi ynë është që në këtë kontekst të shqyrtojmë mënyrën se si përfytyrimet për 
shqiptarët janë përfshirë në diskursin e politikës së jashtme zyrtare të Serbisë, retorika 
ekspansioniste e së cilës kishte filluar të dëgjohej tashmë prej vitesh (e veçanërisht 
që nga viti 190320) nga foltorja e kuvendit. Pjesë e saj ishte ushqimi i vazhdueshëm 
i atmosferës së urgjencës së çlirimit “të të gjithë serbëve”, çka u kthye në qëllimin 
primar politik, të cilit gjatë viteve 1912 dhe 1913 Serbia do t’i nënshtronte të gjitha 
burimet e veta.

Edhe pse Lufta e Parë Ballkanike në historiografinë bashkëkohore vendase 
paraqitet si materializim i përpjekjeve çlirimtare dhe emancipuese të politikës së 
jashtme të Mbretërisë së Serbisë, fund i saj në fakt prodhoi tensione të shumta politike, 
shoqërore dhe nacionale në territorin e Ballkanit, përderisa asnjëri nga pjesëmarrësit 
në përgjithësi në të dyja luftat ballkanike nuk mbeti i kënaqur me rezultatet e 
negociatave paqësore. Midis popujve të Ballkanit mbretëroi bindja se Fuqitë e Mëdha 
i dëmtuan interesat e tyre legjitime, duke tradhtuar aspiratat e tyre politike, çka për 
pasojë solli krijimin e një ndjenje pakënaqësie të përhershme historike dhe “pritjes” 
së vazhdueshme të kushteve më të favorshme në të ardhmen, kur kjo padrejtësi do të 
përmirësohet (Stojanović, 2010, 259-267). Kur është fjala për Serbinë, pakënaqësia qe 
e lidhur me pamundësimin prej austrohungarezëve të realizimit të politikës serbe të 
daljes në det, me formimin e Shqipërisë autonome, por edhe me problemet që do të 
shumëfishohen me shpejtësi të madhe në territoret e aneksuara rishtas me popullsi 
shumicë shqiptare – konfliktet kufitare, grupet e rebelëve kaçakë, futja e administrimit 
të dhunshëm – të cilat, pas propozimeve parlamentare dhe debateve, mbetën në fund 
jashtë rendit kushtetues të Mbretërisë së Serbisë (Popović-Obradović, 2008, 253).

Duke patur parasysh se qëllimi ynë është të hulumtojmë imazhet mediatike, 
të artikuluara në shtyp gjatë viteve 1912-1913, çështja e autenticitetit historik ose 
dokumentar do të mbetet domosdo në prapavijë, meqenëse nga kjo distancë kohore 
është e vështirë ose gati e pamundur të vërtetohen saktësisht faktet, por edhe për arsye 

20 Pas atentatit të majit mbi mbretin Aleksandër Obrenoviq (Aleksandar Obrenović) dhe mbretëreshën Draga 
Mashin (Draga Mašin), pushtetin në Serbi e merr Partia Radikale, në krye me Nikolla Pashiqin, kështu që 
diskursi i tyre i patriotizmit, obligimit nacional për çlirimin e gjithë serbëve jashtë kufijve të Serbisë, si dhe 
politika e jashtme ndaj Austro-Hungarisë e përcjellë me një diskurs rusofil të theksuar, marrin rëndësi dhe 
fuqi të jashtëzakonshme, jo vetëm në jetën parlamentare, por edhe më gjerë. 
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se në rend të parë na intereson se cilat përfytyrime mediatike i ofroheshin opinionit 
publik, pikësëpari atij beogradas, i cili gjatë Luftës së Parë Ballkanike nuk ishte i 
lidhur drejtpërdrejt me frontin. Do të përpiqemi të rikonstruktojmë narrativat më të 
shpeshta dhe imazhet që shfaqen në shtypin serb në ato vite, si dhe t’i grupojmë ato në 
disa segmente; të tërheqim vëmendjen te qëndrueshmëria e përfytyrimeve të caktuara 
dhe raporti i tyre ndaj diskurseve politike publike, e po ashtu edhe tek funksioni i 
imazheve kryesisht negative për shqiptarët në kontekstin e qëllimeve të politikës së 
jashtme të Serbisë dhe përpjekjeve të saj për të legjitimuar ekspansionin territorial dhe 
raportin ndaj fqinjëve. Gjithashtu, meqenëse skena politike dhe shoqërore nuk ishin 
ideologjikisht homogjene, por përfaqësonin një fushë debati të vazhdueshëm, do të 
veçojmë ato kontradiskurse, të cilat me orientimin e vet socialemokrat zbulonin anën 
e errët të homogjenitetit ideologjik të këndvështrimit të paraqitjes së shqiptarëve në 
faqet e shtypit serb.

Nga njëra anë, midis publikimeve periodike të përzgjedhura, gjenden tituj që 
pasqyrojnë debatet ideologjike të kohës dhe politikat redaksionale të gazetave të 
përditshme (Politika21, si gazetë e qendrës politike dhe Radničke novine22, si zëdhënëse 
e orientimit socialdemokrat). Nga ana tjetër, përfshihen aty edhe revistat kryesore 
letraro-shkencore, të cilat në Serbi dhe vendet përreth ishin shumë të lexuara dhe 
gëzonin statusin e periodikëve formues të rrymave kulturore të atëhershme – Srpski 
književni glasnik23 dhe Delo24. Në fund, aty janë edhe dy revista të specializuara lufte 
(Ilustrovana ratna kronika, beogradase dhe novosadase),25 funksioni propagandistik i të 
cilave ishte më i shprehur.

 Nga hulumtimi i lëndës së përzgjedhur nga revistat, është konstatuar se narracioni 
për shqiptarët në masën më të madhe është artikuluar negativisht, ndërsa kompleksi 

21 Politika paraqet një nga gazetat më të vjetra në Serbi. E themeluar në vitin 1904 ajo vazhdon të botohet edhe 
sot. Në raport me gazetat tjera të përditshme, të cilat ishin shpesh zëdhënëse të partive politike ose qeverisë, 
Politika që nga themelimi dëshironte të ishte shembull i gazetës së pavarur dhe neutrale. Mirëpo, në konteks-
tin e raportimit për shqiptarët në Luftën e Parë Ballkanike, Politika ishte qartësisht në përputhje me politikën 
qeveritare. Më detajisht: Cindori, 2010. 

22 Radničke novine paraqesin një organ me origjinë socialdemokrate, struktura redaktoriale dhe pronësore e së 
cilës ka ndryshuar në mënyrë dinamike: prej emrave të rëndësishëm të redaktorëve duhet veçuar Dimitrije 
Tucoviqin, Dragisha Llapçeviqin dhe Dushan Popoviqin. Më detajisht: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?co
mmand=DISPLAY&base=70000&rid=24449292&fmt=11&lani=sc 

23 Srpski književni glasnik paraqet revistën letrare më të mirë dhe më me ndikim në Serbi në fillim të shekullit 
XX. Ka dalë nga viti 1901 deri në vitin 1914, duke mbledhur grupin më të mirë të bashkëpunëtorëve, të cilëve 
iu prinin Jovan Skerliq dhe Bogdan Popoviq, si kritikët më të rëndësishëm. Sipas statistikës së Bibliotekës 
Popullore të Serbisë, ishte një nga publikimet letrare më të lexuara. Më detajisht: Vitošević, 1990. 

24 Delo në aspektin e letërsisë ishte nën hijen e Glasnik-ut, por ka përfaqësuar një nga revistat më të rëndë-
sishme politike dhe shkencore. Ka dalë në dy seri: 1894-1899, 1902-1915. Sipas statistikave të Bibliotekës 
Popullore të Serbisë Delo e zinte vendin e dytë ose të tretë për nga lexueshmëria. Më detajisht: Ivanić, 2008; 
Vitošević, 1990. 

25 Ilustrovana ratna kronika e Beogradit dilte dy herë në javë, të enjten dhe të dielën (me ca ndërprerje). Kryere-
daktor dhe pronar ishte Sv. M. Grebenac. Revista ka dalë nga tetori i vitit 1912 deri më 10 mars të vitit 1913. 
Ilustrovana ratna kronika e Novi Sadit dilte një herë në javë, duke i huazuar jo rrallë artikujt nga revista të tjera 
beogradase. Është shtypur në Novi Sad, ndërsa kryeredaktor ishte Kamenko Subotiq; ka dalë nga 18 tetori i 
vitit 1912 deri më 3 tetor të vitit 1913. 
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tematiko-motivor do të mund të ndahej në tri tërësi më të vogla: e para ka të bëjë 
me paraqitjen e shqiptarëve si ushtarë dhe luftëtarë të angazhuar në anën e turqve, e 
dyta me trajtimin e çështjes së autenticitetit të prejardhjes dhe historinë e popullimit 
shqiptar të Kosovës, Metohisë dhe Maqedonisë deri në fillim të shekullit XX, ndërsa 
e treta (më e madhja për nga numri i shembujve të gjetur) ka të bëjë me paraqitjen e 
popullsisë shqiptare nëpërmjet figurave të diskursit kolonial evropian. Populli shqiptar 
në pjesën më të madhe të shtypit serb gjatë Luftës së Parë Ballkanike shfaqet si një 
entitet fisnor ose parafisnor amorf, jokoherent, i cili nuk e ka të ndërtuar vetëdijen as 
kushtet për përfshirjen e barabartë në rrethin e popujve të qytetëruar të Ballkanit, apo 
të Evropës.

Megjithatë, duhet theksuar se përfytyrimet negative për shqiptarët nuk ishin të 
vetmet në hapësirën publike të Serbisë, sepse paralelisht me to ekzistonte një “rrymë” 
tjetër mediatike, e cila ofronte një pasqyrë më të ekuilibruar të gjendjes në terrenin 
e veprimeve luftarake. Ndër to duhet veçuar Radničke novine, tekstet e të cilës, në 
aspektin e zgjidhjes së problemeve midis politikave të elitave serbe e shqiptare gjatë 
shekullit XX, edhe sot janë aktuale. Këtë aktualitet më së shumti ia detyrojnë diskursit 
të vet antiluftë, angazhimit për një federatë ballkanike shtetesh sovrane, të cilat i 
respektojnë të drejtat e komuniteteve pakicë dhe kritikës së ashpër ndaj projekteve 
shtetërore nacionalomëdha, të cilat që më parë janë të dënuara me përfundime fatale 
për shkak të përzierjes demografike në Ballkan.

Shqiptarët si ushtarë

Për shkak të natyrës ambivalente të marrëdhënieve shqiptaro-turke deri në vitin 
1912 dhe qëllimeve të proklamuara publikisht të shteteve të tjera ballkanike, shqiptarët 
gjatë Luftës së Parë Ballkanike kryesisht luftuan në anën e Perandorisë Osmane, nga 
frika (jo pa arsye) se ndryshimet e kufijve ballkanikë nuk do t’i merrnin në konsideratë 
aspiratat e tyre të shprehura në kuadër të lëvizjes nacionale shqiptare. Mediat në Serbi 
shumë shpesh (Politika dhe Ilustrovana ratna kronika) e paraqisnin luftën shqiptare 
nën prizmin e dy figurave dominante: trupat shqiptare paraqiteshin ose si mishërim i 
mjerimit ose si mohim i plotë i konceptit të nderit ushtarak. Kështu, në përleshje me 
njësitë serbe, ushtarët shqiptarë kryesisht marrin arratinë me rrëmujë, të kapluar nga 
frika, madje edhe kur ushtarakisht dhe për nga numri janë në epërsi. Apo, shtiren në 
mënyrë hipokrite dhe i mashtrojnë njësitë serbe, duke u treguar flamurin e bardhë, e 
pastaj i sulmojnë me pabesi duke ngritur pusi nga shtëpitë familjare (“Mizoritë dhe 
dhuna e arnautëve”, Ilustrovana ratna kronika, 30 dhjetor 1912, I, 20, 6-8). Për nga 
sasia, tekstet për shqiptarët si ushtarë-mjeranë janë shumë më të pakta, ndërkohë 
që mbizotërojnë pseudodëshmitë ose anekdota të ndryshme dokumentare nga fronti 
mbi veprimet tradhtare të luftëtarëve shqiptarë, për shembull në faqet e Politikës, e 
këto veprime vendosen gjithmonë në kuadër të rrëfimit mbi natyrën e qënësishme të 
mentalitetit shqiptar. Gjykuar sipas mediave serbe, për shqiptarët nuk kanë rëndësi as 
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ligjet zakonore dhe as parimet etike (siç është besa), por në plan të parë dalin prirja e 
“lindur dhe natyrore” për tradhti, që tek ushtarët zgjon mosbesim, ndërsa te publiku 
beogradas duhet të krijojë një animozitet ndaj popullsisë shqiptare.

Kështu, në faqen e parë të Politikës (H. “Nëpër grykën e Kaçanikut”, 21 tetor 
1912, 3148, 1) theksohet një praktikë e “zakonshme” e shqiptarëve, të cilët fillimisht 
dorëzohen, duke shfaqur flamurin e bardhë, mirëpo nuk i dorëzojnë armët, por i 
fshehin nëpër shtëpi që, pasi njësitë serbe të hyjnë në atë vend, befasisht të qëllojnë 
mbi ta. Prandaj autori i artikullit thekson: “përvoja na ka mësuar që të jemi të 
kujdesshëm. Ishte besim i përgjithshëm se arnauti asnjëherë nuk nënshtrohet”, ndërsa 
“besa e arnautëve gjysmë të egër nuk do të thotë absolutisht asgjë. Arnauti është i 
tëri vetëm krim, i përzier me poshtërsinë dhe mashtrimin”. Shpjegimi i veprimeve 
të tilla të luftëtarëve shqiptarë bazohet në idenë se nuk është fjala për rezistencë të 
kushtëzuar nga rrethanat historike specifike të jetës së komunitetit shqiptar, i cili në 
vitet 1912-1913 frikësohej me të drejtë nga veprimet e ushtrive ballkanike (serbe dhe 
greke), por mbi një simptomë gjoja të rrënjosur thellë të “natyrës arnaute”. Në tekste 
të caktuara ky këndvështrim shkon deri në pikën e mohimit të çfarëdo mendimi se 
ajo natyrë mund të ndryshojë nën ndikimin e rrethanave të reja me ardhjen e njësive 
çlirimtare të Serbisë dhe vendosjen e rendit të ri dhe paqes.

Përkundrazi, “arnauti është arnaut”, siç është formuluar pjesa e dytë e titullit të 
tregimit në Ilustrovana ratna kronika të Beogradit (“Vëllami i tetarit – arnauti është 
arnaut”, 18 nëntor 1912, I, nr. 10, 4-5). Pa marrë parasysh natyrën paqësore të 
ushtarëve serbë dhe gatishmërinë që t’i falin armiqtë duke i shpëtuar nga hakmarrja, 
madje edhe të vëllamërohen, personazhet e shqiptarëve në atë artikull janë përshkruar 
në dritën e pandryshueshmërisë së karakterit fisnor dhe “fizionomisë kriminale” tek e 
cila, çka është tepër e rëndësishme, nuk ka kurrfarë elementesh heroike: “Komandanti 
për disa çaste e vështroi fizionominë kriminale të arnautit, i cila nga frika vazhdimisht 
merrte një pamje të ndryshme. Vija mjerane e karakterit arnaut shfaqej edhe tek ai 
në masë të plotë” (4). Përkundër faktit se ushtari serb i kishte falur jetën (pasi ushtari 
shqiptar i ishte lutur në gjunjë dhe duke e mbajtur për këmbe serbin, duke zbuluar 
kështu natyrën e vet të përunjur e nënshtruese), ky i fundit, shkruan autori i artikullit, 
pasi ta kishte fituar lirinë do t’i kthehej rezistencës së vet “tinzare” dhe vrasjes së 
patrullave të tjera serbe duke u zënë atyre pusi.

Krahas karakterit të “egër”, veprimet e luftëtarëve shqiptarë cilësohen si jomorale 
dhe jonjerëzore. Në shtyp, pa marrë parasysh boshtin tematik “mjeranë dhe/ose 
tradhtarë”, përleshjet e trupave serbe dhe shqiptare gati si rregull sindërtohen si 
konflikt midis të civilizuarit dhe të egrit. Kjo herë-herë merr përmasa groteske-komike, 
si në rastin e rrëfimit për betejën e një çete komitësh – “Komitët në betejë – episode dhe 
pamje nga betejat heroike të komitëve tanë. Nga një komit”26 (Ilustrovana ratna kronika, 

26 Ky tip tekstesh, dmth. me anekdota komitësh dhe dëshmi nga fronti, është karakteristik për Ilustrovana ratna 
kronika të Beogradit dhe në kuptimin zhanror do të mund të përcaktohej si një rubrikë e përhershme, gati 
fejtonistike, vlerën dokumentare dhe faktografike të së cilës vështirë se mund ta përcaktojmë. Për më tepër, 
besojmë se këto rrëfime komitësh pikërisht për shkak të natyrës së vet dokumentuese, në thelb problematike 
në mos mashtruese, si dhe karakterit anekdotik ishin tepër të receptuara dhe efektive te publiku. 



64

Beograd, 21 tetor 1912, I, nr. 2, 13-14). Anonimiteti i autorit dhe përzgjedhja e patosit 
retorik zbulojnë në themel matricën folklorike (dyluftimi i armiqve), por diskursi i 
dallimit civilizues fuqizohet, sepse shqiptarëve u atribuohet artikulimi i tingujve 
që nuk i përkasin sferës së gjuhës (britma) si dhe i fjalëve vulgare, ndërsa me serbët 
ndërlidhet një regjistër më i lartë kulturologjik: kombinimi i këngës popullore, të cilën 
e këndon këngëtari bariton profesionist (i lidhur me arsimimin e vet me traditën e 
muzikës klasike evropiane).

Arnautët qëllonin. Bataretë e pushkëve të tyre përziheshin me britmat e 
tyre të egra dhe shqiptimin e dofarë fjalësh arnaute me të cilat, sipas të 
gjitha gjasash, i shanin serbët. Komitët tanë po ashtu përgjigjeshin me 
batare, por qetë dhe me dinjitet. Midis komitësh ishte edhe këngëtari i 
njohur bariton, Risto Mostarac. Në mes të betejës më të rreptë, një zë 
tingëllues jehoi në shpatijet arnaute me këngën:
O borizan, nga Drina trime
Le të dëgjohet kori i borive...

Komitët u drodhën. Jehona e melodisë së asaj këngës sonë patriotike, e përzier 
me bubullimën e  bombave dhe pushkëve, për një çast i elektrizoi, ua ngriti leshrat 
përpjetë dhe ua ngjethi lëkurën.

Pa marrë parasysh (pa)saktësinë e kësaj anekdote, mund të pohojmë se, përderisa 
u përcoll nga një revistë luftarake që dilte rregullisht në Beograd, ky episod kishte 
një funksion propagandistik ideologjik, duke u inkuadruar në rrymat kryesore të 
raportimit të atëhershëm për shqiptarët. Aradhat shqiptare nuk janë përshkruar si 
njësi ushtarake, të disiplinuara, të moralshme dhe të obliguara me moralin ushtarak, 
por kryesisht si “hordhi të egra”, të cilat ose do të merrnin arratinë me qyqarllëk, ose 
më qyqarllëk dhe tradhti do t’i sulmonin ushtarët serbë nga prita.

Por, edhe pse imazhe të tilla mbizotëronin në faqet e para të gazetave serbe, në 
Radničke novine gjejmë një kundërpeshë në tekstet, të cilat me një shkallë më të 
lartë mirëkuptimi për frikën e popullsisë shqiptare shpjegojnë nevojën e tyre për 
kryengritje, paqëndrueshmërinë në sensin e marrjes së vendimit se për interesat e 
kujt do të luftojnë, duke mos harruar të theksojnë etosin liridashës dhe heroik te 
shqiptarët, diçka që ishte konstatuar edhe në kulturën dhe folklorin serb e malazez, 
gjatë shekujve XVIII dhe XIX.

Ushtria serbe deri tani kishte kryesisht përleshje me arnautët, të cilët, me instinktin 
e tyre aq të shprehur për mëvetësi dhe jetë të lirë, e ndiejnë se “ndarja e Turqisë” do 
të realizohet mbi shpinën e tyre, prandaj dëshpërimisht luftojnë kundër atyre që kanë 
dashur ta rrëzojnë të zotin e tyre të  deritashëm me ndihmën e tyre, që pastaj mbi 
kufomat e tyre të vendosnin sundimin e vet. (Radničke novine, “Rat”, 12 tetor 1912, 
viti XII, nr. 234, 3)

Parë në tërësi, përfytyrimet negative për shqiptarët si ushtarë armiq gjatë Luftës 
së Parë Ballkanike, bashkë me theksin e shpërfilljes dhe talljes me aftësitë e tyre 
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luftarake, përfaqësojnë vetëm një nga elementet e diskursit mbi misionin historik të 
ushtrisë serbe, i cili mbështetej mbi shkrimet intensive për të kaluarën e Kosovës, mbi 
projektimin nostalgjik medial të perandorisë së Dushanit, si epokë e artë e shtetësisë 
serbe, si dhe mbi përsëritjen e vazhdueshme të tezës se Lufta e Parë Ballkanike 
paraqiste vazhdimin e vitit 1389 si një hakmarrje për disfatën dhe për të gjitha krimet 
mbi popullsinë serbe deri në vitin 1912.

Shkrimet për aradhat shqiptare përbënin një pjesë qenësore të diskursit mbi 
armikun, i cili, për dallim nga përfytyrimet ambivalente për turqit, ishte mjaft 
homogjen. Me të mohohej çdo mundësi pas luftës e një bashkëpunimi shoqëror-
politik midis dy komuniteteve, justifikohej vendosja e administrimit ushtarak-policor, 
ndërsa administrata e përkohshme në krahinat e aneksuara rishtas (në kohën që ende 
vazhdonin negociatat rreth vijës së kufirit dhe autonomisë së Shqipërisë) paraqitej 
në prizmin e paqedashjes serbe dhe dëshirës për ndërtimin e paqes së përhershme. 
Gjatë muajve të parë të vitit 1913 në gazeta dhe revista botoheshin shpesh artikuj që 
përshkruanin sesi popullsia shqiptare vështronte e habitur sjelljet e pushtetit serb me 
të, në mënyrë të padhunshme, demokratike dhe pa hakmarrje për krimet që trupat 
shqiptare kishin kryer më parë.

Krijimi i imazhit negativ për shqiptarët, si ushtarë armiq dhe ndërtimi mediatik 
i Serbisë imagjinare, e cila po “kthen” sovranitetin mbi territorin e “vet historik”, i 
përgjigjeshin, po ashtu, politikës zyrtare të qeverisë serbe lidhur me zgjidhjen 
e çështjes demografike në territoret e aneksuara rishtas. Pas ardhjes në Kosovë, 
Metohi dhe Maqedoni, ushtria serbe gjeti, në të vërtetë, një pasqyrë etnike që nuk 
e priste, duke marrë parasysh se shtypi serb para vitit 1912 në mënyra të ndryshme 
e kundërshtonte praninë e popullsisë shqiptare, e me këtë edhe mundësinë që ajo, si 
komunitet etnik, të shprehte të drejtën e vet lidhur me përjetimin e identifikimit me 
hapësirën që popullonte.

Demografia – prejardhja origjinale, autenticiteti dhe albanizimi

Pas ardhjes në Kosovë, Metohi dhe Maqedoni, ushtria serbe, siç e kemi përmendur, 
u ballafaqua me një situatë për të cilën nuk qe e përgatitur në pikëpamje të numrit 
të madh të pjesëtarëve të kombeve tjera, prandaj duhej “shpjeguar” prej nga aq 
shumë shqiptarë në territoret që në imagjinariumin mitik serb perceptoheshin si të 
vetmet dhe autentike serbe. Shpjegimet e ofruara dhe përgjigjet (pseudo)shkencore 
zhvilloheshin në gjurmët e disa tezave. Një pjesë jo e vogël e shqiptarëve “shpjegohej” 
me proceset e gjata të albanizimit: nga dëshira për të mbetur gjallë shumë serbë kishin 
kaluar në islam, duke e pranuar gjuhën shqipe dhe identitetin etnik, për ç’gjë duhet të 
dëshmojë fakti se shumë shqiptarë e njihnin gjuhën serbe. Një pjesë tjetër e popullsisë 
ka ardhur ose me kolonizimin e dhunshëm të shqiptarëve ose me shpërnguljen 
e dhunshme të serbëve, veçanërisht pas fushatave ushtarake të pasuksesshme 
të ushtrisë austrohungareze. Meqenëse shiheshin si të privilegjuar në sistemin e 
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Perandorisë Osmane, Shqiptarët, sipas shkrimeve të shumë autorëve27 në gazetat e 
asaj kohe, kishin mundësinë të zgjerohen shpejt demografikisht, çka e ndihmonte 
edhe “fakti”, shpesh i theksuar në shtypin periodik, se pa u ndëshkuar kanë mundur 
të plaçkisin masivisht pronat serbe, të rrëmbejnë bagëtinë, pasuritë dhe të ardhurat. 
Pa marrë parasysh faktin se cilin drejtim diskursiv ndërmorri shtypi serb lidhur me 
këtë çështje, qëllimi themelor ishte i qartë: duhej që te publiku të krijohej një imazh se 
prania reale e shqiptarëve në thelb është e “dyshimtë” nga këndvështrimi historik – ata 
nuk janë popullsi autoktone e atyre viseve, por janë ardhacakë të kolonizuar në mënyrë 
të papranueshme.28 

Meqenëse çështjet e demografisë kërkonin praninë e një korpusi të dhënash më 
serioze dhe informatash të besueshme, shkrimet mediatike rreth kësaj teme shpesh 
vinin nga emra të mirenjohur, siç ishte p.sh. Jovan Cvijiq, teksti mjaft i gjatë i të cilit 
është botuar te Srpski književni glasnik (“Lufta Ballkanike dhe Serbia”, XXVIII, 9, nr. 
283, 1 nëntor 1912). Profili i revistës (Vitošević, 1990) dhe dalja e saj çdo dy javë 
mjaftojnë për t’u bindur për faktin se teksti i drejtohej një publiku të arsimuar, të cilit 
i duhej shpjeguar situata në territoret që deri në tetor të vitit 1912 gjendeshin nën 
pushtetin turk. Cvijiqi paraqet me detaje gjendjen brengosëse të komunitetit serb, i 
cili vazhdimisht përballej me masat e dhunshme të pushtetit dhe ekspeditat plaçkitëse 
të grupeve shqiptare. Duke u nisur nga dukuria e të ashtuquajturve kripto-serbë – çka 
nënkupton pranimin e islamit, kthimin në arbanasë, zotërimin e shqipes, por njohje 
të rrjedhshme edhe të serbishtes – Cvijiqi përpiqet të interpretojë shifrat demografike, 
duke konkluduar se serbë të shqiptarizuar janë rreth 150-200 mijë, ndërsa të 
ashtuquajtur kolonistë të dhunshëm janë rreth 300 deri në 400 mijë shqiptarë, që 
kishin shfrytëzuar rrethanat historike fatkeqe për serbët dhe ishin vendosur atje. 

27 Shih: Jovan Cvijiq (“Lufta Ballkanike dhe Serbia”, Srpski književni glasnik, XXVIII, 9, 283, 1 nëntor 1912), 
Stojan Protiq (ka botuar me pseudonimin Balcanicus në revistën Delo), Jasha Tomiq (Lufta në Kosovë dhe 
në Serbinë e Vjetër në vitin 1912) dhe autorë të tjerë të panjohur (p.sh., “Svetli dani”, Srpski knjževni glasnik, 
XXVIII, 9, 283, 1 nëntor 1912, 641-648; Politika, 23 nëntor 1912, 1). 

28 Çështja e kolonizimit/shpërnguljes së dhunshme është shumë e rëndësishme, sepse përfaqëson spiralen 
tragjike të qërimit të hesapeve në kuadër të marrëdhënieve serbo-shqiptare gjatë historisë, veçanërisht në 
fund të shekullit XIX dhe gjatë shekullit XX. Sipas shkrimeve të Dubravka Stojanoviq, krimet që popullata 
shqiptare ka kryer mbi atë serbe në dekadat e para të shekullit XX paraqisnin një hakmarrje për shpërn-
guljen e dhunshme të rreth 70 000 myslimanëve (shumica shqiptarë) pas përfundimit të Krizës Lindore, e 
cila përsëri qe hakmarrje serbe për raportin e përgjithshëm ndaj popullsisë së krishterë në Peradorinë Os-
mane (Stojanović, 2010, 264). Për ndryshimet demografike të mëvonshme, të dhunshme ose shtetërore, më 
detajisht shih: Jovanović, 2014. Mediat e shkruara, e më vonë në fund të shekullit XX dhe në fillim të shekul-
lit XXI, mediat eletronike kanë ushtruar një ndikim të rëndësishëm që pasqyra komplekse historike e (de)
kolonizimeve serbo-shqiptare në opinionin publik të thjeshtëzohet dhe keqpërdoret, çka bëhet posaçërisht 
e rrezikshme kur logjika e polarizimeve shfaqet në sistemin arsimor. Shembullin më të mirë e përfaqëson 
teksti që në vitin 2014 përgatiti Kancelaria për Kosovën e Metohinë, ndërsa më vonë Ministria e Arsimit ua 
dërgoi të gjitha shkollave në Serbi, duke urdhëruar që ora e parë e mësimit më 17 mars t’i dedikohej leximit 
të atij teksti, i cili ishte dashur të “shpjegonte” dhunën ndaj serbëve në vitin 2004, ndërsa në të vërtetë në 
mënyrë joprofesionale, ideologjikisht dhe politikisht në mënyrë njëdimensionale, me një retorikë plot zell 
pasionant, demonizonte popullin shqiptar. “Lënda për orën e mësimit kushtuar pogromit”, http://www.kim.
gov.rs/rs/vesti/item/3145-gradja-za-skolski-cas-posvecen-pogromu [qasur më 18.3.2014]. Për fat të keq, 
vegëza më nuk është aktive. 
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Teksti i Cvijiqit tregon se edhe tekstet shkencore kanë përkuar me qëllimet e politikës 
zyrtare serbe.29 Pa e vënë në kundërshtim kontributin shkencor të Cvijiqit, nuk mund 
ta shpërfillim të dhënën se edhe ai ka konsideruar se “Serbia e meriton një territor më 
të madh...” (sipas Popović-Obradović, 2008, 249), ndërsa “me rastin e hyrjes së ushtrisë 
serbe në territorin e Shqipërisë me qëllim të daljes së Serbisë në det” e ka mbështetur 
idenë mbi aneksimin si një “domosdoshmëri antietnografike” (251). Kur është fjala për 
tekstin te Srpski književni glasnik, paraqitja e gjendjes faktike bëhet interesante, por 
edhe e kontestueshme kur nga regjistri shkencor ai “rrëshqet” në një retorikë lirike-
patetike, duke iu referuar përgjithësimeve të folklorit serb. Pasi shqyrton tezat mbi 
prejardhjen e popullsisë shqiptare, që në vitin 1912 gjendej në Kosovë, Cvijiqi shpreh 
mbështetje për interesat serbe në Luftën e Parë Ballkanike, duke kaluar në një moment 
nga të dhënat empirike (shteti i parë serb, monumentet e kulturës) tek e kaluara e 
mitologjizuar nëpërmjet parafrazimit të vargjeve nga këngët epike: “Në kufirin jugor 
të Serbisë së Vjetër është qyteti antik Prilip, qyteti i të birit të mbretit serb Vukashinit, 
Princ Markos, i cili nuk ka vdekur, nuk mund të vdesë, por fle diku në Malin Sharr dhe 
kur të zgjohet do të shpaguhet Kosova dhe do të kthehet perandoria serbe.” (659).

Një procedim të ngjashëm e hasim edhe në tekstin “Prizreni” (Ilustrovana ratna 
kronika, 4 nëntor 1912, I, nr. 6, 1-3), i cili përmban një vrojtim të shkurtër të së 
kaluarës së qytetit, por shumë më tepër vëmendje i kushton kohës më të re. Duke 
shqyrtuar marrëdhëniet e serbëve me shqiptarët, autori thekson se në Prizren jetojnë 
më së shumti serbë, se shqiptarët e Prizrenit “janë të gjithë me prejardhje serbe, të 
gjithë ata janë serbë të arnautizuar”, se për gati dyzet vjet ekziston seminari ortodoks 
dhe se serbët janë të suksesshëm në të gjitha punët e tyre, por që në pesëmbëdhjetë 
vitet e fundit problemin më të madh e paraqesin inkursionet e “bandave” shqiptare, të 
cilat i detyrojnë serbët të shpërngulen. Nga ana tjetër, kur në Ilustrovana ratna kronika 
shkruhet për fshatra shqiptare të zbrazëta të cilat ushtria serbe i has gjatë përparimit 
në front, të gjithë artikujt këmbëngulin në qëndrimin se shqiptarët i braktisin shtëpitë 
e veta me vullnetin e tyre ose nga frika, e jo për shkak të rrezikut real nga hakmarrja që 
i pret, sepse siç e kemi përmendur më parë, ardhja e ushtrisë serbe dhe administratës 
së re serbe paraqitej në media si proces i vendosjes së paqes dhe parimit të faljes.30

 Tekstet mbi lëvizjet dhe problemet demografike nuk janë edhe aq të shpeshta në 
faqet e gazetave të përditshme, meqenëse bëhet fjalë për një temë që gjithsesi kërkon 
njohuri të caktuara shkencore, por megjithatë mund të konkludojmë se ato përkojnë 
me tonin diskursiv mbi autenticitetin dhe të drejtën historike të kombit serb për t’u 
“kthyer” në “Kosovën e shpaguar”. Prania e popullsisë shqiptare perceptohet si “jo 
e natyrshme”, duke u trajtuar si rezultat i kolonizimit dhe albanizimit me dhunë, e 
kjo retorikë e pranisë apo prejardhjes organike haset shpesh në periodikët e viteve 

29 Të shihet teksti i Ana Petrov në këtë përmbledhje.
30 Për dallim nga Ilustrovana ratna kronika, si një organ popagandistik luftarak, Radničke novine vazhdimisht i 

raportonin opinionit publik serb mbi veprimet johumane të ushtrisë serbe në terren. Për ngjarje të ngjashme 
dëshmojnë raportet e Komisionit Karnegi (Carnegie Endowment), sipas të cilave 80 për qind e fshatrave 
myslimane në territoret ku vepronin ushtritë e krishtera u dogjën. (Stojanović, 2010, 265). 
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1912-1913 në formën e figurave metaforike të shkurtra: “Arnautlluku i egër, i cili si 
një lule e përgjakshme dhe helmuese mbiu në shkrumbajat e fshatrave serbe dhe në 
pellgjet e gjakut serb, tashmë është shkallmuar dhe ka ngritur lart flamurin e bardhë 
të dorëzimit dhe nënshtrimit” (Anonim, SKG, XXVIII, 9, nr. 283, 1 nëntor 1912, 642).

Në anën tjetër të rrëfimit mbi rrethanat demografike gjejmë diskursin serb 
të vetëviktimizimit, të cilin e plotësojnë nxjerrja në pah e krimeve shqiptare mbi 
popullsinë serbe dhe mohimi i krimeve të kryera nga njësitë serbe gjatë konflikteve 
të drejtpërdrejta në front ose më vonë, pas përfundimit të tyre. Vetëviktimizimi jo 
rrallë ka shërbyer si një shkas i volitshëm për vendosjen e masave represive (ushtarake, 
luftarake, shtetërore). Megjithatë, edhe pse popullsia serbe kishte pësuar de facto 
deri në agim të Luftës së Parë Ballkanike padrejtësi dhe krime të ndryshme, gazeta 
opozitare, si Radničke novine, tërhiqnin vërejtje për rrezikun e përgjithësimeve politike 
e etnike: “Ne vendosmërisht ngrihemi kundër pikëpamjejes se shqiptarët janë të 
paaftë për t’u zhvilluar në aspektin nacional, ekonomik, kulturor dhe politik, ashtu siç 
neveritemi edhe nga ajo mveshje e poshtër se një popull i tërë s’është tjetër veç hajdut 
deri te më i fundit, edhe pse në të ka kusarë, cuba dhe gjakatarë (“Sebi ruke, Austrijo!”, 
6 nëntor 1912, XII, 240, 1).31 

Shqiptarët dhe egërsia

Megjithatë, përkundrejt shkrimeve këmbëngulëse të gazetave opozitare dhe kritikave 
nga qarqet e opozitës në parlament, imazhet mediatike të shqiptarëve gjatë luftës ishin 
padyshim negative dhe në mënyrë dominante të bazuara në kategoritë e egërsisë, kafshërisë 
dhe thellësisht iracionales. Me ndihmën e kornizave të tilla, shtypi serb (me përjashtim 
të Radničke novine) përpiqej të afirmonte te lexuesit diskursin lokal të imperializmit dhe 
politikës koloniale, në të cilin popullsia shqiptare trajtohej si relikt i një modeli antieuropian 
të të sjellurit. Në këtë dritë, lënda e revistave që përmban përfytyrime të tilla mund të 
ndahet në tre grupe: i pari lidhet me pyetjen se deri në ç’masë në faqet e periodikëve vendas 
gjejmë imazhe të shqiptarëve si njerëz të mirë dhe “të egër” të paprishur nga qytetërimi; 
i dyti ka të bëjë me dilemën mbi (pa)aftësinë e popullsisë shqiptare që të vetorganizohet 
në një strukturë shtetërore, mbifisnore; ndërsa i treti, më radikali nga pikëpamja e 
përshkrimeve negative, mbështet tezën mbi natyrën ataviste të mentalitetit shqiptar, të 
cilën kurrfarë rrethanash historike as përpjekjesh nuk do të mund ta ndryshojnë kurrë.

31 Krahas konsideratave për gjendjen e vështirë të popullsisë së krishterë në territoret e Perandorisë Osmane, 
duhet cekur se shkrimet ekskluzivisht negative mbi përgjegjësinë shqiptare për shpërnguljet masive të pop-
ullsisë serbe përkojnë anasjelltas me qëllimet politike të Serbisë së atëhershme: raportimi për krimet masive 
duhej të krijonte një disponim dramatik luftarak dhe ekzaltim me mitologjinë kosovare, në mënyrë që të 
hiqej vëmendja nga problemet serioze politike të brendshme, pa zgjidhjen e të cilave Serbia nuk mund të 
zhvillohej më tej, madje edhe në atë territor mbi të cilin ushtronte pushtetin e plotë deri në Luftën e Parë 
Ballkanike. Me hyrjen në luftë, elitat politike pushtetare e shtynë procesin e modernizimit, ndërsa e gjithë 
kjo bëhej në kuadrin e “përkujdesjes” për serbizmin në Ballkan qysh para Luftës së Parë Ballkanike: deputetët 
radikalë në parlament përsërisnin moton e Pashiqit mbi “zgjidhjen e fatit të vëllezërve tanë në Serbinë e 
Vjetër dhe Maqedoni” – në forma të ndryshme, nga ato lirike deri tek ato realpolitike (Popović-Obradović, 
2008, 250).
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Edhe pse kohë pas kohe, në artikuj të caktuar (kryesisht në faqet e brendshme) të 
revistave shfaqen përshkrime të pamjes së hijshme fizike të shqiptarëve ose shkruhet 
pozitivisht për besën, këta shembuj janë sidoqoftë të paktë në numër dhe në kuptimin 
fizik asnjëherë nuk zënë shumë hapësirë. Megjithatë duhet veçuar artikulli “Besa e 
Hajradinit” (Politika, 26 nëntor 1912, 2), ku nëpërmjet linjës dokumentare përcillet 
dëshmia e Drag. N. Jankoviqit, i cili duke punuar si komisar shtetëror ka patur rastin të 
mësojë për një veprim fisnik të kryeplakut të katundit Hajradin Nurçetoviq Klementit. 
Duke e konsideruar besën të paprekshme, megjithë kundërshtimet prej komunitetit të 
vet shqiptar, Hajradini mbrojti një serb, të cilit i kishte premtuar mbrojtje. 

Në aspektin e përshkrimit të pamjes fizike të shqiptarëve gjejmë edhe një numër të 
caktuar fotografish, në të cilat shihen burra dhe gra, të veshur me kostume tradicionale 
ose pajisje luftarake, por për shkak të cilësisë së shtypit dhe shkallës së ruajtjes së 
gazetave dhe revistave nuk mund të përcaktohet saktë nëse në to ekziston dëshira 
e paraqitjes neutrale ose pozitive. Nga ana tjetër, në Ilustrovana ratna kronika (“Para 
Taraboshit”, 13 dhjetor 1912, nr. 9, 65-66) rishtypet një tekst nga gazetat çeke, nga 
korrespondenti i tyre nga Muriqani, i cili në përshkrimin e betejës dhe rreshtimit të 
forcave para Taraboshit e përmend edhe pamjen e shqiptarëve:

Deri në Muriqan nëpër tokë të thatë nuk mund të arrihet nga asnjëra anë; 
duhet shpesh të ecet deri në bel nëpër ujë dhe nëpër baltë. Kam kaluar 
nëpër atë krahinë kaçakësh që nga Lezha deri në Tivar. Ajo krahinë, e cila 
do të mund të ishte më pjellorja në botë, ishte e lënë pasdore plotësisht... 
E gjithë ajo krahinë dhe njerëzit të lënë mbresë, si të ishim në Afrikën 
më të errët. Kurrë nuk i kisha përfytyruar ashtu shqiptarët, sepse as 
nuk e merrja dot me mend që në Evropë ende jetojnë fise të egra. Por 
isha i befasuar sa racë e bukur ishin ata kaçakë. Njerëzit janë shtatlartë, 
me qëndrim prej trimash, me vija të rregullta, sy të mëdhenj, bukuri e 
vërtetë. (66)

Edhe pse me një retorikë shoku dhe me referimin te Afrika më e errët ta përkujton 
konceptin kolonial të “zbulimit” të fiseve të egra brenda vetë Evropës, teksti çek e spikat 
ekzotikën e pamjes së bukur, të hijshme të shqiptarëve, vlera e të cilës është fuqizuar 
me kontrastin kundruall vetë peizazhit: mjedisi malor nuk është aspak tërheqës për 
korrespondentin çek, sepse është i lënë mbasdore dhe i pakultivuar. Dhe ky është vetëm 
njëri nga shembujt e përfytyrimeve me anë të të cilave e gjithë hapësira gjeopolitike në të 
cilën jetonte popullsia shqiptare përpiqej të paraqitej si gati plotësisht e papërshtatshme 
për proceset civilizuese. Kjo i hapte dyert mbështetjes mediatike për politikën zyrtare të 
ekspansionit të Serbisë dhe artikulimit të obligimit të saj, për ta marrë mbi vete punën 
e civilizuesit.

Përfytyrimet negative për shqiptarët, të cilat shfrytëzoheshin për t’i dhënë sigurim 
të padyshimtë legjitimitetit të Serbisë si një fuqi kolonizuese qëllimmirë, bazoheshin 
kryesisht në përsëritje, paraqitje selektive dhe narracionin opinionformues mbi segmente 
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të ndryshme të jetës kulturore dhe shoqërore-politike të shqiptarëve: insistohet te 
mosekzistenca e traditës shtetformuese, te organizimi fisnor, mbisundimi i gjakmarrjes 
dhe vlera gjithnjë e më e dobët i besës, te dasia e patejkalueshme midis gegëve e toskëve, 
si dhe te mossuksesi i integrimit të barabartë me popullsinë serbe në kuadër të Serbisë 
(shih: Jovanović, 2014). Të gjitha elementet e përmendura në shtypin serb gjatë luftës 
nuk përshkruhen dhe nuk interpretohen si pasojë e veprimit të faktorëve historikë, çka 
mund të konkludohet në bazë të faktit se në gazetat dhe revistat kryesore nuk gjejmë gati 
asnjë tekst që të trajtojë faktet historiografike mbi të kaluarën e shqiptarëve, edhe para 
edhe mbas sundimit turk. Përkundrazi, e gjitha sa shkruhet për shqiptarët shpjegohet si 
shprehje e ligjësive më të thella, racore dhe të mentalitetit, të cilave popullsia shqiptare u 
nënshtrohet, shpesh e pafuqishme dhe e paaftë që t’i ndryshojë ato.

Shkaset, shkaqet, por edhe funksionet e këtij raportimi mediatik janë të lidhura në 
një pjesë me qëllimin e Serbisë që sa më fuqishëm të legjitimojë politikën e ekspansionit, 
ndërsa në pjesën tjetër me ndryshimin e raportit të fuqive të mëdha, kryesisht të 
Austro-Hungarisë, ndaj Ballkanit pasi kuptuan se nuk kishte më mundësi të mbahej 
Perandoria Osmane në Ballkan, si dhe se është e nevojshme të pengohet dalja e Serbisë 
në det. Me iniciativën për formimin e një shteti autonom në Ballkan – Shqipërisë – 
duhej nga njëra anë të ndalej zgjerimi i Serbisë dhe i vendeve të tjera (Greqisë), por 
edhe të materializoheshin politikisht synimet nacionale dhe përpjekjet që ekzistonin 
te populli shqiptar tashmë gjatë shekullit XIX. Artikujt në shtypin e përditshëm serb, 
në periodikët e përjavshëm dhe të përmuajshëm, kushtuar shqiptarëve, kishin si 
qëllim pikësëpari zhvlerësimin e planeve të Austro-Hungarisë, jo dhe aq duke kritikuar 
politikën austrohungareze, sesa me paraqitjen negative të hapësirës shqiptare.

Kështu, në një artikull te Politika (“Austria dhe Ballkani”, 29 tetor 1912, 3156, 1), 
autori i kritikon ashpër interesat austrohungareze në Ballkan, duke u kujtuar lexuesve 
se shtetet ballkanike e kishin kryer punën që e dëshironte Evropa, pra i kishin “dëbuar 
njerëzit e papërshtatshëm për përparim kulturor” (flaja është për turqit). Më tej, autori 
në njëfarë mënyre “hidhërohet” me Austro-Hungarinë për shkak të përzierjes së saj, 
sepse “tani vjen “kulturtragerja32” evropiane, Austria, që me çmimin e paqes evropiane 
kërkon të mbajë në Ballkan elementin më të keq, duke u krijuar shtetin e pavarur 
arnautëve të egër dhe gjakatarë”.

Karakteri gjakatar i popullsisë shqiptare nënvizohet në shumë tekste, shpesh 
pa kurrfarë vetëpërmbajtjeje kritike ose relativizimi. Tekstet mediatike krijojnë 
në opinionin publik serb kushtet për ruajtjen e imazhit për popullin shqiptar si një 
subjekt parapolitik, i cili gjatë sundimit turk nuk është marrë me asgjë tjetër përveç 
me plaçkitje, rrëmbime dhe dhunë mbi popullsinë tjetër të krishterë.

32  Ky term është një fjalë-kalkë e konceptit Kulturträger, që në gjermanisht ka kuptimin „mbartës i kulturës“ 
dhe kishte domethënien e Austro-Hungarisë si një burim kulture dhe qytetërimi. Për të ruajtur stilin e tekstit 
origjinal, si dhe të autorit, përkthyesi dhe redaktorët në vend të formës kulturmbartës vendosën të ruanin 
formën origjinale, duke ia përshtatur atë rregullave gramatikore të shqipes (shënim i reaktorit).
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Arnautët, nën mbrojtjen e administratës turke jetonin vetëm nga 
plaçkitja. Elementi i krishterë në Perandorinë Turke ka qenë i detyruar 
të punojë, që arnautët, të cilët janë më shumë se një milion, të mund 
të jetonin nga mospuna... Egërsirat nën administrimin e popujve të 
kulturuar duhet doemos të zbuten, të bëhen të durueshme: arnautët 
duhet të mësohen me rendin dhe punën. (Politika, “Austria dhe Ballkani”, 
29 tetor 1912, 3156, 1)

Prandaj, në shumicën e teksteve lihet të kuptohet se Serbia dhe Greqia janë 
zgjedhja më e mirë për patronatin mbi shqiptarët, sepse si vende evropiane 
moderne dhe të njohura kanë cilësi dhe fuqi për të realizuar emancipimin politik 
dhe shoqëror të shqiptarëve. Në këtë kontekst, veçanërisht interesant është teksti 
që Politika (“Socialistët për Shqipërinë”, 4 nëntor 1912, 3126, 1) e merr nga gazeta 
socialdemokrate gjermane Zëri popullor, duke krijuar përshtypjen se edhe shumë qarqe 
socialdemokrate evropiane janë “në anën” e interesave serbe.33 Duke referuar shkrimin 
nga shtypi gjerman, theksohet në plan të parë ideja, sipas së cilës ndarja e Shqipërisë 
midis Greqisë dhe Serbisë paraqet një zgjidhje edhe më të mirë madje se sa patronati 
i Austro-Hungarisë, sepse, përsëri sipas tekstit, shqiptarët mund të identifikohen si 
“indianë” të Ballkanit:

Askush më tepër sesa socialdemokracia nuk ua njeh popujve të drejtën 
për vetëvendosje, por këtu nuk kemi të bëjmë me faktin nëse një popull i 
zhvilluar do të administrojë vetëveten apo do të nënshtrohet brutalisht, 
por çështja është nëse indianët e egër evropianë, të cilët nga qytetërimi 
evropian kanë marrë vetëm pushkë, do të braktisen që të shtypen nga 
bajraktarët e tyre dhe të shuhen nga gjakmarrja me njëri-tjetrin. (1)

Argumentimi në favor të politikës serbe këtu shkon edhe një hap më tej, meqenëse 
krahas shpërfilljes tashmë të njohur të kombit shqiptar dhe mohimit të kapaciteteve 
kulturore të tij – “nga qytetërimi evropian kanë marrë vetëm pushkën automatike” 
– shfaqet edhe imazhi i Serbisë si një faktor që ndërhyn në territorin e populluar 
me shumicë shqiptare për interesat dhe dobinë e vetë atyre, e jo për realizimin e 
pretendimeve të saj politike. Gjykuar sipas tekstit nga Zëri popullor, pa ndërhyrjen e 
Serbisë dhe Greqisë, shqiptarët do të lihen në mëshirën e kaosit të vet tradicional dhe 
konflikteve personale të përfaqësuesve të tyre (“që t’i shtypin bajraktarët e tyre dhe të 
shuhen nga gjakmarrja me njëri-tjetrin”).

Mbajtjes së vazhdueshme në vëmendjen mediatike të dallimit midis pushtetit 
qëllimmirë serb dhe përfaqësuesve shqiptarë, veprimet e të cilëve shpesh dalin jashtë 
kontrollit të racional të vetë atyre, i shërbejnë edhe tregimi Sefer Ljuc i Velko Petroviqit 

33  Meqenëse qarqet socialdemokrate në Serbi e kundërshtonin ashpër politikën e Serbisë ndaj shqiptarëve; një 
shembull të jashtëzakonshëm të një rezistence të tillë e përfaqëson edhe libri i Dimitrije Tucoviqit. 
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(Veljko Petrović) (SKG, XXX, 11, nr. 285, 1 dhjetor 1912, 801-806), si dhe paraqitja 
letraro-shkencore e librit të Niko Zhupançiqit (Niko Župančić), e botuar në po atë 
numër (f. 877). Të dy tekstet plotësojnë ideologjikisht njëri-tjetrin, duke ripërtërirë 
te lexuesit bindjen më të rëndësishme për politikën zyrtare serbe: të gjitha vetitë e 
përmendura të popullsisë shqiptare (krahas tezës veçanërisht së theksuar mbi dallimet 
e patejkalueshme midis gegëve e toskëve) nuk janë dëshmi e begatisë së tyre kulturore 
që duhet kuadruar me kornizat e një shteti të ri kombëtar, por dëshmi se shqiptarët 
“në bazë të kushteve kulturore dhe etnogjeografike, në të cilat gjenden, janë të paaftë 
për jetë të pavarur, prandaj është më se e natyrshme që ata të jenë nën pushtetin e 
popullit më të afërt kulturor për ta – serbëve, të cilët edhe më parë i kanë sunduar” (f. 
877).

Ndërkohë, në kundërshtim me rrymën dominuese mediatike, njësoj si në raste 
të tjera Radničke novine botojnë artikuj, ku në mënyrë të ngjashme përshkruhen 
dasitë e brendshme të popullsisë shqiptare (përsa i përket zakoneve, gjuhës, kulturës, 
fesë), por ku njëkohësisht shprehet ashpër kundërshtimi ndaj të gjitha përpjekjeve 
(si austrohungareze, si serbe, apo greke) që duke iu referuar dallimeve t’i mohohet 
popullit shqiptar e drejta për vetëvendosje. Ndërsa bashkëpunimi i popujve ballkanikë 
paraqitet përsëri në kuadër të konceptit të një tërësie më të gjerë shtetërore – federatës 
së republikave ballkanike: “Ne, socialdemokratët, jemi tepër të sinqertë dhe miq të 
mëdhenj të shqiptarëve34 dhe ne dëshirojmë dhe duam lirinë e tyre dhe autonominë 
nacionale e politike në federatën e republikave ballkanike.” (“Mbaji duart, Austri!”, 6 
nëntor 1912, XII, nr. 240, 1).

Si kundërpeshë ndaj tendencës së përgjithshme të përshkrimit negativ të 
shqiptarëve në shtypin serb gjatë Luftës së Parë Ballkanike, Radničke novine raportojnë 
edhe për pasojat e ashpra të aksioneve të llahtarshme të njësive ushtarake renegate – 
sot do t’i quanim paramilitare – të Serbisë. Shkruhet për djegie masive të fshatrave, 
dëbim të familjeve dhe plaçkitje prone, me çka, edhe pse në të vërtetë nga margjina e 
hapësirës publike, kundërshtohet diskursi i rrënjosur thellë mbi veprimin moral e të 
pacen të ushtarëve serbë dhe diskursi mbi pozitën superiore qytetëruese të Serbisë.

Në fund të këtij vargu të tërë shkrimesh publicistike, në të cilat shfaqet thellë 
portretizimi negativ i shqiptarëve, në nivelin personal apo si një bashkësi, gjenden 
artikujt, në të cilët topose të caktuara marrin një dimension radikal, vende-vende edhe 
surreal, meqenëse nga teza mbi dasitë e brendshme fisnore të shqiptarëve kalohet në 
konstruktimin e përfytyrimit esencialist për shqiptarët si një popull ballkanik tashmë 
gjithmonë i egër, potenciali kulturor apo qytetërues i të cilit thjesht nuk ekziston. 
“Natyra” e mentalitetit shqiptar artikulohet verbalisht dhe vizualisht në tekste të 
caktuara, në mënyrë që lexuesit të pranojnë pikëpamjen se shqiptarët janë popull, tek 
i cili sundon krimi dhe egërsia e pastër, pa marrë parasysh në çfarë rrethanash ata 

34  Për dallim nga organet e tjera të shtypit, ku në përgjithësi për shqiptarët përdoreshin format “arbanas”, apo 
“arnaut”, gati asnjëherë “albanac”, Radniçke novine përdor fjalën “albanez”, ndoshta e ndikuar nga italishtja, 
apo nga gjermanishtja, por si një emër me konotacion kombëtar modern dhe jo me konotacione historike 
pro-serbe (si i pari), apo pro-osmane (si i dyti). (Shën i red.)
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ndodhen si individë apo bashkësi: qoftë të lirë në tokën turke, qoftë të zënë robër gjatë 
përleshjeve në front, ata gjithmonë janë të identifikuar me krimin. 

Kështu, në Ilustrovana ratna kronika të Novi Sadit (“Imazhi i mizorisë arnaute në 
Serbinë e Vjetër para Kosovës së shpaguar”, fletorja 10, 73) gjejmë një fotografi që paraqet 
një shqiptar në çastin kur me revole kërcënon një prift serb, i cili bie nga trekëmbëshi35. 
Ndërkohë, gazetari i Politikës (“Robërit”, 22 tetor 1912, 3149, 3) krahas përshkrimit 
trazues të gjendjes së mjerë fizike të robërve shqiptarë (të rraskapitur urie, të veshur me 
zhele) konkludon dhe implicite këshillon lexuesit si ta kuptojnë atë përshkrim: “Megjithëse 
të veshur mjerueshëm dhe të raskapitur urie, gjithsesi ata nuk mund të zgjojnë tek njeriu 
keqardhje. Në sytë e tyre ka diçka të egër, shtazarake. Kur ta kapni shikimin e arnautit të 
zënë rob, para jush për një çast shfaqet imazhi i krimeve të tyre, e me këtë pamje mëshira 
zhduket.” Me fjalë të tjera, të burgosurit shqiptarë përkundër pozitës fatkeqe dhe faktit se 
në robëri i presin ditë të vështira, nuk tregojnë asnjë pendesë siç mund të pritej nga shumica 
e të zënëve rob, shikimi i të cilëve do të duhej t’i “tradhtonte” para gazetarit-vëzhgues. Në 
sytë e tyre gazetari edhe më tej sheh imazhe krimesh për të cilat në mënyrë eksplicite, pa 
shumë censurë, shkruhet në mënyrë natyraliste edhe në tekstet tjera në shtypin serb.

Përshkrimet e krimeve shqiptare autorët më së shpeshti i ilustrojnë me pamje 
hiperbolike të trupave të copëtuar, duke u nisur nga fakti se trupi është pikërisht një nga 
mjetet më të fuqishme për paraqitjen apo fshehjen e viktimave të luftës. Njëkohësisht po 
aq shpesh redaksitë botojnë artikuj të korrespondentëve të huaj duke fuqizuar kështu 
përshtypjen e të qenit objektiv apo të të paraqiturit të ngjarjeve nga këndvështrime të 
ndryshme. Mirëpo, pa marrë parasysh burimet e përdorura nga shtypi serb, tipologjia e 
pamjeve të paraqitura kryesisht synon të krijojë të njëjtin efekt, sikur konflikti zhvillohet 
midis serbëve të butë dhe të shtypur dhe hordhive të egra shqiptare apo turmës shqiptare, 
mizoritë e të cilës arrijnë përmasa të paimagjinueshme: “kanë therur gra, njerëzve 
u kanë prerë veshët, hundët dhe gjymtyrët, fëmijëve u kanë prerë kokën” (“Një komb 
banditësh”36, Politika, 15 nëntor 1912, 3173, 1).

Ndërkohë që në artikuj të caktuar (“Bishat”, Politika, 23 nëntor 1912, 3181, 1) 
kritikoheshin rreptë raportet mbi krimet e ushtrisë serbe, duke i hedhur poshtë ato si 
pjesë e propagandës negative austrohungareze, gazetarët përshkruanin krimet shqiptare 
me detaje, duke iu referuar burimeve autentike nga ndonjë letër personale nga fronti: 
“Plagët janë të tmerrshme. Njëri e ka gjoksin e hapur plot gjak, tjetrit i është shpuar barku 
tejpërtej, të tretit i janë nxjerrë të dy sytë, të katërtit i është prerë fyti deri në kurriz, 
të pestit i është thërmuar koka me qytën e pushkës”. Megjithëse është e pamundur sot 
të vërtetohet autenticiteti i përshkrimeve nga letra e cekur, duket se imazhet brutale të 
dhunës dhe tupave të coptuar (pa marrë parasysh vërtetësinë e tyre) para së gjithash kanë 
qenë në funksion të nxitjes të ndjenjave negative tek publiku lexues, ndërsa disa prej tyre, 
për lexuesit dhe hulumtuesit e sotëm, marrin madje një dimension surreal dhe fantastik, 
gati në sferën e humorit të zi, sepse duken të stërtheksuara dhe të pabesueshme.

35 Edhe pse nuk kemi arritur të gjejmë të dhëna më konkrete, të shkruara, që do të mund të hidhnin dritë mbi 
gjenezën e kësaj fotografie, mund të pohojmë se bëhet fjalë për një fotografi zhanrore, të inskenuar, duke 
patur parasysh se kushtet teknologjike dhe teknike të asaj kohe për bërjen e fotografive nuk e mundësonin 
fotografimin e shpejtë dhe marrjen e fotografive të drejtpërdrejta. 

36 Artikull i marrë nga revista franceze Le Nouvelliste d’Alsace Lorraine. 
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Nga ato anekdota, të cilat mund të haseshin relativisht shpesh në faqet e revistave 
dhe shtypit serb, e që sot mund të konsiderohen si të çuditshme, do të veçonim njërën 
për të cilën shkruan Ilustrovana ratna kronika (“Çka është arnauti”, fletorja 9, fq. 72). 
Kështu, kur një infermier serb deshi të ngrejë me butësi dhe kujdes një shqiptar (rob 
lufte i plagosur) me qëllim që t’i rregullonte mbulesat e shtratit, ky e goditi me sa 
forcë që kishte – “kaq papritmas dhe kaq fort, saqë do të paloste edhe një dem” – por 
infermieri vazhdoi me butësi dhe me durim të kryente punën e tij. Në një mënyrë të 
ngjashme përshkruhet edhe sesi një rob shqiptar (në fakt, prijës i një çete shqiptare të 
kapur rob) u turr t’i kafshonte gishtin një kapiteni serb, kur ky i fundit gjatë takimit 
i dha dorën ashtu siç e kërkonte nderi ushtarak. Në tërësi, rrëfime të këtilla duhej 
të përbënin thelbin negativ të artikujve për shqiptarët, duke mbyllur kështu harkun 
hiperbolik të përshkrimit të mentalitetit imanent të egër të tyre si popull. Ato nxirrnin 
në pah një natyrë thellësisht ataviste të tyren, e cila nuk mund të ndryshojë kurrë për 
një arsye thelbësore: vetë shqiptarët as nuk janë të vetëdijshëm për përmasat e saj 
dhe as nuk kanë mundur ta zbusin atë natyrë. Në thelb, pra, problemi me tjetërsinë 
egërsore shqiptare, me mënyrën e tyre fisnore të jetës, me prirjen e natyrshme drejt 
krimit, vrasjes dhe plaçkitjes, mbetet i pazgjidhshëm pikërisht për shkak të kësaj vetie 
irracionale, të cilën, mesa duket, nuk do të mund ta ndryshojë as Serbia, megjithë 
marrjen “me gjithë zemër” të rolit emancipues si drejtuese e kombit shqiptar drejt 
kulturës dhe qytetërimit. Në këtë mënyrë, mori trajtën e vet hapësira mediatike, e 
cila edhe në të ardhmen do të synojë që vazhdën e dështimeve të ndryshme, të cilat 
përgjatë gjithë shekullit XX do të lënë gjurmë në marrëdhëniet serbo-shqiptare, ta 
shpjegojë nëpërmjet kthimit tek këto stereotipe esencializuese mbi natyrën gjakatare, 
kriminale, të dhunshme dhe ataviste të shqiptarëve.37

Duke marrë për bazë lëndën e analizuar nga revistat, në fund duhet theksuar 
se shtypi serb, duke shkruar për Ballkanin dhe interesat e drejta të Serbisë në 
ekspansionin e saj gjeopolitik, vazhdimisht anashkalon një numër të madh të dhënash 
të njohura edhe në atë kohë mbi fillimet e lëvizjes kombëtare shqiptare ose rolin e 
tyre në Ballkan pas vendosjes së pushtetit turk. Nuk është qëllimi im që imazhet 
mediatike t’ua kundërvë dijeve historiografike, por dua të theksoj se kjo mungesë e të 
dhënave historike ose çfarëdoqoftë referencash historike serioze është rëndësishme, 
kur shqyrtohet çështja e formimin të opinionit publik në Serbi. Tërthorazi kjo dukuri 
ka fuqizuar stereotipat negativë duke krijuar një hapësirë të zbrazët përfaqësuese në 
vetëdijen e lexuesve serbë, të cilët, në varësi nga klima shoqërore-politike, gjatë gjithë 
shekullit XX e kanë plotësuar atë me fantazma nga më të ndryshmet mbi popullin 
shqiptar. Fatmirësisht, paralelisht me imazhin negativ mediatik, opinioni serb ka 

37 Këtë hapësirë shtypi serb do ta shfrytëzojë përsëri edhe në fillim të viteve nëntëdhjetë të shekullit XX, në 
periudhën, e cila nga shumë këndvështrime do i përngjajë gjedjes para Luftës së Parë Ballkanike dhe gjatë saj, 
jo dhe aq në aspektin e kushteve dhe marrëdhënieve reale historike dhe shoqërore-politike, sesa në mënyrën 
me të cilën mediat e shtypura dhe elektronike do të paraqesin realitetin historik të Serbisë dhe RSFJ-së. Do 
të ndiqeshin gjurmët e po të njëjtave koncepte dhe retorike mediatike si në vigjilje të Luftërave Ballkanike: 
ringjallja e idesë së testamentit kosovar, diskursi viktimologjik dhe krijimi i përfytyrimit për Jugosllavinë si 
“burg” i popullit serb, theksimi i sulmeve gjithnjë e më agresive, brutale dhe tinzare të separatizmit shqiptar. 
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marrë edhe një imazh më kompleks ideologjik, më kritik mbi shqiptarët, kryesisht 
nëpërmjet gazetave opozitare, të cilat e kanë dekonstruktuar matricën e mitologjisë 
kosovare, patosin e nostalgjisë retrospektive dhe të “kohës së artë” të perandorisë së 
Dushanit. Megjithatë, as tekstet në këto organe të shtypit nuk kanë mundur t’i bëjnë 
ballë “tundimit” të porozitetit zhanror të artikujve periodikë, sepse edhe te Radničke 
novine mund të gjenden shumë artikuj që e relativizojnë kufirin midis informatives-
dokumentares, eseistikes dhe ekzaltimit lirik, apo shkrimit letrar.38 

Duke u nisur nga analiza e pranisë së motiveve dhe narrativave dominante mbi 
shqiptarët (si ushtarë, armiq dhe të “egrit” e Evropës) si dhe e mënyrës së raportimit 
gati përherë negativisht mbi ngjarjet e atëhershme në disa nga organet kryesore të 
shtypit në Serbi, mund të konkludojmë se në rrjedhën kryesore të shtypit serb, nga 
tetori i vitit 1912 deri në prill të vitit 1913, për popullin shqiptar u ndërtua imazhi 
i një hapësire të gjendur jashtë qytetërimit, i një bote të egër dhe të paarritshme, 
në të cilën kurrfarë rregullash kulturore të shteteve evropiane nuk vlejnë dhe ku 
sundojnë vetëm ligji i armës, dhuna dhe krimi, ndërkohë që mentaliteti i popullsisë 
shqiptare përshkruhet nëpërmjet nocioneve të të egrës, shtazarakes, iracionales dhe 
instinktives. Mirëpo, përkundër këtyre përfytyrimeve, kemi gjetur edhe shembuj të 
një kontradiskursi (të lidhur kryesisht me gazetën socialdemokrate Radničke novine), 
i cili insiston në botëkuptimin materialist dhe shoqëror-historik, duke u përpjekur që 
rrethanat bashkëkohore t’i shpjegojë si pasojë e faktorëve të ndryshëm të kulturës, 
gjuhës, gjeografisë, politikës e fesë, e jo me idetë mbi cilësi esencialiste të popullsisë 
shqiptare. Në këtë pikëpamje, imazhi dominant mediatik në Serbi gjatë Luftës së Parë 
Ballkanike iu përgjigj retorikës zyrtare të qeverisë serbe dhe shumë politikanëve të asaj 
kohe, duke i shërbyer legjitimimit të qëllimeve të politikës së jashtme (ekspansioni, 
dalja në det në Shqipëri, kundërshtimi ndaj Shqipërisë së pavarur). Por brenda kësaj 
skene ekzistonin publikime që jo vetëm e kundërshtonin, por edhe në mënyrë kritike 
kërkonin dhe ofronin zgjidhje që do të mund t’i parandalonin konfliktet e ardhshme, 
edhe më tragjike dhe komplekse, midis popujve ballkanikë (sidomos midis serbëve dhe 
shqiptarëve), në fakt zgjidhje që edhe sot, në rrehana historike të ndryshme, duken 
shumëfish të vlefshme dhe të rëndësishme.

38 Për këtë arsye, në vazhdim të hulumtimit të kësaj teme, duhet t’i kushtohet një vëmendje e veçantë profilit 
zhanror të teksteve, meqenëse zhanri – si një hartë mentale dhe kontratë interpretuese me lexuesit – përcak-
ton në një masë të ndjeshme natyrën e të vërtetës, e cila në vitet 1912-1913 u përvetësua nga lexuesit duke 
ndikuar tek qëndrimi i tyre ndaj popullit shqiptar, përjetimi i ngjarjeve si dhe tek krijimi i “dijeve” e bindjeve 
të ndryshme.
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Abstract: 
During the period of the First Balkan War 1912–1913, there was a significant number 
of articles published in Serbian general and literary periodicals, which presented 
various images of the Albanian population, its cultural, social and political irrelevance 
in the context of new territorial division after the end of the First Balkan War. The 
aim of this paper is to describe and analyze these media representations in order to 
determine the level of ideological and thematic coherence among the images, and 
to evaluate the extent to which these images corresponded to the official rhetoric of 
the Serbian government regarding the national aspirations of the Albanians. I will 
attempt to map the most dominant tendencies and narratives in the production of 
stereotypes about the Albanian ethnic, cultural and political identity; also, the paper 
will raise certain questions related to the issue of fictional and documentary aspects 
of articles in Serbian periodicals, and the way these aspects shaped the public opinion. 
The analysis of the articles focuses on a chosen representative sample, taken from 
the most important periodicals of the time in Serbia: Politika, Radničke novine, Srpski 
književni glasnik, Delo, Ilustrovana ratna kronika (Beograd), Ilustrovana ratna kronika 
(Novi Sad).
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