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QËMTIME NGA EPIRI NË DARDANI GJER MË 

SOT NË BREZ TË RI 

nga prof. Sazan GURI 

"E megjithatë, ata janë popuj kryesorë, të lashtë e të rëndësishëm, që çdo 

historian do të dëshironte t’i njihte: historia e tyre do të plotësonte zbrazëti të 

mëdha në historinë e vjetër e të re të Evropës. Por…, ata sot nuk luajnë më ndonjë 

rol të veçantë. Ata janë të nënshtruar, ata janë fatkeq dhe historiani shpesh është 

po aq i padrejtë, sa dhe njeriu i zakonshëm; ai nuk i përfill ata që nuk i ka prirë 

fati".1 

 

VESHJET E EPIRIT, MYZEQESË, LABËRISË E TOSKËRISË - GURRË NGA PELLAZGJIA E LARGËT  

Toskë, labë e myzeqarë në rrjedha mijëvjeçarë 

Libra për myzeqenë dhe myzeqarët, edhe janë shkruajtur në shekullin e kaluar nga jo pak rilindas e 

iluminist apo etnograf e folklorist të shquar shqiptarë, dhe tek tuk na vijnë edhe fraza të goditura për 

karakterin dhe veshjet e tyre nga të huajt (fig. 1), si George Hahn, Edith Durham, Lord Bajroni, etj., por 

libër analitik, filozofik e psikologjik, nuk më ka dalë ndonjëherë në leximet e mia shumëvjeçare për të 

kaluarën e ndritur shqiptare apo myzeqare, që e paskemi sa pranë dhe po aq larg, sa të errët dhe po aq 

të ndriçuar, siç është paraqitur edhe në disa 

studime të studiusit myzeqar Maksim Zarkajt. 2 

Pikërisht, këtë hendek fillon e na i mbushin edhe 

autorë të tjerë, jo thjesht të mbarsur me kronologji 

vlerash të sotme të kombit shqiptar, por më së 

tepërmi të krahinës së Myzeqesë, duke na 

çrrënjosur atë mbrujtje të gatuar dashakeqase apo 

injiorantive të mësuara nga historia, gjuhësia, 

folklori e etnografia, si të trembur, të cunguar dhe 

më keq akoma të shtrembëruara nëpër librat tona 

shkollorë.  

Fig. - 1 K. Tilke, Shqiptare me veshje tradicionale, akuarel i vitit 1922 

                                                             
1 Studime gjermane, Bot. shqip. 1990, Parathënie nga libri "Kërkime në historinë e popujve të Evropës Lindore". J.Tunman, v.1774, 

Leipzig, 
2 Maksim ZARKA, Shpirti në shekuj, v. 2012 
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Të barbarizuar qysh nga dalja në skenë e historisë së klerikëve të popujve të rinj (izraelit, grekë e romak 

- 1500 vjet deri në 780 vjet para krishtit), të rrahur edhe nga sundimi otoman 500 vjeçar që nuk e 

lejonte këtë popull të gërmonte, jo më tepër se 60cm, (vetëm tokën e bukës), sepse siç thoshin vetë ata, 

mund t’i kujtohet këtij kombi historia e lavdishme, apo këtij populli mund t’i sillen ndërment heronjt si 

Priami, Akili,3 Bardhyli, Aleksandri, Piroja, Genti, Teuta, Batoja, Skëndërbeu, Kollokotronët, Boçarët, 

Zenel Gjoleka, por më tepër të tramaksur nga regjimi diktatorial që dogji e flaku në liqenin e Shkodrës 

gjithë librat e bibliotekës së françeskanëve,4 ku flitej për rrjedhat në mijëvjeçarë të historisë së këtij 

kombi, askush nga studiuesit e sotëm nuk kanë guxuar të kalojnë murin e ngritur mbi gjenezën dhe 

vazhdimësinë mijëra vjeçare të myzeqesë dhe myzeqarëve të sotëm, pse jo të epirotëve e thesprotëve apo 

çamëve të sotëm deri te trojanët, (tropojanë), hasianët apo kukësianët e sotëm, të thirrur gegë qysh në 

zanafillën e njeriut parak europian.  

Fig. – 2 Foto krahasimore midis veshjeve të 

supozuara për gratë trojane, gratë e fisit të 

hundzëve të ngelur aty qysh nga koha e 

Aleksandrit të Madh dhe grave të Mirditës. 

Rastësi apo lidhje gjenetike midis tyre. 

Madje, edhe vetë autori i këtij libri, mbasi ka 

lexuar e studiuar, qysh në moshë gjimnazi, 

dyzinë e dyzinë librash të gjetura trashëgim 

në sepetet e shtëpisë mbi këto tematika deri 

në ato të trashëguara nga i ati, (nip i 

Frashniotëve të mëdhenj), e çonte historinë e kësaj treve deri te princërit Muzakajt, dhe emrin myzeqe e 

myzeqar e lidhte cektazi si shumë studius të tjerë me pasardhësit ose me ndjekësit e këtij princi. Po kaq 

i cekët edhe për gegët e epirotët, aq sa çamërit fqinj (Teze Havanë, Beqir e Isuf Baçin) të lagjes 

mangalem në Berat i dinte se ishin grekër të arratisur. Gjithmonë mendoja se historia e mugët, por e 

ndritur e të parëve të kombit tonë, më sakt e të parëve europianë fshihet thethë – thethë, atje në Theth, 

siç ka dhe vetë emrin, ose në Shalë, ose në Shoshë ose në Nikaj Mërturë, por edhe në zemër të Labërisë 

(Kurvelesh, Kuç, Fterë, Himarë), por kurrë mendja nuk më kishte rrokur idenë se edhe myzeqeja apo 

njerëzit myzeqarë të vazhdonin fillin e jetës, apo të zakoneve, apo të kostumeve qysh nga koha e 

formimit të të parëve europianë, pellazg-epiriot-thrakë-ilir-arban-alban-lab apo lalë-fierak-lushnjarë, të 

thirrur sot si myzeqarë. Pikërisht, këtë të ofrojnë studimet e autorëve të mësipërm, ashtu thjesht, duke 

na sjellë jo në pak raste, fjalë për fjalë, atë që të huajt thonë për myzeqenë e myzeqarët, se shpesh 

shqiptarët - thotë Homeri i Shqipërisë, i madhi Fishta - kanë vesh, por vetëm për të dëgjuar të huajin, 

por edhe sepse vetë myzeqarët, si vlerë kanë më shumë të palexueshmen se sa të lexueshmen, si veti 

më shumë heshtjen se sa polemikën dhe si temperament më shumë cicërimën e të treguarit se sa 

zhurmën e të kënduarit. Kësisoj ata kanë bërë që të lënë të lexueshmen nga goja e të tjerëve. 

                                                             
3 Sazan GURI, Mision i shqipes dhe i shqiptarëve, v. 2017, Na duhet një gjegje, pse mbi disa enë antike kundrohet qartazi një l loj 

fustanelle e Akilit, e cila haset thuajse identike edhe sot e kësaj dite në troje shqiptare. (Muzeu i Vatikanit dhe Luvrit).  
4 Elektra Çapaliku, Ex Libris Scodrae, fq. 13, v. 2011 
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Fig. – 3 Veshje e grave të kohës antike të gjetura në Apolloni e Bylis 

që vijnë po aq të pandryshuara deri në kohët e sotme te gratë 

myzeqare. 

Shikoni sa ëmbël vijnë fjalët me këto libra, jo si shumë të tjerë që 

rreken me të gjetur lidhjet dhe moslidhjet e këtij filli mijëravjeçar me 

anë të gjuhës, se kush është popull me të kaluarën më të lashtë në 

Ballkan, që sigurisht i bie edhe në Europë. E lagu se lagu. Të gjithë 

janë të parë, serbët po, grekët po se po, maqedonasit pse jo, bullgarët posi po. Dhe pse?! Se kjo akshën 

fjalë është nxjerrë i pari nga ky popull apo nga ai popull. Hajde gjeje ti sot, kur klerikët e sipërmendur 

në kohën e krizës së papirusit dhe në marrëdhënie lufte me arabët e mesjetës së hershme ç’ngjyrosën 

çdo gjë gjë të shkruajtur shqip apo ilirishte apo epirishte apo pellazgjishte, dhe mbi to shkruajtën 

liturgjitë e popujve që iu erdhi radha për civilizim (hebraishten, helenishten dhe latinishten, 

bizantinishten, e së fundi turqishten). Ndërsa, studiusi Zarka, i vogël në njohjen publike, por i madh në 

metodikën e kapjes së historisë, sikundër Pelika i madh që nuk, me nder fare, ‘pordh.. për shkrimet e 

për gjuhën e shkruajtur e të ruajtur alla klerikshe nga murgjit nëpër sinagoga, kisha katolike apo kisha 

ortodokse, sepse ai u kap në zakonet që ka ruajtur vertikalisht ky komb për 

çdo trevë në përgjithësi, apo për epirotët-çamët, për myzeqenë e myzeqarët, 

për malsinë e madhe e mirditorët, etj., ku shërbeu si mësues i dënuar në 

veçanti, si me plotësu shprehjen e popullit fshat e tabijat.  

Fig. – 4 Pani me fustanellë e me opingat e bujkut. Gurë varri gjetur në 

Smokthinë, Vlorë, Shek.III-IV  i erës sonë 

Ndaj, ç’bënë këta autorë, sa të panjohur dhe po aq të njohur tash e tutje?! As 

më pak e as më shumë se atë që bëri 

Homeri për këngët e kënduara nga rapsodët popullorë për 400 vjet 

rrjesht pas luftës të Trojës, tjetër që ja shtrembëruan klerikët e 

shtetit fqinj, kur e përkthyen atë nga gegënishtja, megjithëse janë 

gjallë, ende sot, po ato këngë në Nikaj-Mërturë të Tropojës, dhe 

jeton ende plaka apo plaku i fundit që këndon përmendësh, duke 

baritur me dele 16,000 vargje për gjashtë orë. Shkoni e gjejeni, ju 

Akademikët e sotëm, por kam frikë se nuk do ju lenë homologët 

tuaj të shtetit fqinj.   

Fig. – 5 Burrë me fustanellë, Gurë i gjetur në Maribor të Sllovenisë, shek.5-të para erës sonë. Kujtojmë se 

në shek.5-të në Slloveni jetonin Ilirët. 

Këto vërtetohen me piktura, me foto apo me profile njerëzish apo me valle apo me kostume popullore 

apo me rite dasmash apo me shenjtërinë e numrave (tre, shtatë, nëntë e dymbëdhjet), gjithçka që ka 

rrjedhur vertikalisht nga mijëvjeçarët e largët, qysh nga koha proto europiane prej 10-12,000 vjetësh, 

kur ende nuk kishin lindur sumerët, asirianët, babilonasit, egjyptianët, izraelitët, grekët, romakët, 

serbët, bullgarët, osmanët apo dhe rilindja europiane e dalë nga shpellat e viteve 1300, kur ende këta të 
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fundit bridhnin me nallane e pikturonin nëpër shpella dhe këtej nga ilirët e myzeqesë dhe epirotët e 

thesprotisë luhej teatër (Bylis, Finiq, Klos, Amantie, Apolloni, Durrës, etj).  

Fig. – 6 Grua e kohëve antike me fustanellë,  

Skulptorë dhe mjeshtër apolloniatë pikturuan dhe gdhendën buste në 

gurë, në terrakota e në reliev, duke pasqyruar traditat e lashta dhe 

shijet artistike të banorëve ilirë të Apollonisë dhe të rrethinave, të cilat 

dhe në kohën e lulëzimit të qytetit i ruanin me fanatizëm. Në një reliev 

(shek.II p.kr) të gjetur në Apolloni, autori ka paraqitur figurën e një 

gruaje të thjeshtë, veshja e së cilës, me tërë hollësitë e saj, është e 

njëjtë me veshjen e sotme të vajzës së Myzeqesë. Në një terakotë (shek. 

II P.kr) është punuar figura e një gruaje me veshje ilire që nuk 

ndryshon nga veshja e myzeqares.  

Sipas enciklopedisë së botës5 mendohej se grekët konsideroheshin të 

shëndetshëm, me trup të gjerë të rregullt e më të bukur në botë. Një 

arsye, pse ata i urrenin persët dhe barbarët ishte se ata vishnin shumë 

rroba. Gjatë garave, atletët Grek konkurronin të zhveshur, dhe në Spartë gjithashtu vajzat vraponin dhe 

luftonin të zhveshura. Në interpretimin tonë s’kanë faj të shketët gjuhëtarë e historianë të enciklopedisë 

për aq kohë sa nuk njohin veshjen bazë parake europiane, që Zoti apo natyra e ruajti në malet e 

labërisë, të thesprotisë, të dukagjinit, të malësisë së madhe, në bjeshkët e namuna, e kudo në katundet 

shqiptare. Le ti marrim me radhë. Ndaj dhe të vijnë në mendje fakte sesi shqiptari udhëtoi në historinë 

mijëra vjeçare me fustanellë, dhe jo me poture të halldup shallvaregjerit, pavarsisht se dashakeqasit 

tanë të jashtëm, por më shumë injorantët tanë të brendshëm duan të na i ngjeshin si veshje kombëtare. 

Dhe fakt më kuptim plotë është ajo e kopertinës së një etnografi të 

madh bullgar, kur të gjitha kombet e tjerë, diku nga fundi apo 

fillimi i shekullit të kaluar i paraqet me poture, dhe vetëm 

shqiptarin e nxjerr burrë parie apo aristokrati me fustanellë.  

 

Fig. - 7 Kopertina e librit, e etnografit me famë botërore, që qysh në 

ballinë, diferencon kombet dhe karakterin e tyre në bazë të veshjeve. 

Shikoni se si kombet e tjerë (Hungarezët, Rumelianët ose grekët, 

Serbët, Bullgarët, etj.), megjithëse të çliruar nga zgjedha turke janë 

të pushtura nga kultura e saj, ndërsa shqiptari i pushtuar nga turqit, 

por i cliruar nga ndikimi kulturor i tyre.  

Doni më tepër se kaq, ju albanalogët e vjetër e të rinj apo ia ka 

futur kot ky etnograf i madh bullgar,6 se po të ishte shqiptar edhe 

nuk do të besohej. Mirëpo, kjo fustanellë na paskësh qenë edhe 

                                                             
5 The Reader’s Digest Association, The last two milion years,  fq. 18,  v. 1973  
6 Sipas Maksim Zarkaj, Shpirti në shekuj, Fier, v.2012 
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veshje nëpër bazorelieve, qysh në agimet e historisë njerëzore. Por, e paskësh edhe populli grek do thonë 

disa. E ka e ka, por ai e mori mbas revolucionit të shqiptarëve, ku komandantët e mbanin për luftë, për 

marshim, për hieshi, për fisnikëri, sepse ishin arvanitas dhe pasardhës të pellazgëve. Dhe kur fituan të 

drejtën e qeverisjes së parlamentit, grekët e pranuan këtë veshje si veshje palikaris, megjithëse e 

shkurtuan për faqe të zezë që të ishte pak më ndryshe prej atyre që ja u morën, që bën sikur kanë 

veshur brekë dhe jo fustanellë.  

Fig.  -  8  T. Valerio, Çift shqiptar, gravurë e vitit 1875 

Pra, edhe i madhi Zot nuk i ndihmoi në këtë grabitje, dhe i bëri të 

gabojnë. Madje, vodhën edhe hapin që ushtarët shqiptarë imitonin 

komandantët arvanitas, dhe ata e kthyen në hap ushtarësh para 

parlamentit që ne shohim sot. E çfarë ishin këto?! Tipikisht hap e 

fustanellë epirote çame, toske dhe pothuajse pa ndryshime fare, edhe 

myzeqare që zbulon autori. Karakterin antik dhe ilir të fustanellës e ka 

pohuar edhe albanologu i shquar Nopça.7 Përpos kësaj, ka mendime, 

se dhe veshja e ushtarit romak e ka origjinën tek fustanella shqiptare, 

kur dihet se ushtritë romake për 350 vjetët e para ishin ushtri me bazë 

etruske apo toskane që mbanin gjuhë e veshje njësoj, si ata prej nga kishin ardhur (toskët apo çamët e 

Epirit). Gjithashtu dihet se edhe pas rënies së perandorisë ilire më 168 para krishtit, mijëra trupa ilire 

formonin legjionet romake, shto këtu dhe mjaft perandorë, ku fustanella ilire i jepte prakticitet luftëtarit 

romak.8  

Edhe Bonaparti urdhëroi që kostumet e gardës albaneze të jenë lehtësisht të dallueshëm, dhe forcave 

ilirike t’u vendosej në uniformë “një çerdhe dallëndyshe me xhufka në sup të xhaketave blu, siç e kishte 

ushtria franceze, por me ngjyrë të kuqe të ndezur në qafë dhe në kapakun e mëngës së xhaketës si në 

pjesën e kërcinjve. “Komçat e xhaketës së uniformës së forcave të regjimentit ilirik ishin me mbishkrim 

“Empire francais” (perandoria franceze) të rrethuar me një shkrim “Regiment d’Illyre” (regjimenti ilirik). 

Luftëtarët e forcave të shtatë ishujve jonikë dhe të regjimentit shqiptar mbanin veshur kostumet e tyre 

të stilit shqiptar. Kostumi e kish origjinën nga veshjet popullore të krahinave të Shqipërisë Jugore dhe 

atyre që banohen nga Arvanitas, në Greqinë Veriore; një këmishë e bardhë arvanitase, një brez i gjerë 

mesi, një kapotë pa mëngë të kuqe dhe kilota blu, me çorape të gjata ose kallce në formë gjunjakësh, 

                                                             
7 Franc NOPÇA, Fiset e malësisë së shqipërisë veriore dhe e drejta zakonore e tyre, v. 2013 
8 A. Stipçeviq, Ilirët, Prishtinë l967, fq. 74), A thua është e mundshme  që romakët pas pushtimit të tokave ilire në Ballkan, të kenë 

pranuar diçka nga veshjet popullore të ilirëve të asaj kohe? Indicje të këtilla kemi. Bie fjala, në periudhën e sundimit  romak, një lloj 

këmishe ilire ishte bërë pjesë kryesore e veshjes së tyre popullore. Këtë këmishë disa autorë e identifikojnë me këmishën romake të 

quajtur dalmatica (dalmatike). Këtë këmishë romakët e morën nga ilirët e fisit Dalmat për çka dëshmon edhe emri i saj dhe hyri në 

përdorim në liturgjinë kishtare të krishterë  Në kishë, kjo u ruajt deri më sot, kurse në popull jo, u hoq nga përdorimi aktiv. (Kadri Halimi, 

Zeja e qeleshepunuesve në Kosovë, në vep. STUDIME ETNOLOGJIKE, Prishtinë 2Oll, f. 2o6, 2o7). Edhe fustanella ka ngjashmëri me 

veshjet që mbaheshin prej ushtarëve romak. Lidhur me këtë dukuri vlen të theksojmë se sipas kujtesës së Demush Hazirit nga fshati 

Zhegër, në fillim të shekullit XX, në Karadak është mbajtur edhe fustanella, të cilën e ka bartur edhe Idriz Seferi-Kreshniku i Karadakut. Këtë 

e dëshmojnë edhe vetë fjalët e Idri Seferit kur thotë: “Kur jemi kon kaçakë, i kemi pas kta fistanat me kinla” (M. Halimi, E folmja e 

Karadakut, Prishtinë 2OO8, f32). 
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këpucë të lehta lëkurë (prej rretre me rripa të trashë) një tallagane me lëkurë leshi të papërpunuar që 

shërben si kapotë dhe si fletë çadre; me kësulë të kuqe me një xhufkë të gjatë e të derdhur flokësh kali 

të zeza, ose me një kapë të vogël me ose pa një çallmë në krye. Bie në sy koka e rruar dhe një pjesë e 

lëkurës së kokës me flokë shumë të gjatë. Armatimi i tij përbëhet nga pisqolla, thika (jatagan) model 

kretas dhe një pushkë e gjatë me strall. 

Po pse fustanella na qenkërka tipike shqiptare. Edhe autorja Ami Bué nuk 

përton të sjellë në vëmendje përshkrime në zë të asaj kohe, si në vëllimin e 

dytë, “Turqia Europiane”, (Paris 1843) dhe e quan kostum shqiptar për 

burra, atë që përbëhet nga:  

“këmisha e shkurtër, të mbathurat, fustanella, kalcet, jeleku e xhamadani, 

dollama, flokata, fesi e opingat”.9 

Fig. – 9 Shtatorja e Çerçiz Topullit me fustanellë, pikërisht me atë veshje të 

ardhur nga të parët e tij qysh prej mijra vjetësh. 

Krejt pavarur nga ky përshkrim, një autore tjetër si Edit Durhami rrëfen nga 

takimet direkte me popullin e myzeqesë se:  

burrat e kësaj zone ishin të gjatë, veshur me fustanella të bardha që të merrnin sytë, me tirq blu të errët, 

me xhamadanë të kuqërremtë, me dy radhë qostëkësh argjendi të kryqëzuar në gjoks, dhe me mëngore të 

bardha të qëndisura me gajtanë të zinj.10 

Kësisoj, fustanella e toskëve apo e çamëve apo myzeqare ka pas qenë, 

historikisht, shpirti dhe bukuria e valles jugore.  

Fig. – 10 Poeti Naim Frashëri, viti 1870 

A mund të kërcehet vallja e Osman Takës e quajtur “Çamike” ose 

¨Arvanitikoja¨ pa fustanellë? Po monumenti “Luftëtari Kombëtar” në Korçë si 

do të dukej pa fustanellën që i “veshi” i madhi Odise Paskali? Jo rastësisht, 

veshjet apo kostumet e gurrës popullore të ardhur nga shekujt si tipikisht 

alla shqiptare mbaheshin si për mburrje nga burra zemani, nga burrat e 

kombit, nga mentorë e vjershëtarë si Naim Frashëri , Mihal Grameno e shumë të tjerë. 

FUSTANELLA SHQIPTARE E BURRAVE  

Viktor Berardi te M. Frasheri, ka thënë plot frymëzim dhe me shumë arsye: “Bullgarët janë të shëmtuar 

dhe të zymtë...Kostumet e tyre, pa hire e pa lezet, janë qëndisur në mënyrë të trishtuar me ngjyrë të 

gjelbër të errët dhe të zezë. Sa i bukur duket pranë tyre, shqiptari me veshje të kuqe, tek vjen para nesh 

madhështor mbi kalin e vet, pushkën vendosur anash shalës, me një pamje prej fitimtari dhe me ecje 

prej zotnije. Fustanella shqiptare e burrave që zbret deri në gju, me brezin e lidhur në mes dhe me 

                                                             
9 Ami Bue,  Turqia Europiane, Vëll. i dytë, Paris v. 1843 
10 Edit Durham, Brenga e Ballkanit, v. 2014 
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tamburxhiun që aq bukur i këndon Bajroni, mund të shihet më rrallë tani, pasi njerëzit edhe këtu e 

gjejnë më të lirë dhe më të lehtë të vishen me stofra të sjella nga Evropa Perëndimore. Kostumet e tyre 

janë nga gjërat më interesante që mund të shohë njeriu e që janë ende në përdorim. Ato të burrave 

përbëhen prej zhguni të bërë me punë dore, në dukje të puthitura pas trupit, meformë mesjetare, të 

zbukuruara me gajtana të zinj, me jelekë të hapur, me shoka të qendisura që lidhen në mënyrë të 

përdredhur zig-zake, me një lloj xhoke të zezë pa mëngë të bërë prel leshi, me një jakë të dytë të rrafshët 

dhe me kokën e mbuluar me qeleshe të bardhë. Xhoka e zezë vishet në kujtim të Gjergj Kastriotit ose 

Skërnderbeut. 

Burrat përdorin, gjithashtu, një shokë zbukuruese me të cilën mbështjellin mesin e trupit. Ja, atje 

matanë është një burrë, i cili sjell rreth vetes një spirale me vija ngjyra-ngjyra që shkon deri në tokë; 

njëri cep i saj është larg tij, ndërsa tjetri është fiksuar në brez. Duke parë këtë skenë, njeriut i duket se 

sheh përdredhjen magjepsëse të trupit të Mbretit të Pythnos. Por, sapo, 

afrohet zbulon se s’është gjë tjetër, veçse një malësor shqiptar i veriut, i 

cili përpiqet të ngjeshë shokën e tij 15 këmbëshe të gjatë. 

Fig. - 11 G. Vuilier, Arbëreshë me kostumin e nuses, 1894, ku zor se gjen 

kostume kaq të kompletuara sa këto, ku shkrihet tradita, me pasurinë 

shpirtërore dhe me pasurinë mjeshtrore. 

Xhamadani prej leshi të bardhë 

Rrobat e bukura kombëtare të shqiptarëve vishen në raste festash, kur 

burrat vijnë me tirq të bardhë të ngjeshur pas trupit, me zhokë e 

xhamadan të bërë prej leshi të bardhë, opinga me xhufka dhe me kapuçë 

të bardhë dhe të kuq, dhe, zakonisht, sidomos në kohë me shi, me gunën 

të bërë prej postiqe dashi, shpeshherë të zezë. Qeleshja vihet, sidomos, në rastet kur ajo simblizon 

racën dhe kombin shqiptar. Kohët e fundit, në Muzeun e Kombeve në Washington DC, përkrah 

trashëgimisë më të mrekullueshme të njerëzimit, është ekspozuar edhe një jelek shqiptar. Për këtë jelek 

në muze është shkruar si më poshtë:  

Në Shqipëri, jeleku është një rrobë që e veshin edhe burrat edhe gratë. Ai është pjesë e kostumit 

tradicional të përbërë prej këmishës, tirqve dhe shokës. Ky jelek përbëhet prej kadifeje të përshkuar nga 

fije mëndafshi me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë. Ai është i tëri i mbuluar me fije të thurura prej ari. Thurjet 

bëhen prej fijesh ari të gjata, të ndërthurura edhe me mëndafsh. Për shkak të vlerës së saj dhe të 

trashësisë që e karakterizon, kjo thurje i ngjitet vetëm pjesës së sipërme të jelekut, pa kaluar në anën e 

kundërt të tij. Ajo shtrihet në anën e qëndisur me tegela mëndafshi që përshkojnë stofin. 

Në Malësinë e Veriut çdo fis, bile çdo luginë dhe çdo fshat, kishte veshje të veta të cilat ishin të 

dukshme për popullatën në përgjithësi. Veshjet popullore tregonin jo vetëm përkatësinë fisnore dhe 

fetare, por edhe – për femrat në shumë raste – nëse gruaja në fjalë ishte e martuar apo jo. 

Gjubleta 
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E tërë kultura pellazge është e lidhur ngushtë me shpezët, duke u nisur nga priftëreshat, ritualet, 

emrat, veshja. Gjithkund në plan të parë vërehet imitimi i shpezëve dhe krahasimi me to. Edhe sot, 

priftëreshat katolike mbajnë veshje që imiton dukjen e laraskave. Gjubleta e grave shqiptare është e 

qepur në atë mënyrë që kontura e femrës në profil të duket sa më identike me patat, shotat apo ndonjë 

shpez tjetër të familjes së tyre. Ato janë të shkurtëra qëllimisht, aq sa të përfitojnë proporcionet e 

këmbëve të shotës. Ecja e grave që veshin gjubletën, e cila tundet butësisht para-mbrapa, të krijon 

përshtypjen se ato nuk ecin, por notojnë. E tërë eleganca dhe bukuria e tyre matet me shotën.11  

Fig. – 12 Gjubleta, një nga veshjet më karakteristike dhe më tipike e grave shqipëtare, e ardhur nga 

abisalet para historike qysh 2000 vjet para krishtit, bash me kulturën e kretës dhe të mikenës,12 ku 

kelmendasit (njerëzit me mend) e ikur morrën me vete edhe këtë mjeshtri veshje, që më tepër i ngjet një 

vepër arti se sa thjesht një nevoje për veshje.   

Mendohet se gjubleta është bërë e mbajtur edhe në disa zona tutje nga Irani, por zonë që mos ta ketë 

lëshuar nga dora qysh 4000 vjet është vetëm shqipëria, dhe veçanërisht zona e Malësisë së madhe.13 

Megjithëse edhe këtu rrezikoi të humbte për pak, kur gjatë kohës së diktaturës u la pas dore festa e 

logut të bjeshkëve dhw veshjet popullore. Aq sa kur u rihapën këto festa diku nga vitet 90, u hapën 

sepetet dhe dolën gjubletat e para. Por duheshin të tjera dhe askush nuk dinte të thurte. U desh që të 

sillej një 89 vjeçare nga amerika që dinte të thurte gjubletën dhe sot, unë e bare, kemi në dorë diturinë 

e të parëve. 

                                                             
11 Sazan GURI, Misioni i shqipes djhe i shqiptarëve, v. 2017, - Jo rastësisht, Homeri te Odisa e vesh Mretëreshën e Itakës, gruan e 

Laertit (t’Lartit) apo mëmën e Odises (njeriun e udhëve) me emrin Penelop-pen e lyp, dhe i vë për zanat atë më karakteristikun e të 

parëve të saj, pikërisht mjetin avlimend, që lypte pe derisa të vinte i biri dhe mos t’iu jepesh mbretërve të huaj grekë që i kërkonin 

dorën orë e cast. Jo rastësisht, gratë e malësisë së madhe dhe kudo në shqipërinë e sotme thurin penë, duke ecur dhe duke mbajtur 

një fëmijë ose një tog me dru në shpinë, dhe njëherësh një shtamë në kokë. Aq sa tregojnë se një grua malësore, duke çuar qymyr në 

Shkodër lindi rrugës, por qymyrin nuk e la pa shitur, dhe u kthye në fshat me bebe në kurriz, me shtamë në kokë që bleu dhe me një 

bluze të thurur leshi. 
12 Sazan GURI, Misioni i shqipes dhe i shqiptarëve, Mikena të dëften për një komb sa bujar e mikpritës, që jo vetëm të kujton sjelljet e 

sotme tipike shqiptare, por edhe epitetin ky komb e ka marr për shkak të karakterit mikpritës-Mik-ena. Mos u çudini se emrat e 

kombeve asokohe, ashtu jepeshin. Edhe Kreta të dëften për një lloj kombi me karakter të fortë, që kur thonë me dhjetra studius 

etnograf e albanalog, se çka një lidhje midis malësorëve të skocisë, atyre të shqiptarëve gegë dhe atyre në Kretë. Nga ana tjetër, 

Kreta përbën majën apo kokën e trevës që kanë banuar qysh në fillimet e veta paraeuropianët apo pellazgët, duke filluar nga paraleli 

një, Nishi sot (njëshi) deri në paralelin e shtatë në krye ose Kre, pra Kretë, sepse kjo ka qenë gjerësia gjeografike e banimit të 

pellazgëve për mijëra vjet. Dhe paraleli i tetë është ai deri në Tebë të Egjyptit.  
13Studiuse etnografe prof. Afërdita ZENELI, Jo rastësisht, kostumet popullore, si fustanella dhe xhubleta e famshme janë thurur, 

pikërisht, në të paktën, 4000 vjet më parë. 
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Fig. – 13 Foto krahasimore të pamjeve të ardhura prej një mozaiku që tregon ‘mis-et’ e kohës së kulturës 

Krete 2000 vjet para Krishtit me ato kulturës së Malësisë së madhe 2000 vjet pas Krishtit. Nuk është 

rastësi modeli ‘mot-à-mot’ i flokëve, me të njëjtin numër bigutinash (dredhjesh), deri në cullufen mbi ballë, 

me të të njëjtin xhubletë, por mbi të gjitha me të njëjtën formë të fytyrës, përfshirë hundën shkabë. 

Por me që jemi te të përbashktat midis popullit të Kretës dhe atyre Geg, ka edhe të tjera ndër zakonet e 

shumta që tregohen si tipare ‘toidho’ të këtyre dy popujve, siç është tradita e të qarit vaj pas 

vdekjes......14 

U grumbulluan të afërmit e të vdekurit dhe mbasi e rrethuan atë, filluan të qanin, burrat duke qëndruar në 

këmbë, gratë të ulura. Një pjesë fillonin kujën, pjesa tjetër e pasonin, pikërisht si bënin kretasit në 

martesat e heronjve dhe në festat e perëndive. Ky veprim mbeti edhe te ne, sepse pikërisht kështu 

këndojnë kur hedhin valle kretasit e kretaset.15 

Guna me rrëke - kolona vertebrale e anatomisë njerëzore 

Për vertetësinë e autenticitetit të myzeqesë dhe të myzeqarëve qysh para hënës në këto troje, nuk 

përtojmë së sjelluri shembuj përsëri, por kësaj radhe me një tjetër perlë të veshjes së vajzës myzeqare 

“Guna me rrëke”, duke na e prezantuar si një karakter i qartë etnik myzeqar dhe shqiptar. “Guna me 

Rrëke” është unike në Ballkan dhe në Europë.16 Është po aq e vjetër sa edhe banorët e trevës së 

Myzeqesë (do ta shpjegojmë më poshtë pse-në). Guna me rrëke vishej në ditë të kremtesh fetare dhe në 

dasma. Ajo simbolizon Shtyllën e Genit me 17 vertebra,  me 12 toracica dhe 5 lombare, çka përfaqëson 

kështu kolonën vertebrale të anatomisë njerëzore. Me dy fashat e bardha të të dy anëve të hapura të 

gunës, përpara, që kthehen në kryq pas lidhjes në mes të gjalmës ose brezit, ajo simbolizon edhe një 

                                                             
14 Rrethimo – qytet në Kretë të Greqisë, qytet port pa aviacion dhe me mure rrethues, për të cilën ka marrë edhe këtë emër. Emër që 

ka ngel sot si në agimet e veta, sepse historikisht Kreta është banuar kryesisht prej shqiptarëve, aq sa po të shikoni zakonet e këtij 

populli vëren se ngjajnë me ato të krahinës gege, duke filluar me gjakmarrjen, fustanellën, xhubletën, vallen, mënyrën e të pirit, 

sjelljen ndaj motrës, gruas, etj. 
15 Mihal APOSTOLI, Dëshmi për vajtimin e të vdekurve me këngë në afërsi të Shkodrës, v. 1467, sipas Dhimitër Shuteriqit    fq. 76 te 

libri Tekstet Shqipe dhe Dorëshkrimi i Shqipes. 
16 Maksim Zarka, Shpirti myzeqar, fq.109 , v. 2012 
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shtyllë tjetër, atë të besimit. Por, simbolikat e saj nuk kanë të sosur, si p.sh., 

numri  i 12-të,  i cili shfaqet tek numri i vijave të  pjerrta tek “Guna me rrëke”, 

na përcjell numrin e 12-të perëndive pagane pellazge apo 12-të apostujt që 

rrethojnë krishtin apo 12-të muajt e vitit dhe shenjat e zodiakut, përmes të 

cilave kalon dielli.17  

Fig. – 14 Guna me rrëke, perla e veshjes së vajzës myzeqare, e prezantuar si 

një karakter i qartë etnik myzeqar dhe shqiptar, madje unike në Ballkan dhe në 

Europë. 

Shikoni se çndodh edhe sot në kohët moderne. Sot, flamuri i BE12 ka 12-yje në 

formë rrethi. (pse nuk e bënë 15 apo 25 apo për aq shtete sa futen e bëjnë pjesë në të?). Pjesa fundore e 

kësaj gunës që është me trekëndësha mban numrin 13-të. Ky numër plotëson ekuacionin e 12 

perëndive pellazge & zeusi = 13, ose 12 apostujt & krishti = 13 ose e quajtur ndryshe simboli i 

trekëndëshit, që zbukuron pjesën fundore të saj, çka tregon fuqi, rritje shpirtërore dhe lëvizje të 

vazhdueshme. Nga ana tjetër, trekëndëshi është syri i Horusit tek maja e piramidës së zjarrit në Egjypt. 

Simbole këto që i përkasin kohës 3500-vjet para Krishtit. Vonë vonë, me lindjen e krishtërimit, 

trekëndëshi u mor prap si simbol i gatshëm dhe u bë simbol mbrojtës apo shenjë e perëndisë që shpreh 

unitetin e trinitetit të shenjtë, ati, biri & shpirti i shenjtë. Skeptikët, studentët e edukuar keq, 

akademikët që i dinë, por që më parë iu duhet të marrin leje nga përtej kufijve, ende mund të thonë se 

është rastësi?!. Jo dhe jo, i dashur skeptik, student dhe akademik, sepse paraku pellazg, pas ciklit të 

fundit akullnajor 18,000 vjet para, pas përmbytjes së madhe gjatë ngrohjes së at’hershme globale 

12,000 vjet para dhe pas hirit të madh vullkanik, po në këto kohëra iu drejtua studimeve astronomike 

për të shpjeguar dukuritë e tokës, si të lidhura pazgjidhshmërisht me pozicionet tokë, hënë, diell e yje të 

tjerë, jo vetëm, por iu drejtua edhe studimeve të botës së kafshëve për të nxjerrë ligjet biologjike dhe i 

përjetësoi ato në pllaka qeramike apo argjilore, në veshje, në rapsodi, në mënyrë që çfarëdo që të ndodh 

më pas nga xhelozia me popujt e rinj që normalisht do të kërkonin të delnin më të mëdhenj se mësuesit 

e tyre, ato të mos shuheshin si shkrimet pellazge nëpër letra e lëkur dhie, ose të prisheshin me acid siç 

bëjnë sot në varret ilire e as me çekiç siç bëjnë sot në vendet përreth.  

Dhe jo vetëm kaq. Zoti për ata që besojnë ose mëma natyrë për ata që nuk besojnë ngarkoi dy popuj me 

mision kozmik, atë pellazg – epiriot - ilir – arban - shqiptar - myzeqar tëhu Shkumbinit, pukian e 

mirditor, hasian e kuksian, tropojan e shkodran tej Drinit, që të ruajë zakonet e kulturën parake e 

pagane, dhe atë izraelit që të ruajë kulturën e zakonet e reja e të sotme. Këtë kanë bërë çamët me 

fustanellën me 152 kinda apo myzeqarët me gunën me rrëke apo malësorët me xhamadanin me vija, e 

me shumë të tjera si këto. Ndaj është edhe plotësisht e besueshme që guna me rrëke shpreh 

autenticitet, vazhdimësi dhe kohezion të lidhjes mijëravjeçare të myzeqarëve në myzeqenë e tyre, sepse 

                                                             
17 Maksim Zarka, Shpirti myzeqar, fq. 131, v. 2012 
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pyetja është fare e thjesht, pse nuk e ka gins tjetër në Ballkan këtë perlë, e aq më pak në Europë, ku 

epoka e hekurit i erdhi në mes të mijëvjeçarit të dytë.18 

Fustanella - perla e veshjes së vajzës shqiptare 

Lordi Bajron ngeli kaq i gëzuar dhe i lumtur në takimet me shqiptarët, sa që i shkruante nënës së tij se 

do të blinte një kostum shqiptar dhe do ta vishte, dhe fatkeqësisht, kjo veshje u përvetësua nga grekërit 

dhe njihet sot si kostumi kombëtar grek (!?) Pra, le të kujtojmë se fustanella shqiptare, përkatësisht 

suliote, u dekretua si kostum kombëtar grek menjëherë pas revolucionit të 1821-shit dhe pikërisht 

ngaqë epiri ishte pellazg dhe jo helen, ashtu siç ishin arvanitas, pra stërnipër të pellazgëve, thuajse të 

gjitha figurat luftëtare të atij revolucioni.  

Fig. – 15 Në tjetër veshje perlë e gurrës popullore shqiptare, kësaj rradhe e 

ardhur si fustanellë, tipike e kohës dhe kulturës së kretës e mikeniane, po aq e 

përdorur dhe në veshjet popullore të suliotëve, të epirit deri në veshjet e 

malësoreve gra të dukagjnit e të malësisë së madhe, që së bashku me 

xhubletën, me gërshetat, me kurorën mbi kokë të grave na sugjerojnë lidhjet 

gjenetike të këtyre popujve me kulturat përkatëse. Rastësi apo lidhje organike. A 

nuk përbëjnë këto rast, të paktën për studime në nivel doktorature!? 

Si të tilla, pra me një bukuri marramendëse, sikundër janë kaq të 

shumëllojshme dhe kaq mahnitëse edhe sot, Lord Bajroni i tipizonte shqiptarët 

se:  

Ata me kostumet e tyre bëjnë një peisazh nga më të mrekullueshmit në botë… Shqiptarët janë raca 

njerëzore më e bukur që ekziston, trima më të fortë se kështjellat e tyre”. 

Për dy nipërit e Ali Pashë Tepelenës, ka thënë:  

“Janë krijesat më të bukura që më ka zënë syri… 

Këtu sidomos do përmendur fakti që ka vënë re F. Nopça, që; 

xhubleta e grave të Kelmendit e të Malësisë së Madhe në Shqipërinë 

veriore, me një anë i përgjigjet krejt petkut grarisht të Mikenës, më anë 

tjetër na del edhe në veshjen e Artemidës nëpër monedhat ilire. 

Por, ajo që të ngelet në mendje është fakti pse në Shqipëri gjenden 

pothuajse të gjitha kostumet që përdoren në Ballkan, me ngjyrat 

                                                             
18 Sazan GURI, Misioni i shqipes dhe i shqiptarëve, v.2017, - Jo rastësisht, fjala apo termi apo koncepti ‘thur’ është me zanafillë të 

gjuhës së vjetër shqipe, në referencë të një artikulli nga një studius i huaj, që i kushtohet fjalëve të vjetra apo parake shqipe dhe/ose 

europiane. 
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karakteristike si e bardha e kombinuar me të zezën tek burrat dhe e bardha me të kuqen te gratë.  

Fig. – 16 Shqiptare me veshje kombëtare, kartoline Ruse e viteve ’50  

Këtë karakteristikë të ngjyrave e përshkruan etnologu Harberlandt duke ia veshur gjithë hapësirës së 

madhe etnike të popullsive pellazge të Parahistorisë Evropiane. Ja pse sot, disa veshje të veriut të 

Shqipërisë ngatërrohen me ato të mbajtura nga gratë e Etrurisë, Kretës ose Mikenës, ku shembulli më 

mbresëlënës është xhubleta, lloj kostumi me jelek të shkurtër, përparëse dhe një fund në formë koshi. 

Fundi ishte i zbukuruar me kordele dhe copa zhguni.  

Një tjetër kostum me zanafillë thrako-ilire gjendet në Shpat, Mirditë, Dardhë, Mat, Zerqan ose 

Çermenikë. Veshja e grave në Kretën para helene ku banohej nga pellazgët, dhe në mijëvjeçarin e III dhe 

II p.k njohu qytetërimin më të lartë në pellgun e Egjeut është një (e njëjtë) me veshjen e Malësisë së 

Shkodrës. Në Mikenë, që përpara helenëve banohej nga pellazgët, është gjetur një enë mbi të cilën ishte 

vizatuar një njeri. Autorë të njohur shënojnë: “Në këtë vizatim nuk gjendet trajta e rregullt klasike 

greke... Mbulesa e kokës është si kësulë katrore, si ajo që mbajnë sot shqiptarët e Epirit”.  

Veshja më e spikatur e jugut është fustanella e famshme që vishej nga epirotët. Është fjala për një lloj 

fundi burrash me rrudha dhe i kollarisur, shoqëruar me brein dhe pantallonat deri tek gjunjët. Një 

shembull i braies (tirq ilir) ndodhej edhe në Gali. Mirëpo, kjo veshje, çuditërisht gjendet edhe në Skoci (i 

famshmi kilt).19 Brekushet janë pantallona prej leshi ose pambuku, shumë më të fryra se tirqit. Në të 

vërtetë, kostumet, disa rite dhe zakone, si dhe mbetjet gjuhësore të Malësorëve galo-skocezë 

(Highlanders) gjenden në Shqipëri.20 

   Fig. – 17 Çift shqiptarësh, foto e shek.XIX 

Veshjet popullore shqiptare si koleksion kartolinash 

Gjatë tre dhjetëvjeçarëve të parë të shekullit të njëzetë fotografitë e 

veshjeve popullore u shndërruan në kartolina. 21  Robert Elsien e ka 

mrekulluar bota e fotografisë së hershme shqiptare. Fotografia e hershme 

nga Shqipëria dhe Ballkani, i cili përfshin fotografitë e para të bëra në 

Shqipëri (pesëdhjetë fotografi të fotografit vjenez Jozef Székely nga viti 

1863), dhe koleksionet e baronit Franc Nopça, të Bajazid Elmaz Dodës, të 

albanologut austriak Maksimilian Lamberc (1882-1963), dhe të 

ushtarakëve të misionit ushtarak holandez të viteve 1913-1914.  

                                                             
19 Sazan GURI, Misioni i shqipes dhe i shqiptarëve, v. 2017 - Një malësor shqiptar d.m.th një ilir i pa përzjere, dukagjinas, mirditor, 

himariot, nuk dallohet nga një skocez apo irlandes i pa përzier, ku mënyra e veshjes së këtyre malësorëve, fustanet e burrave, kapelet 

me xhufkë ose qylafet me antenë, në të dy anët, atje e këtu, tregojnë shumë fakte.  
20 Sazan GURI, Misioni i shqipes dhe i shqiptarëve, v. 2017 - Se ç’kanë Skocezët me Gegët e Shqipërisë?! Me qyteza të vendosura në 

krye të kodrave. Edhe ndjesia e humorit të popullit anglez sot, e huazuar nga të parët e tyre kelt, seç ka që ngjet me atë të popullit 

Shkodran. Normandët, si vazhduesit e Keltëve kanë pasur zakonin si në bjeshkët dhe bregun e Drinit, që plaku lihej në mal ose pranë 

lumit dhe Qeni që e ruante tre ditë nga korbi.  
21 Center for Albanian Studies në Londër. 
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Përfundim paraprak 

Pellazgjët me zakonet, muzikën, veshjen dhe veçanërisht me gjuhën e tyre shqipe, i kanë qëndruar 

kohës në tokat e tyre.  

NGJYRAT E VESHJEVE - SIMBOLIKA TË ZJARRIT, UJIT, TOKËS, METALIT DHE DRURIT 

Jo rrallë, autorë shqiptarë (Dh. Pelika, Maks Zarkaj, etj.), si dhe autorë të 

huaj (G. Hahn, E. Durham, Bajron, Roze Lane, etj.)  përshkruajnë veshjet 

e shqiptarëve si të stisura bashkë me lindjen e njeriut parak europian, në 

të cilat zinte vend natyra e sajdisur në to duke filluar qysh me ngjyrat. 

Ngjyra për parakët europianë dhe njëherësh për ata tanë është menduar 

si për të zhvendosur energjinë e natyrës në mjedisin e tyre. Çdo ngjyrë 

ishte shprehia e një prej pesë elementeve me të cilat mbruhej njeriu 

at’hershëm si:  

Fig.- 18 Ja sesi veshja harmonike shqiptare burrëron lord Bajronin 

Portreti i Lordit Byron, pikturuar nga Thomas Philips dhe kostumi 

autentik i dhuruar poetit Byron nga Ali Pashë Tepelena. 

Zjarri, Toka, Metali, Uji dhe Druri 

Kjo guidë e ngjyrave i ndihte ata të zgjidhnin ngjyrat më të mira për të krijuar një veshje harmonike. I 

zgjidhnin ato duke u bazuar në energjinë për të cilën kishin nevojë të sillnin në mjedisin e tyre.  

Jo rastësisht, në veshjet shqiptare mbizotërojnë ngjyrat e kuqe, e bardhë, e zeza, floriri, duke 

dashur se me secilën prej tyre ai populli pellazg të respektonte simbolikën e atyre prej nga merrte jetë, 

si p.sh: 

 me ngjyrën e kuqe dhe me brezat e verdhë të fortë ai personifikonte    

             Zjarrin, si pasion dhe energji e lartë të të cilit merrte.  

 Ngjyra e florinjtë simbolizonte ngjyrën e rrezes së artë të 

diellit. 

 

Fig. – 19 Veshje tipike toske, ku mbizotëron e kuqja, e bardha dhe 

floriri, duke na simbolizuar energjinë kozmike që zbrisnin në tokë.  

Me lindjen e krishtërimit, ngjyra e kuqe simbolizonte gjakun e 

Krishtit, për romantikët dashurinë, dhe për laikët, simbolizonte 

gjakun e të rënëve për pavarësi, liri e çlirim shoqëror. Jo më kot, 

siç thotë M. Zarka te libri Shpirti Myzeqar,22  

                                                             
22 Maksim Zarka, Shpirti në shekuj, fq 111, v. 2012 
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te varrezat e dëshmorëve mbillen ose çohen lule me ngjyrë të kuqe: si trëndafila, lule-kuqe e karajfila të 

kuq, si dhe kurorave u vishen dekore me shirita të kuq. 

Komunizmi u përpoq t’i jepte ngjyrës së kuqe kuptim 

revolucionar, por ky kuptim nuk ishte natyral, prandaj nuk 

ngjiti shumë në shpirtin shqiptar. Ngjyra e kuqe, për 

shqiptarët ka një natyrë domethënëse, më të lartë se çdo 

popull tjetër. Ajo simbolizon dhe ngjyrën e flamurit 

kombëtar. Dhe kjo flet shumë. 

Fig. – 20 Veshje tipike toske, ku mbizotëron e kuqja, e 

bardha dhe floriri, duke na simbolizuar energjinë kozmike që 

zbrisnin në tokë.  

Me ngjyrat bezhë, të verdhën e lehtë, dhe ngjyrat e tokës, 

ai personifikonte tokën, prej të cilit merrte elementin 

mbështetës të jetës dhe atë harmonik, që iu sillte në shtëpi qëndrueshmëri, shëndet dhe mbrojtje në 

marrëdhënie me të tjerët.  

Me ngjyrën e bardhë dhe më pak me atë gri, ai personifikonte metalin, prej nga merrte qartësinë dhe 

saktësinë. Me ngjyrën e bardhë, njeriu parak at’herë dhe shqiptari në vazhdimësitë historike përcillte 

ndjenjën e paqes e të mirësisë. Ndërsa, tek femra shprehte dhe ndjenjën e një bote pa mëkate. Madje, 

veshja e fustanit të bardhë nga ana e vajzës ditën e martesës simbolikisht tregon dhe virgjërinë e saj. 

Edhe krishti i kryqëzuar u mbështoll po me pëlhurë të bardhë. Pra, në një farë mënyre, feja e sotme, 

mbasi e gjeti të krijuar si zvastikë nga paganët (ngjyrën e bardhë) e ngriti 

në altar. Eqrem Çabej na mëson se:   

                           Fig. - 21 Shqiptarja, 1931,23  

Afërdita pellazgë p.sh., një terrakotë e shek. IV p.e.s gjetur në Dodonë të 

bie në sy përputhshmëria absolute me veshjen e grave shqiptare sot  e në 

vahdim.  

 

“...mbulesa e bardhë e kresë te burrat është karakteristike për veshjen 

shqiptare dhe e dallon atë ndër veshjet e Europës juglindore24. 

Me ngjyrën blu dhe të zezë, ai personifikonte Ujin, prej nga merrte 

freskinë, bollëkun, sigurinë dhe lehtësinë. Me ngjyrën kafe 

dhe jeshile, ai personifikonte drurin, prej nga merrte 

shëndetin dhe vitalitetin. Ngjyrën në veshje trupi apo 

shtëpie, pellazgu apo shqiptari i asaj kohe e mendonte si 

                                                             
23 E. Specter, Muzeu i Artit, Hamburg 
24 Eqerem Cabej, Studime Etimologjike në Fushë të Shqipes, Tiranë, v.1976/2002 
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muzika ushqyese dhe qetësuese, sepse e dinte që sa më shumë ngjyra të përthithte gjatë ditës, aq më të 

shëndetshëm dhe në harmoni do ishte me jetën e vet. Jo rastësisht, ky popull qysh nga vitet 10-12 mijë 

vjet parakrishtit ka jetuar në paqe. Veçse, kur bollëku nga veprimtaria bujqësore (8-5000 mijë vjet para 

krishtit) apo si fermer i zoti (5-1200 vjet para krishtit) arriti kulmin, u bë preh e xhelozisë dhe më vonë e 

luftrave, si ajo e Trojës, e me radhë pa pushim. Po pse takija e bardhë, peshqiri i bardhë, këmisha e 

bardhë, mëngoret, çorapet, tirqet e fustanella të bardha?! Sepse, për rajonin e Mesdheut, bardhësia e 

ditës (dritës, dijes, ndriçimit) dhe ngjyra e kuqe e diellit (ngjyra e kuqe në paganizëm simbolizonte 

diellin, shpëtimtarin e njerëzimit), në interpretimin tonë janë dy ngjyra mjaft potente, me plot dritë e 

energji për parakët europianë – pellazgët që dolën mbas hirit vullkanik apo mbas përmbytjes së madhe 

që banonin në këtë gjerësi gjeografike nga Nishi (paraleli -1) deri në Tebë në jug të Nilit (paraleli 7). Por, 

Mesdheu, ku kanë jetuar këta parak apo pellazg ka edhe det. Natyrshëm, paraku i at’hershëm njerëzor, 

pellazgu, iliri, thrakasi, epiroti, arbani, albani, labi e myzeqari e kanë dashuruar detin me kaltërsinë 

dhe kthjelltësinë e tij, ndaj dhe futën në kostumet e tyre edhe ngjyrën blu, kombinimi i të cilave kthen 

veshjet e kostumet e tyre në joshje artistike.   

Fig. - 22  Oficer shqiptar,25 ku vërehet qartazi, xhamadani tipik i veshjes së burrave shqiptarë, fustanella 

që ka shërbyer si bazë e veshjes së luftëtarit romak, opingat e luftëtarit e ardhur nga ajo e bujqëve 

pellazg, pelerina e ardhur nga tipari karatreristik prej çobani e popullit pellazh, thrak apo ilir deri në 

armatimet pushkë e shpatë si atavizëm i mbetur nga parakët e vet.26  

Shqiptarët ishin themeluesit e kalorësisë së lehtë (franceze) dhe se me ushta të gjata (armë) dhe me 

flamurkat në majat e tyre, e nisnin betejën, duke u sulur me vrull mes rreshtave të armikut dhe jepnin 

goditje duke krijuar pështjellim”. 27 

 

Nuk është rastësi, e kuqja e papërsëritshme e Onufrit, ngjyrat e David Selenicës, Shpatarakut në ikonat 

e kishave të trevës myzeqare. Sigurisht, ngjyrë të bardhë nuk kanë vetëm veshjet e myzeqarit. Po aq të 

bardha janë edhe veshjet e burrave të trevave të tjera shqiptare, si qeleshja apo fustanella e labit, plisi 

apo fustanella e kosovarit, madje mbizotëron në kostum, shumë herë më tepër, siç e kanë popujt e tjerë 

serb, rusë, grekë e turq, megjithëse i madhi prof. Çabej tërheq vërejtjen se: 

“...mendimi, që veshja e bardhë e burrave, e cila përdoret te serbët, shqiptarët, popujt e zonës së 

Karpateve dhe pjesërisht dhe tek rusët, qenka me burim sllav të përbashkët, duhet rishikuar”.28 

Po pse duhet rishikuar? Po mund të jetë kufizim i njohurive të kohës, po mund të jetë kufizim i 

                                                             
25 O. Stackelberg, litografi e vitit 1825 
26 Branton - Rrobat e tyre të veshjes janë shumë të bukura e luksoze; beretë e kuqe e leshtë me një xhufkë të artë; sandale me shollë 

të trashë, dollakë të kuq, xhaketë vere me një këmishë të shkurtër (fustanellë), një jelek i shkurtër i kuq, i zbukuruar me pulla (folla) 

të florinjta, me mëngë të hapura te bërryli, një brez i gjatë i leshtë me ngjyrë të kuqe me xhufka të arta në fund të të dy anëve të tij, 

një tallagane e trashë prej lëkure dhie që nuk depërton shiu dhe që është e përdorshme edhe si shtresë edhe si çadër. 
27 Luan RAMA, Fakti, 3 nëntor, v. 2005   
28 Eqerem Cabej, Studime Etimologjike në Fushë të Shqipes, Tiranë, v.1976/2002 
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burimeve arkeologjike, po mund të jetë kufizim i studimeve folklorike, që sot na pajisin me dije shtesë 

se: 

edhe veshja e gruas shqiptare në sfond, ngjyrë mbizotëruese paska të bardhën, si të linjtat, këmishat, e të 

tjera si këto. 

Fig. -  23 Gra me veshje popullore29, aq sa i gjithë ballkani dhe europa së bashku nuk mundet t’i kenë. 

OGURËT E BARDHË TË NJERËZIMIT - TAKIJA E MYZEQARIT & PLISI I KOSOVARIT  

5.3.1 Etimologjia dhe kuptimi i fjalës ‘plis’ 

Fjala plis është e njëjtë me atë latine pile-us, e cila jo rastësisht ka të njëjtën rrënjë me fjalën "greke". 

(sigurisht atë të lashtë). Por, asnjëra fjalë prej tyre nuk është aq e thjeshtë 

apo njërrokshe sa ajo shqipe. Por, nëse duam të gjejmë etimologjinë e 

kësaj fjale, është pikërisht gjuha shqipe që shpëton fjalët greke, latine deri 

edhe atë angleze që kësaj fjale i thonë pile-pirg.  

Fig. – 24 Pamje e plisit apo takies së bardhë, e lashtë si baba Tomorri, mjet 

identifikues i racës shqiptare. 

Sepse, vetë plisi, ashtu është si diçka e ngritur, për arsyen e 

formës se ngjashme me një pirg. E veçanta është se shqipja 

ruan thelbin antik të të folurit dhe ne nuk kemi nevojë të 

kërkojmë "shqipen e lashtë". Ajo është e pranishme në çdo 

fjalë, në çdo gërmë, në çdo simbol, në çdo diftong, në çdo 

klaster të "latinishtes" dhe "greqishtes së vjetër". Jo vetëm që 

termi plis simbolizon diçka të ngritur, por njëherësh ajo don 

të thotë se ky material është prej leshi, ndaj edhe shqiptarët e 

quajnë qeleshe ose P-LIS~pe-lies~pi (prej) leshi (qeleshe). Fig. 

- 25 Ja vetëm disa nga  artifaktet që dëshmojnë vazhdimësinë 

e Plisit (qeleshes), nga pellazgët deri më sot, vetëm tek 

shqiptarët!  

Një kallëzim popullor pohon se edhe pontifiku, papa në Romë, mban plisin e bardhë të shqiptarëve, 

përkatësisht të ilirëve. Me të vërtetë dhe ca klerikë të tjerë katolikë, varësisht nga rangu i tyre, mbajnë 

kësula, të shumtën të bardha me trajtë gjysmësferike, të ngjashme me plisin shqiptar. Nuk mund të 

thuhet se ky besim popullor është i vërtetë, por për krijimin e këtij kallëzimi ka bazë historike. 

Plisi apo takija e bardhë ndër shqiptarë - simbol mijëvjeçarë 

                                                             
29 Akuarel nga A. Tarsini, v.1925 
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Shqiptarët, si ata të veriut dhe të jugut kanë mbajtur gjithmonë qeleshe. Në bazë të shumë materialeve 

të lexuara e të studiuara, mendohet se bardhësia e plisit mbi lartësinë e trupit, pra në kokë, përkon me 

racën dhe identitetin shqiptar. Kësulat që i përdorin shqiptarët janë të kohës së lashtë iliro-pellazge. 

Qeleshja e bardhë, fustanella, tirqit, mintani me gajtana të zezë, apo xhubleta shqiptare (si veshja më e 

vjetër e botës), e mbetur ende gjallë, janë origjinale dhe tipikisht shqiptare. Sepse, asnjë popull në botë 

nuk i ka përdorur më herët se shqiptarët, dhe këto kanë ngelur në traditë pa patur asnjë shkëputje 

“tektonike”. Si Plisi i Kosovarit, edhe Takija e 

Myzeqarit simbolizojnë shpirtin e këtij populli në 

mijëvjeçarë.  

Fig. – 26 Pamje të farkëtarëve pellazg qysh 2000-

3000 vjet parakrishtit, që për veshje të përditshme e të 

punës kishin dhe takijen apo plisin. 

5.3.2 Plisi, takija dhe lidhja e tyre me vezën 

Ato së bashku, por edhe veç e veç, si tip kësule mbi 

kokë simbolizojnë gjysmën e vezës kozmike, nga e cila 

"vezë", Zoti krijoi çdo gjë, krijoi jetën.  

(http://www.facebook.com/photo.php?pid=66198&l=db24150db1&id=100001133356751).  

Vetë takija ose plisi në kokën e mashkullit ka edhe një kuptim tjetër, madje filozofik. Ajo i ngjan dhe 

simbolizon:  

mitrën e femrës, ku të lashtët e njihnin shumë mirë këtë funksion, si baza e krijimit të jetës, dhe për ta 

shenjtëruar e përjetësuan, duke e mbajtur në kokë si kësulë pikërisht meshkujt. 

Kësisoj, Plisi/qeleshja është simbol i burrit, dhe ai nuk e mban se është ftohtë 

apo ngrohtë, e as për bukuri apo me mbulu rënien e flokëve, por e mban dhe e 

ruan pikërisht për magjinë e mësipërme. Sepse, plisat lidhen me vezën dhe 

pikërisht me të kundërtën e saj. Pse meshkujt mbajnë, më saktë mbanin plisa, 

e femrat shami?  

Fig. – 27 Një ndër gjetjet e shumta në trevën pellazgjike, ku godet simboli me 

kësulë i riprodhimit njerëzor, në respekt ndoshta të teorisë së kryqëzimit 

ndërplanetar në mijëvjeçarin e gjashtë para krishtit, për shkak të një hopi që ndodhi në trurin e njeriut. 

Kujtojmë se në antikitet, ylli me 6-cepa, i cili gabimisht njihet si ylli i Davidit, simbolizonte unitetin dhe 

harmoninë midis burrit dhe gruas, si dhe në vizatim shpreh organin gjenital të burrit të bashkuar me 

atë të gruas. Dhe dihet se pa këtë bashkim biologjik organesh (përjashtuar kohën e sotme) nuk 

prodhohet jetë. Pra, burri duke mbajtur një kokore në formën e mitrës, kishte thellë në mendje magjinë 

e vazhdimësisë së jetës. Praktika tregon, se vetëm populli shqiptar, si ai i Myzeqesë, i Labërisë apo i 

Dardanisë, e ruajti këtë vlerë të identitetit të vet dhe kombëtar, kur shumë kombe të tjerë e ndërruan 

me qylafin turk.  

http://www.facebook.com/photo.php?pid=66198&l=db24150db1&id=100001133356751
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Plisi është simboli më i vjetër falik, dhe nga ai vjen edhe përkrenarja. P.sh. Athina mbante përkrenare 

(simbol falik), sepse ishte ‘'burrneshë'’. Po ashtu plis kanë mbajtur edhe burrneshat, si Shote Galica. 

Frigjet (fis pellazg) shkuan dhe i bënë edhe “kokën”. Vetë Papa i Romës sesi e ka gjetur atë plis origjinal 

me tonin! Më vonë duhet të jetë përdorur edhe si simbol tipik fetar/mbretëror, pastaj luftarak d.m.th 

vetëm për burrat. 

Fig. – 28 Perëndesha Athinë me takijen ose plisin në 

kokë. Në figurën e parë shohim ulur Zeusin apo Jupiterin, 

mbi kokë u shndrit figura e Pallas Athenës, ku përballë 

është mjeshtri Hefaisti –Vullcan. Eshtë interesante, pse 

athena quhet me emrin Pallas Athena dhe nuk quhet 

Achay-Danay grek Athena, por Pallas Athena. Dhe çka 

paraqet figura e Hefaistit dhe pse me plis të bardhë. Pra, 

kush na qenkan plisat e bardhë, përpos pellazgëve-

yllirëve. Këto janë dëshmi me shumë pikëpyetje.  

Plisi e takija e bardhë - simbolika e veçantë e shqiptarëve  

Bardhësia e plisit në kokë përkon me racën dhe identitetin shqiptar. Albanët, si fis i vjetër Ilir në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë së sotme, nga ku e morën emrin Albanians, për të cilën 

ka kuptim edhe morfema e parë e saj, sepse Al - përdoret në të gjitha gjuhët 

indo-evropiane si diçka: E Bardhë; E Lartë; E Madhërishme.  

Fig. – 29 Plis mbi kokën e një pellazgu, qysh nga kohët antike, çka tregon 

vazhdimësinë e kulturës së veshjes nga popujt ilir te ata të sotëm shqiptar. 

Fjalë të tjera që rrjedhin nga kjo bazë ‘Al-e Bardhë’ janë Albedoja=bardhësi-a; në 

Astronomi: është pjesa e dritës rënëse – vrushkulli i bardhë; Albin = albus = i 

bardhë, njeri apo kafshë me veti të bardha – albniste; Albinizëm = bardhësi, në 

mjekësi: mungesë e plotë e lëngut të pigmentit në lëkurë e në anekse të saj – shenja e bardhë e lindjes 

në lëkurë;30  

                                                             
30 Albit = bardhor, në mineralogji – feldspat i bardhë; Album = bardhësi, fletore e posaçme me fletë shumë të bardha, për fotografi; 

Albumina = e bardha e vesë (voes); Albuminometri = në kimi, lëngu organik në të bardhë të vesë (voes) – aparat, për matjen e të 

zbardhurit të urinës; Albuminurina = bardhësia në serumin e gjakut e urinës, zbardhimi i urinës; Alpet, Al-E lartë dhe me bardhësi, 

Allah, Al-I lartë; I bardhë (i pastër) dhe i Madhërishëm. Diftongu – AL difton një lartësi të bardhë, bardhësi e lartë, shprehje e 

madhërishme bardhësie, për të ardhë deri tek kuptimi i dritës – bardh – kuptimi i së cilës, bardhësie të lartë, vien nga ama, ëma 

krijuesja e bardhësisë – dritës. Diftongu – AL difton si ngritje të lartë deri tek kuptimi i dritës, bardhësisë, e deri tek krijuesi nga drita – 

zjarri – në kuptimin e gjithësisë. me këtë diftong ndërtohen fjalët aq të lashta të shqipes si mal, mali, malet, malor, malok, Malcia 

(Malësia), malësori, malësorja, malësorët, etj. Diftongun AL e kemi po ashtu në fjalën shqipe – PAL – p*< al (krhs), pale, paleo 

(zoiku), në shqipen e vjetër ka kuptimin e domethënies së lashtësisë, apo kur dikush pyet – Pale, na thuaj diçka? Apo kur çuditet 

njeriu për diçka – Pale pale! Si shprehje e pakënaqësisë apo edhe e kënaqësisë, kur ndëgjon diçka të bukur, të mënçur. Diftongu – AL 

formoi antroponome, toponome, etnonome, PIE – që mendoj se është më i lashtë sesa diftongu – AR – për të ardhë tek rrokjet e 

përafërta – ALB – ARB – respektivisht tek etnonomi – alban – arban – (albën – arbën) – Albania – Arbania – Arbëria, deri tek 
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Plisi i lirisë/Ilirisë,31  

Nga vetë veshjet shqiptare kupton se është mjaft interesante të 

studiosh thellë traditën tonë, p.sh. nusja, kur hyn së pari herë në 

shtëpinë e burrit të saj, i duhet të ulet në një Plis të kthyer mbrapsht 

dhe të vendosë një Plis tjetër në kokë (e njëjtë si në figurën e paraqitur 

më sipër). (fig. 79) 

Fig. -  30 Plisi i lirisë/Ilirisë, Kastriot MELYSHI, Shqipja dhe e verteta 

biblike, Fq. 396  

Ky rit ka ose merr kuptimin, sikur fara që doli nga veza kozmike dhe 

solli jetën, ashtu edhe nusja "del" nga veza dhe sjell jetën në atë 

shtëpi. Madje, e tërë veshja kombëtare e popullit shqiptar paraqet atë besim monoteist të njeriut parak, 

që ti i dashur akademik quhe parak europian apo parak shqiptar apo pellazg, çka simbolizon 

Perëndinë/Krijuesin e plotfuqishëm. Si për shembull, mëngët e Gunës që nuk vishen, por përthakohen 

ose lidhen pas shpinës simbolizojnë krahët/flatrat e hyjnisë. Sepse besimi i vjetër ose më mirë të themi 

ai parak, nga i cili kopjuan popujt e tjerë, e sidomos popujt semit, thotë që 

kur Krijuesi krijoi jetën nga veza kozmike/veza e botrave, ai paraqitej me 

krah/flatra. Këtë lloj teorie të krijimit e thotë edhe Bibla në mënyrë 

indirekte në Gjeneza apo Genesis.  

Fig. -  31 Kopje e një figure të Zeusit pellazgjik, si zakonisht, me plis e me 

shqiponjë pranë. Rastësi që ky mbret apo perëndi e pellazgëve mban këto 

simbole si vetë populli i tij apo e kundërta që është po aq e vërtetë. A gjendet 

një komb tjetër që të ketë këto simbole si perëndia e vet.?! 

Ilirët kanë përdorur disa lloje kësulash (kapelash-kapuçesh-qeleshe-plisa) 

të ngjashme me njëra-tjetrën. Shikoni të dashur lexues se çdo emërtim i saj 

që mbahet në kokë ka kuptim në shqip, ku termi kapela ose kapuç rrjedh 

nga rrënja bazë kap-kaptinë apo kokë. si p.sh chapeleao në frëngjisht shpjegohet me anë të shqipes, 

                                                                                                                                                                                                                      
etnonomet – arbanas, arbër, arbëresh, arvanit-as, etj. Përkundër të gjitha studimeve të derisotme të linguistëve: G. Majeri, A Majeri, 

N. Jokli, E. Giordano, P. Skoku, M. Pavloviqi, V. Dorsa, T. Trajanoski, P. Ilievski, J.B.Hofmani, A. Walde, H. Pederseni, A. Ducellieri, A. 

Vukiçeviqi, A.V. Desnickaja, M. Shufllaji, C. Truhelka, e deri tek linguistët shqiptarë – S. Frashëri, E. Çabeji, Sh. Demiraj, A. Xhuvani, I. 

Ajeti, A. Buda, Z. Shkodra, R. Ismaili, S. Anamali, Dh. Shuteriqi, E. Sejdaj, etj., të cilët dhanë kontributet e tyre në etimologjinë e 

emrave – alban – arbën – si përfundim i derisotëm shkencor linguistik – “mbetet çështje e hapur dhe se nuk ekziston një mendim i 

përbashkët” definitiv se këto dy fjalë – alban – arbër – janë me etimologji illire-shqipe, por Çabeji e Pederseni, ngulin këmbë se këto 

fjalë janë të huaja (!) duke u nisur nga rrënjet – alb – arb. A duhet të mbetet kjo ende çështje e hapur, e deri kur? Mjafton ta marrësh 

vetëm studimin e njerit prej këtyre studjuesve dhe të gjithë i ke aty! Tani, shtrohet pyetja: cili prej tingujve të të dy rënjeve L (ALB) – R 

(ARB) do të ketë ekzistuar më përpara në rrënjen e vet L në alb – apo R në arb, për ta dijtur se cila nga këto rrënjë është më e lashtë? 
31 Kastriot MELYSHI, Shqipja dhe e verteta biblike, Faqe 396  
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sepse rrënja bazë e saj është ‘chapo’ kap – kokë shq., sepse ata kokës i thonë ndryshe.   

Fig. – 32 L.Reolfsema, v. 183032, Kapedan shqiptar, ku lehtësisht i kapet brezi i mesit, plisi, shalli apo 

peshqiri, xhamadani dhe kilotat e leshta, që të gjitha tipikisht  shqiptare. 

Dardanët kanë përdorur kapuçin e rrumbullakët që e përdorin sot kosovarët, tipikisht i quajtur plisi 

dardan apo ai kosovar, sot, të cilët janë vazhduesit direkt të dardanëve qysh nga Dardania e hershme 

deri te ajo e mëvonshme, çka përmblidhte trevën nga Nishi (Naisus) e deri te Bylazora (Velësi), Astipi 

(Shtibi), Shkupi (Skupi), Tetova (Oaeneum), Gostivari (Draudakum). Mandej, nga mali Bukovik në jug të 

Gostivarit e deri te Ohri, Struga, Dibra e deri te Mavrova, kanë jetuar Penestët me kryeqytet Uscana 

(Kërçova) dhe ky fis ilir, kanë mbajtur një kapele disi pak më ndryshe, pak si më e rrafshët, që në kohën 

e Skënderbeut është quajtur kësulë dibrane, sepse e ka përdorur e gjith’ krahina e Dibrës. Ndërkohë që 

Shqipëria e Veriut mban kapuç të rrafshët, por është akoma më i shkurtër se ai dibran. Ndërsa, 

Shqipëria e jugut mban qeleshe të rrumbullakët, por shumë më e gjatë se ajo dardane (shiko 10), që 

ndryshe quhet kapuçi i Labërisë. Plisi në variantin e labërisë, 

quhet qeleshe dhe zakonisht ka një "antenë" të vogël në majë, 

ashtu si Kadmi Ilir në këtë artifakt me shumë rëndësi.  

Fig. - 33 Kjo vazo (ku shihet Kadmi Ilir me plis) ruhet në muzeun 

e Luvrit – Paris. Sigurisht që kemi parë edhe Kadëm grek, por pa 

plis. 

Kadmi e vret gjarpërin me gur dhe mbjell njerëz nga "dhëmbët". 

Dheukalioni dhe Pyhrra hedhin plisa. Këtu, pikërisht ndeshemi 

me simbolikën e plisit me vezën, me pjellorinë, e deri tek veza 

kozmike që krijoi jetën dhe njerëzit. Në të dy rastet na ngatërrohen nëpër këmbë Ares/Marsi.  

Pyrra/HysPyrride/Epir do të thotë yll i mbrëmjes/errësirës.  

Plisi e Takija Myzeqare – traditë mijëravjeçare 

Le të marrim një veshje tipike të shqiptarit toskë apo myzeqar, siç është 

Takija e myzeqarit, e cila mund të krahasohet me atë që mbante Zeusi në 

kokë, qysh 10,000 vjet para krishtit, por atë e ka mbajtur edhe Odhiseja, aq 

sa në mbarë monedhat e Itakës, Odhiseja pasqyrohet gjithmonë i 

zbukuruar me qeleshen pellazgo- arbërore (head, Garbner), krejtësisht e 

huaj për helenët.  

Fig. – 34 Po ky Ulise ose Odhisea, pse na mban plis?!. Historia na ka 

mësuar se ai është helen?! Jo i dashur lexues. Kur pellazgu e tregonte me 

rapsodi se ai ishte bir i Itakës epirote me plisin apo me takien e myzeqarit si 

kësulë në kokë dhe thjesht një ushtar apo luftëtar pellazg në luftën e trojës.33 

                                                             
32 C. Rogier, Vizatim i vitit 1914. Brown University, Providence, USA,  
33 H. W. Williams, vizatim i vitit 1819 
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Ata që shtrembëruan historinë e bënë hero të tyren, megjithëse nuk e shpjegojnë dot plisin në kokë të tij, të 

Zeusit të Akilit, të perëndeshës Athinë, etj.  

Por, atë e ka mbajtur edhe Pani, (Fig. - 55 ), por e ka mbajtur edhe Akili, por e ka mbajtur dhe e mban 

ende sot si kësulë Papa i Romës e quajtur ndryshe ‘Mitras’, por e ka mbajtur edhe prifti më i lartë 

hebraik, e cila është krejt ndryshe nga qylafi me ndikim turk.  

Fig. - 35 Akili me kësulën qeleshe, si të labit në kokë kur rrëmbente 

Kasandrën, sepse ky prijs mirmidon kushëri me odhisen nip në kaoni 

(Finiq) shqiptar apo pellazg i kohës vertetohet kur udhëheqësi i 

dardanëve Priami e quan (Akilin) refugjat tek Akejtë, prandaj dhe i thotë: 

Po ti de skiptron vale ga ie” = Po ti de (pra) shqiptron, vallë nga je? Por, 

Akili shpjegohet prapë me shqipen, kur mendohet sipas veprave të 

Homerit se ai ishte njeri i rënë nga qielli, pra: “ai i kiellit” -> “akiel” -> 

shkurt “akil”. Nëse lexon qartë Iliadën kupton se Akili është pellazg i 

migruar nga Thesprotia në Thesali. Por që Akili nuk lidhet me Helenët 

apo me Grekët, ta jep edhe akademiku M. Sakellariou (Athinë), i cili na thot se emri Akil është paragrek, që 

grekët e kanë huazuar nga pellazgët. 

Që takija e myzeqarit ose plisi i Kosovarit ose guri i bardhë i Tomorit, ruajnë plotësisht autoktoninë e saj 

në trevën e Myzeqesë dhe të Toskërisë e të Dardanisë, e dëshmojnë edhe gjetjet arkeologjike. Kështu, në 

Amantia është gjetur një skulpturë, ku paraqitet një i ri me trup atleti i derdhur në bronx, që i përket 

shek.IV-III p.e.s, i cili mban në kokë një lloj kësule që ka ngjashmëri me takijen e sotme të myzeqarit 

apo të toskërisë. 

Fig. – 36 Gjetjet arkeologjike në Amantia, ku paraqitet një i ri 

me trup atleti i derdhur në bronx, që i përket shek.IV-III p.e.s, i 

cili mban në kokë një lloj kësule që ka ngjashmëri me takijen e 

sotme të myzeqarit apo të toskërisë. 

Kemi një tjetër gjetje arkeologjike ne Selcë të Pogradecit, ku 

paraqitet një artist në bronx me nje tip çapare në dorë, por që 

në kokë ka një kësulë tepër të ngjashme me takijen. Edhe në 

Apolloni është gjetur një skulpturë e derdhur në bronx që 

mban në kokë një kësulë të ngjashme me takijen.  

Fig. – 37 Shikoni sesi kësula qeleshe mbahej si nga luftëtari dhe nga harkëtari dhe nga farkëtari dhe nga 

detari dhe që paqyrohej si në monedha si në vizatime, çka arriti pandërprerë deri në ditët e sotme. 
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Është kjo arsyeja, që takija quhet “Guri i bardhë” i Myzeqesë, i cili nuk e ka ndarë kurrë nga koka për 

mijëra vjet dhe e mbante atë si në punë, në gëzim (dasëm, fejesë, etj.) dhe në hidhërim (vdekje apo 

fatkeqësi të ndryshme).  

Ai kurrë nuk e hiqte atë nga koka 

me përjashtim të rasteve, kur 

vallëzonte, dhe veçanërisht kur 

vallja ndizej flak, dhe ai si 

kryevalltar e merr takijen në dorë, 

e tundte dhe e rrotullonte, duke i 

dhënë valles një element dinamik 

dhe mjaft piktoresk. Momenti i 

dytë i “heqjes” së  takijes është kur 

nderon një mik, kur mban një 

minutë heshtje në nderim të një të 

vdekuri të zakonshëm apo të rëni 

për liri, dhe momenti i tretë, kur 

ekzekutohet Hymni kombëtar, si 

dhe kur ngrihet Flamuri. Në këto 

raste, myzeqari e “heq” takijen, e 

merr me dorën e djathtë dhe se 

bashku me dorën e vendos në 

zemër, duke krijuar një kompozim: dorë - takije - zemër, që do të thotë sipas shkrimtarit Maksim 

Zakaj nderim -  paqe - dashuri.34 Më gjeni ju të dashur akademik e ju të shkolluar me librat grek e 

latin rast tjetër të ngjashëm të popujve të tjerë në Ballkan apo në Europë. (fig.89) 

Fig.-38 Gjetje arkeologjike që na flasin për mbajtje të takies apo plisit apo qeleshes 

edhe nga sportistë  e artistë, çka tregon për popullaritetin e kësaj veshje. 

Fig. -  39 Takija e bardhë e pandarë nga koka e myzeqarit. 

Historikisht, njihen tri lloj takije si takija 

myzeqare në formë konike e zbukuruar me 

“damarë” (me 10-15 damarë), e cila sipas 

studiusit M. Zarka, përdoret vetëm në fushë. 

Tjetër është ajo toske, e cila është njëlloj si ajo 

takija myzeqare, por e zbukuruar me qëndisma. Kjo përdorej si në 

Myzeqe (kur djali martohej ose në festa fetare apo laike), ashtu dhe në 

Berat, si dhe takija e Sulovës ose takija ‘shyte’ me majë në formë koni 

të prerë, e cila përdoret në Sulovë dhe fshatrat kodrinore të Myzeqesë, por që origjinën e ka nga suliotët 

apo çamët e Epirit. 

                                                             
34 Maksim Zarkaj, Shpirti në shekuj, fq 79, Fier, v.2012 
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Fig. -  40 Takija e bardhë me damarë 

Ndërsa, sa i përket bartjes së plisit, ai në disa treva u ndalua nga 

urrejtja e pushtuesve shoven: “Është interesant se shqiptarët e 

Bujanocit, të Preshevës e të Kumanovës, madje edhe të Shkupit nuk 

mbajnë më plisa të bardhë shqiptarë, por në viset malore po. Në vend të 

tyre, gjithnjë e më tepër mbajnë kësula të bëra nga pëlhura e zezë, të 

qepura e të ngjeshura me penj nga terzinjtë. Trajta e tyre është gjysmë 

sferike, e ngjashme me plisat e bardhë”.35  

E gjendur në një situatë  presioni politik shtetëror, popullata e trevave në fjalë filloi t’ i përshtatet 

mjedisit në formë mimikërie. “Shkaqet e kësaj dukurie, të braktisjeve të plisave të bardhë në këto vise, 

duhet kërkuar në mikërinë, në adaptimin, në përshtatjen me rrethin ku jetojnë. Mimikëria u shfaq që 

nga viti l9l2, kur në Maqedoni hyri ushtria okupuese serbe dhe u intensifikua me dhunë në periodën 

l9l5-l9l7, kur këto vende u okupuan nga ushtria bullgare. Kemi të dhëna se me l9l5-l9l7, autoritetet  e 

atëhershme ua ndalonin shqiptarëve të mbanin plisa të bardhë prej leshi.  

 

 

 

 

 

Fig. - 41 Simboli i kokës së dhisë 

(amalthea) në kaptinë të Zeusit, në monedha, në përkrenare luftëtari ilir (v. 525 para krishtit, fotoja 

djathtas), duke filluar me Akilin, Aleksandrin e Madh deri te ajo e Skënderbeut, madje edhe në majë të 

lahutës, e cila luhet nga një malësor me plis në kokë.  

Në Prishtinë, më l922, pushteti lokal u bënte pengesa qeleshe punuesve, ndërsa më l94l organet e 

pushtetit okupues bullgar, në Shkup vranë një qeleshe punues vetëm për arsye se refuzoi ta mbyllte 

                                                             
35 K. Halimi, vep. cit. fq l5l. 
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dyqanin, nga i cili popullsia furnizohej me plisa të bardhë”.36 Në vitin 1998, Dr. Moikom Zeqo fotografon 

për herë të parë “Gurin që qëndron në Qiell” ose “Sofrën e Zotave” në fshatin Vranisht të Vlorës. (fig. 91) 

 

Fig. - 42 Guri që qëndron në Qiell ose Sofra e Zotave në fshatin Vranisht të Vlorës, (foto nga Dr. Moikom  

Zeqo). 

Kësisoj, mund të besohet teza e Tor Heyerdahl për ekzistencën e një Kulture të tillë në Shqipëri. Shenjat 

flasin vetë. Idenë për ekzistencën e Kulturës Megalitike në Shqipëri e ka parashtruar edhe vet 

eksploratori norvegjez Tor Heyerdahl (Udhëtim me Kon-Tikin), gjatë një vizite të bërë në Shqipëri, në 

fundin e viteve ’90, kur shoqërohej nga Dr. Moikom Zeqo. Tor Heyerdahl është i famshëm për 

ekperimentet që ka kryer për studimin e shpërnguljeve të popujve antikë. I pari që arriti të botojë diçka 

ishte Profesor Stefanaq Pollo, i cili në vitet ’60 botoi për herë të parë se zbuloi një gur që qëndron në 

këmbë, të cilin ai e quan Menhir (në gjuhën kelte: Menhir = Gur që qëndron në këmbë), në fshatin 

Limar të Përmetit. 

 

Fig. -  43 Ilirët, Keltët, Galët37 Simbolikat e kombit në krahët e veshjeve të shqiptarëve. Këto figura i 

përkasin të njëjtës periudhë 6000-8000 vite para eres sonë. Vendet ku ndodhen janë qyteti Urit të Irakut, 

në Rumani, në Kosovë dhe në Vinç, sidomos figurën e identifikuar me ditën e enjte, sepse ka një kurorë në 

kokë që paraqet rrethin e javës, ku njëherësh qëndron si nuse e paluar. Nëse i kushtojmë vëmendje kësaj 

                                                             
36 Po aty, fq.152 
37 http://www.facebook.com/photo.php?pid=150594&l=6585e26d9f&id=100001133356751 
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tradite, edhe sot e kësaj dite femrat shqiptare, sidomos nuset e reja palohen në këtë formë që është 

paraqitur figura e Venerës dhe quhet dita e grave, u bë nuse venuse, është paluar. Ja vetem disa nga 

artifaktet që dëshmojnë vazhdimësinë e Plisit (qeleshes), nga pellazgët deri më sot, vetëm tek shqiptarët! 

PESHQIRI I BARDHË I MYZEQARIT - KOLLARJA  E SOTME E EUROPIANIT 

Peshqiri i bardhë i myzeqarit 

Një element tjetër që shqiptarit, por më shumë myzeqarit i vjen nga thellësia e mijëvjeçarëve është 

mbajtja e peshqirit të bardhë, që europianët si pa dashje e mësuan nga kroatët në luftën e parë botërore 

se si të mbanin një kollare në dobi të paraqitjes, të shmangies së ftohjes në grykë, etj. Ndërsa, myzeqari 

e kish plotësuar këtë nevojë të kollares qysh herët në agimet e civilizimit njerëzor, duke mbajtur në qafë 

peshqirin e bardhë, me thekë, si kur shkonte për të bërë pazar, ashtu dhe kur shkon tek miku, si edhe 

gjatë kryerjes së çdo pune fizike, tamam si një shall të kohës moderne sot. Ndërsa, burrat e kombeve të 

tjerë kanë mbajtur dhe mbajnë, ende kokën të lidhur me beze të bardhë, të zezë apo të kuqe që më tepër 

të kujton një luftëtar kaçak me sy çakërr, ku edhe fëmijët nuk shpëtojnë dot nga tromaksja, ndërsa 

myzeqari me peshqir borë të bardhë të kujton punën me plugë në arrë, si qytetar dhe si zotëri pjellar.  

Peshqiri i bardhë i Kosovarit 

Thuhet se nuk mund ta kcesh vallen epiko-luftarake, duke përdorur jataganin, po nuk e pate edhe 

shallën rreth kokës dhe poshtë mjekrrës të lidhur që i thonë si Rugova, por e kemi patur edhe në 

Tropojë.38 Sepse, me aq sa kam studjuar, shalla e bardhë, nuk lidhet kot, por ajo vihej në kokë dhe 

shkonte në luftë me jatagan. Atë shallë e kanë përdorur për qefin, nëse vriteshin i mbulonin me të dhe i 

varrosnin aty. 

BREZI I MESIT 

Belt, angl. – brez, shq. Kjo është e bukur fare. Jo gjithmonë fjalët e huaja ngjajnë me shqipen e sotme, 

sepse ne nuk dimë sot sesa dhe çfarë fjalësh kemi humbur nga e kaluara. Por dihet se të paktën në 

gjuhën shqipe kanë gëluar deri ne vitet ’80, kohë kur sipas studimeve folklorike, etimologjike, 

albanologjike tonat dhe të të huajve mblidheshin dhe analizoheshin fjalët shqipe sipas krahinave.39 S’ka 

të ngopur gjuha shqipe në krahinën e Kurveleshit, sipas një studimi të këtyre viteve të inxhinierit Asqeri 

Boçit. Nejse, le të kthehemi te fjala angleze ‘belt’ e marrë për shqyrtim. Ku ngjet dhe pse ajo rrjedh nga 

shqipja. Po sepse, shqipja është e vetmja gjuhë, që mesit të trupit i thotë bel, dhe që dihet që “brezi” 

mbahet në “bel”. Kështu që vëllezërit e asaj kohe me pellazgët si keltët e galët, atë nocion morën për 

fjalën “brez”, i cili kalonte si kular rreth belit të grave dhe të atyre të burrave. Pra, vendin ku mbahej ky 

brez. Mirëpo brezi, si për rastin gra dhe për atë burra që mbahej në bel ishte institucion për njeriun e 

parë, veti të cilën e ruajtën dhe e trashëguan nga parakët evropianë, pellazgë, ilirë, trakë, vetëm 

shqiptarët e sotëm. Në kuptimin, se gruaja e kishte brezin në bel nder, sepse nëse ajo shturritej nga 

“beli”, linte të kuptohej flirti me tjetrin dhe për burrat, nëse hiqte nga brezi jataganin apo shpatën qysh 

në kohën e Trojës apo pisqollën qysh në kohën e Isa Boletinit në Londër, ai ç’burrërohej. E po ky zakon 

                                                             
38 Skënder HAKLAJ 
39 Nën dialektet e shqipes, 
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ka mbërritur deri në ditët tona, deri sa pa ardhur ende celulari, ku shqiptari po shkrihet për herë të 

parë në historinë e vet mijëravjeçare në njësh me botën. Ndaj dhe brezi ishte institucion, me anë të të 

cilit ndërthurej ose bashkëpunonte ai i besës, që për besë, vetëm ky popull e ka pasur privilegj, prej nga 

vjen dhe fjala ligj që prin, ose ligj të parë. Ndodh si ngaherë që ka njerëz, që nuk besojnë në këto 

interpretime, por të paktën porositë, o ti baba e o ti mama, që kur fëmija juaj të mësojë anglishten për 

fjalën “belt” të kujtoj fjalën e gjuhës suaj bel. 

Ku qëndron vazhdimësia këtu, mund të pyesë dikush?. Parakët e kanë shpikur brezin si nevojë të 

mbrojtjes së mesit nga të ftohtit kur dilnin nga shpella për në arrë, apo nga era kur baresnin si nomad, 

duke ruajtur kështu dhe veshkat, si pjesa më e dobishme dhe delikate e organizmit. Por, brezi kaloi më 

pas si veshje e patjetërsueshme e grave për të mbrojtur legenin për një lindje të shëndetshme dhe jo si 

vajzat e sotme që janë ftohur qysh në vezë e mezi po pjellin. Por, brezi kishte kuptim edhe moral për 

gratë, se ai kurrë nuk mund të hiqej para një burri tjetër. Por, brezi kishte kuptim edhe moral për 

burrat, sepse gjatë epokës së gurit në të rrinte kama për gjueti për të ushqyer familjen, gjatë epokës së 

hekurit rrinte shpata, e më vonë akoma rrinte pisqolla e tani rri celulari. Aq i pandërprerë ishte riti i 

mbajtjes së brezit, si te burrat edhe te gratë shqiptare, sa që kemi arritur ta prekim edhe ne te nënat 

tona që e mbështillnin atë disa herë rreth belit, ku ka ende malësore që e mbajnë edhe sot si element të 

ardhur nga mijëvjeçarët.  

Po pse në mijëvjeçarë? Sepse në Myzeqe dhe kudo në Shqipëri, brezin antik mund ta shohim tek një 

statujë që njihet si ‘Gruaja e Dimalit”, pasi është gjetur në qytetin antik Dimal dhe i përket shek.III-II 

para erës së re. Me zbulimin e metaleve, bakër e më vonë bronx, brezi u bë prej metali. Brezi prej metali 

lindi si veshje luftëtari, për t’u mbrojtur nga goditjet e shpatës (shiko luftëtarët e trojës, ata romak, etj.). 

Funksioni i brezit si veshje luftarake u bë i padobishëm me zhvillimin teknologjik të armëve sulmuese. 

Tashmë, brezi ka marrë edhe funksion dekorativo-estetik, ku akoma edhe sot burrat shqiptarë e kanë 

bezdi nëpër aeroporte të xhveshin brezin nga beli, për shkak të kodit të 

transmetimit gjenetik.  

OPINGA E MYZEQARIT 

Pak më tej diskutohet edhe veshja e këmbëve të myzeqarit me opinga, 

si një tipar morfologjik i ardhur nga thellësia ilire, por pse jo edhe nga 

thellësia pellazge do të thonim ne, kur ata ishin thjesht bujq e fermer 

të arrave. Jo më kot ndodhet edhe një pikturë me hedhësin e farës, i 

cili është i mbathur nga piktori me opinga.  

Fig. – 45 Bujk me opinga që simboizon atë pellazg, duke hedhur farën. 

Pyetja shtrohet, pse ky piktor nuk i vuri bujkut shqiptar sandale që 

përdorte bota klasike greko-romake. Por, sepse në ‘subkoshiencë’ 

piktori përmblidhte me oping në këmbën e farëhedhësit strukturën e 

veshjes qysh në zanafillë të njeriut parak-pellazg me tokën, që ndërtohej e lehtë me copë shuall nga 

poshtë, në mënyrë që bujku pellazg të lëvizte lirshëm në arrë.  
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Fig. – 46 Pamje e skicuar e opingës së pellazgut qysh në agimet 

njerëzore e ardhur më pas në këmbë të bujkut myzeqar. 

Përpos kësaj janë me qindra rastet që studiuesit shqiptarë dhe të 

huaj kanë vërtetuar me dëshmi se opingat shqiptare janë veshje me 

burim iliro-trak.40 

Për tu mbajtur mend  

Se shenjat zvastike, xhubleta, veshjet apo gatimet fshat e tabijat, guna me rreke myzeqare, vallja pirrike e 

kuretëve, vallja dyshe myzeqare e selëve, vallja e shpatave, kënga skraparce si vazhdues i asaj frigase 

me shtatë nota dhe një oktavë, qendrojnë te një popull si në fillimet e veta. 

 

DASMA MYZEQARE - SPEKTAKËL FESTIV POPULLOR 

Përgatitjet për dasmën myzeqare 

Dhe rrëfana për myzeqenë e myzeqarët arrin kulmin kur përshkruhet dasma e saj, aty ku përmblidhen 

‘tanë’ rregullat e një shteti, gjithë kodet e të drejtës zakonore, tok me etikën dhe moralin e shoqërisë, jo 

të një apo disa gjeneratave, por të një epoke njerëzore, që padyshim lidhen me hapat qysh në agimet e 

veta. Dasma myzeqare, ndonëse zgjat shtatë ditë, (kujdes, shtatë ditë) nuk është e lodhshme e as e 

mërzitshme, përkundrazi ngjet me një spektakël festiv popullor. Brezi ynë i 60 vjeçarëve të sotëm, duket 

se e kemi prekur këtë shfaqje, megjithëse s’e shpjegonim dot natyrshmërinë folklorike të saj. Vetë autori 

ka përjetuar rite, nga gjyshja dhe nëna e tij, gra tipike myzeqare (Imsht e Lushnjes), si ngjeshjen e 

brumit, që asokohe në rininë e hershme të tij i dukej thjesht si përpunim i miellit për petulla e byrek 

për të gingur dasmorët. Por, jo mor i dashur lexues i sotëm. Ai na paskësh 

qenë brumi i një jete të re, lidhja e një çifti të ri. Ai na paskësh qenë brumi i 

ngjizjes së një familje, pra, brumi i vazhdimësisë së jetës.  

Fig. – 47 Pamje e skicuar e diellit, figurë e cila shpesh simbolizohej në kulecët 

që bëheshin me rastet e dasmave shqiptare, por sidomos asaj myzeqare. 

Edhe kuleçët që autori i këtij libri i bënte tope-tope e koqe-koqe dhe lozte me to sa nga një dorë në 

tjetrën, nëna Mino41 ia merrte dhe e hapte medoemos si diell dhe me shigjetë i bënte një pikë në mes. 

Sot e kupton që ajo me dije apo pa dije vizatonte kodin e ardhur përmes gjakut të pa prishur - zvastikën 

mbi 10,000-vjeçare për perëndinë e parë të njeriut parak pellazg - Diell (dritë, di, dije, ditë, djalë).  

                                                             
40 Shoe, angl. – këpucë, shq.? Sigurisht, fjala angleze sot duket se nuk përkon me atë shqipe, por një fjalë e vjetër e kësaj të fundit i 

lidh me kuptim këto dy fjalë. Dhe është pikërisht fjala shoje apo shuall e shqipes, me të cilat janë ndërtuar sandalet e bujkut të 

moçëm (Fig. – 15), kur hidhte farën në arë dhe të këpucëve me shuall deri në prag te shekullit që jemi. Dhe kelti ose britaniku parak, 

pikërisht me fjalën shoj të shqipes ndërtoi atë shoe të anglishtes. 
41 Nëna Mino, (nëna e autorit) 
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Pak më vonë, zbulimi i zjarrit42 bëri që Perëndia Diell të zbriste në Tokë, ndaj dhe Perëndia e Anjit ose 

e zjarrit për njerëzit e paleolitit, nënkuptonte një copë diell tokësor. Dhe jo më kot, madje deri në fund të 

shekullit të kaluar, prindërit tanë kur donin të zinin një be të madhe betoheshin “Për atë diell”, “Për 

këtë Tokë”. Ishin këta dy elementë (ngrohtësia & drita) që gëzonte zjarri, që i dhanë atij (zjarrit) 

statusin e perëndisë. Tashmë, zjarri ishte perëndi dhe si i tillë, ai nderohej. Nga ana tjetër, ne brezi jonë 

jemi rritur me shprehjet që gulçonin për një sinqeritet të padyshimtë të prindërve tanë, kur ata 

betoheshin “Për këtë zjarr”43. Por, kemi dëgjuar thirrma dhe betime nga të parët tanë edhe për betime 

si “Për këtë gur”44. Edhe kur im at (Xha Ilmiu) betohej për gur e për zjarr, dhe kurrë nuk thuhej dy 

herë, e vërteta ishte e sigurtë, madje më e sigurtë se be-ja për fëmijë e grua. Edhe kjo shprehje e ardhur 

nga abisalet e mijëvjeçarëve, at’herë kur njeriu mësoi të ndizte zjarr me gurë stralli që do të thoshte, se 

guri mbante brenda shkëndija zjarri, domethënë elemente të perënditshme. Si i tillë, ai, guri, filloi të 

nderohej si perëndi, për të cilin iu kushtua ky be i caktuar. Por, nga zjarri doli dhe u poq ai miell, ai 

kulaç që ndryshe u quajt buk nga fjala pellazge bek – p(j)ek, ndaj dhe u ndërtua betimi “Për atë bukë” 

ose kur më thoshte si nënamadhe Sadete (gjyshja nga ana e mamasë) dhe vetë nëna Mino (nëna ime) 

mos u tall me kafshatën e bukës, se buka të zën sytë. Dhe të gjitha së bashku, zjarri, guri, ku ngrihej 

ky zjarr apo ku merrte jetë flaka për këtë zjarr apo buka bën atë që quhet vatra, ndaj dhe u ndërtua 

betimi i radhës - “Për këtë vatër”.  

Homo sapiens sapiensi ose njeiu i parë europian (pellazg) është ai që i shpëtoi të ftohtit të madh; ai që diti 

të ruante zjarrin apo vatrën; ai që diti të vlerësonte gurin e strallit; 

 

Tani të dashur student që keni mësuar me dashje apo pa dashje historinë e të parëve tanë keqas apo ju 

akademik apo ju skeptik, më gjeni dot një komb tjetër, në Europë jo se jo, por edhe këtu përreth nesh 

që të kenë kaq shprehje magjike apo mistike për të tëra këto be-ra sëbashku, që iu dalin prej thellësisë 

së shpirtit nga pickamat e jetës, apo nga ofshamat e mundimit, por që me siguri iu kanë ardhur nga 

origjina e formimit të mendimit primat. Aq sa edhe betimin, pellazgët e bënin për kokën e nënës, babait, 

ashtu si betohen shqiptarët sot.  

Darka e jançes 

                                                             
42 Zjarri – në vatër ka fuqi shëruese, prandaj mbahet ndezur gjithë natën, pasi më parë është kryer një ceremoni e madhe, bile dhe në 

verë. Ai rri i ndezur për 40 ditë në dhomën e lehonës, nëse shuhet do konsiderohet si shenjë e keqe. 
43 Zjarri - Zjarri, atij i plotësoi menjëherë dy nevoja: - ngrohjen dhe dritën (gjatë natës). Kjo bëri që zjarri të marrë statusin e 

perëndisë. Populli ynë kur betohet thotë: “Për këtë zjarr”. Kur njeriu kaloi nga jeta në banesë primitive, tek banesa vatër dhe 

meqenëse zjarri ndizej në vatër, ku mblidheshin me gjithë pjestarët e familjes, ai e pasuroi në vazhdimësi betimin me shprehjen “Për 

atë vatër”, ndaj dhe Anji ose Enji – quhej perëndia e zjarrit për Ilirët. ANJI, perëndia pagane e Zjarrit e kthyer nga krishtërimi në 

Shenjanji.  
44 Guri, Në paleolitin e mesëm  (100.000 deri 30.000 vjet para krishtit), njeriu mësoi të ndezë zjarr me anë të fërkimit të gurit, dhe jo 

të çdo guri, por të gurit të strallit. Ky moment kohor shënon shenjtërimin e gurit. Ilirët kishin perëndinë e zjarrit të tyre me emrin Anji 

(gegërisht) ose Enji (toskërisht). Betimi “për atë gurë” është betim pagan. Janë elementët e perëndishëm të gurit ato që stimuluan 

artistët dhe perandorët që kokat e tyre të gdhendeshin në gurë, duke menduar se në këtë mënyrë ata do të ishin të perëndishëm e të 

përjetshëm.  
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Edhe darka e “Jançes” që zhvillohet ditën e Enjte në dasmën myzeqare, ku këndohet dhe piqet brumi në 

zjarr është rit pagan, që i kushtohet adhurimit të Zjarrit dhe Bukës. Shqiptari betohej jo vetëm për 

zjarrin, por më vonë dhe për bukën, kur zbuloi pjekjen e saj, me shprehjen “Për atë Bukë”. Madje, 

myzeqarët e quajnë ditë të mirë ditën e enjte, pothuajse të barabartë me ditën e diel. Dhe kjo e ka bazën 

se si dielli dhe zjarri, për banorët e kësaj treve ishin perëndi (kupto perëndi pagane). Çudia?! Se Kodi i 

organizimit dhe i zhvillimit të dasmës si shumë rite të tjera shqiptare kanë qenë të pashkruara, por si 

mund të ishin kaq të zbatueshme, madje deri në detaje.  

P.sh Kërcimi bëhej në formë rrethi si simbol i diellit në lëvizje. Numri i shamive që shkëmbeheshin 

nishanet duhej të ishin gjithsej 7-të ose 9-të, në të cilat viheshin xhufka leshi të kuqe, lekë, serma, lule 

e borzilok, numër që përkon me muzat e Apollonit, i personifikuar si qyteti i muzave. Në krye të korit të 

muzave ishte Apolloni që quhej Muzakit. Ja një lidhje midis emrit myzeqe dhe myzeqar me shenjat 

personifikuese të qytetit me karakterin muzë apo frymëzim apo pëshpërim, prej së cilës del forca e të 

kënduarit, e të menduarit deri te energjia e shpirtit.  

Si mjalti edhe qumështi nuk janë zgjedhur rastësisht për ngjeshjen e brumit, sepse ato kanë përbërë 

dy ushqimet bazë me anë të të cilave mbahej i madhi Zeus. Ja dhe një lidhje tjetër mijëravjeçare të ritit. 

Po kulaçët që gjithmonë ishin tre, pra baza e trinitetit pagan, që më vonë e mori të gatshëm bibla, si e 

ajo e vjetër dhe ajo e krishtërimit. Ndërsa, këngët janë dy zëra. Një herë këndojnë burrat, njëherë gratë 

të shoqëruara me valle rreth zjarrit. Humoret dhe romuzet e improvizuara në këngë e në dolli, janë me 

karakter kreativ e befasues. Këto humore me karakter hidh e prit nga dasmorët janë “speci” dhe 

“erëzat”, që i japin shije këngës, miqësisë së lidhur, gëzimit dhe vetë dasmës myzeqare, por edhe nivelit 

intelektual të krushqëve. Që këngë të tilla e kanë gurrën nga thellësia e 

shekujve dhe mijëvjeçarëve e tregojnë shumë studime, ku thonë se mjekët ilirë, 

muzikën e vallëzimin e përdornin për shërimin e sëmundjeve nervore.  

Fig. – 48 Muzikant i kohës antike me kësulën e myzeqarit ose me plisin e 

kosovarit duke luajtur në lirë. 

Po edhe nga pikëpamja arkeologjike dëshmohet se në Pojan të Fierit është 

gjetur një reliev, ku paraqitet Pani, duke i rënë një vegle muzikore, sepse për të 

parët tanë, muzat përbënin kult dhe ato quheshin ndryshe bijat e Apollonit. 

Madje G. Hahn mendonte se edhe emri myzeqe vjen nga fjala „muzë“. Ose një dëshmi tjetër arkeologjike 

është ajo në Kurjan të Fierit, ku studiusi Prashnikeri na jep një tablo ku shkruan „Një skulpturë tjetër e 

gjetur në këtë kishë është një objekt në formën e një vegle muzikore. Aq e përhapur dhe e domosdoshme 

ishte në ritin e dasmave apo ato fetare muzika myzeqare, sa megjithë pengesat përgjatë kohës së 

krishtërimit të hershëm, ajo nuk pushonte së lodruari, derisa detyroi Koncilin Romak në vitit 743 të 

dekretonte „mallkime“ për cilindo që festonte dhe kremtonte festat pagane. Pikërisht për këto, Arkivi i 

shtetit shqiptar disponon pesë kodikë muzikore kishtare. Më i hershmi midis tyre është Kodiku i 

Përmetit, i cili është shkruar në pergamenin nr.81 dhe i takon shek.XII. Krahas saj është Kodiku i 

Beratit, i cili është shkruar në letër në vitin 1292, ku në një ikonë të shek.14-të shihet një djalë, duke 
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përdorur veglën muzikore me emrin glyrë, para se ato te futeshin në Europë nga rilindja e saj45. Madje, 

Myzeqarët, si pjesë organike e trungut të Muzakajve, edhe Krishtin e kanë pritur me muzikë që tregohet 

qartazi në bazorelieve e piktura për këtë akt mikpritës, të rrallë dhe magjik. 

Vlerat institucionale të dasmës të ardhur qysh nga parakët, asnjëherë të shkruajtur, por të ngulitur fort 

në shpirt, në genom e në mendje të popullit vazhdues parak-pellazg-epir-ilir-arban-shqiptar-myzeqar e 

tregon dhe ceremonia që lidhet me Ditën e Enjte (dita e zjarrit e vatrës, e mbarsjes apo e enjtur të javës) 

e caktuar si ditë ku shkëmbehen nishanet. Vetë autori i këtyre rreshtave, pikërisht në këtë ditë, 

sikundër gjithë të tjerët e asaj kohe i kanë bërë apo këmbyer këto nishane, pikërisht në këtë ditë, e cila 

mbyllet me darkën e Jançes. Po pse të enjten? Sepse, kjo ditë i përket ditës së vatrës, ditës së bashkimit 

familiar, aty ku familja mblidhet në formë dielli pranë e pranë. Po pse dhe dasma kryhet ditën e dielë? 

Sepse është dita që i përkushtohet perëndisë diell, perëndisë më të madhe në faqe të dheut. Madje, edhe 

Biblat dhe Krishtërimi ruajtën ritin e nderimit të ditës së Diel, lanë nderimin e zjarrit (Darka e Jançes), 

të perëndisë gur (vatra), të bukës (kulaçi), etj. Këtë e bënë, jo se donin perënditë pagane, por sepse 

klerikët e dinin mirë, që këto rite dhe besime ishin ngjizje shpirtërore 10,0000-12,0000 vjeçare, dhe si  

të tilla ato nuk mund të zhdukeshin lehtë.  

DASMAT NË SHQIPËRINË E VERIUT 

Familja - kod sipas normave të së drejtës së vjetër zakonore 

Deri në prag të Çlirimit në vendin tonë, martesa ruajti, në përgjithësi, karakterin e lidhjeve të vjetra të 

saj: një marrëveshje e bërë midis dy familjesh ose midis prindërish, pa pyetur ata që do të martoheshin. 

Kjo ishte një dukuri e përgjithshme për shqiptarët. Por, më e theksuar ka qenë në klasat e pasura që 

nusen e djalit të kërkonin ta gjenin doemos nga klasa e tyre. Për këto familje, martesa ishte më shumë 

një marrëveshje për forcimin e pozitës së tyre, fuqisë dhe pasurisë së shtëpisë. Rolin vendimtar këtu 

duhej ta luanin interesat e shtëpisë dhe jo dëshirat e të rinjve. Nga interesi ekonomik ka lindur «epërsia» 

e mashkullit mbi femrën, apo autoriteti patriarkal mbi fëmijët, lindën martesat pa dashuri, por të 

pleksura e të autorizuara nga prindërit, dhe të palejueshme pa pëlqimin e tyre.  

Në zonat malore, marrëdhëniet familjare martesore trajtoheshin kryesisht sipas normave të së drejtës 

zakonore. Sipas saj, djali dhe vajza nuk kanë të drejtë të mendojnë për martesën e vet. Djali sa të ketë 

prind - thuhet në Kanunin e Lekë Dukagjinit - s'ka tagër me mendue për martesë të vet. Kjo ishte më e 

theksuar për vajzën, e cila, edhe nëse nuk i kishte prindërit nuk kishte të drejtë «me mendue për 

martesë të vet, sepse tagri asht në dorë të vëllazënve e të kushërinjve dhe ajo do të shkojë për atë, për të 

cilën ta fejojnë». Të njëjtat norma përfshihen edhe në Kanunin e Skënderbeut, në Shartet e Idriz Sulit, 

etj. Materiali i mbledhur prej të dhënave që ndodhen në arkivin etnografik trogojnë se, në përgjithësi, të 

rinjt nuk pyeteshin për këtë ngjarje kaq të rëndësishme të jetës së tyre. Në krahinat me fshatarë 

pronarë të vegjël dhe në zonat çifligare, megjithëse e drejta zakonore ishte dobësuar mjaft, normat e 

martesës, të gërshetuara me normat e së drejtës kanonike dhe të sheriatit, qëndruan më gjatë dhe ishin 

ato që rregullonin lidhjet martesore. Megjithatë, të rinjtë (sidomos djemtë) pyeteshin, por mendimi i tyre 

në përgjithësi nuk mund të prishte dëshirën e prindërve. 

                                                             
45 Maksim Zarka, Shpirti në shekuj, fq 180, 181, Fier, v. 2012 
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Kështu ka ndodhur edhe në shtresat zejtare dhe tregtare të qytetit, ku familje të ndryshme të së njëjtës 

klasë ose shtresë lidheshin me krushqi ndërmjet tyre. Krushqia më e përshtatshme edhe në këtë pjesë 

të popullsisë së qyteteve, varej jo nga dëshira e të rinjve, por nga interesi i familjes, pavarësisht se 

merrej miratimi formal i të rinjve. Pa dyshim, pushteti absolut i prindit i detyrohej dhe pozitës që zinin 

fëmijët në ekonominë e shtëpisë. Në shumë zona, djali nuk kishte pasuri të vetën. Pasuria ishte e 

përqendruar në dorën e zotit të shtëpisë. Kështu që fëmija, së bashku me të tjerët, ishte e detyruar të 

punonte në pronën e përbashkët të familjes. Duke mos pasur asnjë lloj të ardhure, i riu nuk ishte në 

gjendje të përballonte shpenzimet për martesën e vet, (përgatitjet e pajës, harxhimet për dasmën etj.). 

Në një pozitë akoma më të nënshtruar ka qenë vajza, e cila nuk pyetej për këtë çështje. Zënia i bëhej e 

ditur nga e ëma ose ndonjë grua tjetër e shtëpisë. Në kushtet e ekzistencës së moralit feudo-patriarkal, 

vajzës as që i shkonte ndërmend ndonjëherë se mund të plotësoheshin ëndrrat e rinisë së saj, prandaj 

ajo shkonte për atë me të cilin e fejonin. «Në Shqipëri, — shkruante Pashko Vasa, — kurrë nuk pyeten 

zemrat e vashave, kur është fjala për martesë, prindërit 

bëjnë si duen vetë me to. Të ankohej ose të reagonte 

kundër vullnetit atëror, kjo gjë do të ishte një krim që 

vajza e ndershme nuk do të guxonte kurrë ta bënte». 

Fig. - 49 Nusja me duvak, duke hyrë në shtëpinë e 

dhëndrit 

Për zgjedhjen e nuses kujdesej i zoti i shtëpisë, i cili 

këshillohej jo vetëm me burrat e familjes, por, 

shpeshherë, edhe me burrat e vëllazërisë dhe të farefisit 

të vet. Në krahinat ku vepronte e drejta zakonore, 

veçanërisht në zonat malore me zhvillim ekonomik e shoqëror më të ulët, autoriteti i të zotit të shtëpisë 

shfaqej më i fuqishëm dhe fjala e tij vështirë se mund të shkelej. Ndërsa në fshatrat me çifligje me 

fshatarë të zhveshur nga pronësia mbi tokën, autoriteti i tij ishte më i vogël dhe prandaj ndodhte 

ndonjëherë që të rinjtë të martoheshin pa pëlqimin e prindërve. Por në këto zona ushtronin një ndikim 

të madh beu dhe agai, të cilët shpeshherë i detyronin të rinjtë të merrnin si bashkëshortë të zgjedhurit e 

tyre. 

Martesa - forcim pozite e fisit 

Në përgjithësi, me anë të martesës, i zoti i shtëpisë përpiqej të forconte pozitën ekonomike dhe 

shoqërore, duke lidhur krushqi me shtëpi të së njëjtës shtresë. Në zgjedhjen e nuses ai kujdesej që vajza 

të qe në rangun e tij, nga shtëpi e mirë, me kamje, punëtore. Nga ana e tij, edhe babai i vajzës kishte të 

njëjtat kërkesa për djalin. Sigurisht, duhet bërë dallimi i lidhjeve martesore në mes klasave dhe 

shtresave të ndryshme të popullsisë. Nuk ndodhte që të lidheshin martesa mes familjesh të pasura dhe 

të varfra. Martesa bëhej brenda klasës apo shtresës së popullsisë, kjo ishte e përgjithshmja. Megjithatë, 

ka pasur raste që djem nga klasat e pasura (nganjëherë edhe me të meta fizike e mendore) ose burra të 

kaluar në moshë, të merrnin vajza nga shtresa të varfra.  

Fig. – 50 Pamje nga ardhja e krushqeve në dasmat malësore  
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Në popullin tonë ndërmjetësimin për martesën e dy të rinjve mund ta merrte kushdo që njihte të dy 

familjet dhe që e shikonte të përshtatshme lidhjen e tyre me krushqi. Por, kudo në Shqipëri, një rol të 

madh në këtë drejtim kanë luajtur bijat e martuara, të cilat bëheshin ndërmjetëse për martesën e 

motrës, kushërirës, vëllait apo kushëririt të tyre. Dhe, pavarësisht se kush do ta bënte rekomandimin, 

si rregull, iniciativën për kërkesë e merrte pala e djalit. Ka pasur edhe raste që ana e vajzës të bënte 

kërkesë. 

Shkuesia 

Ndërmjetësimi për kërkesën e një vajze nuk bëhej drejtpërdrejt nga prindërit, por me anën e një personi 

të tretë, shkuesit. Shkuesia përdorej gjerësisht. Ajo i paraprinte fejesës dhe martesës. Prindërit ia jepnin 

fjalën shkuesit, i cili ndërmjetësonte për zënien e vajzës për djalin dhe për martesën e tyre, duke 

vendosur vetë për këtë çështje, pavarësisht nga fakti që bashkëshortët e ardhshëm as nuk e kishin parë 

as nuk e kishin njohur njëri-tjetrin. 

Në krahina të veçanta të vendit tonë shkuesi thirret me emra të ndryshëm: shkues, mesit, mbles, 

lajmës, lyes, krushqar. Shkuesi, zakonisht, ishte një mik i të dy familjeve, të djalit dhe të vajzës. Në këtë 

mënyrë, ai e kishte më të lehtë misionin e tij. Veç kësaj, ai duhet të ishte një person që i njihte mirë 

zakonet, «njeri i zoti», «i ndershëm», «i dëgjuar» dhe «i pjekur». Këto cilësi i shërbenin shkuesit për 

përfundimin me sukses të detyrës së tij. Por, padyshim, një detyrë të tillë mund ta merrte përsipër daja 

e vajzës, që jo rrallë kryente rolin e shkuesit. Në këtë rast, te pala e vajzës nuk krijohej asnjë dyshim për 

vërtetësinë e fjalëve të dajës në adresë të dhëndrit dhe të familjes së tij. 

Detyra e shkuesit 

Detyra e shkuesit ishte sa e vështirë, aq edhe e lodhshme. Ai shkonte disa herë në shtëpinë e vajzës deri 

sa të bindte prindërit e saj për të mos kundërshtuar kërkesën e bërë. «O lajmës, o din dushman/ dhe 

nga ti s'gjetëm derman», thuhet në një këngë popullore. Shkuesi lavdëronte familjen e djalit, si dhe vetë 

djalin, duke i veshur atij karakteristikat më të mira që duhej të kishte një mashkull: trim, punëtor, i 

ndershëm, i zgjuar... Por, ato që kishin rëndësi më të madhe ishin të dhënat për shtëpinë e dhëndrit të 

ardhshëm, për ekonominë e saj, numrin e njerëzve të shtëpisë (sa më e madhe të ishte familja, aq më e 

fuqishme ishte dhe, si pasojë, edhe më e pëlqyer), për traditat e saj luftarake, për besën burrërinë. 

Bukur shprehej kjo në Myzeqenë e Vogël, kur njerëzit e shtëpisë i drejtoheshin shkuesit. 

«Ka lëng? Ka qull? Ka zile e këmborë?». 

Dhe me të vërtetë, preokupimi më i madh i prindërve ishte që vajza të martohej në një familje, ku të mos 

mungonte, të paktën, buka dhe qulli. Kjo tregon edhe varfërinë e madhe të familjes fshatare, shumica 

dërrmuese e të cilave nuk mund të siguronin bukën e vitit. Rrallëherë rastis që ana e vajzës të jepte 

pëlqimin që me takimin e parë. Kjo ndodhte në ato raste kur të dyja familjet, që donin të lidhnin 

krushqi, e njihnin njëra-tjetrën dhe binin dakord që më parë, ndërsa shkuesi kryente një zakon, pa të 

cilin nuk mund të zihej një vajzë. Gjithashtu, pëlqimi mund të jepej menjëherë edhe kur shkuesi, ishte 

daja ose një i afërt tjetër i vajzës, për qëllimet e mira të të cilëve nuk dyshonin. Në raste të tilla, i ati i 

vajzës i drejtohej shkuesit:  

«Hajde, mos qoftë prishur! Ta kam falë vajzën! Në dorën tënde! Në e gremiç, më paç në qafë mua dhe atë! 

Në na nderofsh, nderet dhe të mirat të ndjekçin pas me gjithë çke!». 
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Por, në shumicën e rasteve përgjigja nuk jepej menjëherë. I zoti i shtëpisë, ndonëse kishte të drejta 

absolute mbi fëmijët, sipas zakonit, i pyeste burrat e shtëpisë, të vëllazërisë dhe të farefisit, të cilët, të 

gjithë së bashku, hetonin për shtëpinë dhe për djalin. I pari që pyetej nga i zoti i shtëpisë ose nga prindi 

i vajzës, ishte daja. Kjo dukuri vihej re në mbarë popullin tonë, ndonëse me nuanca të ndryshme në 

krahina të veçanta. Kujdesi i dajës për zgjedhjen e dhëndrit ose të nuses për mbesat dhe nipat e tij ka 

zanafillën e vet në periudhën e kalimit nga matriarkati në patriarkat, ku «vëllai i nënës, farefisi 

mashkull më i afërmi, sipas së drejtës amtare, quhej ende si njeriu më i afërm». 

Pasi hetohej mirë nga të gjithë, takoheshin me shkuesin në ditën e caktuar dhe i jepnin përgjigjen. Kur 

pala e vajzës nuk jepte pëlqimin për lidhje krushqie, asnjëherë nuk tregoheshin arsyet e vërteta, duke u 

përpjekur të mos e fyenin palën e djalit. Kur përgjigjja ishte pozitive, caktohej dita e takimit të të dy 

palëve. Në përgjithësi, në vendin tonë, për shërbimin që bënte, nga ana e shtëpisë së djalit i jepej 

shkuesit një shpërblim simbolik, që në të shumtën shprehej në «një palë opinga» ose në «një palë 

këpucë», duke pasur parasysh dëmin që kishte pësuar, duke shkuar e ardhur nga njëra shtëpi te tjetra.  

«Sa palë openga shkeve? Jaho, shkuso! Dëftoi lalës, t'i pagjuej».  

Ishte një nga shprehjet që dëgjohej në kësi rastesh. Më vonë këto morën kuptim më të gjerë, «këpucë», 

që do të thoshte të paguheshin edhe shpenzimet e ditëve të humbura me këtë rast. Nën këtë emërtim 

mund të bëheshin edhe peshqeshe të tjera dhe nganjëherë, jepeshin edhe shpërblime në të holla.  

Fazat e shkuesisë 

Duke u ndalur në këtë çështje, vlen të theksojmë se shkuesia duhet të ketë kaluar në tri faza kryesore: 

faza e parë, kur shkuesi nuk shpërblehej, faza e dytë, kur shkuesi merrte një shpërblim simbolik dhe 

faza e tretë, kur shkuesi për misionin e tij kërkonte një shpërblim të mirë». Në fazën e fundit, kur u 

përdorën të hollat, qoftë edhe si barasvlerëse të «këpucëve të grisura», s'kemi të bëjmë më me një 

shpërblim simbolik, por si me një veprim që ndërmerrej nga persona të veçantë për qëllime fitimi. Pra, 

kjo është koha e degjenerimit të këtij institucioni, periudha e kthimit të tij në një marrëveshje thjesht 

tregtare, nga e cila shkuesi nxirrte përfitime të mira. 

Të nisur nga interesa personale, duke vënë mbi gjithçka fitimin, këta njerëz shpeshherë lidhnin martesa 

të papërshtatshme, me diferenca të theksuara moshe, me njerëz me të meta fizike dhe mendore. Dhe, 

ndonëse opinioni i prapambetur e reaksionar, klasat sunduese dhe feja e përkrahnin një gjë të tillë, 

shumica dërrmuese e popullit ishte kundër këtyre qëndrimeve. Gjykimi i shëndoshë popullor në 

krijimtarinë e tij, i ka satirizuar martesat e shëmtuara që bëheshin me shkuesi, si ato me diferencë 

moshe, martesat në vegjëli etj. Me gojën e të rinjve është shprehur protesta e tyre.  

«Më thojshin shoqet mbramë; /Merre moj, merre plakuno/Plaku kambët si çibuk, /Shpina e plakut ishte 

knut, /Plaku barkun si saksi, /Plaku buzën si mëlçi, /Qyqja ç'ta baj plakuno» Ç'ke, vasho, që lan e qan? 

/Laj e qaj se më martune; /Më martune, më dhanë një plake ; /Ç'i rash ngjat e gdhina large/ Vinte era, 

moj si. 

Zënia (fejesa) dhe detyrimet ekonomike  

Zënia e vajzës 
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Zënia e vajzës ishte një marrëveshje ndërmjet zotërve të shtëpive ose prindërve të të rinjve për lidhjen e 

martesës së ardhshme. Siç e pamë, zënia nuk bëhej me pëlqimin e të rinjve, por me dëshirën e 

prindërve dhe me ndërmjetësimin e shkuesit. Në të kaluarën, për fejesën e dy të rinjve përdoreshin 

fjalët: zënie, mblesë, mbulesë, vlesë. Vajza quhej e zënë (e nxanë, e zanë), e vluar, e mbuluar, ndërsa 

djali i zënë (i nxanë, i zanë) i vluar, i mbuluar. Por, termi më i përdorur ishte i zënë dhe e zënë. Në 

vendin tonë, në përgjithësi, mosha për zënien e dy të rinjve ka qënë: për vajzat, 12-14 vjeç dhe për djem, 

16-18 vjeç.  

Zënia në vegjëli 

Kjo nuk do të thoshte që prindërit të mos kujdeseshin për zënien e tyre edhe përpara kësaj moshe. Këtë 

të drejtë ua jepnin prindërve nenet e familjes te e drejta e vjetër zakonore, sipas të cilave, babait i njihej 

e drejta e pakufizuar mbi fëmijët, pra, edhe e drejta për «zënien» e tyre në çdo moshë e, ngandonjëherë, 

edhe para lindjes. Ky zakon për parinë kishte karakter të theksuar politik, sepse nëpërmjet fejesave, 

krushqive, forcohej familja patriarkale, forcoheshin lidhjet ndërfisnore midis familjeve, përjetësohej 

pushteti politik i asaj shtrese që udhëhiqte. Siç e thamë, zënia e fëmijëve që në vogëli, që në djep dhe në 

ndonjë rast që pa lindur, praktikohej në shtresat e pasura. Por, nën ndikimin e tyre, u shtri edhe në 

shtresat e tjera të popullsisë, megjithëse ajo praktikohej rrallë, që siç shkruan Pukëvili: 

Fëmijët e të dy sekseve fejohen që në djep pa u lejuar që të shihen e të njihen gjatë kohës së fëmijërisë, as 

kur rriten në moshë.46 

Ndodh shpesh që të fejuarit të mos dinë se i janë premtuar njeri-tjetrit, një rregull i tillë është e drejta 

dhe e fshehta e prindërve të tyre, të cilët ua bëjnë të njohur kur u do qejfi. Kur mbaron kjo kohë, vajzat 

zakonisht janë 12 vjeç dhe djemtë 18 vjeç. Duke folur për bajraqet e Pultit: Shalën, Shoshin, Krinin dhe 

Toplanën, si dhe për Rrëzën e Tepelenës, Hahni ve në dukje se: 

fejesat bëhen kur fëmijët janë ende të vegjël, nganjëherë bile edhe kur lidhen në djep 

Ndërsa po për këtë risi, Edit Durhamik thekson se:  

fejesat e bebeve qenë thuajse krejt të përgjithshme 

Në shtresat e mesme dhe të varfëra të popullsisë, zënia në djep ose pa lindur fëmijët bëhej me qëllim që 

të forcohej miqësia ndërmjet dy shtëpive. Marrëveshja bëhej drejtpërdrejt, me marrëveshjen e dy të 

zotëve të shtëpisë ose të dy prindërve të fëmijëve. Kur dy gra nga shtëpia e tyre ishin me barrë, ata 

shfaqnin dëshirën që, po qe se lindnin njëra djalë e tjetra vajzë, të porsalindurit do të quheshin të zënë 

ndërmjet tyre. Në ndonjë krahinë bëhej edhe ndonjë ceremoni e vogël dhe, kur lindnin fëmijët me seks 

të kundërt, lajmërohej me të shtëna pushke se të dy familjet u lidhën me miqësi. Ndodhte që zënia e 

fëmijëve të bëhej kur këta arrinin 3-4 vjeç. Për ligjësimin e kësaj shkëmbehej edhe buka, domethënë, 

organizoheshin gosti në të dy familjet. 

Lidhur me moshën, është e nevojshme të vëmë në dukje se në popullin tonë, me ndonjë përjashtim, në 

martesën e vajzave ndiqej radha: më e madhja më parë e kështu me radhë. Kjo respektohej kudo dhe 

kush e shkelte, përbuzej nga të gjithë. Madje, në zona të veçanta ndodhte që djali, po të kishte motra, 

nuk martohej para tyre, pavarësisht se mund të ishte më i madh se ato. 

                                                             
46 Pukëvili, Travels in Epirus, Albania, Macedonia and Thesaly, v. 1820 
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Gatitja për zënie 

Që vajza të quhej e zënë, duhej pa tjetër një ceremoni e rastit, e cila zhvillohej në shtëpinë e vajzës ose 

në shtëpinë e një të treti (të afërm ose miku të shtëpisë së vajzës). Kjo vizitë në Korçë quhej «të shkelat». 

Zakonisht, të dy palët rreth 6 ose 8 vetë, nga 3-4 për secilën palë, pasi mbaronin qerasjen, shkëmbenin 

nishanet ose dorëzonin shënjën («shejin», si përdorej në Veri). Në pergjithësi, shenjën që ia lëshonin në 

dorë të atit të vajzës e dorëzonte një i afërt i djalit, nganjëherë edhe i zoti i shtëpisë ose shkuesi. Së 

bashku me shenjën dorëzoheshin edhe të hollat. Në Kosovë vinin në tryezë unazën, dhe një koronë 

argjëndi, që ishte shenja se u dha fjala. Kjo tregonte që vajza ishte lidhur e nuk mund të jepej gjetiu. 

Edhe në jug të Shqipërisë, jepej një shenjë e tillë. «Nishani zakonisht është një pare e vjetër floriri ose 

sermi, e cila nuk qarkullon në treg». Në shumë krahina të Shqipërisë, veçanërisht në veri, së bashku me 

unazën jepej edhe një shami. Shamia është shenjë rituale që tregonte se vajza ishte e «mbuluar» apo e 

«zënë». Dhënia e shenjës ishte një farë kapari, që pala e djalit i jepte asaj të vajzës. Mbas shenjës, 

askush tjetër s'kishte të drejtë të vinte dorë mbi atë vajzë, ndryshe do të binte në gjak. 

Lidhja martesore  

Në Malësi, para se të pihej kafja e zënies, shkuesi merrej vesh për punën e «kaparit», shpërblimit që pala 

e djalit duhej t'ia jepte anës së vajzës. Mesiti në fillim shprehej me dhurata të ndryshme për të afërmit e 

vajzës, si p.sh.: të atit një dhjetëshe turke (revole), vëllait një mauzer, dajës së vajzës një sahat me 

qostek, s'ëmës dhjetë kokë dhi. Më vonë «kapari» u kërkua në të holla që arrinin 3000 deri në 5000 lek. 

Në Nikaj-Mërtur, gjatë kohës së zënies së vajzës lihej si kapar një shumë të holla, të cilat i merrte i zoti i 

shtëpisë. Në fillim vlera e kaparit ishte e papërfillshme: një mexhide, një koronë ose një lek. Ka pasur 

raste që si kapar është përdorur një shami, një sapun, madje edhe një cigare duhan. Por, këto 

shërbenin vetëm sa për zënien e vajzës. Më vonë bëhej marrëveshja për «pazarin e çikës», që zakonisht 

pritej 12 qese serme (baraz me 12 napolona flori). Nga këto, gjysma ishin të hollat e unazës, 6 napolona 

(baraz me 3000 deri në 4000 lekë). Në Lumë (Kukës), kur vinte mahrama (një shami që i jepej shkuesit 

si shenjë se i ati pranonte të jepte vajzën), familja e djalit, me anën e shkuesit, i çonte vajzës disa 

dhurata si lesh, pambuk, bojëra të ndryshme, etj., si dhe disa të holla që quheshin «pare hupsa», sepse 

nuk llogariteshin në «forcë», në shumën që do t'i caktohej dhëndrit për nusen. Edhe në fshatin Golaj të 

rrethit të Kukësit familja e djalit çonte 500 deri 2000 lekë si kapar për zënien e vajzës. 

Në Domgjon (Mirditë), natën e zënies së vajzës, prindi i djalit së bashku me shkuesin lëshonin unazën, 

një shami dhe një sasi të hollash, që arrinin 3000 deri 5000 lekë. Unaza dhe shamia i takonin nuses, 

kurse të hollat familjes së saj. Në Fushë-Arrëz (Pukë), pala e djalit çonte shenjën, që përbëhej nga një 

unazë e një rubë e kuqe, si dhe një shumë të hollash. Në Lezhë, me këtë rast përveç unazës së argjëndtë 

dhe shamisë (që ishin të vajzës) shtëpia e djalit dërgonte edhe disa të holla, sasia e të cilave varej sipas 

kërkesës së mikut. Në qoftë se miku tregohej i arsyeshëm, atëherë shuma ishte e vogël dhe arrinte deri 

në 300 lekë. Por, kishte raste kur ai kërkonte 1000 lekë. Këto të holla shërbenin si kapar, quheshin 

pare nan gju dhe përdoreshin nga i zoti i shtëpisë si të donte. 

Si shenjë në Mat çohej një unazë, një shami dhe 200 grosh. Ndërsa në Mirditë shenja zakonisht ishte 

më e shtrenjtë. Në Kushnen, në të kaluarën, paguanin një shumë që shkonte nga 3000 deri në 4000 

lekë. Po kaq paguanin edhe në Kthellë të Epërme dhe në bajraqet e tjera të Mirditës. Për zonën e 

Kurbinit kemi këtë të dhënë: Ditën e zënies së vajzës i ati i djalit dërgonte në shtëpinë e vajzës shenjën, 
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që përbëhej nga një unazë, një shami mëndafshi dhe një peshtaf, brenda të cilit vendoseshin sendet e 

tualetit. Veç këtyre, babai i dhëndrit dërgonte edhe 500 deri në 2500 lekë (kjo varej nga gjendja 

ekonomike e shtëpisë së djalit), të cilat, të shumtën e herëve, shpërdoroheshin nga pala e vajzës. Kishte 

edhe raste kur këto të holla familja i përdorte për përgatitjen e rrobave të vajzës. 

Edhe në krahinën e Tiranës, sidomos në Malësi, pala e dhëndrit paguante një sasi të hollash për zënien 

e vajzës. Në Hasdushk (Rrogozhinë) dhe në Rostej (Durrës) familja e djalit i jepte një sasi të hollash 

palës së vajzës. Shuma e tyre caktohej nga i ati i kësaj dhe nga shkuesi. Duke zbritur në krahinat e 

Jugut kjo dukuri paraqitej e zbehtë ose nuk shfaqej fare. Në Korçë dhe rrethet e saj, në Ersekë, Përmet, 

në disa zona të Gjirokastrës (Lunxhëri, Zagori qytet), në Çamëri e ndonjë vend tjetër kapari nuk 

përdorej. Ndërsa në Bërzeshtë (Librazhd) kjo dukej shumë qartë. Ka qenë zakon që, për të zënë një 

vajzë, babai i djalit atë ditë që çonte nishanet, i jepte të atit të vajzës nëpërmjet shkuesit një sasi të 

hollash si kapar, për të siguruar zënien. 

Nga të dhënat e mësipërme, del se kjo dukuri ka qenë më e theksuar në zonat malore, ndërsa në zonat 

me fshatarë të vegjël dhe çifçinj pothuaj nuk paraqitej fare. Megjithatë, në një të kaluar të largët, kjo 

dukuri ka qenë për gjithë shqiptarët. Këtë, siç do ta shohim edhe më poshtë, na e tregon e drejta e anës 

së vajzës për të kërkuar shpenzimet e pajës nga shtëpia e djalit, gjë që shfaqej edhe në zonat jomalore. 

Por, edhe atje ku nuk shfaqej, të dy palët bënin përgatitje për martesën dhe shpenzimet ishin të 

dyanshme. Në këto zona kishte marrë një zhvillim të madh shkëmbimi i nishaneve. Sigurisht duhet bërë 

dallimi ndërmjet shtresave dhe klasave të shoqërisë shqiptare të asaj kohe: klasat e pasura paguanin 

më shumë për nishanin. Por, edhe në shtresat e mesme dhe në një masë më të vogël, edhe në shtresat e 

varfra të popullsisë, nën ndikimin e drejtpërdrejtë të shtresave të pasura, shkëmbimi i nishaneve mori 

një përhapje të madhe, duke u bërë një barrë e rëndë për ekonominë e shtëpisë. 

Vendimet e vitit 1826 për kufizimin e ceremonive dhe shpenzimeve familjare gjatë kohës së fejesës dhe 

të martesës, dolën nga nevoja e kohës, pasi ato rëndonin shumë ekonomitë e familjeve dhe masat e 

gjera nuk u bënin dot ballë. Këto vendime kufizonin në një masë të mirë shpenzimet që bëheshin për 

fejesa e martesa. Por, më vonë, në vitin 1835, mbledhja e gjerë e meshkujve të rritur të komunitetit të 

Varoshit, duke shqyrtuar vendimet e marra më 1826, në kushte të reja, zgjeroi këto vendime dhe lejoi të 

bëheshin shpenzime më të mëdha. Që në vitin 1905, nga Komuniteti ortodoks i Varoshit të Korçës u 

hartua «Kanonizma e re» që kufizonte shpenzimet për lindjet, fejesat, martesat dhe vdekjet. Lidhur me 

fejesat, kufizoheshin shpenzimet në ceremoninë e shkëmbimit të nishaneve e të tjera. Nyja 6 e kësaj 

kanonizme thotë:  

Që sot e tutje shkëmbimi i nishanit të bëhet jo zyrtarisht, të pritet zakoni që prindërit e të fejuarit dhe 

prindërit e së fejuarës, të afërmit dhe miqtë për këtë qëllim (që të marrin pjesë në ceremonitë e shkëmbimit 

të nishanit), të mos shkojnë (për të dëfryer) një palë me tjetrën në shtëpinë e të fejuarve. 

Edhe në qytetin e Shkodrës, zënia e vajzës bëhej me shpenzime të mëdha. Për këtë, në vitin 1910 dolën 

sullat (rregullat) për kufizimin e tyre.  

«Fejesat pas sodit, thuhet në këto sulle, kanë për t'u ba në këtë mënyrë: Pare as dupe nuk guxon me 

dhanë kërkush sado zengjin që të jetë»... 
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Por edhe pse u morën këto vendime që, për kohën, ishin pozitive, sepse luftonin zakonin e keq të 

shpenzimeve të tepërta në fejesa dhe në martesa, harxhimet jo vetëm nuk u kufizuan, por u shtuan 

edhe më shumë, veçanërisht në shtresat e pasura të qytetit. Dhe, nën ndikimin e qytetit, kjo dukuri u 

shtri edhe në fshatrat dhe në disa qytete të tjera si: në Ersekë, Leskovik, Përmet, etj., duke u bërë 

kështu, një sëmundje që sa vinte e shtohej.  

Zënia e vajzës - trashëgimi nga e drejta e vjetër zakonore 

Pagesa që shtëpia e dhëndrit i bënte shtëpisë së nuses, paja dhe prika, janë institucione të ndryshme, të 

pavarura nga njëri-tjetri, dhe secili ka linjën e vet të zhvillimit. Në rastin e parë, domethënë kur pala e 

dhëndrit jepte një shpërblim për zënien e vajzës (shenja, dhënia e materialeve të ndryshme ose dërgimi i 

të hollave për përgatitjen e rrobave të nuses, dhuratat e shumta të familjes së dhëndrit për njerëzit e 

nuses, etj., flasin për një trashëgimi të zakonit të vjetër të zënies së vajzës. Lindja e institucionit të 

zënies së grave edhe me shpoërblim i takon etapës së parë të zhvillimit të matriarkatit.  

Me lindjen e martesës me çifte fillon rrëmbimi dhe blerja e grave», shkruan Engelsi. 

Por, edhe më vonë, me zëvendësimin e matriarkatit me patriarkatin dhe me lindjen e familjes 

patriarkale, martesa me të blerë mori një zhvillim edhe më të madh. Këtë e tregon edhe interesimi i të 

gjithë anëtarëve të komunitetit familjar, të cilët ndihmonin në grumbullimin e shpërblimit që do t'i jepej 

familjes së gruas. Pra, martesa me të blerë është karakteristikë e marrëdhënieve patriarkale dhe është e 

lidhur me familjen e madhe patriarkale, pavarësisht se lindja e saj i përkiste periudhës së matriarkatit. 

Kur familja e vlerësoi vetveten edhe në kuptimin ekonomik, në kuptimin që e shikonte çdo pjesëtar si 

forcë pune, lindi koncepti që për dhënien e vajzës tek djali, familja e saj kërkonte kompensimin 

përkatës. Në fillim, kjo shprehej me dhuratat, që familja e dhëndrit i çonte familjes së nuses (në radhë 

të parë të atit dhe s'ëmës, pastaj vëllezërve, dajës së nuses dhe të afërmve të tjerë). Më vonë, vlera e 

punës së gruas, veç objekteve në natyrë, mori shprehjen e saj edhe në të holla. Kështu lindi «çmimi i 

gruas». Është ky «çmim i gruas» që zihet në gojë në të drejtën tonë zakonore, në Kanunin e Lekë 

Dukagjinit dhe në materiale të tjera.  

Shpenzat për zënien e vajzës në krahina të ndryshme 

Në Malësi të Madhe p.sh, në fillim të shek.-19, për zënien e një vajze paguhej 70 deri 140 korona dhe 

nganjëherë edhe 600. Shuma «Për teshat e vajzës paguante vetëm pala e djalit», thuhet në një material 

nga zona e Nikaj-Mërturit. Për krahinën e Lumës, gjatë regjimit të mbretit, në kohën e zënies së vajzës, i 

ati i djalit «priste forcën, këpucët», domethënë merrte vesh se sa të holla duhej t'i dërgonte mikut. Kjo 

shumë arrinte 20 deri në 30 napolona. Vërtetë miku i merrte të hollat, por ai i kthente përsëri në një 

formë tjetër, në plaçkat që përgatiteshin për vajzën. Në Pukë, në të kaluarën, pala e vajzës i përgatiste 

gjithë rrobat e saj, por të hollat për këto i paguante pala e djalit. Në Mat «pritet hesapi» gjashtë muaj 

para dasmës. Shkuesi me prindin dhe disa nga farefisi i vajzës shkonin në shtëpinë e djalit dhe aty 

caktonin sa rroba duhej të bënte dhëndri për nusen, numrin e dyshekëve, velenxave dhe qilimave, si 

dhe orenditë e kuzhinës.  



 
 

38 Qendra Kombëtare "RRËNJËT TONA" , Rr. Zef JUBANI, Pall.Bjorn, Ap. 62, K-8, Tiranë, tel: 0682070560,  
email: sazanguri@gmail.com, web:  wwwrrenjettona.al 

 

 

Fig. – 50 Pamje nga veshjet e vajzave që vinte nga prika  

Në Lezhë dhe në malësi të saj, ana e vajzës i kërkonte anës së 

djalit të gjitha shpenzimet për rrobat e nuses. Zakonisht, në 

Mirditë të gjitha rrobat e nuses bëheshin me të hollat që dërgonte 

pala e dhëndrit dhe arrinin në 7000 deri në 8000 lekë. Por, përveç 

këtyre, kur caktohej dita e dasmës, «priteshin këpucë», që ishte 

detyrimi i dytë i palës së dhëndrit kundrejt asaj të nuses dhe që 

shkonte deri në 2000 lekë. Në Malësi të Krujës, në shumicën e 

rasteve, nuk caktohej shuma e të hollave që duhej të paguante 

shtëpia e dhëndrit. Por, pavarësisht nga kjo, sipas traditës, 

dhëndri duhej të paguante 7000 deri në 10.000 lekë. Kishte edhe 

raste kur kjo shumë kalohej, duke e varfëruar së tepërmi shtëpinë 

e djalit. Kur nuk arrihej shuma e të hollave, ajo plotësohej me 

bagëti, tokë etj. «Për plaçkat e gocës, thuhet në një material nga Malësia e Tiranës, kryetari i familjes së 

djalit i jepte nënës së vajzës 40 okë lesh për rrobat e leshta. Pjesa tjetër e plaçkave që nuk mund të 

përgatiteshin në fshat (si p.sh.: dyshekët, jorganët, këpucët, enët e bakrit, si dhe arka e nuses) do të 

bliheshin në qytet me të hollat e dhëndrit».  

Në fshatrat e Durrësit, Kavajës e të Rrogozhinës babai i djalit ishte i detyruar të paguante të gjitha 

shpenzimet që bënte pala e vajzës për plaçkat e vajzës. Në disa zona të Librazhdit, në kohën e zënies së 

vajzës, i ati kërkonte të holla për përgatitjen e saj. Kishte dhe raste që në vend të të hollave të kërkonte 

5-6 kokë bagëti të imta dhe një ka ose një lopë. Në Myzeqe babai i vajzës i kërkonte të atit të dhëndrit 

një shumë të hollash që quheshin para «argëlleku», velenxën dhe rrobat e nuses. Nganjëherë, në vend të 

argëllëkut në të holla kërkoheshin bagëti, numri i të cilave varej nga gjendja ekonomike e shtëpisë së 

djalit dhe mund të arrinte në 20-40 krerë bagëti të imta, një pendë qe ose buaj, një kafshë pune, etj. 

Argëllëku merrej edhe në disa fshatra të Mallakastrës së Butë si në Kurjan, etj. Madje, në Kurjan, në 

vend të të hollave kërkohej edhe bagëti e bereqet. Edhe në krahinën e Labërisë, sipas zakonit, shtëpia e 

dhëndrit paguante një shumë të mirë të hollash për përgatitjen e plaçkave të nuses. Në Kurvelesh, në 

zonën e Salarisë, Buzit dhe Krahësit, me rastin e martesës, shtëpia e dhëndrit duhej të paguante 

«argëllëkun», rrobat e nuses, të cilat i zgjidhte babai i nuses dhe i paguante i ati i dhëndrit. Edhe në 

bregdetin e Himarës familja e djalit paguante një sasi të hollash për përgatitjen e rrobave të nuses. Në 

shumë krahina të Shqipërisë së Jugut dhe në qytetet ku marrëdhëniet kapitaliste ishin më të zhvilluara 

shtëpia e dhëndrit nuk kishte ndonjë detyrim shtrëngues për përgatitjen e plaçkave të nuses. Ato i 

bënin së bashku të dy palët. Madje, në këto zona, familja e vajzës shpenzonte më shumë.  

Në Çamëri, të gjitha rrobat e nuses i përgatiste i ati i saj kurse dhëndri çonte disa dhurata për nusen 

dhe të afërmit e saj. Duke iu referuar materialit tonë, vemë re se kjo formë kishte përhapje më të 

madhe. Ajo, veç qyteteve kryesore ngërthente edhe pjesën më të madhe të fshatrave të Shqipërisë së 

Jugut dhe asaj Juglindore. Në qytetin e Shkodrës dhëndri i bënte nuses veshjen e plotë, sende tualeti, 

si dhe disa peshqeshe për njerëzit e saj. Ndërsa nusja, nga ana e saj përgatiste teshat për vete dhe të 

gjitha të falurat (dhuratat) për njerëzit e burrit. Veç këtyre i ati i vajzës do t'i jepte së bijës edhe shumë 

enë e orendi të ndryshme. E njëjta gjë vihej re edhe në qytetet e tjera gjë që e kemi përmendur në pjesën 

për shkëmbimin e nishaneve. Por, edhe në fshatra, kjo dukuri ka pasur një përhapje të madhe. Familja 
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e djalit përgatiste rrobat e fjetjes (dyshekë, jorganë dhe jastëkë), si dhe nië ose dy veshje të plota për 

nusen. Nusja, nga ana e saj, bënte veshje të tjera për vete dhe darovën për njerëzit e burrit. Në të gjitha 

fshatrat e krahinës së Çamërisë shumicën e pajës e përgatiste ana e vajzës. Djali çonte vetëm dhurata 

për nusen e të afërmit e saj. Madhësia e pajës së vajzës varej nga gjëndja ekonomike e familjes. 

Megjithatë, edhe ato që ishin të varfër përpiqeshin ta bënin këtë sa më të plotë, pavarësisht se rrëzonin 

ekonominë e shtëpisë.  

Prika me rastin e zënies së vajzës 

Lindja e pajës dhe prikës  

Paja dhe prika, si institucione, kanë lindur në periudhën e shthurrjes së familjes patriarkale, me 

ndarjen e saj në familje të vogla. Vajza që martohej, duke u larguar nga ekonomia e familjes, merrte një 

farë pjese nga pasuria kolektive e saj. Kjo përbënte pasurinë personale të gruas së martuar, të veçantë 

nga pasuria e shtëpisë së burrit, pasuri që e dispononte në mënyrë të lirë dhe mbi të cilën nuk mund të 

vinte dorë askush, bile as burri. Kjo pasuri që, deri në një farë shkalle, përbënte bazën e pavarësisë së 

gruas, në popullin tonë quhej salem në Veri, pekuli në Jug. Që në kohën e vjetër, klasat dhe shtresat e 

pasura, për të mos copëzuar ekonominë e përbashkët të familjes, si kompensim të pjesës së vajzës, 

filluan të jepnin një shumë të konsiderueshme të hollash. Vajza që merrte prikë nuk kishte të drejtë 

trashëgimie në familje. Duke filluar nga shek.-V e këtej, në shumë popuj, asnjë martesë nuk bëhej pa 

pajë e pa prikë. Në këtë periudhë u zhvillua paja me plaçka-veshmbathje, enë e orendi të ndryshme etj. 

Edhe në kohën e mesjetës u ruajt kjo mënyrë e lidhjes së martesës, në bazë të së cilës qëndronte 

interesi ekonomik. Madje, familjet e mëdha, për të forcuar pozitën e tyre për të krijuar aleanca të 

ndryshme, i martonin vajzat e tyre me familje të forta, duke u dhënë një prikë të majme, e shprehur kjo 

në pasuri të patundshme që nganjëherë arrinte në krahina të tëra.  

Paja dhe prika në kohën e vlerësimit të kapitalit 

Zakoni i marrjes së pajës e ka burimin nga origjina e tij e lashtë, në trashëgiminë dhe paprekshmërinë e 

pronës. Paja dhe prika ishin baza, me anën e të cilave matej vlera e të rejave që do të martoheshin. Paja 

dhe prika morën një zhvillim edhe më të madh përgjat kohës kur vlerësohej kapitali. Duke shndërruar 

çdo gjë në mall, prodhimi i kapitalit dobësoi deri diku marrëdhëniet e lashta, të trashëguara nga e 

kaluara, duke e parë familjen edhe si  bashkim kapitalesh, si një mjet për të grumbulluar pasuri të reja. 

Në shumë vende të tjera, legjislacioni i jep të drejtë burrit të administrojë pasurinë e familjes, duke 

përfshirë edhe pasurinë (prikën ose pajën) e gruas. Mënyra për të lidhur martesë ishte edhe detyrimi që 

pala e djalit kishte kundrejt palës së vajzës (e shprehur kjo në dhënien e bagëtisë, të hollave, dhuratave 

të ndryshme). Ky detyrim ndryshonte nga njera krahinë në tjetrën, duke u varur kryesisht nga gjendja 

ekonomike e shtëpisë së djalit që martohej.  

Prika dhe paja në vende e krahina të shqipërisë 

Në disa qytete, si: në Shkodër, Korçë, Ersekë, Leskovik, Përmet, përveç pajës që përgatiste vajza, i ati i 

jepte asaj edhe prikë, një pjesë të pasurisë së familjes (pasuri të patundshme ose në të holla). Prika si 

institucion është e vjetër, dhe vazhdoi ajo mori të zhvillohej edhe në kohën e feudalizmit, kur familjet e 

mëdha mbretërore dhe princërore, me qëllim që të lidhnin aleanca në mes të shteteve dhe principatave 

të ndryshme, bënin krushqi me njëra-tjetrën, duke u dhënë vajzave krahina të tëra, të cilat kalonin në 
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pronësinë e burrave të tyre. Dokumente të ndryshme flasin për aleanca të tilla edhe në vendin tonë. Në 

shek. XIII p.sh, në vitin 1258, nevoja për aleancë e shtyn Mihalin II të Epirit të lidhte aleancë me 

Manfredin Hohenshtaufen, princin e Tarentit, duke i dhënë për grua bijën e vet, Helenën, dhe në formë 

prike një varg qytetesh të Shqipërisë, si Durrësin, Vlorën, Kaninën, Beratin, etj. Kjo traditë vazhdoi të 

përdoret edhe nga dyert e mëdha feudale arbëreshe në shekujt e mëvonshëm. Vajzat e familjeve të 

mëdha feudale, kur martoheshin, merrnin prikë toka të mëdha. Gjon Muzaka në testamentin e tij thotë 

se Vlora dhe Kanina kanë qenë të Muzakëve dhe i ishin dhënë prikë mbesës, Regina, që u martua me 

despotin e Serbisë. Dhënia e prikës vazhdoi edhe nga familjet e pashallarëve dhe të agallarëve. Por, më e 

theksuar u bë kjo në shek. XIX në qytetin e Korçës, veçanërisht në shtresat e borgjezisë së re të cilat, 

shfrytëzonin dhënien e prikës për të patur mundësi t'u siguronin vajzave një jetë bashkëshortore sa më 

të mirë, duke i martuar në shtresat më të larta të shoqërisë. P.sh., J. V. Halla, rreth viteve 1870, i dha 

së bijës gjysmën e fshatit Rëmbec. Duhet thënë se dhënia e prikës, mori një përhapje të gjerë edhe në 

shtresat e mesme të popullsisë dhe u shtri edhe në zonat fshatare të elementeve ortodokse të Shqipërisë 

së Jugut, duke u bërë kështu një barrë e rëndë për ekonominë e familjes së vajzës.  

Prika në epir e çamëri  

Në popullsinë e krishterë shqiptare të Çamërisë (Gumenicë, Grikohor, Kushovicë, Peshtan, Kastrizë, 

Ledhëzë, etj.), përveç pajës, vajzës i jepej si prikë edhe ndonjë dyqan, vreshtë, ulli, tokë buke ose të 

holla. Kjo ka qenë më shumë karakteristike për shtresat në gjendje të mirë ekonomike. Edhe në 

shqiptarët e Greqisë, prika ka qenë diçka e kohës dhe madhësia e saj ishte në varësi të gjendjes 

ekonomike të familjes së vajzës. Nga të tre rastet e shtjelluara më lart del se shpenzimet për martesat 

ishin një barrë e rëndë për ekonomitë e familjeve. Prandaj, për të siguruar shumën e të hollave që 

nevojiteshin për pajën dhe për shpenzimet e dasmës, në përgjithësi, i zoti i shtëpisë merrte masa të 

ndryshme, shiste tokën ose kullotën, bagëti të imët ose të trashë, hynte në borxhe etj. Jo rrallë, ai çonte 

një ose dy djem të shtëpisë (shpesh edhe dhëndrin) për të punuar në familjet e pasura, në qytete, madje 

edhe në kurbet (siç ndodhte në krahinat e Jugut) deri sa të siguronin të ardhurat për shpenzimet e 

dasmës.  

Martesa dhe dasma sipas zakoneve të Malësisë së Mbishkodrës 

Dasma fillonte atë ditë kur vajza-nusja niset nga shtëpia e prindërve. Dikur dasma ka zgjatë disa ditë, 

ndërsa sot kryhet për 1-2 ditë. “Shkuesit” ishin një ose dy persona, të cilët i caktonte familja e djalit, ata 

shkonin në shtëpinë e vajzës dhe babait i kërkojnë vajzën. Shqiptarët e Malësisë kanë ruajtur shumë 

zakonet nga e kaluara e veçanërisht ato rreth martesës. Dikur ai fis ose shtëpi që në shekuj me radhë 

nuk është korit, as në luftë as në kohë të paqes i ka martuar më shpejt bijat e veta. Sot, kjo traditë 

është duke u zhdukur. Ka qëlluar që vajzës të ia 

caktojnë fatin edhe pa e njohur bashkëshortin, e bile, 

ka ngja që fëmijëve t’u caktohet fati pa lind. Martesa 

dhe zakonet rreth saj fillojnë prej se nisin “shkuesit” 

për të kërkuar vajzën për djalë.  

 

Fig. –  51 Sjellja tre here rreth zjarrit  
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Gatitja për dasëm 

Dasma fillon atë ditë kur vajza-nusja niset nga shtëpia e prindërve. Dikur dasma ka zgjatë ca ditë, 

ndërsa sot kryhet për 1-2 ditë. “Shkuesit” janë një ose dy persona të cilët i cakton familja e djalit. Ata 

shkojnë në shtëpinë e vajzës dhe babait i kërkojnë vajzën. “Shkuesit” duhet të janë të mençëm dhe 

njohës të mirë të kuvendit dhe zakonit të malësorëve. Ata zakonisht lavdërojnë djalin dhe shtëpinë e 

djalit. Babai i vajzës ka për detyrë t’ u japë fjalën pozitive ose negative atë ditë apo një ditë tjetër, të cilën 

e cakton ai. Dikur vajza nuk merrte pjesë në zgjedhjen e fatit të vetë, por pajtohej me atë burrë të cilin 

ia caktonin prindërit.  

 

Fig. – 52 Vallja e logut e kërcyer nga të zotët e shtëpise pas hapjes së dasmës me këngë majë krahu 

 

Pasi shkuesit marrin përgjigje pozitive, atëherë babai i 

vajzës bashkë më “shkuesit” dhe miqtë e rijnë caktojnë 

ditën e fejesës. Ndërkaq jepet kapari si shenjë jepet 

unaza, apo ndonjë stoli tjetër me vlerë, (gjerdan, arë etj.) 

Kur merret unaza konsiderohet se vajza është rroguar (e 

kaparisur për djalë të caktuar). Pasorët në ditën e fejesës 

japin miqësinë (të holla). Pasorët me këtë rast u falin 

grave të shtëpisë të holla dhe vajzave që janë në atë 

vëllazëri një traditë që ndër të vjetrit ruhet edhe sot. Ata 

sjellin një ferlik (dash të prerë për mish) dhe tri okë raki. 

Atë ditë caktohet zakonisht data e martesës. Mqeri është një sasi të hollash që jepet në ditën e fejesës 

ose më vonë.  

Në qoftes babai i vajzës nuk merr mqerin, do të thotë se vajzën nuk do ta martojë gjatë atij vitit. Të 

hollat që i merr babai i vajzës i përdorë për të prëgaditur pajën e nusërisë. Të hollat jepen sa për t’i 

siguruar vajzës pesë xhubleta dhe pajën tjetër të nusërisë. Nëse pajën e nusërisë e siguron shtëpia e 

dhëndrit, atëherë pësorët nuk japin kurrfarë të hollash për këtë qellim.  

Qëllon që vajza pas fejesës nuk donë të marrë për burrë të fejuarin, atëherë kjo punë del në pleqëri. 

Pleqet nëse pajtohen se faji është i shtëpisë së vajzës sjellin vendimin që shtëpia e vajzës të paguaj 

dyfishë të gjitha shpenzimet që janë bërë rreth fejesës. Në këtë rast, vajza mbetët e lirë. Nëse pleqëria 

mbetet pezull, atëherë shtëpia e vajzës i ka borxh sipas kanus një mashkull, ose sillet vendimi që vajza 

të ketë 24 dëshmitarë.  

 

Nëse ngjan e kundërta, dmth djali nuk e donë vajzën e fejuar atëherë edhe kjo punë qitet në pleqërinë e 

fiseve të cilët sjellin të njëjtin vendim sikur edhe për vajzën. Edhe në këtë drejtim, marrëdhëniet tani 

kanë ndryshuar - vajza mund të marr edhe burrë tjetër, por shtëpia e saj duhet të paguaj dyfishtë 

shpenzimet që janë bërë gjatë fejesës. Dasmorët-krushqit ditën e caktuar shkojnë për nuse. Ata, 

zakonisht shkojnë të dielën në mbrëmje. Qëndrojnë atje, ndërsa të hënën kthehen me nuse. Krushqit 

me vete marrin një dash të rrjepur me brirë, në maje të të cilëve i vënë një ose dy molla. Me vete marrin 

raki. Dikur për nuse shkonte një dasmoreshë, mirëpo ka qëlluar që nusen t’ia rrëmbenin, prandaj më 

vonë u dërgua për nuse një dasmor e një dasmoreshë ose një dasmoreshë e shumë dasmorë. Krushqit-
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dasmorët në shtëpinë e nuses, hanë, pinë, luajnë e këndojnë. Krushqit çojnë unazën e kurorës nga 

shtëpia e dhëndrit. Dasma hapet gjithmonë me këngë, maja krahu që e kendon kryedasmori ose i pari i 

dasmës i caktuar nga i zoti i shpisë. Nisja e vajzës-nuses bëhet me një ceremonial karakteristik. Në 

momentin, kur dasmorët janë gati për të dalë, kënga që sinjalizon pregatitjen e nuses ka qenë: 

 

Çohu mori nuse / Banu gati/ kena ardh për me të marre. 

 

Sipas zakonit, ajo fillon të qajë me kuje. Ajo kapet për vargoj e vatrës, 

për derë të shtëpisë, qanë me mallëngjim për shtëpinë, familjen e 

vëllazërinë që po i lënë. Para se të dalë nga shtëpia e sjellin tri herë 

rreth zjarrit, një tangar me flakë ose gace që vendoset në mes të 

shtëpisë dhe pastaj vëllai më i madh ia mbath opingën apo këpucën e 

djathtë.  

 

Fig. – 53 I vogli i shtëpisë mashkull në prehrin e nuses 

Sipas zakonit, nusen e nxjerr nga shtepia vëllai i madh dhe motra e 

madhe. Nëse nuk i ka ata, e nxjerrin halla me xhajën. Kryetari i 

krushqve në të dalunën e nuses nga dera e shtëpisë ia vënë unazën 

në gishtin e dorës së djathtë. Ai, atëherë në shenj gëzimi shtien me pushkë. Nusja posa del nga shtëpia 

qanë. Në oborr të shtëpisë të gjithë përqafohen me të. Njeri nga më të afërmit e saj e sjell tri herë në atë 

krah ka lind dielli e pastaj ia dorëzon dasmorit, i cili e kap për dore. Nusja, duke u larguar u len 

lamtumirën më të afërme, duke valëvitur shamin e bardhë, me të cilën ka mbuluar fytyrën me duvak. 

Shoqet e saja e përcjellin me këngë të ndryshme, por nga një herë edhe qajnë prej mallëngjimit. Nusja 

duhet të dalë nga shtëpia e saj para ores 12:00 të drekës. Krushqit me nuse duhet të arrijnë në 

shtëpinë e dhëndrit para se të muget nata. Mirëseardhjen e krushqve me nuse e pret e tërë fshati me 

këngë. 

 

Fig. – 54 Nusja e sjellë me duvak që tregon se një jetë e re fillon për të, mos të shoh rrugë kthimi në 

kuptimin që familja e re që ajo krijon është familja e saj e vërtetë dhe 

nuk ka kthim prapa. 

 

Me të arrite në shtëpine e saj nusen e fusin në dhomën e pritjes, ku do 

nusërojë dhe përsëri e sjellin tre herë rreth zjarrit pastaj e fusin në 

dhomën e saj. Sipas zakonit, fëmija i parëlindur mashkull i shtëpisë 

vendoset në prehrin e nuses si shenjë mbarësie që i parëlinduri nga 

nusja të jetë djalë. Nusja i jep dhuratën fëmijës pasi i heq këpucën dhe 

fëmija merr edhe lektë që i ka vënë i vëllai në këpucë. Pastaj dasma 

fillon edhe në shtëpinë e dhëndrit, hapet banketi me këngë majekrahu 

nga i pari i dasmës ose ai që ka qenë kryedasmor dhe nusen e nxjerrin 

disa herë për tu parë nga fshati dhe njerëzit që janë në dasëm.  
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Fisheku në pajë dhe kuptimi i saj 

Kemi dëgjuar të flitet për fishekun në pajë shumëherë, por dhe interpretuar shumë herë mbi versione të 

ndryshme. Fisheku vihej nga babai i nuses në pajën e vajzës për një arsye. Nëse ndodhte që nusja të të 

kapej me hajni dhe kurvni, atëherë dhëndri ose vjehrri kishin të drejtën të kthenin vajzën në shtëpinë e 

babait dhe bashkë me të në tavolinë vendosin fishekun që do të thotë i vëllai ose babai i vajzës për t’i 

shpëtuar koritjes ta vrisnin ose do paguanin gjobën për shtëpinë e dhëndrit, gjobë e cila vihej nga 

kryepleqënia dhe ajo vajzë quhej e lanun për turp dhe shumë herë ndodhte që vajza të vritej për çnerim 

të familjes së vet. Por aq me kuptim ishte ndërtuar ky rregull sa që pothuajse nuk ndodhte që të kapej 

një femër në tradhti bashkëshortorte, sepse nën rregullat nuk e krijonin dot këtë ratsësi. Dhe kjo kryhej 

në emër të mbrojtjes së fiseve, të mos koritjes, por mbi të gjitha kryhej në emër të mbrojtjes së dinjititetit 

të femrës që quhej shtylla e shtëpisë apo bollëku i familjes. 

 

P.sh E Drejta e Vjetër Franceze deri në kohën e Napoleonit nuk i jepte po të njëjtën të drejtë femrës, kur 

ajo e gjente burrin në flagrancë, përkundrazi burri mund ta vriste gruan, nëse e kap në një gabim të 

tillë. Ndërsa, ‘E Drejta Zakonore, deri te ajo e Lek Dukagjinit e pajiste gruan me një fishek në pajë që 

kurrë nuk i binte ta përdorte i shoqi në rast se e gjente me jaranin, sepse i shoqi duhet të luante më 

parë me tre skena ngjarjesh. Së pari, duhej të trokëlliste te porta e shtëpisë. Së dyti, mbasi e hapte me 

tërsëllimë këtë portë, duke ecur nëpër oborrin e shtëpisë duhej të godiste një kusi apo kovë si pa dashje 

me shqelm. Së treti, duhej të hapte derën e brendshme, duke u kollitur dhe pastaj derën e dhomës së 

gjumit dhe nëse akoma jarani nuk kishte ikur, i lindte e drejta që t’i vriste të dy me një plumb të 

fshehur nën jastëk, të ardhur nga paja, se ndryshe hynte në gjak me ata të jaranit. Praktikisht, 

pothuajse nuk ndodhte kurrë, çka bënte të ruante figurën e gruas si nënë, si amvisë apo si prodhimtare 

e familjes dhe/ose shoqërisë. 

THESARE NGA FOLKLORI DHE ETNOGRAFIA E LEKLIT TË TEPELENËS47 

George Hann, albanologu që me studimet e tij ka pasur prioritet për vendin tonë,  në shekullin XIX, kur 

ndodhej konsull i Austro - Hungarisë në Janinë, në veçanti ka shkruar për zakonet familjare të Rrëzës 

së Tepelenës, ku nuk bënte përjashtim Leklin. Duke dashur të argumentoj lashtësinë e shqiptarëve me 

trojet e tyre, bënte krahasim dhe dallonte zakonet e tyre me të grekëve e romakëve të lashtë. Për këtë 

studim u mbështet kryesisht në përshkrimin edhe studimin e zakoneve të banorëve të fshatrave të 

Rrëzës, zonë e pastër nga pikëpamja etnografike. Nga Hann do përshkruhet gjithçka që ka lidhje me 

Leklin dhe Lekljotët. Në Rrëzë të Tepelenës hyjnë fshatrat: Lekël, Kodër, Peshtan, Labovë, Zhapës, etj. 

Të 11 fshatrat e Rrëzës duken si një tërësi e bashkuar, me zakone të njëjta dhe ushtrojnë profesione të 

njëjta, për më tepër lidhin martesa midis tyre, do të shkruajë Hann. Fshatrat në krahun e djathtë të 

lumit  Drinos, para bashkimit me Vjosën janë përzgjedhur si të ashpra nga pikëpamja etnografike, larg 

ndikimeve greke, sllave dhe aq më shumë turke, do të shtonte ai. Le të shohim në mënyrë të 

përmbledhur disa prej zakonve të përshkruara:  

 

Martesa – I ati është ai që marton djemtë, pa i pyetur nësë ju pëlqen ose jo nusja. Ky zakon rridhte nga 

që martesat bëheshin në moshë të vogël. Dita e hënë njihej si dita e fillimit të dasmës dhe quhej “e hënë 

                                                             
47 Miltiadh M.Muçi, Të lashtë sa Lekli, Gazeta Koha Jonë, Lekliotët, 21.02. 2017  
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e miellit”, sepse dërgohej gruri në mulli, për ta bluar dhe përgatitur bukët e dasmës. Ndërsa, e enjtja 

ishte e druve të dasmës, që i prisnin djemtë e familjeve pjesëmarrëse në dasmë. 

 

Të premten ishte pushim.  

 

Të shtunën – në shtëpinë  e dhëndrit vijnë njerëzit e afërt, të cilët secili do të sillte nga një dash. Ata 

priteshin me këngë nga zonjat që merrnin dhuratat, me fjalët” “ Ta paçim hua zotëri”. 

 

Të dielën – në shtëpinë e dhëndrit vijnë farefisi dhe miqtë, dy deri në tre për familje. Pjesëmarrja e të 

gjithëve bëhej me mbi 100 vetë. Çdo familje duhej të sillte një bukë, një enë druri me verë dhe pak të 

holla. Në orën e caktuar nga shtëpia e dhëndrit niseshin krushqit për të marr nusen. Mes burrave 

ndodhej dhëndri i hipur në kalë, edhe nëse shtëpitë ishin afër njëra-tjetrës. Ata e shoqërojnë nusen të 

stolisur, të hipur në kalë. Vjehra pret dhëndrin tek dera e shtëpisë, që i puth dorën, ndërsa me një tufë 

lulesh, ajo spërkat me ujë. Burrat që e shoqërojnë hyjnë në dhomën e veçantë, ku ulen këmbëkryq. Pinë 

e ngrenë shëndetë për çiftin duke thënë e uruar: “Rrofshin, qofshin e u trashëgofshin”. Në dhomën e 

nuses hyjnë gratë, e cila iu puth dorën të gjithave. Pranë ndodhet një grua që e shoqëron. Gjatë 

ceremonisë në shtëpinë e nuses, vëllami shkon tek nusja, e puth në faqe ose buzë, i vesh këpucët, ku 

brenda ka hedhur oriz dhe para, si shenjë për t’u shtruar. Kthehet tek burrat, dhe bën lëvdata për 

bukurinë e nuses. Kur të gjithë bëhen gati të largohen, vëllami “vjedh” dy lugë, po kështu dhe njerëzit e 

dhëndrit që më pas i kthejnë. Nusen e hipin në kal, pasi t’u ketë puthur dorën prindërve dhe fisit të saj. 

Pasi bënë një pjesë rruge në këmbë e hipur në kalë niset me krushqit për në shtëpinë e dhëndrit, e 

mbuluar me duvak. Gjatë rrugës, të zotët e shtëpive, ku nusja kalonte, qerasnin krushqit me verë. 

Shtëpia që nuk nxirrte verë, kuptohej se ka armiqësi me dhëndrin. Në momentin e mbrritjes, mbi një 

vend të ngritur, vjehrra hedh kokrra orizi mbi çiftin dhe gjithë të tjerët, njëkohësisht bën dhe urimet e 

rastit. Orizi është shenja e pjellorisë dhe pasurisë. Sapo nusja hyn në shtëpi, vëllami i heq duvakun, nis 

bëhet kurorëzimi. Nuni mbanë dy kurorat mbi kokat e çiftit, i cili nderohet shumë, se mallkimi i tij 

është tepër i rëndë, më i rëndë dhe se i babait. Pas këtij riti, dasmorët hanë bukë, nusja qëndron në anë 

të dhomës me duart e vendosura kryq. Dhëndri ngrihet atëherë kur ngrihet shëndeti i çiftit, por pa 

folur. Është vëllami që e shoqëron e kthen përgjigje. 

 

Dita e djelë tek dhëndri kalon me gosti, dolli, këngë e valle, të cilën e hap ai duke qenë në krye. 

Ndërkohë që gratë do të vallëzojnë me nusen që rri në mes të grave, ku zakonisht këndohet:  

 

Mori korbi një thëllëzë, Ç’e do korba ktë thëllëzë, Të loz e të qesh me të, zë të shkoj jetën me të, 

 

Natën vonë, mbasi miqtë dorovisin nusen do të largohen, ajo iu puth dorën. Atë mbrëmje, nusja fle me 

gratë, dhëndri me shokë të tij.  

 

Të hënën në mëngjes çiftin e fusin në një dhomë të veçantë, me bukë të lyer me mjaltë që e kafshojnë 

secili nga tre herë. Nuk mbaron gjithçka këtu.  
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Të martën – dhëndri shkon në dhomë për të fjetur, dhe pas një ore dërgojnë me zor nusen, e cila tërë 

naze s’do të hyjë brenda.  

 

Të mërkurën - pasi nusja ka fjetur natën e parë me dhëndrin, nis punët e shtëpisë me larjen e rrobave. 

Zakonisht, vitin e parë të martesës, ajo nuk bën punë të tjera. Deri sa të lindin fëmijë, nuk mund të 

flasë me burrin në prani të të tjerëve, biles nuk duhet t’i flasë në emër. Ajo duhet të bëj kujdes, jo vetëm 

me prindërit e burrit, por edhe me farefisin e tij.  

 

Familja -  ku fuqinë e ka babai, të cilin e nderojnë dhe e respektojnë të gjithë fëmijët. Deri sa jeton 

mbetet kryefamiljari, dhe kjo e bën të fuqishëm bashkimin e familjes. Fëmijët nuk kanë pasuri të tyre, 

por punojnë për shtëpinë, dhe nëse nga puna njëri ka të ardhura më shumë se tjetri, kryefamiljari i 

qeveris njësoj. Vëllezërit bashkëjetojnë edhe pas babait, ndërsa janë fëmijët ata që kur rriten dhe 

martohen ndahen nga prindërit.  

 

Lindja e fëmijës do të njoftohet menjëherë tek farefisi, që vijnë dhe e vizitojnë, duke sjellë me vete 

gjellë. Në ditën e tretë të lindjes, mbrëmja e saj quhet “poganiku i djalit apo i vajzës”. Në këtë mbrëmje 

vjen farefisi që secili sjell lakrorin, një bukë dhe një shishe me verë, që i hanë bashkarisht në sofër, dhe 

duke uruar për foshnjën do të thonë: 

 

Poganiku dhe djali burrë / Ta dërgojmë për masurë / Të na bjerë para shumë / Poganiku dhe vajza grua 

/ Ta dërgojmë në përrua /Të na bjerë ujë shumë. 

 

Pas këtij riti do të kryhen veprime të tjera. 

 

Rrugëtimi, kur dikush nisej për rrugë të largët, para pragut të shtëpisë vihej një enë me ujë të pafolur, 

e zbukuruar me gjethe dhe brenda vathë floriri ose sermi. Udhëtari e prek me këmbë dhe ena derdhet, 

ndërsa ai merr disa gjethe me vathët që ia kthen shtëpisë. 

 

Ujët e pafolur -  mbushet në burim, pa folur gjatë rrugës që e çon atë në shtëpi.  

 

Nishanet dhe simbolet nëpër dasma 

Por, nishanet e dasmës nuk ishin thjesht rroba si sot, por mbartnin plot e përplot simbole që shprehnin 

etnografinë e të parëve, filozofinë e të jetuarit, dashurinë për vazhdimësinë e jetës, gjakun dhe 

përpjekjen për mbrojtjen e vatrës prej të parëve dhe një gurrë të tërë folklorike, si p.sh.:  

Simboli i pëllumbit  që përcillte simbolin e paqes, të dashurisë dhe të harmonisë. Ai gjendej në 

punimet në dru dhe në piktura te arkat, në qëndisjet, në bandat e murit, në kllëfët e jastëkëve, si dhe 

në  punimet me grep (bizë);  

Simboli i shqiponjës që shoqëronte ngahera nishanet jepte të kuptohej lashtësia e ritit, flamërin, 

forcën dhe krenarinë e fiseve. Ai gjendesh në blaç të bukës e të meshës, në qëndisje e në gdhendje;  
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Simboli i diellit ishte e pamundur që të mos gjente vetveten, ndaj dhe gjendej tek rrumbullaksia e 

kulaçit dhe e sofrës, te forma rrethore e valles së vajzave, tek pozicioni unazor i vajzave që uleshin në 

gjunjë, kur qepnin nishanin ditën e enjte deri te kurora që vendos djali dhe vajza;  

Simboli i Yllit me anë të të cilit myzeqari, shikonte dritën, shkëlqimin dhe bukurinë mahnitëse. 

Njëherësh, ai ishte dhe simboli i bashkimit hyjnor i organeve të dy gjinive, mashkullit e femrës, po aq 

dhe simbol i bashkimit të qi-ellit (femër) me atë të tokës (mashkull). Besoj se duhet të kini parë me 

dhjetra ndërtime shkëmbore në trevat shqiptare dhe më gjerë që imitojnë organin gjenital të mashkullit. 

Ai (Ili) ishte dhe shenja që paralajmëroi ardhjen e profetit Krisht, që iu shfaq Shën Marisë në Betlehem, 

para se të lindte Krishtin;  

Simboli i Lules së trëndafilit që vihej në xhaketë ose shkëmbehej midis çiftit çka shprehte ndjenjën e 

dashurisë, madje të zjarrtë;  

Simboli i tërfilit ose i tre kuleçëve dhe i flamërit me tre mollë që kanë të përbashkët numrin tre. Pra, 

trekëndëshi që formohet nga këto tre simbole tregonte fuqi, duke sjell kështu rritje shpirtërore apo 

lëvizje të vazhdueshme;  

Simboli i mollës që ashtu si trëndafili, shprehte simbolin e ambëlsisë dhe të bukurisë, duke bërë ftesë 

për dashuri. Në antikitet, ajo vazhdonte të ishte simbol i rrumbullakësisë së tokës apo i gjoksit të 

femrës;  

Simboli i dollisë “Oli” e cila rezulton se dolia “Oli” është karakteristikë vetëm në Myzeqe. “Oli” do të 

thotë “të gjithë; një e drejtë; një pjesëmarrje për të gjithë”. Në pirjen e rakisë, kur ngrihej një dolli 

merrnin pjesë të gjithë pjesëmarrësit, dhe jo dy vete, siç ndodh gjetkë;  

Simboli i sofrës së rrumbullakët, ku forma e së cilës është simbol i Diellit dhe ulja në formë rrethi 

përrreth sofrës, tregon barazinë, duke shprehur kuptimin që jemi të gjithë të barabartë në familje, në 

dasëm dhe në shoqëri, apo duke i shtuar sofrës një element demokratik apo një element kalorsiak. Këto 

rite u morrën dhe nga Keltët që ja u lanë më vonë si tryeza kalorsish mbretërve anglosakson dhe sot i 

përdor europa moderne për samite e konventa, por që janë tipike alla pellazge, që ndryshe tej në brigjet 

e drinit quhen log burrash, por që do të flasim herë tjetër. Kësisoj, myzeqarët dhe shqiptarët e kanë 

patur këtë praktikë barazie mijëra vjet më parë;  

Simboli i kurorës si simbol i lidhjes me diellin në paganizëm, simboli i mbretëreshës. Djali dhe nusja 

janë mbreti e mbretëresha në ditën e celebrimit të martesës. Edhe nusja laike, në vitet e diktaturës, kur 

veshte fustanin e bardhë, në kokë mbante me patjetër një kurorë. Kjo ndodhi se tradita ishte 

shpirtërore, genome, e pandalshme, dhe si e tillë ajo nuk pyeste për frerët e diktaturës;  

Simboli i verës prej mjalti, një tjetër element vazhdimësie i ardhur me genom, ku një pjate bakri 

mbushur me verë mjalti i vihej nuses të dielën në mbrëmje, në prag të derës së shtëpisë. Po pastaj do 

pyes skeptiku? Po vera prej mjalti është pije e perëndive ilire, të cilën e pinte Teuta mbretëreshë. Në këtë 

kuptim, vendosja e verës prej mjalti do të thotë se, ti, nuse, sot je mbretëreshë hyjnore dhe në shtëpinë 

e burrit do të gjesh bollëk e mirëqënie;  
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Simboli i frerit – kjo të lë me gojë hapur fare kur mendon se Kali ka qenë një bashkëshoqërues i 

myzeqarit që në parahistori. Dihet që kjo kafshë na jep simbolin e një qenie fisnike që kurrë nuk ndodh 

që të nëpërkëmb të zotin apo këdo njeri tjetër qoftë, por jo vetëm. Na jep edhe atë të forcës dhe të 

shpejtësisë. Për t’i komanduar këto cilësi të dobishme të kalit, njeriu i vendosi frerin. Freri vendoset në 

sitë në “Darkën e Jançes”, për t’i kujtuar djalit se tashmë nuk je më djalosh, çunak, por një burrë i 

frenuar, me vetpërmbajtje, sepse dihet që djali ka forcën, energjinë, veprim të shpejtë e të tepruar 

ndonjëherë, sikundër dhe kali, por familja e re tashmë është një përgjegjësi për të. Ai tani duhet të jetë i 

matur, dhe jo i nxituar. Për sa më sipër, kurrë nuk do të ma thoshte mendja që këto komponentë 

institucionalë të një dasme myzeqare me përmbajtje që me patjetër zanafillojnë qysh në origjinën 

njerëzore, të ndërtoheshin diku nga periudha e shkruar historike (hebre, helen e romak), e aq më pak të 

jenë formuar diku aty nga mesjeta e hershme (serbë) apo mbas 1900, siç duan të thonë fqinjët përtej 

Ohrit, që nuk dinë as vetë se çfarë janë të shkretët, grek, bullgarë apo serb. Nga ana tjetër iu drejtohet 

thirje akademikëve apo studuesve të rinj që të flasin për këto rastësira apo domosdoshmërira të 

vazhdimësisë parake-pellazge- epire-ilire-myzeqare-malësore. Edhe nëse s’e thonë ata e këta, e dini ju i 

dashur lexues e ti dashamirës i së kaluarës së lavdishme të popullit tënd, që as nuk i bëhet vonë fare 

myzeqarit dhe myzeqesë, sepse ata kanë dhe gurin e fundit, atë që mësuesi i Saadiut (te Gjylystani) e 

mbajti për vetë, në rast se nxënësit (ata që lindën me historinë mbasi kishin djegur parahistorinë) 

llomotisin si shumë apo si mburaveca. Cilën do thoni ju?  

Simbolet ilire - ende në përdorim sot te Shqiptarët  

Kultet e ndryshme pellazge që më vonë u bënë simbole pagane, siç është ky i diellit, i hasim sot në 

xhami të vjetra anë e mbanë trojeve Shqiptare. Kjo është pjesa e brendshme e xhamisë së Sinan Pashës 

në Prizren, e ndërtuar në vitin 1600. Në drejtimin ku falen besimtarët, 

në dritare, është simboli i diellit (hexagrami). Por, po ashtu në tavan 

është vetë dielli, i pikturuar duke "shikuar" besimtarët gjatë faljes! 

Fig. – 55 Ajo sërish qëndron në këmbë! Në qendër të Universit, e 

kërcënuar nga forcat e kaosit, me fustanin e saj të gjatë e të valëzuar që 

tani e dimë me siguri të plotë se përfundi i belit të saj paraqet detin, me 

figurën e peshkut që jeton në të.  

Fig - 56 Kjo figurë ka shumë fshehtesi që janë të paraqitura në 

formën e vizatimit. Vëreni numrin e yjeve në pjesën e jashtme të 

trupit të natës (femrës) 52. Këtë numër e hasim edhe te këndi i 

piramidës, po ashtu edhe në trupin e njeriut, hunda normale e 

njeriut ka masat 5cm dhe horizontalja 2cm 5+2=7.  Eshtë 

interesant, këndi i hundës së njeriut. Eshtë 52 gradë, çka 

kuptojmë 52 x 7=364. 50-52 është gjatësia mesatare e një 

foshnje të porsalindur. Këtë numër e hasim rastësisht edhe te 1 

metër katror, muri me tjegulla përmban 13 renda x 4 = 52. nuk është e rastit që letrat e lojës gjithësej janë 

52 letra loje. është interesant te kjo foto, se numri i yjeve në tërësi është 70, çka nënkupton punën 

normale, tike-taket rrahjet e zemrës së njeriut për një minutë.  
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MUZIKA DHE KËNGËT TRADICIONALE 

Edhe veglat muzikore janë mjete të trashëguara nga të parët. P.sh Ilirët përdornin një vegël me tel, që i 

ngjiste afërsisht lahutës së sotme. Muzikologët modernë dëshmojnë se niveli artistik i këngëve shqiptare 

është një nga shembujt karakteristik të muzikës tradicionale të trevës sot ballkanase. Instrumentet me 

një tel më të përdorura janë çiftelia, çiri, bakllama, etj., kurse ato me hark janë lahuta, lauri. 

Instrumentet frymore përbëhen nga lloje të shumta fyejsh si gajde, curle. Thuhet se tre tonalitetet e 

lirisë së tij, atë dorik, indian dhe frigjian, shumë kritik arti shpjegojnë se ato janë tonalitetet bazë, me të 

cilët ka kompozuar Bethoveni, Vagneri dhe Moxarti, etj. Nuk është rastësi që muzika e Skraparit, siç 

pohon muzikologjia amerikane sipas Frederik Ndocaj, kalon me të mbajtur një oktavë më tej, tamam si 

ajo te popujt frigej.  

Jo rastësisht, në vitet 1070-1075, Gjon Kuzeli, lindur në Durrës shfaqet si një mjeshtër i shquar i 

muzikës bizantine. 

Jo rastësisht, një artist francez i lutet Ndue Shytit që ta shohë nga afër çiftelinë, i cili e merr, e shikon, e 

tund kokën e saj, përpiqet ta shoh, aq sa muzikologët turq shprehen se: 

ne turqit, jemi zotërit e çiftelisë, por ju shqiptarët ia paskeni kaluar edhe Zotit... 

Por, pse turqit janë mjeshtër të lahutës me dy tela e shpjegon fakti se vetë turqit vijnë nga popujt hititë 

e trojan që kënduan dhe transmetuan eposin e tyre pa ardhur ende Homeri me veglën rapsodike lahutë 

me një tel dhe atë me dy tela. Nga ana tjetër kishte edhe popuj që këto bëma i tregonin me anë të 

shumë zërave si këngët labe. Pukëvili me anë të këngëve në labërinë e Tepelenës mësoi luftrat e 

Aleksandrit të Madh, që i gjeti po aq të vërteta më pas në muzetë e Londrës dhe të Luvrit. Nga ana 

tjetër, studiues të huaj, si Rihtman dhe Kaufman, që në vitet 50-të të shekullit të kaluar kanë hedhur 

dhe përkrahur tezën e prejardhjes iliro-epirote të të kënduarit dy zërash në trevën e shqipërisë së sotme, 

dhe sidomos në labëri.  

Dyzërëshi, është struktura më primitive. Si e tillë ajo është më e thjeshta dhe pasardhësja më e afërt e 

modelit homerik. Marrësi është ai që ia merr këngës. Kuptimi i kësaj shprehjeje sot është sinonim i foljes 

këndon. Në eposin Homerik, autorësia në fakt i përkiste Muzës, ndërsa Homeri ishte vetëm 

transmetuesi, veshi i zgjatur prej nga vinte kënga, dhe zëri human që e përhapte atë. Kurrë Homeri nuk 

e pati ndjenjën e autorësisë, madje ai kurrë nuk foli për veten ndonjëherë. Hesiodi është i pari autor që 

flet për veten dhe u këndon muzave, pra i tematizon ato (“Teogonia”). Karakteristikë tjetër e trashëguar 

para homeriane është edhe polifonia shqiptare që për etimologji d.t.th me plot-poli dhe foni-zon (shih 

fjalorin)48.  

Polifonia shqiptare, për ndryshe isopolifonia, si praktikë komunikuese dhe interpretuese artistike, në të 

dyja variantet e saj: toske dhe labe, e dëshmon veten ngjashëm me eposin homerik në formën orale, pra 

para se ai të shkruhej nga tirani Pisistrat. Më të konsoliduar atë e gjejmë në strukturat dy, tre dhe katër 

zërëshë. Struktura dy zërëshë mbart marrëdhënie ndërmjet marrësit dhe pritësit, ajo trezërëshë mbart 

                                                             
48 S. Guri, Si t’rrokim helenishten .....me gegënishten, v.2017 
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marrëdhëniet ndërmjet marrësit, pritësit dhe isos, ndërsa katërzërëshja mbart marrëdhëniet ndërmjet 

marrësit, pritësit hedhësit dhe isos. 

Me rastin e shkrimit të poemave homerike nga tirani Pisistrat, rreth viteve 600 p.e.s. tradita orale e 

eposit homerik fillon e tretet. Nga hija e shkruar e eposit homerik gjithsesi, mund të perceptohet forma 

dialogjike e tij. Aedi Homer i kërkon Muzës t’i rrëfejë zemërimin e Akil Pelidit, që u bë shkak për vuajtjet 

dhe mjerimet e akejve në luftën me trojanët.  

Vendimi i tiranit Pisistrat për ta shkruar eposin homerik e ndali atë, e ngriu në formën e një hijeje të 

shkruar. Akti i tij të kujton procesin optik të fotografimit si moment i ndalimit të kohës. Duke e patur 

në dhomat e tyre këtë fotografi të shkruar, grekët gjithmonë e më tepër po e harronin formën orale të 

eposit. Krejt e kundërta ndodhte me fqinjët e tyre historikë, shqiptarët, të cilët nuk e patën hijen e 

shkruar të eposit, por nga ana tjetër mungesën e kësaj mrekullie e kompesuan me variantin oral të 

teknikës homerike. 

Kjo është një gajde antike persiane, greke dhe romake, më vonë bretone, gjermane, kalabreze dhe kelte. 

Historikisht ajo është përdorur si mjet thirrjeje për luftë, për mobilizim të kavalerisë, madje, edhe për të 

shprehur dashurinë. Zëri i mprehtë i gajdes dëgjohet edhe sot e kësaj dite aty ku çobanët toskë ruajnë 

tufat e tyre në Jugun e Shqipërisë. 

Iso polifonia shqiptare 

Argumenti se shumëzërëshin tonë e kanë quajtur polifoni edhe shumë personalitete të muzikës shqiptare 

dhe të huaj, përsëri nuk qëndron. Në pamje të parë, termi polifoni, duket se vjen nga greqishtja dhe në 

gjuhën shqipe, në emërtimin e këngës popullore ka hyrë vonë. Por, në librin fjalorth kemi sqaruar se ky 

term shpjegohet me anë të shqipes, ku poli i thonë plot (shumë) dhe foni është zëri apo zoni gegënisht. 

Mos u çudisni se poli–ja është dyrrokshe, pra është më vonë, e përpunuar dhe plot është njërrokshe dhe 

shumë më e parë në kohë si formim fjale. Më përpara, kënga jonë popullore quhej thjeshtë …këngë 

ven(d)çe, këngë me iso, etj., etj. Emërtimi Polifoni iu “imponua” popullit nga personalitetet e kulturës dhe 

të artit, pa patur ndonjë prapamendim. Madje, i madhi Ramadan Sokoli e quajti këngën tonë popullore 

…Këngë polifonike me iso… Populli e pranoi, edhe në shënjë respekti për këta njerëz të artit, të cilët i 

respektonte dhe inderonte. Pra, ka disa dhjetvjeçarë që kënga jonë popullore quhet këngë polifonike dhe 

vetëm njëdhjetvjeçar që u zyrtarizua, fatmirësisht edhe nga UNESCO, me emërtimin ….Iso-Polifonike. 

Nuk është e sakt që të thuhet apo të quhet polifonia jonë, sepse ajo është këngë me iso, këngë iso-

polifonike, dhe e ka origjinën nga vajtimi dhe është pasaporta e identitetit dhe e lashtësisë të kombit 

shqiptar. 

Duke  hequr  emërtimin “iso” vetvetiu mbetet emërtimi Polifoni. Pra, kënga popullore shqiptare është 

thjeshtë një këngë polifonike, ku gjithë popujt e Ballkanit e kanë këngë polifonike. Madje e kanë, jo 

vetëm popujt e Ballkanit, por edhe pothuaj gjithë popujte botës, si popujt afrikanë, popujt e Amerikës së 

Jugut e të Veriut, australianët, arabët e turqit, etj. Me plot gojë mund të thuhet tashmë se, polifoni kanë 

të gjithë popujt e botës, por “iso” kanë vetëm shqiptarët. Kjo na bën të veçantë, kjo është e dallueshmja 

dhe mbi të gjitha kjo është thelbësorja. Iso-ja është më e lashtë se kënga. Në fillim ka qënë iso-ja, si 

brumë i ardhur prej vajtimit, si rrënjë e bimës brenda në tokë, dhe pastaj, prej saj u rrit pema e këngës. 
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Pa iso nuk ka këngë shumë zërëshe, ndërsa është provuar e kundërta, se pa këngë (pa tekst) ka iso. 

Mjafton të kujtojmë logatjen thotë një muzikolog i njohur shqiptar, i cili thekson fort se iso-ja është ADN 

e këngës sonë shumëzërëshe që tregon lashtësinë e këngës sonë dhe për pasojë lashtësinë e kombit tonë. 

Qethjet ndër shqiptarë 

Në ceremoninë e qethjes së parë, e cila bëhet kur fëmija është rreth dy vjeç, kumbara përdor gërshërën. 

Nëse fëmija është i besimit të krishterë, kumbara i pret katër fije floku dhe ia vendos në formë kryqi 

përmbi kokë. Nëse fëmija është mysliman, atëherë kumbara pret tri fije floku dhe ia vendos në formë 

trekëndëshi, po ashtu mbi kokë. Kjo bëhet, thjesht, si gjest kumbarie. Më pas, qethjen e mëtejshme 

mund ta kryejë kushdo nga familja. Personat që kanë lidhje nëpërmjet të njëjtit kumbar, nuk mund të 

martohen. Kumbarët janë dy llojesh: ai i pagëzimit dhe ai i flokëve. 

VALLEJA SHQIPTARE – HISTORI APO LEGJENDË 

Vallet popullore - etimologjia dhe kuptimi i saj 

Ajo që dihet është se Ilirët e Thrakët, të parët e të parëve tanë kanë pasur një larmishmëri  vallesh, 

midis të cilave kishte valle gazmore, valle trimërie dhe valle rituale. Me këngë dhe me valle, ilirët 

kremtonin fitoret luftarake dhe nderonin kujtimin e heronjve të vrarë. Në një valle trimërie p.sh., 

imitonin luftimet ndërmjet dy ushtrive kundërshtare. Ato mbanin brenda vetes gjithë tiparet e një 

krahine të caktuar, por dashuria për vendin, tokën, burrëria dhe kodi i nderit ishte ajo që i bënte të 

quheshin tipar i ngjizur te një popull i vetëm, por më ësakt legjend e ardhur nga popujt pellazgo-ilir-

thrake, e më pas arban-alban deri te ai shqiptar. Ja një nga vallet tipike e qëmtuar nga profesori e 

studiusi historianI. Koçollari: 49   

 

Më pas, luftëtarët u ngritën dhe filluan një valle shqiptare (çame), e cila ishte më shumë shprehëse. Ajo u 

ekzekutua nga një valltar i vetëm, ndërsa defi dhe fyelli shoqëronin lëvizjet e tij. Valltari hidhte pas flokët e 

tij të gjatë që turfullonin, mbyllte sytë dhe pa ndalur për dhjetë minuta rresht, ai mori tërë pozicionet 

dinamike dhe të pa imagjinueshme që mund të shohë njeriu. Shpesh kthente  fytyrën  e tij  në njërën anë 

në profil, pastaj  binte në gjunjë për pak sekonda, rrutullohej  fluturimthi,  pastaj kryqëzonte  duart me 

forcë rreth kokës se tij. 

Vetë kuptimi i fjalës valle, jo rastësisht përkon me etimologjinë e fjalës val, valon për diçka që zien apo 

vlon apo për bulëza uji që kërcejnë. Sepse, edhe njeriu kur kërcen pikërisht atë shpreh, një ndjenjë, një 

dramë nji dhimbje, nji gëzim që se ndal por e shpreh me hare duke u hedhur në ajër apo duke kërcyer 

mbi faqe të tokës.  

Le të marrim fjalët Boil, angl. Wallen, gjerm. Balare it – zien, valon, shq. Sigurisht që në këtë formë 

krahasimi, kurrsesi se të shkon mendja se këto dy fjalë të këtyre dy gjuhëve, megjithëse larg në 

hapësirë, pa dhënie e marrje, pa pushtim e të pushtuar, kanë lidhje me njëra tjetrën. Por si at’herë? 

                                                             
49 I.Koçollari, “Arvanitët”, fq. 199, v. 1994 
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Baza e popujve që ndërtuan këto dy kombe sot, si ajo kelte dhe ajo pellazgo-ilire, pa dyshim që kanë 

folur të njëjtën gjuhë. Nga ana tjetër kemi thënë jo rallë që fjalët në fillimet njerëzore lindën dhe u 

formuan si rezultat i zhurmës apo gjurmës që ajo linte në natyrë dhe është lodhje, më saktë pak si 

‘naivitet’ t’i shpjegosh ato me rregullat e sotme. Le të marrim fjalën në diskutim ‘boil’ dhe ta diskutojmë 

atë të krahasuar me fjalën zien në shqip, por që në fakt duhet nxjerrë kuptimi nga procesi valë dhe ose 

“bu, bu, bu” apo edhe “vu, vu, vu”, prej nga në shqip vjen fjala “bul(ëz)” apo “val(ëz)”, sepse uji në kusi 

lëshon ca dallgëza apo valëza brenda saj. Si nga fjala “bulëz” dhe/ose nga ajo “valëz”, ku ‘v’-ja shumë 

lehtë në gjuhët perëndimore kthehet në “b”, formohet fjala angleze “boil”, si gjithmonë me një rrokje më 

tepër, për shkak se formohet më e përpunuar dhe më vonë në kohë. Shikoni, të dashur lexues, se çfarë 

misioni hyjnor kanë pasur shqiptarët dhe gjuha shqipe! Çfarë do thoni ju? Po deshët mos e besoni, se 

shqiptarët dhe gjuha shqipe kanë pasur për detyrë të ruanin fjalën e parë, madje dhe kuptimin e 

germës së parë të fillimit të fjalës. Ndaj dhe besojmë se çdo fjalë të krahasuar me kuptim në natyrë 

buron nga gjuha shqipe dhe për çudi në gjuhët e tjera e zbërthyer dhe e ndarë në rrokje nuk ka vlerë 

apo kuptim. Çudia tjetër është se foljet në shqip janë shumë të lira. Ato marrin frymë thelle dhe 

përdoren si të kudondodhura, ku mjafton ti ndërrosh një tingull, një zgjatje tingulli të zanores që 

tashmë kanë humbur në shqipen e sotme dhe ajo merr kuptim e rëndësi tjetër. P.sh. nga “val” vjen fjala 

“valë”, valëzim i ujit kur zien; ngritje e ujit në det, liqen a lumë, kur është në lëvizje; dallgë, vloj, vlonj, 

vulonj, valonj “ziej, marrë valë”. Madje dhe në gjuhën gjermane të vjetër thuhet “wallan” për valoj, 

grumbulloj, shkumoj”, dhe në nord. e vj. – “vella” thuhet për ziej, gurgullon. Nga kjo rrjedh edhe 

koncepti vallëzim për kërcim, ose valle për institucionin folk, ose vlen që do të thotë se një gjë vlen pasi 

ka zier si çështje, ndërkohë që gjuhët e tjera kanë ‘vjedhur’ për secilën nga këto kuptime një fjalë të 

caktuar. Le të vijmë te porosia e fundit, që sido që të jetë, për ju që nuk besoni, nëse doni të kujtoni 

fjalën ‘boil’ kur ju ose fëmijët tuaj jeni duke mësuar anglisht, kujtoni fjalën shqipe “bu, bu, bu” ose “vu, 

vu, vu”, pra, “bul(ëz)” apo “valëz”. Nga termi valle e shqipes buron ajo ballo e italishtes, ku “v”-ja e 

shqipes dihet sesi bëhet “b” e gjuhëve helene e romake. 

Valleja Dyshe Myzeqare - ndjenjë apo poezi 

Vallen Dyshe Myzeqare (Fig. 57) që kërcehet sa në ajër 

(për të thënë që dukuritë tona kanë lidhje me qiellin) dhe 

në tokë (për të thënë që jemi bij të kësaj toke), një valle 

magjike e po aq mistike, ku dy fustanellat e valltarëve 

fluturojnë lehtë si dy krahë shqipeje 50 , pastaj vjen 

përplasja fort e këmbës në tokë që të të kujtojnë ty që po i 

ndjek apo po i sheh: “Eeeej, ne jemi bijtë e kësaj toke dhe 

këtu do të qëndrojmë gjithmonë. Dhe pastaj vjen një “ah” 

e zgjatur, si një duf, si një betim për diçka madhore, si 

për të thënë që besë e fe kemi Tokën-Mëmë.  

Fig. – 57 Valleja dyshe myzeqare e pasqyruar dhe në afresket kishtare me motiv nga vetë jeta e 

përditshme popullore.  

                                                             
50 Maksim Zarka, Shpirti në shekuj, Fier, v. 2012 
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Dhe pastaj me anë të një koreografie, sa epike dhe burrërore, vjen momenti magjepsës artistik, ku i 

përulur njeri nga valltarët dhe tjetri që e mban, të japin të kuptosh se je para një betimi nën fëshfëritjet 

e një flamuri, si e vetmja gjë që Shqiptari bie në gjunjë. Si çdo trevë, diku valle çamike, diku valle e 

Pirros, diku valle e shpatave e jataganëve, kjo valle ka origjinalitet tjetër, atë që quhet valle e tokës dhe e 

paqes, pa shpata e pa sokëllima. Vallen që kishte parë Jeronim De Rada të hedhur nga një shqiptar i 

vajtur në vitin 1829 nga vendi i të parëve të tyre në kolonitë arbëreshe, 

e quan “të ardhur nga periudha homerike”51.  

Fig. – 58 Valleja dyshe myzeqare, duke qenë lapidar i ardhur nga 

shekujt ndër mijëvjeçarë u përjetësua si lapidar. Pamje e një skulpture 

që paraqet këtë tip valleje në qytetin e Lushnjes. 

Vallja Pirrike - dramë apo fabul 

Një valle mitike është “pirrikja”, ku 

kosovarët ende dhe sot vallëzojnë me 

shpatat që i vringëllojnë në ajër. 

Aleksandri i Madh, një tjetër thrako-ilir i 

shquar përpara se të lëshohej kundër 

persëve kërceu vallen pirrike. Më vonë, është Jul Çezari, ai që e bëri të 

njohur këtë valle në Itali. Sipas Euripidit, Proklit, Lukianit, ajo ka lidhje me 

Pirro Neptolemin, djalin e Akilit pellazg. Për Strabonin, vallja kishte lindur 

te kuretët52, të cilët njihen si pellazgë thesalas, dhe kërcehej për nder të 

Zeusit e Dhemetrës. 

Fig. - 59 Jean-Léon Gérôme: Loja pyrrike, (La Danse pyrrhique). v.  1885. 

 

Fig. - 60 Jean-Léon Gérôme, Bashibozuku vallëzon lojën 

pyrrike.(Bachi-Bouzouk dasant La Danse pyrrhique). v. 1878.  

(Vepër e humbur) 

Platoni e përshkruan si: 

një mimikë luftarake, që të jep përfytyrimin e lëvizjeve të ndryshme 

gjatë një luftimi53. 

Dijetari K.N.Sathas (1842-1914), - i cili për zbulimet e veta 

shkencore i detyrohet shumë ndihmës së pakursyer të mecenatit, bankierit vithkuqaro-voskopojar 

Simon Sinës (1810-1876) shpërngulur në Vjenë pas prishjes së Vithkuqit dhe Voskopojës: 

                                                             
51 Jeronim De Rada, Këngët e Milosaos, Leximi letrar për shkollat e mesme, v. 1972 
52 Straboni, Geografika Vol. 1 
53 Platoni, Kratili, v.  
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e identifikon vallen pirrike në Greqi me “çamen” dhe “sfaçioten54. 

Ai në këtë mënyrë plotëson dhe sqaron Fransua Pukëvilin (1770-1834), i cili: 

e barazonte pirriken vetëm me “hajdutçen.”55 

Historiani hungarez Lajosh Taloci (1854-1916), studimtar i kujdesshëm i së kaluarës sonë56, do të 

saktësojë:  

“Ilirët kërcenin me shpatë të nxjerrë, ashtu siç kanë zakon edhe shqiptarët sot...” 

Motërzime të lindura prej këtij kërcimi mijëravjeçar, si trashëgimi besnike apo në vazhdën e tij, te ne 

përfillen:  

- “Presja me tagana”   (ose shpata),  

- “Vallja me shpata”   (Malësia e Madhe); 

- “Këlliçoja e parë”    (Lumë Tropojë); 

- “Vallja me Shpata”   (Rugovë); 

- “Vallja me shpata”   (Rajcë) 

- “Vallja labe”  

Fig. - 61   "Vallja e Rugovës57,                                                                                                                               

Shpikësit e Valles Pirrike 

Kuretët ishin shpikësit e një varianti të valles pirrike dhe Diodori i quante ata “children of the earth” bijë 

të tokës. Po për çfarë arsyeje e shpikën vallen pirrike kuretët? Rhea, për të shpëtuar Zeusin fëmijë nga i 

ati Kroni, që sipas mitologjisë kërkon ta vrasë, ia dorëzon në 

kujdestari kuretëve dhe këta, që i ati të mos dëgjonte të 

qarat e Zeusit fëmijë shpikin vallen, gjatë së cilës bënin një 

zhurmë shumë të madhe me gjithfarë mjetesh, e më së pari 

me armët e tyre.  

Fig. - 62 Vallja e shpatave 58, Shqipëri,  

Të thuash që Rhea e jep fëmijën e saj në kujdestari është 

pak, sepse nuk ta jep kush aq lehtë pjellën e vet. Kuretët e 

kishin marrë Zeusin me një kod, kodin besë edhe Rhea e dinte se të birin e kishte të sigurtë. Vallja ishte 

quajtur Pirrike nga prania e zjarrit që e shoqëron atë, dhe kjo është e qartë, sepse Zeusi fëmijë, përveçse 

për mbrojtje kishte nevojë edhe për ngrohtësi. Studiusi Hughes përmend edhe një fakt interesant, që; 

                                                             
54 K.N.Sathas, Mnēmeia hellēnikēs historias Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge. 

55 Fransua Pukëvilin (1770-1834), Travels in Epirus, Albania, Macedonia and Thesaly, v. 1820 
56 Lajosh Taloci (1854-1916), 
57 Ferid Hudhri, Albumi 2012, kartolinë jugosllave të vitit 1986 
58 P. P. Jonnard, Sipas tablosë me të njëjtin titull, të piktorit P. Jovanovic 
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vallja ishte një pjesë e ceremonive të besimit, madje edhe tek hebrejtë59. 

Një studiuese greke Madam Senja, nëna e një poeti francez pohonte se:  

 

Vallja e njohur “hasapikos”, që kërcehej nga arvanitasit e konkretisht nga kasapët, përbënte një rishfaqje 

skenash luftëtarësh të vjetër qysh nga epoka e Aleksandrit të Madh; 

 

Po kështu interpretohen edhe vallet e Shestanit, veshja dhe mikpritja e të cilave janë; 

tepër homerike, me një kulturë materiale e shpirtërore, që atëherë këto treva quheshin Dardano-Ilire, pra të 

kohëve pellazgjike, kur në majën e Rumisë ishte tempulli i hyjnive pellazgjike të Hyperit themelues të 

njerëzimit.... 

Valleja e Shotës  

Që edhe sot jeton ndër shqiptarët, është vetëm një fakt më shumë se kjo traditë dhe kulturë 

parahistorike është ruajtur në formë të artit deri në ditët e sotme dhe se vlera arketipore e shpendëve në 

kulturën, traditën dhe vetëdijen kolektive shqiptare ka mbetur e gjallë gjatë shekujve. 

Valleja e Postenanit 

Studiusi Vasil Papa Ndrekua, me “Vallen e Postenanit’ ka mbrojtur temë diplome në Konservator. 

Vallja e Osman Takës - vështrim krenar apo simbolikë 

Kjo valle është njëherësh, edhe histori, edhe legjendë, edhe ndjenjë, edhe poezi, edhe dramë, edhe fabul, 

apo simbolikë. Është kënduar si vijë melodike. Studiues grekë e pranojnë atë si një valle të vjetër 

Arvanitiko (shqiptarë) ose Çamiko (çame). Bajroni vizitoi trojet e Sulit u befasua nga vallet etnike. Në 

Konispol, ku mendohet të ketë lindur kapedani Osman Taka. Osman Taka që priste ditën e ekzekutimit 

të tij, na paska kërkuar që të hedhë një valle para vdekjes. Si mund të kërcente një vallëtarë me duar të 

lidhura, kur ai me to do t’i drejtohej aq bukur tokë, detit, qiellit. Dhe atje, mbi atë sini të madhe e aq të 

vogël për një valle kaq madhështore si ajo, vallja që u bë si jo më e bukur. Krenare. Valltari si fillim futet 

me një hap e me një vështrim krenar, pastaj ulet thellë në pozicion, duke e rrotulluar trupin sa majtas 

sa djathtas, kërcen me maja të gishtërinjve sikur vallëtari të përgatitet për t’u hedhur diku. Mbase për 

të marrë lirinë që e ëndërronte secili. Kulmi i valles është, kur korifeu pasi peshon mbi duar të mbajtësit 

përkulet me trupin prapa në gjysëm ulje. Pasi hidhet që përpara përkulet me trupin prapa derisa koka 

të mbështet në tokë e në gjoksin e tij tashmë të kalon mbajtësi e të tjerë për t’u hedhur në krahun tjetër 

madhështia e kësaj valleje dhe e këtij vallëtari qëndron në një elegancë të jashtëzakonshme, në 

qëndrimin burrëror e në shpirtin e sakrificës të një luftëtari, të një heroi. Trupi i tij është gati të bëhet 

urë që shokët e tij të hidhen në krahun tjetër ndoshta në një sulm të papritur. Një plastike e plasur, një 

forcë e madhe e brendshme nxitëse është shprehja më e saktë e psikologjisë së kësaj krahine.   

                                                             
59 Hughes 
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Në malësitë e Shqipërisë së veriut vallëzohet në heshtje logu (valle e “fushës së mbyllur”), pa muzikë, 

por me ritmin e lëvizjeve trupore. Në verilindje kërcehet kapuça dhe filxhani, lloje vallesh humoristike. 

Vallet në grup, të cilat kërcehen nga 4 valltarë janë të përhapura në jug.  

Në festën e Krishtlindjeve ndezin qiri tek Shën Nikolla. Të rinjtë mblidhen 

për kolon, në këtë valle të lashtë, ku burrat mbahen për dore dhe të japin 

idenë e kalimit të viktimave. Gjithçka të sjell kujtimin e përshkrimeve 

homerike.... 

Fig. - 64   Vallja shqiptare,60  

Kcimi (kërcimi) i Trojës është i veçantë dhe veçantia e tij qëndron tek epikat 

legejndare prej të cilave e ka origjinën kjo trevë, lartësitë gjeografike të saj. 

Është kcim olistik, improvizues e vetiak, me emrus të përbashkët, është me 

lëvizje vertikale nga toka, jo horizontal, pa lidhje dorë për dore, ka diçka 

shumë të lashtë e gjestikulativ, flet me dorë, flet me këmbë, me shpatull, me bel, me fytyrë, me gjurin, 

flet me të gjitha. Kcimi flet me të gjithë gjymtyrët e trupit, pra kcimi flet me ane të trupit – trupi flet.  

Përfundimi paraprak 

Unesco të marrë përsipër dhe ta trajtojë si një trashëgimi kulturore e të paprekshme, pikërisht 

kostumet, muzikën, instrumentet, linjat artizanale të prodhimit të zhgunit (shajakut) deri te banesa 

tipike malësore tropojane. 

MJESHTRITË  E TJERA TË SHQIPTARËVE 

Punimet e qëndistarisë bëhen kudo me shumë finesë, nga Janina në Shkodër, dhe madje disa qytete si 

Tirana, Elbasani e Shkodra gëzojnë një famë të madhe për elegancën dhe hollësinë e pëlhurave të 

mëndafshta.61 

Tjetër mjeshtëri është ajo e detarit, e cila nuk është vetëm pronësi e shqiparëve të Hydras dhe Spezzia-s. 

Banorët e ishullit të vogël të Spezzia-s ecin në gjurmët e detarëve të Hydras. Marina e tyre numëron nja 

60 anije dhe 270 detarë, duke qenë pas asaj të Hydras, marina më e fortë e Arkipelagut dhe madje as 

ishulli i madh i Kretës nuk ka ndonjë të tillë. Po aq, janë edhe ata të Ulqinit dhe të Himarës, të cilët 

kanë qenë të përmendur gjithmonë si mjeshtër në artin e lundrimit, dhe janë akoma ende sot. 

Të gjithë ata që shtrojnë kalldrëmet mbi brigjet e Bosforit dhe të Bririt të Artë janë shqiptarë nga Opari e 

Tomorrica.62 Një tjetër punë me të cilën shqiptarët janë bërë mjeshtra është ndërtimi dhe mirëmbajtja e 

ujësjellësave. Që prej 100 vjetësh, Pukvili ka folur për këtë art ose shkencë që zotërojnë banorët e një 

                                                             
60 Albumi Ferid Hudhri, 2012, V. Kirin, koleksion privat, Zagreb, v. 1954 

 

61 Sazan GURI, Mision i shqipes dhe i shqiptarëve, v. 2017 -  A nuk mund të jenë shqiptarët vazhduesit vertikal të kësaj njerëzie 

parake, duke qenë se deri pak para disa vitesh, ata janë identifikuar si mjeshtra të tezghahut, si mjeshtra të veshjeve, si mjeshtra të 

metal punuesit më të mirë, ku me qindra kovacane gjenden ane mbanë vendit (Librazhd, Elbasan, etj.);      
62 Mitad Bej Frashëri, Fati i shqiptarëve, fq. 38,39, v. 2009 
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numri të madh fshatrash që ndodhen në lindje të Gjirokastrës. Konsulli i Francës thotë se kjo është 

trashëguar prej shumë brezash tek këta njerëz.63   

Kultivimi i perimeve në Stamboll bëhet tërësisht nga shqiptarë me origjinë nga krahina e Përmetit dhe 

Leskovikut. Kultura e vreshtarisë në brigjet e Evropës dhe të Azisë – në rrethinat e kryeqytetit – bëhet 

nga shqiptarë nga Mati e Elbasani; janë po ata që kultivojnë fushat e mëdha të Maltipesë. (fq. 44) 

Një mjeshtëri tjetër ose më mirë me thënë një shkencë, që banorët e Bualit (krahinë e Përmetit) 

ushtrojnë më shumë aftësi e sukses është mjekësia.  

Një mjeshtëri tjetër që praktikojnë shqiptarët me një disiplinë shkencore është padyshim, ajo e 

muratorit dhe arkitektit. Malësorë nga Dibra dhe Ohri kanë nam të madh në këtë lëmë. Në Rumani 

ndeshesh me një numër të madh shqiptarësh në Bukuresht dhe në Konstancë. Në këtë të fundit, ata me 

origjinë nga Progri i Korçës ushtrojnë profesionin e muratorit dhe arkitektit.64 

Pellazgët nuk mund t’i jepnin njerëzimit më shumë se ç’i blatuan, por pa këtë ndihmesë të tyren nuk do të 

kishte mbirë e ashtuquajtura “mbrekulli” Helene, e cila ndryshe nga mbrekullia e vërtetë pellazge pati 

“fatin” apo “meritën” që të njihet nga mbarë njerëzimi, ndërkohë që qytetërimi pellazg, (nga i cili qytetërimi 

helen huazoi gati gjithçka dhe ndoshta pikërisht që të mos i bënte hije këtij) u mbulua përherë e më shumë 

nga “harresa e kohërave”, e qëllimtë apo e pafaj... 

Shqipëria ka parë të zbarkohen në brigjet e saj ato që industritë evropiane i dërgonin në shkëmbim të 

grurit dhe të drurit të tyre të shkëlqyer. Ka midis shqiptarëve njerëz që kanë një aftësi kaq të madhe për 

tregti sa që mund të konkurojnë edhe çifutët. Duhet theksuar se tregtarët dhe dyqanxhinjtë shqiptarë 

gëzojnë një emër të mirë për ndershmëri, siç janë shembullorë edhe kavasët ose rojet që meritojnë 

besim të plotë. Drejtorët e bankave në Selanik do t’ju thonë se ata nuk kanë patur kurrë se për çfarë të 

ankohen në marrëdhëniet e tyre me shqiptarët. Zakonisht, transaksionet mes shqiptarëve bëhen 

verbalisht pa ndonjë shkresë, pa garant, pa kontratë. Nëse borxhliu vdes, trashëgimtari i tij para së 

gjithash shpejton të shlyejë gjithë detyrimet e të ndjerit. Shqiptarët e provincës së Rumanisë, të cilët 

merreshin me tregti e manifakturë, mjafton që t’i drejtoheshin firmës Niculescu në Bukuresht dhe ajo u 

jepte menjëherë kredi, pa kërkuar garanci, mjaft që ata të provonin që ishin shqiptarë.   

Gjithsesi, as romakët, as turqit, e as sllavët, nuk patën mundësi që të thyejnë unitetin dhe 

vazhdimësinë etno-kulturore të Ilirëve apo Shqiptarëve. Historia nuk jep asnjë shembull që ndonjë rajon 

                                                             
63Sazan GURI, Misioni i shqipes dhe i shqiptarëve, v. 2017 - Pellazgët më parë se egjyptianët, fenikasit, babilonasit e sumerët, për 

faktin se në Butrint kemi ende sot muret parahistorik të quajtur megalithe, arkitekturë dhe mundësi e njerëzve parak, primitiv që ka 

lulëzuar si shkencë apo teknologji më përpara se dinastitë e sipërpërmendura. Vetëm se kultura greke, kësaj teknologjie i ndërroi 

emrin nga gur të mëdhenj i quajti megalithe, që do të thotë të njëjtën gjë, mega – i madh dhe lithos - i lidhur. Kujdes i dashur lexues, 

se guri i madh paralelpiped është teknologji pellazge, ndaj dhe quhen mure pellazgjik, si ajo e Mikenës, e Tirintit, gurët e mëdhenj në 

Wells.  
64 HERODOTI, Helenët mësuan nga pellazgët artin e punimit të bronzit, të ndërtimit të qyteteve dhe fortifikimeve. 
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veçantë të ketë humbur identitetin kulturor Ilir apo Shqiptar, duke e zëvëndësuar me atë të sunduesit. 

Peshkopët romak, bizantinë, e më vonë turk e sllavë, nuk kanë pasur asnjë autoritet tek popullata.65  

                                                             
65 At Gjergj FISHTA - Shumica e autorëve, madje e vërtetojnë se qytetet, përkundër ashpërsisë së regjimeve të sunduesve, kanë 

mbetur si qendra kulturore Iliro-Shqiptare. Mbi të gjitha, veshja dhe punimet në qeramikë, demostrojnë qartë vazhdimësinë mes 

Ilirëve ose shqiptarëve. 
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