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DISA DËSHMI PELLAZGO ILIRE TË DASMËS MYZEQARE 

Msc. Maksim ZARKA 

 

PËRMBLEDHJE 

Myzeqeja është banuar nga humane që prej 40,000 vjetësh. Në Myzeqe, në javën e dasmës së 

djalit, ditën e enjte kryhet riti “Darka e Jançes”. Në mbrëmje, në dhomën-mëmë me oxhak, ndizet 

zjarri me dru lisi.Në prani të pjësëtarëve të familjes dhe miqësisë e të komunitetit pa dallim 

gjinie,vendosin në mes të shtëpisë një magje, një qѐ, një fre kali,  një sitë,  dhe pranë tyre dhe 

tre kupa balte: një me miell, një me qumësht dhe një me mjaltë. Një vajzë dhe një djalë të moshës 

rreth 10-vjeç, me nënë e babë gjallë, të veshur me kostume popullore, por që vajzës i vihet në 

kokë kësula e djalit (takija)dhe djalit shamia e kokës së vajzës. Vajza e djali me duar të 

kryqëzuara mbi site sitin miellin. Djali mban krahaqafë dhe  një hark me tre shigjita të lidhura 

tufë. Pastaj mbi qѐ gatuajnë brumin me qumësht dhe mjaltë dhe bëjnë tre kuleҫë të rrumbullakët. 

Kuleçët piqën në vatrën e zjarrit, që është e nxehtë dhe mbulohen me prush për t’u pjekur. Gjatë 

kësaj kohe një grup burrash dhe një grup grash tëvendosur përballë njëri- tjerit këndojnë“Këngën 

e Jançes”. Në fillim e marrin burrat këngën dhe çdo varg përsëritet me këngë nga gratë. Kënga 

shoqërohet me valle si nga burrat dhe nga gratë. Emërtimi “Janҫe”.është emri perëndisë ilire 

Enji,  që do të thotë zjarr. Në gegërisht, perëndia e zjarrit quhet “Anji”. Krishtërimi perëndinë 

“Anji ose Enji” e shenjtëroi dhe e quajti shënjanji = shën+(janji). Sot në gjuhën letrare“shën Jani”. 

Theksojmë se nga perëndia e zjarrit “Enji” mori emrin dita e Enjte. Nderimi i zjarrit. I perket 

epokës së paleolitit të hershëm (nga fillimet e shoqërisë njerëzore deri 100,000 vjet para krishtit). 

Zjarri është atribut i Zeusit pellazg. Zjarri për njëriun e hershëm ishtë një cop diell në tokë. 

Këshru zjarri kishte statusin e një perëndie. Këtu e ka burimin betimi: ”Për atë zjarr! 

 
Fjalë kyçe: dasma myzeqare, Myzeqe, etnografi, krahina, paleolit, pellazgo-ilir, flamur, flamër, 

darka e Jançes. 

 

HYRJE 

Myzeqeja u krijua dy milion vjet më parë. Ajo është produkt i proҫesit të ngritjes dhe i aluvioneve 

të tri lumenjve: Aia (Vjosa); Api (Semani) dhe Skampini (Shkumbini). Është krahina fushore më 

e madhe e Shqipërisë dhe e Ballkanit perëndimor. Emërtimi “Janҫe”. Është emër i perëndisë ilire 

“Enji”1, që do të thotë “zjarr”. Në gegërisht, perëndia e zjarrit quhet “Anji”. Krishtërimi pati 

meritën dhe zgjuarsinë që perëndinë “Anji” ose” Enji” nuk e luftoi as u përpoq ta mohonte, por e 

shenjtëroi dhe e quajti: “shënjanji” = shën+janji ose “Shënj+anji”. Sot në gjuhën letrare shkruhet 

dhe shqiptohet “shën Jani”. Theksojmë se nga perëndia e zjarrit “Enji” mori emrin dita e Enjte. 

 

1. DISA DËSHMI PELLAZGO ILIRE TË DASMËS MYZEQARE 

 

1.1 NJË VËSHTRIM MBI KRAHINËN E MYZEQESË 

                                                                        
1 Dr. M.Flus, cituar nga Faik Konica Vep.2. Tiranë: Dudaj, 2001, fq. 314 
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Myzeqeja u krijua dy milion vjet më parë. Ajo është produkt i proҫesit të ngritjes dhe i aluvioneve 

të tri lumenjve: Aia (Vjosa); Api (Semani) dhe Skampini (Shkumbini). Është krahina fushore më 

e madhe e Shqipërisë dhe e Ballkanit perëndimor. Kufijtë e saj natyrorë janë: nga veriu, lumi 

Shkumbin, ku futen dhe disa fshatra matanë më në veri të lumit si Shelgu, Gredhi, Rrethi, 

Shpëllaja, në jug, lumit Vjosë, ku përfshihen dhe disa fshatra matanë lumit si Mifol, Aliban, 

Novoselë, Bishan, Moçkë, Murrizë, Poro, Zhukë, Dëllënjë, Grykë-Pishë. Këto fshatra njihen dhe 

si Myzeqeja e Vlorës, në perëndim me detin Adriatik, në lindje me Beratin. Kryeqendra2 e 

Myzeqesë ka qënë Berati. Sot kemi disa qendra si Fieri, Lushnja, Berati, Kuçova, Roskoveci, 

Divjaka dhe një pjesë Patosi. 

 

1.2 GJURMËT E BANIMIT 

Gjurmët e banimit të njeriut në krahinën e Myzeqesë i përkasin paleolitit të mesëm me Kryegjatën    

40, 000 vjeçare. Ishin uji, peshku, gjahu i egër dhe rrenjët e pemëve ushqimi i parë në lashtësi. 

Këta elementë jetësore nuk i kanë munguar që në fillesë  në Myzeqe. Kjo do të thotë se njëriu i 

parë i këtij rajoni nuk rendi për ushqim si nomad, por ka gjetur ushqim të përhershëm në vend 

duke siguruar dhe  prodhuar ushqim në tokën e tij. Ky është një ndryshim i madh për kohën. 

Banorët e Myzeqesë  kanë bërë një jetë sedentare. Dëshmi të epokës së bronzit (3000-1100 p.e.s) 

i gjejmë në Patos. Epoka  e hekurit (1100-500 p.e.s) përfaqësohet nga kalatë e Beratit, e 

Margëlliçit në Patos, tumat e Patosit, varreza e dytë e Gërmenjit në Divjakë, në kropolet në Dushk 

të Lushnjes. Krahas vendbanimeve të fortifikuara  të lidhur me një ekonomi të tipit zejtar-tregtar, 

kemi dhe vendbanime  të hapura të karakterit bujqësor si në Marinës, Itea (Sheqishtë), Zharrëz, 

Strum e tj. Formë të veçantë të banimeve përfaqësojnë dhe vilat e tipit rustika që ishin banesa të 

pronarëve të mëdhenj. Gjurmët e ndërtimeve të tilla janë gjetur në Kraps dhe Levan të rrethit 

Fier. Mban në gjirin e saj Kryegjatën e paleolitit të mesëm, Apolloninë, Beratin antik, Arnisën 

2600 vjeҫare, Itean dhe Stefaninë e lashtë, Sesaretin antik (Divjaka), dy diga 2- mijë vjeçare të 

vetme në Ballkan dhe dy degët e Rrugës Egnatia. Në Myzeqe dhe në Apolloni u rrit dhe u shkollua 

Pirroja i Epirit dhe studioi Perandori Oktavian. Mbajti leksioni Cicëroni i shquar e mjaft filozof të 

kohës. Në fushat e saj kanë shkelur ushtritë e Filipit të V, të gjeneralëve si Sulpici, Pompeu e Jul 

Qezari etj. Në mesjetë, portet detare si Spinarica, Pirgu, Semani e Bashtova, i dhanë një dinamikë 

zhvillimit të saj, veçanërisht me botën e jashtme. Në këtë rrugë të gjatë, Myzeqeja padyshim krijoi 

dhe zhvilloi dhe kulturën e saj materiale dhe etnografike. 

 

1.2.1 DARKA E JANÇES  

Disa elementë të zanafillës pellazgo-ilire. Myzeqeja është banuar nga njerëzit3 që prej 40 000 

vjetësh. Në Myzeqe, në javën e dasmës së djalit, ditën e enjte kryhet riti “Darka e Jançes”. Në 

mbrëmje, në dhomën-mëmë me oxhak, ndizet zjarri me dru lisi. Në prani të pjësëtarëve të 

familjes4 dhe miqësisë e të komunitetit pa dallim gjinie, vendosin në mes dhomës një magje, një 

qѐ5, një fre, një sitë, dhe pranë tyre dhe tre kupa balte: një me miell, një me qumësht dhe një me 

mjaltë. Një vajzë dhe një djalë të moshës rreth 10-12 vjeç, me nënë e babë gjallë, të veshur me 

                                                                        
2 Pëllumb Xhufi. Nga Paleologët te Muzakët,Tiranë: “55”,v. 2009, f. 419 
3 Përfundime të ekspeditës shqiptare- amerikane e udhëhequr nga M. Korkuti & J. Davis. 
4 Përvec dhëndrit. 
5 Një objekt prej dërrase që ka formën e raketës së tenisit me diameter rreth 80 cm. 
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kostume popullore, por që vajzës i vihet në kokë kësula e djalit (takija6) dhe djalit shamia e kokës 

së vajzës. Vajza e djali me duar të kryqëzuara mbi site sitin miellin. Djali mban krahaqafë dhe 

një hark me tri shigjita të lidhura tufë. Pastaj mbi qѐ gatuajnë brumin me qumësht dhe mjaltë 

dhe bëjnë tri kuleҫë të rrumbullakët. Kuleçët piqën në vatrën e zjarrit, që është e nxehtë dhe 

mbulohen me prush për t’u pjekur. Gjatë kësaj kohe një grup burrash dhe një grup grash të 

vendosur përballë njëri-tjetrit këndojnë “Këngën e Jançes”. Në fillim e marrin burrat këngën dhe 

çdo varg përsëritet me këngë nga grupi grave. Kënga shoqërohet me valle si nga burrat dhe nga 

gratë. Teksti këngës së Jançes fillon me vargjet:”- Jançe, Jançe, brumët - o,// me se zihet brumët 

- o?// Me mjaltë e me qumësht –o,// me një sitë e me një fre// me një magje me një qѐ”. 

 

Kënga vazhdon më tej, por vetëm këto pesë vargje nuk kanë ndryshuar asnjë gërmë. Gjatë këtij 

intervali kohor, tri kuleҫet janë pjekur në prush dhe vendosen mbi qѐ. Vajza dhe djali gjuajnë me 

shigjetë kuleҫët e rrumbullakët në qendrën e secilit. Tek vendi ku tendoset beronja me hark në 

pozicion “gati për të qëlluar”, mbahet në dorë një unazë argjendi. Pas gjuajtjes me shigjetë, harku 

dhe tufa e shigjetave varen në murin e dhomës-mëmë. Kuleҫet copëtohen, vendosen në qѐ dhe u 

shpërndahen pjemarrësve. Dhëndërit nuk i jepet cop kulaçi. Vetvetiu shtrohet pyetja:  A ka 

krahina të tjera që praktikojnë “Darkën e Janҫes”? Dua të them se nga hulumtimet në Korҫë, 

Përmet, Delvinë, Dropull, Mallakastër, Labëri, në Gegëri nuk më rezulton që ta praktikojnë këtë 

rit. Përsa i përket shqiptarëve jashtë kufijve, kemi një dëshmi nga Prof. Zihni Sako7, i cili 

shkruan: “ky rit gjendet edhe tek arbëreshët e e Greqisë dhe Italisë” dhe citon një këngë të De 

Radës: “Ҫ’ë më gjeshën ato brume, / gjeshe fort e ngreh shumë”. Në fakt kjo këngë ka të bëjë me 

“Natën e Brumit” që tek dasma myzeqare bëhet ditën e premte. Madje këtë e thotë dhe vetë pak 

më tej vetë Prof. Sako kur shkruan: Ceremonia e zënies së brumit është pagane, paraislamike, e 

parakristiane, shumë e lashtë, …” Mendoj se riti i “Darkës së Jancës” duhet të ketë patur një 

praktikim në të gjithë Toskërinë, ndoshta dhe në Gegëri, por pushtimi i huaj, veçanërisht ai 

otoman pati efekt negativ. Populli i Myzeqesë për shkak të hapësirës gjeografike ku jeton e të 

rrethanave historike pati meritën t’i ruaj këto pasuri etnografike të kulturës ilire – shqiptare. 

 

1.2.2 ELEMENTËT PELLAZGO-ILIR TË RITIT “DARKA E JANÇES” TE “DASMA MYZEQARE” 

Pasi kemi bërë përshkrimin e ritit të “Darka së Jançes”, le ti analizojmë një e nga një elementët 

pellazgo-ilir të këtij riti. Emërtimi “Janҫe”. Është emër i perëndisë ilire “Enji”8, që do të thotë 

“zjarr”. Në gegërisht, perëndia e zjarrit quhet “Anji”. Krishtërimi pati meritën dhe zgjuarsinë që 

perëndinë “Anji” ose” Enji” nuk e luftoi as u përpoq ta mohonte, por e shenjtëroi dhe e quajti: 

“shënjanji” = shën+janji ose “Shënj+anji”. Sot në gjuhën letrare shkruhet dhe shqiptohet “shën 

Jani”. Theksojmë se nga perëndia e zjarrit “Enji” mori emrin dita e Enjte. Pothuajse në të gjithë 

Toskërinë ka objekte kulti9 me emrin “Shënjanji”. Edhe arbëreshet e Italisë e qujanë “shenjanji”. 

Interesante është se “Anji”10, quhet dhe perëndia e zjarrit dhe e sakrificës në Indi dhe që shkruhet 

“Agni”. Po pse nuk i thonë Darka e Anjit ose Darka e Janit, por i thonë “Darka e Jançes”? Në 

Myzeqe, një personi që ka emrin “Jani”, tjetri i drejtohet me kofidencialitet dhe me dashamirësi 

                                                                        
6 Kësulë toske, por që e ruan sot vetëm myzeqari.  
7 Vep.e cituar. Nga Naunka Lëngu; Dasma në Myzeqe, Fier: “Ymeraj”, 2003, f. 53-54 
8 Dr. M.Flus, cituar nga Faik Konica Vep.2. Tiranë: Dudaj, 2001, fq. 314 
9 Sot shumica janë shkatërruar, dhe askush nuk ve dorë.  
10 Barbara Colonna, Fjalor Mitologjik, Tiranë: TOENA, 2005, f.27 
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me emërtimin: “Hë Jançe çkemi” ose “Si je mo Jançe!” etj. Nderimi i zjarrit. Zjarri i përket epokës 

së paleolitit të hershëm nga fillimet e shoqërisë njerëzore deri 100.000 vjet para krishtit.  Zjarri 

është atribut i Zeusit pellazg. Zjarri për njeriun e hershëm ishte një cop diell në tokë, që zotëronte 

elementë të perëndishëm siç ishte ngrohtësia, drita dhe energjia. Për këto veti që kishte zjarri, 

njeriu i lashtë i dha shpirtërisht statusin e një perëndie. Këtu e ka burimin dhe betimi: “Për atë 

zjarr! “Për atë vatër” Druri i lisit. Eshtë element i kohës së Zeusit pellazg dhe simbol i dodonës 

pellazge. Vetë druri i lisit futet në tre drurët e shenjtë: lisi & ulliri & dafina. Mjalti dhe qumështi. 

Janë dy element bazik mbi të cilën ngrihet “Kënga e Jançes”. Me këto dy llojë ushqimesh u 

ushqye Zeusi pellazg. Janë dy ushqime që njeriu i gjeti të gatshëm në natyrë. Janë me zanafillë 

para ilire, dmth janë pellazg. Kërcimi rreth zjarrit me këngë. Është transmetimi dhe ruajtja e një 

traditë të hershme dhe na kujton nimfat që kërcenin rreth zjarrit në Bylis, në Apoloni dhe në 

Frakull të Fierit11 Teksti këngës: Pesë vargjet e para nuk kanë ndryshuar në asnjë rast. Kënga 

interpretohet në të njëjtën mënyrë kudo në Myzeqe. Si në përmbajtje, në interprentim dhe në vije 

melodike, “Kënga e Jançes” mbetet unike. 

 

Djali me hark. Na ҫon në mitologjinë e lashtë pellazge12 pikërisht te ai djali i vogël me flatërza tek 

supet (erosi13), që ka në dorë një hark dhe në kurriz një këllef me shigjeta14. Sipas mitologjisë, të 

qëlluarit me shigjetë  është mënyra për të treguar se i ka qëlluar për vdekje deri në pafundësi 

vetë Dashuria. Midis dy njerëzve  mund të lind dashuria. Por ata nuk e kanë në dorë të jenë të 

dashuruar, në qoftëse Erosi nuk i qëllon me shigjetë. E pra ky rit mitologjik në ritin e Dasmës 

Myzeqare na fut vertikalisht thellë në histori. Vajza me hark. Kjo na kujton e na shpie te 

perëndesha Dodonase, Artemida ose Artemisa harkëtare15. Harku me shigjetë. Është simbol i 

gjahut (me fillesë paleolitin e mesëm) dhe i mbrojtjes dhe na çon thellë në prehistori. Është 

elementë pellazgo-dodonas. 

 

Maja e shigjetës. Është atribut i mirëfillt i Zeuzit Pellazg të Dodonës. Ngjeshja e brumit dhe pjekja 

e kulaçit. Na shpie në kohën e pjekjes së bukës në zjarr. Për bukën bëhej betimi: “Për atë bukë” 

Formë e rrumbullakët  e kulacit dhe goditja me shigjetë në qendër. Tregon diellin me një pik  në 

mes. Është simbol i epokës së neolitit. Janë elementë pellazg. Vatra e zjarrit. I përket kohës së 

neolitit kur njëriu mësoi të ndez zjarrin dhe të ndërtoj ndërtesat e para primitive. Guri i vatrës. 

Është një tjetër nderim pellazg. Është moment kur njeriu zbuloi ndezjen e zjarrit me gurë stërralli 

dhe mendoi se guri përmbante elementë të përëndishëm nga perëndia zjarr. I përket kohës së 

paleolitit të mesëm. Takija. Kësulë që e mbajnë perënditë pellazge. Për këtë Prof. Dr. Dhimitër 

Pilika shkruan: “Edhe Dyrrahu, në monedhat e veta, i nderon posaҫërisht dioskurët, duke 

pavdeksuar emblemën e tyre numër një, takijen stërgjyshore, - tregues i gjallë etneciteti parailir-

, që ua soditim mbi krye, në përmendore antike, edhe Karontëve, Odiseve, Patroklëve, Aiaksëve 

me shokë, si shenjë e qartë prejardhje parahelene”16.      

                                            

                                                                        
11 Myzafer Korkuti, Neritan Ceka, Arkelogjia, Tiranë: shlbu, 1998,f.305,3021 
12 Dhe jo greke siҫ duan ta shesin. Në atë kohë nuk kish as grekë as ilirë, por vetëm pellazg. 
13 Er (osi) është fjalë shqipe që ka rrënjën “Erë”, dmth “dashuri”. 
14 Barbara Colonna, Fjalor Mitologjik, Tiranë: TOENA, 2005,f.108 
15 Barbara Colonna, Fjalor Mitologjik, Tiranë: TOENA, 2005, f.50. Madje studiusi, Lirim Muho e emrin “Artemisa” e quan emër 
shqip (majë te mishi). Sipas L. Muhos fjala “Ar” ka kuptimin diell, rreze, flori, ara e mbjellë, maja e shigjetës, maja e pushtetit. 
16 Dhimitër Pilika, Pellazgët origjina jonë e mohuar, Tiranë: Botimet Enciklopedike, 2005, f.105 
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1.3 FLAMËRI ME MOLLË I DASMËS MYZEQARE 

Krijimi i Flamërit nis të ditën e enjtë me qepjen e nishanit17 tek shtëpia e vajzës dhe mbaron të 

shtunën në shtëpinë e dhëndrit. Qepja e Nishanit. Ditën e enjte paradite si në shtëpinë e vajzës 

dhe në atë të djalit qepen shamitë dhe kjo ditë quhet “Dita e Nishanit”. Qepja e nishanit kryhet 

vetëm në dhomën “Matkë të shtëpisë”18. Pra se të filloj ceremonia e qepjes së nishanit, dyshemeja 

e “Dhomës Matkë” shtrohet me qilima të rinj prej lesh dhe me thek. Qilimat kanë motive me 

mollë dhe florent19. Për arsyje praktike nuk po e shpjegoj qepjen e nishanit te djali, pasi do të 

ndalem tek qepja e nishanit te vajza. Pasi qepet nishani te djali, ky mbështillet me një boҫe20 dhe 

së bashku me velencën21 si dhe një kg këna dërgohet te shtëpia e vajzës. Nishanin e çojnë dy 

djem. Ata priten nga i zoti shtëpisë, i cili merr në dorzim boçen. Boçen e  Nishanin të Djalit au 

dorëzon grave. Gratë e hapin Nishanin e Nuses dhe numërojnë shamitë një më një. Pastaj i heqim 

mënjanë dhe shtrojnë shamitë e nuses, numri të cilave duhet të jetë dy më shumë se numri 

shamive që ka prurë djali. Pastaj në mes të dhomës qendron një grua ose një vajzë me prindër 

gjallë, e cila është ajo që do qep nishanin. Këtë vajzë apo grua e cakton e zonja e shtëpisë. Ato 

rrethohen nga një grup grash dhe vajzash të  reja të cilat ulur në gjunjë këndojnë një këngë 

specifike me një tekst, po citoj dy vargjet e para: “Dy shamitë çifte çifte / lidhi moj zgjidhi moj 

/... Kjo këngë këndohet vetëm në këtë rast, dhe as në një rast apo rit tjetër. Edhe teksti, nuk 

ndryshon (megjithëse mendoj se përjashtuar dy vargjet e para, pjesa tjetër është e kohës së 

mesjetës). 

 

Nën tigujt e interpretimit të këngës, vajza apo gruaja fillon dhe qep nishanin. Nishani fillon me 

dy shami të kuqe ҫift të pandara, të cilat quhen “shami kreri”. Mbi këto “shami kreri” vendosen 

të tjera me ngjyra të ndryshme.Vendoset dhe një dysheme (shami) e punuar në vegje (tezgja) me 

motive lulesh dhe mollë, ku në buzët anësore janë qepur  ruaza të vogla që quhen temina. Kjo 

shami është punuar nga vetë nusja. Në mes nishani qepet me disa fije të kuq leshi dhe në vendet 

e qepjes vihen xhufka leshi të kuq22. Në këto fije qepet dhe një varg me monedha argjendi23, një 

degë trendafili24 dhe disa degë borziloku. Në katër cepat e nishanit për secilin qepet një monedh 

prej argjendi ose monedha leku. 

 

Pasi qepet, nishani futet në boҫe ose në valixhe ku sipër i hidhet pak oriz dhe disa kokrra 

karamele. Valixhja e Nishanit të nuses merret nga prurësit e nishanit të djalit dhe i dorëzohet të 

zotit të shtëpisë së djalit, i cili i pret në “Dhomën Matkë”. Ky ia dorëzon grave të shtëpisë. Ato e 

hapin numërojnë një më një shamitë dhe  dhe e ruajnë në një vend të sigurtë. Ditën  e shtunë, 

nishani i nusjes qepet në shtizën e flamërit për të përgatitur Flamërin me mollë. 

 

1.3.1 FLAMËRI ME MOLLË 

                                                                        
17 Qepja e shamive 
18 Është dhoma më e madhe dhe ka patjetër oxhak. 
19 Figura lule bimësh. 
20 Një rrobe katrore me brinjë afërsisht 1,2m / l e qepur në të katërt anët, e cila lidhet në katër cepat pasi vendoset nishani.  
21 Mbulese fjetje prej dy faqe leshi që punohet në tezgjah. 
22 Në kohën e Rilindjes Kombëtare dhe më pas në mes të shamive vendosej dhe një shami gjysma e kuqe dhe gjysma e zezë. 
23 Kur nuk kishte mundësi financiare, qepeshin imitime monedhash të lyera me argjend ose ar. 
24 Trendafili ishte një nga bimët më të preferuara të Perëndeshës Afërditë. Flitet si dikur në Myzeqenë perëndimore në nishan 
futeshin dhe lule mërsine. 
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Bëjmë një shtizë25 me një majë prej dru lisi, shegë, mëni ose thane. Ndërtimi i një shtize të tillë 

me një majë i përket kohës para Krishtit, por që ka mbërritur deri në fillim të shek 20të në Frakull 

të Madhe të Fierit26. Me ardhjen e krishtërimit maja e shtizës u zëvëndësua nga me një trigaҫe. 

Në rastin e parë vendosej një mollë dhe kur shtiza ka në majë trigaçe vendosen tri mollë me 

ngjyrë të kuqërremtë, që quhen dhe “Mollët e Flamërit”. Pasi vendosen (ngulën) “Mollët e 

Flamërit” pak më poshtë mollëve vihet një tufë lesh të ngjyer nga gjaku i freskët i qengji27 një 

vjeҫar, pa të meta, jo qorr, jo ҫalë, jo me sëmundje. Pastaj me një fill të kuq leshi të ngjyer me 

gjakun e qengjit qepin në shtizë, nishanin e vajzës (shamitë e qepura). Flamëri i përgatitur  puthet 

nga i zoti shtëpisë si një bekim i mirësisë dhe i dasmës. Një djalë i ri me flamër në dorë me veshje 

popullore, i shoqëruar nga një shoqërues i pjekur, të dy të të caktuar nga zoti i shtëpisë, shkojnë 

derë më derë të shtëpive të fshatit(lagjes) ku ftohen për dasmë. Flamëri dorovitet me lule dhe 

lekë. Një pjesë edhe e puthin.  

 

Pasi bëhen ftesat me flamër në dorë, flamëri kthehet në shtëpi dhe vendoset nëmes të oborrit ku 

ruhet nga një deri dy veta. Ditën e dielë, flamëri i përgatitur, i mbajtur nga flamërmbajtësi së 

bashku me shoqëruesin del në krye të grupit të krushqëve që do të marrin nusen. Kur venë në 

shtëpinë e nuses, ndërsa krushqit me dhëndrin futen brenda, flamërmbajtësi qëndron jashtë në 

oborr. Djemtë beqarë të shtëpisë së nuses mblidhen rreth flamërit me mollë dhe secili përpiqet 

të marr i pari një mollë. Ky veprim justifikohet nga mendimi-traditë se kush merr mollën, atij i 

del fati. Flamërmbajtësi përpiqet të mos i lerë, por një mollë ai e toleron që ta marrë dikush nga 

djemtë. Ndodh në ndonjë rast që djemtë beqarë i marrin të tre mollët28. Por kemi dhe rastin kur 

djemtë beqarë nuk marin dot asnjë mollë. Si bëhet në këtë rast? Atëhere, flambërmbajtësi pa 

dalë në portë, kthehet nga djemtë dhe u thotë: “Priteni mollën e fatit, dhe u hedh”. Djemtë duke 

u shtyrë luftojnë gjithësecili të kapin mollën... Është për tu shënuar se edhe dasma kosovare 

përdor flamur me mollë. Ky fakt tregon se simboli i mollës ka përmasë kombëtare.  

 

1.3.2 ELEMENTËT PELLAZGJIKO-ILIR TË FLAMËRIT ME MOLLË 

Simboli i mollës në Flamër. Ky simbol dhe mënyra e praktikimi i tij në këtë rit është një elementi 

bazik që na fut vertikalisht thellë në histori. Në Myzeqe qarkullon miti i mollës si simbol i 

dashurisë, të cilën po e tregoj: Kur perënditë në majën e malit po ziheshin se kujt i takonte 

perëndesha e bukurisë, Afërdita (emër pellazg që flet shqip), kjo e fundit e cila ndiqte nga afër 

këtë zënkë aspak të denjë për perënditë thirri: “Ndaloni! Mos u zini. Unë kam një moll, - dhe e 

shfaqi në dorë. Ju zbrisni pak më poshtë dhe unë do të hedh në mes jush mollën. Kush do të 

kap mollën, do të më marrë mua”- dhe u hodhi mollën. Tani vijmë te rasti i mollëve të Flamërit, 

që secili nga djemtë kërkon të marë një mollë për dalje fati. Perënditë për të kapur mollën që 

hodhi Afërdita u shtynë me njëri tjetrin. Edhe djemtë beqarë për të marrë një mollë 

shtyhen,“zihen” me njëri tjetrin. Kur ata nuk e marrin dot mollën nga Flamëri, flambërmbajtësi 

u hedh vetë. Edhe në këtë rast djemtë “zihen” kush e kush të kap mollën e fatit për t’i dalë fati 

                                                                        
25  Në disa zona si në Libofshë shtiza e Flamërit lyhej kuq e zi. Mendoj se kjo përket kohës së Rilindjes kombëtarë e më pas. 
26 Llambrini Mitrushi, Etnografia nr. 2, “Dasma në Lalët e Myzeqesë”, viti 1963, f. 195 
27 Në mengjesin e ditës së shtunë theret një qengj një vjeçar dhe me gjakun e tij lyhet një tufë lesh dhe disa fije penj leshi të 
dredhur trashë, të cilat do të përdoren në ndërtimin e Flamërit. Qengji mund të theret dhe ditën e Enjte. 
28 Në këtë rast kur nusja del dhe krushqit nisën për rrugë, një grua e meçme ka mbajtur dy mollë rezervë në ҫamtë dhe i vendos 
në flamër. 
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për nuse. Më shqip se kaq nuk mund të shihet lidhja e marrjes (hedhjes) së mollës së Flamërit 

të Dasmës Myzeqare me mollën e hedhjes  perëndive pellazge nga Afërdita. Por në Myzeqe, në 

Berat dhe Skrapar kemi dhe një gojëdhënë interesante që na e ka lënë të shkruar studjuesi 

Perikli Ikonomi29. Ky  tregon se mbi fshatin Lobeshë, në faqe të malit Tomorr, në një shpellë mes 

shkëmbinjsh është një mollë, të cilën e ruajnë Të Mirat. Në këtë rast e ruajnë Të Mirat, në dasmën 

e Myzeqarit e ruan Flambërmbajtësi. Për mollën kemi dhe tregimin mitologjik që bënë fjalë për 

garën e bukurisë midis Afërditës, Athinas dhe Herës. Paridi i Trojës së famshme në rolin e 

gjykatësit mollën ia dha Afërditës30. Simboli i leshit të kuq lyer me gjakun e qengjit.Vendosja e 

tufës së leshit ngjyer me gjakun e qengjit si dhe qepja me fije leshi po të kuq ka si fuksion 

dallueshmërinë, të shenjës kuqe, me qëllim që krushqit ti dalloi Zoti dhe të jenë në mbrojtje të 

tij dhe që askush të mos i prek, por ta ketë rrugën vajtje-ardhje të sigurtë për marrjen e nuses. 

Kjo ngjyra e kuqe me gjak qengji na ҫon 1000 vjet para Krishtit dhe na kujton porosinë që mori 

Moisiu31 prej Zotit, që hebrenjtë të lyenin portat me gjakun e një qengji pa të meta, me qëllim ai 

(zoti) t’i dallonte dhe t’i mos ngatërronte me egjiptianët, të cilat do t’i zhdukte. 

 

1.3.3 FLAMËRI, PARARENDËSI I HERALDIKËS DHE I FLAMURIT  

Flamëri i Myzeqesë me shumë shami (7-9-11) nuk ka simbole hiraldike si flamuri që njohim sot. 

Kjo spjegohet me lashtësinë e tij.Në lashtësi kur njerezit jetonin në bazë gjini e vllazerie kur ata 

kapnin një territor që plotësonte kushte për jetesë, vendosnin në një shkop një lëkurë, më vonë 

me lindjen e zejes së endjes, vendosnin një rrob prej leshi, liri, dhe kur ishin disa vllazni disa 

rrobe. Shumë vonë shoqëria njerëzore këtij objekti me një shkop ku varet një rrob i dizenjuan 

dhe simbolin e tyre shpirtëror me motiv pagan. Në këtë moment kemi lindjen heraldikës,të 

stemave dhe të flamurit të një fisi, mbretërie, perandorie, principatë apo të një kombi. Në këtë 

arsyetim themi se flamëri është pararendësi i flamurit të sotëm. Flamëri i dasmës së Myzeqesë  

kryente dhe rolin e flamurit. Ai ka meritën se e ruan emrin “flamur” pothuajse siç është sot në 

gjuhën letrare. Kjo tregon se emri flamër (flamur) është i vjetër dhe ka ruajtur që në gjenezë 

Myzeqeja, të cilin e ka përdorur të pandryshuar emrin e flamurit duke e përcjell këtë emër dhe 

këtë simbol brez pas brezi. Emri i Flamurit materializohej në dialektim myzeqar tek “Flamëri” i 

dasmës në Myzeqe. Pra, “Flamëri” i dasmës në Myzeqe ishte në fakt Flamuri i dasmës. Gjuhtarët 

e shpjegojnë se “flamër” është vetë emri “Flamur”, pasi “Ë” e patheksuar ka përfunduar në “U” të 

theksuar sipas ligjeve fonetike të gjuhës shqipe. 

1.3.4 EMËRTIMI I FLAMURIT 

Është me interes të shohim pak se si emërtohej Flamuri nëpër histori në zona të ndryshme të 

vendit. 

Myzeqeja. Flamurin e quan “Flamër” që nga gjeneza e deri sa u instituciunalizua gjuha letrare. 

Bregut i Deti. Flamurin e quan – “Fjamarbëri”32. Që  përbëhet nga dy pjesë: Fjamarbëri= fjama 

+arbëri, dmth “Fjama”, me gjuhën letrare “Flamuri i Arbërit” Shqiptarët e Ibrik-Tepesë në 

Ederne33. Flamurin  e quajnë flamurin“Flambur”Arbëreshët e Italisë. Flamurin e quajnë në 

                                                                        
29 Perikli Ikonomi, Tomori dhe Dodona Pellazgjike, Tiranë: Bota Shqiptare, viti 2008, f.59 
30 Barbara Colonna, Fjalor Mitologjik, Tiranë: TOENA, 2005,f.276 
31 Bibla, Dhjata e Vjetër, Tirënë: Albanian Bible Societi, 1999, f.74-75  
32 Dhimitër Pilika, Pellazgët origjina jonë e mohuar, Tiranë: Botimet enciklopedike, bot.II, 2005. f.86 

Myzafer Korkuti, Neritan Ceka, Arkelogjia, Tiranë: shlbu, 1998, f.305, 3021 
33Gazeta “Dita”, Nasho Jorgaqi “Rrëfimet e nipit të Fan Nolit,30-prill2018 
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“Fiamur”. Këtë informacion na e jep Jeronim De Rada te vepra “Rapsodie d’un poema albanese”, 

botuar 1866 tek kënga “Skënderbeu dhe Vdekja”, ku poeti shkruan: 

“Mbi kalin, erëvet detit, 

Gabëni fiamurin tim, 

E ndë mest fiamurit 

Lidh e le mahjeren time”34 

Vllehët e Myzeqesë dhe të Beratit35 flamurin e kanë quajtur “Famra”, sic quanin dhe Flamërin 

me mollë të Dasmës së Myzeqesë. Gegëria. Flamurin e ka quajtur “Bajrak”. 

 

2. PËRFUNDIME 

 

Trajtimi një më një i praktikave te ritit të “Darkës së Jançes” dhe të “Flamërit me mollë” na shtyn 

të tërheqim disa përfundime: 

A  - “Darka e Jançes” është unike në Myzeqe që praktikohet dhe aktualisht. 

    -  Është rit pagan me rrënjë ilire-shqiptare.  

    -  Ritet na futin vertikalisht në histori dhe tregojnë se populli i Myzeqesë nuk kishte nevojë të 

emigronte. Ai kishte me shumicë diell, ujë, grurë, mish, peshk e perime. Myzeqari është autokton 

dhe sedentar në krahinënn  vet dhe jo nomad. 

B - Këto rite shprehin evolucionin e marrëdhenies së njëriut me natyrën në fuksion të rritjes së 

mirëqënies së tij, që fillon nga ruajtja dhe ndezja e zjarrit, shpikja e harkut, gjuetia,  lindja  e 

bujqësië etj. Për të gjitha këto dukuri apo materie me karakter njohës dhe shpikës, myzeqari në 

rrugëtimin  e tij historik i ka ruajtur në shpirt dhe i ka nderuar si të shenjta. Në këtë rrugëtim 

mijëra vjecar,  myzeqari ka vënë në qender dhe nderon deri në shenjtërim dashurinë dhe  krijimin 

e familjes nëpër aktit të martesës, të cilën e celibron me shigjetën e djalit me hark.  

C- Ritet e Dasmës Myzeqare janë aq të lashta sa është mjalti e qumështi me të ciën u ushqye 

Zeusi, janë aq të lashta sa është molla e Paridit që i hodhi Afërditës, janë aq të lashta sa molla 

që ruajnë  “Të Mirat” në malin Tomorr. Populli i Myzeqesë është popull sedentar, me kulturë të 

formatuar e të zhvilluar dhe kultura e huaj nuk kanë mundur as ta gërvish e jo më ta tjetërsojë. 

Kultura myzeqare i ngjan  rrezes  së diellit që dhe kur kalon mbi pellgjet e ndotura mbetet prap 

rreze ar, ashtu dhe kultura e myzeqarit kaloi mbi pellgjet e “ndotura” që krijoi i huaji dhe prap 

mbeti kristal si vet shpirti shqiptar. 
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