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PËRMBLEDHJE 

 

Guri me mbishkrime të vjetra  u gjet rastësisht në kodrat e Xhuxhës së Fanit nga disa 

punëtorë që po gë-rmonin në mënyrë private për të hapur një rrugë. Në fillim nuk iu 

dha rëndësi, duke menduar se ishte një gur i shkarravitur nga çobanët që kullotin 

bagëtinë në ato anë. Por kur panë se ishin simbole të përsëritura  dhe figura të 

çuditshme, atëherë lajmëruan intelektualët vendës dhe njeri ndër ta, Frrok Bardhi. Në 

bashkëpunim me personat që e gjetën dhe me autoritet vendëse  kërkuan menjëherë 

mbrojtjen e tij dhe dërgimin në Muzeumin Kombëtar. Mbase është objekti më i vjetër i 

shkruar në gjuhën e vjetër shqipe,  i deshifrueshëm, që është gjetur deri më tani në 

Shqipëri. Vetë tabloja, në formën e një piramide, ku në majë mbizotëron mjellma, 

shpendi i dashur i Zeusit, të bën të kujtosh vjetërsinë  e këtij guri. 

Fjalë kyce– mbishkrime të vjetra, gur, alfabet, gjuha shqipe, 

HYRJE 

Ky gur është një themel për të përforcuar idenë se ne dikur kishim një alfabet , por që 

na e morën të tjerët ose më mirë të themi, mbi alfabetin tonë u bazuan shumë alfabete 

të tjerë, sepse Guri i Xhuxhës ka më  shumë shkronja arkaike se alfabetet e tjerë,  mbi 

bazën e  të cilëve është studiuar shkrimi në këtë Gur. Sigurisht duhet shumë punë, 

sidomos ajo e arkeologëve që të gërmohet vendi që quhet Qytezë në Xhuxhë, për të 

nxjerrë në dritë periudhën e saktë historike, pasi për atë vend flitet që në kohë n e 

Çezarit. Për vjetërsinë e atyre vendeve flasin akoma emrat e fshatrave të Xhuxhës dhe 

toponimet përreth, të cilat janë të gjitha pagane.  

I. SHENJAT QË FLASIN TEK TEK GURI I XHUXHËS 

1.1 Harqet me shigjeta  çfarë kanë dashur të na tregojne?  

“Armët antike ishin , duart, thonjtë , dhembët gurët e pastaj shkopinjtë e pemëve … 

(Lucrezio, Vita ed opera di Lucrezio-Scuola.net). Shumë shpejt  njeriu duhet të ketë 

përceptuar  nevojën  e një arme,  më të cilen të qëllonte  nga një fare distance ; një armë 

që do t’i kishte lejuar  të përballet me kafshët e egra, që të ndiqej nga ato nga afër, por 

të ishte më i sigurt për t’u mbrojtur dhe për t’u përballuar me  një luftim, dhe për këtë 

mendohet që Heshta-Ushta  është arma e parë  që krijohet për këtë qëllim, e cila 

paraqitet në Paleolitikun e vonë.  



 

* Akademia Shkencore “Rrënjët tona”, Studiuese eAlbanologjisë 

Harku ua kalon të gjitha armëve të mëparshme, sepse është në gjendje të grumbullojë 

të gjithë energjinë  e furnizuar  nga muskujt  e njeriut”. (Un Archeologo cui parla di Arco 

e Frece, groups .google.com. ttopic. 114644-ar). Në historinë botërore  dhe nga kërkimet 

e bëra  “gjurmët më të vjetra të shkrimit i gjejmë 120 000 deri në 20 000 vjet më përpara. 

Të famshme janë  figurat e pikturuara  të gjahtarëve , së bashku me harkun dhe 

shigjetat në shpellat e Altamiras  në Spanjë. Materiali i parë i gjetur  duhet të jetë i 

periudhës tranzitore  ndërmjet Mezolitikut dhe Neolitikut (Storia 

dell’arco,www.instoria.it.home.storia.arco). Në realitet, nga Paleolitiku deri në ardhjen e 

armëve  të zjarrit, në shekullin e 16 –të para erës së re, harku ka qenë  një instrument 

si për gjah, ashtu dhe për luftë. Ka qenë i pandarë  si për nomadët e Azisë  Qendrore  që 

themeluan perandori të mëdha,  duke arritur të pushtonin edhe Kinen, si dhe për 

ushtritë mesjetare që luftuan në Europë.  I pranishëm në të gjitha kulturat  në rrjedhën 

e shekujve, harku është modifikuar dhe nga një instrument i thjeshtë  që ishte i 

ndërtuar nga një degë dhe një litar është përmirësuar dhe është bërë një mjet mekanik 

shumë i sofistifikuar (L’arco e le frecia wwwuisp.it.principale. Tiro). Ashtu siç thamë më 

sipër, se njeriu ka shpikur çdo gjë në shërbim të mbijetesës së tij, duke krijuar rreth 

vetes , mjete por dhe simbole me qëllim që të ushtronte zotërimin e tij mbi tokë, ai krijoi 

dhe legjenda e  rite  nëpërmjet elementeve natyrale, që i ktheu në shërbim të vet. Harku 

konsiderohet si një armë mbretërore, që drejtohet drejt lartësisë  është dhe simbol i 

dëshirave sublime. Harku në duart e Shivës  ishte  emblema e  e pushtetit. Harkun e 

gjejmë dhe tek Uliksi, si mjet që përfaqëson  pushtetin ekskluziv të  Mbretit që asnjë nga 

pretendentët e të shoqes nuk mund ta mbante në duar.   

 

Harku 

Harku është shprehje e  tensioneve, nga të cilat burojnë dëshirat e njeriut, që janë të 

lidhura me të panjohurën;  është dhe simbol dashurie,  te japonezët, grekët e të tjerë. 

Shigjeta është e  destinuar të godasë armikun, është veprim për të shkatërruar  forcat 

e mjegullta. L'arco nella Mitologia, ëëë. arcieridiyr.it. blog. il.tiro-con-l). Në Gurin e 

Xhuxhës gjejmë harkun me punim  të thjeshtë. Në piktograme, ku përdoren  vetëm  

gdhendje, nuk arrijmë të kuptojmë prej çfarë materiali është i përbëre ky lloj harku,  

madhësinë e tij etj. Në sfondin e Gurit të Xhuxhës paraqiten tre harqe me shigjeta, që 

sigurisht duhet të përfaqësojnë parinë luftarake të atyre kohëve, forcën, ligjin, 

sundimin, pushtetin , superioritetin. Paraqitja e këtyre harqeve me shigjeta tregon se 

në ato treva kishte persona me pozicion të lartë, mbase dhe në luftë në mes tyre por, që 

në një moment gjenden së bashku,  pa ja drejtuar armën njëri- tjetrit. Në pamje nuk 

tregohet një moment gjuetie o lufte, sepse të gjitha shigjetat janë të drejtuara drejt qiellit, 



drejt pafundësisë së universit, drejt zotave, duke treguar se mbas asaj kohe ajo armë do 

përdorej për çdo gjë, por jo për të vrarë.   

 

 

Rrethi 

 

Forma  e rrethit është simboli më i përhapur  gjeometrik  që riprodhohet   sipas  imazhit 

të Diellit e të Hënës në kohët e lashta. Rrethi është figura më perfekte, tempulli legjendar 

i Apollit … që te  Hiperborei  përshkruhet  si rrethor. Rrethor është qyteti  ishull  i 

Atlantidës që  përshkruhet nga Platoni  si një sistem unazash  të përqendruara të  Tokës 

- Ujit - Zotit. Në sistemet mistike mendohet  si rreth  i gjithësisë. Në konceptet  njerëzore  

omniprezente është aftësia e të qenit kudo dhe çdo herë një perfeksionim. Rrethi nuk 

ka fillim e fund, as drejtim e orientim. Qielli është shkaku  i orbitave rrethore të yjeve 

përreth polit qiellor, i cili përfaqësohet  si një kupolë sferike, motiv për të cilin rrethi  

është edhe qiell dhegjithçka, d.m.th. rrethi  është dhe shpirtëror, simbol i 

mbrojtjes.Rrethi përfaqëson Diellin, Qiellin dhe Katrori  lidhjen me Tokë - Njeriun. 

Detyra  proverbiale e katrorit të rrethit është transformimi  i një rrethi ose në një 

kuadrati me të njëjtën sipërfaqe,sintetizimi  i sforcimeve të njeriut për të ndryshuar 

substancën e tij në atë hyjnore(www.associazioneghita.it. publici, Ilcerchio, Un simbolo  

Antico Prezioso,Testo di Marisa Storgato). Simboli i Rrethit  është i lidhur ngushtë me 

atë të qendrës në realizimin e instinkteve,  sentimenteve, të rrënjëzuara gjithmonë në 

natyrën njerëzore,  është vendi i saktë ku përqendrohen të gjitha  energjitë materiale e 

shpirtërore.(Significato del Cerchio, www.mitiemisteri.it. simbolo. cerchio).  

Rrethi madh në qendër  

Për antikitetin në qendër është Diell  dhe Qielli, që përfaqësojnë përfeksion e 

homogjenitet, mungesë ndarjesh dhe dallimesh. Rrethin e gjejmë  në unaza e në varëse; 

te ne në Shqipëri dhe në  sofrën e bukës që gjithmonë ishte e rrumbullakët por dhe 

përfaqëson kohën, vitin, natën, kthimin e jetës së përjetshme, d.m.th. pavdekshmërinë. 

Me rrethin  lidhen fjalët përfshirje, zjarr, bashkim, kultivim, cikël,fillim, gjithçka, 

përsosmëri, përqendrim, pafundësi, lëvizje, përmbushje.(publici  Il cerchio: Un simbolo  

Antico Prezioso, Testo di Marisa Storgato). Pra në atë kodër, sigurisht, është folur shumë 

për të gjitha çfarë shkruam më sipër.  Duhet të mendojmë që është folur  për bashkim, 

për paqe, sepse në brendësi të rrethit  gjejmë një degë ulliri, dafine ose lisi. Brenda në 

atë rreth, dega e pemës duket qartë dhe është  shenjë si simbol se njerëzit janë mbledhur 

në një kuvend, sepse në ato vise nuk kishte paqe dhe ata donin një ndryshim, donin 

paqen, një  rifillim të një etape të re të jetës së atyre trevave. Brenda duhet të jenë firmat 

e tre fraksioneve që morën pjesë aty, me siguri është nënshkrimi një të ardhme.  



Drejtkëndëshi 

Te sipërfaqja e gurit gjejmë dhe drejtkëndësha të ndarë në dy pjesë në dukje. Shfaqen 

tre d.m.th, janë në numër të barabartë me harqet dhe kryqet, edhe pse drejtkëndëshi i 

fundit është pak i dëmtuar e  mund t’i përkasë edhe emrit të organizatorit ose shkruesit 

të piktogramit. Personat që përfaqësohen këtu kanë qenë njerëz me influencë. 

Drejtkëndëshi në alfabetet e gjuhëve të vjetra  përfaqësohet me shkronjën H.  

Drejtkëndëshat e Gurit nuk janë thjeshtë aty ,duke qenë se janë pak a shumë të 

ngjashëm, por  duhet të përfaqësojnë një kategori të njëjtë personash dhe fjala që na 

vjen më afër është Humus- Tokë ( sot e kësaj dite ne nuk themi vetëm Tokë ose Dhè, 

por  themi edhe humus. Përdorimi i  fjalës humus  pylli, humus mali në fjalorin tonë të 

përditshëm  përfaqëson tokën më të mirë dhe më pjellore. Prania e këtyre personave na 

bën të mendojmë se u lidh dhe një pakt ekonomie. Ata që përfaqësohen me shkronjën 

H te Guri duhet të kenë qenë përfaqësues të trevave, pse jo dhe të fiseve që ishin të 

pranishme në mbledhjen që piktogramshkruesi i lashtë e ka përshkruar aq bukur në 

gur. Drejtkëndëshi me vizë në mes përfaqëson  shkronjën H, e këtë shkronjë e gjejmë 

në të gjithë alfabetet e lashtë të popujve që kanë populluar zonat e Mesdheut. Pika 

përfaqëson gjendjen e fillimit të procedurës  intelektive që niset nga ndergjegjia,  duke 

përjashtuar  aspekte  të veçanta dhe aksidentale,  për të formuar  një koncept universal. 

Pika përfaqëson volum, qendër,origjinë. Pika përfaqëson origjinën, esencën, principin 

universal, fillimin e fundin e  gjithçkaje, përfaqëson pozicionin  qendror të brendshëm 

tonin,ekuilibrin, harmoninë pa përmasa, por që është e barabartë me zero. Nga ana 

psikologjike përfaqëson stabilitet; në matematikën e shenjtë  korrespondon me numrin 

1,  që do thotë bashkim(runelore.it. magia- esetorismo, Significato simboli esetorici, il 

punto e il Cerchio-Runelore).Pikat  i gjejmë me bollëk te guri, por nuk mund të 

përcaktojmë nëse janë të gdhendura, të bëra nga koha, apo i kishte guri vetë, sepse nuk 

duhet të mendojmë që guri në origjinë duhet të ketë qenë perfekt. Pikat na tregojnë që 

nga ai moment gjithçka do të nisë nga zero, nga e para, duke lënë pas të shkuarën  dhe 

duke vështruar nga e ardhmja. 

 

Shpendi i gdhendur te Guri 

 

Ne jemi i vetmi popull që na hoqën me forcë alfabetin, por nuk na hoqën dot fjalën, 

këngën, toponimet edhe pse shpesh herë i sllavizuan apo i greqizuan. Fjala Zot-Hyj  -

Zeus, Zeusi Pellazg është e vjetër dhe përdoret kur kërkohet ndihmë më shumë se u 

kërkohet nënave kur vritemi, pengohemi ose na dhemb diçka. Fillimisht themi: O Zot i 

madh, pastaj themi: O nëna ime, po fjala zog çfarë përfaqëson  për ne? Zogu përfaqëson 

një shpend që zotëron qiellin dhe është i lirë, pra Zot  - Zog.  Zot ai që zotëron qiellin, 

Zog ai që fluturon në qiell. Zoti është pronari i tokës dhe Zogu ka nën këmbë tokën. Në 



antikitet, sipas mitologjisë Zeusi tentonte herë pas here dhe ia arrinte të ndryshonte 

aspektin e vet në rrethana të ndryshme, duke marrë ngjashmëri me kafshë  të 

ndryshme: herë si mjellmë a shqiponjë, herë si dem dhe duket sikur realizon mbi planin 

kafshëror, paradoksin  korrespektiv të karaktereve të ndryshëm te Zotit( Apostol.Xll 5,  

Diogenian.II 61; III,35). Nuk mungon në Gurin e Xhuxhës figura e Zogut - Shpend. Kjo 

figure duket sikur  është mjellmë,  nën këmbët e të cilës zhvillohet e gjithë ngjarja, 

shkruhet, propozohet, lidhet dhe betohet. Zeusi transformohet në mjellmë, kur u 

dashurua me Leden.(Wikipedia.org). Zeusi-Zoti është mbi të gjithë, është prania e 

fitores,ai që dikton ligjin. Zeusi mbron moralin e ligjit.  Në shumë raste, ai është i 

figuruar në raste fitoresh dhe asgjë nuk mund ta mundë. Zogu i tij i shenjtë është 

shqiponja,  sepse është më e shpejta nga të gjithë shpendët.  Dhe ne  jemi krenarë që 

mbi stemën tonë mbizotëron pikërisht shqiponja, e preferuara e Zotit që edhe sot simbol 

bashkimi për të gjithë shqiptarët. 

Dy sytë tek guri i Xhuxhës 

Sigurisht guri i përket kohës së para kristianizimit, kur adhuroheshin zotatë veçantë  

në situata të veçanta, si diçka shpirtërore, si ndërlidhës mes tokës e qiellit, ku njëri sy 

ruante tokën e tjetri ishte drejt qiellit. Ka qenë gjithmonë së bashku me dorën, fuqi 

hyjnore të universit, syri që sheh çdo gjë dhe është një simbol i fuqishëm.  Në antikitet 

është një simbol shpirtëror ose shpesh here dhe  Zot, një roje i kujdesshëm i njerëzimit, 

ose një pjesë shpirtërore e rizgjuar nga brenda. (www.nuovouniverso.it Simboli). Syri 

ishte i pranishëm kudo edhe si misticizëm. Deri në ditët tona, vazhdon akoma të thuhet 

se syri është ai që na lidh me ambientin, na bën të mundur të shprehim emocione, 

dhimbje edhe pa folur, ai që na vë në kontakt  me të tjerët. Në antikitet, syri shfaqej 

vazhdimisht si rafigurim i Zotit Diell. (www.mediazionefamiliare Milano).  

Kryqi 

 

Kryqi ishte simboli i jetës dhe i vazhdimësisë që paraqiste katër stinët, ekuionoksin. 

Kryqi së bashku me rrethin  që ka në qendër katrorin, ka qenë gjithmonë 

përfaqësues simbol të  kulturave njerëzore të ndryshme. Sipas  mënyrës në të cilën një 

trup o një tjetër është i bashkëformuar nga natyra, forma, struktura e tij  është  në 

gjendje të kënaqë nevojën esenciale të njeriut fetar, orientimin për të individualizuar një 

qendër. Aksi vertikal shpesh herë krahasohet me pemën e jetës. Pemën e të keqes dhe 

të së mirës. Horizontali përfaqëson lidhjen nga ku lind e perëndon dielli. Kryqi është një 

simbol pagan, ku paraqiten udhëkryqet e rrugëve dhe ishte objekt adhurimi 

(www.veritaoltreilsistema.com).Kryqi është përdorur në të gjitha kohërat  e në të gjithë 

popujt dhe për këtë kristianismi e mori, duke e futur në gjirin e vet, po ai ka qenë 



instrument pagan i shumë adhuruar që në prehistori. Kujtojmë kryqet e Egjiptit  të 

quajtur Ankh, tibetanen, kryqet në artet afrikane (Chiara Iencarelli, La croce origine di 

un simbolo, anno accademico 2011 -2012).Në gurin e Xhuxhës shohim kryqet që na 

lënë të kuptojmë se në atë histori kanë të bëjnë dhe klerikë të zotave të ndryshëm. Prania 

e tyre duket sikur ka baraspeshë dhe me figurat e tjera parahistorike të publikuara në 

gurin e Xhuxhës. Sigurisht duhej të kishin shumë pushtet në popull, përderisa janë të 

ftuar si klasë përfaqësuesish që të marrin pjesë në atë mbledhje.  

 

Trekëndëshi   

 

Afër rrethit të qendrës shohim dy trekëndësha me kënd poshtë e me bazë sipër, pastaj 

afër tyre janë të gdhendura dy trekëndësha të vegjël,  6 viza- kolona, si mund t’i quajmë. 

Të gdhendura me të njëjtën madhësi, nuk i gjejmë poshtë rrethit, po në anë të tij, d.m.th. 

që kishte shumë rëndësi, trekëndëshin e gjejmë në antikitet. Domethënia  e 

trekëndëshit  shprehet sipas figurës.  Trekëndëshi me pikën lart shpreh: Hyjni, Zjarr 

dhe forcë mashkullore. Trekëndëshi me pikën poshtë shpreh:  Njerëzi, Ujë , forcë 

femërore (Storia dell arte, www.storiadel-arte.com significat).   

Guri i Xhuxhës flet  

Familja e prejardhjes pellazge ishte e madhe dhe heterogjene dhe origjina e ilirëve, 

shqiptarëve dhe etruskëve është gjithashtu e lidhur me të, megjithëse zyrtarisht 

vazhdon të mohohet. Sidoqoftë, lombardët (prania e të cilëve në Skandinavi është 

vërtetuar tashmë në shekullin I para Krishtit) dhe normanët (kështu quhen popullatat 

skandinave nga shekulli 9-të deri në të 12-të), popuj të lidhur me traditën skandinave, 

duket se mbajnë gjurmët kulturore "pellazgjike". Për të provuar të nxjerrësh origjinën 

mijëvjeçare të pellazgëve, që kanë humbur në hije, është e nevojshme të zgjerosh 

horizontet, të shkosh larg, shumë prapa në kohë, por mbi të gjitha, për mendimin tim 

është thelbësore të çlirohesh nga çdo paragjykim.(Tiziana Pompili Casanova “Pelasgi 

Stirpe Divina”, Indagine  sull’uomo e sulla civiltà delle origini, volume primo, DRAKON 

edizioni). Pse duhet të besojmë në traditën greke kur ekziston tradita pellazgjike, që 

alfabetet i solli këtu shumë shekuj para grekëve!  Ne kemi shkrimet që quhen AVLEs 

PELASKEs-Pelasgi(http://www. cairomontenotte. com/ abramo/).Shpikja e madhe e 

pellazgëve ishin shkronjat dhe alfabeti i parë, me të cilin ata shkruanin gjuhën e tyre, 

ku fjalët "ujë" dhe "Dora" të shkruara në pjatat që datojnë  6 mijë vjet para Krishtit, janë 

ruajtur sot me gjuhën shqipe , i cili vendos marrëdhëniet pellazgo-shqiptare. Të gjitha 

këto mrekulli gjenden në kulturën pellazgjike të Vinka-Turdas (Ballkani Qendror), e cila 

përbën revolucionin e parë bujqësor, teknologjik dhe kulturor të antikitetit. Përdorni 



shkrimin dhe fillon historia njerëzore(Luftula Peza, Pelasgi,  I problemi dell'archeologia 

e della lingua albanese).   

 

Duke kaluar te Guri i Xhuxhës, në pamje te parë duken shumë nga shkronjat që përdor 

edhe Nermin Vlora në përkthimin, po themi nga gjuha etruske -shqipe në atë italiane 

(L'etrusco lingua viva, di Nermin Vlora Falaschi). Është një ansambël shkronjash të 

përdoruara në Gurin e Xhuxhës që i përkasin  alfabeteve pellazg, etrusk, ilir, mesapik. 

Kjo na bën të mendojmë që në këto treva të Mirditës, që në ate kohë, kishim një alfabet 

dhe një gjuhe të shkruar, ku  flitej gjuha e vjetër; e nga kjo gjuhë dolën shumë dialekte, 

që do të thotë se shkronjat e alfabetit të shkruara në Gurin e vjetër  janë  nena e 

alfabeteve të  këtyre gjuhëve të përmendura me sipër, sepse gjuha e Gurit ka pjesë te të 

gjitha këto alfabete U tha më sipër se gdhendjet e bëra tek guri janë shkronja të vjetra, 

prandaj leximi i tyre duhet të fillojë nga e djathta në të majtë. Pamjet e shkronjave të 

Gurit të Xhuxhës të kujtojnë shumë gjuhën  etruske dhe alfabetin e saj. Fjalët ndahen 

në rrokje dhe në shumë raste shkronjat mbështeten te njëra tjetra. Kur është e  

mundshme lidhja  në mes dy ose me shumë shkronjash të së njëjtës fjalë, bëhet atëherë 

kur vizat vertikale  gjenden në vazhdimësi ndërmjet tyre. Dhe kjo lidhje bën edhe më të 

mundur që shkronja e parë të jetë pjesë formuese edhe e shkronjës tjetër duke formuar 

rrokjet.  Për të zgjidhur rebusin,  një ndihmë të madhe dhanë këto alfabete antike që i 

cituam me sipër por, nuk dhamë burimin e informacionit, sepse mjafton të klikosh në 

faqet e interneteve për alfabete të vjetra dhe dalin një seri, e shume prej tyre i përkasin 

gjuhës etruske, sidomos në vendet ku kanë jetuar ilirët. 

 



 

 

 

 

II. DREJTKENDËSHI I NDARË NË PESË PJESË  



 

Vijmë tek fjala e jonë. Në dukje kemi një drejtkëndësh të ndarë në pesë pjesë, tre pjesët 

e para janë të lidhura ndërmjet tyre, ndërsa dy pjesët e tjera janë ndryshe. Fillojmë të 

lexojmë në gjuhën e vjetër. Drejtkëndëshi i ndarë në dy pjesë është H, që shihet shumë 

mirë por, siç thamë shkronjat lidhen ndërmjet tyre dhe e para është pjesë formuese e 

shkronjës së dytë, pra këmba e dytë e H-së  është I, sepse I formohet nga këmba e dytë 

e H me vizën lidhëse të H -së  nga ana e djathtë. Pjesa e mesit të H-së nuk shkon deri 

në fund  dhe nuk lidhet plotësisht me këmbën tjetër të H-së, kështu që këmba e dytë e 

H-së dhe viza në mes nga ana e djathtë  formojnë shkronjën I. Pra shkronja e dytë është 

I. 

 



Shkronja e tretë është këmba e dytë e H-së, e cila në këtë rast nuk lidhet nga e djathta, 

por me një vizë diagonale nga ana e majtë e saj. Kjo vizë diagonale lidh vizën vertikale 

me vizën tjetër, duke formuar shkronjën N. Drejtkëndëshi që formohet përsëritet dhe 

është i njëjtë,  pra me drejtkëndëshin e fillimit, dhe ai po ashtu i ndarë në dy pjesë, janë 

dy shkronja I dhe  H. Shkronja e katërt është përsëri I dhe e pesta ështëH. I lidhim së 

bashku dhe del fjala   HINIH (Giulio M. Facchetti, Gli etruschi e la loro lingua, Giovanni 

Semerano, Bruno Mondadori, 2003). Kalojmë te fjalët e dyta,  që janë të lidhura bashkë 

me fjalën Hinih. Po të shohim dy kuadratet e mësipërm, i pari kuadrat në alfabetet e 

vjetra përfaqëson shkronjen O; kuadrati i dytë me kryq në mes, në gjuhët e lashta është 

S ose Sh. Kuadrati i tretë është nga poshtë, që në dukje duket si shkronja Y dhe është  

shkronja U. Kuadrati i fundit nga e majta është shkronja e fundit  L.  Atëherë fjala e 

dytë është OSH dhe fjala e tretë UL Lexojmë të tre fjalët siç  lexohen sot: HINIH OSH 

UL.  

 

Çdo të thotë kjo fjalë Hinih në fjalorin etrusk – italisht?  Do të thotë Anima. Ne  nuk 

kemi një fjalor etrusk-shqip, prandaj gjejmë Hiniial - Anima në shqip. Në përdorimin e 

gjërë të gjuhës shqipe nuk ekziston fjala Anima, që përkthehet vetëm shpirt (Giulio M. 

Facchetti,  Gli etruschi e la loro lingua 2003). 

Hinih-Hyj-Shpirt / Hin-Anima-Shpirt / Hin-Hyn-Hyj-Zot 

Hyj-folje që tregon veprim hyrës.  

Në gjuhën shqipe fjala Hyn-Hyj-Zot-Yll-Hyj është e barabartë me Shpirt, pra të vjetrit 

fjalën 

Hyj –Hyn e kanë përdorur si diçka të shenjtë, jo vetëm Zot, por edhe frymë e shenjtë  

që hyn në trup, d.m.th. Shpirt. Meqenëse në gjuhën tonë nuk ekziston fjala Anima, që  

do të thotë shpirt,  atëherë mundet ta lexojmë:  

Shpirti osh ul   

Shpirti është ul / Shpirti është ulur 

Në Gur shohim një rreth; në të djathtë të rrethit është  një shkronjë e vjetër që 

korrespondon me  shkronjën P. Në këtë rast nuk do ta analizojmë çfarë ka dashur të 

thotë rrethi në vetvete. Po e marrim rrethin si një shkronjë dhe kjo shkronjë na 

përfaqëson O e vjetër , pra fjala është fjala Po. Brenda rrethit gjejmë shkronja të tjera  

po, nuk mund t’i lidhim me fjalët e shkruara sepse ato shkronja  përfaqësojnë  firmat e 

pjesëmarrësve në atë ngjarje. Aty janë shkronjat  I,H dhe gjejmë një Kryq që do të thotë 

T dhe gjejmë një N. Më poshtë gjejmë shkronjën që duket si një diezis. Kjo shenjë e 

vjetër përfaqëson shkronjën Z shumë të qartë.  Pastaj  shohim një gropë që duket sikur 

është gërryer nga koha, e cila në të vërtetë mund të formojë shkronjën O  dhe në të 

djathtë të saj  shihet një kryq, që është shenja e shkronjës T. Nga e djathta në të majtë 

lexojmë fjalën ZOT. 



Atëherë, nëse do të lexojmë çfarë është shkruar nga e djathta në të majtë, duke filluar 

nga lart, në Gurin e vjetër  shkruhet: 

 

P Fmi P n në dialekt Për Fmi Per Për femijët për ne 

Po Po po 

Zot Zot Zot 

Hinih os ul Shpirti asht ul    

Shpirtrat (gjakrat ) janë ulur 

 

Në pamundësi për të shkruar 

shkronjat e vjetra me kompjuter, 

sepse nuk ekzistojnë tastiera për 

këtë punë, po i japim më poshtë në 

fletë, ku janë të propozuara të gjitha 

shkronjat e vjetra që gjenden në 

Gurin e Xhuxhës, me shpjegimin se 

çfarë shkronjash përfaqësojnë sot 

dhe nga cilat alfabete janë marrë,  në 

mënyrë që gjithsecili që do të ketë 

edhe dyshimin më të vogël, të mund 

të hyjë  dhe ta përkthejë Gurin  e 

Xhuxhës. Sigurisht do të bëhen me 

shpjegimin se nga janë marrë 

materialet. 

  



III. PËRFUNDIME 

1. Në petrogramën e  Xhuxhës gjejmë një rast unik. Shumë nga figurat e gdhendura 

në gurë  janë të dukshme dhe kanë mbetur të paprekura gjer në ditët tona por, 

ka dhe të tjera që nuk arrihen të kuptohen dhe nuk mund të ndahen  e dallohen 

shenjat e gdhendura me ato të  bëra gjatë shekujve nga erozioni dhe koha. 

Sigurisht ne nuk arrijmë të përkthejmë plotësisht fjalët e vjetra sepse edhe ne 

nuk e dimë përdorimin e tyre në atë kohë, por janë rrënjë ose fjalë të përdorura 

edhe nga ne sot. 

2. Në rrethin e qendrës gjejmë  dy trekëndësha dhe 6 kolona vizash të gdhendura. 

Duhet të jetë e gjashta Hënë, pra, duhet të jetë bërë rreth qershorit. Periudha e 

saktë nuk përcaktohet dot,  sepse duhen bërë gërmime të tjera, për të vërtetuar 

kohën e saktë të vitit kur është gdhendur guri. Guri duket shumë i vjetër në 

moshë dhe na bën të mendojmë se gjuha që është përdorur duhet të jetë e vjetër 

pellazge- etruske me dialektet e saj. Etrusket (pellazgët), kur u shpërngulën në 

Itali morën me vete gjuhën, alfabetin  dhe kulturën e tyre. Guri i gjetur në Xhuxhë  

ka të njëjtat shkronja  arkaike etruske.  Mos është Fani vendi ku jetuan etruskët, 

të cilët për shkaqe të ndryshme u shpërngulen në Itali! Alfabetet e vjetra të 

zbuluara deri tani janë të një moshe 4 000 vjeçare . Duke parë se shumë nga 

shkronjat e Gurit, del se janë shumë të vjetra dhe duke llogaritur vitet i bie që të 

jenë rreth 6000 vjeçare. 

3. Po të shohim me imtësi kemi tre harkëtarë. Duke qenë se harku dhe shigjeta 

përfaqësojnë rang të lartë shoqëror, këta persona ishin delegatë në njëk kuvend,  

d.m.th, persona që u dëgjohej fjala, që kishin forcë në vendimmarrje.  

4. Duken shumë qartë tre kryqe të rrethuara me figura perfekte, rrathë e katrorë, 

njëri përfaqësohet nga shkronja Th, tjetri nga shkronjat  QT dhe i treti 

nga  shkronja Sh, që përfaqësojnë persona, delegatë të këtij Kuvendi, të cilët 

përfaqësojnë bestytni të ndryshme, mbase ishin përfaqësues të vendeve ose 

krahinave të ndryshme. Pastaj  dukshëm janë tre drejtkëndësha të përfaqësuar 

nga shkronja H, që duhet të jenë përfaqësues vendorë. Nuk mund ta përcaktojmë 

se në çfarë rangu e kishin përfaqësimin këta persona,  sepse dikush është vënë 

më në qendër e dikush më poshtë në hapësirën e Gurit.  

5. Vetë shkronja H na lidh me një fjalë që në përdorim sot e kësaj dite:  Humus- 

Tokë bën fjalë për tokën më të mirë, më të zgjedhur dhe më pjellore. Duke 

analizuar lidhjen që kishin dhe respektin që kishin për tokën njerëzit në atë kohë, 

sigurisht këta ishin  përfaqësues të popullit, jo në prezantimin shoqëror, por në 

prezantimin politik,pasi nuk e dimë se në çfarë shtresash ishte e ndarë shoqëria 

në atë kohë. Mendojmë se këta ishin persona me ndikim.  



6. Mbas gjithë  këtij përshkrimi,  shihet qartë se atje nuk ishte varrezë, as ndonjë 

memorial dedikuar ndokujt, por ishte një kuvend që u mbajt në ato anë , i cili ka 

pas një jehonë të madhe në ato treva,  duke bërë të mundur vendosjen e një 

përkujtimoreje, të vendosur pranë një rruge të rëndësishme që lidhte krahinat 

Lezhë, Shkodër e Durrës me Kosovën.  Rreth 200 metër pas Gurit, gjendet dhe  

Kodra e Kuvendit, ku mund të jetë mbajtur Kuvendi  i Gurit dhe sa e sa të tjerë 

për ngjarje të rëndësishme në atë zonë. 
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