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D ITURIJ A. Pajtimi pl!r një mot, ;A~ gjer më 12 të çdo 
volumi, 10 franga ar për tekd6 në Shqipëri. 

jashtë Shqipërisë, për C'lënd6 vënt, pajtimi është 2 
dollarë a merike. 

Për trùpin arsimor, mësuës dhe nxanësit, pajtimi është 
1 7 fr. ar. 

Pajtimet dërgohenë peshln, duke bërë porosija. 

Zotërinjtë që nd~rojnë adresën janë të luturë të na shënojnë, 
bashkë me drejtimin e ri, edhe të vjetrin. 

Me qënë se revista jonë vihetë në postë me regull, zotërinjtë 
që nuk' e marrin janë të luturë tt: bëjnë ankime ne drejtori e 
postavet, në vënt ku gjendenë 

Volum i parë i ,Diturisë", Selanik 1909, 160 faqe, me fi
gura, .shitetë fran ga 4; me postë fr. 5. 

Volum i dytë, Ttranë 1926-27, 400 faqe, franga 10; me pos- · 
të 11. Ky çmim është për gjithê botën, pa përjashtim, do me 
thënë edhe ph trupin arsimor. 

Numëret 1 dhe 3 të Diturisë, Bukuresht 1916, nga 1 franga 
dhe 20 santim copa, për tekd6, me gjithë postë . 

LIBRARIJA LUMO SKENDO mban giithë 
libratë shqip të shtypura prej Arsimit, prej jesuitévet dhe Françis
kanëvet në Shkodrë, si edhe at6 të botuara në Korçë, në Tiranë, 
në Sofje, ~ë BJkuresht, n' Amerikë . ~ . 

Në l.brarit tënë 1 emi prapë një stok të math librash frèn 
gjisht, për l shkollatë, për të mësuarë gjuhën, fjalorë, gramatika. 

Shënoimë këtu: 
Vepra relatife me Shqipërinë, prej autorësh të rinj dhe 

te vJdra. 
Veprat e shkrimtarëvet ldasikë të Francesë: Corneille, 

Racine, Molière, Montaigne, Voltaire . .. 
Lileratur, e re: Balzac, Anatole France, Guy de Mau

passant, Paul Bourget, Alphonse Daudet ... 

Kemi edhe një seri U! madhe librash uë gjuhë engleze, !ta
liane, gjermane. 

~~-----------------~-------------------------___j 



DITURIJA 
E PËRKOHÊSHME SHQIPËTARE 

Del një heri! në muaj 

Volum i ut:te QERSHOR 1928 Nu'mur 8 

Problemet e Shqipërisê independenfe 
(Shkruarë pas kujtimevet personalë) 

(Vazhdon nga Numri 7) 

Të dy vitet, 1919 dhe 1920, brënda në Shqipëri dhe përparà: 
konferencës ' së paqësë, qenë një luftim i paprerë kundrë tratatit fë 
pshehtë të Londrësë, kundrë copët,mit të Shqipërisë. Kongresi i Lush
njësë dhe përpjekjet e gjakta të Vlorësë kurorëzuanë veprën patriotike 

du·ke proklamuarë botërfsht dhe me bujë vullnetin e kombit. Këtâ 
zheste zgidhë në një mënyrë definitife çështjenë duke siguruarë trium
fin e të dy parimeve: independenca politike dhe integriteti tokësor. 
Pas atyre ngjarjeve konferènca e paqësë mê nuk kuxoj të vërë në bi
sedim cënimin e këtyre dy të drejtave. 

Po, efekti mê i math i luftim evet do të ishte për psikologjin é 
brëndëshme të popullit, për dignitetin dhe karakterin e tij: më 1912 
ishte çfaqurë në Shqipëtarët një besim i rrezikshim dhe fort i dëm
shim, pas së cilit Shqipërinë s ' e bënë Shqipëtarët, po e bëri Europi. 
Ky mentalitët kishte për rezultat fatal një apati, një mefshtësi dhe nje 
·moskujdesje. Mè qënë se na bënë të huajtë atëhere neve mê s'na bintè 
no një barrë, no një detyrë. Logjika- vërtet një logjik' e shtrëmbré ___:_ 
e donte që, kush e bëri, ktish u-bë shkak të bëhétë, ay le të përpiq~t 
ta krejë në krye! Gjykim i vdekshmë që vret dhe shkatëron çdo rés: 
ponsabilitet, për një komb. Kur sé tàrii, më 1920; Shqiperija u-bë; ~.r .. 
krijua, u-gatùa, jo vétërli ptej vetë Shqipëtarëvet, po édhe kundrë Etl
rtipësë, kundrë gjitHë pushtetavet dhe komtievel: të rtieshtiellë rrefli 
I('di1f~reritës' së· Paqësl'. Punëh · e bënë ' Vetë Sliqipëtarët, J{ûni::Hë ke<f
da'slijes' së tj~rëvet;· paJ as një ni:iilimë sYr~sH! âs ècthè' rlîaléàr' rljë siriP
paH pJàtbrlii{e. Eshtë' v'i!n~t'" sè k}o ' SimftàÜ· rtùkë' v<:Hloj t~ vljé"; \{ûr1 ~ 
bota se Sliqipë'Urri ' përpiqef~ vètè për·· ve"tehéh e' tij; ' nie' flf<}irie· drr"é 
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mietet e vetë. Një ng]aqe e tillë ka një rëndësi të madhe për historin 
e një kombi. Ekzers6n një vepërim, influencon gjithë jetën e tij. Eshtë 
një kandi!: ndrit dhe duhet të ndritësojë kurdoherë që gjendetë n'errë 
sire dhe në të keqe, në çdo kohë dhe në çdo rasje. Të mbajturit mënt 
e aktevet të mëdhenj të patriotismësë është një lumtërf si edhe një detyrë. 

Në qoftë se vitet nëntëmbëdhjetë dhe njëzet shkuanë për t' anu-
,]uarë dëmet që muntnin të na vijnë nga politika e një Shteti të math 
në perëndfm, të dy vitet e pastajmë munt të quhenë për neve luftimet 
kundrë fqinjësë !indore dhe veriore. Eshtë vërtet se Sërbisë nuk'i vinte 
për hesap copëtimi i Shqipërisë dhe instalimi i Jtalisë në breg Jindor 
t' Adriatikut: në Janar 1920 Sërbija kishte refuzuarë të pranojë marrë
veshtjenë Lloyd George - Clémencan - Nitti për copëtimin e· Shqipë
risë si kundrëpeshë për Fiumen. Mjerisht, politika e Belgradit, në mos 
odëshëronte, dhe fort sinqerisht, ardhjen e një fuqi je të huaj në Shqi
përi, pashiçi me shokët e tij dëshëronte ta ketë Shqlpërinë si një gje
llë të pregatiturë nër vetëhen e tij. Atituda e këtyre njerësve do të na 
kushtonte fatkeqësi të mëdha, nga çdo pikëpamje: në fil lim të motit 
1920 mësyjtjet~ sërbe në veri të Shkodrësë, Koplik, kushtuanë tetë ka
tundc; në shtator-tetor të aU moti, mësyjtje të ra, këtë radhë në Lumë 
dhe Dibrë, shkretonin një qint e tetëdhjetë katunde, shkakëtonin vdek
jenë tragjike e 738 gra, bu rra dhe kala_manjve, dhe mi zerën e disa 
dhjetë mijë njerësve të tjerë. Keqësija, pretendimet dhe çdo farë pen 
gime nga ana e Sërbëvet do të vazhdonin gjer më 1925, atëhere kur, 
me sakrificën e Shënt Naum dhe Vermoshit, duke nxjerë dy copë mish 
të gj allë nga trupi i mëmëdheut , kufija mundi të caktohetë nërmiet 
të dy Shtetëve fqinjë. 

Gjer më një mij e nëntë qint e njëzet e pêsë themi, se, me të 
vërtetë përpi;ekjet, luftimet dhe sforcimet e Shqipërisë duhësh të ma
nifestohen akoma shumë vjet: Shqipëtarët vetë, me Lushnjën dhe Vlo
:rën, e kishiq zgidhurë çështjenë, kishin proklamuare dhe provuarë se 
nukë pranonin as një pakësim -të drejtavet të tyre. Vetëm tan! mbe
tësh edhe njohja internasionale, konsakrimi prej të tjerëvet, t' atyreve 
që kanë dhe mbajnë fuqinë. Ha pi i parë - dhe me sa gëzim u-prit
qe pra:1i mi ynë në Shoqëri të Kombevet (Dhjetor 1920): gjithë fuqft e 
mbledhura në atë Shoqëri, gjithë Shtetet e dheut, së bashku dhe ko
lektivi~ht na njihnin në mënyrë zyrtare, na konsideronin si shok, si par, 
si baras, me at6 të drejta, me ata venome që ka një vënt dhe një 
'komb indepen~nt. Mjerisht Shqipërija pat akoma nevojë për njëmbë
dhjetë muaj përpiekje dhe vuajtje morale gjer sa Konferenca e Amba
sadorëvet (e eila kishte zënë vëndin e Konferencës' së Paqësë) ta njohë 
iyrtari?ht,t' i.japë një shtet sivil ekzistence (W Nantor 1~2i) . 
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Kjo njohje nukë po bëhësh pa sakrificë: Shqipërisë i kërkonin 
·-:copa të gjakëshme nga mishi i trupit të saj: Shoqëri e Kombevet 
"duke e pranuarë Shqipërinë Që gjit të saj, kishte vënë si kusht se 
, çështjen e kufivet po e shikonte si të pa mbaruarë, të pa caktuirë. 
Nga ana e saj Shqipërija shkelte këmbë që kufitë janë caktuarë më 
1913, sadoqë ·fort në dëm të saj, dhe tani Konferenca e Ambasadorë
vet s'ka no një të drejr:të mirretë me kët6 kufi: Konferenca përfaqëson 

. atë të Paqësë, dhë '•ka detyrë të okupohetë me çështjetë që rjedhin 
nga lufta, të vëndevet që kanë marrë pjesë në luftë, që kanë lindurë 
.pas luftës, kur se Shqipërija po ruan ekzistencën e saj të njohurë zyr
-tarisht tetë vjet mê parë, Kjo tezë, që Shqipërisë nukë munt t' i mo
~hohen as kufitë as edhe cilësija si Shtet dhe qeveri, u-revendikua dhe 
.u-mprojt kurdoherë prej qeverisë shqipëtare, aqë sa delegatët shqipë
tarë deklaruanë (25 qershor 1921) përpara Këshillës' së Shoqëris' së 

;Kombevet që nukë njohin kompetencën e Konferencës' s' Ambasadorë
.. vet, dhe që vetëm Shoqëri e Kombevet rnunt të okupohetë me këtë 
·çështje. 

Këmbëngulja e Shqipërisë pati për efekt të shtrëngojë Konferen
-.cën e Ambasadorëvet të mirretë me punën e kufivet. Edhe që në fi

llesë të këtyre punim eve nisnë prapë të lozin intrigat e të dy fqinjëve 
të tokësë: edhe prapë filluan' anëtarët e këtyré fqinjëve, të kërkojn~ 

· të shkëputin co pë shqipëtare për t' i dhurarë Sërbisë ose Greqisë, kur 
.se fqinja e m'at' anëcl etëshmeja ngrehte pretendime për venome poli
tike dhe ekonomike. Prapë filluanë tmerrimet dhe zëmrëdridhj et e 
Shqipërisë, gjer sa, (18 Gusht 1921) Anglija deklaroj zyrtarish se po 

· heq dorë nga çdo kërk esë ndryshimi, dhe konferenca njihte definiti-
fisht vijat e caktuara më 19 13. Mjerisht edhe kjo lajme s' ishte pa një 

· vazhdim hidhërimi: ku fi t' e motit 1913 do të pësonin një operatë të 
rdhëmbëshme në Gorë dh e në Dibrë, për fitlmin e Sërbisë, kur se e 
tërë vija ~· me të dy fqinjët tona - do të caktohësh në mënyrë tek

. nike nga ana e një komisioni të posaçmë (Shqipëri, Sërbi, Greqi, Angli, 
Francë, Itali), komision që punoj gadi dy vjet (1923-1925) dhe që, 

.<l.uke çdukurë çdo shkak konflikti, siell kohën e marredhanëjevet nor-
male midis të Shqipëri së dhe të dy fqinjët e saj, i jep funt edhe çësh
tjes' së kufisë jugore: zbrazetë prej Grekëvet zona neutre (14 katun-

rde). Edhe ky regullim nuk' u-bë pa nj.ë therori nga ana jonë, impo
nuarë prej një padrejtësi je flagrante: katundet e Gorësë, të Dibrësë, 

. po i lihëshin Sërbisë, si edhe mê vonë u-lëshuanë Shënt Naumi dhe 
Vermoshi : kufitë kaqë ngushtuarë më 1913 po voglësohëshin akoma 
këté radhë: pas qytetëvet, qendrat e vetëme të një . jete një pakicë 
·prospere, tani po mir~shin edhe katundet, po çkëputëshin edhe vën-
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9et e butë, si I:Jasi me VermÇ>shin, si~updrë që edhe me Grekun ku
,Na s' ishte ~~r.equrë defi~itWsht pa no një tjatrë therorî: nga të 1& 
katundetë që duhësh të mirëshin, Shqipërisë vetëm 14 i u-dhanë. Du-

\ësh ~e, kujd'es! i. të ~?.rtëyet" ishte' vetëm për fqinjët mê të . !ll~qh~nj . 
SlÎqipë~ija e ·voglë~ua,rë qe destinuarë të voglësohet . ed,he ca . . Po, të
pakën, gjente rijë . _prë~je, një paqë politike; çdukëshin subiektet e vësh
tirësiyet dhe të · grindjevet _të ardhura së jashtmi: ma.rredhan~jet .me 
Shtetët fqinjë munt të hynin në një fazë normale, dhe vëndi, duke mble
dhurë mënttë ~ga ajo anë, munt të shogronte aktiviteti.~· ~ Ùj në pre
gatitjet e br~ndëshme. 

Gjer _më tani, me të vërtet, e kemi studiuarë çësh~jenë ~ga pikë
pamja e relatavet të Shqipërisë me Shtetët e tjerë, nga , kën~i i m,;;~rre
,dhanëjevet në~kombiare, diplomatike. Tani do të shohim ç' farë pro
bierne i mbetëshin kombit shqipëtar nga ana e brëndëshme, një l?arrë · 
padyshim edhe mê e rëndë, me shumësin e enigmevet. Për jetën e 
nçlërgjegjes' sënë kët6 landë janë me një importencë a_koma mê të ma
dhe, se, edhe për të mundurë të marrë një komb një pozitë në kon
c~rtin european, të okupojë nj.ë vend midis kombevet dpe grupevet të 
tjerë, duhetë, mê P.arë se çdo send, të ketë ndërgjegje prej ekzistencës 
së tij, të ndjejë që është dhe që rron; kështu që, edhe pozita jonë e. 

. jashtme ishte në lidhje të ngushtë me shvillimin e situatës' së brën
dëshme, në virtutet dhe në fajet tanë, në cilësitë që do të dëftenim 
dhe në të metat që do të zbulonim . 

Mê parë se çdo send duhësh vendosur autoriteti, krijuar' adminis
trata, forcuarë disiplina dhe formuarë njësija kombiare. Eshtë vërtet se 
vëndi po lintte në jetët politike bash kur po shkatërohëshin traditat e 
këtyre virtuteve, kur hierarshf dhe regulla po tronditëshin tekd6, kur 
tri imperator! të mëdha e të forta kishin ndëruarë regjimin. Karakteri 
i pashtruarë ·dhe i pabindur i Shqipëtarit gjente një shkak dhe një 
shëmbllë të feqe në ngj Mjet e botësë, atëhere kur populli me qeve
rin e re të tij kishte nevOJ-'1 mê të madhe për një stabilitet moral. 
Eshtë vërtet akoma, ashtu .sikundrë ng:jan në çdo lëvizje, edhe këtë radhë 
populli ndjente një detyrë për qetësi dhe për mbajtjen e kësaj qetë
sije; rn base edhe sunimi l:e · jeçar i Austriakëvet kishte dhënë posi
bilitetin e një dislplioe. Kët6 gjé aksidentale, si të huaja, duhëshin 
bërë të naturëshme, të zakonëshme, jo si një shtrëngim i imponuarë · 
me pahir, po si një virtut i pranuarë vullnetërisht. 

Mot-mot ec~ pas Ko~gresit të Lushnjësë ~.ombi dha pr~)Va ~ë 

~ir~ të · k~tr }r~lln~~~· 9pk~ t~.i~.?~rë B~;~!rnin -~ ?rgJpëla,rëvet n~ v~.wne 
è 'tyre, d\le re~p~ktin ~ t~ htJajv~t për një populi që kishte një fam~ -
t.:. , · .... ~ i...l: '.; ' .• .. ·,;~~ ... qf,!·~ • .. . . ···J. \'' 1 • • ' ··- '. 'i.'! • , _ 
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>:J)akë si teprë të rebtë, të refkët, të pash,truarë, dhe që priste të shohë 
a është vërtet i zoti për një jetë politike, a po vetëm për luftë dhe 
përpiekje. Mjerisht edhe reaksioni do të dukësh aqë mê i hidhur~ dhe 
mê i rrezikshim: Ngjarja e Mirditës/5 dhe mê vonë ajo e marsit 1921, 

· ,po vi nin, për diskreditimin e Shtetit të ri, atëhere kur Konferenca e 
Ambasadorëvet po mirrësh me caktimin e kufivet. Eshtë vërtet se, një 
pakicë gjykim duhësh të bindnjë çdo individ për nevojën e bashkimit, 
në të cilët mvarretë rrojtja, jo vetëm kombiare dhe politike, jo vetëm 
nderi dhe sendra, po edhe jetesa materiale e çdo Shqipëtari. Të mble-

. dhurit e gjithë copavet të tokavet të njohura shqipëtare më 1913, të 
bashkuarët e Shkodrësë dhe Korçësë me trupin e mëmëdheut, të ma
rrët e Himarësë brënda në gji të këti trupi, qenë prova të mira të një 
'kuptimi inteligjent dhe praktik të realitetevet. Pandaj do akte, si me
morandumi i Korçësë, turpi i Mirditësë, dhe, mê vonë, do atituda të 

. marra në Shkodrë, shpiegohenë fort rëndë prej një observatori politik: 
· mbajtja e një ekvi libri duketë si një kusht i vetëm i mprojtjesë kundrë 
·çdo rreziku, dhe pa no një qëllim aparent, pa no një idé shohim se 
, bëhen akte që shtien në tronditje gjithë godinë. 

Në parlament kombi do të bënte stërvitjen e tij politike, tër duke 
çfaqurë zotësinë për një edukatë të tillë. Provim i vështirë padyshim, 
sadoqë kuvëndet, pleqësitë, gjyqet kanë qënë një prej institucionët mê 
të vjetrë të vëndit. Në këté degë të jetësë shoqënore problemi mê i 
rëndë ishte të mbajturit e një mase së urtë, pâ · dashurë njeriu të 
.bjerë marrësisht në aparencat tërhéqëse të një ekstremisme së ma
rrë, pa një qok të fitimshmë reel, as edhe të lëshojë vetëhen e tij 
në mefshtësinë patologjike të një konservatisme së verbrë, përtace dhe · 
egoïsme. Munt të kupëtohetë prej çdokujt dhe fort lehtë se, dami mâ 
i math i ka ardhurë Shqipërisë nga e meta jetike e të qënët i qepurë 
në idé, në veti ja, në zakone dhe në vese të vjetrë, si një lundrë e 
lënë të kalbetë në një moçal balt6r, pa mundurë të shpëtojë dhe të 

, dalë në kthiel lësin' e ujit që rrjeth dhe jeton. Kjo konservatismë që ka 
influencuarë jetën tënë morale si edhe materjale, na ka lënë pas ekono
mikërisht dhe shoqërisht, na ka mbajturë të huaj në lëvizjen e përbotësh
me të qytetërimit - të shvilluarë, me gjithë këté, kaq' afrë nesh, po
thua se ke dera e shtepisë, - na ka bërë rebelë ne Julëzimi i për
parimit, të huaj në një botë që përsëritet, që ndjen, mejtohetë dhe gë-' 
z6n. Nga një herë konservatisma ka d_hënë të pandehetë se ekzist6n 
një fanatismë feta re, me gjithë çdo absencë të një idealismë besimi; 

·-.ose, mê keq akoma, ka krijuarë në mënyrë faktise një diferencë kaste, 
lOjë armiqësi në shkallët të shoqërisë, ne ky Shqiptar naturisht kaq' a-

:q-istokrat dhe kaqë dashnor i barasimit. · 
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Të këmbëngulurë në konservatismën e kohëvet prehistorike nê
ishte një krim përpara mëmëdheut, ishte dhe detyra e parlamentarë
vet, e djalërisë dhe i intelektualëvet të kujdesenë që ndryshimet e 
duhurë të bëhenë pa zgjuarë çbesim dhe zihje të panevojësh me; gjè · 
padyshim mê lehtë për të thënë se sa për të bërë, kur, edhe mê
tepr' akoma, ata që duhet të jenë si udhëheqës, janë vet' të zvjer
dhurë prej çdo eksperimenti, u mung6n forca që jep vuajtja dhe sfor
cimi në ndjekje të një udhe së përbashkët . Nukë munguanë, si një re 
zultat i këtyre të metave, shprovime për ndryshime shoqënorë, shpesru 
herë të shokëruarë me një ideologji, ose, më drejt, me një fraseologjiï 
të nxënë me nxit, të pahonepsurë, të pa assimiluarë mirë. Është vër
tet se, gjer më sot, ajo që i ka munguarë mê teprë Shqipëtarit ka 
qënë posibiliteti të shohë punëtë nga këndi i gjerë, nga ana publike 
dhe gjenerale, të mos ndajë vetëhen e tij dhe kolektiv.itetin; ka qënë 
kurdoherë eksklusif, as fare me pamje shoqënore. 

Edhe kështu një çështje që donte gjithë gjakftohtësin' e një stu
dimi· akademik dhe obiektif, zgidhja e pyetjesë ekonomike, pyetje mbt 
të cilën pesh6n dhe vepër6n influencën mè të marlhe problemi agrar, .. . 
e reformavet agrare në një vënt mbeturë, jo në kohët të mesm e, p() 
në periodën arhaike, - degjeneroj në një zihje partij e, një për
leshje klase, kaste, fisi dhe krahine, sadoqë jo jashtë murevet të par
lamentit. U-harua që teza ishte për dobin' e të tri anëve: të pronarit,, 
të bujkut dhe të qeverisë; u-neglizhua të sigurohetë bashkëpunimi.t 
inteligjent i të tre t' interesumëve, për fitimin dhe lumtërin' e përbash
kët; dhe një masë kaq' e nevojëshme înorri formën në kri zë demokratike 
dhe aristokratike, në liberalismë dhe absolutismë, në konservatismë
dhe progresismë. 

Po, ajo q
1
ë i duhësh mê teprë një populli të ri, lindurë në kon

dita kaqë të vështira dhe në një miedis jo. teprë normal, ishte mësimi 
që duhësh të rpirrte në gjî të jetësë parlamentare, për sunim dhe- · 
administratë: autoriteti ka qënë konsideruarë kurdoherë si një shtypje; 
Shqipëtarit s' i ka pëlqyerë të shtrohetë një regulle dhe urdhëri: i shi
k6n si një kufizim të !iris' s' egrë së tij. Sunimi i huaj, mos pasja e 
një qeverimi kombiar të buruarë dhe dalë prej vullnetit dhe pëlqimit të 
tij, i ka dhënë kurdoherë një gjyrë Iegalitetf çdo revolte kundrë qeve
risë; vazhdimi i këti mentaliteti munt të ketë dy pemë fort të dëm
shine: të zgjuajë një armiqësi të shurdihrë nërmiet individëvet dhe të 
personësë morale · që emërohetë autoûtet, dhe, me këtë mënyrë, të 
rrënjosetë besimi se' për të rrëzuarë kët~ të fundit duhetë një forcë 
brutale, fare lark nga mënyra e punimit parlamentar të një vëndh 
konstitucional. Si rezultat i këti g:fyk!mi. vjen dëshira nek a y që. · 

/ 
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është në fuqi tà konsiderojë pozitën e tij si një të drejtë, nJe pronJe 
të trashëguarë prej gjyshëvet dhe të kërkojë të mbahetë me pahir, të 
mos e lëshojë vëndin nek ay që duhet të vijë pas tij. 

Të mësuarë të jen armiq të çdo autoriteti, prej shekuj dhe she
kujsh; ose të rrinë indiferent në administratë, të huaj dhe të Iargët; 
të preokupuarë vetëm me qarlmn misqin të nevojavet imeditate, po
pulli tani desh vënë përpara realitetevet të nevojës' së një jete indepen
dente, me gjithë përgjegjësitë dhe detyratë që siell me vetëhe kjo jetë. 
Prudenca dhe zakoni e ka dashurë që, përpara nevojavet dhe intere
savet të përbashkëtë të rrëfehetë një indiferencë ose një hostilitet, dhe 
tani duhësh marrë stërvijtja për të mos ndënjtur i huaj, të ndjejë so!i
daritetin që mbretër6n në mes copëvet mê të largll të mëmëdheut, të 
misevet në aparencë mê të huaj ne njëri tjatri. Ky interesim dhe kjo 
detyrë janë edhe mê të domosdoshmë për një populi që lakm6n të 
hyjë në rrojtjen konstitucionale, demokratike, pas parimevet modernë 
të kohës' së tanishme, të shpëtojë nga absolutisma dhe despotisma e 
ditëvet t' egra. 

Kupëtohetë vetiu sa gjë e rëndë është krijimi i një moraiiteti, i 
një mënyrë mejtimi dhe gjykimi të ri, sidomos në një psikologji mbi 
të cilën pesh6n barra e një konservatisme shtypëse. Në thënshim se 
forma fizike e vëndit është një faktor i math në të metat e njerëzvet, 
s'do të kemi nxjerë në shesh no një të vërtetë të panjohurë. Prej një 
vëndi nga çdo pikëpamje i vjetrë, duhësh bërë një Shtet, një Komb i 
ri, sikundrë që nga një pshat mizerablë Tyrqisë duhësh bërë një 
kryeqytet me pretendime modernisme. 

Nevoja që u-ndje sa po u-fillua puna ishte përmirësimi i gjen
djesë ekonomike, regullimi i bydzhetit dhe shtimi i burrimevet. Vëndi 
po niste jetën e tij politike pa një ovull në arkë. Një hua e voglë .e 
brëndëshme - kontraktuarë pranë patriotëvet të Kolonisë në Shtetët 
e Bashkuarë - kishte dhënë maksimumin ~ rezultatit; dhe, pa miete 
materialë, pa të holla, dukësh se nukë bëhësh asnjë reformë, sidomos 
shkolla dhe udhë që reklamonte gjindja e tërë. Sadoqë prej nature e 
pajuarë mirë, me klimë dhe tokë të favorëshme për prodhime bujqë
sije, Shqipërija gjendësh vëndi mê i varfrë i botësë, në një situatë 
fare mizerable, shkakëtuarë prej një negligjence shumë herë sheku
llore, si edhe nga dora e të dy fqinjëvet: tri prefektura (Korçë- Gjino
kastrë, Dibrë) ishinë shkretuarë, popullsi e tyre ikurë, shpërndarë ose 
korrurë vdekjesë. Vëndit i desh dhënë vleftë dhe kjo vleftë nukë 
munt të fitohësh veç ~e me një punim të gjatë, me të derdhurë gjithë 
mundimin dhe gjithë pasurinë në vepra prodhimtare. Duhësh luftuarë 



kund~ë prierisë na,turale që ka Shqipëtari të urrejë çdo punë me kra
h~, të fitohetë shija e aktivitetit të qetë me të cilin ngrehetë godf e 
fëmijësë dhe sigurohetë pritmi. 

Në problemln e rëndë të shvillimit ekonomik lonte rolin kryes6r 
·qetësl e brëndëshme që do t' i inspirante besim popullit, siguri për 
kapitalin e angazhuarë dhe ditën e nesrëme. Të meta, mëkata, faje të 
mbledhurë dhe pirgosurë prej brezash e kanë bërë njerëzfn' e male
vet dhe gërxhevet të kërkojë jetën aventuriere, të neglizhojë plënkun 
e tij për të bredhurë në kurbet, të gjejë dëfrim në të gacmuarë fqi
njin, në të mos pasurë as vetë as edhe shoku prëhje; kështu që, për
:parimi ynë material ishte ngushtësfsht lidhurë me zotësinë t'ënë për 
një jetë të regullshme, të urtë, aktife, me intelegjencë dhe prudencë, 
lark lëvizjevet histerike. 

Mjerisht një e tret e Shqipërisë, malësija në lindje dhe në verf, 
mbetësh një dh é i huaj, një kontinent i panjohurë, plot mistere dhe 
frikë: njerëzi e saj, armike e puni mit të ndershmë dhe e regullës, 
mësuarë që moti me një jet' të harbuarë, me fitime të paligjshlm, 
jashtë ligjevet, do të shtrohësh me vështirësi një sunimi, një autori
teti, të pranojë detyratë që rrjedhin prej një administrate. Të ndërua
Tët e mentalitetit të a aj popullsij e, të kallurë një pakicë psikologjf 
<ihe ide të ra atje ku kishte mbretëruarë kurdoherë një ekzistenc' e 
egrë, ishte një konditë esenciale për të siguruar pozitën e mëmë
dheut të tërë . 

Të hyrë në radhë të Shtetëvet, të pranuarë në Shoqërin' e Kom
bevet, në marredhanëje me Shtetët dhe kombet e qytetëruarë, Shqipë
tarët kishin nevojë për opinionin e huaj: çdo veprim politik dhe inter
nacional mvarrësh prej situatës' së brëndëshme. Nga siellja e popullit 
~ependonte pÔzita pranë të huajvet: Fuqit e mëdha e të vogëla pris
njn të shohin çë do të bëjnë Shqipëtarët, si do të sillenë. Në gojë të 
huajvet, jemi fë shtrënguare ta njohim, ke mi pasurë një famë jo të 
mirë: karakteri i padominushmë dhe pjesëmarrja në veprat e Tyrqisë, 
na kishin bërë një presë fort të keqe. Me gjithë këtë, vetë Shqipëta
rët dhe miqt' e këti kombi kishin hedhurë gjithë fajet mbi sunimta
r~t e huaj të regjimit të shdukurë, dhe, urrejtja e botësë për të fu
qis,hmët e Bosforjt kishte zgjuarë një pakicë simpati për Malsorët e 
A.driatikut. Tani po prisnin çë rezultate, çë prova zotësi dhe urtësije 
do të japë ky populi i famshmë me amorin e tij për liri dhe inde
pendencë? Lirf dhe independenca a është sinonim për té rn~ një rroj
tje të egrë, barbare, primitife, pa regullë_ dhe disiplinë, pa ligj dhe 
përparim, a po do të jenë të zotë! që t' i bindenë dhe asaj robërije 
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'që impon6n jeta shoqënore dhe qytetënore? E vërteta është se du
hësh prova të vitëvet të gjatë për të çrrënjosurë sentimentet e botësë 
me mosbesfm kundrejt nesh. Shumë dyshonin në Shqipërija ësht' e 
zonja për rrojtje, dhe t' interesuarët në dëmt t'ënë kishin kujdés të 
përhapln farrat e mosbesimit për çdo pikë që na përkitte. Edhe bata, 
kombet e qytetëruarë pyetnin: A do të rrojë Shqipërija? 

Përgjigjen e kësaj pyetjeje kaqë t' ashprë dhe të keqe do tà jepte 
konviksioni dhe besimi ynë: do të na gjykojnë të tjerët ashtu si të 
gjykojmë ne vetëhenë t 'ënë, si tà çmojmë dhe tà peshojmë vleftën 
t' ënë të brëndëshme. Nga kët6 kondita dependonte edhe marredha
nëja jonë me të tjerët, nga politika që fqinjë dhe të largët prisnin të 
ndjekin me neve. 

Ajo që ishte bërë një bindje në mëndjet t'ënë ishte krahësimi i 
Shqipërisë me Svicrë dhe Belgjikën, pozita e saj në miedis të Shte
tëvet me tendenca dhe interese të kundrëtë. S' andejmi nevoja për 
Shqipërinë të rruajë një neutralite-t dhe ekvilibrë duke mpshteturë në 
parimet e Shoqëris' së Kornbevet, duke i pasurë besfm këti instituti . 
Krediti i Mbledhjes' së Genevësë qe në fillim fort i math në Shqipë
tarët, me konkursin që u dha të hyjnë në gostin e madhe të Shtetë
vet të qytetëruarë, ndihmën në çështjen e caktimit të kufivet, dhe mê 
tepr' akoma me veprimin për lirfmin e këtyre kufive. Pos kësaj një 
instinkt i thellë i shtynte Shqipëtarët të kupëtojnë se disiplina që 
mungonte pak' a shumë tekd6 gjetkë, ekzistonte vetëm në Shoqëri të 
Kombevet. 1 duhësh dhënë një importencë këti iflstituti, dhe, pranë tij, 
duke bërë një stazh në atë atmosferë, të mësojnë të kupëtojnë fry
mën politike, pamjen e gjerë të përgjithëshme, shvillimin botënor dhe 
solidariteti. Para luftës' së madhe një far' ekvilibri i botësë, mir' ose 
keq, mbahësh prej të gjashtë fuqivet të mëdha të Evropësë, që ishin 
bërë si gjykatës për çështjetë politike, që gjykonin dhe ekzekutonin. 
Lufta prishi dhe rrëzoj dy prej fuqivet të mëdha, shkatëroj koncertin 
european, e la pa një kompanjf kuronash horizontin politik; po, në 
vënt të saj krijoj një institut internasional; Shoqëri e Kombevet ishte 
destinuarë të marrë me të vërtet pamjen e një gjykatoreje. Kombet é 

vegjlë e ndjenin vetiu se Geneva ësht' e vetëmja mpështetje kundrë 
çdo padrejtësije. 

Pranë këtyre brengë dhe çqetësimevet politikë, vëndi kishte dhe 
pyetje të tjera jo mê pakë me rëndësf, në të eilat në radhë të parë 
vinte çështja kulturore dhe ajo e kultevet: duhësh zgjedhurë një pro

. :gram · që t' i përshtatet nevojavet të popullit, një program -- në pikë 
të par.ë - të përbashkët për të ngjallurë dhe për të forcuarë bashkë-
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sinë kombiare, të volitshmë për të gjitha fetë dhe kishatë që pasojnè
Shqipëtarët; kështu që pyetja e një arsimi laik, si edhe ajo e paanë
sisë fetare të qeverisë - që respekt6n dhe mpron gjithë fetë , pa ma
rrë pjesë zyrtarisht as për njërën - u-imponuanë që në krye si një
nevojë absolute, me gjithë kundrështimet e një grupi të inte resuarë · 
në konservatismën e do venomeve reaksionarë. 

Arsimi do të luftonte, jo vetëm analfabetismën e një populli ku 
nëntëdhjetë për qint s' dinë të këndojnë, po edhe të mbryjë karakte
rin, të hedhë farrat e solidaritetit, të zgjuajë në zëmrë të racësë iden 
e përgjegjësisë. Edhe mê teprë nga çdo send të ftojë në jetën shoqë- 
nore, koqJbiare dhe intelektuale gjysmën e popullsisë shqipëtare, . 
gruanë, e shikuarë gjer më sot si një krijesë poshtërore, në mes të 
plaçkësë, të shtazësë dhe të njeriut, në mos po edh e me mê pakë 
vleftë se plaçka dhe kafsha. 

Gjlthë n' atë kohë tfaqësh edhe problemi i kultevet, regu ll imi ~ 

tyre pas interesevet të përbashkët të popullit. Feja që ki~hte shumi 
cën në Shqipërl dhe bash aj6 që konsiderohësh si mê konservatore, . 
ajo qe e para që, rr.e anë të kryemyftiërisë, i dha një zgidhj e radikale 
sa edhe logjike punësë, duke çelur udhënë për një kishë autoq efale 
ortodokse dhe për një konkordat me Vatikanin, që të muntnjë të na
sionalizohetë kisha e jugësë dh e të hyjnë më një rrugë norm ale regu
llimi i klerit katolik, të bëhenë të Shqipërisë dhe për Shqipërin ë, duke . 
marrë forcën dhe gjëllimin e tyre nga palca dhe shpirti i kombit. 

Mbi gjithë kët6 rëndonte ankthi i racësë: Të mbeturë, mezi tre . 
miliun frymë që flasin gjuhën arbënore, vetëm jo dot nëntë qint mijë . 
i kishin rënë në pjesë të Shtetit të ri, sumë fort e pakë për një komb . 
që duhet të marrë gjithë masat në këtë luftë të paprerë. S' andejmi një 
detyrë për të mos lënë që numuri i pakët të pakësohet edhe mê te
prë: shvillimi moral dhe intelektual duhet t' ecnjë së bashku me for
cimin fizik te facësë dhe shumëzimin e numurit të individëvet. Munt 
të thuhetë se, për pritmin si edhe për gjendjen e sotme, fak tori mê . 
importent për Shqipërinë është ky problem i racësë, aqë mê teprë kur · 
mejtohetë kush ne rallësija relatife e popullsisë dhe tendenca fatkeqe 
e këtyre banorëve të lenë truallin e gjyshvet për të marr' udhën e . 
mërgimit.: V.ëndi mê i dobët dhe popullsija mê e voglë e botësë vete . 
të ushqejë Shtetë të mëdhenj të largët, sikundrë që sera jonë vete të-

. fabrikojë bulevardet madhështorë të kryeqytetëvet të shkëlqyerë; kur · 
në vënt tënë s' kemi as një metro udhë të pastrë. 

Kjo pyetje merr një karakter akoma mê dramatik në u-këqyrtë · 
gjendja e misevet të mbeturë nënë sunimin e Shtetëvet të tjerë, d0; , 

• 
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eksodi i tyre për vënde mê të largët, deportimi ose transportimi i tyre 
jashtë vëndit që mbajnë varret e stërgjyshvet, do odhe mos respekti- . 
mi i të drejtavet mê elementare të tyre: eclhe lehtë kupëtohetë sa një 
brengë dhe detyr' e madhe duhet të jetë shvillimi i racësë, forcimi fi
zik i Shqipëtarëvet, mbajtja e tyre brënda në Shqipëri dhe përdorimi 
i fitimshmë për vetëhen e tyre, si edhe për kolektivitetin. 

A janë Shqiptarët zbritësit e Ilyrianëvet 
a po tê Thrakasvet ? 1 

(Nga vol. i III-ë i Balkan- Archiv-it të Dr G. Weigandt-it; 
shih "Diturija" Nr. 7 f. 260). 

Edhe sot jemi tue u-hangër mbi çâshtjen, në qoftë se llyrishtjm 
âsht nji nga gjuhët satem apo centum2; gjithashtu edhe Thrakishtja~. 

Kretchmer-P e vê Thrakishten në radhë të lranishtes e të Slavishtes,. 
pra ndër gjuhët satem. Hirt-i në hartimet të tij: «A u përkasin Fry
gasit e Thrakasit fisevet satem a po centum ?» mbaron në këtê rezuJ- . 
tat: «Frygishtja e Thrakishtja duhet të mirren si nji grup i veçantë i 
fisevet centum, se ndryshimet fonetike që përmendëm i përkasin ve
tëm këtij veçanisht» . Ky mendim âsht ai që zotnon tani mà fort. Ba- 
riç-i thotë: Shqipja âsht nji dialekt i ilyrizuem i Thrakishtes; ai pra 
rândësinë mâ té.madhe ja jep Thrakishtes. Gustav Meyer-i e merr 
Shqipen për nji gjuhë llyrishte; edhe Jokl-i, i cili ndër kërkimtarët e 
rij âsht marrë mâ fort me Shqipen, ka mrrimë në këto kohë të reja 
deri sa me folë për nji gjuhë llyro-thrakishte; gjithashtû edhe Tha-
Jioczy përpara këtij. 

Mue më duket se krejt çâshtja nuk âsht pjekë èdhe për të mun-
dë me u-gjykue; dega shqiptare e familjes indogjermane më duket si 

1 Këtê shkrim të Weigand-it po e përkthej diku për fjalt', diku lirisht, pas , 
:râ11dësisë që më duket se ka pjesa pl'r kl!ndonjësin. Citatat nuk po i përmend. 

2 Gjuhë satem (satem- Sprache) jan!! _ras Linguistikës gjuhët e grupit jape
tik a indogjermanik; gjuhë centum (centum-Sprache) janë ato të grupit semitilr~ 

3 1 fam!!shmi linguist i Universitetit ti! Vienës që pati, aty e disa vjet, nji 
polemikë të rrebtl! me linguistin e Aten~s, Haxhidhaqin, mbi origjinën e Maqe
Œlhonasvet të vjetërë. 
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nji trev' e madhe moçalesh, ku gjinden vetëm disa vende të thatë, 
errish kërkimtarët zhyten si ndër balta, tue marrë secili nji rrugë më 
vehte, tue mrrimë secili në nji tjetër që!lim ose n' asnji. Jam i men
djes se duhet mâ parë të vëzhgojmë materialin e fjalëvet, të emnavet 
të vendevet e të personevet të Thrako-dakishtes me ndihmën e pasu
nisë gjuhore të Shqipes, që âsht shtue tepër ç' prej kohës kur e vëzh-

. goi Tomaschek-u, për me gjetë aty gjurmat e Shqipes. Aty do të gjej 
më mâ shumë se ato që janë caktue deri sot, në qoftë se Shqiptarët 

· e kanë rrâjën prej Thrakasvet, punë, për të ci!ën unë nuk kam dy
. shim për nji palë arsye, që do t' i kal!zoj këtu mâ poshtë. Por nuk 
mund ta pranoj Sé ka pasë nji gjuhë llyro-Thrakishte, mbassi të vje
tërit i kanë marrë gjithënji veçan të dy këta popuj, Il yrianët dhe Thra
kasit. Herodoti, që i njofti mirë të dy popujt, kishte për ta tregue si
gurisht, në qoftë se gjuha e tyne ishte po ajo, ose të dyja gjuhët ki
shin gjirf ndërmjet të tyne. Straboni e dëften çiltas se Dakasit e Thra
kasit kishin nji dhe po atê gjuhë. Veç kësaj, krahasimi i typevet nëpër 
anët e Perëndimit të Bailkanit dëften nji të tillë ndryshim prej atij të 
të Lemit, sa që themelin duhet ta kenë formue dy raca krejt të ndry
shme ethnografisht, veç typevet të tjerë, të cilët u-shpërndanë në Nord 
nëpër viset ilyriane e thrakase me anë të Slavëvet, të Volgabulgarë
vet, të Kumanëvet, Romanëvet e Grekëvet. Por. e kuptohet vetvetiu se 
Thrakasit dhè Ilyrianët, tue pasë marrëdhânëje të papreme me qindëna 
vjetësh në nji vi jë prekjeje kaqë të gjatë, do të kenë marrë elemente 
gjuhore njeni nga tjetri; mirë po kjo punë nuk na jep të drejtë me 
folë për nji gjuhë ilyro-thrakishte. Këto që do të thohen mâ poshtë i ' 
kam tregue fort shkurt dhe kam theksue vetëm ato mâ të qensish
met; mirë po këto do të mjaftojnë për t' i dhanë të drejtë pikë-pam
jes s'erne, e kaqë mâ tepër, se ndër arsyet që do të përmenden janë 
edhe asosh plot me fuqf provuese, si p. sh . marrëdhânëja e Shqipes 
me RumunishtEjn. Ai që âsht familiarizue me to nuk mund të bâjë tje
tër veçse të pranojë nji njisi shqiptaro-thrakase. 

Ç' gjâ i del zot origjinës ilyriane? 

1. Në qoftë se vëzhgojmë ven det ku banojnë sot Shqiptarët, do 
të shofi m se këta gjinden, për sa i përket masës mâ të madhe të po
pullit, nëpër viset e hershëm i!yrianë. Vetëm nga Jugu, në Epir, në 
Beotl, n' Attikë e në Pelopones rrethi i gjuhës shqipe kapërxerr kufîjt 
e. Ilyrisë së vjetërë, nji punë që ka ngjajtë vetëm në kohët e njoftu
na• historike, p0r nga Nordi mfk i kapërxen aqë kufîjt e saj. Kiu j1 

,përmend Historija së parit Shqiptarët në kohë të Mesme, këta banoj-
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shin n~ Shqipn,i të mesme të spj:me, të quejtun Albania ose Arb.ania, . 
ose sl ayisht .Rabna. lshte pra afë r mendjts që .të bânte njeriu konklu- · 
zionin se Shqiptarët j.anë zbritësit e Jlyrianëvet të vjetërë. Po në qoftë se 
marrim para sysh punën e vë rtetë, se nuk banon nji popull evropian • 
.at je ku kÇ! ba nue qysh në fi llim, historianët e vëzhgimt(lrët e gjuhës . 
d1,1hej të k!ljdesesbin mâ mi rë për këtê punë. Vendi i tashëm i bani
mit âsbt nji gjâ me të qëllueme, së cilës nuk duhet me i dbânë ran
dësi, n.ë qoftë se duem të gjykoj,m.ë mbi rrâjën e njij populli. Po atè 
gabi.m kanë bâmë edhe për Rurnunët, të cilët nuk e kanë rrâjën prej 
Dakis~, por kanë ardhë nga Jugu përtej Tunës, punë që e ka kallzue 
~hkrimtari Dalmati n Lucius në shekullin e XVI. P ra kjo arsye korsëm 
nuk ka fuqi provonjëse. 

2. Vëzhgirntarët e gjuhës disa emna vendesh të llyrisë duen t' f 
tfillojnë me anë të gjuhës shqi pe, me qëllim që të provojnë se kjo 
tokë ka qenë vendi, ngaha ka në dalë Shqiptarët. Kështû fjala Dalma
tia, edhe D~lmatia thohet, âsht vendi i delevet. Suffiksi -at duhej të 
dëftehej si illyrik, që të bâhej për t' u-zanë besë kjo etymologji. Ori
gjinali ~ht ky nuk âsht aspak shqip, por âsht futë në kohët e vona si 
nj i suffiks i h1:1ajtun nga Latinishtja, sikurse e gjêjmë këtê te fjalët 
Malinati, Pulati, Kastrati, Bushati, etj . Atëhere, po me atê të drejtë, 
duhej të numërojshim këtu edhe fjalët Dalminium, Delminium, si. 
Dhëmno, serb. Dumno. Mirë po asnji nga qytetet e lashtënisë që kanë 
ruejtë emn;:tt e tyne të vjetërë e që gjinden në truell të sotshëm 
shqiptar, si Skodra, Lissas Ulkinion, Epikaria, Sarda, Aulon, nuk mund 
të dalë nga gjuha shqipe, kaqë mâ pak edhe emnat e lumnavet: Aous, 
Genusus, Apsus, Matia, Drilon. 

Emni Albania na ka ardhë ç' prej kohëvet të vjetëra. Me të vër
tetë toka e Shqipnisë së sotshëme quhej motit vendi i Shqiptarëvet 
t'Ai,6avCJv) edhe qyteti i tyne 'AMa"6noÀtç, Nji mal në Ilyri quhej Al
banus mons, 'AÀoavov 'to o~oç. Mbasandaj emni Albania nuk përmen
det rnâ në dokumentet, deri sa mbë 1198 duket prap në nji dokurnent 
sert?, dhe ndër shekujt 13 e 14 përdoret shpeshë. Nuk mund të pra, 
nohet se u-shduk ky emën mbasandaj; se këtij ernni, atje ku shtrîhej 
ky me emnimin e vjetër, i përgjigjej v.endi Chunavia. Vijonte pra ai 
emën tue i u-ngjitë lokalit. Kur u-ngulën Shqiptar~t n' atê vend, e 
gjetën atê përpara dhe e muerën prej Romanëvet e prej Grekëvet nën 
~mnin Albanmn, Arbanon. Kur erdhën. së parit Slavët. në këta venoe 
në shekull të 6-të e të 7 -ë, fjala Arbanon u-ndrysll~Hl fonetjkisht prej 
tyne e u-b~ ~apënë, dhe Atbapon l.élbënë, dqe kjo . e fundit u-ruejt 
për viset e Beratit ke e'mni Labëti e Arbrie. Fjala Arbanas për Spqip-
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tar âsht nji formim ma 1 n serbo-bulgar për Shqiptarët e vërtetë, të 
·dlët prej Grekëvet quhen Arvanites, ngaha Turqit me metathesë for
muen fjalën Arnaut. Shumë karakteristike âsht puna se Shqiptarët vetë 

· ··emnohen krejt ndryshe: vendin e vet e quejnë Shqipëni, popullin 
:Sizqipëtar dhe gjuhën shqip. Kjo tregon se ata nuk kanë qenë që në 
·krye të herës në këta vise._ Emni ishte lidhë me vendin, sikurse edhe 
sot flasim për Maqedhonirië e për Maqedh6nasit, me gjithë që ç' prej 

- ·2000 vjetësh nuk ka mâ Maqedhonas të vërtetë. Me emnin llyrishte 
në shekull të kaluem kuptojshin serbokroàtishten, dhe Dalmatasit e 
sotshëm si Slavë s' kanë të bâjtië fare me Dalmatasit e vjetërë. e 
kështû kemi shumë shembëlla nëpër viset e tjerë. 

Ç' gjâ e vërteton që Shqiptarët kanë ardhë nga Thrakasit 
·dhe ç' gjâ e provon që nuk e kanë rrâjën prej llyrianëvet? 

1. Emnat e vendevet latinisht nuk dëjtejnë formën fonetike 
shqipe, por atê latinishte e dalmatishte të vjetër. 

Jo vetërrJ Dalmatia që u-romanizue krejt, sikurse e ka -provue 
Karl Pat sch-i, por edhe nga Jugu ka da lë në shesh influenca romane, 

- deri sa hasi në elementin grek që kishte hymë nga Jugu dhe pushtoi 
gjithë Epirin, Durrësi ishte vendi, ku haseshin të dyja gjuhël ((Mbi
shkrim e latine, e jo të tj era , gjinden atje deri në të 6-in shekull»,. 
thotë Shufflay-i. Në viset e Beratit janë gjindë shumë mbisilkrime 
greqishtc, kurse latinishte ose të tilla në ·të dyja gjuhët të paka. 

Që Shqipnija nga veriu i Shkumbinit u-romanizue, këtê e sho
fim ke emnat e vendevet latinisht që janë ruejtë deri sot dhe nuk 
kanë as fo rmë fjalësh të para shqipe, as rumunishte, por kanë form ëR 

· e Dalmatishtes së vjetërë, që u-kput së shtjelluemi mâ tej nga të hy
mit e Slavëvet. 

Këiu \Y. bie si shembëlla disa ernna vendesh, si Petrosa (nj! 
vend gë rm adhash afër Tiranës), Valbona (nji luginë transversale e 
Drinit), Domni (nji katund afër Shkodrës), Patosa (në Malakastërë)y 
Surella (n ë qark të Tiranës), Kupra, etj.; etymologjin' e këtyneve 
Weigandi nuk e qit nga Shqipja, a~ nga rumunishtja, por nga lati
nishtja ose nga dalmatishtja e vjetërë. 

Edhe emnat e malevet ,Dormitor ·e Visitor W. nuk i qit ng a ru
munishtja (sikurse ·paskanë; besue Rumunët) por nga fat., do m. th. 
nga dalmat. e vjetërë. · · 

2. Terminologjija e lunâtafisë dhe e peshkatarisë_ e ka rràjë11.. 
ë huej. :, ! ·1 ;;:.. o 



Nr, 8 .ùl'lURIJA ·i<aqe 29S 

Asht e ditun se Ilyrianët kanë qenë detarë dhe sqelet e shumtë 
-.që hyjshin deri përmbrenda fellë nëpër viset e tyne i bâjshin që ta 
'kenë për kollaj peshkatarinë. Venedikasit e vjetërë, të cilët pas arsye
vet provuese të Carl Paulis-it kanë qenë llyrianë, do të kenë . ardhë 
nëpër tokë atje (në Venedik) kurse Japygasit dhe Messapiasit n' ltali 
të poshtëme, Ilyrianë edhe këta, sigurisht që do të kenë marrë udhën 
-e detit. Prej këtyne të gjithave del se këta kanë pasë formue edhe 
nji terminologji të pasun për lundnuin' e peshkatarinë, e eila duhej të 
.gjindesh edhe në Shqipet, të pakën nji pjes' e saj, në qoftë se Shqip
tarët ishin zb ritësit e tyne; mirë po kjo punë nuk ka të ngjarë as
pak. Gjithë fjalët e lundrarisë janë greqishte, veneciane, slave ose tur
.ke, edhe janë përgjithënisht shumë të reja. Kur ndenja ca kohë në 
Durrës më 1910 mora vesh se Qeverija turke kishte sjellë peshkatarë 
nga Anadolli, për t' i mësue Shqiptarët në punë të peshkatarisë, se 
vendësit nuk kuptojshin gjâ, nga kjo punë, nji provë, e eila dëften se 
.ata do t' ishin t' ardhëm nga viset e mbrendshëme. Me gjith këtë Durrësi 
ka qenë ç' me kohë nji limâ, edhe sot shifen në muret e qytetit çep
gelet, ku lidheshin anijat. Por, me shekuj u-ngrit toka dhe limani u 
mbush me ranë. N'Elbasan, që gjindet pranë Shkumbinit plot me 
peshq, pyetshe për të gjetë emnat shqip të peshqëvet, por kot, se 
:gjithë peshqi t kanë emna të huej; vetëm fjalën pendkuq ndëgjova, 
por kjo àsht nji fjal' e re shqipe. 

Fjalët E: lundrarisë s i gjenzi, ani, Lundër, Lopatë, vel, timon, direk 
etj. janë të hueja e jo shqipe. 

Edhe Rumunët si nji populi jo bregdetas thuejse nuk kanë ruejtë 
gjâ nga terminologjija latine, mâ e shumta e fjalëvet të lundrarisë 
janë slavishte, si edhe turqishte, po në kohët e reja hynë pastaj edhe 
shumë fjalë të hueja; emnat e peshqëvet janë shpeshë rusisht. Shqip
tarët e ujdhesavet të Greqisë, që i shtrëngoi puna të jipen mb as lun 
drarisë, përdorin nji terminologji të greqishtes së re dhe të italishtes. 

(Vazhddn) 

Udhëtarët e huaj në Shqipëri 
gjer në funt të shekëllit të XIX1

ë 

(Vijon nga numùri 7) 

A cla§sieal ·and ·topographiwl tour through Greeee; duri ng the 
years 180f, 1805 and 1806; prej Edward Dodwell; 2 vol. London 1819. 
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Vepra form6n dy volume të mëdhenj, me 1100 faqe , të dy· 
bashkë, shumë figura; rëndësi e saj eshtë mê teprë për arkeologjinë 
klasike, dhe pjesa e shogruarë vëndit t'ënë është fort e voglë, pothuar 
se aksidentale: autori, duke vajturë nga Venetiku në Greqi, gjen ra
sjenë të qelletë në disa pika në Shqipëri dhe të bejë do fjalë. 

Kur gjendetë në Cattaro dëgj6n se Malazestë pretendojnë cjë, në · 
luftët të matit f795 ata kishin 9000 veta dhe pashaj i Shkodrësë-
100,000; autori shi•k6n kët6 fjalë si një përallë dhe mejt6n se veziri 
s' munt të ketë pasurë mê teprë nga 20,000 veta . An·ija vazhdonc 
udhën me gadale dhe, rnë 26 maj ndodhetë përpara Himarësë, nje(é
zinë e së cilësë e quan t' egrë dhe të keqe (a hardy and predafory 
race of Albanian Chritians) dhe kapedani e siguron se, rrjepin dhe
plaçkitin ·anijat e thyera mei shkëmbënjt e zallit, duke shiturë priw
nerët e Krishterë ne Tyrqit. Me qënë .se era shtynte anijenë drèjt 
këti vëndi famëkeq, kapedani urdhëroj të bëhenë lutje dhe naftët fi
lluarrë t' invokojnë shënjtorët e sidomos Shënt Kollin. Të thënat e, 
marinarëvet vërtetojnë se në mesnatë klithje të mëdha dëgjohenë· mbi 
shkëmbënjtë dhe, pakë mê parë se të fillojë të fryjë era e rebtë (shi-
roko) drita dhe flakë kërcejnë mbi gërxhat e Himarësë. 

Kur arrin në Korfus - që n' ~ë mot gjendësh në një okupatë 
ruse dhe tyrke, - qyteti ishte në kryengritje: ishin vrarë disa nJeres . 
dhe mënt po ngjante një gjakëderdhje e madhe nga shkaku i një 
marinari tyrk. 

Nga Korfuzi, i pari vënt që viziton në Shqipërf është Parga, që 
s'ka rën akoma në duart e Ali pashësë, po që kërkon të dërgojë një· 
lutje ne ambasadori i Anglisë në Stamboll, për t' a ruajturë nga pa
shaj i Janinësë. Prevezën e gjejnë si një katund mizerabl, kurse para. 
Iuftësë që u-b'ë më 20 tet6r 1798, kishte qënë një qytet i begaçmë 
8000 vetash. Kur shëtit gërmadhat e Nikopolit një ruajtës shqipëtar
që ka me vetêhe i rrëfen ku ngjau lufta nërmiet njerëzvet t' Aliut dhe
të Francësëvet. 

Me kaqë mbar6n vizita në Shqipëri ; por prapë gjen rasjenë të 
flasë për Shqipëtarët; kështu, për shëmbllë, në Ithakë, vjen dhe e 
pjek kapedan Jano, me dymbëdhjetë hajdutë Shqipëtarë, të mveshurë 
në kadifé e në ar·: janë Shqipëtarë të krishterë që ekzersonin mjesh
tërin e tyre në · Jlurin,ë; dhe. tani janë shtrëngua-rë të mos rrinë dot mê 
në Shqipëri, me qënë se ~ashaj ka. një polici të rebtë . 

Alb.anesischer Studien, prej Johann Georg von Hah-n-~ Jena 1854. 
Nuk1. ësllŒ- vetërn nj~ Jijjrë-: pô një bioliotékë e tiHë:- pët1 Sb.qipë.:. 
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rinë. Ndarë më tri pjese, sicila syresh mban iandën e nJe subiekti të 
g jerë: P Përshkrim i vëndit, gjendja shoqënore, kërkime mbi origji
nën e Shqipëtarëvet, histori e tyre; 21a gramatÎk' e të folit toskërisht, 
këngë, përalla; 31a leksik shqip -gjermanisht dhe gjermanisht-shqip. 

Sikundrë që e thotë në 1adhët e para të parëthënëjes ' së tij , kjo 
veprë i ka kushtuarë autotit katrë vjet punë në vënt ku ishte konsul i 
Austrisë; me gjerësinë dhe rëndësin' e lëndësë libra e Hahn-it u-bë 
një monument që tërhoqi vërejtjen e botësë filologe dhe historiane, si 
një autoritet dhe arbitr në çështjetë shqipëtare; ajo librë qe dhe si 
udhëhéqësi i parë i albanologëvet të mèpastajmë. 

Copa që na interes6n posaç~risht neve është kaptina e dytë e 
pjesës' së parë, e titulluarë Reiseskizzen (Skica udhëtimi), që rnbul6n 
një qint faqe të mëdha . 

Përshkrimin e vëndit tënë e [illon nga juga, iugina e Gjirokas
trësë, Zica, Delvinaqi, Gardhiqi, Vlorë me detaje mbi popullsinë, më~ 

nyrën e rrojtjesë, zakonetë, jetesa dhe shtëpija, tregëti dhe mjeshtë
rija, me shumë vërejtje për historinë, duke bërë krahësim dhe afërime 
me jetën e kohëvet klasike. Pason përshkrimi, gjithë me vërejtje dhe 
detaje të begaçmë, të Myzeqesë, Durrës, Kavajë, Peqin, Elbasan, Ti
ranë, Krujë, Shjak, dhe mê poshtë udhëtimi i Shqipëris' Sipërme, Le
shi, Shkodra, me një histori të fëmijësë Bushatlli, ngjarjet e Mahmud 
dhe Mustafa pa::;hëvet, si edhe një statistik' e tregëtisë, e importime 
dhe eksportimevet. Këtë pjesë të librësë e mbyll një kaptin' e voglë 
mbi arkeologjinë. 

Ky volum i parë mbush gjithësej 346 faqe, fo rm at të math dhe 
shkronja të imta; pjesa e tretë, që vazhdon skicat e udhëtimit, mban 
një landë të gjerë mbi përshkrimin e zakonevet: martesë, lindje, etj., 
si pas rrojtjesë dhe besimevet të Rrëzësë në Gjinokastrë: kjo pjesë 
fonn6n nj 0 kaptinë fo rt të çmushme për folklorin e asaj krahine; au
tari s'ka l!aruarë të shënojë as do praktika magjije ose supersticioni 
të popullit. 

Kaptina që vjen mê pas është mbushurë me një landë mbi organi
zimin dhe konstitucionin e malësisë së Shkodrësë, shënime mbi kanu
nin e Lek Dukagjinit, dhe, mê poshtë, dy kaptina të tjera relatif me 
autohtonësinë e Shqipëtarëvet, për pyetjenë a janë prej një race së 
vjetrë dhe vëndëse, a po të ardhurë tan! vonë, pyetje që, padyshim, 
e zgith në formën e parë; kaptina e fundit përmbleth shkurtazi his
tarin e Shqipërisë. 

Nërmiet kët6 dy copëve vërejtja e këndonjësit tërhiqetë prej asaj 
së titulluarë Alfabeti shqipëtar. Hahni, që udhëtonte afër6 më 1850, 
gjeti në Elbasan tre dorëshkrime, një prej 7 fletësh, tjatri prej 12 dhe 
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i treti prej nJe së vetëme flete, që mbanin, të dy të paratë, përkthim 
~ • l\1 

shqip të Horologion, dhe i fundit përkthimin e Ungjillit të · Shënt 
Ojonit; autori shton se, Iijeriu që duket' të ketë shkruarë copënë ·mê 
të vjetrë të këtyre dorëshkrim eve ishte akoma gjalië në · Elbasan; po 
asnjë prej të tri copëve s' dukësh të ishte mê e vjetrë se 50 vjeç. 
À.ta që këndojnë kët6 germa nukë jan~~ mê teprë se pêsëdhjetë veta, 
·në Elbasan. Tradita flet prej një Todri, mësuës në një shkollë të El
basanit dhe iëçitës kishe, njeri me dituri, që kishte studiuarë në Mo
shopojë (të Korçësë) dhe i cili paskësh përkthyerë Ungjijtr dhe Dhia
tën e vjetrë në një gjuhë mesatare shqipe, ndërmiet dy dialekteve; 
mjerisht gjithë shkrimet e tij i doqnë t' afrëmit e tij në një murtajë. 
Autori jep fac-similen e një faqeje, të dorëshkrimit që mban kryenë 16, 
paragraf 1- 23 të Ungjillit të Shënt Gjonit. Sa për Horologion thotë që 
i ka botuarë në «Sitzungsberichte der philosophisch- historischen Classe 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften» të matit 1850, në një 
artikull me titull «Bemerkungen üb er das albanesische alphabet 1». 

Autori ka kujdes të na shënojë se nukë di në hëto germa i ka 
shpikurë i sip rëthëni Teodor, a po në kanë qënë edhe mê parë në 
përdorim, po kjo nuk' e ndalon që të përpiqet' të bëjë një krahësim 
të këti alfabeti me atë të Fenikëvet dhe të greqishtes' së moçm e, du
ke konkluduarë se shkronjat e gjetura në Elbasan do të kenë mbe
furë nga kohët pellasgjike 2

• 

Libra e Hahnit, makar ajo pjega e parë që shën6n udhëtimet e 
tij në Shqipërf dhe na interes6n posaçërfsht, është tepr' e gjerë për 
t' u-rewnuarë dot lehtë. Shpresojmë që një ditë të munt të përkthe
hetë tekstualisht. 

Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe, détails géo
graphiques, topographiques et statistiques sur cet empire; prej Ami 
Boué; Vjen~' 1854, dy volume. 

Kët' autor e kemi takuar edhe mê parë, me librën La Turquie 
d'Europe, botuarë më 1840. Në vep rët të sotme na jep një mbledhje 

1 Kjo pjesë e veprës' së Hahnit që traton prej këtyre dorëshkrimeve shqi
pe ësh të përkthyerë shqip: Abeceja shqip, shemme pi?r mi shkrimzn e vjeter Pe
llazgiit, përkthyerë prej Eqrem B Vlora, Stamboll 1910. 

Dr Leopold Geitler, në veprën e tij Die albanesisclzen und slavischen Schri
jten, Wien 1883, analizon çdo germë të këti alfabeti dhe jep edhe fac-similenë 
fotografike të gjashtë faqeve të Horologion-it që bëhetë f]alë në "A!banesische 
Studien". 

z Për detaje mbi përdorimin në kohët të ra të k!!tyre germave, shikoni 
Dituriia, faqe 3, 4, Nr. 1. 192-3. 
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të beg\lçme itinerar,ësh, në mes të cilëvet pjesa ge 1 përket Shq~I?ë

risë vete nga faqeja 164 gjer nek ajo 337, të volumit të parë, ' à.he 
rn bush faqetë 1-173 në vol um të dytë~ 

Përshkrimi i parë nis me lpekun, të cilit nukë jà cakton dot as 
popullsinë, as edhe racën e kësaj popullsije. Del shëtit rrethinat, ngji
tetë në malet. R_ugovën e çmon 1200 frymësh, Shqipëtarë myslimanë 
prej fisit Këlment: pak' kohë mê parë ishin katolikë. Pashallëku i 

·Ipekut gjer ca kohë mê parë ishte hereditar; tani bën pjesë prej Du
. kagjinit që pusht6n krahinat e !pekut, Jakovës, Hasit, dhe Kerubit (?). 
Kur vete të shohë manastirin e 'Deçanit ka kujdes të na thotë se të 
tre katundet atje atrë, Straç, Lubosha dhe Deçani, janë banuarë me 
Shqipëtarë; vetë manastiri, në atë kohë (1836) ka pêsë ose gjas~të 

kalloj erë. 
Prishtinës i jep shtatë gjer më nëntë mijë banorë, midis cilëvet 

një pjesë sërbe. Sa për vëndin nërmiet këti qyteti dhe Shkupi , paska 
· qënë mbuluarë me pyll, po, më 1806 i vunë zjarin për të shpëtuarë 
· nga hajdutët që kishin marrë një famë të madhe në Kaçanfk; u-doq 
edhe pylli nga ana e Vr.p njësë dhe Prizrenit e Kalkandelenit. Shkupit 
i gjen të pakën 10,000 veta, gjysma e të cilëvet mysli manë dhe gjys
ma tjatrë ,bullgarë; në qytet, që ku r se e dogji më 1689 Piccolomini, 
s'ka mbeturë no një send i vjetrë i interesaçmë. 

Itinerari tjatrë vete nga Egri Palanka në Durrës, Shkodrë dhe 
Vlorë; Manastirin e përshkr6n si një qytet të fëlliqurë, rrugë të ngu
shta dhe pirgje pleh e mbi za llin e Drahorit. 

Ohrija, Struga , Dibra, Elbasani, Kavaja, Durrësi, dhe gjithë 
udhëtë c ndara prej vijavct që bashkojnë këta qytetë, udhë të 
drejtuaro. drejt pikavet të tjera të Shqipër.isë. Për fa t të keq autori jep 
një nomenk laturë teprë të thatë, · thjeshtë teknike, në të eilat vëndin e 
parë e zënë shka lla e naltësisë të vëndit, forma dhe drejtimi i lugi
nësë dhe malcvet, pa no një vërejtje për bukurin e vëndit; edhe po 
pullsinë, shifratë që jep janë rnarrë nga lib ra e Joseph Muller: Alba
nien, Runzelien und die ës ferreichisch rizontenegrinische Oranzc, prej 
së cilëst folmë në faqe 126 të këtf volumi. 

Udha nga StaJTJbolli e në Shkodrë shkon prej Kumanove, Kal! 
kau deleni, Prizreni . Kallkandelenin e gjen si një kopsht të math, prej 
të cilit daiin majat e minarevet, kaqe janë të shumë manatë; sa për 
Prizrenin i gjen një lëvizje tregtare të jashtëzakonëshme. Udha nga 
Prizreni në Shkodrë i jep rasjen autorit të flasë mbi karakterin e po
pullsisë, të cilën, mbas Muller-it e çmon 75,000 frymë, për të tërë 
krahinën e Prizrenit, 49,000 myslirnanë, 29,000 të krishterë, këta të 
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fundit g}ysmë për gjysmë ortodoksë dhe katolikë : hanxhinjtë ~"jith- · 

monë përpiqenë tà rrëfejnë vëndin plot me hajdutë, dhe bëjnë sikur · 
kanë frikë, sikur ndruhenë syresh, aqë sa u-shtrënguan' edhe udhëta
rët tanë të ruajnë, me radhë, tërë natën ; po, g jithë kët6 manevra_ 
janë pol itike: për të trëmburë qeverinë ty rke. Ami Boué-j shton se, , 
në Shqipëri të siprëme s ' dihetë hajdutëri dhe vjedhj e, dhe nje rëzit . 
kanë vetijë të mirë: shumë Shqipëtarë që piqnin mb' udh ë, i jipnin 
kaunë, porto ka lie, ose të tjera pemë. Shumë prej këtyre malsorve që · 
udhëtari tak6n në rrugë, s ' kanë të linjta, as këmishë as edhe çorape; 
vetëm petka të leshta, të trasha dhe të ashpra. Padyshim autori . ynë 
s 'ha ron të na përshkrojë në gjyrë pi kto reske dhe të zeza hanet ku 
shtrëngohet të shkojë na tën ose makar vetë m të çlodhetë. 

Për të a rri turë në Shkodrë - qëllimi i udhëtimit - shkon nga 
Vau i Spacit. Qyteti n, dh e mê teprë mëhallën Tabak e gjen të rrë
nuarë prej ngjarjevet të motit 1835, dhe hani afrë Pazarit, ku shitenë 
peshq, ishte një ndërtesë e qe lburë . Për fat të mirë udhëtarët i morri 
një Italian dhe i shpuri në një hotel që e mbante një zon jë dalmate. 
Ku r hyn në Shkodrë dhe flet për Kirin, na kujton se, populli beson. 
që në Drivasto (Drisht) janë pshehurë the'sare . 

Një intinerar tjatrë na bën të shokërojmë shkrimtarin tënë nga 
Stambolli në Prizren, duke shkuarë prej Prishtine. Në këtë udhëtim 
pika e parë në të cilët shkel në tokën shqipëtare është Vranja që e 
rrëfen si një qytet tetë mijë vetash, banuarë prej Bullgarë dhe Shqipë
tarë myslimanë. Pashallëku i Vranjësë, që është një prej mê të vegj ë
lit pashallëkë të Tyrqisë, është banuarë prej buligarë, sërb dhe shqipë
tarë: numuri i këtyreve të fundit është në mes 18 dhe 20,000 frymësh. 
Nga Vranja e në Gjilan aut-ori shënon katundd shqipëtarë; për këtë 
qytet të fun0.it thotë se ka 1500 gjer më 2000 frymë, mê të shumët 
shqipëtarë : një shumicë prej këtyre shqipëtarëve qe dëbuarë në Thrakë 
dhe në Ana9.oll, nga shkaku se nuk' i bindëshin Sulltan Mahmudit. 

Nga Gjilani në Prishtinë shkon prej Janjevës ku dukenë mbetu
rinat e mineve të hekurit që do të kenë qënë punuarë motit. Në ka
tund Çernalevë autori bie sëmurë prej ethevet dhe shtrëngohet të qe
llet' dy ditë në kasolle të një katundari, i cili, sadoqë muhamedan, e 
pret në shtëpi ku ishin e shoge dhe çupat e tij. 

Udhëtimi që gjejmë në krye të volumit të dytë është nga Shko-
. dra në J ani në dhe Nartë. Pasi del. nga qyteti i math mbi liqent, au
to ri këshill6n të kthejë sytë njeriu prapa dhe të admirojë pamjen e 
bukurë që fo rmojnë malet e la rte, atje në fund, si edhe kështiella që 
duketë fo rt mâ e kandshm~ kur e sheh nje riu m'at' anë lisavet dhe-
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:pemëvet. Në Bushat gjen një zonjë myslimane që po vete në Shko
·drë: ka hipurë në kalë mveshurë me një mant6 (ferexhé) të madhe, 
gjyrë manushaqeje me qindisje të kuqe; përpara ecënte një shërbëtor 
·që mbante në dorë - brënda në një djepe si tabut të voglë - fosh
njen, e mbuluarë me një shtofë të mëndafshtë në gjyrë manushaqe; 
-prapa zonjësë vente shërbëtoreja hipurë në kalë, dhe një shërbëtor i 
cdytë, në këmbë. 

Zadrima i dëftehetë si një fushë fort pëllore, dhe Leshi si një 
·qytet mizerabl: mezi ka gjeturë një vënt për të flejturë, në një dyqan, 
·se hani ishte plot udhëtarë, ushtarë ose oficerë: dyqani ku bujti ishte 
pranë një kasapi ; era ishte qelburë nga copët mishrash të vjetra, dhe 
tërë ditën dhëntë që do të therëshin në të nesrëmen blegërinin. Pas 
.Leshit vën di vazhd6n prapë i varfrë dhe i shkretë: «Dora shkret6njëse 
<e Osmanllivet ka shkuarë mbi këtë vënt, dhe popullsiia është hequrë 
në malet, ku çdo send është plot jetë dhe vleftë, kur se këtu mbretë
.TOn vetëm vdekja, në mes të varrevet dhe të prishurinavet ». 

Në Krujë autori ynë na kujton akoma shkretimet e motit 1832, 
'dhe na thotë se qyteti s'ka tani mê teprë se 80 shtëpi. Sa për Tira
·nën na e pë rsl1kron të pshehurë brënda në · gjethet e drurëvet, dhe 
si të ndarë në dy pjesë prej një livadhi përpara konakut të Ajanit të 
vëndit; pra pa këti livadhi është çarshija, pazari, i bërë prej një ose dy 
:rrugëve mjaft të gjera, në të dy anë të cilavet janë radhiturë dyqanët. 
Një kulë sahati, me katrë kinde, dhe një xhami e rrethuarë me plepa 
lleqin vërej tjen ' në këtë qytet. Konaku ose banesa e Ajanit është një 
shtëpi e mad hé me një kat, e rrethuarë me një obor të gjerë; në ju
gët ësh të një shesh rrethuarë me qiparisë (namazgjahu). Qyteti do të 
ketë 2000 shtëpi, dhe ësht' i destinuarë shpejt a vonë, të bëhetë me 
rëndësi, nga pozita e bukur e tij, toka begate, ullishtatë dhe · prej të 
qënët mbi udhën e drumtarëvet dhe të plaçkavet. 

Nga Kraba udhëtari vete në Elbasan, që e çmon me 2000 shtëpi, 
qytet i rrethuarë me murina të ]arta, me kula të mëdha, mbeturinat e 

·të cilavet for mojnë shtëpinë të Ajanit. Kur arrin autori, në Elbasan po 
,ushtrohëshin rekrutë shqipëtarë, për të cilët ishte bërë dhe një kazer
më e madhe. Nukë na rrëfen gjë tjatrë për këtë qytet, dhe na merr 
.m€ vetëhe të na shpierë, në Berat, duke shkuarë në va Shkumbinin 
·dhe Devollin. 

Berati s' duket edhe kur i qasetë njeriu fare afrë kështiellësë: mê 
·parë sheh një varrezë të madhe, ku çquhenë disa varre me kube dhe 
'kolona. Qyteti vetë, me shtëpit e radhitura mbi shkëmbin e bardhë, 
me kështiellën, urrën me shtatë këmbëza, mëhalla Gorica, ka një pamje 
Juejt të veçantë. Kështiella është ndarë më dy pjesë : njëra forman një 
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mëhallë myslimane dhe tjetra konakun e Ajanit dhe kazermën. Konaku 
vetë ësht' i gjerë dhe dëften kohën e shkëlqyerë të Ibrahim pashësë, 
sadoqë tanf atjé sun6n një satrap i voglë tyrk, i cili e ka lënë palla
tin të prishet e të shkatërohetë. Edhe në Berat udhëtarët tanë gjetnë 
rekrutë që po stërvitëshin, muzikë, ushtrime militarë. 

Të krishterët e Beratit, si tregëtarë, të mirë që janë, vanë dhe 
vizituanë të huajtë për të mësuarë të ratë, çë bëhetë në botë. Mendi
mi i tyre ishte se, qyteti, që nga koha e Ali pashësë kishte rënë fort 
shumë: në mëhallë të krisherëvet kishte 11jë tok shtëpi të rrëzuara, dhe 
banesatë m'at' anë lumit, mb' anë urrës, ishin gërmadhë. Autori pasha
llëkun e Beratit e kufizon me Myzeqé, Vlorë, Kurvelesh, Mallakastrë, 
Përmet, Tomoricë, Shpat; popullsinë j'a çmon 70 gjer më 86000 fry
më dhe pandeh - nuk' e dimë pse - që në mes të këti numuri ka 
edhe ca Builgarë. Nga ky qytet udhëtari vete në Këlcyrë, me anë të 
Bubësit: Këlcyrën e gjen si një pshat të math, me shtëpl të larga njëra 
prej tjatrësë, me penxhere të vogla e të pakta , të volits!Jm e për luftë; 
në }ugë, .disa qint metro mbi lumin dhe në një po zitë që dominon 
Gry~ën, duketë një shat6. Shqipëtarët e Këlcyrës e shikonin me dy
shim, dhe shihësh se kishin frikë mo~ espionojë katundin e tyre. Në 
Përmet ka fatin të bujtnjë në një shtëpi ku kish in ndënjur edhe shum . 
Englezë të ardhurë nga Shtatë Nisitë: i zoti i shtëpisë i rrëfen shum' 
anekdota nga koha e Ali pashësë, midis tjeravet edhe qysh tirani i 
Janinesë kishte mbyturë në ujë e në baltë një bej të këtyre viseve. 
Qytetin e voglë buzë Vjosës e shikon me 3000 Irymë, ortodoksë, mys
limanë dhe katolikë: për koloninë e voglë katolike ishte cdhe një prift 
katolik nga Venetiku. 

Si më çdo intinerar të tij, autori jep detaje me kujdes mbi gjeo
logjinë dhe florëJJ e vëndit, na nëfen naturën e tokësë, të gurrëvet, 
shkëmbënjve\, farën e bimëvet, barishta dhe drurëvet. Vëren edhe se, 
që nga koha e udhëtimit që ka bërë Pouqueville-i shumë pika, katun
de, të këtyre vë ndeve jan' ndëruarë, të rrëzua rë dhe shkretuarë prej · 
qeverisë tyrke, nga shkaku i hajdutërisë : autori tekd6 kujdesohet të 
na kujtojë karakterin pakë si vjedhës dhe vrasës të Toskëvet, si edhe 
të metën e hanxhinjvet për të rrjepur udhëtarët, për të kërkuarë çmi
me të lartë, dhe bakshishë të rëndë : thotë se kët6 të meta takohenë 
duke u-afruarë njeriu Greqisë, kur se vëndet e banuarë me Slavë janë 
mê të ndershmë dhe rn ê të drejtë. 

Janina munt të ketë 22 gjer gjer më 25,000 njerës, kompozuarë, 
si edhe në kohë t~ Pouqueville-it, prej Shqipëtarësh grekë ose vlleh, 
Shqipëtarësh myslimanë, çifutë dhe një pakicë katolikë; shqipëtarët 
grekë fo rmojnë shumicën, po jan' nënë zgjedhën e myslimanëvet. Në. 
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mes të artizanëvet gjendenë do Alëmanë dhe Italianë. Shatoja, banesa 
e vjëtrë e Ali Pashësë, është si një gërmadhë; rrethore e parë (enceinte) 
ka disa shtëpi mizerable; në rrethoret të dytë duketë një xhami, shtëpi 
e vezirit të sotmë, dhe varri fort simplë i Ali Pashësë; tekd6 gjetkë 
njeriu nukë sheh veç se pri shu rin a, dhe prej haremit të Ali Pashësë, 
prej pallatit të tij me pêsë kate, tani kanë mbeturë vetëm themelët. Në 
Konak të vezirit të sotmë gjende ë midis tj eravet, dhe sala e audien
cësë e Ali Pashësë, me ta van të arosurë. Veziri i tani~hmë, Emin Pa
shaj, ka shtuarë disa godina, sidomos një qoshk buzë liqenit. Afrë l\ëti 
qoshku rrëfehetë një shkëmb mbi të cilin një grek, sekretar në kohë të 
Reshid pashësë, çau kryet, duke dashurë të mbytetë në liqen: shkaku 
i di shp rimit të tij ishte se, duke shkruarë një akt me rëndësi, me ur
dbrin e qeverisë, kishte dashurë të rrëfejë kufit' e Greqisë gjer mê !art 
Janinësë, « gjë, thot autori, që dëflen patriotismënë dhe karak\crin grek». 

Kur shkon autori nga Janina (1837 [?]) veziri Nuri pasliaj kishte 
ardhurë në vënt të Emin pashësë: ky i fundit kishte qënë njeri aktif, 
vizitonte vëndin, e qetësonte duke dënuarë dhe munduarë të Iiqtë; 
kur se Nuri pasha është një njeri që i pëlqen të kënduarët, nukë del 
nga konaku, dhe kërk6n të sunojë vënd in duke u dhënë ofiqe dhe 
nderime. atyreve që trubullonin situatën, kështu që, edhe ata që ki shin 
vj edh ur dbe plaçkiturë Maqedhoninë, si Tafil Buzi, tani rronin me luks 
pranë pashajt. 

Nga Janina libra na jep një itinerar për në Selanik, duke shi<Uarë 
nga.Mecova dhe Thesalija. Pastaj, më një udhëtim nga Larisa në Priz~ 
ren e në Prishtinë, në përmes të Kostur, Ohri, K"rçovë dhe Shilrit. 

Një itirierar tjatrë na shp ie nga Shkodra, ose mê mirë nga Vau 
i Spacit, në Sarajevë, duke shkuarë prej Gjakovë dhe Jpekut. 

Në funt të udhëtimevet që i përkasin vëndevet të Shqipërisë, 
gj ejmë atë që vete nga Jeni Pazari në Shkodrë, duke shkuarë prej 
Gusine dhe Pi ave, vise në të cil ët popullsinë e shikon si fjeshtë, ose 
të pakën si një shumicë të madhe, shqipëtare. 

Nukë do ta ndiekim mê Iark Ami Boué-n në këtë veprë; autor! 
ka bërë udhëtimet e tij drejt motit 1836, po, me qënë se libra është 
botuarë pothua njëzet vjet mê vonë, kur e ka· dhënë në shtyp, ka 
përdorur edhe informatat që ka gjeturë në veprat e Mü!i er dhe Hahn-it, 
të cilët i zë ngoje dhe i cit6n në çdo rasje . 

. Në një kohë që Shqipërija Î1jih.ësh fort pakë; kur ata që e kishin 
shëtitur dhe studiuarë s' ishin të shumë; kur mungonte një përshkrini 
tiesnik i vëndlt dhe një hartë e tillë; autori ynë ka bërë një shërbiril 
fort të math me shënimet topografikë dhe gjeografikë të tij ; e ka bërê 
këté pjesë të sinisis~ balkanike të njihetë, të mos jetë mê një mister. 
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Besime të Popullit në Labërf 

Motmoti i ri 

Natën e motmotit të ri grat e Labëris lyejnë e lajnë shpijat, bâjnë 
gati ndo' i ambelcinë e tjera gjellë tê mira, dhe djelmt e varzat shkoj· 
nl! në pyll për të marrë degë të njoma me gjeth përralli, hilqet e mâ 
fort thir!mijet e therpelet. Në Dukat e Tragjas marrin edhe gêma u· 
tlij sh. Në mbramje të gjith gjindt e shpis mblidhen rreth votres, e rriJ:; 
e presin fillesëo e vjetit të ri, tue bisedue e tue kallxue pralla e ndo
ldna. At natë i a thonë kangës e valleve, pse besojnë qi po të kën
dojnë, gjith vjeti i ri do t' u shkojë me kangë e në gëz1m. Burrat mbli
dhen edhe më ndo' i send për të prevue fatin nder letra. Thonë se po 
t' u shkojë at natë loja mbarë atëherë gjith motmotin do të ktnë fat 
edhe nder; po bueren, vjeti do t' u kalojë keq. At natë kur të gjitl: 
gjindt e shpis gjlnden të mbledhun rreth zjarrmit, nji prej fzmiljes pastron 
mirë votren, merr nji fletë thirimije ose therpele e e hjedh aty, tue 
xanë në gojë s~ pari~ emnin e të zot të shpis. Po kje se fleta e thiri
mis, tue u përcullue prej afshit të zjarrmit, hidhet përpjttë e kërset. 
atëherë thonl! se të zot të shpis do t' i shkojë vjeti me shëndet e mt 
gëzime e do te jetojë shum; po kje se gjethi nuk kërset aspak, • por 
digjet pa luejtë vêndit, atbotë vjeti i ri do të jetë për tê i keq, nuk 
do të ketë shëndet dhe as jetë të giatë. Ksi gjethsh hjedhin mandej 
në voter edhe ger nierzit tjerë të familjes. N' e nesre, pa zbardhë mirë 
drita, gjuetarët marrin pushkèt e zagarët dhe dalin me gjue qi të pro
vojnë edhe ata 

1
fatin e tyne në gjoje. 

Grat dhe varzat çohen beret dhe para se të fillojnë punët e shpis. 
prekin me dorë ndo' i send t' argjand ose arit e han pak prej ambel
cinës qi kan bâ gati nji ditë para. Sêndin e argjandtë e kapln me 
dorë pse besojnë se çdo punë qi të bajnë rrokull vjetit, kan për t' a 
krye mirë e pa vishtirsi, e t' am bien e hanë qi t' u kalojë moti me 
t' ambël. Trimat e shpis, përpara se të dalin për të shkue në urime 
nder t' afermë e miq, presin qi t' u bajë kambë në shpi të tyne nj i 
nieri qi të ketë kenë fatbardhë vjetin e kaluem, kështu qi, si atij, t' i 
~c i fati edhe asajë familje ku do të venë së parit kambën atë ditë, 
Shum familje ketë nieri me fat e shenjojn~ qyshë oatën e motmotit të 
ri qi t' u shkojë n' e nesre për urime . Prandej secila shpi ruhet qi at 
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·ùitl! tl! mos u shklasë heret nê ·prak të derl!s ndo' i vorfen ose jetim. 
Po u erdhi ndokush për pun~. atl!herë del jashtë nji prei gjindve tê 
-shpis për të folë me tê. Asht keq qi t' u shkojë ndokush edhe për me 
i ngushllue për ndo' i mort, qi u ka ndollë përpara, pse atbotë vjeti u 
·shkon me ngushllimr. 

Në mengjes, kur u shkon aj nieri fatbardhë për urime, merr pak 
'bar të njomë e, kur shtje kamben e djathtë n1! prak të derës, e hjedh 
barin në nji skaj t' odës e thotë: .S ç bio bari ashtu u·shtoftë nlerzija 

·e bagëtija në ket de rê". Uron gjindt e shpis edhe pèr vjetin e ri tue 
u thanë: , Të na gjejë r.ga mot shëndosh !" TJerët i gjegjin: , Të gjith 
bashkë". Mba!:. tij mund të shkojë çdo nieri për urime n'at familje. 

Dis t familje në vênd qi të thrrasin ndo' i nieri, qi t' u bajë kambë, 
të cilin s' e din se ç' fat ka, marrin n:i dash, de le ose qengj dhe e çoj
tlë heret në shpi, rse thonë qi âsht mâ mirë t' u hyjë mbrendë kamba 
~ berri t, qi âsht fenshlé, si një engjëll dhe pa faj. Kur dalin maodej 
për të shetitun neper shoqishojnë, po të shohin ndo' i potkue udhës, e 
manin, e shkojnë dhe e shti në në hî ose në midi , dhe e lanë aty 
deri sa të mbarojë janari. Në lë dalun të janarit e hjekin potkonin 
--prej hin it ose miellit, dhe e vê 1ë në ndo' i skaj të shpis qi të ketë 
ogur shpija e gjaja e gjallë. Punën e potkooit në Kurvelesh e bâjnë 
në muej të dhetorit. 

Dit ën e motm otit të ri nuk japin pare uha as nuk qesin sfnde 
jashta shpij e, pse e kan për keo, e besojnë se atëhere gjith vjetin do 
'1ë japin dhe nuk do të ketë sh ;) ija të rnba rë. 

Ujët e Bekuem 

Me 6 janar kremtojnë Epifanio ose Ujët e bekuar. Natën e krem
·tes grat vê në në ziarm nji enë ose poç me miser, grunt', groshë e shum 
edhe me bath ë. Mb .~ ssi kë ta lë zihen u hi • dhin pak tlyen e diathë. 
'Këtë g]ellë e quejn(! gurrëgoxhë N' e msre, pa ague mirë d •ita, djelm, 
..gra e va rza marrin në njl enë pak kso g1elle dhe sh ~ ojnë në krue. 
·Dikush merr me Vt hte edhe pak tlyen në nji lugë , nji copë dja thë e 
·nji dorë lesh dhênsh, e jo dhish, për të dishmue se tlyeni e djathi janë 
''të deleve e jo të dhive, pse pl'r dhi thonë se nuk janë jerishté, bagëli 
·të beku eme . Në krue lyejnë lyfytin e gurrës me tlyen, e hjedhin n'ujë 
pak guïrëgoxhë e lesh tue thane kë to fjalë: "S i bur61 ujët e kronit, 

·kshtu buroftë e u-shtoflë nierzija, bagëtija e pasurija e shtëpis s' onë. 

Në Vraoishtë lyejnë edhe nji copë bukë me tlyen, e vênë mbi 
'Uië e thonë: ,Si shquhet gialpët nga ujët, ashtu u· shqoftë me pas uri 
.-edhe shtëpija jonë nga të tjerat". Dikush vên ndër kamare të kronit 
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bukë, djathë, gurrëgoxhë. Këtë bylmet e çojnë në kr4e për t~ pas~ 
' bek!m ujët, të cilin e quejnë atbotë u;ë i bekuar:. Mandej mbushin 

enët me .ujë, e ktheinë ndër shpija. Me këtë ujë të bekuem beko)tii 
odat e shpis, vathët, zgjonet. Gjindt e shpis lajnë pak ftyren , syt, duert. 
Nder katunde të Smokthinës këtë ujë e pin në nji bubuqe, qi kan bâ 
gati përpara, e, si mbarojnë të gjith së pimit, bubuqen e hjedhin 
mbas krahve. 

Në Vranishtë pak ujë të bekuem e shtîn n~ nji shishe e e ruejnë 
deri në vjetin tjetër. !Vlbrapa dalin me bekue arat, vneshtat, ullishta~ 

dhe pemët. Ndër katunde të Kurveleshit e në Himarë kur bekojnë arat, 
u!lishtat etj. thonë, kf:!të vjershë: 

Bekoi, o Perendi, Si ullî e si mul lî. 

Si uiët në Sbën Vasi,I Si ujët në Bistricë,' 

Si fjeri në Prapanicë. 3 

Për të bekue pêm!lt marrin nji spatë, do fije baril dhe ênen me 
Ule lë bekuem. Ai qi mba spalen, kur Ehkon afër nji peme, u tl:wtë 
tjerëve: ,Do t'a pres pse nuk pjell", dhe merr me ira me spatë. Tje- 
rët me' i herë i thonë: ,Mos e p~e se do lê pjellin sivjet edo lë hamë 
pemë gjlth veren". Pvetjen e përgjegjen i përsrisin tri herë dhe man
dei e bekojnë pèmën dhT .e lldhin me fiJe bari. 

Populli besoo se krojet, naten, në nji farë kohe, buro jn ë pë'rpara
mjaltë, mandej qumështë e ne e mbram argjand lë përzim me ujë. Prao
dei të gjith ngrlhen beret qi të mund t'a përgjojnë kronin tue burue 
kso sendesh. 

Në Vranishtë thonë se krojet rrjedbin mjaltë, qumështë etj . krye 
nantë vjetsh. 

1 

Dita e verës 

E kremtja e verës bje në të parën ditë të Mare il mbas kalendari t
t~ vjetrë. Natën e verës nji grue, tue ndêjë atër votërs, qep pa fp)un 
nji xhungul ose reckë të leshtt!. Gjindt e tjerë të shpis nuk bajnë zâ. 
Mbas pak kohe grueja, qi âsht tue qepë, u hjedh nji sy. Nj i prej grave-

1 Sl1ën Vasi - fshatë afër Delvinës, ujët e të cilit âsht i mire e si i bekuem~ 
2 Bi strie!! - lum qi derdhet në liqê të Butrintit e vaditë gjith fushen' e V::.r~ 

kut te Delvinës. 

3 Prapanicë - vend afër Delvinet, mlue gjithkah m1! firi. 
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at~her~ e pvet: "Ç' po qep aty ?" Aio pa e shikjue thotë me vedi :· 
,Qepi bubat (giarpijt); ;arebi, o Perendi, fëmijt bubat i pashin e bubat 
mos i, pashin". Pvetja e përgjigja përsriten tri herë Dhe në këtë më
tÎyrë 6ân erlhe për giindt e tjerë të shpis. Mandej qep ujqit qi të mos 
h.àn'ë bagëtin, qep derrat qi mos të hanë misrin, si edhe dhelpnat qi të 
mos hanë pulat. 

Ne e mbram e merr at r< ckë të qepun, e qet jashtë e e djeg tue 
thanë këto fjalë: .Si digjet recka nga zjarri ash tu u-djegshin të ligat e 
f~m'ijês s' onë". 

Në Terbaç e në Vranisht reckën e venë në tym me gjith gjylpanë, 
kështu qi, sikur thahet ajo copë në tym, të thahen edhe gjarprijt mbi 
fokë. Në Vranisht në këtë nat~. po k1e hana në të hangun, p!aka e 
&bpis rGerr nji enë dhe e vên përmbyz. Merr mandej prej zjarrmit gaca. 
e i' shtje nën enë. Nji ndër gra të shçis e pvet: "Ç'bën aiy ?" Plaka i 
tho të: ,Zê hënlln që të mos dalë". Tjetra i a pret prap: "Po ç' ka e 
do?" Pla ka i përgjegj: • E do ma IIi, shtëpija, nierzija që t' a kenë 
rict'ihmse kundër lugatit dhe xhindëvet, pse edhe hëna ësht hazëm me 
ta". E ç'e do rr.ê?". ,E dua që edhe çdo send që të ngjyjë të marri 
bojë mirë". 

VeÇ këtyne zakoneve gjithnji at natë nana! u kthejnë gjurml:!t 
djelmve të tyne. Secila nanë merr nji fëmi dhe e çon në nji venc! ku 
ka bar. Aty fëmija vên kambën e dj2thtë dhe e ama me nji thikë i· 
pret. rreth e rreth ka rn bës dr én. At copë dt é, ose plis, e çon djali Ofr
shpi pa folun dhe e ven afër zjarrmit qi të veshket bari. Mbas pak. 
kohe aj fëmî merr nji palë gershanë e pret barin. Deri sa t'a mbarojë 
së premit përsritë shum herë këto fjalë: "Si del prej rrënjës se vjetër 
bari i njomë dhe nuk i humbë kurr tara, ashtû edhe njerzija dhe malli 
i shtëpis s' onë u shtoftë e mos u-sho!të kurr". Në vêndt ku kan marrë 
plisin qesin miell ose drorr.ca buke e i mlojnë prap me copën e dhés, 
qi prenë. Mbas disa ditësh shkojoë dhe e çilin gropën për me pa 
ç' gjurmë ka qindrue në mie Il. Po të gjêjnë miza dh.eut (thënegla) atë
herë thonë se aj fëmi âsht me fat. N' e nesre ba rit u venë kumbonët 
bagëtïvet, e djem! e varzat lidhin nder duer, në qafë e nder kambë 
gjalma të dredhuna me pêj të kuq e të bardhë, të cilët i quejnë gu- . 
duv'erè ose verore. Edhe fëmijt dalin nëpër katund tue u ra cingareve 
si në shej gëzimi për t' ardhunt të prendverës, të kësajë stine së bu
kur, qi u bje të mira të gjithve. Nanat, para se të dalin fëmljt jashtë, 
i porosisin qi të mos i gj( gjin kujt at ditë pse po t' i thrrasë ndokush 
me er'r.en e t' i përgjegjin këta, aj ka për t' u tbanë: "Më marrshi ethet 
e baharit, pleshtat, morrat e të gjilha të ligat". Edhe barit ruben mos... 
m'e i gjègje shoq ishojt, qi të rr.os j lëshojë njeni tjetrit tê ligat e verës_ 
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Nevruzi 

Nevruzi bje me 12 marc, mbas kalendarit të vjetri!. Natën e Ne--
·vruzit barit ndajnë shqerrat prej nanave të tyne e n' e nesre rrahin pë'r 
të paren herë tamblin, për me bâ tlyen e djathë. Në këtë ditë u hjekin 

·cingaret edhe bagëtive. 

Për Nevruz se eila familje therë ndo' i dash o kîj të majm qi t'a 
.hanë me t' afërmë e miq. 

Në Dukat gjindt e shpis pjekin zemren e shpnetken e dashit ose 
të kîjit e i a japin secilit ka pak me i hanger, qi të kenë gjak shum 

:-si zemra e shpnetka e dashit. 

Dielmt e varzat hjekin veroret i lyejnë me gjak tf' kijit ose të 
dashit, shkojnë nder kopshtije e i hjedhin nder dega të njoma të 
drandofilleve e të thaoave. A ta qi i hjedhin nder drandofille thonë këto 
1flalë: .Qofshim të kuq nga shëndeti si trendaftli, e f ëmbël si era e 
tij. 0 Perëndi na bân të kuq si koqen e thanës dhe të fortë si dru

<-rin e saj a. E përnjiherit u këndojnl! edbe dallendyshavet, lajmtarevet 
rtë prêndverës, këtë kangë të vogel: 

Dëllëndyshe, faqe kuqe, Sqep gjilpërë, bisht gershërë, 

Na ket gajtan të gjërë; Na e shpjerma në det, 

Bjermë buk' e shëndet. 

Ka tundarët tbonë se natën e Nevruzit u vjen ngjallja edhe pêm
·-vet dhe se këto at natë i falen lotit për të njallun të tyne. 

Prandej at ditë kurkush së pret drû, as nuk këput Iule, pse thonë 
qi edhe bimët ~ëzojnë jetën e tyne te ré. Në disa katunde të Kurve

deshit i bajnë kêtë lutje Hyut, për bimi! e bagëti: 

10 Perendi , nepna shi në vëni, 
Të bënet misri dhe shell'gu me brî. 

Dit e gushtit 

Të dymbëdhet dit!' e para të gushtit nder disa vi.>e të Labëris i 
'barasojnë me dymbi!dhet muejt e vjetit Kështu ditën e parë të gush- · 
tlt e xanë për muejin gusht, ditën e dytê për shtatuer, të tretën ditë 
pi!r tetuer, të katèrtën për ndanduer, e në këtë mënyrë njehin edhe dit 
të tjera për muejt qi vin pas. Për shëmbëli, po kje se në të parën ditë 

~shihen në qiell re e qje shi, atbotê thonë se n'at muej mati ka me 
.kenë i vrantë e kan për të ra shina; po të fryej(: erë besojnë se aj 
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muej do të kaloië rre erna ; po kje qiella e kiartë mueji atëher! do të; 
shkojë me dit të bukura, e po të bajë vapë do të kalojë me .kohë të· 
xetë . Pra si të jetë koha nd~r a :o dymbëdhetë dit e para të gushtitt 
njashtu besojnë se do të je1ë moti ndër dymbëdhet muej t e vj et it. 

Dita e vjeshtës 

Këtë ditè e kremto inë ma fo ,t katundet e Kurvelesh il, qi e mbaj -
në · ~i të paren ditë t ~ vje ti t të ri. Na tin e kremtes nji grue e shpfs, 
mbërthen ujkun ne gozhda nder ska je t' odès. Nj i tjetër gru a, kur e · 
sheh, e pyetë: ,Ç' bân atje ?" Ajo i përgjegië: , Po mbërthej ujkun M ;;: 
e tue thanë këto fjalë ngulë gozhden në dhé. E me këtë mjet besojnë 
se ujku af vjetë së ka për të muej të me u bâ dam né bagëti, pse 
ç' pre i vênd1t qi e mësyen do t' i mb lidhe t goja e së ka për të muejtë 
me e hapë. 

N' e nesret çohe o he ret, e stoli sin dyer t e shpijavet e vathë t e 
bagëtivet me dafina e dullîja. Nda vathë të dhênvet thonë këto fj alë:: 
, Sa hyn ujk u nga vrima e gjelpèrës, aq dh e e liga të hyjë kë tu brênda " . . 

Edhe në kë të ditë kqyrin të mos · u sh kojë së pari! në shpi' 
ndo ' i nieri, qi së ka kambën të mbarë. P ra ndej nder katunde të Kur
veleshit ftojnë nji natë pË rpara qi t' u bajë ka mbë nji plak qi të jetë · 
i drejtë, nji dja lë të shëndoshtë e nji vajzë puntore. Grueja së duhet 
të jetë e vejë e duhet të ketë bâ dj alë herën e parë. 1 zgiedhin këta 
tre vetë me cilsina të ndryeshme, kështu q i edhe burrat e pl cqt e asaj, 
shpije të bâhen të drejtë si plaku, djelmt të bâhen të shëndoshtë, dhe 
varzat e grat punrore. 

Ai qi u shkon heret për me u bâ kambë, merr pak bar jë njomë , 
e sidomos nji lloj bari qi quhet krisje. Kë rë bar e hiedh ndé nj i skaj t' o
dt:s dhe uron: ,U shtofshin njerz it dhe bagëtija e kësa] sh pij e po1si kr isija". 

E zoja e shpis e mbledh këtë bar, e psh!j t ;ië në nji shami dhe 
e vjerrë në krrabë të zjarrmit. Po s' i shkoj vjeti mirë e mbarë asaj fa
milje, atbotë at nieri nuk e ftojnë mâ vjetin e ardh r' shèm, pse thonë qi 
ka sporen (fa ti n e keq) për botë, e kështu kahd6 qi shkon i d]egio sut full. 

Besime mbi hanën 

' Populli beson se secili muej ka hanën e vet, se oë hanë jetojnë 
nierz, shtazë e shpênd si në planetin. e dheut, e se këjo ka pasë për
para dritë të madhe porsi dielli. Kallxohet se oder kohë të vje tra hana 
u-xû nj i herë me dielliQ e se ky i ra nji shputë aq të fortë sa 1 plasi 
njênin sy, e pran dej tash hana nuk e ka mâ drit~ n e gjallë si dielli .. 
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Kur xêhet hana e ndollê ekl ipsi katurdarët thonê se këtë e kan 
~\- 1 'l T • • ~ 

'xànë shkambijt ose lubija, ka uri 1
, lugati, kulshedra e qêjt e terbueqi, e 

· ~ ·"''· ' H l 

n~k e lanë qi të lëshcjë dritën mbi tokë. Té prishunt e ha.~ê:~ ,e !t].~~i-
nê si nji shêj fort te keq. Besojnë se do të ndollin ngjarje të kêqij~: 

. 11 1: , ' 
r!ufta të mëdha, termeqe, shina, sëmundje, zi bukr, me nji fjalë kujtoj-
në se do të prishet dynjaja, do të bahet kjameti. Atëherë hoxhët hy
pin nder minare për të këndue ezan e me iu lutë Zotit qi t' i apë prap 
dritên hanës, e populli shtien pushkë qi të tremb in lubin ose lugatin 

• 
e të lë5hojnê hanen. Ata qi së kan armë hjedhin përpjetë urra zjarr-

... ~ . ' 
rnit tê ndezuna, e fishkllojnë e vikasin, pse kujtojnë qi edhe zjarmi e 

·fis,hlcllimat dhe vigmat e friksojnë lugatin a kulshedren. Për nji ~~.ie,sê 
t~ hanës qi ndritë në kohë t' eklips it thonë se aty janë mbledhë nier

.zit e shêjtë. 

FëmiJt, qi kan prin den a ndo' i t' afermë nt! mergim e i .:ka ~ar~ë 
1malli pt:r ta , kur shohin hanën të kjartë i thonë: 

'D se: 

Hënë, hênë pelihënë, 
Mos ke parë dajon t' ër.ë? · 
E kam parë, pse s' e kam pare, 
Me një kobure të larë, 
Hipur më njê kalë të balë', 
Me zengji edhe me shalë, 
Atie tel< një plep, 
Me shumë të mira në xh ep. 

(Smokthinë) 

Hënë, hënë delihënë, 
Mos ke parë babën t' ënë, 
Se e kemi në kurbet, 

i Të na jetë me shëndet, 
Të na kthenet me kësmet , 

1 Me treqint lira në xhep. 
(Tragjas) 

E kur del hana e ré fëmi t ql lëngojnë prej malarjet, për mt i u:-
1argue elhet, i thon~: 

Hënë, hën4f.reja, 
B•Jzë pal areja 2, 

1 Në Smokthin " besojni· se e x:inë ' !1kam bijt, lubija ose kauri; në Kurve
lesh thon ë sc e xên kulshcdra, qéit c tërhnem, lugati. ! Balë quhet nji kalë ose 
dele qi ka nii shêj të bardhè në bal:ê. " P,tla1é- Çtni, pjatë. 
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U shëndet e ti gërshet, 
Ethet e mij a në det. 

Katundar~t me hanë të ré nuk venë pêrrë, pse rriten, por së lf
tlhjn kokrra; edhe kur âsht hana e plotë ose apoqi, si tbonë në Kur
velesh, nuk "mbjellin, pse bhna nuk xèo e nuk j~p fryt, nuk kijnë pê
mêt pse thaQen e nuk presin landë për ndertesa pse Jandën e b1én 
krymbi. G·ât me hanë të plotë nuk lajnë kryet qi lë mos u bin flokët, 
nuk presir. petka të reja pse u shkyhen shpejt e nuk njyejnë tesha 
pse nuk u marrin bojë mirë. 1 venê pêm~t e e hjedhin farën vetëm 
kur hana fillon m' u-hangër ose m' u·cenosë, e hanët mâ të mira për 
të mbjellunt janë a!o të shta1orit e të tetorit dhe hana e janarit ose 
e frorit. Landën e presin në hanë të mojit, kur këjo nisë të h~het, pse 
kështu krymbi s' e bren e landa thonë âsht e fortë e rrnon shum. · 

Kaq besim të plotë kan për hanën sa qi kur bân me shëndet së 
parit nji pemë ose nJi gjellë thotë: "Hëna brënda hëna jashtë, qoftë 
plot a sido ësht, mua zêmëra m'a dashtë". Këto fjalë thohen edhe kur 
ndokush piqet së parit me ndo' i mik a të dashtun. 

Në Smokthinë kujtojnfi se hana âsht nji grue e shê jtë. Prandej 
ditën e bane nuk prekin punë me dorë, pse po punuen besojnë se do 
t' u ndollin r.do' i gjâ e keqe e se në jetën tjet~r do t' i mundojë z.jarr
ml i xhehnemit. Plakat diftojnë se natën u du~et n' ander hana si grue 
'e u kallxon të giitha të këqijat qi do t' u çojë atynve qi nuk festuen 
ditën e saj. 

Kur hana lëshon nji rreth të madh për qark vehtës, atëherë thonë 
se do të prish et mo ti e do tè bi n shi. 

Syni i keq 

Në Kurvelesh ata qi kan syn e keq i quejnë vërdhomë Nder vise 
të Laberis për t' u ruejtë prej syoit të keq e për me e prish~. kanë 
këta zakone: Kur ndo 'i katundar shkon a takon nfi bagëti :ë ndonji 
shoqit, ose n' arë, duhet t' i thonë të zot: .Mashallah, mos të marrçin 
sysh". Tjetri do t' i p€rgjig!et: "Të falemi nderit, syt të lumçin" por 
përnjiheri tbotë edhe me ved1: ,Ç' sheh këtu, këtu e laç, e ç'ké në ze
mër, me vebte e paç dhe e manç, dhe sa të jesh gjallë nga ajo paç 
ië mirë". 

Nji nieri qi e di vehten se ka sy të keq, po të has i në ndo 'i 
fëmî të kandshëm, qi të mos marrë mësysh, e psh tyen në bali , e po 
kje kafshë e bukur, si mushkë, kalë, lopë etj. do të thonë: "Mashallah 
mos marrtë sysh", e do të fërkojë syt me dorë. Kundër synit të keq 

·:çobajt përdorin edhe kttë mjet: Kur shohin ndo 'i nieri, qi ka syn e 
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keq, se i afrohet bag~tis së tij, aj i thotë si tue qesht: : , Mos më ha, 
me sy dhent, more she)tan". 

Në Vranishtë i siellin me ' i herë krahët e, tue i bâ paçet œe p~
llambë të dorës, i thonë nen zâ tri herë : ,Xh u, x hu të p laçi o syt, ç'pé
kt!tu, këtu e laç•. Kundër synit të keq përdor in edhe kë ta mjete : Fë
mijve u venë në qaf~ ose ndër jelek sumbulla arg jand i, pak dru piksi
(bush i) e ndo ' i lhelb hudre. Në Sm okthinë u venë nê qafë edhe nji· 
gozhdë të shtypun p rej gurit të mullin it. 

Po k je fëmija i vetëm e për d ish ir, e Ianë pa u·la e me petka të 
kqija , e ku r e lajnë i xt jnë b31li n me bl ozën e fui eres. Në Tert.aç fë~ 
mij ve u venë edhe k ryqa qi të mos të psojnë gjâ prej synit të keq. 

Kua lve, e sidomos mushkave kërraçe, qi jan ë të bukura, u ve n~ 

në bali nji dhamb d errit të s tolisun me rruza, dru prej lobolje ose nji> 
copë lëkurë uj ku. Drithn ave kur janë të rrd ra u venë gur lë lyem n.e 
gëlq ere ose ndo 'i surrat qi e bajnë we nji drù të pshtjellun me zhe!e ~ 
Nder pe më vênë brina kaut e rrashta kafshhh. 

Kur sëmuhet ndo 'i fëmi os e bagë i , atèherë besojnë se ndokush 

1 i ka hangër me iy. Për me e gjetë nierin, q i ka pasë syn e keq, ve-. 
projnë në ketë mënyTë: 

Marrin nji enë me ujë e mbrendë hjedhin gaca zjarmi. Për çdo. 
gacë qi qesin n' ujë, xanë në go jë erne in e nii nit: rit q i ka pa n' a to
dit fërnin ose bagëfin. Po kje se ndo 'i gacë bje në fund t' enës atbolë 
rnarrin vesht se aj nieri qi përmendnë ka pa s~ sy 1 e kt q. 

Q~ t' i shkojë sërnundia fën ·is, we at ujë t' enës i njomin flokët , .. 
duert e kambët të ligut, tue i thanë tri herë: "Si. shkon uji, shkoftë e 
liga e joie". Mandej ujët qi jet n' enë i a hjedhin nj 1 qer.it. Po lë

shkundet qeni, thonë se i sëmueti shëndoshet. Ndi r disa katunde i ap in 
të sëmuetit edhe pak ksi UJi me e pi 

Në Vranishtë me ujët e enës rnarrin edhe tn kokrra krypë e tri. 
fjesa shqopet1 dhe i a shkojnë fi'mis së sëmuetë ç'prej !<rés e deri te 
kambët. Krypën mandej e hjedhin në zjarrm e thonë tri herë: , Si di 
gjet kripa, u 1djegët syri i keq". Fjesët i qesin në nji rrugë ku kalon 
bagëtiia, dhe ujin e derdhin nli korita të qêjvet ose të pulavet 

Disa venë mandej oroe se ku shklet kamba e dja thtë e atij nie1 it 
qi e ka hangër me sy, e i marrin n'at vend pak dhé. Mund t'i man in 
edhe ndo 'i fije lesh ose reckë prej petkash. Dhén e dërmojnë e fijen 
e leshit ose reckën e djegin dhe e bajnë shkrum, e këta rnandej i 
hjedhin r.' ujë t' enës e i a japin të sëmuetit me e pi. Mâ mirë âsht
me marrë pshtymën e tij. Kur nuk gjindet me anë të gacave aj qi e 
ka h ang~r me s)\ atëhe rë të ligut i marrin nji shêj prej petkut tê tij e 
i a çojnë hoxhës, ose d isa plakave qi dio t' yshtin . Këto plaka qi qu
hen yshtëse , e yshtin nishan (shê jin) me hitb a, me fije fshese e me 
pak krypë, tu e than ë d isa fjalë a rab ishte. 
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Po qe bagëti marrin prej secilës dde pak Jesh e i a çojoë ysh..: 
H!ses: Si t'yshtet leshi, e i zoti e merr prap, e d jeg dhe s~krumin e pêrzin 
me k;ypë qi t' a hane bagëtija. 

Q y q j a 

Për qyqen tregojnë se ndër kohë të lashta ka kenë vajzë e ka 
pasë dy vllazën bad. Vllaut të madh i thoshin Qurku. e të voglit Ku
ku. Këta kishin mbetë pa prind e jetoshin me nji kopé dhên. 

Në nji ditë vere H! dy vllazr.it qi kishin dalë në mal me bagëti, 
mblodhën dhënt në mrizë për me i qethl'. Mbassi qethën pjesën rn~ 
të . mad he, voitën e u ulën nën hije të njiJ peine p~r m' u shlodhë. 
Mjesa ishin lue pushue odin afër mrizës një blt:grim dashi. Vllau i 
madh tue kujtue se âsht largue ndo 'i berr prej grigjës, i tha Kuku t 
qi të shkojë e t'a marri. Kuku vajti me të shpejtë, kërkoj andej ë 
këndej, por së pa gjâ, e kështu ktheu me i kal!xue të vllau t se sê 
kish asnji berr aty pari. Mb' at ças dashi blegr6i prap. Qurku i foli 
aH!herë ashpër të vllaut të vogël edhe e qortoj. Ky me arsye i shkoj 
kundra. Tue u shtye ndër fjalë, vllau i madh u zemrue e, n' at pezëm, 
kapi gërshanën e theri të vllân e e shtrini dekun për lokë. Mandej u
çue e vojt t'a marri vetë dashin. por së giet gjâ pse berri, qi blegro
te, së kish kênë tjetër veç se shejtani, qi ishte shtî si dash për me . u 
futë grindjen të dy vllazënve e me i shtye qi të vriten shoq me shoq. 

Qurku ndjeu atbotë nji të breme zemre për vllân qi mbyti e, 
tue pa trupin e Kukut të shkretë sh!rî për tokë, s' e desht mâ të gja
ll~t . rrori gërshan€n e theri edhe vedin. 

Ket~ ndolli të thekshme e ndinë të gjith barit e malit e të shtan
gurrn. u-mblodhën. vojtën në vendin ku gJindeshin kufomat f të dy 
vllé!zënve . C' lf'n nji gropë e i futën mshehtas, pse kishin frigë qi të 
mos u ngarkohej faji atynve. 

Në katund të tyne nuk u-muer gjâ vesht. 
Mbas dy a tri .ditsh e zeza motër qi rrite në shpi, bâ merak për 

tt> vllaznit, duel në mal për m' u-pa me ta. Kur mbrrijti në mal shkoj 
aty ku gjindej stani e mbrezha e dhenve. Mbassi afër stanit së pa 
kënd, thirri disa herë me emën të vllan e vogt>!. Kukun, qi e donte 
mâ fort, por nuk i gjegji asnji zâ. Tue u-endë élty pari, vrejti në nji 
vend do gjak, por nuk bzajti, pse ' kujtoj qi âsht gjak berri. Kur i u..; 

· afrue stanit pa se qêjt kishin cof~. dhënt ishin bâ cirikoka e vishin 
rrotull, dera ish çilun e Jeshtë è deleve bâ grumbull në nji vend. Të 
gjitha këto shêje të k~qija i banë me dijtë' se diçka u kish ndollun tè' 
vllazënve. Nisi të kjajë e t' ulërinë, e prej idhnimit u bâ si e man~ 
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d· 
M,prj leshin e e hodhl nê nji vi uji, qi rrjedhte aty afër. Qysh atëhet~ 
thohet se u- bâ myshnja të cilën e shohim -~phe sot nepër ujna. I k~r.

koj gjilh kahë të vllaznit, por nuk i giet. Atbotê e zeza motër me duer 
kahë qi ella i u-Jut Zotit tue i thanë: 

'· 
Bëm, o Zot, siç dëshëroj, 
Zog të zi t~ fluturoj, 
Mal në mal që të qendroj, 
Kukun, Qurkun të kërkoj. 

. N' at ças Zoti e shn~rroj në shpend, në qyqe, dhe e veshi me 
pupla nê njyrë të hinit, pse njashtu i ishin bâ petkat e bardha prej 
lotve i~ shumta qi kish derdhë. Nii kal2 qi ki sb u bâ sb pend mâ ,· i 
madh se qyqja, me pu pla në njyrë H~ zezë e të bardhë, e muer emnin 
kali i qyqes. Kali i qyqes e ban qyqen më shpinë kur ka udhë të 
gjatë, pse thonë qi qyqja Jodhet shpejt. 

Ndër katunde të Kurveleshit, kur vjen qyqja në prendver~ f~mijt · 
shohJn mâ parë ka lin e sajë e i thonë: 

Kali i qyqes, del përpara qyqes, 
Me rrush e me kumbulla, 
Plot gjirin me sumbulla. 

Qyqja vien në muej të prillit e vajton breg në breg . e nepër. pe-· 
më té vllaznit e vet tue thirrë: Kuku, Qurku. Katundarët besojnë se e 
pushon vajin po t' i këndohet këjo kangë: 

;, 

Qyqe, qyqe, monoqyqe, 
Ç' i bëre deshtë me byqe, 
Vëllezrit ku i ké, 
Që t' i therën mu si qé, 
Mu si qé e mu si lopë; 
T' i vervitën në një gropë. 

Ata qi dishrojnë me dijtë se sa vjet mund U! rrnojnë fr thonl! 
qyqes: 

Qyqe, o e zez:a qyqe, 
Dëftomë, të të dettoj; 
Unë ~a vjet do të rroj. 

.. 
Ohe qyqja nisë të vajtojë, e sa her~ qi ~ë , xân~ në goj(!' emnat e t~ 

vllazëHvet, aq vjet thohet do të iet<;>i~ ?i qi e pve.të.. " ' " .... 
. ~- Fëmijt e ka.turdarët , e k,an për. gjâ të mad~e . me end,i ,,'Që : P.,I:~ç, 

qverë l:Jeret në , ~ëngjez qyqep , tu~ kën4~e s~ . ~a~it; : P~e.~ ~ës~t~ '~~~~ 
~~ _e mundin gyq_\n, nt:k : Pritojn}~ .m ' u-çue, shpeit .. preJ gju:mï~ •. . }JU~hi 
xânë verës ethet e u. slilkon. ed.he vjel•l mba~ë. PoF kur ra ndijne za-
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nin e qyqes duhd të kenë hangër e të jenë të lam e të ndrruem; 
prandej nanat i çojnë herët fëmijt, pse po t' i xanë qyqia · fjetë e pa 
ngran~. èltëherë thonë se do të kenë gjumë dhe ethe gjith verën. Ft!.:. 
mijt kur e ndijnë së parit kangën e qyqes marrin nji gur, e vênê mbi 
krye e thonë: ,Qyqe, koka ime gur e koka jote qull". Bajnë kështu 
qi të jenë të fortë si guri e të mos ndijnë dhimë kreje e trupi. 

Barit at ditë marrin tre gur pa folun e i a venë dymekut, pse 
thonë qi qet mâ shumë tlyen qumështi i rrahun kur të ketë ksi gursh. 

Nanat kur idhnohen me iëmijt e tyne pse nuk i ndigjojnë, u 
thonë: .Mos e ndigjoshi qyqw mot kur të këndojë•. 

Në Tragjas beja mâ e mad he e grave! âsht: • U bëfsha qyqe !". 
Po të këndojë qyqja mbi ndo 'i shp1, thonë se âsht mirë, pse 

.lutet Zoti t qi t'a ruejë at konak prej të këqijavet. 

Korbi 

Për korbin kallxoj<Jë ketë përrallë Nji herë Zoti i dha korbit do 
·fiie bari e i tha: ,Na ketë bar e jep-jà nierit t'a hajë, qi kështù kur 
të plaket te mu nd të ndrrojë lëkurën e të bâhet prap i ri•. Për fat të 
keq korbi n-ndal afer nji lumi qi të pijë ujë, e aty hasi në rrap1n e 
në gjarpnio, të cilët e rrejtën e i muerën bar in. E prandej thohet se 
rrapi e gjarpni kur plaken e stiveshin lëkurën e venë lëkurë të ré. 

Zoti për ketë gabim e mallkoj korbin tue i thanë: , Të dalshin 
trP vrima në grykë e rn os pish ujë veç se tri dit në gusht". E populli 
beson se korbi ka tri vrima në grykë të clat i mbyllen vetëm në muej 
të gushtit, ndër ato tri dit qi don me pi ujë. 

Kur korbi këndon mbi ndo 'i shpi thonë se ndiell ndo 'i dekë; 
· prandej grât kur e ndijnë tue bâ kra, kra, dalin e i thonë: .Haogërsh 
vehten . vehten , Haxhiken e Meten". 

Ariu ose harusba 

Ariu tregojnë se ka .kenë nieri, por pse preku për të keq nt! 
· nder të grues së nunit 1ë vet, Zoti e mallkoj e për dnim të këtij faji e 
shndrroj n' ari. 

Kat~ndarët thonë se po të hasish n' ari, qi :ë ruejsh vehten e tê 
mos tl! msyejnë, duhet me i thanë këto fjalë: ,0 ari, o ari, mos më 
ha se jam nieri, kështu ke qen' edhe W. 

Shortime mbi shtasë tjera 
.~. ( 1 .• 

Kur këndon pula si gjel thonë se do të desin i zoti i shpis e 

. ' Nê Tragjas diftojnë se Zoti i tlla: Të dalshin shtat!! vrîma në grykl! e-
• mos pisb-·Ûj~ veç se 'nji 'fierë ' nê. mot. ·' J ·t~ ,_ 1 - ·' , , 
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do të sundojë grueja. E marrin at!!herë at pulë e i a presin kryet me 
spatë në prak të derës. Ndollë ndo 'i he1 ë qi nji pulè hynë n' odë e 
shkundet. Këta shenjon qi pula pruni n'at shpi kësmetin me vehte, 
ose qi do të hyjë mal!, e për ket punë gézohen shum. Po të shtrihet 
pula r ë diell e të shkrryhet ntpër tokë, katundarët btsojnë se do ti: 
sëmuhet ndonji i asa]~ familje. Kur pulès i del përjashta krahit nj1 

per:dë, thonë se do t' u vijë ndon)i mik i mirë, dhe kur rri në njenën 
kambë, kujto jnë se do të prishet moti e do të bin shi ose borë. 

Po të këndojë bufi a kukuvaca (kukumjacja) mbi ndo 'i shpf, do 
ië desë ndokush n' at familje. Kur këndon bufi në mot të keq n' an ë 
t~ veriut, del koha e mirë; po të këndojt> në mot të bukur n' anë tè 
jugut, atëherë koha prishet. Prishet koha edhe kur ndihen fllanxat tut· 
këndue e kur lëpihet mica. 

Kur këndon laraska mbi pullaz vjen lajm i mirë; po të këndoji. 
sJrra vjen lajm i keq. Cirikokat po të shihen tue fluturue varg e varg 
s henjojnë se do të mblidhen ushtarë. Mac a kur teshet ndiell mort, 
-prandej e gjuejnë me gur a me drû e i thonë: ,Kokën t'ande han· 
gërsh, jarabi t' ënden". 

Nji berr :JO të rrin në bisht si qên e therin, pse e kan për shêj 
1ë keq. Po të dahen bagëtija pjesë pjesë thonë se do të humbin; kur 
vriten desht njêni me tjetrin atëherë bagëtija do të psojë ndo 'i dam. 

Në mot të keq, kur veton e bumullon, katundarët nuk e Jane 
qênin n'odë, pse aty mund te shkrepi rrfeja. Kur shtrihet qêni n' odt
thonë se lëshon ethet. Edhe qenin kur hungron e vrasin, ps(; 
I1diell dekë. 

Po t' i dalë nji udhëtari lepuri përpara e t'i presë udhën, aj kthe 
bet, pse dron se do t' i shkojë udha mbrapshtë. 

Miza e ~ali! pb t' i afrohet ndokuej i sjell kësmet, ose ndo 'l 
dhanti. 

Gjarpni"l ose bollën e shpis katundarët e quejnë vitore e nuk t 

ngasin pse e mbajnë si fati e roja e familjes. Vitoria e shpis mund tè 
jeŒ edhe uuselala. Në Smokthinë kur ndonji sheh ndo 'i nuselalë i 
thotë: "Qofsh e lat' e lyerl" Kur shohin ndo 'i gjarpën nepër mure e 
vrasin, pse besojnë se do të desë ndonji i afërmë i shpis. 

Në muejin e dhetorit në Smokthinë besojnë se nepër mure të 
shpijavet vjen natë për natë nji farë shtase e ftyrëzueme qi e quein ë 
karakanxhol. Prej si ruhen fort e nuk flêjnë afër murevet pse thonë 
se i mbyt natën në gjumë. Për me e largue ketë shtasë prej shpiie 
djegin p~r natë nji copë brî dashi, e lanë në votëra gjith muejin e 

1 Karakanxhua nuk âsht shtasë e vertetli!, por e ftyri!zueme nê trajtê shta-
set, porsi ftyrezojne shtrigat, xhindet, drangojl etj. ··· · ' 
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<:1 hetorit nji potkue. Enët në të eilat hanë e pin ujë i mbajnë të rn lue·· 
me gjith at muej, pse ndodhë qi u pshtyen karakanxhua mbrendë e u 
ngiet nii lëngatë të keqe. 

Supersticjone të ndryshme 

Kur fëmijt mbainë kryet në njenë an~ thonë se u des e ama, e 
kur bio përmbys u des i ati. Grat kur i shohin u bërtasin e u thonë: 
,Hangërshi vehten e nakar në nieri mes paçi•. Edhe po të hân bukë 
,, të bio me fjdë fëcniJt, para se të zotërojë (të perëndojë) dielli, âsht 
keq pse u desin prindët Po të tund in fëmijt krrabën e zjarmit eofë 
hagëtija. Pa pjellë bagëti;a së qitet drO shqope në zjarm, pse për
ndrysheJ shtijnë. 

Në Kurvelesh kur e shtinë së parit bagëtin në stan vên në nji 
skaj të s tanit oji spatë e oji de~r;ë thane, qi të bâhet bagëtija e fortë 
s1 spata e të shumohet si kokrrat e thanës. 

Kur hiqet futer ]a prej zjarmit vehen oroe shkëndijat qi dalin prej 
ft!Ud!t; po u-futën shkëndijat në futere minen të holla, po dueiën jashtë 
1 pen të ho lia. 

Kur tundd kra :nastari hihet borxtJ . 
Kur han dora e rrmakët mirren të holla; kur han dora e djathtë 

ipen të holla. 
Po të kruhet kamba, ose të digiet në njenë aoë eingarja, do të 

jeshë për udhë. 
Po të han fyjza e dJathtë e hundës do të hâsh mish; po të han 

e rrmak ta do të keshë idhnim. 
Kur të ha buza do të piqesh me ndo 'i nie ri të dashun. 
Po t' i k :hehet ndo '1 të martuemit njena këpucë p~rmbys besojnë 

s~ i des grueja. Kur tingllon veshi des versniku d. m. th. shoku qi ka 
lé nè nji ditë, kudo qi të gjindet, afër ose Jarg; kur veshi kuqet e 
dhemb besojnë se ndokush i përmend e atëherë thonë: "Kush më 
mban për mirë, mirë gjettë, kush më mban për keq, keq gjetté". Edhe 
kur e merr ndokênd lemca thonë se e xên dikush në goJê. Atbotë aj 
rnerr e emnon njerzit për të eilët i shkon mendia se flasin për tê e 
mbi at emën qi të pushoj lêmea thotë: ~Në më zënç në gojë për të 
mtrë, Zoti të bëftë edhe mê mirë; në më zënç për të keq, Zoti të bëfW 
mê keq". 

Shamata nê shpi ndiell dekë si edhe trentë e shpis kur kërsasin. 
Ne e prende e ne e mane grat e Labëris nuk lajnë petka, as 

nuk qepin, as nuk tjerrin lesh, pse ë kan për gjynah. As burrat ne e 
,marte nuk bajnë udhë, pse âsh t ditë e ligë . 

. E prendja thonë se âsht grue e shêjtë e eila kujdeset tê pshtojë 
grat prej ferrit e prandej po të bajnë at ditë ndo '1 punë thonë se do 
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·t' u ndodhë ndo 'i rrezik. Për të martën thonë se ka nji orë të ligë në 
;të cilën nji profiti i hup i nji send. Prof1ti at orë e mallkoj, por mbassi 
nuk dihet se eila orë âsht atë 1erë mbajnë ·gjith ditën. 

1\ur ndo 'i i shpis niset për nji udhëtim at ditë gratë deri në 
mjesditë nuk e pshijnë shpin, pse thonë qi pshesa pshin edhe atë qi 
u-nis. P(aodej kur namin ndokênd i thor~ë: ,U fshifshi nga faqja e 
·-dheut" . KOLË KAMSI 

BIBLIOGRAFÎ 
Statistika e ShëndetësÏs, për vjetin 1927. 
Të them1 shëndetl ka një rëndësi kryesore, për një komb, dhe që 

·detyra e parë e një Shteti, e një q~verije eshtë kujdesi i shëndetësisë, 
do tl'l jet(! nJë send b.wal, kaqë çështJa është dhe duhet të Jet e njo
hurë prej të gjithëve. 

Po, nukë mundim të ndalojmë vetëhenë së bëri kurdoherë fJalë 
mbi njê pikë tjatrë: Detyra JOnë, e çdo Shqipëtari të çelim sytë dhe 
ë shohi.n rrez.il<un në te c,Jin g]endemJ, nga shkaku se popullsi e vën
dit :ëiië është tort e ralle, s.: Sh-!lpëri]a ë,;htë g1ysm e z.brazurë. Të jo 
dot nëntë qint mijë blnorët e Shqipërtse form0jnë sot njé pakësim në 
i. baràsofshim me numurin e frymavet që mbanin këta vise në fillesë 
:ë jetës sëoë 1ndependente. Luftatë, shkretimetë, epidemitë, mizera bëjnë 
që, pas pê;ëmbëJhjetë vjetsh, pJpullsiia, në vënt të shtohetë, gjendet e 
pakësuarë, bashkë me té edht! fuqija e komb1t, e vitaliteti i tij, zotësija 
për kundrëqëndrim, gjendet i dobësuarë. 

N1ë komb, si edhe njeriu privat, ka detyrë të rruajë jeli~n e tij, 
të luftojë kundrë vdekjesë. Ohe, sa kohë që S1qipërija jonë të jetë 
gjysm' e zbraz.urë, nukë mu:lt të je mi në sig uri: Në mos nuk' e mbush
çtm vëndin t' ënë me Shqtpëtarë, do të kenë të drejtë të vijn' e ta mbu
snin të tjer~t. kombetë dhe oopujt që shtohenë, që kanë gjellim mê të 
math e mê të 'ortë se ne. N ë mos e pasurofshi 11 këtë vënt me njerës 
dhe me prosperitetin që siell puaa e njerësvet, le të jemi sigur se të 
tjerët. fqinjët, nukë do ta na lenë të mb3jmë shkretë, ashtu si e kemi 
sot. Të ku jto jmë se, mi~i mê i fortë oêr të shtuarë popullsinë, është 
shëndetësija, higjiena, mjekimet, lufta kundrë smundjevet. 

Statistika që kemi tani në dorë është nië veglë për t' u-mejtuarë, 
për të medituarë mbi nevoiat . rrez.iket dhë detyrat e gjithëve neve. Do 
të donim ta ketë kë()duuë çdokush , dhe ta ketë studiuarë, me gjy
kim dhe dasburi. 

Le të shënojmë që në krye një vërejtje ga~more: numuri total i 
mjekvet sot në Shqipëri arrin 102, një shtesë mjekësh mbi numur1n 

-e motit t~ shkuarë (f. 64-66). Po akoma një sasf e pamjaftë p!!r vën
·din ·t' ·ënë, ku (f. 63) th-ùhetê se ·në prefekturë të Kosovësë nuk' ka'! mjek, 

. ' ' :-<; d lV~-:·• ! J" !, 
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me. që askush nukë desh të ._ vejë,_ aqë sa tani u-bë n1e ligi për të dër· 
guarê . me pahir nië mjek blshkije! Mjerisht edhe për bashkit e tjera
agientët e shëndetësisë nukë janë të mjaftë. n~k' auijnë për të kryer.ë 
detyrën, s.e (faqe 4) tër ay mjek është edhe i ng"arkuarë me u-marrun 
me higjienën publike, edhe .me çështjen e ushtërisë, edhe .me çdo fa.r,ë · 
breng · të drejt~~ë, këshni që, shpesh herë, ndodhetë dy ose tri ditë_ 
me radhë, lark q~ndrJ!së. 

Shq •përija ka pra nevojë për mjekë. · 
M~ gjithë këté, atâ q~ jan' në shërblm të bashkivet dile të ShM-· 

detësisë, kanë rrëfycrë një aktivitet të math: )\ë të pêsë spitalët dhe te 
tri d;spenseritë që ka sot vën~i yn (dhe ky n)lmur duhei t.ë dihetë se 
ësh\ë fort i pamja~tl') jan' operuar.ë 585 veta dhe mjekuarë 4362, kur se 
në ambylancat e ndryshme, dhe gjith në mot mot e stprë, janë mje
kuarë 72,242 veta. 

S'ka dyshim se këtu mu nt të bëhetë shumë shërbim i math në
u-bëftë kujdes prej njerëzvet bamirës të shpien në s_pital dhe amby
lancë të sëmurët dhe të dobëtit që takojnë mb' udhë; këtë detyrë unë 
do t' u a jepnja . disa bojskautvet, agjentvet të bashkisë, ose dhe çdo . 
personi me dh~tnpshuri dhe mëshirë në zemrë, sidomos -ditët e pazarit 
që mësht.1llenë kaqë katundarë në qytet. Edhe autori i statistikësë që 
kemi para syvet, thotë (f. 7) me shumë të drejtë: .Kujdesi i bashkivet 
mbi këté .pike (shëndetësi) âsht tu u-paksuemum, për arsye se, kët6 , 
zyrra, rn~ sa koos1atojmë, e shoftn për vehten e lyre detyrè mê të pre
ferushme me u· marrë me zbukurime dhe reklama tue lanë rn bas dore 
shëndetin e popullit qi ku]to]rnë se asht e para dhe n:â e randësishmja. 
punë për tâ. 

· Statistika na jep pastaj sh1fra mbi aktivitetin e institut€vet të ndry-.. 
ihmë shendetësorè, spttale dhe dispenser itë, ambylancat. Do të zëmê 
ngoje: Në institutin antlrabtk (kundrë të1 b•mit) nè Durrës, janë mje
kuarë, në mot-mo t, 73 të kafshuarë. Prapë në nië mot, Drefto ri e Për 
gjithëshme e Shëndetesisë ka përndarë 193 kilogram dhe 250 gram 
qinino, për të luftuarë malanen. 'Jëngate mjerisht kaq' e përbapurë të --
Shqipëri. · 

Eshtë vërtet se burimet zyrtarë nuk' e rrëfejnë gjendjenë shëndetë--· 
sore aqë të zezë. Po , ne që shkrojmë kë16 radh ~. në d(lsh!rën ljë ke-
mi ta shohim të fcrtë fizikisht dhe mora.lisht popullin t''ënë e ·shohim · 
këlé .• gjendje fort kritike, fort të zezfl. Disa prej raportevet t& mjekvet· 
të bashki·vet. për prefekturë dhe · nënprdekturatë, na japin do shënime · 
që meritojnl! gjithë vërejtjenë ténë: - .. 

,Tuberkuloza haset pÙ_gjlthësisht ·e shkaktuem prej moshav'et U! 
·n:]omë "të gravet prej -'të cilavèt, masandej, · nga rttbskujdesja në · regu
llat e higjienësë përhapett! dhe në fami11en dhe ···në i fisin"~ ·(Ourrês; f. 
26), do-me·thënë zakoni i-·Shqipëtarit që e shet ÇtiPën sa pa u·ritur~· 
mirë·,' shkak't6n vdekje; '; de;gj-entrim! mizefê;:.k-ôriibtaré'/ ·f;_, '11. -:·.•;,u t' '·' 
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• Tuberkuloza pêrgiithësisht asht pulmonere, dhe mâ shumë âsr. t 
në femna, dhe kjo rrjedh se femênat, sidomos në katunde, kanë mun
àime mê të mbëdha ohe burrat nuk' i japin aqë rëndësi grues kur SÈ'

muret". (Shijak; faqe 29). 
- Mjeku i Shkodfësë (f. 45) na dëften se malaria êshtë shtuarë te -' 

prë këta vile të fundit, në qytet; pastaj shton: "Sa për tuberkulos, shka
qet kryesor janë: vorfnija, pa higjienija e jeteses, alkolisma, përdorimi
i teshave të vjetra, dhe parandësija qi i nepet kësai smundjeje, tue pas 
si princip exhelin ose fatin•. 

Doktori i Gjin~kastrësë, né dëshirën e tij të sbpresojë një pt r
mirësim (f. 52) thotë: .Gratë myslimane, të eilat vuajo ë tepër Pga k.io 
smundje (tuberkulozë), po e hedhin posh!ë rrojtjenë e paré, mbyllur 
natë e ditë në shtëpira antihigjienike, dhe përpiqen të imitojnë shoqt l 
e tyre të qyteteruara". 

A ta besojmë? 
1 

Në mas nga raportet po të pakën nga obsetvatat e ndryshme dhe 
të sigurta e dijmë që shëndetësija në asnjë prefekturë s' eshtë në shkallë 
që të na inspirojë qetësi dhe rnoskujdesje. Vett:m nënprefektura e Po
gradecit duketë mê fatbardhe në këté pikëpamje. Bdhe uga raporti 
nxjerim këtë copë (f. 41) jo pa kripë: 

"Nuskat e hoxhallarëvet janë në çdo shtëpi, dhe për çdo rob nga 
dy dhe tri, të varura në qafë. DhJami 1 patës, i derrit dhe i ljepurn 
janë për popullin barn at mâ të çmushme për çdo plage. Hoxha i jon ë, 
prej katundit Remenj, asht i famë~hm për zotësinë n bi xhindët, dhe 
fama e tij ka kapërxyl!rë kufinin e prefekturf:s së Korçësë, dhe njihet~· 
mirë prej Elbasanit deri në Vlorë". 

Kio statistikë, si edhe çdo Jibrë aë i përket shëndetësis' së Shqipë
risë, duhet të jetë kE'nduarë prej çdo Shqipëtari i zoti të mejtohelè: 
V.~nd i ynë gjendetë në rrezik nga mungesa e popullsisë. Atâ që vdesa: 
më duket jan~ mê të shumë se ata që lindinë. Disa kohë e këtej edb~ 
martesa:të janë mê të ralla: ta ni në qytetet takoj më sbumë bu rra të rin j, 
të pa martuar~. Kurbeti akoma s' ëshlë prerë; me gjithë që Amerika e 
Veriut nukë pranon imigrantë, ajo e jugësë, Australija, Tyrqija. Greqija 
po na thëthijnë njerzinë ténë. Kurbeti llshtë dhe ~hkak i një tok mar
tesave të rema. · mê të cfi!mshme se nga beqarllëku, duke lëoë burr in 
me gruanë me vite të ndarë njërin prei tjatrit. 

Mbi këtâ shkake direkte sht6ni tani edhe shkakun e math indirekt, 
po mbase mê i rrezikshirn p~r · popullsinë t' ënë: mungesa e ushqimit. 
Do të donim që mjekët e bashkisë 1ë na jipnin ca detaje mbi natyrën 
e landavet ushqimore që p~rdor çdo krahint!, të behetë një stlldim rnbi 
shëndetësinë dhe rnënyrën e ushqimit, H! kupëtojmë ku po vete ky
kombi ynë, fushatë që hanë buk rnis~ri dhe presh e vai. malësorët qf' 
s' dijnë veç se kollorno.q e . sbëllirë. 

SHTYPUR2 N~ SHTYP2SHKRONJ!T 0MBROTH2SIJA* KRJSTO P. L\lARASt- TIRANt 





------------ -----, 
' 1, 
, Nê li~raril Lumo Skendo, pq_s çdo libre së re, literare, po

j htike, shkollare, do tt! gjeni edhe gjithë farësh lëndë zyre dhe 

, J· .shkolle, kale.m, kartë. myreqep., tefterë: . \ 

Veçan kemi një seksion me termometro, ·barometro, kurvi-

metro, podometro, pusulla, brisqe xhepi, stilo (Waterrnan, Bayard ... ) . 
katem plumbi (Ev_ershap, jif...). 

Shi!nojmiS kiStu 1ibra tiS ra : 
Lekë 

Viaggeri in Morea, a Constantlnop'oli ed ln Alba -
. nia, 4 vol.; Pouqueville 120 

Voyage deus la Grèce, 6 vol.; · , ' 335 
Memoires sur la Grèce et l' Albanie; Ibrahim 
· Manzour Effendi 160 

Questioni del Giorno; Tittoni · · • • • · • • · • • · • · • · • · 17 
La Peninsule balkanique; Léon Lam ouche·· .. ·· 18 
La crise macedonienne; Maurice Gandoife • • · · • • 15 
L' Europe et l' empire ottoman; René Pinon·· • • 32 
L' Europe et la jeune Turquie; Id·····.······ 32 
L' Oriéi'Jf Mediterranéen; Du bosco·· • • • • • • • • • • 12 
La question d'Orient; Geblesco ... · • • · • • • • • • : 15 
Riflessi e visioni della grande guerra in Albanla; 

Guido Corni .. • • • • • • • · • • · • 34 · 
_... Për postê do shtuarê 2Q 0/0 në, këta çmime. 

· KaJendàri Kombiar 1928 
t 

Dolli nga shtypi. Mban njê _tok artlkuj relatif me Shqip~· 
rinê, këngi! popullore që 'u përkasin ngjarjevet historike. 

Shitetê ne Librarija Lumo Skendo. 

Çmimi: 1 frangë 20 qindarka për në Tirane 
l , 50 • tekd6 gjetkë. 
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