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Revistës BUZUKU, Ulqin Ju përgëzojmë për punën e mirë 
Ndër revistat e preferueme të Tuejën dhe ju urojmë sukses!
Shoqnisë Shqiptare Katolike të Njëherit, Ju falënderojmë, që na 
Melbournit asht edhe revista e Juaj kujtoni tue na dërgue revistën Tuej, e 
BUZUKU. Edhe pse këtu vijnë pak cila tregon se edhe pse jemi larg, 
numra, revista qarkullon dorë- jemi shumë pranë Jush ndër gëzime 
n'dorë e shtëpi-n'shtëpi, mbasi e në ditë të vështira!
shqiptarët në fletët e saja gjejnë Pranoni përshëndetjet e të gjithë 
kënaqësi të madhe. Aty lexojmë Shqiptarëve të Australisë, që presim 
mjaft gjana që për ne janë të me padurim numrat e rinj të revistës 
panjohtuna ose të harrueme. BUZUKU.
Përshkrimet historike, ngjarjet e    Melbourne, 15 janar 2007.                               
sotme, rikujtimi i mjaft figurave Kryetari i Shoqnisë Shqiptare 
atdhetare, festave të vendlindjes, Katolike
aktivitetet e të rinjve shqiptarë në                                                                                                  
dobi të atdheut dhe të fesë, Lekë Ndreka
aktualitetet dhe fotot me veshjet The Albanian Catholic Society 
tona kombëtare, që na mbushin me P.O. Box 541, St. Albans VIC 3021      
gëzim e mallëngjim, janë një burim Melbourne, Australia
i madh informatash edhe për të 
rinjtë tonë që kanë pak dijeni për 
vendin tonë të largët e të dashtun.
Jemi tue vërejtë ndryshime të 
mëdha edhe në jetën e mirëkenien 
tuej. Na gëzon pamasë fakti i një 
hovi të madh në integrimin e vendit 
në jetën e marrëdhëniet e mira me 
vendet e Evropës, e sidomos 
marrëdhëniet e mira me Shqipninë.

Vjetët kalojnë
Ishte një vit i paharrueshëm për ne të gjithë që kujtojmë termetin 
e fortë më 1979.
Besoj se në kujtesën e shumë bashkatdhetarëve janë vdekjet, 
shkatërrimet e shumë shtëpive dhe pasojat e rënda që njerëzit 
pësuen prej atij termet, që përshkoi krejt ato zona.
Shumë vetë me familje emigruen në vende të ndryshme të botës, 
ndër të cilët edhe Lezja e Lekë Jakut, prej Klleznet të Ulqinit, që 
ashtu, si shumë të tjerë, erdhi në Australi.
Kaluen gati 28 vite që Lezja nuk ka pa ma asnjëherë vendlindjen 
e saj. Ajo u përmallue për njerëzit e dashtun e të afërmit e saj, ajo 
u përmallue për vendin e vet, për arat e livadhet ku kulloste 
bagëtitë.
Vjet, me 3 dhetor 2006, Lezja martoi Gjergjin djalin e madh. Me 
këtë rast, bashkë me shumë të tjerë të afërm, mërrijti në Australi 
edhe Maria, motra e Lezes. Një takim vërtetë i përmallshëm, por 
edhe i gëzuem. Darsma e Gjergjit bani me u takue dy motrat e 
ndame para 27 vjetëve.
Me të vërtetë, vitet kalojnë, por njerëzit në këtë botë një ditë 
edhe takohen.
Këto ditë, miq, shokë, dashamirë, bashkatdhetarë prej katër 
anëve të Australisë, me Marijen shkrepen gota të gëzimit dhe të 
përmallimit. Marija na nderoi me vizita nëpër familje tona. 
Takimi me Marijen e Lekë Jakut na la kujtime të paharrueshme.

Melbourne,  janar 2007.                                      Lekë Ndreka    

Shoqnia Shqiptare Katolike 
Melbourne, Australi

Lezja dhe Maria gjatë dasmës në Melbourn, 
Australi, më 03.12.2006

1.$300.oo e shoqja e Halil Durakut, Pistull
2.$300.oo Alime Rexha, Kllezën
3.$300.oo familja e Vebi Veliqit, Millë
4.$300.oo Qamil Tahiri, Lisen
5.$300.oo Salë Salaj, Shas
6.$300.oo Gjergj K. Mirdita, ShënGjergj
7.$300.oo Nikollë D. Deliaj, Zogaj
8.$300.oo Selim Lika, Brajshë
9.$250.oo Zef Dedivanaj, Shëngjergj
10.$200.oo Gëzim Caushi (nxanës), Brajshë
11.$200.oo Bega Selloviq, Brajshë
12.$200.oo Tuqe/Bedrije Boga, Ulqin
13.$200.oo Dila Elezaj, Shtoj
14.$150.oo Lula e Lekë Markut, Pistull
15.$150.oo Hava Dodaj, Shas
16.$150.oo Sulltana Bojku, Zogaj
17.$150.oo Rrok Marnikaj, Bishti Malit
18.$150.oo Angje Barlloviqi, Krythë, Ulqin
19.$150.oo File Hoti, Shëngjergj
20.$150.oo Manda Gjonaj, Reç
21.$150.oo i biri i Riza Adoviqit, Zogaj
22.$150.oo Angje Gazivoda, Kodrat e Dakës
23.$150.oo Leze Gjergj Stanaj, Braticë
24.$150.oo Anton Gjergj Brisku, Braticë

Studentët
1 $300.oo Fatime Katana, Ulqin
2.$300.oo Edina A. Pali, Krythë
3.$300.oo Liridon Mustafa, Sukubinë
4.$300.oo Granit F. Kurti, Ulqin
5.$300.oo Sead Brahim Popoviqi, Arbnesh, Tivar
         Pranuesit e ndihmave falënderohen

Fondacioni 'Dom Simon Filipaj' 
ndihmoi nevojtarër dhe studentët

BURSA (stipendi) për SHKOLLARË 
e STUDENTË

Drejtohuni Fondacionit "Dom Simon 
Filipaj" në e-mail: 

 
ose në adresen: Dom Simon Filipaj 
Foundation,  Park West Station, P.O. 
BOX 20743,  New York, NY 10025

DSFilipajFond@aol.com
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Katundi Vuthaj, Guci

Shkruan  Gjoke Dukaj
 
Të martën në mbrëmje më 20 shkurt, 
në Tuz përfundoi manifestimi kulturor 
“Karnevali-Koret 2007”, i cili, gjatë 
pesë netëve të realizuara,  u përcjell 
me mjaft interesim nga qytetarët e 
Malësisë dhe më gjerë. Mbrëmja 
përfundimtare më 20 shkurt, ishte 
vërtet madhështore, sa i përket 
realizimit të përmbajtjeve të ngjashme 
në trevën e Malësisë. Këtë e dëshmon 
më së miri prania e madhe e njerëzve 
që kishin ardhur  këtë mbrëmje në 
sheshin e Tuzit  për të përcjellë “Malësia” në Tuz. Kjo shoqatë e dëshmoi se 
përmbajtjen e ekipeve pjesëmarrëse në mund të përgatis me mjaft sukses edhe 
mbrëmjen përfundimtare. Në mesin e të përmbajtje të këtilla në trevën e Malësisë.
pranishmëve ishte edhe ambasadori gjerman Mbrëmja për të rinj, e titulluar “Ball nën ma-
në Podgoricë Tomas Shmit dhe përfaqësues ska“, u mbajt më 17 shkurt në restorantin 
tjerë të shumtë të jetës publike e politike nga Belveder, afër Tuzit. Edhe kjo ishte e 
kjo trevë dhe më gjerë. organizuar mirë, me maska shumë të bukura, 
Të rikujtojmë se nën maskat e përgatitura mirë, në të cilën morën pjesë një numër i madh të 
defiluan tetë ekipe nga treva e Malësisë, në rinjsh nga e gjithë treva e Malësisë.
pjesën garuese, kurse si mysafir mori pjesë Të hënën në mbrëmje më 19 shkurt, në 
ekipi Feshtagjuni nga Karnevalet e  Budvës. restorantin “Niagara”, u organizua “mbrëmja e 
Duhet theksuar se të gjitha maskat e përgatitura saragave”, e cila po ashtu tuboi numër të madh 
ishin mjaft moderne dhe të realizuara me njerëzish.
shumë mjeshtri. Ndërkaq juria e përbërë nga Organizatorët kishin përgatitur sofër mjaft të 
përfaqësuesit e të gjitha ekipeve pjesëmarrëse, pasur për të gjithë të pranishmit të cilët u 
vendin e parë ia ndau ekipit nga Trieshi me shoqëruan deri në orët e vona.       
temën “Asterix dhe obiliks”, vendin e dytë Po ashtu duhet veçuar se këtë vit, edhe pse 
ekipit nga Sukruqi me temën “Barka e Nojës” numri i ekipeve pjesëmarrëse nuk ishte më i 
dhe vendin e tretë ia ndau ekipit nga Gruda me madh se vitin e kaluar, numri i individëve që 
temën Jashtëtokësorët. morën pjesë në realizimin e përmbajtjeve të 

ekipeve ishte më i madh, pasi që në 
realizimin e përmbajtjes së 
përgjithshme të Karnevaleve morën 
pjesë qindra të rinj. Falë entuziazmit 
të tyre aq të madh, edhe manifestimi 
i sivjetshëm u organizua dhe u 
realizua  me shumë sukses, ç'gjë e 
dëshmoi më së miri mbrëmja 
përfundimtare, në defileun kryesor. 
Edhe këtë vit, ky manifestim u 
realizua me ndihmën e bashkëven-
dësve tonë nga diaspora, pastaj nga 
donatorët vendas, kryesisht biznes-
menët nga treva e Malësisë, nga disa 
institucione tjera shtetërore dhe  
pushteti vendor i Komunës Urbane 

Ndërkaq për maskën më të mirë individuale u të Tuzit. 
zgjodh “Sulmuesi” nga ekipi i Trieshit, kurse Do të ishte mirë, që më në fund ky manifestim 
maska më e mirë kolektive ishte  nga ekipi i të përfshihet me buxhetin e komunës ose të 
Nënhelmit, e cila u prezantua  me temën “për resoreve adekuate, në kompetencat e të cilave 
mjedisin më të bukur.” është realizimi i përmbajtjeve kulturore. Aq më 
Të rikujtojmë se “Karnevali 2007”, këtë vit u parë pasi që ky manifestim e ka radhitur Tuzin 
realizua prej 16-20 shkurt. në radhën e qyteteve karnevale në Mal të Zi dhe 
Të gjitha netët tjera nga përmbajtja e më gjerë, pasi që Shoqata “Karnevalet-Koret” 
“Karnevaleve 2007”, ishin mjaft interesante nga Tuzi, prej vitit 2004 është anëtar i 
dhe të realizuara mirë, sidomos Karnevali për asociacionit të Karnevaleve Evropiane. Kjo e 
fëmijë, i cili u mbajt të dielën më 18 shkurt , e obligon këtë shoqatë të marr pjesë edhe në 
po ashtu edhe mbrëmja e humorit dhe satirës, e manifestimet e ngjashme ndërkombëtare, 
cila u mbajt në hapje të karnevaleve më 16 brenda dhe jashtë Malit të Zi, por për këtë 
shkurt. Kjo mbrëmje këtë vit u përgatit nga nevojiten mjete të konsiderueshme financiare, 
këshilli organizativ dhe nuk kishte karakter të cilat do të ishte e udhës të sigurohen nga 
garues, por përmbajtja e përgatitur ishte mjaft ministria përkatëse dhe shërbimet tjera të cilat 
karakteristike dhe u prit mirë nga shikuesit, të merren me ruajtjen dhe afirmimin e vlerave 
cilët kishin ardhur në numër të madh në QKI kulturore.

Karnevalet në Tuz - manifestim gjithëpopullor
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pranë atdheut. Lidhjet e ngushta Në majë të një shkrepi ai ka vizatuar në Kolë Idromeno (1860-1939), piktor, 
familjare dhe patriotike shkodranët profil një figurë shqiptari me veshjen arkitekt dhe fotograf shkodran, në 
kanë vazhduar t'i mbajnë gjithnjë me tonë karakteristike popullore. Në dyqanin e vet të fotografisë, ndonjëherë 
ulqinakët. përmbajtjen kryesore të veprës nuk arrinte të siguronte të ardhura  për 
Në Ulqin Kolë Idromeno zakonisht pasqyrohet ideja se ky bregdet me familjen e vet. I dëshpëruar nga kushtet 
banonte në një familje, e cila më vonë u bukuri të rralla banohet nga shqiptarët.shoqërore të kohës, kur pushteti otoman 

shpërngul në Shkodër. Veprat më të shumta e me temë kulti në 
Thuhet se në shtëpinë e pikturë e në skulpturë ai i ka punuar në 
tyre ai pati punuar mjaft Shkodër në fundin e shekullit XIX dhe 
vepra arti për dekorimin e në fillim të shekullit XX në katedralen e 
saj si dhe ndonjë pikturë. qytetit, në kishën e Fushë Çelës, në atë 
Po punën kryesore si të Shkodrës (1906), të Kuklit, të Vaut të 
piktor ai e bëri kundrejt Dejës. Idromenoja u mor edhe me 
shpërblimeve që merrte në ndërtime të institucioneve të kultit. 
kishën e Salçit pranë Kështu ai ngriti kambanoren e 
Ulqinit. Këto piktura me katedrales së qytetit (1900-1901) dhe 
temë fetare i kujtonte rreth vitit 1907 bëri tavanin e kësaj 
shpesh Kolë Idromeno, ndërtese me përpjesëtime të mëdha (në 
sepse pikërisht në këtë kohën e monizmit e shndërruar në 
k o h ë  a i  f i t o i  n j ë  Pallat të Sporteve). Për tavanin e saj qe 
pagjumësi, që e pati gjithë thirrur një shoqëri austriake me teknikë 
jetën. 'Ditën, tregonte e inxhinierë, të cilët hoqën dorë duke u 
piktori, punoja afreskat e arsyetuar me mjetet e pakta që kishte 
Salçit, ndërsa në mbrëmje vendi për një punë të tillë. Kolë 
në Ulqin rrinim gjatë Idromeno së bashku me nipin e vet 
stinës së verës gati gjithë Zefin e mori përsipër dhe e punoi këtë 
natën duke kënduar me tavan me sipërfaqe qindra metra 
shqiptarët. . .  Mblidhe katrore, së pari në tokë, pastaj e ngriti 
mbarë Ulqini si në një pjesë-pjesë.
manifest im të  bukur Për pikturat me temë kulti të Kolë 
popullor me dashurinë e Idromenos na flasin shumë burime. 
mallin për atdhe në Ndër tjera, edhe shumë piktura që në 
zemër'. kohën e monizmit u gjetën në Muzeun 

nuk jepte asnjë mundësi zhvillimi e Ne nuk i njohim pikturat e Salçit, po Ateist të Shkodrës. Për to na flet edhe 
përparimi, i vrarë shpirtërisht nga dy duke gjykuar nga veprat e tjera me temë Ogyst Degrandi, konsull francez në 
vdekjet që pati në familje, Kolë kulti, që Idromeno i punoi në 
Idromeno, në vitet e fundit të shekullit Shkodër, del se në mjaft prej 
XIX,..pati filluar punën në një kishë të tyre ai paraqiti jetën e popullit, 
Ulqinit. Shumë me interes janë vizitat e fytyrat e bashkëkohësve, 
herëpashershme që Kolë Idromeno ka kostumet e bukura shqiptare 
bërë në Ulqin pas aneksimit të këtij dhe shumë elemente tjera laike.
porti shqiptar nga ana e dinastisë së Gjatë viteve që, me ndërprerje, 
knjaz Nikollës (1880). Atje jetonin qëndroi në Ulqin, piktori ynë ka 
shumë familje shqiptare dhe disa prej krijuar dhe një vepër të bukur 
tyre kishin...lidhje familjare me me temë laike, e titulluar 
qytetarë të Shkodrës. Artisti ynë u 'Shkrepi i Ulqinit'. Është 
qëndroi afër atyre. Në fillim grupi i pikturë e vitit 1897. Për herë të 
ahengxhinjve të Shkodrës me Kolën parë ai na shfaqet në veprat në 
pati shkuar për vizitë te disa të njohur, pikturë si mjeshtër i peizazhit. 
ndërsa më vonë u hap rruga për vizita të Këtu ai ka paraqitur me ngjyra 
shpeshta. Ishte ky një gjest patriotik. të gjalla e tone të ëmbla 
Shqiptarët e Ulqinit e ndienin të bregdetin dhe shkrepat e 
nevojshëm këtë afrim dhe këtë miqësi. Ulqinit. Kjo vepër (që sot 
Këngët popullore që ata këndonin dhe ndodhet e ekspozuar në 
bisedat e ngrohta me karakter patriotik Galerinë e  Arteve Figurative 
që bënin e të tjera veprimtari të tyre të në Tiranë) duket se është 
p ë r b a s h k ë t a  m b a n i n  g j a l l ë  punuar drejtpërdrejt në natyrë, 
atdhedashurinë. Kënga popullore në bregdetin e Ulqinit. Është 
shqiptare u jepte atyre frymëzim vepër e bukur e realiste, që ka 
patriotik dhe i bënte ta ndienin veten më dhe një domethënie të madhe. 

Kishën e Salçit e zbukuroi Kolë Idromeno*

Kolë Idromeno, 1860-1939

Kolë Idromeno: Motra Tone (pikturë)
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tabloja 'Ora e fundit', ku dënohet 
poligamia; 'Gjyqi i të keqit', ku dënohet 
vjedhja. Në këto vepra kemi tipa të 
gjal lë  malësorësh,  fshatarësh,  
qytetarësh shqiptarë, mjedise të kohës, 
veshjet karakteristike shqiptare. Prej 
veprave të Kolë Idromenos të kësaj 
periudhe bën përjashtim për nivelin 
artistik dhe ...idenë e saj tabloja 'Dy 
rrugët', një vepër madhore, si edhe, për 
temën që ka trajtuar, 
kuadriptiku 'Gjak-
marrja', që ruhet në 
n j ë  f a m i l j e  n ë  
Shkodër.  Kjo e 
fundit është e vitit 
1896. Po ky piktor 
ka edhe vepra  të 
tjera realiste me 
këtë temë që, pa 
dyshim, kanë vlera 
artistike...Tema e 

Shkodër (1893-1896). Në veprën e tij 
luftës kundër vëlla-

'Kujtime mbi Shqipërinë e Epër' (Paris 
vrasjes i jep kësaj 

1901) ai shkruan në veçanti për pikturat 
vepre një rëndësi të 

me temë fetare të Kolë Idromenos të 
veçantë shoqërore 

cilat ai i quan 'piktura të një të riu nga 
dhe vlera edukative 

Shkodra'. Në këtë vepër për herë të parë 
të mëdha për ko-

botohen fotografi të pikturave të Kolë 
hën...Domethënia e 

Idromenos. Këtu janë riprodhuar 
gjithë veprës: Ja, ku 

tablotë 'Dy rrugët', 'Gjyqi i fundit', 
të çon gjakmarrja! Peneli i Idromenos 

'Betimi i rremë', 'Martesa e parregullt'. 
në këtë vepër ka goditur në shenjë 

Duke përshkruar këto tablo dhe vlerën e 
plagën e madhe të shoqërisë sonë në të 

tyre artistike, Degrandi thekson: 'Këto 
kaluarën e zezë... Kjo vepër për atë 

kompozime (të Kolë Idromenos - 
kohë, kur pjesa dërmuese e popullsisë 

shënimi M.P.) janë të një naiviteti të 
ishte analfabete, vlente më shumë se 

këndshëm dhe primitiv, por ato kanë 
një roman në luftën kundër vëlla-

meritën e madhe të një vërtetësie 
vrasjes...

absolute në pikëpamjen e paraqitjes së 
kostumeve kombëtare'. *Marrë prej Mikel Prenushi: Piktori Kolë Idromeno, 

'8 Nëntori' Tiranë, 1984:44-9. (Redaktori intervenoi Vepra të tjera të Idromenos me këtë 
për arsye të natyrës së revistës) temë janë 'Vdekja e kapadaisë', ku 
Zgjodhi Jusuf-Cufo Lika, Ulqin

dënohet qëndrimi prepotent e burracak; 

Përkthimi i shkrimit:
DOM* 
Këtë Kishë e goditi (ndërtoi) 
don Engjëlli - famullitar
Rreth vitit 1850
E zbukuroi 
don Antoni - famullitar
më 1885
*Zotit më të mirit dhe më të madhit

Shkrimi mbi derë të Kishës së 
Salçit:
DOM*  
Questa Chiesa fu eretta
Da D. Angelo - OTTM Parroco
L'Anno circa 1850
Fu ristaurata abbellita
Da D. Antonio - Media x Parroco
L'Anno 1885
*Deo optimo maximo

Përkthimi i shkrimit:

Me vullnetin e 
Pal Lukës
e përtërinë këtë krua 
bijtë
Pjetër-Princi e Leka*
më 1 nëntor 1891.

*Pala'j Niks Pjetër Pálit-Junkaj ka jetua në 
Salç, ishte stërnip i Pálit Lukës, pra nip i 
Pjetrit që zbatoi rinovimin (Leka: i vëllai i 
Pjetrit). Në Mesjetë, Helena Anzhuine i ndanë 
diplomën me thirrje kont (princ, fisnik) 
familjes Junku prej Dobrecit (Ljare, rrethi i 
Tivarit). Këtë diplomë sot e ruan familja e 
Nikë Mark Junkut në Gaç, rrethi i Ulqinit. 

Shkrimi në Kronin e Ri nën 
Kishë të Salçit:

Per volontà dell fu
Paolo Luca
Fu restaurata questa Fontana
Dai figli
Petro - Princio e Aleco
Il 1° Novembre 1891
               
Pregate per l'anima sua
                
Petro fece eseguire il restauro

Kisha e Salçit 
e shkatërruar prej termetit 1979

Lutuni për shpirtin e tij

Pjetri zbatoi rinovimin
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prof. Gëzim My. Uruçi dhe Zef Kurti). Nuk kishte mbushur interpretonte. Ishte tepër i mbyllur, për Shkruan , 
ende 18 vjeç, kur Prenkë Jakova u bë mos të thënë, tepër hermetik, por edhe euroetnolog, Shkodër 
drejtuesi artistik i Bandës Muzikore të meditues, tepër i prekshëm. Dashuronte 
Liceut “ILLIRICUM”, ku instrumen- në botën e misterit të tij, mister, që Prenkë  Jakova lindi në Shkodër më 27 
tistët e tij të parë ishin shokët e lagjes askush nuk ia zbuloi kurrë. U largua nga qershor 1917, në një familje me origjinë 
dhe të fëmijërisë, si Çesk Zadeja, Tish kjo botë, në mënyrë tepër tragjike, në nga Gjakova, nga ku e morën edhe 
Daija, Tonin Harapi, Simon Gjoni, shtatorin e vitit 1969. Ai mori me vete 
Tonin Rrota, Zef Gruda. Këta me plot një arkiv të jashtëzakonshëm, me vepra 
respekt e thirrnin “Zotni Prenka”, për që prisnin të hidheshin në skenat tona 
arsye se ai kishte edhe një diferencë dhe të botës, si dhe misteret e talentin e 
moshe me ata. Këta më vonë do të tij, të papërsëritshëm. Shkodra e 
bëheshin elita e kulturës dhe e muzikës përcolli plot dhimbje birin e saj, “Perlën 
Shqiptare. e Muzikës Shqiptare”. Ndërsa trupi i tij 
Duke pasur një potencial njohurishë po përcillej për në banesën e tij të fundit, 
muzikore të arritjeve të muzikës shiu binte si me dënesë, për Maestron e 
universale botërore, ai shpërthen duke i Madh. Unë sapo kisha mbushur të 
dhuruar skenës Shqiptare Tablonë, njëzetat.         
veprimtarinë muzikore, “Dritë mbi                      
Shqipëri”, e cila me pas u bë edhe bër-
thama e operës së parë, ”MRIKA”, pre- Në botë pa njohur krijimtarinë e 
miera e parë e së cilës u shfaq më 1958. Prenkë Jakovës
Kjo ishte  një ngjarje historike  për Në famullinë e Tuzit, në ish-Jugosllavi, 
lindjen e operës Shqiptare, e cila u më 20 pill 1990, po drekonim me mikun 
realizua plotësisht nga artistët amatorë tim të vjetër padër Dr. VINÇENC  
të Shtëpisë së Kulturës në Shkodër. Me MALAJN, famullitar i kësaj famullie. 
pas shkroi edhe operën e njohur Gjatë drekës, ai me hodhi idenë për të 
“Skënderbeu”, që u shfaq më 17 themeluar Shoqatën “Don Gjon mbiemrin. Kjo familje arriti të behej një 
janar1968. Buzuku”. Kjo temë na hapi shumë nga më të shquarat të Shkodrës, qytetit 
Prenkë Jakova kompozoi edhe shumë diskutime, nga më të ndryshmet, për t'u me tradita të hershme patriotike e 
këngë të bukura, të cilat ruhen edhe sot prezantuar denjësisht me një shoqatë sa atdhetare, por edhe në fushën e traditës 
në fondin e artë të muzikës shqiptare, ku më bindëse, duke hedhur ide dhe duke i së artizanatit dhe të kulturës, ku 
ndër më të njohurat janë “Syrin si vu detyra njeri tjetrit.ushtrohej tradita e argjendarisë, por 
qershia”, “Margjelo”, këngët korale Në bisedë e sipër, unë i thashë, që të me njëkohësisht edhe lëvrohej kënga dhe 
“Gruri i ri”, “Pranverë e re”, Këngën linte pak kohë, pasi isha i angazhuar, në muzika popullore shqiptare. Në 
dhe “Marshin e Fiskulturistëve”, si dhe një Simpozium Ndërkombëtar, për familjen Jakova thuaj se secili i binte 
shume romanca dhe kantata. Pa gjeografinë, në Sofje të Bullgarisë, dhe nga një instrumenti muzikor.
përmendur këtu një numër shumë të me pas, në një Simpozium për karstin Prenkë Jakova ishte fëmija i parë i Kolë 
madh veprash korale, vokale, të dhe gjeografinë nëntokësore, në Trento Jakovës, që shpesh Shkodranët e 
përpunuara, orkestrale, për bande, për e Torino dhe pikërisht, në Madonna de thirrnin edhe Kolë Kujunxhija (argjen-
filma, për fëmijë e tjerë. Kishte një Campilio e me pas, në Valgadenna. dari). Si njohës i mirë i Ahengut 
adhurim për Hymnet e muzikën Këtu, në këtë pikë diskutimi, ai u ndez. Shkodran dhe atij Gjakovar, ai ndikon 
kishtare, e cila iu privua në vitet e Ai me një pasion tepër të veçantë, me fuqishëm në edukimin e fëmijëve të tij, 
regjimit monist, me edukatën muzikore, e ne veçanti të 
por ai nuk u nda Prenkës. Ai që në moshën shtatë-
kurrë nga ajo. Në vjeçare e aktivizon Prenkën në role të 
shumë raste kur shumta episodike në pjesët teatrore, që 
ishte i mërzitur, vinin në skenë në atë kohë shoqëritë 
ai ekzekutonte teatrore, si “Bogdani”, “Vllaznia” si 
shpesh në piano dhe me atë të kishës së Shkodrës. 
nga këto hymne Arsimin fillor Prenka e mbaroi në vitin 
d h e  m u z i k ë  1924 - 1929, në shkollën “Skanderbeg”, 
kishtare. Ai e dhe më pas, u regjistrua, për të vazhduar 
dinte se edhe po mësimet, në Liceun “ILLIRICUM” të 
ta  përci l ln in ,  Shkodrës. Nga këtu kalon në Gjimnazin 
niveli i “inte-e Shkodrës, ku diplomohet më 1935. 
lektualëve” ishte Gjatë kësaj periudhe, ai pati fatin që të 
tepër i ulët për ta këtë mësues të shkëlqyer, nga të cilët 
interpretuar dhe mori edhe njohuritë e para të muzikës 
g j y k u a r  a t ë  klasike dhe popullore, si dhe të asaj 
muzikë, që ai kishtare (këtu ishin At Martin Gjoka 

  Shkodër-dhjetor-2006 

Prenkë Jakova  
(1917-1969)

Skenë nga opera “Mrika”  1958

Prenkë Jakova - kompozitori i operës së parë 
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të huaja. Unë ia parashtrova kërkesat e 
padër VINKOS, për ta njohur edhe më, 
në gen, Kompozitorin e njohur, 
PRENKË JAKOVA. Ndërsa gruaja e tij 
fisnike, që nuk u mërzit nga unë dhe 
vizitat e mija, që iu bëja kohë pas kohe, 
me solli një gotë raki, të mrekullueshme 
dhe një kafe, që vetëm ajo dinte ta bënte 
aq të mirë. Ndërsa miku im, Gjon 
Shllaku me solli përpara një dosje 
modeste me kujtime nga jeta e Prenkë 
Jakovës, dorëshkrim origjinal i këtij të 
fundit. Duke ma vendosur përpara, me 
tha: Po ta dhuroj ty. E ti ban çfarë të 
duash, unë ta njoh shumë mirë dëshirën 
dhe kapacitetin tënd intelektual, se tek ti 
nuk, humbet as gja. Për mua ju keni 
dhanë prova.

Unë e falënderova dhe u ngrita. Të 
nesërmen, në orën 04.00, isha në Virin e 
Sheganit, ku hipa në një lundër, e cila 
me çoi në Nënhelm, tek Rrasat e Fikut, 
në Liqenin e VITOJËS. Nga këtu, për 
10 minuta, isha në famullinë e Tuzit, 
duke pirë kafe, me mikun tim, 
studiuesin e shquar e të pa lodhur, 

tregoi për zbulimin e tij që kishte bërë rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Heroit albanologun Dr. Vinçenc Malaj. 
në Biblioteca Nazionale di Roma tonë Kombëtar Skënderbeut. Nga kjo dosje, shkëputa diçka, për të 
(Segn.37.7-B.31,4) për Skënderbeun Kjo ishte një koincidencë e mreku- ndriçuar, sa do pak, një segment të pa 
dhe me vonë e kishte botuar, në formën llueshme, me zbulimin e tij të veprës njohur, ose të harruar, të Kompozitorit 
e ekstraktit, në revistën SHEJZAT, dhe brilante të Vivaldit, për “...Scanderbeg  tonë të shquar, “ NDERI i KOMBIT”, 
më vonë, në revistën “KOHA e JONE”, Drama per Musica...“. Për këtë me Prenkë Jakovës i cili kontribuoi, aq 
të Parisit, në vitin 1983, me këtë tiutull: kërkoi serish, që t'i siguroja një material shumë, edhe për kulturën e arsimin tonë 
P. VINCENZO MALAJ,“ L'Opera për jetën dhe veprimtarinë shkencore të kombëtar në Mal të Zi e më gjerë.                     
“ S C A N D E R B E G ”  d e l l ' A b a t e  këtij titani të kompozicionit shqiptar. 
VIVALDI”. Estratto da SHEJZAT (Le Në atë kohe, as kush nuk kishte hedhur  Shkodër-dhjetor-2006
Pleiadi, Anno XII-1968. Nr.1-2-3, një ide për një monografi serioze për 
Gennaio-Marzo). Duhet theksuar, se Prenkë Jakovën, të cilën vetëm në vitin 
libreti i kësaj vepre është shkruar nga 2005 e realizoi, me një punë tepër 
Antonio Salvi (1664-1724), dhe u serioze, intelektuali i shquar shkodran 
publikua nga ai, në Firenzë, më 1718. Zoti Isa Alibali, ish Drejtor i Teatrit 
Unë kam pasur rastin e mirë, për t'i parë, “ M I G J E N I ” ,  n ë  
në origjinal këto visare të muzikës Shkodër 
botërore, kontribut  për kulturën tonë Me t'u kthyer në 
kombëtare. Me këtë rast, ai m'u lut, që t'i Shkodër, u takova me 
siguroja, edhe disa materiale plotësuese mikun tim, Prof. Dr. 
për këtë studim, tepër madhor dhe tepër Jup Kastratin, i cili me 
interesant, për figurën legjendare të adresoj tek një tjetër, 
Skënderbeut, që lidhej me një figurë mik i imi, tek zoti 
tjetër të famshme botërore, siç ishte Gjon Shllaku, një 
Vivaldi i Katër stinëve të pavdekshme. profesor i shkëlqyer i 
Pas kthimit pata nderin, t'i sjell një pjesë helenistikës, përk-
shumë të vogël, por të konsiderueshme thyesi i shquar i 
materialesh të fotokopjuara për “ILIADËS”, i cili me 
studimin e tij të mëtejshëm. priti me një përze-
Në këtë takim ai me foli edhe për mërsi kozmike. I 
Kompozitorin e shquar shqiptar, zhytur në hallet e 
shkodranin Prenkë Jakova, dhe Operën preokupimet e tija, 
e tij me titull: “Gjergj Kastrioti  shëndetësore dhe ato 
Skënderbeu”, me libret të Llazar Siliqit, shkencore; atë e vizitonin shume 
e cila u shfaq më 17 janar 1968, me personalitete të shkencës shqiptare dhe 

 

Faksimil i notave të Vivaldit 
për Skënderbeun
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Akil Koci etnomuzikologjisë. Ai ishte i pari në Shoqërive muzikore të Kosovës i botoi. Shkruan 
Kosovë që dha kontribut jashtëzakonisht Pra, këto pesë këngë “Oj Xhemile”, “Oj, 
të madh në ketë lëmi, mirëpo, edhe në Sugare”, “Ti me një fikë”, “Rreth e rreth një Muzika dhe krijimtaria muzikore në 
lëmin e krijimtarisë muzikore që në guri” dhe “Të këndojmë” paraqesin Kosovë nuk mund të mendohet pa 
fillim paraqitën si mjaft modeste nga se kompozimet e para të këtij lloji, edhe pse krijuesin e shquar Lorenc Antonin. Në 
ai atë krijimtari ua përshtatej ansambleve kori përcillet në të kënduar prej një krijimtarinë e kompozitorit Lorenc 
ekzistuese e ato kanë qenë ansamble të formacioni më të zgjeruar të orkestrës Antonit lëvrohet folklori i pasur 
muzikës popullore, kore amatore dhe aty popullore ose si në atë kohë quhej muzikor shqiptar dhe gati të gjitha 
këtu ndonjë ansambël kamertal i “Orkestra e madhe popullore” që zakonisht krijimet e tija janë bazuar në ketë melos. 
muzikës serioze. e përbëjshin edhe instrumentet frymore, Pra, përveç që ka qenë kompozitor i 
Me gjithë atë ai  shkroi shumë vepra të flauta, oboa, klarineti, fizharmonika, 
vlefshme muzikore, të shumtën me kitarja, defi, tarabuka,violina e parë dhe e 
karakter lirik, melodikë të pasur dhe me dytë, kontrabasi e ndonjë here edhe 
një synim të shprehur qartë në drejtim të violonçeloja. Pra këto këngë gjatë viteve 
përfshirjes më të madhe  të melosit 1961 paraqesin frerski programore e që 
popullor shqiptar. kishin si pike referimi eksperiencën 
Me punën e tij intensive në lëmin e artistike të cilat në kontekstin e tyre 
muzikës, Kosova dhe veçanërisht paraqitnin inovacione në ketë zhanër të 
folklori muzikor i kësaj treve  u bënë për muzikës popullore.
te, madje edhe më vonë edhe për Veprimtarinë e tij Lorenc Antoni e ka 
kompozitorët  të  t jerë,  burim i  shtrirë edhe në fushën etnomuzikologjike 
pashtershëm frymëzimi artistik muzikor. dhe folkloristikje duke bashkëpunuar me 
Pesë këngët popullore për kor të përzier revistat “Jeta e re”, “Përparimi”, “Zvuk” 
dhe orkestër të vogël janë dëshmi e me të përditshmën “Rilindja” etj, si dhe 
vërtetë për këtë që tham, edhe pse ato nuk duke  paraqitur kumtesa profesionale-
paraqesin at nivel artistik në krahasim me shkencore në Kongrese të shumta në vend 
veprat e tjera të kompozuar nga ky autor, dhe jashtë. Midis tyre vlen t'i veçojmë këto 
por kanë një dimension krejt tjetër e ajo punime “Folklori muzikor shqiptar”, 
është mënyra e përpunimit të këngës “Bazat tonale të këngëve popullore 
popullore që paraqet një procedim shqiptare”, “Këngë popullore nga Opoja” 
formal ku me elementet e muzikës “Të kënduarit popullor shqiptarë”, “Dy 
popullore krijon konstruktin për krijimin mënyrat e të kënduarit të shqiptarëve të frytshëm edhe etnomuzikolog, ai ishte 
e kompozimeve me vlera të larta. Malit të Zi”, “Çitelia”, “Format muzikore edhe folklorist, pedagog dhe dirigjent i 
Çdo motiv, këngë e përdorur në këto pesë t ë  k ë n g ë v e  p o p u l l o r e  s h q i p e ” ,  vlefshëm.
këngë të përpunuara nuk përmbanë “Karakteristikat kryesore të folklorit Qysh në rini u mor me muzikë duke 
vetëm konstruktin e një kompozimi të muzikor shqiptar”, “Mbi disa dukuri dhe luajtur në shoqëri muzikore të Shkupit, 
tërësishëm por edhe qëndrimin e tij ndaj mënyra të kënduarit të këngëve popullore kurse me ardhjen e tij në Prizren ai e 
kësaj begatie folklorike që kemi. Kënga përfshirë në blejt I-IV”, “Vallet e vjetra shton aktivitetin e tij së pari duke dhënë 
paraqitët si formë e pastër burimore dhe Kallajgjoni” dhe punime të tjera.mësime në shkolla e më pastaj punon 
mu ajo e rrit fuqinë emocionale dhe qet Mund të përfundojmë me plotë të drejtë se me korin e Katedrales së Prizreni që më 
në pah individualitetin e tij krijues. Në Lorenc Antoni, me veprimtarinë e tij në vonë u bë bazë e korit të Shoqërisë 
momentin e caktuar pra, përpunuar në fushat e ndryshme muzikore si kompozitor, kulturo-artistike “Agimi”.
v i t in  1961 ,  a to  kanë  qenë  të  etnomuzikolog, folklorist, pedagog, Pra, nëntori i vitit 1944 për muzikën 
mirëseardhura për programin e Radio dirigjent si dhe organizator i jetës tonë serioze paraqet një date historike, 
Prishtinës njëkohësisht për ansamnblet muzikore, ka dhënë ndihmesën e sepse me ketë kor  ekzekutoi për të 
amatore që kanë ekzistuar anë e kënd çmueshme në kulturën dhe në muzikën p a r ë n  h e r e  k ë n g ë  k o r a l e  t ë  
Kosovës. shqiptare në përgjithësi, veçanërisht në kompozitorëve klasikë dhe shqiptarë, 
Ai si njohës i mire i folklorit muzikor Kosovë.edhe pse kjo traditë ishte e pranishme 
shqiptar diti t'i ruaj dhe t'i shfrytëzoi Prandaj duke ndriçuat shembëlltyrën e tij edhe vite më pare, por me Lorencin dhe 
tiparet e këngës popullore me të gjitha intelektuale me rastin e 15 vjetorit të korin e “Agimit” ajo shënoi një etapë të 
atributet e saja që i ka ajo. Gjatë vdekjes së tij e që s'u kujtua askush ta re dhe mjaftë të rëndësishme.
përpunimit të tyre ai me shumë kujdes përkujtojë si “In Memoriam”, paraqet edhe Qysh në rininë e tij të hershme u mor me 
përcaktoi formën dhe gjuhën harmonike, një harresë sikur edhe shumë harresa që u shënimin e këngëve popullore shqipe në 
kështu që kënga e ka ruajtur gjenezën e bëhen krijuesve tanë, sepse duke e vendlindjen e tij, në Shkup, pastaj 
vetë përmes përpunimit adekuat dhe të përkujtuar këtë krijues ne përkujtojmë dhe zgjeroi veprimtarinë e tij të tillë në 
përshtatshëm një traditë të këngës ndriçojmë edhe periudhën historike të mbledhjen e këngëve shqiptare të 
popullore shqiptare e cila, duke marrë muzikës sonë, e cila është e lidhur ngushtë viseve të banuara prej shqiptarëve të 
për bazë kontributin e madh së pari të me krijimtarinë dhe veprimtarinë e tij të Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe 
këngëtarit e pastaj edhe të kompozitorit, përgjithshme.Luginës së Preshevës.

(2006)si e tillë jeton brez pas brezit.Krijimtaria kryesore e Lorenc Antonit 
Pra, si thamë ai këto i kompozoi në vitin është në fushat e kompozimit dhe të 
1961, kurse  me 1966 Lidhja Krahinore e 

Lorenc Antoni
Me rastin e 15 vjetorit të vdekjes së prijatarit të muzikës në Kosovë

1909-1991
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fund të tetorit u organizua një mani- edhe e kanë marrë edhe emrin), Shkruan Ali Gjeçbritaj, Ostros, Krajë
festim i titulluar "festa e gështenjave", bashmadhet, dajllekët, mollëkuqet e 
ku me sukses përfaqësuesit e Bashkë- Krajës e më në fund  lloji ky Kraja është e pasur me gështenja. xhabengat,
sisë Lokale të Ostrosit e prezantuan  më i bukur dhe më i shijshëm i Plantacione të tëra të kësaj peme të 
trevën e Krajës. gështenjave e që më së shumti ka në rrallë mjaft frytdhënëse dhe të 
Frutat e gështenjave janë shumë të Arbnesh dhe në Ostros.dobishme shtrihen anë kënd kësaj treve 
kërkuara. Ato shitën në tregjet e Mbledhja e frytit të gështenjës bëhet në (si në Anën e Sipërme ashtu edhe në 
ndryshme të vendit. Preferohet që gjatë dy mënyra. Mënyra e parë është Anën e Poshtme të Krajës) duke filluar 
festave të fundvitit të jetë edhe ajo në grumbullimi i frytit që vetë bie në tokë nga Pinçi, Muriqi i Naltë, Ljarja, Brisku 
tryezën e çdo familjeje. nga degët dhe mënyra e dytë është ajo e e Ftjani e deri në skajin tjetër të Krajës , 
Sivjet ajo duket i shëndoshë dhe u shkundjes së ezhgave. Ezhga është tek Maja e Shtegvashës. Gjatësi kjo 

mburoja e frytit në brendi të së cilës diku rreth tridhjetë kilometra. Një 
ka zakonisht tri gështenja. Mbledhja shtrirje gjeografike kaq të madhe në 
e gështenjave me ezhga bëhet për ta një zonë kodrinoro malore me këto 
ruajtur frytin në lëvozhgën e vet deri trungje, rrallë se mund të shihet 
në dalë të dimrit e më vonë.gjëkundi, andaj dhe kjo zonë 
Mjeti më të cilat shkunden gështenjat konsiderohet treva më e madhe më 
quhet . Brenat janë të gjatësie të pyje të gështenjash të buta në brenë
ndryshme dhe kanë formën e thuprës Gadishullin Ballkanik, pa përmendur 
dhe ajo duhet të jetë sa më elastike këtu gështenjat vet mbijse e që në 

ë dhe e tharë për tu përdorur sa më lehtë Krajë i quajn  egërsira. Këto të fundit 
dhe për të qenë sa më funksionale. nuk janë gështenja të egra, nga vetë 
Edhe këto mjete  brenat janë nga fakti se frutat e tyre janë bukur të 
druri i gështenjës. Sa i përket shijshme dhe të mira. 
mbledhjes së ezhgave, ata janë Me të drejt thuhet se trungu  i 
mbledhur me mjete të quajtur biga, gështenjës është i vjetër sa edhe vetë 
mjete këto nga druri në formë të trualli i këtushëm, andaj për trungjet e 
mashës që përdorej dikur për të kapur gështenjave thuhet se janë mijë-
gacat e prushit në vatër.  Edhe ky mjet vjeçarë. Me fjalë të tjera këto trungje 
i thjesht (biga) ka qenë nga druri dhe janë të moçme sa edhe trungu i ullirit. 
është përdorur për të mos therë duart Në fillim të viteve të gjashtëdhjeta të 
gjatë procesit të mbledhjes së shekullit të kaluar këtë kulturë të rrallë 
ezhgavee kaploi një sëmundje e rëndë e lëkurës 
Shumë familje nga të vjelat e frytit të e që në atë kohë u konstatua se ishte 
gështenjës siguronin ekzistencën kanceri i lëvozhgës së trungut. Për fat 
ekonomike në të shkuarën e disa sish të mirë ajo nuk zgjati shumë dhe u 
pasuronin buxhetin familjar. Edhe sot largua vetvetiu. Në këtë mënyrë 
për pronarët e trungjeve të këtyre shpëtoi nga shfarosja masive kjo bimë mblodh me kohë, pra pati një prodhim 

pemëve bujare paraqesin një pasuri dhe e rrallë. Sot gështenjat në Krajë janë në të mbarë. E themi këtë sepse sezoni i 
kapital bukur të madh.gjendje të mirë shëndetësore, por vjeljes ose siç thonë vendasit koha e 
Prodhimet e gështenjës kranjanët më përkujdesja për ta disi duket e mangët. shkundjes fillon diku kah java e parë e 
parë i tregëtonin deri në tregjet më në zë Koha e bën të vetën. Shpërnguljet tetorit dhe përfundon në fillim të 
të Kroacisë, Bosnjes e Hrtcegovnës si mas ive  t ë  popu l l a t ë s  s i  dhe  nëntorit. Përafërsisht mbledhja e 
bie fjala në Split, Dubrovnik, Cavtat, moskujdesja shoqërore ndaj kësaj prodhimeve të gështenjave këtu zgjatë 
Zarë, Mostar, Sarajevë e gjetiu.peme ka bërë që ajo të pakësohet. një muaj. Me të drejtë shtrohet pyetja 
Sot frutat e gështenjave kranjanët më së Themi kështu sepse pastrimi (krasitja)  po pse zgjatë kaq gjatë mbledhja e tyre? 
shumti i shesin në Ulqin, Tivar, Cetinë, herrja që i bëhej dikur gështenjës nga E vërtetë është se të parat piqen egër-
Podgoricë.pronarët ka bërë që ajo të përtërihet. Sot sirat, gështenjat e ashtuquajtura vet-
Në fund të themi edhe këtë. Besohet se një gjë e tillë është e pamundur pasi që birëse e më vonë ato të butat dhe më 
Kraja ka një numër të madh të trungjeve të rinjtë që merren me bujqësi e cilësoret.
të gështenjave të buta pa llogaritur ata pemëtari janë shumë të pakët e të E vetmja trevë siç mësohet është Kraja 
vetëmbirëse. Thuhet se i kalojnë të moshuarit më nuk mund të hipin në në të cilën ka disa lloje të gështenjave të 
dhjetëmijë trungje nga të cilat mund të pemë për ti herrur-krasitur. Për këtë do buta. Këta lloje janë më të ndryshmet. 
merren nga 150 deri në 200 tonelata të ishte e udhës që të kujdesej edhe Të parat janë boçat e pastaj gardhet, 
fruta cilësore të gështenjës. Gështenjat komuna, edhe shteti. Kjo nga vetë fakti nuzet, mollëkuqet, kadenxhiket, 
mund të piqen, të zihen, si dhe nga ato të se gështenjat paraqesin një pasuri kryezezat, dielaçat (më së shumti 
bëhen edhe ëmbëlsira të ndryshme. kombëtare sidomos kombëtare kultivohen dhe gjenden në Ftjan në 

shqiptare. vendin e quajtur Diele nga më sa duket 
(Dhjetor 2006)Lidhur me këtë në Stoliv të Kotorrit në 

Gështenjat e Krajës
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jug të qytetit pranë malit të Volovicës na del edhe një dëshmi  mjaft interesante Shkruan prof. Dr. Jahja Drançolli*
(Vollujica). Kjo skele në realitet nuk ishte e paleokristiane, e ashtuquajtura “kupa e 
sigurt për qëndrimin e anijeve, por gjatë ”. Kjo kupë qelqi u zbulua rreth Luftërat që kishin përfshirë territorin e Podgoricës
mesjetës të gjithë e quanin “portus vitit 1870. Aty janë paraqitur tetë pamje, sotëm të Malit të Zi gjatë antikitetit u 
Antibari” (më 1274). Skela ka qenë e me përmbajtje biblike, shtatë të marra nga shoqëruan edhe me shkatërrime të mëdha 
fortifikuar ndoshta në kohërat e lashta, gjë testamenti i Vjetër dhe ringjallja e Lazarit dhe rënie ekonomike. Në tërë shtrirjen e 
që ndikoi se në shek.XVI të dominonte është e vetmja skenë nga Testamenti i Ri. ilirëve u pakësua shumë numri i qyteteve. 
mendimi se, qyteti i parë është gjendur Një monument tjetër paleokristian të Qytetet që u ruajtën morën organizim 
pikërisht buzë skelës. Kështjella (më 1442 Prevalit ka zbuluar  (shek.XIX). social-politik romak. Ato qytete që morën A. Evans
castellum), e cila sot është një gërmadhë, Është fjala për një gemë nga Risani, në të statusin e kolonisë, si Ulqini, patën një hov 
është ngritur mbi një shkëmb të lartë në cilën paraqitet, “pastori i mirë me qengj”, të ri zhvillimi. Gjatë periudhës romakë u 
veri-lindje të qytetit. Te barbakaneja, porta monogrami i Krishtit, si dhe një amforë, ndie ndikimi i artit e i kulturës romake si 
e të cilës gjendet lartë (finestra), të çonte një mbase  ishte simbol i “Kanës së Galilesë”. dhe i gjuhës latine. Në shek.III-IV në 
shkallë që ishte gdhendur brenda në Në qytetin e Tivarit është zbuluar një Perandorinë Romake shpërtheu kriza 
shkëmb. Nën kështjellën është ngritur bazilikë trikonkshe, tek e cila vërehet se social-ekonomike e politike dhe në vitin 
qyteti në formë të një gjysmë rrethi si një janë bërë rindërtime që nga koha e 395 Perandoria u nda në dy pjesë, në 
amfiteatër. Qyteti gjatë mesjetës ishte i ndërtimit të saj e deri në shek. IX. Mirëpo, Lindore e në Perëndimore. Efektet 
rrethuar me mure të larta, të cilat në ndërlidhjet e këtij monumenti paleokristian romanizuese të pushtimit nuk arritën të 
perëndim formonin një bastion ( me qendrën e madhe argjipeshkvore të shuanin traditat etnike vendëse, meqenëse il batone 

). Ishte vështirë Tivarit (nga shek.XI) vetëm mund të ilirët kishin një nivel të lartë kulturor dhe detto Gavodolla, Gavadola
për t'i kaluar, meqë pengonin ledhet prej supozohen. Gjithashtu, edhe në kalanë e luftërat e vazhdueshme kundër pushtuesve 
guri (maçera e dalmatinëve), madje edhe vjetër të Ulqinit, gërmimet arkeologjike të e forcuan edhe më shumë ruajtjen e 
shumë shtëpia të inkorporuara në mure të kryera në pjesën veri-perëndimore të murit traditave vendëse në gjuhë e në kulturë. 
qytetit. Ky fenomen shihet kudo në rrethues, kanë zbuluar dy varre të Gjatë shek.III-IV njihen si perandorë 

zbukuruara me afreska  të romakë me prejardhje ilire 
traditës paleokristiane. Aty Klaudi II, Aureliani, Deci. 
afër, janë nxjerrë disa Ndër perandorët romakë më 
fragmente pllakash të të  mëdhenj  i l i rë  janë  
parapetit nga shek.VI, dhe Diokleciani dhe Konstandini 
katër kapitele jonike. Një i Madh. Diokleciani (284-
impostkapitel i gjetur këtu, 305) në vargun e reformave 
k a  t ë  g d h e n d u r  të veta, themeloi më 297 edhe 
monogramin e Krishtit. P ro v i n c ë n  e  P re v a l i t  
N g a  k ë t o  n j o f t i m e  (përafërsisht treva e Malit të 
arkeologjike themi se, Zi të sotëm). Gjatë sundimit 
Tivari dhe Ulqini ishin të Konstantinit të Madh (306-
përfshirë shumë herët në 337), Prevali hynte në periudhën e vetë zhvillimit, si, në Shkodër, 

organizimin kishtar të Prevalit.dioçezin e Mezisë së Epërme (ku përfshihej në qytete të Dalmacisë, Palermo, etj. Dalja 
Vala e aristokracisë, që lëshohet nga veriu edhe Dardania). Pas ndarjes së Perandorisë në ballë të Këshillit të Vogël në Tivar para 
për në jug, si të thuash thehet te ambienti Romake më 395, Prevali u fut në kuadrin e vitit 1372, ka të ngjarë se u bë një “grusht 
arkaik i Tivarit, te një “universitas”, që prefekturës së Ilirikut Lindor. Nga shteti” nga bujaria e qytetit dhe ajo mori 
është karakteristik për gjithë arealin e kapërcyelli i shek.VI rezulton se sllavët gjithë fuqinë në dorë. Përveç kësaj bujaria 
qyteteve të jugut. Më termin “universitas” kishin kaluar nepër trevën e sotme të Malit bëri përpjekje për suprimimin e Këshillit të 
kuptojmë të gjithë qytetarët, të cilët janë të Zi por këtu nuk krijuan ndonjë formacion Vogël dhe atë ta kthej në një Këshill të 
bartës të autonomisë. Këtej, në Tivar, u të quajtur Skllavini. Madh (“consilium maius”) të bujarëve 
shkaktuan përçarje në mes aristokracisë Termeti katastrofik i vitit 518 dhe dyndjet tivaras, sikur në Kotorr dhe Budua. 
dhe qytetarëve. Në vitin 1380 në Ulqin barbare të shek. VII shkatërruan pothuaj Njoftimet historike për qytetet në arealet e 
ndërkaq, dalin në skenë pranë gjykatësve terësisht qytetet e mëdha të antikitetit të Tivarit dhe Ulqinit edhe sot kanë nevojë të 
edhe “këshilltarët”. Këshilli i popullit kësaj ane. Mirëpo, potenciali njerëzor i plotësohen. Në këtë kontekst janë të 
(1426, ) në këtyre qyteteve të rrënuara paraqiste homines universitatis Dulcigninevojshme përnjohjet dhe gërmimet 
vitin 1553 e ka ruajtur formën e saj mbështetje të fuqishme për themelimin e arkeologjike, si dhe kërkime të lëndës 
popullore. “Bashkia e qytetit nuk ka një qyteteve të reja mesjetare, si, Antibari arkivore që ndërlidhet me pjesën e qyteteve 
këshill të rregullt, kur shfaqet nevoja (Tivari), Suacium (Shasi), etj. Këtej, Tivari mesjetare. Një vend më rëndësi këtu zë 
mblidhen aristokratët, qytetarët dhe (Antibari, lat. mesjetare Antibarum, Shasi (Soacia, Suvacium, ital. Soaço, 
zejtarët dhe tubohen, çdo vit në ditën e shën Antivarum ,  ital.  Antivari), gjente Suaço, Suazzo, kroat.Svaç).
Markut, ku konti zgjedh nëpunësit nga mbështetje te fortifikata bizantine Një çështje më rëndësi në zhvillime të 
radhët e aristokracisë: dy gjykatës, të cilët Antipargoi, të cilin e përmend Prokopi, mëtejme historike të provincës së Prevalit, 
së bashku me atë gjykojnë mbi çështjet kronisti bizantin i shek.VI. Qyteti gjendet 5 është paraqitja e krishterimit. Gjurmët e 
civile. Qytetarët ( ), ndërkaq km larg prej buzës së detit me një fushë me citadiniparë të krishterimit në Prevalis i ndeshim në 
zgjedhin katër ekonomë ( ) dhe ullishte dhe më vreshta rrushi, e cila gjatë camererainjë stele varri nga gjysma e dytë e shek.IV 
katër ose pesë nëpunës të tjerë, ndër të cilët gjithë shekujve ruajti bukurinë e saj. të zbuluar në Kolovrat, të cilin një farë 
përfaqësohen edhe fshatarët (Nepërmjet qytetit kalonte përroi Clyrus, i lavoratori di Vurus ia kishte ngritur nënës, gruas (që të 

)”. Shtresa aristokrate gjatë bregut cili derdhët në lumin e afërt Xelexnica dhe terradyja të quajtura Secundona) dhe vetes për 
lindor të Adriatikut,  titullin “Kir” (“cur”), sipër atij ngrihen malet e larta bregdetare. së gjalli. Këtu del sheshazi simbioza e 
nga mesi i shek.XIV, zëvendësuan me Gjiri i hapët shërbente si skele që gjendej në paganizmit dhe krishterimit. Nga Dioklea 

Transformimet iliro-arbërore në trevat e Tivarit dhe Ulqinit  

Kalaja e Tivarit
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titullin “ser”. Këtej, nga edhe kjo çështje flet bujarë të vegjël arbërorë, veçse në 
kjo kohë, edhe qytetarët për përhapjen e negociatat me venedikasit, përmenden 14 
fisnik të Tivarit dhe konceptit Arbër dhe përfaqësues të tyre. Një prej tyre ishte 
Ulqinit mbanin vetëm Arbëri në një hapë- familja Buzanoviq, që në shek.XV nga kjo 
titullin “ser”. sirë të madhe të del një ipeshkëv tivaras, që do të thotë i 
Krahas qyteteve të njo- Zetës mesjetare. Në familjes që ishte katolike dhe me siguri, e 
hura italiane dhe dalma- Poprat, në mes të vendosur në Lastva. Nuk ka përfaqësues të 
tine edhe qytetet bregde- Tivarit dhe Ulqinit, Beçiqëve (Beçikemi) dhe të Dhimitërve, të 
tare shqiptare zotëronin zotërues ishin vëlle- cilët, përndryshe shfaqën në shek.XV dhe 
me statute. Kështu, reda- zërit, Aleksi Marku që do të formojë më vonë “fise” të veçanta, 
ktimi i Statutit të Ulqinit dhe Pjetri. Duke u as Butakë, që nuk përmenden me atë 
është bërë që në vitin rebelua nga Balsha mbiemër në shek.XV. Hotët ishin gjithashtu 
1280. Statuti i Tivarit, III  kaluan në anën e një shoqëri e fortë luftëtarësh, që mbante 
ndërkaq u konsolidua venedikasëve dhe malësinë e Hotit, në veri të Shkodrës dhe që 
nga mesi i shek.XIV. më 1405 sulmuan kishte pranuar pushtetin e Balshajve. 
Zhvillimi i statuteve u Tivarin dhe Ulqi- Ndërkaq, a kanë jetuar atje të gjitha çetat 
përcoll edhe më një varg nin. Pothuaj, në hotase, kjo nuk mund të thuhet saktësisht, 
instrumentesh ligjore, të kohë të njëjtë, në dhe ndoshta një çetë u kishte mbetur në 
cilat lidheshin gjithsesi anën venedikase, malësinë e Hotit. Në paktin e Vraninës 
me vulën autentike. Në me shoqatën e vet, zihen ngojë në mënyrë të veçantë, hotët dhe 
mes të dy ekzemplarëve kaloi edhe Pjetër bakshet. Në kohën e luftës së Venedikut me 
të vulës së qytetit të Ulqinit (1397) dallohet Shestani i Krajës. Një shoqëri të fortë në banin e Bosnjes e kishin epror Junk Hotin 
Shën Mëria me Krishtin e vogël. Vula e brigje mbi Tivar, e sajonin edhe Krampsit. (1441), ndërsa kur despoti serb dominoi 
Ulqinit përmendet për herë të parë më 1359. Për ta thuhet se kanë qenë bujarë dhe se mbi Zetën e Epërme, i biri tij Bani Junko, 
Në dokumentet e gjykatësve të Tivarit më ishin numerikisht në ato anë. Atëbotë, sikundër quhet në dokumentin për vënien e 
1369 përmend vulën e komunës. Janë të përmendet edhe shoqëria Laloja. Në kohën kufinjve me Mataguzhët (1445). Ai si 
njohura edhe vulat  ipeshkvnore, si, e e luftërave të njëjta, në shtator të vitit 1442, personalitet i parë në malësinë e Hotit, 
Ulqinit më 1242, Tivarit më 1252, Shasit raguzanëve iu bashkëngjitën edhe dy përmendet edhe më 1474 me emrin Banj 
më 1320, dhe vula e abatit të Rotecit më kompani luftarake të Mërkojave (Mërkotit) Hot, ndërsa venedikasit, madje parashi-
1368.                                                     të cilët kolonizonin vendin në mes Tivarit konin mundësinë t'ia dhuronin titullin e 
Bashkësitë, shoqatat, katundet dhe dhe Ulqinit. Në luftë më ushtrinë e despotit dukës. Është evidente, se ata evitonin 
komunat arbërore nën Tivar më 1448, nga ana tjetër, flitet ndikimin dhe mbikëqyrjen, si të despotit 
Bashkësitë e pavarura në këto hapësira vetëm për një shoqëri të Mërkojëve me afro ashtu të Çërnojeviqëve, kështu që nuk 
quhen pak a shumë me emra të llojllojshëm 130 luftëtarë dhe katër eprorë: Dominiku, mund të dërgonin atje përfaqësuesin e vet, 
nëpër dokumentet e ruajtura, prej të cilave, Nikashi, Vasa dhe Ndreu. Edhe Lleshevitët si mes Malonsëve.
disa emra janë me karakter gjeografik, si, e konsideronin veten  katun të veçantë dhe, S'ka dyshim se Tuzët ishin një shoqëri e 
fshati, atari, apo visi  dhe bjeshka. Ndërsa pa dyshim kanë patur njëfarë sigurimi të madhe e përhapur e përbërë ekskluzivisht 
emrat e tjerë kanë të bëjnë me natyrën e brendshëm, e gjithashtu edhe Lushtica, një nga kushërinjtë me mbiemër të njëjtë. Nga 
bashkësisë së njerëzve të vendosur, si, fidanishte luftëtarësh të njohur arbërorë, vitet 1402/1403, kanë jetuar në anën e 
komuna (comune), shoqata (compagnia, jashtëzakonisht ishte dashur të kishte Shkodrës dhe kanë mbajtur fshatin omonim 
societas), çeta (turma), tubimi (conventus) ndonjë bajraktar dhe tubimin e bujarëve të Tuzi, kryepar i së cilit ishte Jurko Tuzi. Me 
dhe katuni (cathon). Në këtë aspekt, në fund imtë, si dhe një numër më të madh eprorësh, te kanë qenë edhe 15 tuzianë të shquar. I 
të aktit të marrëveshjes së Vraninës (1455), të cilët kanë qenë në gjendje të tubonin gjithë vendbanimi, që kishte afro 150 
në mes përfaqësuesit të Zetës së Epërme, shoqëritë e luftarëve të tyre. Raguzanët më shtëpi, mund të aktivizonte 500 luftëtarë. 
princave venedikas dhe kapitenit të 1403 kishin angazhuar “pesë luftarë trima Tuzianët, në paktin e Vraninës përmendën 
Shkodrës, përmendet “lista e shoqatave dhe të veshur mirë me armë me harqe dhe si shoqëri Tazide, ndërsa epror e kishin 
komunave” të Zetës së Epërme. Në vitin shigjeta, ndërsa të tjerët me shpata dhe Ratko Tuzin. Mirëpo, a i kanë takuar 
1460 në një burim venedikas përmendën mburoja dhe lidhur me këtë marrëveshje u shoqërisë së tyre monolite edhe disa grupe 
këto shoqata dhe katunde:“le qual kishin dërguar një letër bujarëve dhe gjithë nga listat e vitit 1455, nuk mund të dihet.
compagnie et cathoni sono tutti Malonxich meshkujve të mirë të bjeshkës së 

 *Prof. Dr Jahja Drançolli, drejtor i Institutit et Plessivaz et Bielopaulovich et Luxania”. Lushticës”. Nga kapërcyelli i shek.XIV dhe 
Arkeologjik të Kosovës dhe shef i Katedrës së 

Ndërkaq në një kartë të Çërnojave nga viti kah fillimi i shek.XV në fuqi të Historisë në Universitetin e Prishtinës.  
1492, përmendën Lleshët, Pjeshivanët, jashtëzakonshme qe vëllazëria Gojshi. Të 
Malonoshët, Komanët dhe Golemadët. gji thë këta luftuan kundër 
Krahas tyre, përmendën edhe ca bashkësi të kotorrasëve, të cilët kishin dijeni se 
spikatura me prejardhje etnike arbërore, si, ata “qenë më të fuqishëm se të 
Tuzët, Hotianët, Mataguzët, Pamaliot, tjerët”.                                                                             
Tronët, Krampsit,, Mogulset, Bitidosët e të Pamaliotët, Tronasit, Hotët dhe 
tjerët.  Në dokumente zyrtare dhe kronika Tuzët
të kohës, Golemadët dhe Bushatët, si dhe Pamaliotët dhe Tronasit, konsi-
vendbanimet e tyre në Zetën e Epërme deroheshin për shoqëri të forta 
konsideroheshin për arbërore. Për ç'arsye luftëtarësh, që vinin nga radhët e 
nga ana tjetër kotorrasit i konsideronin fisnikëve të vegjël nga territori i 
Çërnojeviqët arbërorë, ndërsa herceg Bunës. Në krye të Pamaliotëve nga 
St.Vukçiqi i akuzonte në Venedik për shkak gjysma e shek.XV, qëndronte 
të “natyrës së tyre arbërore” (costumi Dukaleti me titull të dukës, feudal i 
albaneschi) dhe për ç'arsye Konstantin spikatur i Gjergj Balshës-Strazi-
Filozofi e quajti Balshën II “zotëri arbanas” mirit. Nuk mund të dimë sa kishte 

Kisha e Shënkollit në Kala të Tivarit

Citadella - Kalaja e Tivarit
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1 4.Mullini Vorreza plepave.  Mullinjtë e Braticës , ose më mirë të thuhet  (Mullini Cana Begut, 
6.Mullini Margjelukajve (Mullini Sims viranet e tyre, gjinden pranë Mulinës, Mullini Pjetërgjonëve) ishte buzë 
Markut) gjendej te Vorret e Pelinkajve; prronit që rrjedh nëpër luginën e katundit Vorrezave (ashtu quhej vendi me varre të 
ndërtesa e mullirit ishte 9.5 me 5.3 m; Braticë dhe nëpër Fushë të Ulqinit dhe moçme të fesë myslimane, të cilët u 
diametri i gurit të mullirit 113 cm, kryqi 42 derdhet në Knetë t'Shtojit (Portomilenë), te shkatërruan më 1969, kur u ndërtua shkolla 
me 7 cm, diametri i vrimës në qendër 12 cm, Bashnja; karshi Bashnjës në anën e Shtojit e re në Braticë); një kohë të gjatë ishte 

Dila e Mullinit trashësia e gurit te vrima në qendër 16 cm, janë Bostanet, ku edhe fillon Rana e Shtojit mullisë ; ky mulli e kishte 
trashësia e gurit në periferi 12 cm. I fundit (Plazhi i Madh i Ulqinit). Nëpër lug të koshúnin e madh (thuhet që zinte deri 2 

2 është kujdesur për mulli Sima'j Markut barrë drithë, rreth 300 kg), koshúni ishte dru Braticës ka kaluar edhe rruga  e moçme 
Pyll t'Trashë Niks-Dobreci me familje. skuq prej qarrucës të prerë në  (Rruga Madhe) prej Ulqinit për Tivar.                                                                              

7.Mullini Simonaj Posht gjendej 
menjëherë nën Mullinin e Rasave, u takonte 
Simonajve të Braticës.
8.Mullini Rrasave (Mullini Sollak), 
mulliri ishte në një kodër të vogël me rrasa; 
kohë të gjatë ka qenë mullis Gjergji Leks 
prej Bardhajsh, Salç

39.Mullini Simonaj  Nalt ishte menjëherë 
nën Mullinin e Pelinkajve, u takonte 
Simonajve të Braticës.
10.Mullini Pelinkaj. Pelinkajt janë 
kujdesur për mulli, e ata ishin edhe pronarë. 
Sipër Mullinit Pelinkaj është Bregu'j 
Kanjushit, mikrotoponim si tregues, që 
atëherë kur Mulina ka pasur ujë edhe verës, 
në këtë breg do të kenë pasur çerdhet 
(foletë) e veta kanjushat (lejlekët). Mullini 
Simonaj Poshtë, Mullini Rrasave, Mullini 
Simonaj Naltë dhe Mullini Pelinkaj janë 
afër dhe njëri nën tjetrit.
11.Mullini Dragaj (Mullini Pals Pjetrushit 
Anrisë); i fundit e ruajti Marku'j Pjetrit 
Gjurs prej Bardhajsh, Salç; ndërtesa e 

4mullirit është 9 me 5 m përbrenda; guri  i të Malit t'Bardhë (me siguri janë dashtë disa 
mullirit me diametër 135 cm, diametri i qindra vjetësh që aq të trashet një qarrucë). 1.Mullini Begut, Mullini Parë (i fundit, më 
vrimës në qendër 14 cm, trashësia e gurit në Lugu i ujit ka qenë prej mermerit të butë (i i afërti prej Ulqinit), ishte pronë e Lanit 
qendër te vrima 14 cm, trashësia në periferi gdhendur, shumë mirë i punuar; copat e Memet Fatimes (Ulqin); në kohën e Luftës 
të gurit 9 cm. gjata afërsisht 50 cm njëra në tjetrën, 3 anë II Botërore ka qenë mullisë (rojtare, 
12.Mullini Rrenuem, Mullini Niks Macit të copës pa ndërprerje, sipër rrasa e kujdestare e mullirit) Prena, e shoqja e 
(te depozita e ujit; depozita u bë kur u mor mermerit të njëjtë).Gjonit Niks Kol'Niks, prej Braticës.
uji i Salçit); mallësia mullirit 9 me 6 m. Ky 5.Mullini Çoban Begut (Mullini Shaban 2.Mullini Qehajs, mullini i dytë; hisetarë 
mulli i pari do ta ketë ndërprerë punën, për Begut); kishin hise në mulli të Zefit Gjoks (bashkëpronarë) të mullirit ishin Pjetri Niks 
ç'arsye edhe emri Mullini Rrenuem. Preçit Kols-Dobreci, të Gjergjit dhe të Kols prej Vladajsh, familja e Cufit Fazlisë-Ravja 
13.Mullini Macit Lucit, mullisi i fundit ka Gjonit-Markoçit, të Gjonit Niks Leks-(Ramnjan) dhe Zefi Gjoks Pers-Xhikaj 
qenë Gjergji Leks, prej Bardhajsh, Salç.Dobreci, të Sims Markut-Dobreci, të Kols (Balliaj), të gjithë prej Bratice; i fundit e 
14.Mullini Hanmit, Mullini Kol-Lukajve. Sims Gjonit Maraj-Simonaj (të gjithë prej ruajti Zefi Gjoks Pers-Xhikaj, Braticë.
15.Mullini Sipërm, Mullini Kolecit, i Bratice). Muri i ndërtesës së mullirit i trashë 3.Mullini Tretë (Mullini Niks Pjetrit-

5fundit e ka ruajt Koleci , axha i Sims Markut 50 cm; faqja e murit e gjatë 887 cm në jug, Briskut, i kanë thanë edhe Mullini Niks 
Niks-Dobreci, Braticë. 862 në veri, 482 në perëndim dhe 363 në Pjetër Pilafit) gjendej karshi Ramnjanve 

lindje; naltësia e murit rreth 200 cm në jug, (lagje e Braticës); guri i mullirit - diametri 
Mullini Begut, Mullini Qehajs, Mullini kurse në veri rreth 315 cm; dera e gjanë 150 103 cm, trashësia në periferi dhe te vrima 
Tre të ,  Mul l in i  Vor reza ,  Mul l in i  cm; një penxhere e vogël  31 me 17 cm; një qendrore 21 cm, vrima e rrumbullakët në 
Margjelukajve, Mullini Pelinkaj, Mullini penxhere qorre në murin e veriut dhe tjetra qendër - diametri 13 cm; thellimi për kryq i 
Dragaj dhe Mullini Macit Lucit kanë në murin e jugut; ende qëndrojnë dy tren si gjatë 40 cm, i gjere 7.5 cm,  i thellë në 
punuar deri mbas Luftës II Botërore, kurse duket dru plepit. Mullisi i fundit ka qenë periferi 1.5 cm e te vrima qendrore 2.5 cm; 
të tjerët janë mbyllur edhe më herët, në Nika'j Marluks, gjyshi i Markut Preçit, prej guri prej disa pjesëve të përputhura mirë, në 
kohën e Mbretërisë Jugosllave, atëherë kur Bardhajsh, Salç. Ai pruri edhe gurin e vendet e përputhjes pak çimento, guri i 
është marrë për Ulqin dhe Krypore uji i mullirit prej Mirditës; Nika mori pjesë edhe bashkuar me dy rrathë të hekurt të gjerë 3.5 
burimit në Bardhaj (Salç), ashtu që përroni në grabitjen e bagëtive, që mirditorët kishin cm të trashë 0.5 cm; e punoi dhe pjesët 

6Mulina  mbeti me më pak ujë, kurse verës organizuar në ato ditë. Në djerr të këtij përbërëse të gurin të mullirit i bashkoi Gjoni 
thahej fare. Në këta mullinj bluanin drithin mulliri është edhe sot pusi; këtu, në vend të Niks Kol'Niks Pjetër Gjonit Gjergj Gjonaj-
kryesisht banorët e Ulqinin me katundet e dy manave, sa ishin më herët, sot janë 7, të Dobreci, prej Bratice, Ulqin, punë që u krye 
afërta përreth, mirëpo, thuhet që më herët, cilët i vuri Gjergji Gjonit Nikës Kol'Niks-mbas Luftës II Botërore. Afër këtij mulli 
'n'vakt t'Turkut' vinin edhe prej mbas Bunës Dobreci para se të ikte në Kanada më 1957; kalon Prron'i Thatë (ka ujë vetëm kur bie 
(Velipojës). Gjergji aty buzë Mulinës vuri edhe rendin e shi).  

Mullinjtë e Braticës 

Guri i Mullinit Tretë
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Ishte ba terrë. E gjeta ytat ta mshilë mullinin. 
M'tha: 'Ç'po kërrkon natën, more grue?' I fola për 
hallin tem. Aj e çili derën e mullinit, ma mushi 
thasin me miell aq sa mujta me bajtë.      
4. Gjergji, vëllai im, i cili tash jeton në Vankuver 
(Kanada), e mori një copë të thyer të gurit të 
mullirit; u habitem sa lehtë grimcohej (pasojat e 
akullit?), shihej qartë se ishte i përbërë prej 
guralecëve të lumit me madhësi disa milimetra e 
deri 2 cm.                   
5. Kapela e Kolecit: Kur Koleci nuk ishte në 
mulli, para mullirit linte kapelën vjerrë (varë) në 
një shkop. Ndodhte që ai mos të kthehej në mulli 
jo vetëm me orë, por edhe me ditë. Njerëzit që 
mbërrinin për të bluar drithin  pritshin e pritshin 
deri sa u thoshte ndonjë kalimtar që Kolecit nuk i 
dihet kur kthehet.
6
. Mund të jetë që përroni Mulina e mori këtë 

emër për arsye të pranisë së 15 mullinjve.   
***
Njoftimet për mullinj m'i dhanë: 
a.Zefi Gjonit Niks Markut-Bardhaj, 81 vjeçar 
(1925), Salç (Ulqin), dhe e shoqja Dila, 73 vjeçare 
(1933), më 30.8.2006.

Krythë afërsisht ishte aty ku kalon rruga sot. b.Nika'j Stjeps Zefit Pjetërgjon-Nilaj, Braticë, Çdo mulli në oborrin e vet kishte më së 
Nëpër Rrugë t'Madhe dikur kalonin me shumicë Ulqin, më 10.6.2006. pakti nga një man. Mullini Macit Lucit ka 

c.Zefi Gjonit Niks Kol'Niks Pjetër Gjonit Gjergj ('vlonin') njerëzit dhe bagëtia, e jo vetëm prej pasur 4 mana dhe 1 qershi. Mullinjtë kanë Gjonaj-Dobreci, 77 vjeç, Braticë, Ulqin, me Salçit i cili sot mbeti shkretë. Më 12.1.2003, qenë njëri nën tjetrin, shkallë-shkallë, vija 15.8.2006.pamë që këtë rrugë po e zapton pylli, u bë e 
d.Qazimi Cufit Fazlis-Ravja, 72 vjeç, Braticë, Ulqin, (kanali) e ujit ka shkuar prej njërit në tjetrin. pakalueshme, por kishte edhe çka s'ka pasur më 
më 4.11.2006. Uji është mbledhur në hurdhë, e cila ka herët (shisa (lloj druje) dhe xunga); afër Mullinit e.Maria Sims Gjoks Preç Simonit-Simonaj (83 pasur kapakun për të ndalë ujin ose për ta Pelinkajve, fiqtë ishin sa gjallë në arat e vjeçe), prej Bratice, Ulqin, më 5.11.2006.

lëshuar në lug të mullirit. Lugu, që mos të Pelinkajve, kurse sipër arave 4 ullia gati i kishte                     Përgatiti Simë Gjon Dobreci
zënë pylli. Te Mullini Dragaj dhe te Mulini dalë uji, është mbyllur mirë me rrasa ose 
Macit Lucit kishte gropa që i kishin zgurua disa herë me dërrasa; ai ka pasur trajtën 
(gropua) thitë e egër. Përveç edhe një hutë që katrore dhe pozitën e tërthortë, kurse në 
fluturonte mbi Mulli t'Dragaj, si dhe aty-këtu fund grykën e rrumbullakët të ngushtë, 
ndonjë zog, tjetër gjë të nëpër të cilën uji shpërthente me fuqi dhe 
gja l lë  nuk pamë.  

sillte fletën e mullirit. Boshti i fletës në majë Manat para mullinjve 
kishte të montuar një pjesë metalike, nuk janë më, përveç dy 
kryesisht në trajtë të kryqit (degët afërsisht sish sa gjallë te Mulini 
të gjata 19 cm dhe të gjëra 7 cm), në të cilën Macit  Luci t  (nuk 

shihej as vendi ku ka qëndronte guri i mullirit. Kur mulliri bluan, 
qenë qershia). Më guri sillet sipër shtratit prej rrasave. Në 
9.8.2006, në 'Rrugë koshú qitet drithi (nja 1 barrë, rreth 150 kg), 
t'Madhe' nuk tokuam nëpër vrimë në fund të tij kalon drithi në 
njeri të gjallë e as nuk kopanjë. Trokolica, në pozitë të tërthortë me 
pamë ndonjë bagëti në 

skajin e lirë mbi gur, e dridh kopanjën, çka këtë luginë.   
3mundëson rënien e pandërprerë të drithit në . Maria Sims Gjoks-

vrimën qendrore të gurit të mullirit; mielli Simonaj foli edhe për 
bie në dishme. Mielli është mbledhë dhe këtë ngjarje: 'Baba'j 

jem ka kjenë mjeshtër shti në thes me spol. Kur lëshohet ordhija 
për vozga (voza) dhe (mjet metalik, tel) uji bie në dërrasë, jo në 
gaviqa (gaviça) pej fletë, pra mulliri ndalet. Mulliri e kishte 
drujet manit. Nji ditë, edhe sistemin për lëvizjen e gurit përpjetë-
aj me t'birin, kishin pre teposhtë, çka mundësonte bluarjen trashë-
nji man n'Ulqin. Kur u 

hollë.
ulen me pushue, nji 

*** plakë ulqinake u bje dy 
1. Ali Man Bratica kishte 12 mullinj të Braticës kafe. Kur ajo u kthye 
(në kangë popullore të shestanjanëve, ku bëhet me marrë filxhanat, 
fjalë për ngjarjet e 1878-1880, përmendet Man baba e dveti pse i pruni 
Bratica, i cili ka qenë njëri ndër organizuesit që kafet. Unë di, ti je 
me forcë të mbrohet Ulqini dhe mos t'i dorëzohet Sima, i biri i Gjoks 
Malit të Zi; shih Buzuku 3, 2001:16). Mirëpo, Preç Simonit. Ytat 
kryes isht  mul l in j të  kanë pasur  d isa  mue m'ka  pshtue  
bashkëpronarë. thmitë mos t'më desin 
2. Rruga e moçme Ulqin-Tivar ka kaluar nëpër unit. Ishte sene zijet. 
Braticë, lugut Mulinës deri te Mullini Dragaj, Thmitë i kishesh untë. 
pastaj nëpër katundet Krythë e Krruç ka dalë në Mora nji thas dhe u 
Qafë t'Mazhurit; kjo ka qenë rruga kryesore n isa .  I  mora  red  
(Rruga Madhe) prej Ulqinit për Tivar deri që, mullinjtë e Braticës. 
para Luftës I Botërore, u bë rruga ('xhadja') për Ma mshilshin derën 
automobila e shtruar me zhur, e cila deri në ose nuk ishin n'mulli. 

Guri i Mullinit Margjelukaj

Marku’j Jakut Gjeks Kol Jakut dhe Sima’j Kols Pers Gjelos
 para Mullinit Çobanbegut më 1970
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Qeleshja 
Burrat shestanas bajshin qeleshe* -E Gjeç, çka ke ba, ke thye ligjin, tha Kola.
Gjeç'i Tulit (si i thonjshin Gjergjit Pjetër Kols -Ç'farë ligjit, dveti Gjeçi.
Kolgjeçit) pej Dobrecit donte m'e vërtetue a ka -Ligjin e krajl Nikolls qi mos me vu qeleshe, foli 
dreq n'ket botë. Shkoj te Rrasa e Qenit, nji ven i Kola.
lanun shkretë, ku rrallë sillen njerëz. Aty e la nji -Çka me ba tash, na daj e kena bajtë qeleshen, 
napulon ar dhe thirri: Hajde merre, o dreq nji je tha Gjeçi.
kun! Mas disa ditësh, i qilloj Gjeçit me kalue -Duhet me t'dënue dhe mos m'e bajtë ma, tha 
prapë asajt. Napuloni ishte aty. S'pos ka dreq, tha Kola.
Gjeçi. E futi napulonin n'xhep dhe u kthye shpi. -Po çka isht aj dënim, dveti Gjeçi.
Ditën e dielle u nis n'kishë t'Ljares. N'krye kishte -Nji napulon ar, tha Kola.
qeleshen. Harroj Gjeçi ose nuk deshi me ditë për -Unë kam provue me ja dhanë dreqit nji napulon 
urdhnin e krajl Nikolls: Kush kapet me qeleshe tash nji muaj. Na napulonin, ti pos ke kjen dreqi, 
n'krye, ka me pague gjobë; shestanasit duhet me tha Gjeçi.
bajtë kapica malazeze. Kolën e Markut Pjetrit Treguan: 
Nreks t'familjes Junku, edhe aj pej Dobrecit, si 1.Nika'j Markut Niks Macit Niks Pjetrit Nreks Pjetër Preks 

Markut Niks Macit Niks Markut Niks Junkut (Junki  në t'vetmin njeri qi dinte nashke (gjuhën malazeze) 
dokumentet e moçme),  prej Dobrecit, tash në Gaç, Ulqin.dhe qi kishte pak shkollë, krajl Nikolla e kishte 
2.Sima'j Jakut Simonit Niks Junkut, prej Dobrecit, tash në 

caktue si kryetar të venit. Pej s'largut Gjeçi e Bostane (Plazhi i Madh), Ulqin.
vuni re Kolën te kisha, por aj nuk dredhoj rrugë. Shënoi Simë Gjon Dobreci, më 10 prill 2002. (Shih Buzuku 

11;2003:3)
*Qeleshe, teki ose plis - kësulë e bardhë e punuar me lesh 
delesh të shkelur; pjesë e veshjes kombëtare shqiptare.

Qeleshen e bajshin edhe 
n'Shestan
Qeleshen e ka bajtë edhe djali axh's 
tem, Pala'j Lucit Macit Maclukut 
Vuçonj, pej Dedajsh, Shestani Nalt 
(trevë në jug-perendim të Liqenit të 
Shkodrës).
Tregoi Lena Gjoks Preçit Maclukut, e lindun më 
1928 n'Dedaj, Shestani Nalt, e martueme 18 
vjeçe për Simën e Jakut Junkut prej Dobrecit 
(Ljare), tash n'Bostane (Plazhi i Madh), Ulqin. 
Shënoi Zef Kovaçi, më 23.4.2004. (Shih Buzuku 
15;2004:2)

Në Shestan e kishin hadet  
Na, shestanos, qeleshen e kena bajtë 
t'pshtjellun me shami t'zezë, kurse 
çakçirt e bardhë pej leshit deles kanë 
pasë shiritin e zi. Kshtu isht majtë zi 
për Gjergj Kastriotin Skenderbegun. 
Për ket hadet të Shestanit unë kam nije 
pej pleqve.
Tregoi Gjoni Niks Kol'Niks Pjetër Gjonit Gjergj 
Gjonaj-Dobreci (1899-1977), Braticë, Ulqin.

Komenti: Ky tregim flet që burrat e 
Shestanit, si dhe të Kranjës, të rrethit 
të Tivarit e të Ulqinit, dhe jo vetëm 
ata, jo veç që do të kenë përkrah, por 
edhe do të kenë luftuar krah për krah 
me trimat e Gjergj Kastriotit 
Skënderbeut.
Shënoi më 1970 dhe komentoi S. Dobreci (Shih 
Buzuku 18;2005:9)

Kola i Pjetrit Dodës Ujkës 
Pâlit - Pâlaj, 1894-1952, 
shestanas prej Ljares, rrethi i 
Tivarit, fotografimi në 
Cetinjë më 1929

Preçi Macit Preç Gjurit (1889-1944), pej Lukiqit (Shestani Naltë), deri qi ka dekë e ka bajtë qeleshen (plisin, kësulën 
prej leshit të bardhë). 
Tregoi Nika, i biri, në Braticë, Ulqin. Shënoi S. Dobreci, më 22 prill 2003.  (Shih Buzuku 18;2005:19)   

Bante qeleshe Maci Niks Pjetrit 
Nreks (1847-1938) prej Dobrecit. 
Stërnipi i tij, Nika’j Markut Niks 
Macit-Junku tash jeton me familje 
në Gaç të Ulqinit

Bariu ilir me qeleshe (plis) në 
kokë; trupore bronzi, shekulli I 
para Krishtit, Elbasan
Marrë prej Nermin Vlora Falaski, Pelazgët 
Ilirët Etruskët Shqiptarët, 'Butrinti', Prishtinë 
1998:96.

Në vorret e Ljares
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Ublat e Bolajve
uji popullata e këtushme ende i bëheshin në vjeshtë. Edhe pse kohë e 
shfrytëzon për t'u furnizuar me ujë. shirave, uji për dasma merrej prej 
Hasan Boli nga ky lokalitet, për këtyre ublave gjithsesi”. “E bartnin me 

Ali Gjeçbritaj lashtësinë e këtyre ublave thotë se janë buljera gratë e fshatit” ndërhyn Ademi. Shkruan , Krajë
të vjetra sa edhe vetë popullata e Bile me ujin e këtyre ublave në dasma u 
këtushme, pra nuk dihet se kur janë drejtohej dasmorëve “Urdhëroni ujë të Edhe pse Kraja është trevë që shtrihet 
hapur. Pasi pa ujë nuk ka jetë, kuptohet mirë prej Ublave të Bolajve” Me fjalë përgjatë bregut të Liqenin të Shkodrës, 
se sa të vjetra janë këto ubla. Thellësia e tjera, këto burime të jetës kanë pasur një ajo në brendi gjithandej është vend i 
tyre arrin deri në 10 m. Janë të ndërtuara rëndësi të madhe për popullatën e thatë, pa ujë të gjallë, pa burime naty-
me mur të thatë (i përdorur vetëm gurë).  këtushme. rore të ujit. Për ta kompensuar këtë 
Aty ku janë ublat, toka përbëhet prej Sot pak njerëz kanë mbetur këtu. Të mungesë, kranjanët qysh në lashtësi 

deltinës së rinjtë kanë marrë rrugën e mërgimit, ose janë detyruar të çelin 
kuqe, thu- siç thotë populli i këtyre anëve  “Kanë ubla - pusa (fjala pus në 
ajse të pa- marrë dheun në sy”, për të gjetur një jetë Krajë ka domethënien 
përshkuesh më të rehatshme. Të pakët janë ata që e një lugu të vogël në 
me për ujë. kanë vendosur të jetojnë në trojet e të gur apo shkëmb, në të 
Muri e mbr- parëve të tyre.cilin mund të ketë vend 
on ublën pr- Sot ublat kanë ujë të mjaftueshëm; po e për një sasi të vogël uji 
ej shembjes shfrytëzojnë për nevoja të ndryshme ata të mbushur nga shiu, jo 
së dheut e që e kanë afër. Sipas disa analizave që më shumë se 4-5 litra).
njëkohësi- këtij uji i bënë ekspertët përkatës del se Lirisht mund të thuhet 
sht shërben ujë i Bolajve është i cilësisë shumë të se Kraja ka qenë vend i 
edhe si filtër mirë dhe jo i ndotur. “Bile”, thotë ublave, siç është edhe 

i mirë për ujë. Bashkëbiseduesi ynë Hasani, “ai krahasohet me ujërat më të sot vend i saranxhave. Padyshim se më 
thotë që, prej të reshurave që i thith pastra të burimeve natyrore (gurrave). e njohura është Ubla e Krajës. Thuhet se 
toka, uji kalon ngadalë në brendësi të Në të kaluarën është ditur se kuj i takon atë e ndërtoi Gjon Vladimiri dhe 
ublës. secila ubël dhe se çfarë ujit ka; secila Kosara. Kjo edhe është e vetmja ubël që 
Interesante është edhe arkitektura e mëhallë ose lagje ka pasur ublën e vet”.ka burim ujit të gjallë në thellësinë e 
ndërtimit të grykës dhe qemerit të ublës Sot ujin nga këto ubla e marrin për pije sajë, kështu që gjatë gjithë vitit ka ujë të 
(pllaka prej guri - kalldrëm rreth banorët që jetojnë afër, ndërsa disa të bollshëm.   
grykës). Edhe qemeri është i ndërtuar tjerë për ujitje të vogla (ata që i kanë Ubla tjera në trevën e Krajës ka në 
me mur të thatë. ” Zgjuarsia e mjeshtrit afër pronat bujqësore). Tash për tash secilin fshat - në Skje, Kështenjë, 
të gurit ka bërë që dhe kjo pjesë e ublat janë në gjendje të mirë, por Dragovoj, Ftjan, Qyrjan, Mana të 
rrafshët mbi sipërfaqe jo edhe të vogël dhëmbi i kohës ka nisë të bëjë të vetën. Bardhë, Rushkubo, Smerdes, Pesë 
të gropës së ublës, pra në hapësirë pa “Nëse të gjithë bashkë nuk kujdesemi ublat në Gërdej (Arbnesh), Jenallokfa, 
asnjëfarë mbëshetjeje, të shtrohet me për ubla, një ditë ato do të dëmtohen”, Llakficë, Sjerç Tri lerat, Ublat e 
gurë të thatë aq bukur sa do t'ia kishin thotë Adem Boli. Për t'i ruajtur nga poshtme dhe në shumë lokalitete tjera, 
zili shumë arkitektë edhe në kohën e shkatërrimi, nuk nevojitet shumë. si dhe në malet e Krajës, atje ku ka 
sotit“, shton Adem Duli Bolaj. Edhe Duhet pak kujdes dhe vullnet i mirë që kullota të bollshme. Në malet e Krajës, 
gryka e rrumbullakët, pjesa më e ata të mirëmbahen. Andaj është e udhës barinjtë kranjanë ndër shekuj kanë 
ngushtë nëpër të cilën nxirret uji me që këtë pasuri materiale, historike dhe kaluar verërat në kasollat e tyre me 
kova, është e ndërtuar me gurë të shpirtërore, që të parët tonë na e krijuan grigjat e bagëtive, të imta dhe të trasha. 
gdhendur me daltë e çekan. dhe na e ruajtën, që na e lanë trashëgim Prej këtyre ublave ata u kanë dhënë ujë 
Pothuaj gjithë fshati është furnizuar me që ta ruajmë edhe ne. Në fund bagëtive (i kanë paitë).  
ujë prej këtyre ublave. “Kur verës bashkëbiseduesit Adem dhe Hasan Si grup ublash më të dëgjuara në këto 
thaheshin ublat nëpër lokalitet e tjera, Bolaj shprehen se sikur të na ndihmonte anë padyshim janë Ublat e Bolajve 
këtu gratë prej katundeve sado pak komuna me (Balajve), që gjenden në Ostros të 
tjera të Krajës marrshin ujë material ndërtimor, ne Madh, saktësisht në Bolaj, në fund-
me buljera”, shton Hasani. banorët e këtij loka-malin, pranë rrugës së dikurshme të 
“Buzë mbrëmjeve këtu liteti vullnetarisht do shtruar me kalldrëm shumë të njohur, 
dëgjoheshin tinguj cinga- ta ndërtonim edhe që të shpinte përmes malit të Smerdecit 
resh të dhive dhe kumbonë e rrugën për të vajtur me për në Midhë, atje ku me shekuj pjesa 
ogiçëve të grigjave të dele- makina deri te këto më e madhe e Kranjanëve kanë qenë të 
ve, që barinjtë i zbritnin prej ubla. Gjatësia e saj detyruar për të bluar drithërat në 
kullotave në male për t'i nuk është e madhe. Në mullinjtë e Midhës. Gjatë stinës së thatë 
pajitë“, kujton me nostalgji këtë mënyrë më së të verës, kur thaheshin lëmenjtë 
bashkëbiseduesi ynë. “Buk- miri do t'i shpëtonim (hurdhat)  e mullinjve të Kravarit, verës 
ur ishte atëherë. Kishte ublat nga rrënimi, nga këtë rrugë duhej ta merrnin edhe 
gjallëri në fshat, te ublat, në kërcënimi i dhëmbit të banorët e pjesës lindore të Krajës. 
arë, në livadh, në mal. Idilë e kohës.Përndryshe, janë këtu 12 ubla në një 

(Më 2006)vërtetë, edhe pse është vend. Gjinden në një lendinë piktoreske 
jetuar ndryshe dhe në kushte rrethuar me trungje gështenjash 
më të vështira. Dasmat mijëvjeçare. Edhe sot këto rezervuare 

Ublat e Krajës

Ublat e Ljares
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Emrat femërorë              Emrat mashkullorë                Mac Çobit (Lukiqi), Kullomzë, * P ë r  M a r k u s h :  N i k a ' j  
Âna Aleko Mark Ulqin Markushit -Brisku, Braticë-
Ângjelina Ândria *Markush *Për Enjëll:  Pjetri e Kola'j Ulqin
Ângjë Ânria  *Mashan Enjllit, Kullomzë, Ulqin * P ë r  M a s h a n :  K o l a ' j  
Antone Ânti *Milan *Për Gjeç:  Gjeç ' i  Tulit Mashanit, Bardhaj-Salç
Bibë Ânton Mon (Gjergji Pjetër Kols Kol- Për Milan: Anti Leks Milanit-
Davina *Çek Ndrekë G j e ç i t ) ,  D o b r e c - L j a r e ;  Vukmarkaj, Krruç-Ulqin
Dilë                                                 Ç  e  k  ë     Nikë  Monika, e bija e Dils dhe e *Për Nojë dhe Prenk: Zefi 
Drâne                                              *  Ç   o  b     Nikollë Pjetrit Leks Pjetër Gjeçit Gjonit Lucit Nojs Luks Pjetrit 
Jovana Çobë Nilë Monit Niks Gjergjit Jâkut- Luk-Prenk-Pema, Brisku-
Kate Dedë Noc Jankaj (Ljare), Fusha e Tivarit. Kovaçi, Ulqin
Katina Dodë *Nojë *Për Gjok: Pala'j Gjoks Kol *Për Nush: Kola'j Nushit (në 
Lenë Drekë Nrekë Gjoks Mark Gjokut-Martinaj, Bisht t'Malit, Ulqin); Ksolla'e 
Leze *Enjëll *Nush Dedaj, Shestani Nalt; Gjergji Nushit Pals Kocit, toponim në 
Lezinë Filip *Pál Mar-Gjokut, Bardhaj, Salç- Bardhaj, Shestani Nalt, rrethi i 
Linë (Palinë) Frân Palë Ulqin. Tivarit.                         
Lulë *Gjeç Paluc *Për Gjur: Pjetri Zefit Preçit *Për Pál: Ublat e Preç Pálit
Marë Gjekë Perë Macit Preç Gjurit-Lukiqi, *Për Prekë: Nika'j Markut 
Marica *Gjel Pjetër Braticë, Ulqin. Niks Macit Niks Pjetër Nreks 
Marie Gjergj Pjetrush *Për Ili: Ilia'j Markut Pers Pal- Pjetër Prek's Markut Niks 
Mrikë *Gjok Preç Ilisë, Rud-Shestani Naltë Macit Niks Markut Niks-
Palinë Gjokë Prenç *Për Jac: Frani Nils Sims Junku, Gaç Ulqin 
Pauna Gjon *Prekë Jacit-Nilaj, Braticë-Ulqin
Prendë *Gjur *Prenk *Për Kin: Luka'j Jakut Zefit 
Prenë Gjurë Rrok Pjetër Kinit Pjetrit Kols Nrek Emrat më të shpeshtë 
Roze *Ili Simë K o l s - M a r k o l a j ,  T i v a r  dhe më të shumtë të 
Stakë *Jac Simon (skulptor)

shestanasve janë emra Stanë Jákë Stjepë *Për Koc: Toma'j Çeks Monit 
karakteristikë shqiptarë.Shaqe Janko Tomë Kocit-Nilaj, prej Kullomze; 

Tereze *Kin Ton Gjura'j Kols Macit Koc Niks- E kam bindjen, që jo vetëm 
Tone (Antone) *Koc Tush G j o k m a r k a j ,  B a r d h a j  shestanasit, por edhe të gjithë 
Zânë Kolec Ujk (Shestani Naltë), tash në shqiptarët, në të kaluarën e 

Kolë  Vuçë Australi. largët, do të kenë pasur të 
*Lec Vukë *Për Lec: Nika'j Lecit, Salç, gjithë emra me kuptim në 
Lekë Zef  Ulqin gjuhën e vet; këta emra me 
Loro *Për Luk: Pala'j Lucit Macit kohë janë zëvendësuar me 
Luc *Për Çek: Zef'i Niks Pjetër Mac-Lukut-Vuçaj (katundi emra që i ka përhapur feja.
*Luk Kols Çekut, Kullomzë, Ulqin. Dedaj, Shestani Naltë).
Lukë *Për Çob: Nika'j Luks Pers *Për Lul: Gjek Luli, Brisk, 
*Lul Pjetrit Per-Stjeps Markut regjistrimi i popullsisë 1881. 

Emrat më të shpeshtë të shestanasve 
A.Emrat më të shpeshtë të shestanasve 
katolikë më 1881 (renditja si mbas 
shpeshtësisë):
1.Kolë, 2.Pjetër, 3.Nikë, 4.Gjokë, 5.Mac, 
6.Mark, 7.Lekë, 8.Prenç, 9.Palë, 10.Perë, 
11.Gjergj, 12.Gjon, 13.Lukë, 14.Gjurë, 
15.Simon, 16.Stjepë, 17.Zef, 18.Gjekë, 
19.Simë, 20.Jak, 21.Luc (Shih tabelën 
numër 1).  
B.Emrat më të shpeshtë të shestaneshave 
katolike më 1881 (renditja si mbas 
shpeshtësisë):
1.Marë, 2.Lenë, 3.Pren(d)ë, 4.Dilë, 
5.Mrikë, 6.Anjgjë, 7.Lulë, 8. Palinë, 9. 
Stanë (Shih tabelën numër 2)
C.Emrat më të shpeshtë të shestanasve 
ortodoksë më 1881 (renditja si mbas 
shpeshtësisë):
1.Kolë, 2.Perë, 3.Mac, 4.Niko, 5.Nikë, 
6.Lekë, 7.Gjokë, 8.Gjon, 9.Luc, 10.Milo 
(Shih tabelën numër 3).
D.Emrat më të shpeshtë të shestaneshave 
ortodokse më 1881 (renditja si mbas 
shpeshtësisë):
1.Marë, 2.Anjgjë, 3.Lenë, 4.Pren(d)ë, 
5.Dilë, 6.Stana, 7.Jelena, 8.Mrikë, 
9.Ivana (Shih tabelën numër 4).
  
Këta janë emrat karakteristikë të 
shestanasve. Si shihet edhe në tabela, 
emrat e shpeshtë janë të shkurtë (kryesisht 
njërrokjesh); pak ka dallime ndërmjet 
emrave të shestanasve katolikë dhe atyre 
ortodoksë. Veni re, emrat karakteristikë të 

 
Emrat Thtjan Ljare      Pinÿç    Gjuraÿç Nrekaj Bujgÿër  Mimal Krejt  (%) 
Aleko 0 1 0 0 0 0 0 1  (0.18) 
Andria 2 3 0 0 0 0 0 5  (0.88) 
ÿÇekÿë  0 0 0 0 3 0 0 3  (0.53) 
ÿÇobÿë  0 0 1 0 1 0 1 3  (0.53) 
Dodÿë 0 1 0 0 0 0 0 1  (0.18) 
Drekÿë 0 1 1 0 0 0 0 2  (0.36) 
Gjeÿç 2 1 0 0 0 0 0 3  (0.53) 
Gjekÿë 4 1 1 1 2 0 1 10  (1.77) 
Gjel 0 0 0 0 0 0 1 1  (0.18) 
Gjergj 8 6 1 0 0 0 4 19  (3.36) 
Gjokÿë 10 13 1 4 5 1 9 43  (7.60) 
Gjon 6 3 4 2 0 0 2 17  (3.00) 
Gjurÿë 0 4 1 0 5 0 4 14  (2.47) 
Jakÿë 7 0 0 0 0 0 0 7  (1.24) 
Janko 0 3 0 0 0 0 0 3  (0.53) 
Kolÿë 13 19 6 3 5 4 13 63 (11.13) 
Lekÿë 2 7 1 5 4 4 7 30  (5.30) 
Luc 1 1 3 0 1 0 1 7  (1.24) 
Lukÿë 2 9 1 0 0 0 4 16 (2.83) 
Lul 1 0 0 0 0 0 0 1 (0.18) 
Mac 4 11 5 3 6 4 10 43 (7.60) 
Mark 8 14 1 0 5 1 6 35 (6.18) 
Mon 0 0 0 1 0 0 0 1 (0.18) 
Nikÿë 6 15 2 3 11 3 9 49 (8.66) 
Nikollÿë 0 1 0 0 0 0 0 1 (0.18) 
Nilÿë 0 0 0 1 0 0 0 1 (0.18) 
Noc 2 1 0 0 0 0 0 3 (0.53) 
Palÿë 1 8 1 4 4 0 5 23 (4.06%) 
Paluc 3 0 0 0 0 0 0 3 (0.53) 
Perÿë 3 5 0 4 6 0 5 23 (4.06) 
Pjetÿër  8 18 4 2 8 2 9 51 (9.01) 
Prenÿç 7 10 1 0 1 1 7 27 (4.77) 
Simÿë 1 2 0 0 4 0 2 9 (1.59) 
Simon 5 4 2 1 0 0 1 13 (2.30) 
Stjepÿë 1 4 0 1 1 1 4 12 (2.12) 
Ujk 2 0 1 0 0 0 0 3 (0.53) 
Vuÿç 0 1 0 0 0 0 1 2 (0.36) 
Vuÿça  0 0 1 0 0 0 0 1 (0.18) 
Vukÿë 1 2 0 0 0 0 2 5 (0.88) 
Zef 4 1 2 3 2 0 0 12 (2.12) 
Krejt 114 170 41 38 74 21 108 566 (100) 

 

Emrat e shestanasve

1. Emrat e shestanasve katolikë (Regjistrimi më 1881)



17Dokument23/2007

shestanasve kryesisht janë emra karakteristikë përshqiptarë. 
Në katundet e Shestanit Poshtë, shestanas ortodoksë ('pravosllavë') 
kishte vetën në Pecaj (Peciqi, Draçevica), Bujgër (Marstjepoviq) dhe 
në Uçdabaj (Vuçedabiq, Uçdabiq), kurse katolikë kishte në Gjuraç 
(Gjuravce), Nrekaj (Karanikiq) dhe në Bujgër (Marstjepaj, 
Marstjepoviq). Si mbas regjistrimit më 1881, në krahasim me numrin e 
përgjithshëm të banorëve (503) në Shestanin Poshtë, ortodoksë ishin 
231 (45.92%) frymë, kurse katolikë 272 (54.08%). Në krahasim me 
katolikët (493) e Shestanit Poshtë dhe Shestanit Naltë, kishte 31.91% 
ortodoksë, kurse në krahasim me të gjithë shestanasit katolikë (1076) 
kishte 17.67% ortodoksë (*Shënimet: Arkivi Shtetëror i Malit të Zi, 
regjistrimi i popullsisë më 1881).
Emra me kuptim në gjuhën shqipe
Ndër shestanas, me kuptim në gjuhën shqipe kemi emra femrash: Dilë 
(prej: diell, Diellëze), Drâne (prej: drânajfile, trëndafil), Lulë (prej: 
lule, Lule), Prenë ose Prendë (prej: Prendi  hyjni ilire), Shaqe (prej: 
Manushaqe, manushaqe) dhe Zânë (prej: zana e maleve, Zana), kurse 
emra meshkujsh Ujk, Lul dhe Gjel (ky i fundit edhe nofkë). E kam 
bindjen, që jo vetëm shestanasit, por të gjithë shqiptarët, në të kaluarën 
e largët, do të kenë pasur emra me kuptim në gjuhën shqipe; këta emra 
me kohë janë zëvendësuar me emra që i ka përhapur feja. Është 
mrekulli e vërtetë, si shestanasit i ruajtën këta emra me qindra ose edhe 
me mijëra vjetësh, e po ashtu edhe si ditën ta ruajnë veshjen e 
shkëlqyeshme të shestaneshës. Pra, edhe një ndër arsyet me çka duhet 
të burrnohen shestanasit.  Lë të besojmë, që shestanasit do ta ruajnë 
edhe gjuhën shqype të Shestanit.    
Emra karakteristikë për malësorë 
Ndër shestanas hasën emra meshkujsh karakteristikë për malësorë, psh: 
Dodë,  Nojë, Nush, Prekë. Megjithëse ishin të rrallë, këta emra tregojnë 
që shestanasit takoheshin me malësorë, me ata kishin edhe martesa. 
Emra karakteristikë për malazez ose kroatë 
Ndër shestanas katolikë kemi emra meshkujsh karakteristikë për 
malazez ose kroatë (psh. Janko, Vuçë, Vukë), si dhe emra  femrash 
karakteristikë për malazez ose kroatë (psh. Davina, Jovana, Katë, 
Katina, Marica, Pauna, Stakë, Stane). Ndër shestanas ortodoksë ka dhe 
emra meshkujsh karakteristikë për malazez ose kroatë (psh. Andro, 
Bozho, Ivo, Joko, Jovan, Jovo, Kërsto, Llazo, Mato, Millo, Mirko, 
Savo, Vaso, Vuk, Vul), si edhe emra  femrash karakteristikë për 
malazez ose kroatë (psh. Gordana, Ivana, Jelena, Jella, Jovava, Jove, 
Milica, Ruzha, Staka, Stana). Këta emra ishin të rrallë në regjistrimin e 
popullsisë më 1881. Prania e tyre ka dy shpjegime. I pari, shestanasit i 
kishin fqinj malazezët, me të cilët duhet të kenë pasur edhe martesa. I 
dyti, në Shestanin Poshtë shërbente prifti ortodoks, i cili duhet të ketë 
pasur ndikim në emërtimin e fëmijëve. Jo rrallë, në Shestan shërbente 
edhe ndonjë prift katolikë kroatë, i cili mund të ketë imponuar emra 
kroatë.

 

 

Andro 0 0 1 1   (0.85)  
Bozho 1 0 0 1   (0.85) 

2 0 0 2   (1.69) 
Gjokÿë 4 0 0 4   (3.40) 
Gjon 4 0 0 4   (3.40) 
Gjurÿë 2 0 0 2   (1.69) 
Gjuro 0 0 3 3   (2.54) 
Ivo 1 1 1 3   (2.54) 
Joko 0 1 1 2   (1.69) 
Jovan 1 0 0 1   (0.85)   
Jovo 1 0 0 1   (0.85) 

1 0 0 1   (0.85) 
Kolÿë 11 0 0 11   (9.32) 
Lekÿë 6 0 0 6   (5.08) 
Luc 2 0 2 4   (3.40) 
Lukÿë 3 0 0 3   (2.54) 
Llazo 0 0 1 1   (0.85) 
Mac 8 0 0 8   (6.78) 
Mark 3 0 0 3   (2.54) 
Malisha 0 0 1 1   (0.85) 
Markisha 0 0 1 1   (0.85) 
Marko 0 0 1 1   (0.85) 
Mato 0 1 0 1   (0.85) 
Milo 0 1 3 4   (3.40) 
Mirko 0 0 1 1   (0.85) 
Mitar 1 1 1 3   (2.54) 
Nikÿë   6 0 0 6   (5.08) 
Niko 3 0 4 7   (5.92) 
Nikolla 1 0 0 1   (0.85) 
Palÿë 3 0 0 3   (2.54) 
Perÿë 10 0 0 10   (8.47)  
Pero 0 0 1 1   (0.85) 
Prenÿç 2 0 0 2   (1.69) 
Savo 1 0 2 3    (254) 
Simÿë 1 0 0 1   (0.85) 
Stjepÿë 3 0 0 3   (2.54) 
Stijepo 1 0 1 2   (1.69) 
Ujk 1 0 0 1   (0.85) 
Tomÿë 1 0 0 1   (0.85) 
Vaso 2 0 0 2   (1.69) 
Vuk 1 0 0 1   (0.85) 
Vul 1 0 0 1   (0.85) 
Krejt 88 5 25 118 (100) 

 

Emrat Pecaj Bujgÿër  Krejt  (%)  
Angjÿë 14 0 3 17 (15.06) 
Angjusha 1 0 0 1   (0.88) 
Dilÿë 9 0 0 9   (0.88) 
Gordana 1 0 0 1   (0.88)  
Ivana 1 0 2 3   (2.65) 
Jelena 4 0 0 4   (3.54) 
Jella 1 0 0 1   (0.88) 
Jovana 0 0 1 1   (0.88) 
Jove 2 0 0 2   (1.77) 
Lenÿë 9 0 2 11   (9.73) 
Marÿë 25 4 6 35 (30.97) 
Milica 0 1 0 1   (0.88) 
Mrikÿë 3 1 0 4   (3.54)  
Pren(d)ÿë 9 0 2 11   (9.73) 
Ruzha 1 0 0 1   (0.88) 
Staka 0 1 0 1   (0.88) 
Stana 5 0 4 9   (0.88) 
Zana  1 0 0 1   (0.88) 
     
Krejt 86 7 20 113 (100)   

 

2.Emrat e shestaneshave katolike  
Emrat Thtjan Ljare Pinÿç Gjuraÿç Nrekaj Bujgÿër  Mimal Krejt  ( %) 
Angjelina 0 1 0 0 0 0 0 1   (0.20) 
Angjÿë 10 9 4 3 9 3 4 42   (8.24) 
Antone 0 1 0 0 0 0 0 1   (0.20) 
Bibÿë 1 0 0 0 2 0 1 4    (0.78) 
Davina 0 0 1 0 0 0 0 1    (0.20) 
Dilÿë 6 19 7 4 11 6 19 72  (14.12) 
Jovana 0 0 0 0 0 0 1 1    (0.20) 
Katÿë 2 2 0 0 0 0 1 5    (0.98) 
Katina 0 1 0 0 0 0 1 2    (0.39) 
Lenÿë 7 49 4 5 10 3 13 91  (17.86) 
Lulÿë 4 6 1 1 1 0 0 13    (2.55) 
Marÿë 19 20 6 12 16 5 29 107  (20.98) 
Marica 0 0 0 0 0 0 1 1   (0.20) 
Mrikÿë 15 17 6 3 6 4 13 64 (12.55) 
Palinÿë 8 2 0 0 0 0 2 12   (2.35) 
Pauna 0 0 0 0 1 0 0 1   (0.20) 
Pren(d)ÿë 19 9 7 5 14 7 19 80  (15.69) 
Stakÿë 0 0 0 0 0 1 0 1   (0.20) 
Stanÿë 0 2 0 0 7 0 2 11   (2.16) 
         
Krejt 91 138 36 33 77 29 106 510 (100) 

 

(Regjistrimi më 1881)

3. Emrat e shestanasve ortodoksë (Regjistrimi më 1881)

4. Emrat e shestaneshave ortodokse (Regjistrimi më 1881)

Emrat Pecaj Bujgër Uçdabaj Krejt (%)

Krsto

Çobë

Uçdabaj
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njohës i gjuhëve, nuk ka qenë filolog. 
Kultura e tij filologjike qe mesatare. 
Alfabeti i përdorur nga  Arnold fon 
Harfi është latino-gotik. Ky alfabet nuk 
arrinte të kap grafikisht disa tinguj të 
shqipes si p.sh:  gj,  dh,  nj, q, dhe th. 
Kjo pasiguri e bën të vështirë kalimin 

Gjekë Gjonaj vendet dhe gjuhët e tjera. “Arnold  fon Shkruan:  nga grafia në fonetikë. Grafia e tij është 
Harfi vë një gurë me aq pak fjalë e e pasigurt. Ndërkaq gjuha e “Fjalorthit” 
shprehje, gjithsej 46 fjalë, dhe jep një  Në Kalanë mijëvjeçare të Ulqinit, të Harfit është gegnishtja, madje njësi 
mbështetje shumë të mirë për fonetikën respektivisht në Kullën e Balshajve, më paraprijëse e Buzukut”, tha Zeqo. Në 
e asaj kohe, por asnjë linguist gjakftohtë 23.2.2007, u shënua 510 vjetori i emër të Komunës së Ulqinit këtë 
ende nuk është në gjendje të thotë se sa i pelegrinit gjerman, Arnold von Harff, i manifestim e përshëndeti edhe numri 
përpiktë ka qenë Harfi nga veshi, për t'i cili me shkrimet e tij dokumentoi se një i kësaj komune, Gëzim Hajdinaga.  
rrokur gjërat sikur të ishte shqiptar i shqipja ishte para gati 6 shekujsh gjuhë  Në këtë manifestim kulturor, 

amtare në Ulqin. Studiuesit e kësaj 
mbrëmjeje rendën pak histori në 
thellësi të shekujve për të parë 
evoluimin e fjalëve të shqipes. 
Ambasadori i Republikës së 
Gjermanisë  i  akredi tuar  në  
Podgoricë dr. Tomas Shmit, duke 
kujtuar kalorësin gjerman Arnold 
von Harf, i cili që herët erdhi për t'u 
njohur me ulqinakët dhe për të 
komunikuar me ta, theksoi se për 
linguistikën moderne Arnold fon 
Harfi është një nga dëshmitarët e 
parë të shqipes së shkruar, ndërsa për 
ata që nuk janë gjuhëtar ai është i 
rëndësishëm, sepse   ishte ndër të 
parët gjerman që pati kontakte me 
popullsinë shqiptare në Ulqin dhe në 
Durrës. “Arnord fon Harfi dinte të 
pyeste në Ulqin për çmimet dhe si 
quhet monedha e këtij qyteti. E di se 
ai këtu ka larë edhe rrobat, madje 
thuhet sa ka qenë i sjellshëm me 
njerëzit në Ulqin, sepse, siç mund të 
nxjerrim tashmë nga  shprehjet që 
janë shënuar në fjalorthin e tij, aty 

organizuar nga Radio “Elita”, nën lindur, sepse veshi është një dhunti e gjenden edhe formula përshëndetëse. 
mbështetjen e Komunës së Ulqinit, u gjuhëtarit”, pohoi  Dhimo. Dhe po t'i studiojmë këto gjurmë, Harfi 
lexua edhe kumtesa e prof. dr. Ruzhdi Studiuesi i njohur nga Tirana, Moikom ka qenë një turist i mirëfilltë. Ai gjatë 
Ushakut. I gjithë programi i kësaj Zeqo, studimet e deritashme për Arnold udhëtimit të tij ka mbajtur një ditar dhe 
mbrëmjeje u gërshetua me pjesë fon Harfin i quajti rutinore. “Deri më kur u kthye në shtëpi tregoi për 
muzikore dhe koreografike.tani nuk është bërë ndonjë studim i përjetimet e tij, por edhe e ka 

madh. I vetmi studim serioz është deri ekzagjeruar pak”, tha Shmit. Studiuesi 
diku i Mario Rokut.  Studimin më të Ali Dhimo, vlerësoi se Arnold fon 
mirë dhe më të hollësishëm e ka bërë Harfi, është një lule e bukur që vjen e 
dijetari nga Shkodra, Kolë Kamsi. Të rrit atë buqetë të bukur që ka bërë 
tjerët nuk kanë mundur të bëjnë ndonjë shkenca gjermane për albanologjinë 
studim për të thënë gjëra të reja”, tha shqiptare. Sipas Dhimos vepra e Harfit 
Zeqo. Ai  pohoi se kalorësi pelegrin ka një meritë jashtëzakonisht të 
Arnold fon Harfi mund të mbiquhet dhe padiskutueshme, sepse gjatë shtegtimit 
kalorës i shqipes por nuk është vetëm i të këtij pelegrini gjerman nëpër të gjithë 
shqipes, sepse, sipas tij, është i tetë vendet e Mesdheut, duke përfshirë këtu 
gjuhëve tjera: greqishtes, arabishtes, edhe Ulqinin dhe Durrësin, vendi ynë 
ebraishtes, turqishtes, hungarsihtes dhe gjuha jonë rendohen bashkë me 
baskishtes dhe bretonishtes. “Ai nuk qe 

 Në Ulqin u shënua 510 - vjetori i Arnold fon Harfit
“Për linguistikën moderne Arnold fon Harfi është një nga dëshmitarët e 
parë të shqipes së shkruar, ndërsa për ata që nuk janë gjuhëtar ai është i 
rëndësishëm, sepse ishte ndër të parët gjerman që pati kontakte  me 
popullsinë shqiptare në Ulqin dhe në Durrës”, tha ambasadori gjerman në 
Podgoricë, dr. Tomas Shmit.

         ASDRENI tha:
Mora pushkën, dola malit, 
që të luftoj për atdhe, 
por atëherë s'e kam ditur, 
që armiku ishim ne.
            Tregoi Muhamet Nika

Mos harroni kurrë rrënjët tuaja 
(Aida Shtimo)

Pak krypë
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Shkruan  Beqir Sina, Nju-Jork                   rikë, u foli shqip pjesëmarrësve. Ai tha: sot dr Velaj, tha Dilja, jam i sigurt që çdo 
"Është një kënaqësi e madhe, që të flasë tematikë specifike në këtë kontekst, do 

Japonezi Kazuhiko Yamamoto sot për babanë tim, i cili është njëri prej të jetë e padiskutueshme në fondin e 
studioi Kanunin e Lekë Dukagjinit. atyre shqiptarëve, që shumë vjet më bibliotekës sonë kombëtare. Tematika e 
Libri 290 faqesh i Yamamotos parë mori rrugën e stërmundimshme, veçantë ia rritë edhe më shumë vlerat 
'Struktura etike e Kanunit dhe në kohën e "borës së madhe" atje. Babi librit të Yamomtos. Autori i veçantë e 
nënkuptimet e tij kulturore' tani  flet im në botën e lirë iu përkushtua me bën edhe më interesante këtë vepër, 
shqip dhe anglisht, me punen e dr. shumë punë, përgjegjësi e ndershmëri, kurse përkthyesi dr Velajt atë e bëri 
Selahedin Velaj* familjes e kombit te tij. Unë vlerësoj lart edhe me pikante.
 

punën e tim at, që se fundi ajo u  
Me gjasë, në kuptimin etik të Kanunit të 

kurorëzua me botimin e përkthimit të Personalitete të njohura përshëndeten 
Lek Dukagjinit nga profesori japonez 

veprës së prof. dr. Kazuhiko Yama- përkthyesin dhe përgatitësin për botim 
Kazuhiko Yamamoto është së Kanuni 

moto, e cila u mirëpritur në qarqe të te librit  Dr Selahedin A. Velaj. Pastaj 
përfaqëson jo vetëm formën fillestare të 

ndryshme“ përfundoi Drini. aktori dhe dramaturgu i njohur Xhevat 
kodit etik të shoqërisë njerëzore, por 

Limani, përpara auditorit, lexoi të 
edhe formën e ardhshme të ekzistencës 

gjitha përshëndetjet e arritura, për 
etnike të komuniteteve dhe të 

autorin e librit Kazuhiko Yamamoto,  
kombeve, tha ndër të tjera në kumtesën 

për përkthyesin dr Velaj. Vete autori 
e saj, gazetarja shqiptaro-amerikane 

japonez prof. dr. Kazuhiko Yamamoto, 
Rafaela Prifti.

e përshëndeti tubimin dhe kërkoj, sipas 
Dr Selahedin Velaj, intelektual e patriot 

Limanit, që përshëndetjet e tija t'u 
i shquar në komunitetin shqiptar të 

përcillen të gjithë shqiptarëve në 
Amerikës, përkthei librin Struktura 

Amerikë, miqve dhe adhuruesve të 
Etike e Kanunit dhe Nënkuptimet e tij 

librit. Me anë të mesazheve që u lexuan 
Kulturore të prof. Dr. Kazuhiko 

aty, përshëndeten edhe z Pavli Qesku, 
Yamamoto. Libri ka rreth 290 faqe dhe 

Prof. Karel Kaser i Departamentit te 
është i shkruar në dy gjuhët, anglishte e 

Historisë së Evropës Juglindore në 
shqip. Librin e redaktoi prof. Dr 

Universitetin e Gracit (Austri) dhe 
Tomorr Plangarica, kurse botimin e 

avokatja Katheleen Imholz, nga i 
realizoi një shtypshkronjë amerikane.       

përndershmi Arthur Liolin, kancellar i 
Kishes Ortodokse Shqiptare - Boston.

Përkthyesi Dr Selaudin Velaj, qe prej 
Recensues kryesor ishte shkrimtari e 

1945 jeton e punon në SHBA. Ai u 
publicisti Anton Cefa, redaktor i 

arratis nga Shqipëria. Familjes së tij i 
gazetës "Dielli", lexuar nga Elmira 

ranë mbi kurrize vuajtjet e mëdha për 
Muja. Disa mendime rreth librit të 

më se gjysmë shekulli, të cilat ia 
Yamamotos shfaqen prof. Dr Agron 

shkaktoi regjimi komunist. Vëllai i tij, Duke folur në këtë përurim ambasa- Fico, shkrimtari e publicisti shqiptaro-
Petrit Velaj, u fut pa gjyq në burg dhe e dori Lublin Dilja, tha se " Është këna- zviceran Agim Shehu, gazetarja 
mbajt rreth 37 vjet, vetëm se nuk qësi e veçantë edhe për mua, që po shqiptaro-amerikane Rafaela Prifti. 
pajtohej kurrë me regjimin enverian. marrë pjesë në përurimin e një libri me Përshëndeten gjithashtu Pierre - P. 
Vëllai me i madh i tij, Hulusi, i cili, në studime për Kanunin. Me këtë rast Simsia dhe dr Namik Shehu. Në piano, 
atë kohë ishte nëndrejtor i Bankës falënderoj veçanërisht organizatorin e një pjesë të muzikës klasike e luajti 
Kombëtare në Vlorë, u akuzua nga kësaj ngjarje në komunitet,  Organi- Aleks Luka, një 6-vjeçar shqiptaro-
regjimi si bashkëpunëtor i ameri- zatën e Grave Shqiptare në Amerikë amerikan, talent i përkryer në SHBA. 
kanëve, dhe u dënua me pushkatim në "Motrat Qiriazi" dhe dr Velajn, të cilët, Në fund u shtrua dhe një koktej.
moshën e 38-vjeçare. E gjithë familja u kaq mire e bukur, na kanë mbledhë për (Më 2006)
internua dhe u persekutua në kampet të dëgjuar dhe nderuar nga afër veprën, 
famëkeqe të regjimit enverian. përkthyesin dhe kontribuesin e kësaj *Dr. Selaudin Velaj u lind në Vlorë dhe qe nga 
 1944 (mbas ardhjes në pushtet të sistemit vepre. Përurimi i këtij libri, vijoj matej 
Sa i përket veprimtarisë rreth promo- komunist në Shqipëri) jeton në Greenwich, USA. ambasadori Dilja, përben një ndjekje të 

Ai është vëllai i Petrit Velaj që vuajti 37 vjet në vimit të librit, ajo u drejtua nga bukur të  traditës ,  përben një  burgjet komuniste si dhe xhaxhai i piktorit Fate gazetarja Elmira Muja, kurse organi- ndërmarrje të admirueshme, një punë Velaj që jeton në Vienë (Austri). 
zuese ishte Organizata e Grave cilësore dhe njëkohësisht është një 
Shqiptare në Amerikë "Motrat Qiriazi" ndihmesë për studiuesit e albanolo-
me kryetare dr Ana Kohen. Aktivitetin gjisë dhe kulturës tonë.
e hapi djali i dr Velajt, Drini Velaj, i cili, 
megjithëse i lindur e i rritur ne Ame- Këtë përmbledhje në shqip, që na sjell 

Kanuni flet shqip dhe anglisht
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të kranjanëve në Turqi, pastaj në dhe rrugëve të ndryshme që kanë Shkruan Ali Gjeçbritaj
Shkodër e më vonë në Amerikë; në ndjekur për të ardhur deri në Amerikë. 
Amerikë mbërritën nëpër tri drejtime: Më vonë autori jep disa të dhëne me Në nëntor më 2006 doli nga shtypi libri 
përmes Italisë, përmes Meksikës dhe mjaft interes për jetën shoqërore dhe “Kranjanët në Amerikë” i autorit 
përmes Kanadasë. organizimet e ndryshme të kranjanëve Muharrem E. Hardolli. Është ky libri i 
Mërgimin në Amerikë autori e quan më dhe shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara katërt i tij e që padyshim është një 
tragjikun për kombin nga vet fakti se të Amerikës. Flet ai edhe për jetën arritje e madhe e këtij autori në lëndën e 
shqiptarët në këtë tokë të premtuar kulturore dhe sportive. Gjysma e librit monografisë. 
shumë shpejt do të asimilohen dhe nuk në fjalë është pasqyruar me tabela Autori në këtë libër bën  përpjekje për 
do të ekzistojnë më si komb. Amerika të statistikore me mjaft interes të përcjella të shpjeguar e gjetur arsyet, shkaqet dhe 
përpinë, thotë ai në një pjesë të librit. këta me fotografi nga secili lokalitet i faktorët që detyruan popullatën e 
Me interes është e dhëna që haset në Krajës nga janë shpërngulur njerëzit.nënqiellit të Rumisë të marrin rrugët e 
libër ku përmes tabelave pasqyrohet Krahas dëshmive gojore autori gjatë mërgimit. Ti studioi shtigjet dhe rrugët 
rënia e numrit të nxënësve në shkollat e punë së tij ka shfrytëzuar edhe shumë të që i çuan dhe i bënë këta njerëz të 

dhëna historike duke u bazuar lëshojnë trojet e të parëve. Hasen 
gjithmonë në ato shkencoret dhe në libër vuajtjet, vështirësitë dhe 
duke shfrytëzuar autorë të njohur fa tkeqës i t ë  që  n je rëzve  u  
të lëmenjve të arkeologjisë, shkaktojnë rrugët pa kthim.
historisë, gjuhësisë etj. Kështu bie Hardolli shkruan në libër  tri 
fjala ai shërbehet me veprat e shpërngulje të mëdha të popullatës 
rilindësve tanë si Ndre Mjeda e së Krajës, kësaj popullate iliro-
Sami Frashëri, pastaj me Riza shqiptare nga vendlindja e tij. E 
Rexhen, Hajrullah Koliqin, Ismail para, siç shkruan ai, është ajo në 
Dodën, Kruno Krstiq, Rexhep drejtim të Turqisë, e dyta në 
Dedushaj,  shfrytëzon edhe Shkodër  brenda trojeve shqiptare 
periodikun shqiptar si bie fjala dhe e treta, ajo më e dhembshme 
“Buzukun” etj.dhe më e rënda, shpërngulja 
Në fund të librit autori Muharem masive në Amerikë. Ai në këtë 
Hardolli shprehet: “drejtim arrin të zbuloj edhe emrin e Mijëra 

kranjanit të par që ka shkelur tokën kranjanë sot ndodhën në 
e premtuar si dhe të parit që ka mërgim anë e kënd botës dhe 
vdekur në këtë tokë. janë në rrezik të pashmangshëm 
Më punën e tij kërkimore si aktivist që të gjithë të asimilohen. Se kjo 
i kamotshëm, historian dhe ndodhë kështu tregon qartë 
veprimtar, autori arrin ti regjistrojë asimilimi i kranjanëve në 
të gjitha familjet duke evidentuar Stambollë, të cilët u tretën dhe u 
kryefamiljarin dhe numrin e zhdukën të gjithë. Autori shpreh 
anëtarëve në secilën familje. Ai po drojën se kjo së shpejti do të 
ashtu i shënoi vendbanimet prej ndodh edhe me kranjanët në 
kah erdhën, si dhe ku zunë vend. Amerikë. Brezi i dytë ndoshta do 
Në libër përshkruhen zakonet e ta ndjej veten kranjan e 
bartura nga vendlindja, ritet e shqiptar. Sa u përket brezave të 

Krajës. Unë këtu po përmendi një fakt, dasmës, të vdekjes e shumë të tjera, të ardhshëm ata, vështirë se do të mund 
ku thuhet se në vitin shkollor 1981/82, cilat, siç thotë autori, më shumë janë ta ruajnë identitetin e tyre.
shkolla fillore në Krajë kishte 522 ruajtur në mërgim se në vendlindje, Mu për këtë edhe vendosa ta shkruaj 
nxënës, ndërsa në vitin shkollor ndoshta nga xhelozia që të ruhet kombi këtë libër që t'iu rikujtoj brezave të 
2005/2006, numri i nxënësve është me zakonet e mira të tija, aq sa lejojnë ardhshëm prejardhjen e të parëve të 
187. Në Gjuraç (Ana e sipërme e rrethanat që të ruhet, shton ai. Atij i tyre të cilët janë nga Kraja e Ilirikut 
Krajës) numri i nxënësve është vetëm  përfundon autori.dhemb zemra kur sheh që dita ditës plak”
36, ndërsa shkolla në Muriqin e Sipërm Në fund të këtij vështrimi të shtoj se shqiptarët po shkrihen, po tjetërsohen e 
dhe në Pinç është mbyllur tash më se 10 Muharrem Ardolli është profesor i po shndërrohen në amerikanë. Me 
vite. historisë, i cili edhe e ka dhënë këtë kënaqësi i sheh ata nëpër dasma duke 
Rrëqethëse për lexuesin është tabela në lëndë për më shumë se 20 vjetë në luajtur vallen shqipe, duke kënduar 
fund të librit kur haset e dhëna se nga shkollën fillore “Gjergj Kastrioti-këngën shqipe, por brengoset kur i 
Kraja në Amerikë janë shpërngulur Skënderbeu” në Krajë. Nga ana tjetër dëgjon duke folur mes veti anglisht.
1053 familje me gjithsej 4097 frymë është dalluar edhe si veprimtar dhe Në fillim të librit lexuesi mund të lexoj 
Në vazhdim të librit lexuesi has aktivist i çështjes kombëtare. Këtë për Krajën, pozitën gjeografike të saj, 
gjegjësisht mëson për përpjekjet e aktivitet po e bën edhe në Amerikë, ku rrethanat në të cilat u jetua në shekuj në 
njerëzve për të filluar jetën e re në tokën migroi para pesë vitesh.këtë trevë. Autori më tutje vazhdon me 
e premtuar, pas peripecive të mëdha studimin rreth shpërnguljes së hershme 

KRANJANËT NË AMERIKË



21Prezantim23/2007

Idriz ULAJ

Kur lind nipi

Kur lind nusja fëmijën e parë,
mbushen zemrat lulebeharë;
rritën degët edhe një shkallë,
babi dhe mami janë të parë.

Kur lind djalë në ag t'beharit,
hyjnë rrezet në shpirt t'djalit;
cingërojnë thirrjet e telefonit
te gjyshi, te gjyshja e Rionit.

Kalojnë netët, kalojnë ditët,
kalojnë muajt, kalojnë vitet,
dikush rritet, dikush ngjallet,
dikush ikë, dikush zbardhet.

Plaket babai, bëhet gjysh,
Ndalet vrapi, s'ka yrysh;
plaket nëna, bëhet gjyshe,
jeta rrezaton krejt ndryshe.

Babëgjyshi dredh musteqet,  
nënagjyshe me qejf ndreqet, 
i thotë burrit:”Tash je gjysh!
Të thërret nipi babagjysh!” 

Babagjyshi veç buzëqesh,
fjalët e plakës i ka n'vesh.
Thotë:”Jam gjyshi i Rionit
dhe stërnipi i katra-Gjonit.

Pra, unë jam babai i Visarit
dhe stërnipi i Cen Dezdarit,
si dhe djali i Xhemë Sadrisë
nga Vuthajt e Plavë-Gucisë.

Që sot nga jugu i Evropës,
nga kryeqyteti i Kosovës,
gjyshi e gjyshja ku jetojnë,
Rionit ditëlindjen ia urojnë!
  
Paç shëndet edhe lumturi
jetë sa malet dhe dashuri.
Gëzim për nënën e babin,
tok me Zarën dhe Visarin!

-----
P.S. Këtë vjershë ia kushtoj nipit tim - 
Rionit, në Ditëlindjen e Parë të Tij.  
Ty Visar dhe ty Zarë ju përshëndesim nga 
larg dhe gëzuar Ditëlindjen e Rionit! Në 
Ditëlindjen e Rionit mendoni se jemi 
bashkë dhe cakërroni gotat me viski deri në 
eks, për shëndet e lumturi. Gëzuar! 

Më 3 mars 2007 në sallën e bibliotekës së qytetit u bë përurimi i tri librave të sapo botuara 
të Dr. Bahri Briskut të cilat janë: 
Deti dhe detarët në letërsinë 
shqiptare (botoi  Inst i tut i  
Albanologjik, Prishtinë 2006), 
L e t ë r s i a  p o p u l l o r e  n ë  
trekëndshin Ulqin-Shestan-
Bregu i Bunës dhe Polemikë 
lidhur me falsifikimet shkencore 
për shqipterët të Kapllan 
Buroviqit (dy të fundit botoi 
Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë 
në Malin e Zi, Ulqin, 2006)  . Kjo 
ngjarje kulturore u organizua në 
bashkëpunim të Shtëpisë së 
Kulturës në Ulqin dhe Bashkimit 
të Krijuesve Shqiptarë nga Mali i Zi si botues të dy librave të dr. Bahri Briskut. Në sallën 
përplot me dashamirë të librit të pranishmëve u drejtuan Dr. Gani Karamanaga në emër të 
BKSHMZ, Muhamet Nika si nikoqir në emër të Shtëpisë së Kulturës, kurse për vlerat 
shkencore, publicistike dhe gjithëkombëtare si të veprave të Bahri Briskut ashtu edhe të 
punës së gjertanishme, të pranishmëve u foli Kahreman Ulqini nga Shkodra. Pas të gjitha 
shprehjeve superlative në adresë të autorit të librave, Kahreman Ulqini përfundoi, se 
vetëm në një rast nuk do të pajtohej me Dr Bahri Briskun dhe atë në emrin e librit 
Polemikë, lidhur me falsifikimet shkencore të Kapllan Buroviqit, ai tha se po të ishte 
konsultuar Bahriu atë libër do ta quante APOLOGJI, në atë moment salla e përplot buçiti 
nga duartrokitjet. Në këtë mbrëmje shumë të këndshme në fund të saj u shtrua edhe një 
koktej rasti ku mysafirët patën rastin të blejnë librin si dhe të diskutojnë për librat.

 U përuruan tri libra të Bahri Briskut

Po kënon zogëja 
m'llinjë 

Po kënon zogëja m'llinjë,             
Nën do lar-ë e nën nji d'llinjë.      
Gjiçka thotë, qi knon e mjera,
Ajo thotë-e, mirë për veti, 
Mirë për veti, keq për muo, 
kush isht djalë-e pamartuo. 
Ta nigonjë fort e fort,
T'mos ta zanjë i ziu mord.
Kush e qi ka vashën të keqe, 
Atë në mord e kur ta thrrasin,
Aj në mord e mos të shkonjë,
Se ka mord e në shtëpi,
Gjidhë ditën morde nër sy, 
Gjidhë natën ferra nër gji.
Kush e ka vashën të mirë,
Atë në dazëm kur ta thrrasin,
Aj në dazëm mos të shkonjë,
Se ka dazëm në shtëpi,
Gjidhë ditën lule nër sy,

Gjidhë natën molla nër gji.
Shestanasit në vend të dh përdorin ll.

Shënoi Kola'j Luks Macit Luk-Pâlit, 
më 15.2.2007; si mbas legjendës, të 
parët e Kolës të ardhur prej Pecajve të 
Shkodrës në Pecaj të Shestanit Poshtë; 
para nja 150 vjetëve ata vijnë në Salç, 
kurse para nja 25 vjetëve zunë vend në 
Mal të Bardhë, Ulqin. Kola, i lindun më 
1927 në Salç, thotë: Kjo kangë isht 
knuo në valle të shestanasve.

Martesa e jevgut

Në Prespë (Maqedoni) kishim kojshi një familje jevge (rome, 
magjype). Kjo familje qëndroi me punë në Gjermani një kohë 
të gjatë. Kur u kthyen, shkova t'i takoj. Ndër tjera, thash edhe: 
“Po me gëzoni që jeni kthyer”. Zonja e shtëpisë me pyeti: “A ta 
merr mendja pse jemi kthyer?” Unë mbeta pa fjalë. Ajo 
vazhdoi: “A po na i shihni këta dy djem?” Unë thash “Po, 
mashalla, janë rritë”. Ajo tha: “Po, po, janë rritë. Duhet të 
martohen. Burri im dhe unë u frikuam se po martohen me 
gjermanka. Pra, këtu jemi që ata të martohen me të vetat, me 
gjakun e vet, me vajza jevge. Kemi gjetur një vajzë të bukur për 
djalin e madh. Ajo vajzë atij po i pëlqen. Ti e di, të gjitha jevget 
janë të bukura. Po, të bukura si shqiptaret tuaja. Martesa do të 
bëhet shpejt. Ty dhe shoqen tënde u presim në darzëm. Ma 
jepni fjalën që do të vini.” Unë e pranova ftesën me kënaqësi. 
Ditën e caktuar, unë me shoqen time shkuam në darzëm. Me të 
vërtetë, u bë një dyzen i bukur. I zoti i shtëpisë me bëri me ditë 
që e ka fejuar edhe djalin tjetër po ashtu për jevge. Me njoftoi që 
edhe të bijat do t'i martojë për djem të gjakut të vet. “O, sa 
veprim i urtë, shumë me mend”, thash me veti.  
 
Tregoi prof. Irfan Pashoja, Prishtinë. Shënoi SD më 12.10.2006.

Pata e pjekun flet
Ishin dy shokë qi gjidhmonë kanë dalë bashkë në gjueti. Njiherë u ngatrruen njani me tjetrin kot-na-
si-kot. U ngatrruen ashti si dinë mâ shqyptarët. U kapen për asgja. U kapen për nji patë. E vrava unë  
Jo, por unë. Fjalë mas fjalet, dhe krisi pushka. Vrasësi tha: Shyqyr, s'qilloj kush me pa. I vrami, ta 
dhanë shpirt, tha: T'ka pa pata, ajo ka me kalxue. Kaluen do vjet. Vrassi hypi n'punë te mreti. 
Shpërdante ushqimin nëpër sofra. Nji ditë, ta pru në sofër një patë të pjekun, ju kujtue çka i kish thanë 
njeriu qi e kish vra, tha me veti: a flet pata e pjekun, dhe u qesh. Mreti e vuni re dhe e dveti: Pse po 
qeshe? Aj tha: Ashtu, kot. Mreti urrnoj m'e shti n'munime deri qi t'kalxonje pse isht qeshë. Aj s'pat 
çajre pa kalxue, pra foli pata e pjekun. Keqbassi e mori denimin e merituem. Ashtu, pra, s'munje 
kurrgja me u sheh, sa do vonë ka me dalë.
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Ismet H. Karamanaga: KALAJA legjendë dhe art, 
'Rozafat', Shkodër 2006.

Marrë prej:parathënies
Autori i këtij publikimi gjakon të jetë kronist i qytetit 

legjendat - Ulqinit dhe Kalasë 
së tij të lashtë. Shkrimet e tij 
sh t ro jnë  n jë  çësh t j e  t ë  
rëndësishme-atë të ruajtjes së 
monumenteve të kulturës, 
pastaj zhvillimin e turizmit. 
Disa nga veçoritë e publikimit 
janë edhe shtruarja e lëndës në 
relacion me legjendat dhe 
vlerat e përgjithshme kulturore 
që ruan me ngrohtësi në gjirin e 
saj Kalaja shumëshekullore e 
Ulqinit. Këto janë dhënë nga 
një këndvështrim i autorit që 
njëherësh u rrit, u formësua në 
Kala dhe u bë ndër ciceronët 
turistikë për turistë kombëtarë 
dhe ndërkombëtarë. Ai është 

njohës i mirë i gjermanishtes - shkruan dhe komunikon në të. 
Vërehet bagazhi kulturor dhe shprehës që ai ka. 
Kalanë dhe vlerat e saj, autori i prek nga këndi i vështruesit 
dhe kërkuesit që ato të ruhen nga dhëmbi shkatërrimit. Në 
kohën kur bëhen përpjekje studimore për të ndriçuar 
lashtësinë e monumenteve kulturore-historike, autori i këtij 
publikimi i paraqitet lexuesit me këto shkrime fushash, të 
ndryshme në formë kronikash, vështrimesh, por edhe 
kritikash me qëllime konstruktive. Autori Karamanaga ka 
përzgjedhur metodën e klasifikimit të fakteve që mëton të 
merren parasysh nga faktorët vendimmarrës....(Ali LLunji, 
publicist)

Ibrahim Berjashi: FLOÇKA E LIQENIT, 'Art Club', 
Ulqin 2006.

 Marrë nga: parathënia Aventurat 
e ndezura të fëmijërisë
Nëse ti lexues i ri do të vendosësh të 
lexosh këtë libër, të siguroj se do t'i 
kalosh në mënyrë të këndshme 
mbasditet e tua të lira. Nëse do të 
vendosësh që ditët ose netët e 
vetmuara të flasësh me dikë, ky 
libër do të jetë miku yt. Nëse do të 
largohesh për një çast, nëse do të 
udhëtosh diku, ky libër do të çojë 
në vise të panjohura, mes njerëzish 
e bashkëmoshatarësh të rinj e 
interesantë. Dhe në këtë udhëtim 
ngjarjet e tregimi që ndjekin njëri 
tjetrin, hapin përpara syve tuaj një 
botë sa të bukur, aq ndjellëse. Dhe 

lind kështu kërshëria. Në fletët që shpejt kalojnë, i etur do të 
shpejtosh të mësosh se si do të përfundojë gjithçka. Ndërkohë 
qesh e trishtohesh bashkë me atë galeri personazhesh që gjallojnë 
në tregimet mjeshtërore të këtij autori. Duket se koha e artë e 
fëmijërisë dhe adoleshencës ka dalë prej atje ku mendja e kishte 
mbyllur dhe tani me një qartësi të habitshme shpaloset përpara 
nesh. Jo si në një kuadër filmi, por si t'i përjetojmë edhe njëherë 
nga e para.....(Natasha Lekaj, Shkodër)

Nail Draga: MEDITIME PËR IDENTITETIN, 'Art 
Club', Ulqin 2005.

Marrë nga: PARATHËNIA
Libri më i ri 'Meditime për 
identitetin', që po i prezantohet 
opinionit nga dr. Nail Draga, paraqet 
një përmbledhje të artikujve, 
analizave dhe kumtesave të 
prezantuara nga autori nga viti 1997-
2 0 0 5  n ë  t r i b u n a ,  t a k i m e ,  
manifestime dhe përurime të 
ndryshme. Çështjet përkatëse 
trajtojnë një gamë të gjerë të 
çështjeve në lidhje me mjediset 
multinacionale, ku objekt hulumtimi 
është Mali i Zi si mjedis tipik 
multinacional si më i veçanti për 
Siujdhesen Ballanike dhe më gjerë. 
Nuk ka dilemë se preokupimi 
kryesor i autorit ka të bëjë me pozitën 

dhe statusin e shqiptarëve në këtë mjedis, çështje kjo e cila gjithnjë 
mbetet dosje e hapur.
Nail Draga është ndër intelektualët e rrallë që u bëri sfidë 
stereotipeve të sajuara politike, kulturore e arsimore për shqiptarët 
në Mal të Zi, ku me një këmbëngulje dhe pasion të veçantë iu 
kundërvu dukurive negative, duke demaskuar prapavinë e 
tyre.....(Ali Salaj)

Ruzhdi Ushaku: 
NDIHMESA ONOMATOLOGJIKE nga hapësira 

iliro-arbërore, Universiteti i 
Prishtinës,  Fakulteti  i  
Filologjisë, Prishtinë 2006.

Marrë nga PARATHËNIA
Libri NDIHMESA ONOMA-
TOLOGJIKE është rezultat i 
kë rk imeve  dhe  s tud imeve  
shumëvjeçare nga onomastika e 
hapësirës i l i ro-shqiptare e 
dëshmuar në formë të shkruar nga 
periudha antike dhe ajo mesjetare.
Në këtë vepër janë përfshirë 
gjithsej 12 njësi onomastike të 
sistematizuara si vijon:
Në pjesën e parë të librit trajtohet 

çështja e prejardhjes së hidronimeve Barbana, Shkumbini dhe 
Valbona. Në pjesën e dytë bëhet fjalë për tre antroponime të 
dëshmuara në mesjetë në romanin 'Florimont': Floquart, 
Mataquas, Florimont, të panjohura deri vonë për opinionin tonë 
shkencor. Pjesa e tretë e librit përfshinë punime lidhur me dëshmi 
të ndryshme onomastike: toponime, antroponim e etnonime.
Numri më i madh i këtyre punimeve ka qenë objekt i referimeve, 
kumtesave apo ligjëratave me karakter ndërkombëtar të mbajtura 
në Prishtinë, Paris, Tiranë, Shkodër, kryesisht të botuara në 
revista shkencore përkatëse në gjuhën shqipe, të përcjella me 
përmbledhje në gjuhë të huaja, të kumtuara apo të botuara edhe në 
formë integrale në gjuhën angleze, frënge, serbo-kroate që nga 
viti 1987 e këtej. Ndërkaq, këtyre u bashkëngjiten edhe studimet e 
pabotuara deri më sot për prejardhjen e hidronimeve Shkumbini 
dhe Valbona.
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nimit jashtë konku-Më 5 mars 2007 në lokalet e Galerisë së Me vendim të jurisë jashtë 
rrence i nxori të gji-Arteve në Ulqin u mbajt ekspozita e kokurence jepen çmimi i parë, 
tha ato fotografi të fotografive artistike të cilat për temë dytë dhe i tretë për fotografinë 
cilat nuk ishin në kishin traditën e Ulqinit. Vlen të më të arritur teknikisht dhe 
temën e parashtr-theksohet se konkursi organizohet për artistikisht ku laureat ishte 

Edita Kordiqi uar. Kështu, vendin herë të dytë me radhë nga .
e tretë e zë fotogra-Forumi Rinor i FRD dhe Në konkurren-
fia e Sabrije Kolla-ishte i hapur për një cën e fotografi-
rit e cila për motiv muaj. Në adresë të kon- së së kombinu-
kishte ullishtën, kursit kishin mbërritur ar çmimin e 
v e n d i n  e  d y t ë  mbi 200 fotografi të më parë e merr 
Alldin ZhygjeliElvir Kollari  me se 50 autorëve. Juria në  

Anto Bako- motiv nga Shasi përbërje të: me kolazhin 
viq Ulqini dikur dhe vendin e parë i , fotograf nga Tivari, 

dhe sot Gëzim MavriqiMersiha Resulbegoviq riu  .
Mavriq i cili për motiv të ,  d iza jnere ,  
Qazim Muja vetin kishte pasqyruar një të ri pranë , piktor dhe Në konkurrencën e 
G a z m e n d  Ç i t a k u tyrbes së Fanit në Ranë të Ulqinit.,  fotografisë digjitale 

Kjo ekspozitë zgjoi kureshtje të madhe fotograf nga Ulqini nuk e dhe analoge ku edhe 
te qytetarët çka e vërteton edhe prania e kishin aspak të lehtë që të numri i fotografive 
madhe e vizitorëve.                        vendosin për atë fitue- ishte më i madhi juria 
                                                       G.Ç.sen. sipas sistemit të elimi-

EKSPOZITA E FOTOGRAFIVE ”TRADITA DHE ULQINI”

Agim Vinca

Lutje për Nënën Tereze
(Antidot për demagogë)

Kot shkruan e flet për Nënën Tereze 
nëse në shpirt s'ke asgjë nga shpirti i saj; 
nga dashuria, mëshira, përdëllimi e dhimbja
Prizreni, Shkupi, Kalkuta, Parisi e Roma... 

Kot shkruan e flet për Nënën Tereze 
për atë grua trupvogël e shpirtmadhe; 
nëse dashuria për jetën e njerëzit  
s'të çel në shpirt si gonxhe.

Kot shkruan e flet për Nënën Tereze 
nëse në frymën tënde s'ke asgjë nga frymë e saj; 
kot çirresh për të në letër, në ekran, në etër 
kur të varfrin e të humburin s'e qas në derë.

Kot shkon në kishë, në xhami, në sinagogë 
kur helm e vrer tajon në trup, në sy, në gojë... 
Kot shullëhesh në sheshin e Shën Pjetrit në Romë, 
ku Papa Gjon Pali i Dytë lumnon të lumen nënë.

Kot ngre zërin në kupë të qiellit për të, 
kur Judën e ke shok e me Jagon fle; 
kot lutesh e falesh ag e terr për Nënën Tereze 
kur në zemër ke aq pak dritë e diell e rreze.

Kot shkruan e flet për Nënën Tereze 
nëse në shpirt s'ke asgjë nga shpirti i saj;
nga dashuria, dhimbja, mëshira e përdëllimi 
Prizreni, Shkupi, Kalkuta, Londra...e tërë rruzullimi! 
Marrë prej KOHA DITORE, 17 shkurt 2007:47.
Zgjodhi prof. Dr Mentor Disha, Preishtinë

Fatos Arapi

Si s'të desha pak më shumë

Unë e desha përtej vdekjes,
Ashtu dashurova unë
Edhe prapë s'ia fal vetes:
Si s'e desha pak më shumë ...

Pak më shumë ku shpirti thyhet,
T'i them ndarjes: - Prit, ca pak...
Të gënjemë mallin që s'shuhet,
Kujtimin të gënjemë pak.

Përtej vdekjes, përtej botëve,
Atje ku nis “ca pak' tjetër, -
Asaj që më rri mes Zotave:
“Si s'të desha pak më tepër...”
Marrë prej DIJA 2006:6 (Revistë e hulumtuesve të rinj të 
degës së Pedagogjisë, Prishtinë)
Zgjodhi prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë

Ndihmuan botimin, si dhe Ndihmuan revistën Buzuku 
(renditja si mbas abecedës)shpërndarjen në Amerikë të 
-Dila, shoqja e Zefit Pals Macit revistës BUZUKU:
Niks Gjekos-Simonaj, Braticë, 
UlqinMartin Shkreli
-Dr Reshit Llolla, Kodrat, UlqinDom Pjetër Popaj
-Mefit Jakupi, AGROFARMA, Enjll Zagreda
Ulqin Zef Gjokaj
-Nika'j Stjeps Zefit Pjetërgjon-Fran Curanaj
Nilaj, Braticë, UlqinTom Shabani
-Nikollë Dukagjini, SOLARIS, Tom Camaj
Ulqin.Lek Zadrima
-Pjetri Antit Pjetër Macit Marnika, Mark Gazivoda
MILENA, Bashnjë, UlqinGjon Çotaj, Shëngjergj, Ulqin; 
-Xhemal Muja, i kthyer prej tash në Njujork, USA 
Amerike në Pistull, Ulqin Redaksia i përshëndet dhe u 

Qofshi faqebardhëfalënderohet  

Të ndryshme



ženske Šestanske nošnje, a sasvim dobro je opisao i 
običaje. Kad autor govori o kolu, kaže: “To se kolo u 
Crmnici zvalo šestansko kolo... U Šestane, igranje u 
kolu se zvalo 'krushqisht'  svatovski“.
Kad je u pitanju jezik kojim su govorili stanovnici “Pleme Šestani, istorijska-etnografska studija“, 
Šestana, razjasnio nam je sam autor. Pominjući autor Ðoko-Ðoka Markov Dabović, Bar, 2006; stranica 
'Meshari' (Misal), najstariju knjigu albanske 516; recenzent doc. Dr Živko Andrijašević. Knjiga ima 
književnosti, koju je štampao Ðon Buzuku 1555 godine, kvalitetni papir i bogato je ilustrirana crno-bijelim i 
Dabović kaže da je ova knjiga napisana na jeziku kolor-fotografijama.
“...veoma sličan sa arhaičnim govorom kojim se Da bi razjasnio geografski položaj, a radi se o Gornjim i 
govorilo u Šestanima, Livarima i Krajini.  ...On (Ðon Donjim Šestanu, Pinčićima, Livarima, Brisku i o 
Buzuku) piše sa različitim varijacijama izgovora nekih Tejanima, selima jugo-zapadno od Skadarskog Jezera, a 
samoglasnika kako se i u mom djetinjstvu govorilo u na padinama planine Rumije (iznad Bara), autor kaže 
Šestanima.“ Govoreći o seobi stanovnika Šestana za “taj prostor zbog iste nošnje, govornog dijalekta sa 
Zadar u prvoj polovini XVIII vijeka, autor navodi malim razlikama, istih običaja, kola i pjesme smatramo 

dokumenat: “Šaljem u Split kao širi pojam prostora Šestana“. Autor 
nekoliko Albanskih porodica iz dodaje: “Krajnje selo prema Krajini za 
Turske Arbanije, kako bi bile koje smo mi smatrali da pripada 
preuzete u tajnosti (u Zadar)“. teritoriji Šestana, a sa kojim su nas 
Tu se i nabrajaju iseljenici iz povezivale rodbinske veze, isti govorni 
Šestana i okolnih sela, koji su dijalekat, ista nošnja, isti običaji, isto 
osnovali naselje Arbanasi kod kolo i pjesma su Tejani“. 
Zadra u Dalmaciji (Hrvatska). U knjizi se govori o stanovništvu, 
Za Arbanase kod Zadra, autor nasel j ima,  kul tur i ,  običaj ima,  
kaže: “Kod njih se veoma dugo legendama, krvnoj osveti, sujevjerju. 
sačuvao albanski-arbanaški, Autor je opisao način kako je živjelo 
stari arhaični dijalekat kojim se Pleme Šestani u tim nepovoljnim 
govorilo u našem kraju“. Kad uslovima, kao i njihove visoke moralne 
govori o Savu Raspopoviću, norme. Autor se bavio i toponimima, 
autor navodi: “Veoma brzo je antroponimima i patronimima.                                                              
naučio i arbanaški, tako da po Autor opširno govori o Šestanima u 
govoru niko ni je  mogao Srednjem vijeku, zatim pod Turskon 
prepoznati da nije iz Šestana“. vlašću, za vrijeme knjaževine i 
Stare pjesme koje su se pjevale u kraljevine Crne Gore, kao i kraljevine 
kolu, njih 20 koje navodi Jugoslavije. Dosta detaljno se govori o 
Dabović, pored u originalu na Šestanima u XIX vijeku, kao i za 
albanskom jeziku, zaslugom vrijeme Balkanskih ratova.
autora imamo ih i u prevodu na Tu su i izvještaji barskih nadbiskupa XVII vijeka, kao i 

crnogorskom jeziku. Daklje, što se tiče jezika, a oni od nadbiskupa Vicka Zmajevića. Prema dokumentu 
uzimajući u obzir samo gore rečeno, može se reći da je od 1865, bar što se tiče Gornjih Šestana, stanovnici ovih 
autor dokazao i potvrdio da je Pleme Šestani govorilo brda nijesu plaćali harač Turskoj. Tu su i podaci o 
arbanaški (tj. albanski) i da se radi o autohtonom Barskim nadbiskupima i katoličkim sveštenicima, kao i 
albanskom stanovništvu. Sasvim je drugo to što se sada drugim viđenijim ljudima iz Šestana. U razdoblju 
mnogi iz Plemena Šestani iskazuju kao Crnogorci, Srbi Turske vladavine, za neko vrijeme je Barska 
ili Hrvati, naročito oni u Baru; vrijeme je učinilo da oni nadbiskupija imala sjedište u Šestanima (Lukići) i u 
izgube svoj nacionalni identitet.Livarima. Na osnovu dokumenata, autor navodi da je 
Prije izvjesnog vremena izdata je još jedna opširnija Katolička nadbiskupija u Baru funkcionisala od 450. 
studija o Šestanima na albanskom jeziki (Gjokë Dabaj: godine. Što se tiče vjera, Pleme Šestani su uglavnom 
Shestani, Ulqin-Prishtinë-Tiranë, 2004; stranica: 706 katolici; samo dva sela u Donje Šestane su ortodoksi 
prvi tom, 680 drugi tom), tako da sada čitaoci imaju (pravoslavne vjere).     
mogućnosti da se prilično dobro informiraju o Nadbiskup Petar Perkolić je ustupio autoru jedan od 
Šestanima, kao i to da sami presude o korektnosti i interesantnih dokumenata. Na bazi toga, autor navodi: 
iskrenosti i jedne i druge studije.                                     “Popis familija u užim Šestanima od 1857. godine 

S.Gj.D.poslužiće svakom ko je iz našeg kraja, iz užih Šestana, 
Dërguar për botim në revistën MONITOR.da nađe svoje korjene i svoje predke samo ako zna svoje 

porodično stablo šest koljena unazad.“ Ustvari, autor je 
preuzeo na sebe mukotrpni posao da sastavi porodična 
stabla mnogih svojih saplemenika, i u tome je uspio. On 
je dao i detaljan opis karakteristične i neobièno lijepe 

Studija o Šestanu   
(Kratak osvrt) 


