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Dedikim 

Shumë miq të nënës tënde dhe të mi, më se njëzetë 
herë,  më kanë thënë të shkruaj atë që dija për 
Shqipërinë, për vendin ku e kam njohur nënën 
tënde me të cilën jam martuar dhe e cila të solli 
në këtë botë. 
            Në venat tua rrjedh gjak shqiptari, dhe 
nëse ta dedikojë këtë libër është nga shkaku që ti 
duhet ta keshë gjithmonë afër vetes, që kurrë mos 
ta harrosh Atdheun tënd dhe gjuhën amtare, të 
cilës e ardhmja do t’ia njoh vlerat.
            Në këtë moment, ti ende nuk di të lexosh, 
por ti tashmë e flet më mirë se unë këtë gjuhë 
burrash (ashpër), por e ëmbël në gojën tënde, 
edhe pse  u ke buzëqeshur vetëm katër 
pranverave. Madje, ti qysh tash tregon fabula dhe 
legjenda, dhe duke më parë vazhdimisht duke 
shkruar, në gjuhën tënde të fëmijërisë, ti i tregon 
gjithkujt se po punoj për ty, për të fituar para që 
do të sjellin lodra.
            Kur ta lexosh këtë libër të vogël dhe kur ta 
njohësh më mirë botën sesa në moshën që ke tash, 
si vajzë e rritur, pastaj  grua dhe nënë familjeje, ti 
do të kuptosh se qëllimi i shkrimeve të mia 
mbrëmjeve,  nuk ka qenë  të fitojë para për lodrat 
tua, por për të ngjallur kujtimin e racës primitive 
(lashtë) të harruar siç janë Pellazgët, të cilët i 
kanë lindur shqiptarët dhe nënën tënde. 
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            Shekulli në të cilin ti do të jetosh do t’i 
takojë sikur njeriut (burrit) dhe femrës (gruas); 
pra nëse do të dëshiroje që hiri i babait tënd të 
jetojë në varr, bëj si ai, edhe pse nuk ishte 
shqiptar; puno aq sa do të mundesh, për ta 
ringjallur gjuhën e pasur të stërgjyshërve tanë të 
përbashkët, sepse edhe unë si evropian, jam 
pasardhës i Pellazgëve autoktonë të cilët e 
populluan Evropën, këtë kontinent, ishull i madh i 
cili e ka parë të shfaqet mbi tokë stërgjyshin e 
familjes së madhe dhe inteligjente të njerëzimit.
 
Konstantinopojë, më 31 dhjetor 1893
Edouard Schneider
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Një racë e harruar 

Pellazgët, stërgjyshërit tanë 

Duke hulumtuar   mbi   gjithçka që është shkruar 
rreth këtyre popujve të lashtë, historia e të cilëve 
ka humbur në mjegullat e kohës, mund të vërejmë 

se shkenca nuk ka qenë në gjendje deri më tani të 
përcaktojë se nga ç’racë ishin Pellazgët, nga vinin, çfarë 
përfaqësonin në agimin e kohëve primitive, dhe në qoftë se 
ende sot, ka  pasardhës të drejtpërdrejtë të këtij prototipi, 
ose të paktën, nëse ka një popull të gjallë i cili edhe sot 
ruan disa karakteristika siç janë; gjuha, doket dhe zakonet, 
apo ndonjë veçori tjetër  me të cilën na i kujtojnë   këta 
stërgjyshër të lashtë.  
 Të preokupuar, me të drejtë, për origjinën e 
njerëzimit,  shkencëtarët janë  kapur edhe në më të voglën 
mbeturinë  karakteristike që e kanë parë duke  lundruar  në 
Oqeanin e Lashtësisë.   Për t’u gjendur në labirintin e 
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ndërlikuar të racave, ata u detyruan të pyesin, ndonjëherë 
g juhën, nganjëherë fenë, ndonjëherë simetrinë, 
ndonjëherë ngjyrën e llojeve të ndryshme të individëve që 
u shfaqën, u  rritën dhe u zhdukën nga sipërfaqja e globit.

Aq më tepër, shumica e filozofëve e kanë trajtuar 
problemin nga  lart dhe nga deduksioni në deduksion, kanë 
kërkuar para së gjithash, për të zgjidhur çështjen më të 
rëndësishme,   parimin    apo parimet,  për të marrë apo 
rimarrë çështjen  interesante të racave.

Kështu kanë   lindur   dhe po lulëzojnë, të 
influencuara nga gjeniu i madh i kohëve moderne, në 
interpretimet e tyre të mrekullueshme, tri teoritë mbi 
origjinën e llojit   të njeriut, e janë ende duke luftuar për 
palmën e fitores, që ende qëndron në mes duarve të 
p a n d j e s h m e d h e t ë f t o h t a t ë s ë Vë r t e t ë s s ë 
pakorruptueshme, për të cilën këto teori kanë dështuar të 
na bindin.

E para nga këto   teori,   në thelb është fetare; ajo 
rrjedh   nga idetë   që shprehen nga religjioni i Krishtit, 
paraardhësit e të cilëve ishin Moisiu dhe profetët.  Kjo teori 
quhet monogjenezë (monogjenizëm). 
 Kampioni aktual i autorizuar është M. de Quatre, i 
cili thotë se "në qoftë se mbështetemi ekskluzivisht në  
fushën e shkencave natyrore,   duket e pamundur të mos 
përfundojmë në favor të doktrinës  së monogjenizmit.”

Kjo teori imponon   unitetin e species njerëzore, 
krijimit të  njeriut të parë dhe të  gruas së parë, nga të cilët 
e kanë prejardhjen   të gjithë njerëzit, të   cilëve,   karakteret 
e dallueshme të origjinës   kanë mundur t’iu ndryshojnë në 
rrjedhën e kohës, nën veprimin e ndikimeve të ndryshme, 
të të cilave këta njerëz iu kanë nënshtruar si dhe vende të 
ndryshme në të cilat ata u detyruan për t’u zhvilluar. 
Natyra ka mundësi të ndryshojë çdo ditë, dhe asnjëherë 
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dhe askund, ajo duket të mos jetë e ngjashme me vetveten, 
aq më tepër, një qenie aq delikate, si është e bërë në 
mënyrë fine, mbresëlënëse, inteligjente, e arsyeshme siç 
është  njeriu, kjo kryevepër e fundit e natyrës, e Krijuesit, 
ka qenë e detyruar t’i nënshtrohet veprimit të ndikimeve 
dhe prejardhjeve për të ndryshuar gjatë kohës. 
 Gabimi i kësaj teorie është në ngatërrimin   e parimit 
të përgjithshëm   me veçantitë e detajeve. Përveç kësaj, 
është supozuar diçka që është pak shkencore, se në një 
pikë të globit, rrethanat   dhe ndikimet kanë qenë të 
favorshme për zhvillimin, apo edhe për vizimin e 
embrionit. Nga ana tjetër, në qoftë se ka pasur ndryshim të 
prototipit, me kalimin e  kohës, për të gjykuar ndryshimet 
që ky   prototip ka qenë i detyruar t’iu nënshtrohet,  në   
krahasim me llojin e sodit që ekziston,   ka qenë e 
nevojshme që këto influenca dhe rrethana të cilat duke 
vepruar mbi të, me paraqitjen e tij në glob, të ruheshin 
ashtu siç ishin, që nga lashtësia deri sot.  Por, nuk ndodhi 
kështu; diku ishin  kështu, tjetërkund ishin ndryshe, askund 
këto ndikime dhe këto rrethana nuk duket të kenë qenë të 
njëjta, prej nga vjen pamundësia për të vendosur se çfarë 
është, apo ndonjë veprimi tjetër që prototipi ia ka borxh 
ndryshimeve që ka pësuar.

Teoria e dytë Poligjenizmi, natyrisht është teori 
antikristiane, sidomos në pikëpamjen  e shprehjes, fjalë për 
fjalë të   Zanafillës. Në funksion të kuptimit të këtij libri 
alegorik, Poligjenizmi,   do të ishte  jo vetëm i mundur, por 
pafundësisht më shkencor se Monogjenizmi.

Poligjenistët çuditen me arsye, pse njeriu duhet të 
jetë një përjashtim i natyrës. Pse, i vetmi  krijim, një specie 
e vetme, një racë e vetme njerëzore, dhe se për një 
moment të caktuar të globit, ishte më i privilegjuar se çdo 
specie tjetër? Pse vetëm njeriu Adam (Adem), ishte qenie e 
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arsyeshme dhe që artikulonte   gjuhën mbi sipërfaqen e 
pafund të kontinenteve të shfaqur ku u zhvilluan  mijëra 
specie të bimëve dhe shtazëve?  
 Sikur gjithë  pjesa tjetër e krijimit, njeriu nuk mund 
të jetë unik në llojin e vet, pasi rrethanat dhe ndikimet që 
kanë nxitur shfaqjen, zhvillimin dhe transformimin e  
prototipit, kanë  mundur të jenë krejt të ndryshme,  qoftë 
në   pikëpamjen e klimave, qoftë në aspektin e kohës, të 
cilët patën mundësi të shohin paraqitjen  e këtij prototipi.

Duket megjithatë, se absolutizmi nga i cili   
frymëzohej kjo teori,   ishte   i paqëndrueshëm dhe jo krejt i 
pajtueshëm me mendimin e shkencës së ponderuar (me 
peshë). Nga kjo rezulton, se nga gjithë kjo teori, vetëm 
parimi i poligjenizmit   ishte ruajtur   dhe me zbutjen   e 
termave, kjo teori u pranua si shumë tërheqëse dhe më 
reale se sa  monogjenizmi.

Pavarësisht nga kjo, njerëzimi nuk ishte ende i 
kënaqur. Diçka mungonte, dhe se kjo diçka   fshihej  
gjithmonë në fund të pusit, vendqëndrim i përjetshëm   i së 
Vërtetës së pandryshueshme.

Një teori e tretë u shfaq dhe u quajt teoria e 
Transformimit, e zhvilluar  si një shkencë me një joshje të 
admirueshme nga Lamarck, Darwin dhe shkolla e tij. 
Specia njerëzore, shkroi Lamarck në vitin 1809, nuk 
ekziston, sepse ajo ndryshon pandërprerë deri në 
pafundësi; në rrethanat në të cilat është ftuar të jetojë dhe 
nën aksionin e ndikimeve që është e detyruar të përjetojë. 
Specia njerëzore, një   tip i njohur do të ndryshojë pak nga 
pak dhe do të transformohet në një mënyrë të çuditshme.

Kjo teori, që përfshinte gjithçka të kundërt me 
religjionin,   u dënua në Francë, aty ku kishte lindur. 
Megjithatë, kjo teori ishte më shkencorja. I pavdekshmi 
Darwin e tregoi (arsyetoi) dhe shkenca iu nënshtrua.
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Baza e teorisë së transformimit është “përzgjedhja 
natyrore”, domethënë,   zgjedhjen që natyra duket ta ketë 
bërë me një specie shtazore apo vegjetale në kurriz të 
specieve fqinje, të cilat më pak të përshtatshme në rrethana 
ku jetojnë dhe nga ndikimet ndaj të cilave janë nënshtruar, 
përfundojnë në zhdukje për t’ia lëshuar vendin species së 
kafshëve apo vegjetacioneve, të cilat duhet të hyjnë në 
serinë e fazave të veta të zhvillimit.

Kjo teori ka marrë nga dy  pararendëset e saj, atë  që 
kishte qenë   më e mira për t’u kompletuar, nëse mund të 
shprehemi kështu, dhe për t’i dërguar në të njëjtën kohë, 
nga ky fakt, monogjenizmin dhe poligjenizmin  në harresë.

Vallë, a nuk thuhet se të parët e të parëve kanë 
ndjekur (përcjellë) transformimin e kafshës?   Pothuajse në 
të gjitha fabulat e tyre, na flasin për përbindësh të 
tmerrshëm, gjysmë kafshë, gjysmë njeri, numerikisht 
shumë,  në ato kohëra krejtësisht primitive, që u zhdukën 
radhazi   në vazhdën e periudhave kohore, për t’u 
shndërruar në qenie të padëmshme në pragun e agimeve të 
periudhës historike.  
 A nuk thuhet pastaj se popujt e vjetër, në pikëpamje 
të racës njerëzore, e kishin ndërgjegjen instiktive dhe të 
pamenduar nga principi i teorisë së transformimit, i 
nevojës dhe rezultateve të përzgjedhjes natyrore, kur ata   i 
bashkonin në fabulat e tyre forcën dhe mendimin, forcën 
dhe bukurinë; kur e bënin zgjedhjen në mes të rezultateve 
të bashkimit të mashkullit   dhe të femrës, duke i ruajtur 
fëmijët, të cilët në ditën e shtatë të lindjes, paraqitnin të 
gjitha shenjat e perfeksionimit dhe të zhvillimit fizik, derisa 
ua jepnin për kullotë kafshëve të egra, pasardhësit e tyre të 
rrëgjuar dhe deformuar e pa të ardhme. 
 A nuk janë edhe sot, të nxitur nga të njëjtat ide, 
ndoshta të pavetëdijshëm, kur ende shohim popuj, 
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pasardhës të së njëjtës racë, të organizuar (konstituar) në 
fise, në klane, që mbrojnë lidhjen e meshkujve dhe femrave 
të së njëjtit fis për të imponuar lidhjet me ndonjë element 
të huaj, si kusht që ky i fundit (i huaji) të jetë i racës së mirë 
dhe të mos ketë degjeneruar nga çfarëdo shkaku.

Njeriu primitiv fëmijë, i madh, i fortë, i egër, pa 
gjuhë të përcaktuar, gjigant, ciklop, herkul, a nuk ia ka 
lëshuar vendin njeriut më mirë të modeluar në format e tij, 
më pak muskulor, i trajtuar më mirë, me gjuhë të definuar, 
tashmë i kujdesur për vetveten duke i liruar gradualisht, 
për të thënë kështu, vendin llojit të vetë, që mendja të 
zhvillohet në kurriz (dëm)   të trupit e cila bëhet një 
kryevepër;   me mirësjelljen e formave, konturave, me 
hollësitë e lidhjeve, transparenca e jashtme duke humbur 
gjithë dukjen korpulente, dhe të gjitha karakteristikat e 
njeriut të egër dhe kolosit  të kohëve primitive.

Sido që të jetë, për llogarinë tonë, ne jemi të 
detyruar ta pranojmë teorinë aq të vërtetë dhe aq 
tërheqëse të transformimit, apo thënë më mirë, teorinë e 
përzgjedhjes natyrore, pa hyrë në detale, në zhvillimin e 
saj,   e cila duket se konkludon që antropomorfi ka qenë 
stërgjyshi i njeriut brahicefal apo kokëshkurtër.

Ne nuk do ta marrim, madje as njeriun katërnar për 
prototip të species njerëzore, sepse jemi plotësisht të 
bindur dhe mendojmë se mund ta dëshmojmë se njeriu 
terciar ka ekzistuar. Ai, si   dëshmitar i vetëdijshëm,   i 
fenomeneve gjeologjike të asaj epoke, ka mundur të na 
transmetojë kujtimin përmes një serie fabulash të cilat kanë 
gjithmonë një fund të vërtetë. Në të vërtetë, a do kishte 
mundur ta shpikte një Diell, një Hënë, sikur të mos kishte 
mundur t’i shoh këto yje? A do të kishte mundur njeriu 
primitiv të na e transmetojë kujtimin e një përmbytjeje, 
sikur mos të kishte   marrë pjesë në të? A do të kishte 
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mundur të na flasë për përbindësh gjigantë, sikur mos të 
kishte mundur të konstatojë dallime të dukshme në mes të 
këtyre qenieve të jashtëzakonshme   dhe pjesës tjetër të 
krijimit të botës. I linduri i   verbër, a mund të na thotë se 
ç’është dielli, dita, nata, yjet, etj.? Jo! Ne   vet, a mund të 
shpikim diçka pa shkak, pa arsye, vetëm për dëshirën e 
shpikjes? Jo, me siguri.

Në përputhje me rrethanat, njeriu primitiv nuk i ka 
shpikur fabulat, por thjeshtë e ka ruajtur kujtimin e fakteve 
ashtu siç i ka gjykuar. Na mbetet neve të kuptojmë se çfarë 
kishin parë të parët tanë në këto fabula; çka i kishte goditur 
fenomenet natyrore apo mbinatyrore, karakterin e të cilave 
na e kanë transmetuar, gjeneratë pas gjenerate, nëpërmes 
traditës.

Por, duke adoptuar teorinë e transformimit, ne nuk  
kemi fare për qëllim të qëndrojmë pas një ekskluziviteti, i 
cili mund të bëhet fatal për vetë principin. 

Përkundrazi, ne besojmë se këtij principi i duhet një 
lëvizje   e lirë dhe horizonte të gjera, që të mos pengohet 
nga përvetësime të pandërprera, të reja gjithnjë nga 
shkenca, e cila  në ditët tona, ec me hapa  gjigantë. 
 Në teorinë e transformimit, mund të pranojmë, në 
parim besojmë në një lloj të monogjenizmit të species 
njerëzore dhe poligjeninë e racës.  
 Le ta shpjegojmë.

Nëse monerat origjinale (rezultat embriologjik i 
gungave albuminodale të përbëra nga oksigjeni, hidrogjeni, 
azoti dhe karboni) ose atome kozmogjeneratore, të cilat 
mund të shkaktojnë speciet njerëzore, si rezultat i 
transformimeve të njëpasnjëshme, të kishin arritur në të 
njëjtën shkallë të zhvillimit, ose më mirë, në të njëjtën  
shkallë të kondensimit, në një moment të caktuar, nëse në 
këtë moment, këto   monera (papuçore)   të kishin qenë të  
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hedhura në mjedise të njëjta duke iu nënshtruar 
ndikimeve   të njëjta për të vazhduar punën e zhvillimit të 
tyre, është e pamohueshme se specia njerëzore do të kishte 
mbetur një, dhe nuk do të jepte veçse një racë individësh.

Sikur që një  bimë e njëjtë, apo një lule, në të njëjtën 
tokë, në klimë të njëjtë, e nënshtruar ndikimeve të njëjta, 
nuk do të modifikonte kurrë prodhimet e veta, që   do të 
ishin gjithmonë të njëjta, ashtu edhe njeriu i parë nuk do të 
kishte mundur kurrë të transformohet, sikur rrethanat dhe 
ndikimet të kishin mbetur të njëjta ashtu siç ishin me rastin 
e shfaqjes se tij mbi tokë.

Por në natyrë gjërat nuk ndodhin ashtu. Duke pasur 
parasysh shumëllojshmërinë e pafund të rrethanave dhe 
ndikimeve, duke pasur parasysh shndërrimin e 
vazhdueshëm e të përditshëm të natyrës në të cilën jeton 
njeriu, monerat origjinale e kanë përjetuar zhvillimin e tyre 
të vonuar (retarduar) apo kanë qenë të detyruara ta ngutin 
(shpejtojnë) këtë zhvillim gjithmonë   nga fakti i rrethanave 
dhe ndikimeve, pa ndërruar specien, t’i lindin racat, të 
dallueshme mes veti, përmes karakteristikave të veçanta të 
individit nga ana   fizike dhe morale, madje jo mbi një pikë 
të privilegjuar të globit tokësor, por në një pafundësi të 
pikëve, të cilat, duhej të ishin zhvillimi i duhur i embrionit 
të species.

Nga këtu, ndarjet e fundit karakteristike të racave, të 
shtruara nga M. Broca, që mbështeten mbi indeksin 
cefalik, d.m.th. raporti në mes gjerësisë më të madhe të 
kafkës, shumëzuar për njëqind dhe diametrit më të madh 
të saj nga para kah mbrapa që do të jepnin racat 
dolikocefalike dhe brahicefalike. 
 Prandaj, nga i njëjti shkencëtar, karakteristika e 
hundës, sipas indeksit hundor, që do të thotë raporti i 
gjatësisë maksimale nga hapja nga prapa e hundës në një 
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gjatësi prej shpinës së hundës deri në pikën e qepjes 
nazale-ballore, e cila do të jepte platyrrhiniens, 
mesorrhinians dhe leptorrhiniens.

Nga kjo del, se karakteret e fytyrave me nofulla jo të 
dala dhe fytyrat me nofulla të dala, të parat i përcaktojnë 
racat në të cilat  individi ka nofulla vertikale, dhe të dytat, 
ato në të cilat individi do të kishte nofulla të spikatura.

Mandej, varietetet dalluese dhe karakteristikat në 
flokë, si Ulotrikët (me flokë si lesh) dhe   që rriten   dhe 
Lisotrikët, me flokë të butë, duke i dhënë të parët, 
Ulotriko-lofokom (flokë lesh që rriten në balluke të vogla) 
dhe Ulotriko-eriokomë (flokë lesh që rriten kudo), ndërsa 
këta të fundit janë Lisotrik-euplokom dhe Lisotrik-eutikom 
(flokë të butë kaçurrel dhe flokë të butë e të drejtë). 

Dhe më në fund, shumëllojshmëria e ngjyrës së 
lëkurës që e karakterizon racën e bardhë, racën e verdhë, 
racën e zezë, racën e kuqe dhe racën bojëkafe; d.m.th. 
racën kaukaziane, mongole, etiopiane, amerikane dhe 
racën meleze. 
 Të gjitha karakteristikat e racave, që kanë kaluar dhe 
po kalojnë, nuk e shkatërrojnë specien njerëzore e cila 
mbetet për ne, e njëjtë që nga epoka kur njeriu u nda nga 
antropomorfi, paraardhësi i tij, dhe i cili filloi të flasë, 
d.m.th. të krijojë rrokje (silabojë) nëse mund të themi 
kështu, mendimin e tij duke e emërtuar natyrën dhe 
mrekullitë e saj. 
 Nga ajo që u tha më lartë, na del probabiliteti i madh 
i ekzistimit të shumë racave-nëna, sikur i shumë gjuhëve-
nëna, specia njerëzore e cila ka mundur të paraqitet në disa 
pika (vende)   tokësore, qoftë në të njëjtën kohë, qoftë gjatë 
kohërave të një periudhe të caktuar. Kështu, probabiliteti   i 
një gjuhe të artikuluar amtare dhe origjinale, të theksuar 
në mënyrë të ndryshme, por kryesisht   monosilabike, 
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d.m.th. që shpreh një rrokje të vetme me një kuptim të 
plotë. 
 Në atë kohë, njeriu duhet të ketë qenë nomad 
(endacak); ai nuk mbillte, nuk korrte, nuk e njihte zjarrin, 
dhe kështu me radhë shtëpinë, banimin. Ai duhet të ketë 
qenë fruktivor,  sikur majmuni antropomorf, paraardhësi i 1

tij. Megjithatë, si në të gjitha vendet dhe gjithmonë, ai nuk 
mund të gjente pemë frutore të cilat prodhonin bazën e 
ushqimit të tij. Kështu,   njeriu ka qenë i detyruar të lëvizë 
vazhdimisht dhe të ec në kuptimin e lëvizjes së rotacionit të 
tokës, d.m.th. nga Lindja në Perëndim duke u përkulur kah 
Jugu. Me një fjalë, ka qenë i detyruar t’i ndjekë sezonet  
frytdhënëse, pa qenë i vetëdijshëm.

Ky emigrim i vazhdueshëm, duhej të përcaktonte me 
hipotezën poligjeneze, takime dhe kontakte të racave, të 
cilat  në mënyrë të paevitueshme, duket të kenë qenë fatale 
që nga origjina. Sikur kafshët, njeriu ka   sulmuar të vetin 
(sivëllain) të sapotakuar: më i forti e nënshtronte të dobëtin 
dhe nga kjo ka rezultuar në përzierjen e racave. 
 Nëse dy racat e pranishme ishin secila një specie, 
rezultat i zhvillimit dhe transformimit, më shumë ose më 
pak i perfeksionuar, i monerave origjinale, të influencuara 
në mënyrë të ndryshme, në rrethana të veçanta, evolucioni 
humbte karakterin autokton dhe përcaktonte një karakter 
të ri, që mund ta përbënin të dy racat ose të afroheshin më 
shumë a më pak nga njëra apo tjetra. 
 Nëse dy racat e pranishme kishin lindur në të njëjtën 
epokë, në të njëjtin vend dhe iu kishin nënshtruar 
ndikimeve të njëjta, rezultatet e kontakteve nuk ishin më 
një përzierje, por një evolucion i thjeshtë, i   cili ishte fillimi 

 Shih veprën time: Hipoteza kozmogjenike atomike1
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i përkryerjes së racës, i favorshëm për zhvillimin 
intelektual, por  fatal në zhvillimin fizik.

Si pasojë, në rastin e parë gjuha (të folurit) duhet të 
ketë pësuar   ndryshime nga përzierja, ndërsa në rastin e 
dytë ajo përkryhej nga fakti i fuzionimit (konsolidimit). Në 
të dy rastet do të ishte rritur (amplifikuar) dhe është krejt e 
natyrshme, pasi formimi i familjes, duke ndryshuar vendin 
dhe duke plotësuar kërkesat e jetës, rriste interpretimin e 
një mijë e një gjërave dhe bëheshin të nevojshme, edhe 
gjuha (të folurit) instinktivisht   zhvillohej duke u 
perfeksionuar, pa përpjekje dhe pa iu nënshtruar ligjeve.  
 Sikur të kishte pasur vetëm një shfaqje të species 
mbi tokë (glob), do të kishte pasur vetëm një racë, e në saje 
të kësaj, vetëm një të folur dhe vetëm një gjuhë. Dhe 
dëshmia më e mirë e asaj që ne themi, e gjejmë te këta 
popuj të egër, te të cilët civilizimi nuk ka mundur ende të 
depërtojë aq fort për t’i zmbrapsur invadimet, madje edhe 
të fqinjëve të tyre. Këto fise, që janë gjithashtu të moçme sa 
edhe ne, flasin gjuhën e tyre primitive, e cila është 
pasuruar me fjalë e me shprehje të reja,  si kërkesa të reja të 
familjes. 
 Por, ne mendojmë se ka pasur mbi sipërfaqen e 
globit disa shfaqje bashkëkohore (njëkohshme) të species 
njerëzore, nga kjo kanë rezultuar disa raca, dhe nga kjo 
disa gjuhë primitive, të cilat në vazhdën e kontakteve dhe 
përzierjeve të racave, lindën gjuhë të ndryshme, të 
derivuara me idioma e dialekte të njohura nga rrënjët e 
fjalëve të cilat i përbëjnë.   
 Megjithatë,   të pranojmë se nëse popujt nuk kishin 
qenë aq të lumtur për t’i zbuluar shkronjat, për të vizatuar 
apo më vonë për t’i shkruar gjuhët të cilat i flisnin, ne do t’i 
kishim folur sot të gjitha këto gjuhë apo asnjërën. Në të 
vërtetë, kudo ku një   pushtues është imponuar, e ka 
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imponuar edhe gjuhën e tij dhe qeveritë sot janë aq të 
vetëdijshme për këtë fakt, saqë sot aty ku nuk është lehtë të 
bëhet luftë pushtuese sikur dikur, i dërgojnë paraprakisht 
në vendin që e lakmojnë emisarët dhe mësuesit e shkollave, 
të cilët e përgatisin terrenin, duke ligjëruar gjuhën e 
pushtuesit, duke pritur kështu momentin e nevojshëm për 
një konflikt të mundshëm për mbrojtjen e të   drejtave 
kombëtare,  përgatitësit e së cilës janë vetë.  
 Në këto kushte, lehtë  është e mundshme që gjuha 
autoktone e vendit i cili do të pushtohet, fillon të adoptojë 
fjalë që i tregojnë gjërat që popujt nuk i njohin ende.  
Kështu do të bëhet një përzierje dhe disa shekuj më vonë 
një idiomë e re, një gjuhë e re do të formohet dhe gjithçka 
do të thuhet në gjuhën e re.

Për t’iu kthyer temës sonë, pas këtij digresioni të 
shkurtër në fushën e politikës, në qoftë se supozojmë se aty 
ku gjuhët primitive autoktone kanë qenë monosilabike 
(njërrokëshe), ato kanë qenë të detyruara, me kalimin e 
kohë s dhe da lëngadalë , të bëhen pol i s i lab ike 
(shumërrokëshe) qoftë duke i shtuar rrënjëve autoktone 
disonanca (shtesa) apo devijime duke i bashkuar rrënjët 
mes tyre për të formuar fjalë të përbëra. Dhe kjo është aq e 
vërtetë, saqë kur fëmija fillon të belbëzoj do të shërbehet 
vetëm me njërrokëshe, më së shpeshti pasthirrma.

Me këtë rast, të shikojmë çfarë na thotë Herodoti, që 
rezulton nga një eksperiencë që bëri mbi dy fëmijë, 
Psammitichus, mbreti i Egjiptianëve (deri në pushtimin e 
Egjiptit nga Aleksandri i Madh), për të ditur se cili ishte 
populli më i lashtë, Psammitichus ia besoi dy fëmijë të 
posalindur grave, të cilave paraprakisht ua kishte prerë 
gjuhën, që mos të mund t’iu flisnin fëmijëve për t’ua 
influencuar gjuhën e tyre të instinktit, si gjuhë e cila fillon 
të mësohet me veshin (me të dëgjuarit). Fjalën e parë që 
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këta fëmijë e shqiptuan ishte, sipas Herodotit “Bukos”. 
Mbreti kërkoi të dijë nëse kjo fjalë kishte një kuptim në 
ndonjë gjuhë të huaj nga ajo që flisnin egjiptianët. Ndodhi 
që në gjuhën e folur nga frigjët (Phrygiens), kjo fjalë 
përcaktonte bukën. Në vazhdim do të shohim se frigjët 
ishin pellazgë dhe çfarë do të thotë kjo fjalë në gjuhën e 
pellazgëve, të cilën e flasin shqiptarët dhe a është realisht 
një dyrrokëshe që fëmijët kanë munduar ta artikulojnë.

Sido që të jetë, duket evidente se studimi i 
karaktereve fizike, apo thënë më mirë   anatomike i skeletit 
të individit, të species njerëzore, mund të japë sikur 
studimi i gjuhëve, rezultate të kënaqshme në pikëpamjen e 
klasifikimit të racave, por   ne fatkeqësisht, nuk mund të 
themi të njëjtën gjë për njeriun primitiv moral, trurin e tij, 
vend ky i mendimit,  i jetës intelektuale,  të menduar ose të 
pamenduar, për shpirtin e çështjes, me një fjalë, për atë që 
përbën individin,  ne padyshim do të dështojmë. 
 Është e vërtetë se me rezonimet shkencore, të 
nxjerra nga studimi krahasues i trurëve të primatëve 
ekzistues, personalitete kompetente të kësaj fushe, si; 
Broca, Carl Vogt e Topinard, arrijnë në përfundim me 
ndryshime të vogla për përbërjen e pjesëve thelbësore të 
këtij organi për vitalitetin e të gjithë familjes së primatëve. 
Këto janë, thuhet gjithmonë, palët fundamentale, të njëjtat 
koklavitje primare, të njëjtat lidhje, të ndara nga të njëjtat 
braza. Kështu, do të ketë vetëm ndryshim të volumit të 
trurit në mes species njerëzore dhe primatit.

Në pikëpamjen tonë, dallimet sado të vogla të jenë, 
në qendrën e aksionit të individit, duhet të tregojnë dallime 
të detyrueshme në specie, pasi zgavra e   kafkës duhet të 
jetë e mbushur me trurin, por pa   asnjë tipar të përbërjes 
ose të formës së vet nuk do të mund ta tregojë   ndonjë 
tipar, të tillë apo të atillë,   të gjuhës (të folurit) apo të jetës 
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intelektuale të individit, ngase ne njohim të njëjtin tru të 
vetëm, i cili u përshtatet të gjitha kërkesave të disa gjuhëve, 
që i përcepton ndjesitë më diametralisht të kundërta, pa iu 
rritur apo zvogëluar volumi, as palët, as koklavitjet, as 
lidhjet dhe as brazdat nuk marrin një tjetër karakter. 

Ajo që dallon për ne, në trurin e species njerëzore 
është jeta, d.m.th. lëvizja molekulare e trurit, ose materia 
që e përbën. Kjo mënyrë e lëvizjes, e shpejtuar apo 
ngadalësuar, mund të sjellë dallime shumë të mëdha në 
mes të këtij  apo atij individi,  duke determinuar për gjuhën 
karakteristika shumë të theksuara. 
 Megjithatë, duhet ndikime, sidomos të jashtme për 
nga principi. Kështu, njeriu në një vend të përshtatshëm 
për çdo specie që zhvillohet përballë një natyre të fortë, 
horizonteve të gjera, një qielli gjithnjë blu ose i mbushur 
me yje, do të jetë në gjendje të krijojë një gjuhë më të pasur 
se   njeriu i gjendur në një vend të shkretë, një natyrë 
mospërfillëse, rajone të thata, horizonte të limituara dhe 
qiej të zbehur dhe të pasigurt. 
 Aq më tepër, idiomat mund të mbajnë thjesht, të 
paktën pjesërisht, një interpretim të parazgjedhur, që vjen 
nga përbërja e organit të fjalës apo dëgjimit. Ky fakt është 
madje i shquar. Perëndimorët,   për shembull,   nuk kanë 
asnjë vështirësi për gjuhët oksidentale. Ata i interpretojnë 
të gjitha tonet, të gjitha nuancat me një besnikëri të 
habitshme, të butë, të perëndimorëve. Ndërsa po këta  
perëndimorë, në gjuhët orientale   nuk kanë kurrë sukses, 
përkundër studimeve të thella, t’i interpretojnë 
bashkëtingëlloret e buta të popujve të Orientit, të cilët në 
gojën e të parëve, bëhen të forta dhe fishkëllyese. 
 Pas gjithë kësaj, gjuha jo më tepër se karakteret 
anatomike, të njohura për racat e ndryshme të species 
njerëzore, nuk duket të jetë një bazë e sigurtë për të 
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zgjedhur problemin interesant të origjinave tona, e cila 
është hedhur në diskutim prej shekujsh   dhe ende nuk 
është zgjedhur. 
 Vallë a duhet të na dekurajojë kjo? Jo, padyshim. 
Përkundrazi, si një i mbytur që kapet në gjithçka që 
mundet,   ne kemi nevojë të kapemi për çdo mbetje, që të 
lundrojmë së paku mbi detin e kohërave dhe të presim 
kohën kur të fryjë ndonjë erë favorizuese që do të na hedhë 
në   breg ose duke   këqyrë tokën, duke i pyetur jehonat, do 
të gjejmë ndonjë shenjë,  do t’i mbledhim disa rrokje që do 
të na vejnë në drejtimin e zbulimeve të paparitshme dhe 
interesante të cilat i presin hulumtuesit e palodhshëm. 
 Për të arritur t’i japim racës pellazge vendin e 
rezervuar në specien njerëzore, ne nuk do të shërbehemi 
këtu me karakteret anatomike të cilat e dallojnë nga racat 
tjera, pasi hulumtimet tona nuk janë ende konkrete në këtë 
pikë. Ne do të shërbehemi me gjuhën, fabulat, legjendat, 
adetet dhe zakonet e shqiptarëve (Shkypatrs)   zakonisht të 
quajtur shqiptarë, në shumë gjuhë të huaja Albanais, të 
cilët janë pasardhës direktë të Pellazgëve. Ne   do ta 
shtyjmë, në këtë mënyrë, problemin e origjinave tona mbi 
një terren të ri dhe besojmë të paeksploruar deri sot.

Duke vepruar kështu, ne adoptojmë në   bazë të 
sigurtë, gjuhën e gjallë të panjohur të shqiptarëve 
(Skyptars) dhe   jo një gjuhë hipotetike sikur ajo e arianëve 
(Aryas). Ne do t’i kërkojmë këtij populli të gjallë, sikur në 
kohërat e lashta, mbi male, vendbanim i shqipeve , çfarë di 2

 Shqiponja në shqip quhet Shkybé   (më vonë shqipe). Disonanca e shtesës   tar, e emrit 2

Shkyptars (sot shqiptarë v.j.), projekton aksionin e kujdestarit ose të ndjekësit. Shkyptars 
do të jetë ose kujdestar i shqiponjës ose ndjekës i shqiponjës; nga përafrimi, shqiptarët e 
quajnë vetveten, bijtë e shqipes. Shkypnie (sot Shqipëri v.j.), përndryshe Determinon 
territorin e shqiponjës. Prandaj, fëmijët e këtij territori janë Shkyptars (shqiptarët).  
Determinon territorin e shqiponjës. Prandaj, fëmijët e këtij territori janë Shkyptars 
(shqiptarë).  
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për të parët e vet dhe sipas traditës që ka, gjuha e shkruar 
shqipe, do të na përgjigjet, por me kusht që përgjigjja e saj 
të mos vuaj nga ndikime dhe frikësime të ndryshme.  

Pellazgët 

P ellazgët, thotë M Paul Guérin, banorë primitivë të 
Greqisë dhe Italisë, duket të kenë ardhur nga Lindja 
dhe i takojnë racës indo-evropiane. Kur arrijnë në 

Danub, një pjesë e tyre kalon këtë lum dhe depërton në 
ishullin helenik, të tjerët ngjiten përgjatë lumit   Sava, e cila 
i çoi në Itali. Nga ky fakt, njihen dy degë të pellazgëve;  
njëra orientale, në Greqi dhe tjetra perëndimore, në 
siujdhesën italike. Pa dyshim, kah viti 200 para Krishtit, 
pellazgët prekën Danubin.

Ja pra, me dy fjalë, historia e emigrimit të këtij 
populli të madh, apo më mirë të themi i këtyre barbarëve, 
për të cilët na flet Herodoti, babai i historisë, i cili jetoi në 
shekullin e katërt para erës sonë dhe të cilët sipas këtij 
historiani, siç do të shohim në vazhdim, vinin (kishin 
prejardhjen) helenët. 
 Duke kërkuar etimologjinë e fjalës pellazgë, ne 
gjejmë se grekët i përcaktonin (i quanin)  me këtë fjalë 
banorët që shtriheshin mbi (përtej) det. Shqiptarët me 
gjuhën e tyre, këtë fjalë e përkthejnë  me banorët ose 
njerëzit e maleve, të Péla për pylha (pylli)  dhe të gjin 
njerëz. Pellazgët pra ishin Pylhagjin (gjinpylli) nga na del 
fjala Pelasgus, Pelasges, njerëz të pyllit apo maleve, d.m.th.  
njeriu që i parapriu njeriut të shpellave, trogloditëve. 
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            Kush ishin këta Pellazgë? Nga vinin?
            Të shohim se çfarë thotë së pari Herodoti.

Cresus (Kresusi), mbreti i Ledianës-ve (lidienëve) 
dhe i shumicës së grekëve ionien e eonien të Azisë së Vogël, 
pasi kishin vendosur t’i sulmojë persët, i drejtohet orakullit 
të Delphes dhe i kërkon nëse mund të bartte   armë kundër 
këtij populli dhe nëse duhej t’i bashkohej ndonjë ushtri 
ndihmëse. Përgjigjja ishte se Kresusi u bënte luftë persëve, 
do ta shkatërronte një perandori të madhe, si këshillë, 
orakulli i rekomandonte mbretit të madh  t’ia bashkëngjiste 
vetes, si aleatë, grekët më të fortë.

Kresusi (Cresus) mësoi se në rreshtat e parë, nga 
këta të fundit ishin lacedemionenët dhe athinasit, të parët 
me origjinë doriene e të dytët me orgjinë ioniene. 
 Këto dy kombe, thotë Herodoti, prej shumë kohësh 
ishin më të shquarit dhe ishin pasardhës të athinasëve apo 
pellazgëve të lashtë, ndërsa tjerët,   d.m.th. lacedemonienët 
nga helenët. Këta të Atikës, pra athinasit, nuk kishin 
emigruar kurrë, ata të Spartës, lacedemonienënt kishin 
ndërruar atdhe disa herë. 
 Nën mbretërinë e Deucalion (Dukaluani), ata kishin 
banuar në Ftiotidë–Greqia qendrore, (Phtiotides-në gr.  
vjetër  ; Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας), e nën sundimin 
e Dorus-it, të birit të Helenit, të birit të Dukaluanit,   vendit  
të Ossa dhe të Olimpit që quhej Histiotida. Kadmenet  
(cadmenes) pasi i kishin përzënë, ata u vendosën rrëzë 
Pindit, në vendin e quajtur Macédnos, pastaj në Dripopidë 
(Dryopides) dhe përfundimisht në Peloponez, ku e morën 
edhe emrin Dorianë. 
 Sipas të njëjtit autor, Pellazgët i kishin kolonizuar 
brigjet deri në Hellespont, pra shumicën e ujëdhesave të 
Arqipelit dhe madje edhe bregdetin e Azisë së Vogël, pasiqë 
kur gjenerali Darius Othanes, e mori   Lamponinë   me 
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ndihmën e anijeve të Lesibiens, Lemons dhe Imbros, të 
gjitha këta ishuj ishin të banuar nga Pellazgët .3

Sa i përket bregdetit të Azisë së Vogël, Herodoti na 
thotë më tutje se kur Xeroxes (Kseroks) përgatiti ekspeditën 
kundër grekëve, ionienët kishin njëqind anije dhe se pajisja 
e tij ishte e ngjashme me të grekëve. Gjatë gjithë kohës, 
derisa këta të fundit banuan në Peloponez, vendi që tash 
quhet Achaie dhe para ardhjes në këtë vend të Danausit 
dhe Xuthus-it, ionienët quheshin Pelasges-Egiales, pastaj 
për shkak të Ion-it, i biri i Xuthus, pasardhës i Dukaluanit, 
ata u quajtën ionas (Ioninens).

Është e njëjta gjë me ujdhesarët të cilët i kishin 
shtatëmbëdhjetë anije dhe gjashtëdhjetë anije me vela 
(eoliene). Të parët ishin nga raca pellazge e të dytët 
quheshin pellazgë.

Përfundimisht, prapë Herodoti na jep gjenealogjinë 
e athinasëve, në këtë mënyrë: këta të fundit (athinasit), kur 
pellazgët posedonin atë që sot quhet Greqi, ishin pellazgë 
dhe i quanin Cranaens . Nën sundimin e mbretit Cecrops u 
quajtën Cecropides; kur Erechatée trashëgoi sovranitetin e 
tij, ata ndërruan emrin dhe u quajtën athinasë.   Më në 
fund, Ioni i biri i Xuthus-it, pasi bëhet shef i tyre, për 
shkakun e tij ata u quajtën ionas (ioniens).

Ja se ç’na thotë për pellazgët Herodoti i vërtetë dhe 
këtë e shkroi në vitin 456 para Krishtit. Emigrimi i 
pellazgëve, nëse ka ndodhur, daton së paku 7 apo 8 shekuj 
para epokës kristiane dhe jo në vitin 200 para Krishtit, 
sikur e thotë M. Paul Guerin.

Para se të shkojmë më larg, ta kërkojmë etimologjinë 
e emrit të parë, i cili përcaktonte pellazgët-athinas-
Cranaens. Dihet që athinasit ishin më të fortit e Greqisë. 

 Herodot: V. 26; VII, 94, 95,; VII, 44 3
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Dihet gjithashtu se perëndesha Minerva ishte ajo që ia 
kishte dhënë emrin e vet Athinës dhe që kjo perëndeshë 
kishte dalë e armatosur nga koka apo kafka Jupiterit. Por, te 
Cranaens, gjejmë dy rrënjë të shqiptarëve (shqipes),   Kry, 
që në shumës bënë Kréna dhe ens, mbetje e rrënjës g jins, 
ose gjens, që d.m.th. njerëz, ashtu siç quhen edhe sot në 
disa pika (vende) të Shqipërisë. Kréna, do të thotë koka, 
shef dhe gjins ose gjens, njerëz apo banorë. Cranaens-it, 
pra, shefat e njerëzve, njerëz të Greqisë, apo më mirë me 
thënë, të preferuarit e perëndeshës Minerva.

Pra, grekët, athinasit të paktën, shumë më vonë në 
histori, ende kishin njohuri të gjuhës së pellazgëve, nga të 
cilët e kishin prejardhjen dhe ajo (gjuha) kishte hyrë 
tashmë në fazën aglutinuese.

Nëse nga ana tjetër, ne përmbledhim me Larive dhe 
Fleury, historinë   pellazge, ne shohim se ata përbënin 
popullin më të vjetër të Maqedonisë, Greqisë dhe Italisë. 
Nën këtë emër, thonë autorët, duhet kuptuar popullatat e 
përfaqësuara më vonë nga trakët dhe ilirët. Kështu,  grupit 
të fundit që do t’i lidheshin   banorët e lashtë të Italisë 
jugore, të cilët sikur popujt e vjetër grekë, janë 
dolichocefalik (dolikocefalik), që e kanë ballin e drejtë dhe 
të ngritur dhe faqet ortognate.

Ky është karakteri anatomik dominues i shqiptarit.
Pas këtyre autoriteteve, nëse e pyesim epopenë e 

kohërave heroike, të përjetësuar nga Iliada, e cila 
përshkruan frytet (fitoret) e Akilit të shenjtë në Trojë, 
marrjen e këtij qyteti pellazg dhe vdekjen e heroit nga 
Odiseu, që tregon kthimin e mbretërve, e koalicionit të 
Greqisë dhe në veçanti të patremburit  udhëtarit-Mbret dhe 
eksploratorit Uliksi,  ne shohim përballjen mes pellazgëve 
dhe helenëve, rivalitetin e perëndive që banojnë në Olimp, 
të cilët mbrojtën herë këtë apo atë popull, herë atë apo këtë 
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hero, që vinin nga radhët e tyre dhe të vdekshëm që ishin,  
ata vetë i kishin joshur.

Nëse kthehemi në fabulë dhe mitologji, do të shohim 
se grekët pretendojnë se ata kanë jetuar gjithmonë në 
vendin e tyre dhe se paraardhësit e tyre ishin autoktonë 
(autochthones), që do të thotë, të lindur nga toka ku 
banojnë. Duke hedhur poshtë pohimin e vetë grekëve, të 
cituar nga Herodoti, në disa raste, z. Ch. Seignobos thotë se 
grekët gabohen, sepse gjuhën e tyre, fenë e tyre dhe 
zakonet e tyre ngjajnë me ato të popujve të tjerë të quajtur 
arianë (Aryas). 

Por, atëherë pellazgët janë gjithashtu arianë, pasi 
Herodoti na tregon se grekët prejardhjen e kishin nga 
pellazgët. Kjo është një racë e vetme: arianët, pellazgët dhe 
grekët duhet të kenë të njëjtën gjuhë, të paktën në gjuhën e 
derivuar nga gjuha origjinale. Si është e mundur atëherë që 
Herodoti na tregon se pellazgët flisnin një gjuhë të 
çuditshme? 
 Atëherë, ne gjendemi në një kaos të pazgjidhshëm. 
Origjina e vetë helenëve, madje është e diskutueshme, 
pasiqë ata vetë thonë se  janë pasardhës të pellazgëve 
indigjenë (autoktonë) dhe Seignobos thotë se janë 
pasardhës të arianëve, popull gjithashtu hipotetik sikur 
gjuha që e flasin, ariane apo arkaike.

Pra, kush ishin këta pellazgë? Cilët ishin arianët? 
Çfarë gjuhe flasin ata? Cilat ishin zakonet e tyre? Cili ishte 
religjioni i tyre? Këto janë pyetje që ne nuk jemi në gjendje 
për t'iu përgjigjur në mënyrë të sigurtë.

Me arianët, shkenca është marrë dhe ende merret 
me ta, ajo i bëri  komb dhe racë  origjinale që duket të kenë 
banuar rrafshnaltat e malësisë së Pamir-it. Gjuha e tyre, që 
do të ketë shërbyer për të formuar gjuhët indo-evropiane, 
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është një gjuhë hipotetike, e cila është bërë një gjuhë 
amtare.

Sa u përket pellazgëve, askush nuk ka thënë me 
saktësi   prej nga vinin ata. Ne kemi parë se grekët i bëjnë 
(trajtojnë) indigjenë (autoktonë) dhe  Seignobos i ka quajtur 
arianët emigrantë. Në aspektin e gjuhës së tyre, zakoneve 
të tyre, fesë së tyre, askush përveç Herodotit nuk na ka 
thënë ndonjë fjalë, por le ta themi se këto fjalë janë  
karakteristike dhe mund të shërbejnë për të përcaktuar 
vendin  që kjo racë zë në historinë e njerëzimit.

Në fakt, babai i historisë na tregon  se pellazgët 4

flisnin një gjuhë të çuditshme (barbare) dhe grekët ua 
kishin përvetësuar perënditë e tyre.

Fillimisht, thotë ai, pellazgët duke iu lutur perëndive 
ata u bënin flijime çdo gjë, siç më kanë thënë në Dodonë, 
por ata nuk i jepnin asnjërit prej tyre as emër as mbiemër, 
sepse ata s’kishin dëgjuar askënd t’iu ketë dhënë atyre 
ndonjë emër zotash. Ata i quanin perëndi për një arsye të 
vetme, pasi e kishin vënë në rregull Universin,   i kishin 
ruajtur (mbajtur) edhe të gjitha ligjet për të. 
 Ishin egjiptianët që ua kishin mësuar emrat e zotave 
përveç bacchus-it dhe më vonë edhe këtë të fundit. Rreth 
këtyre emrave, ata konsultuan Orakullin e Dodonës, i cili 
konsiderohet nga grekët si orakulli më i vjetër nga orakujt, 
pra edhe unik. Kur pellazgët i kishin pyetur nëse do të 
marrin emrat e barbarëve, orakulli iu kishe përgjigjur: 
"Merre". Ata i ofronin flijime perëndive nën këta   emra, të 
cilët që nga atëherë,  më në fund i përdorën edhe grekët që 
i morën, pra prej (tyre)  pellazgëve. 
 Nga ajo që na thotë Herodoti, ne duhet të 
konkludojmë se pellazgët ishin autoktonë në relacion me  

 Euterpe, II, 52.4
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grekët, se  ishin fillimisht fetishë, që do të thotë, ata 
adhuronin shpirtrat që animonin natyrën, pa u përfaqësuar 
nga idhujt dhe pa u dhënë emra. 
 Më vonë, egjiptianët që zbarkuan në vendin e 
pellazgëve, i transformuan pellazgët fetishë në pellazgë  
idhujtarë. Grekët pra nuk ekzistonin ende, dhe dy raca të 
ndryshme ishin të pranishme, të përfaqësuara nga pellazgët 
dhe egjiptianët. Sipas teorisë sonë, këto dy raca të 
ndryshme, flisnin edhe dy gjuhë gjithashtu të ndryshme, 
detyrimisht ka rezultuar një gjuhë   egjiptiane-pellazge, ose 
më mirë, gjuha kopto-pellazge, e cila duhej të ketë qenë 
primitive,   gjuha e folur primitive nga ata që më vonë i 
dhanë vetes emrin grekët dhe helenët.

Dhe ky supozim është më i pranueshëm,   pasi 
Herodoti na thotë,  se fenikasit (Phoenic ians), 5

bashkudhëtare të Cadmus (Kadmusit), në mesin e të cilëve 
ishin gefirienët (Gephyriens), duke emigruar në këtë rajon, 
futen te grekët shumë njohuri të reja, midis tjerash 
shkronjat, që sipas mendimit tim, nuk ekzistonin më parë . 6

Në fillim, grekët përdorën karakteret fenikase, pastaj 
eventualisht, ata ua ndryshuan kuptimin dhe formën. 
Jonianët ishin grekët ata që kishin jetuar në atë kohë  në 
shumicën e vendeve rreth e qark. Pasi nga fenikasit 
(Phoenicians) kishin mësuar shkronjat ata  i përdorën dhe 
ua ndryshuan pak konfigurimin. Ata thoshin, duke i 
përdorur, se i kanë quajtur shkronja fenikase dhe kjo është 
me të drejtë, sepse këtë gjë ua kanë borxh fenikasëve. 
 Në kohëra të lashta, jonianët u kishin dhënë edhe 
librave emrin e dyphtères (defterë) kuptimi i të cilave, 

 Terpsichore. V, 635

 Phoenices primis, famae si creditur, ausi manusuram rudibus vocem signare figuris. 6

Lucian, Phorsale.
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sipas mendimit tonë, nuk është lëkura dhe membrana, por 
rrjedh nga dy fjalë pellazge, ose nëse dëshirojmë, nga dy 
fjalë të shqiptarëve (shqipes) të cilët thonë dy ftyra, faqe 
ose dy fytyra,  që tregojnë natyrën e librave dhe shkrimet e 
të parëve, në të cilat alegoria ka luajtur rolin udhëheqës 
madje shpesh duke e fshehur të vërtetën. Librat pra kishin 
dy figura, apo dy kuptime,siç është e vërteta për karakteret, 
të cilat ishin figura dhe përfaqësonin shkronja. 
 Nga ç’u tha më sipër, jemi të detyruar të përdorim 
induksionin, për të krijuar nga karakteristika të veçanta, 
ose karakterin vendës (autokton) të pellazgëve, ose 
migrimin e tyre nga Azia në Evropë, për të cilin le ta themi 
menjëherë, nuk besojmë. Sa u përket gjuhës që flisnin këta 
njerëz primitivë, ne tashmë kemi thënë, ajo është e gjallë. 
Ajo është ruajtur pothuajse e paprekur në malet e 
shqiptarëve (Shkyptars) me gjithë thjeshtësinë e saj 
primitive, harmoninë e saj imituese, kuptimin e saj komplet 
silabik, lakonike më në fund, të tilla siç i ka krijuar me një 
fjalë njeriu primat në admirim dhe druajtje para natyrës. 
Për sa i përket çështjes së fesë, grekët e lashtë duke qenë 
pellazgë me prejardhje, dhe duke i marrë (përvetësuar) 
kultet e këtyre të fundit, emrat e zotave të tyre duhet t’i 
kenë ruajtur në gjuhën-nënë, si gjuhë e përhapur (e 
origjinës). Përndryshe, si kanë mundur   helenët t’i marrin 
perënditë e pellazgëve, pasi nuk kishin dëgjuar gjuhën e 
tyre? Herodoti nuk na thotë se pellazgët i morën perënditë 
e egjiptianëve, por ata u dhanë perëndive të tyre formën 
përfaqësuese, që e kishin adoptuar egjiptianët duke u 
dhënë gjithashtu emra në gjuhën e tyre të pastër.

Dhe kjo rrjedh nga ky fakt:
Në momentin kur   grekët i morën zotat e tyre nga 

pellazgët, d.m.th, i kanë ruajtur perënditë e tyre, të cilëve u 
kanë dhënë në gjuhën e tyre, emrat e perëndive që i 
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adhuronin egjiptianët. Nëse pellazgët i kishin adoptuar 
perënditë e egjiptianëve me emrat e tyre, të gjithë emrat e 
perëndive grekë janë marrë nga gjuha egjiptiane e   jo nga 
ajo e pellazgëve.  
 Për më tepër, ne do të shohim më vonë këtë fakt të 
rëndësishëm dhe ne e pranojmë se fetishizmi pellazg 
thjesht u personifikua, se zotat e quajtur (emërtuar) 
paraqisnin një ide, një forcë të natyrës dhe asgjë tjetër. Për 
t’iu kthyer edhe njëherë origjinës së pellazgëve, në qoftë se 
ata janë nga rrënja-nënë e arianëve, ne duhet të pranojmë 
se këta emigrantë përfaqësojnë specien njerëzore që 
jetonte në Evropë, ose të paktën në Gadishullin e Ballkanit,  
para shfaqjes së kontinenteve pliocene të periudhës 
terciare dhe aty ekzistonte, siç do ta shohim më vonë, një 
vazhdimësi (tokësore) midis Azisë dhe Evropës përmes 
kontinentit të humbur të Arqipelit.

Pellazgu pra nuk ishte njeri i katernarit. A ishte pra 
Antropomorf, Péthicien, Cebien ose Semurien? Asgjë dhe 
askush nuk mund të na përgjigjet. Nata më e errët, më errët 
nga të errëtat, duket se i ka varrosur eshtrat e kalimit të 
primatit, stërgjyshit tonë, në ato kohë të trazirave, të 
fatkeqësive që sollën rrëzimin apo zhdukjen e kontinenteve 
të lashtë, të cilat pellazgu i ka ruajtur në kujtesë (mëndje) 
dhe shfaqja e tokave të reja mbi të cilat   ky njeri i egër, 
babai i racës njerëzore, duhet t’i ketë sjellë në jetë 
paraardhësve tanë.

Po, ky njeri i egër, i ka në kujtesë kataklizmat e 
frikshme të periudhës terciare, zhdukjen e atyre tokave, që 
i morën me vete në brendësitë e zbrazëta të planetit tonë, 
të formuara nga vullkanizmi, këtë shkaktar të madh të 
ngjarjeve të brendshme, njerëzit të cilët jetonin në atë kohë 
dhe baballarët e pellazgëve.

Ta shikojmë më mirë mitologjinë dhe fabulën.
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Ka shumë pak njerëz të cilëve feja nuk u flet për një 
përmbytje shumë ose më pak universale. Që kjo përmbytje 
qoftë  sipas krishterëve, rezultat i shirave të rrëmbyeshëm 
për dyzet ditë dhe dyzetë netë, të cilët ranë mbi tokë dhe 
përcaktuan vërshimin e rrjedhave të   ujërave, deteve dhe 
Oqeanit, një përmbytje e përgjithshme, në të cilën vetëm 
Noah, familja e tij dhe një palë prej secilës kafshë, nuk u 
përfshinë, qoftë me grekët dhe pellazgët e lashtë. Zeusi i 
irrituar nga krimi i njerëzve, krime këto që i vërshuan 
vendet e banuara nga këta popuj dhe të vetmit Deucalion 
(Dukaluani) dhe gruaja e tij Pyrrha, u falen prej tij apo  
qoftë shembja  e malit Meru, Olimpit të jonianëve në det, e 
cila komprometoi krijimin, të cilin Vishnu e shpëtoi nga 
katastrofa duke marrë formën e një breshke të madhe, e 
cila i ngriti lartë kontinentet gjysmë  të  zhytur, apo qoftë 
skandinavët me gjakun e gjigandit Ymer, i vrarë nga i biri i 
Borit, i cili e fundosi gjithë racën e tij, gjithmonë dhe kudo, 
kujtimi i një fatkeqësie të tmerrshme, një çarje e planetit 
tonë, është  ruajtur gjatë kohërave dhe ka arritur deri tek 
ne.

Përveç këtyre përmbytjeve, kanë qenë ne besojmë 
rajonale, duket se një përmbytje edhe më e tmerrshme i 
kishte paraprirë kataklizmës së Dukaluanit, në vendet të 
cilat ishin të banuara nga paraardhësit e njeriut pellazg. 
Nga kjo kataklizëm e frikshme, tradita na e  ka ruajtur 
kujtimin  dhe luftën e gjigantëve  kundër perëndive që na i 
kujton këto peripeci. Gjigantët, bijtë e tmerrshëm dhe të 
frikshëm të tokës, u rebeluan dhe i shpallën luftë Olimpit. 
Këta gjigandë ishin   (γίγαντας) grekët dhe shqiptarët Gjég, 
emri i të cilit është ruajtur deri në ditët tona dhe e  bartin 
shqiptarët (Albanais) e Veriut – Gjég (Ghuegues-gegët). 
Olimpi ishte vendqëndrimi i perëndive dhe derivon (rrjedh) 
nga dy fjalë me rrënjë shqipe: Hyi, yjet dhe Shpi, shtëpi, 
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banesë. Hyi në këtë kuptim tregon se çfarë është përmbi 
yjet, më e ndritshme, më hyjnore, Zoti. Hyi-Shpi ishte pra 
realisht,  vendi i perëndive (zotave).

Beteja e perëndive dhe gjigantëve   kishte qenë e 
tmerrshme dhe e gjatë. Gjigantët, përfundimisht të 
mundur, u hodhën në humnerë dhe në errësirë të 
përjetshme. Pas kësaj fitoreje, një nga gjigantët që kishte 
mbijetuar, bashkohet me Clymenen (Klimenen), e bija e 
Oqeanit dhe lindi Prometheu, i cili e ndërtoi  nga balta 
njeriun e parë. 
 Me ndihmën e Minervës, Prometheu arriti të vjedhë 
nga qielli zjarrin e shenjtë me të cilin e animoi statujën e tij. 
Zeusi nuk deshi të shkatërrojë veprën e djalit të Japet dhe 
Clymene, por urdhëroi Vulcan-it (Vullkanin) të mbarojë 
gjithashtu prej argjile, një grua të cilën perënditë e quajtën 
Pandora, e cila duhej të kundërpeshonte fuqinë e zjarrit të 
shenjtë, të cilin e animonte njeriu i parë. Që Prometheu e 
ka formuar njeriun e parë prej argjile, e thotë edhe kjo 
fjalë: pa dyshim, kur pellazgët e bisedonin mes tyre këtë 
fakt, ata tashmë duhet ta kenë njohur artin e skulptorit kur 
thoshin për gjyshërit e tyre, të cilët sigurisht nuk  kishin 
asnjë emër familjeje apo pagëzimi, ai e modeloi statujën e 
parë, por mé dhé.  Dhe ky emër i mbeti djalit të gjigandit  
Japet dhe i gruas së tij Clymene.

Por të shohim se si vazhdon fabula.
Encelad i tmerrshëm, i cili kishte vdekur në luftën 

kundër perëndive, ishte goditur me rrufe dhe varrosur nën 
malin Etna. Zemërimi dhe lëvizjet e këtij gjigandi 
shkaktonin erupsionet e vullkaneve dhe tërmetet 
nëntokësore. Toka, megjithatë ushqente në heshtje 
ndjenjat e hakmarrjes kundër Olimpit qysh prej disfatës së 
fëmijëve të saj. Kur erdhi koha, ajo vjelli të frikshmin 
Typhon (Tifon) për t'u hakmarrë për vëllezërit e vet. Zotat 
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ishin të frikësuar, ata ikën në Egjipt, ndërsa Jupiteri u mor 
rob. I liruar nga Merkuri dhe Pan, mbreti i qiellit e kap 
Typhonin dhe e godit me rrufe  duke e futur në humnera të 
padepërtueshme e  të errëta të Tartare-it, terhtérit apo  
terri i territ të shqiptarëve, që do të thotë, errësira e 
errësirës.

Ja pra, një periudhë e dytë   e trazirave dhe 
fatkeqësive, për të cilat paraardhësit tanë pellazgët, e kanë 
ruajtur në kujtesë. Të shikojmë kalimthi, ikjen e perëndive 
të frikësuara në Egjipt.

Në vazhdim të këtyre fenomeneve gjeologjike të 
tmerrshme, ka ndodhur një migrim i këtyre popujve kah 
Jugu dhe Jug-Lindja drejt Egjiptit apo vendit prej ku ngjiten 
yjet.  
 Nëse tani e studiojmë teogjeninë e Hesiodit, ne jemi 
të ftuar të njohim të paktën katër revolucione të mëdha, që 
nga paraqitja e specieve njerëzore në Tokë. Në të vërtetë, 
Hesiodi flet për një racë të artë, gjatë të cilave burrat kishin 
jetuar pa u plakur, ata binin në gjumë  në fund të 
ekzistencës së tyre, në një gjumë të këndshëm dhe pa u 
shqetësuar nga ëndrrat shkonin në gjirin e Tokës, duke u 
bërë shpirtra kujdestarë të njerëzimit.

Kjo racë fisnike u zhduk për t’ia lëshuar vendin racës 
së argjendtë, më inferiore se e mëparshmja, gjatë të cilave 
burrat pranuan për t'u kujdesur për veten e tyre, duke 
harruar perënditë dhe gjenitë, shpirtrat tokësorë dhe 
kujdestarë të njerëzimit.

Këtë racë e pasoi raca prej bronzi, e përfaqësuar nga 
burra të dhunshëm, të ashpër, mizorë, grindavecë me një 
karakter të pathyeshëm dhe pretencioz. Viktima të 
dobësisë së tyre, të dhunës, të krenarisë së tyre, njerëzit e 
kësaj race u zhdukën dhe zbritën në mbretërinë e hijeve, 
ferrit ose nëntokës.
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Kjo racë u pasua nga raca më e guximshme dhe më e 
drejtë e heronjve, të cilët pothuajse të gjithë u zhdukën në 
luftërat e përgjakshme të kohërave heroike. Më të urtit u 
tërhoqën nga burrat tjerë dhe zbritën deri në skajet e tokës, 
në vende ku mbizotëronte bollëku dhe lumturia. Më në 
fund erdhi Epoka e hekurit e cila vendosi mbretërimin e saj 
dhe po zgjatë deri më sot.

Kështu thotë poetiku Hesiod.
Është normale,   nga   ajo që thuhet më sipër, sipas 

alegorisë tërheqëse të largët, se ne gjendemi përballë  
kujtimit të fazave të ndryshme të zgjimit të vullkaneve 
tokësore që e karakterizonin epokën gjeologjike terciare të 
shkatërrimit, disa herë të përsëritur nga raca njerëzore  dhe 
emigrimeve që motivuan ngjarjet natyrore.

Është e natyrshme, siç tashmë kemi treguar  se 7

shpërthimet e mëdha dhe të paimagjinueshme të atyre 
kohërave të largëta, duke shkulur malet, shkaktuan kolapse 
të frikshme, thyen ekuilibrin e atmosferës në gjirin e së 
cilës qendrat e stuhive ishin vazhdimisht në formim, 
rrufetë dhe bubullimat pasonin pandërprerje dhe 
papushim… Dhe për njeriun e tmerruar, ishin shpirtrat e 
natyrës, perënditë e Olimpit që e shtyenin sulmin e 
gjigandëve, të cilët përfaqësonin agjentët e vullkaneve 
tokësor, bijtë e Tokës, me një fjalë ishte luftë në  mes Qiellit 
dhe Tokës.

Duke marrë vetëm një fakt të izoluar nga  miti i kësaj 
lufte të pabesë dhe sakrilegje, apo më mirë të themi, 
kujtimin e zgjimit të vullkanit tokësor, që e krijoi këtë mit, 
duhet të pranojmë nëse vërtetë jemi të   paanshëm, që 
njeriu kishte qenë i detyruar të marrë pjesë në këto ngjarje 

 Shih librin tim “Hipoteza kozmologjike atomike”, Pjesa II.7
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të mahnitshme, të vitalitetit të materies, nga të cilat kishte 
qenë më shumë se një herë viktimë.

Njeriu pra ekzistonte atëherë dhe sikur ri-zgjimi i 
vullkanit, ai nuk ka mundur të   lokalizohet  vetëm në një 
pikë të globit, por përkundrazi, ka qenë i detyruar të 
zgjohet nga erupsione fenomenale, përnjëherësh në disa 
pika. Si çdo popull, përafërsisht është ruajtur kujtimi, më 
shumë apo më pak i përceptuar dhe interpretuar, si gjatë  
gjithë rrjedhës së periudhës terciare më në fund nuk ka 
mundur të ketë vetëm një trazirë të vetme, por 
përkundrazi, studimet gjeologjike i përfshijnë disa të tilla 
dhe për këto arsye, racat e ndryshme të njerëzimit, në atë 
kohë, duhej ta kenë mbuluar globin. 

Duke qenë kështu, në qoftë se pellazgët janë 
pasardhësit e arianëve, emigracioni kah Evropa duhet të 
ketë ndodhur para paraqitjes,  të paktën,  të tokësorëve të 
epokës së Pliocenit, që do të thotë, në periudhën kohore 
kur Deti i Zi, deti Kaspik dhe pjesa më e madhe e Rusisë, 
përbënin detin e madh të Veriut, vende të njohura këto nga 
njerëzit e lashtë të epokës kur Arqipeli ishte kontinent pak 
a shumë i copëtuar, i cili e unifikonte (bashkonte) Azinë dhe 
Evropën. 
 Por pastaj, emigrantët arianë, të cilët e morën emrin 
e pellazgëve dhe u vendosën në këto kontinente, tani të 
zhdukura, u gëlltitën bashkë me këta të fundit.   Ky fakt ka 
mundur ta   frymëzojë historinë e gjigandëve të mundur 
dhe të hedhur në humnera të errëta të ferrit. Këta  pellazgë 
që ishin vendosur mbi kontinente, që nuk ishin sprovuar 
nga fatkeqësitë, përbënë pra pellazgët të cilët i kolonizuan 
ishujt e mbetur në këmbë, brigjet e Azisë së Vogël, Trakinë, 
Maqedoninë, Thesalinë, Atikën dhe Peloponezin.

Pra, grekët kishin të drejtë të thoshin se paraardhësit 
e tyre ishin autoktonë, sepse ata ishin të këtij vendi, nga ku 
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e kishin përjetuar përmbytjen dhe në mënyrë të 
mrekullueshme i tregonin peripecitë.

Hipoteza e pellazgëve, racë primitive, është 
gjithashtu e pranueshme, sidomos kur t’i kuptojmë 
raportet e pakta që kanë ekzistuar   ndërmjet gjuhës 
hipotetike ariane dhe gjuhës së pellazgëve.

Këta të fundit (pellazgët), të cilët ka mundësi të jenë 
shfaqur në malet e larta të Thesalisë, të Perandorisë së 
Trakisë dhe Peloponezit, ku edhe i kanë lënë gjurmët e 
kalimit të tyre dhe të qëndrimit, mund të kenë banuar 
kontinentin e humbur   Arqipelin, dhe rrafshnaltat   e Azisë 
së Vogël.  
 Në të dyja rastet, së paku për momentin, dy hipoteza 
mund të jenë të pranueshme; gjurmët e kalimit dhe 
qëndrimit të këtyre fiseve gjenden në pjesën e poshtme të 
Arkipelit aktual sikur tokat e dala sot, që dëshmojnë 
gërmadhat e Mithoulas mbi  vazhdimet në Lindje te ishullit 
te Lemnos, të cilët sipas detarëve, duken në fund të detit.

Për të caktuar hipotezën e vërtetë, kemi vetëm 
gjuhën e lashtë pellazge, të cilën e kanë folur gjithmonë 
epirotët, thesalitë, helenët, maqedonasit, frigjët, trakët, 
ilirët, dardanët e iliotët dhe të tjerët, gjuhë të cilën ende e 
flasin shqiptarët, padrejtësisht të quajtur albanais (albanezi, 
albanians), ndoshta nga latinët, të cilët i quanin kështu këta 
njerëz me emrin që sipas tyre  përcaktonin  zbardhjen e 
ditës (mëngjesin).

Përveç gjuhës, për të na udhëhequr në kërkimet 
tona, ende i kemi zakonet dhe traditat e këtyre  popujve, të 
cilët ende e ruajnë fenë e tyre, e cila  vetëm para disa 
shekujve, është zëvendësua nga krishterimi dhe islami.

Ne u bazuam në gjuhën. Po, a kemi dëshmi se gjuha 
e folur nga pellazgët është gjuha që sot flasin shqiptarët? 
Po, pa dyshim, që  kemi, madje prova të pakontestueshme.

35



Atëherë të shohim.
Pellazgët autoktonë apo emigrantë, ishin popujt më 

të vjetër të Greqisë së lashtë. Fetishizmi, së pari, është 
prova e parë.  Dhe, siç e dimë,  pellazgët kishin konsideratë 
dhe gjithçka që rreth tyre i godiste e konsideronin si një 
forcë të natyrës, si mendja e tyre primitive, instiktive 
kafshore, nuk mund t’i referohej asnjë hyjnie materiale, të 
cilën do ta kishin emërtuar dhe pastaj do t’i kishin dhënë 
ndonjë formë.

Dihet që gjuha e folur nga pellazgët, apo do të 
thoshim nga  paraardhësit e pellazgëve, duhet të ketë qenë 
një g juhë në thelb e admiruar, me pasthirrma, 
demonstrative dhe imituese. Pra sipas kësaj, një gjuhë 
koncize dhe monosilabike dhe çdo rrokje, çdo emetim i 
zërit duhej të jepte një kuptim të plotë.

Ne nuk besojmë, për shembull, që njeriu i asaj kohe, 
i cili sapo të ketë filluar t’i artikulojë mendimet e tij, ka 
përdorur një frazë apo edhe një dyrrokësh, për ta  
emërtuar diellin, qiellin, yjet, tokën, zjarrin, erën, njeriun, 
kafshën, zogun, frutat, kryet, ujin, etj., etj.

Të gjithë këta emra do duhej të ishin të shkurtër, 
paraprakisht të fortë sesa të butë, ekspresiv për të shprehur 
harmoninë imituese e cila bëhet figura e parë e retorikës, 
që njeriu primitiv instinktivisht e kishte shpikur.

Megjithatë, në qoftë se e marrim gjuhën e 
shqiptarëve, gjegjësisht të pellazgëve ne gjejmë se Dielli 
quhej Diehl; qielli - Qielh, Toka - dhé,  yjet- Hylh, Hyi, zjarri - 
ziarm ose zierm, era - Erh; njeriu - Nier,  kafshët - Shtans, 
shpendi (zogu) - Shpen, fruta - Pém dhe druri i frutës, Pemë; 
Koka  - Kreu, ose Krye, ujë - Uji  , etj.

Diehl, shpreh idenë e një qendre të ndritshme dhe 
dielli është toka e ndritshme. Dielli do të ishte një tokë e 
ndritshme dhe çuditërisht, sikur të shkonim edhe më tutje 
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me këtë fjalë-rrënjë, ne do ta gjejmë se dielli e fillon ditën. 
Nga Diehl, rezultatin   dit - dritë (ndriçim), dreit - drejtë, 
delos, orakulli i parë, tempulli i parë i të parëve që ishte i  
shenjtë, siç dihet për Diellin.

Qielh, shpreh idenë e përgjithshme të riprodhimit 
(aktin e bashkimit seksual:   është e njohur në mitologji, se 
bashkimi i Qiellit dhe Tokës u lindën njerëzit e parë). Nga 
fjala Qielh rrjedhë nga folja me qî, krijoj; kâ, shumësi i së 
cilës bën kié (kje); qén, qentë, d.m.th mashkull, krijues.

Dhé, tokë, shpreh idenë e diçka të zezë, të errët, kjo 
është përshtypja e natës mbi njeriun e parë. Ende sot 
thuhet Zî si dhé, d.m.th zi sikur toka.  
 Vran, mbuluar me re.  Qielh u-vran, qielli është i 
mbuluar me re, u errësua. Prandaj grekët e kanë marrë 
fjalën u-vran-os, qielli, duke lënë jashtë dallimin 
karakteristik në gjuhën shqipe në mes  një qielli të pastër 
dhe të qetë dhe një qielli me re.

Ziarm ose zierm, (zjarri) imiton kërcitjen apo 
fërshëllimën e drurit të njomë,   që digjet në shtëpi, në të 
njëjtën kohë sikur lëvizja dhe dendësia e ajrit të ambientit. 
Andaj, është krijuar  fjala Ziermî, ethe.

Erh, ajri, era, jep idenë e një lëvizje të vazhdueshme; 
andej erdh, vij, me ardh, të përcaktuar andej, nga kjo 
grekët e kanë krijuar fjalën Hera, perëndesha xheloze, 
gjithmonë e shqetësuar dhe nervoze.

Nir, njeriu, qenie e krijuar që korrespondon me Vir 
latine, shpreh gjendjen e njeriut të parë, i vëmendshëm 
dhe meditues para natyrës. Në të vërtetë, në qoftë se e 
dekompozojmë këtë   fjalë, i gjejmë këto dy rrënjë: Ni, nga 
folja me nî, dëgjoj, dhe rî, nga folja me rî,   rri, që do të 
thotë, dëgjoj dhe rri në një gjendje mendore karakteristike.

Shtâns, kafshë, shtazë, shpreh një ndjenjë të 
trishtimit, diçka korpulente, një ide që me siguri do të jenë 
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njerëzit e parë, të konsideruar nga  bashkëkohësit e tyre,  të 
mëdhenj, enormë, elefantë. Për një njeri i cili është  i trashë 
(rëndë) nga trupi dhe shpirti (mendja), sot ende thuhet  
Shtan (shtazë). Ekziston edhe një lojë në të cilën një kub i 
hedhur, duhet të kalojë një kufi të caktuar, nëse ky kub  
mbetet nën kufirin e caktuar, i thuhet Shtan.

Ne do të mund të shtyenim kuotën e këtyre 
shembujve deri në pafundësi dhe   do ta gjenim gjithmonë 
një arsye për fjalën e përdorur. Për më tepër, ne do të kemi 
mundësi më vonë, në këtë studim, të gjejmë këso fjalësh, të 
cilat do t’i shpjegojmë sipas rastit që na paraqitet.

Të konstatojmë për momentin,  se seria e disa fjalëve 
që posa i përmendëm, paraqet një  karakteristikë të caktuar 
të një gjuhe primitive, ashtu siç ne e kuptojmë, që do të 
thotë monosilabike, ekspresive dhe imituese.

Le të shohim tani, në qoftë se në mitin fetar të 
grekëve, në të cilin forcat e natyrës, të njohura më parë nga 
pellazgët, ishin aq në mënyrë inteligjente dhe poetike, të 
personifikuara nga paraardhësit e tyre, helenët. Të shohim 
nëse gjuha e pellazgëve dhe idetë e tyre primitive fetishe, 
atyre u kanë lënë gjurmë sadopak.

Mbi të gjitha, thotë Hesiodi, ishte Chaos.  (χάος i 
grekëve dhe Kha nga sanskritja). Çfarë ideje do të krijonim 
apo kemi krijuar sot për kaosin? Kaosi është zbrazësia pa 
formë, konfuziteti dhe madje edhe gllabëruesi, pasi 
gjithçka zhduket në natën e kaosit. Këtë ide e gjejmë në 
fjalët shqipe; hâ, hâo, që do të thotë, ha, përpij; si në fjalën 
hâp, i hapur plotësisht. Hâos, rezulton nga fjala hâ dhe do  
të thotë edhe sot, ha, përpij. Kaosi, konsiderohet   si bosh,  
rezulton nga Hâp dhe hâeposi që shpreh idenë e pusit të 
hapur.

Kaosi, çfarë ka lindur - krijuar ? Kaosi dhe nata kanë 
pjellë fatin, që do të thotë, të panjohurën, mjegullën, të 
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pandryshueshmen, fatalen. Shqiptarët, të cilët siç dihet, 
ishin idhujtarë, e dhanë idenë e Fatit e cila përkthehet me 
fjalën Baft (bast), dhe kjo është zakonisht, thuhet për  
njeriun i cili shkon pas fatit të vet, në shansin e vet: Taft e 
Baft, avull dhe fat, dy gjëra që kalojnë dhe janë të vështira 
për t'u kuptuar.

Nga kaosi ka lindur gjithashtu Tartare, humnera e 
errësirës së përjetshme. Grekët i quanin Tartare e Erebes 
(Έρεβος). Ne ende e gjejmë rrënjën e kësaj fjale në gjuhën 
shqipe: èrh do të thotë, i errët, të errët, u-erh, u err; 
èrhéni, vend i errët,  i zi.

Toka prodhoi së pari Qiellin e vrerët ose Uranin 
(Ουρανός - Uranus) e grekëve. Grekët  thoshin se Toka (Tea) 
polli Qiellin (oúpavos). Në gjuhën e pellazgëve, thuhet Dhé, 
Toka prodhoi u-vran e vrenjtur, që do të thotë, toka 
prodhoi retë dhe kjo është shkencore. Duke shtuar 
pjesëzën os, grekët krijuan fjalën e tyre u-vran-os Qiell-i. 

Këtu e gjejmë një alegori shumë informuese që 
karakterizon gjendjen e natyrës, të tillë që njerëzit e parë e 
kanë jetuar. Urani ishte gjyshi i Jupiterit, perëndia i 
perëndive, i popullit të qiellit papeshë,  Olimpi, d.m.th,  
pika më e lartë e natyrës. Megjithatë, Jupiteri   është zoti, i 
cili pasi i kishte pushtuar të gjitha kryengritjet e bijëve të 
Tokës, mbretëroi në mënyrë paqësore mbi njerëzit. 
Fillimisht, qiejtë pra ishin të vrenjtur me faktin se Toka dhe 
Jupiteri kanë ardhur më vonë, që do të thotë, atëherë kur 
atmosfera e trashë, që e mbulonte tokën, ishte   çliruar dhe 
pastruar. A nuk është kjo një karakteristikë e periudhës 
terciare?

Por të vazhdojmë.
Me bashkimin e saj me Qiellin, Toka lindi titanët dhe 

gjigantët. Ndër të parët u vërejt Rhea, nëna i Jupiterit, që 
rrjedh nga Rhé, re, rhéja, retë. Saturni, kronosi  (Χρόνος) 
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grek, që rrjedhin nga Koh ose Roh, që do të thotë, kohë. 
Duke ia shtuar rrënjës Koh ose roh, partikulen (pjesëzën) e 
mbaresës së greqishtes os, bëhet rohos ose Kohos, prej nga 
bëhet Kronos, dihet që Saturni prezantonte kohën. Thétis, 
perëndesha e detit e cila rrjedh nga Dét, deti, nëna në 
gjuhën shqipe. Themis, perëndeshë e drejtësisë, e cila 
është e përfaqësuar me një peshore në dorën e majtë dhe 
një shpatë në dorën e djathtë, rrjedh nga T’mys, të mbys, të 
vras. Ajo ishte ligji i drejtësisë, e cila ekzekutonte pasi vente 
në peshojë, gjykonte; sy për sy, dhëmb për dhëmb dhe gjak 
për gjak, sikur sot.

Në mesin e gjigantëve, të cilët kanë lindur nga 
bashkimi i Qiellit dhe Tokës, më i dukshëm ishte Ghiyas, 
me një shtat kolosal, të fortë, krenar, i ashpër, i dhunshëm 
dhe njëri nga fëmijët e ashpër të Tokës. Shqiptarët e Veriut, 
tashmë e kemi parë deri më sot, ende ruajnë emrin 
Ghégue, gjegj (gegë)  gheos sipas Homerit, të cilët jetonin 
përtej maleve Acroceraunian (Akroceranian), që do të 
thotë,  në veri të Epirit. Duke mbajtur emrin e gjigantëve, 
Ghégues (gegët) ende duket të kenë një mbetje të këtij 
shtati dhe kornize gjigante, që vërehen në masë të 
bashkatdhetarëve të tyre, të cilët janë në përgjithësi të 
vegjël, qenie të vogla, por të shkathëta dhe të shpejta  sikur 
dreri.

Emri i maleve Acroceraunian (Ακροκεραύνια) është 
tipik në gjuhën shqipe, si rrjedhim,   Acroceraunian, thonë 
gjuhëtarët grekë rrjedh nga αχρος dhe χερχùνος - vetëtimë. 
Si arkos edhe kéravnos që rrjedhin nga shqipja dhe 
shpjegojnë jo vetëm ekspozimin e   majave të larta nga 
sulmet e rrufesë, por edhe rezultatin   e këtyre sulmeve. 
Kështu arkos lartë,  rrjedh nga  kry, dhe siç e dimë, quhet 
koka, pika më e lartë e individit, e malit.   Kéravnos rrjedh 
nga folja me kirue (me qirue) pastroj, rruaj,  në kuptimin 
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zhveshjes, zhvesh. Në të pakryerën e dëftores, kjo folje bën 
kirova. Prefiksi vokal a këtu është për e. Pra, e kemi frazën 
e-kry-kirova, që do të thotë: dhe koka qërohej. Në qoftë se 
ia shtojmë mbaresën greke, ios apo os kockave, do të kemi 
Ekrykirovaios, prej nga vjen Akrokéravnios dhe e 
përkthejmë;  mali të cilit rrufeja ia qëronte majat. Për të 
shprehur këtë gjendje të një maje të qëruar (zhveshur), 
shqiptari thotë Shôg (tullac),  të cilit latinët i thonë calvus.

Nga vetvetja, Toka lindi ciklopët të cilët e kishin 
vetëm një sy në mes të ballit. Herodoti  thotë se: në 8

Evropën Veriore ka ar me bollëk. Si mund të nxirret, 
merret? Unë nuk mund të flas me siguri, por gjithmonë 
është thënë se njerëzit që kishin vetëm një sy, të cilët 
njiheshin me emrin Arimaspians, e nxirrnin (rrëmbenin) 
me thonj. Ciklopët pra duhet të kenë qenë rrëmbyesit ose 
pronarët e arit ashtu sikur emri i tyre, gjithashtu, na e 
sugjeron. Arimaspe rrjedh, ose nga ari ar ose dhe me shpù, 
me sjellë aty, ose nga ari (ar); main, ata e konservojnë, 
ruajnë në   shpìs - në shtëpi. Në rastin e parë, ata do të jenë 
ofruesit ose grumbulluesit e arit   Ari-me-shpu, nga këtu 
 Arimaspens, në rastin e dytë, ata janë pronarë ose rojtarë 
 të  arit: ari-main-shpîs nga këtu arimaspens. Sa i përket syrit 
të vetëm dhe të madh, kjo na tregon se ciklopët, bijtë e 
Tokës, nuk ishin asgjë më shumë se minatorë. Duke pasur 
aftësinë për të përdorur të dyja duart, ata lidhnin padyshim 
mbi kokë flakadanë të pishave rrëshinore, të cilat i 
ndizeshin deri kur hynin në gërmime, aty ku e nxirrnin ose 
fusnin arin. Ata dilnin nga aty me flakadanë pishe të ndezur 
në ballë, mu për këtë,   thuhej se ishin fëmijët e Tokës, me 
një sy të vetëm të madh në mes të ballit.

 Thalie, III, 116.8
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Saturni është, siç e kemi thënë, Koha, gllabëruesi i 
pangopur i fëmijëve të vet. Por Rhea, gruaja e tij, ia vjedh 
dhe i shpëton disa prej pangopësisë së tij,  duke i dhënë 
çdo herë për të   gëlltitur një gur të mbështjellë. Kështu u 
shpëtuan Jupiteri, Neptuni, Plutoni dhe Junona. Kjo e 
fundit, më vonë u bë bashkëshortja e Jupiterit, vëllait të saj 
dhe mbretëresha e perëndive dhe njerëzve.

Teogjenia  e grekëve të lashtë i kishte dhënë këta 
emra për këto katër  hyjni.
            
            Jupiteri ishte Zeus-i,  Zefs  (Ζεύς).
            Neptuni ishte Posidoni (Ποσειδώς).
            Plutoni ishte Hadès (`’Aδης)
            Junona ishte Hera (Ήρα).
 
                       Jupiteri prandaj ishte i bir i Rhea ose i Nue, nga 
retë. Pjellë e kujt mund të ishte reja? Nga stuhia, rrufeja apo 
bubullima. Kjo e fundit është kryesisht ajo që godet 
imagjinatën, është zëri i madh dhe i fuqishëm i resë, i qiellit 
të vrenjtur, i Universit. Por,  Zeus rrjedh nga Zâ ose Zà , i cili 
në gjuhën shqipe do të thotë Zë (vox) edhe sot thuhet zot,  
Zot i shqiptarëve. Bubullima është zëri i Zotit, kjo është 
arsyeja pse Jupiteri, zoti i zotave, është i paraqitur duke 
mbajtur për dore bubullimën.
            Jupiteri është paraqitur gjithashtu mbi një fron, ku 
një shqiponjë e madhe me flatra të shpalosura ec mbi re,  
në dorë e mban rrufenë. Po rrufeja, si shqiponja, si reja 
janë të ftuarat konstante të maleve të larta, p.sh. të Olimpit, 
vendqëndrim i preferuar i zotave. Prandaj, origjina e 
emblemës së pellazgëve të helenizuar është sikur te 
shqiptarët e sotëm, të cilët gjithashtu, jetojnë në male të 
larta dhe prej atje zbresin, sikur shqiponja në lugina për të 
kapur gjahun e tyre. Nga ky fakt quhen shqiptarë 
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(Shkyptars) që nuk do të thotë malësorë (malorë), siç u tha, 
por banorë të zonave të banuara nga shqiponjat, ndjekës të 
shqiponjave dhe bijë të shqiponjave. Shkybé (shqipe) në 
shqip quhet shqiponja.

Hesiodi na tregon se Jupiteri pati shumë gra para se 
të martohej me xhelozen Junon-a. E para prej këtyre grave 
ishte Méthis, që ua kalonte me shkëlqimin e saj perëndive 
dhe njerëzve. Jupiteri nga frika se fëmijët që do të lindnin 
nga ky bashkim do të revoltoheshin kundër tij, e mbyll 
Méthis  në thellësi (gropë). Zoti i zotave në këtë mënyrë 
inkorporonte dritën. Por, Méthis rrjedh nga fjala Ment, 
d.m.th. inteligjencë, arsye, reflektim. Prandaj, alegoria e 
forcës dhe fuqisë duke u lidhur me inteligjencën për të 
pjellë kë? Minerva, perëndesha e Diturisë dhe Mendimit, 
e cila del plotësisht e armatosur nga kreu (koka) i Jupiterit, 
që do të thotë, urtësia e fjalës dhe e mendimit. Minerva, 
pra, e mençur, e arsyeshme dhe e fuqishme është Verbi, 
Fjala e Perëndisë. Në të vërtetë, në gjuhën shqipe, thàné 
dhe théna (thanë apo thënë), do të thotë- them, fjalë, folje. 
E-thána,  them, fjala, folja është Athina (Αθήνα) e grekëve. - 
Nëse e kërkojmë rrënjën e fjalës latine Minerva, atë e 
gjejmë ende në gjuhën shqipe dhe me të njëjtin kuptim; 
Ment, inteligjenca, erdh, erdh. Kjo do të thotë se pas 
bashkimit (unifikimit) me dritën, i erdhi inteligjenca 
Jupiterit. 
 Gruaja e dytë e Jupiterit ishte Thémis (Θέμης) e cila 
lindi Drejtësinë dhe Paqen. Ne kemi parë tashmë se çfarë 
është rrënja e emrit të kësaj gruaje interesante të Zotit të 
madh të Olimpit.

Gruaja e tretë e Zeusit ishte Eurynome (Ευρυνόμη) 
vajza më e re dhe më e bukura e Oqeanit. Emri i kësaj 
perëndeshe gjendet në një parafrazë që karakterizon rininë 
dhe bukurinë e saj. E rî me nam që sot do të thotë, e re me 
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famë, nënkuptohet nga bukuria. Fjala nam nuk përkthehet 
fjalë për fjalë, por e ka kuptimin, që s’ka shoqe,  e bukur që 
i bie ne sy gjithkujt apo vërehet nga të gjithë, etj.

Ceres, perëndesha e bujqësisë ishte gruaja e katërt e 
Jupiterit dhe është perëndesha Demeter-a (Δήμητρα) e 
grekëve. Nga bashkimi i këtyre dy hyjnive lindi Kora, 
perëndeshë e korrjeve (të lashtave). Përkrahësit e gjuhës së 
Arianëve, e kanë   gjetur në Demeter-en, një perëndeshë-
amë, siç e kanë bërë te Jupiteri, Deus-Pater (Perëndi-at). Për 
një gjuhë të pasur origjinale, formimin e një fjale të 
përbërë, na duket shumë e përparuar. Për më tepër, Zéus, 
ashtu si Zot nuk do të thotë asgjë vetvetiu, nëse ia heqim 
kuptimin e zë-rit, të foljes që ia kemi dhënë më herët. 
 Demeter në gjuhën shqipe, ka një kuptim të 
rëndësishëm shumë të përshtatshëm për bujqësinë, 
perëndeshë e së cilës është. Bujqësia është zero (asgjë) 
dimrit, është Demeter që na tregon, pasi Démé rrjedh nga 
Dimni, dimër dhe terh, errësirë, që do të thotë, se në 
dimër bujqësia është në hije, dhe ne e dimë se qëndrimi në 
hije dhe errësirë është në gjirin e tokës. 
 Por aq më tepër: fryti i bashkimit të tij me Jupiter, 
Kora e plotëson alegorinë. 
 Kora, e quajtur gjithashtu Perephone, u rrëmbye 
nga perëndia i nëntokës, Plutoni. Në kërkesën e nënës së 
saj, Jupiteri vendos që vajza e grabitur t’i kthehet nënës, 
nëse ajo nuk kishte   hëngër asgjë gjatë qëndrimit të saj, në 
perandorinë e errët. Fatkeqësia kishte ndodhur, Kora i 
kishte shijuar disa fara shege.  Atëherë, Jupiteri vendos që 
vajza fatkeqe e Demeter-es do të mbetej tre deri gjashtë 
muaj me burrin e saj, ndërsa pjesën tjetër të vitit do të vinte 
ta kalonte te nëna e saj.
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Alegori simpatike që tregon se gruri mbetet i mbyllur 
për një kohë në gjirin e tokës, dhe kthehet në sezonin e 
dëshiruar për t’i lumturuar njerëzit. 
 Derisa, gruri do të mungojë, është shega që do të 
hapet për t’i dhuruar kokrrat e saj të dobishme të 
vdekshmëve.

Për t'u kthyer te perëndesha e të korrave, Kora, 
është e çuditshme që korrja, ende edhe sot në Shqipëri, 
është punë e gruas e quajtur në këtë funksion Korrha, 
korrësja, nga folja me kor. Njeriu në këtë vend do të 
turpërohet nëse korr, sepse do të kryejë një punë që i takon 
gruas. Gjithashtu, pikërisht kjo është arsyeja që është 
krijuar fjala Korit që aplikohet  ndaj dikujt që vepron në atë 
mënyrë që sjellë ç’nderim në një shtëpi.  Ai njeri pra,  që do 
të sillej  si një grua, si një korrëse. Kështu Plutoni e ka 
grabitur Kora dhe ky është turpi i babait dhe i së ëmës, të 
cilët ishin Korit, ç’nderuar.

Të shohim kalimthi   harmoninë imituese të fjalës 
Kor, nuk është ajo Kretch, Kretch e draprit mbi   shufrat 
(tufat) e grurit?

Gruaja e pestë e Jupiterit ishte Mnémosyne, e cila 
lindi nëntë muzat, të quajtura në gjuhën greke Moussai 
(Μούσσαι). Mnemosyne rrjedh nga mne apo Ment, 
inteligjenca dhe msoi, mësoj, edukoj, rrënja e së cilës është 
me sû. Msonie përfaqëson atë që mëson, dhe se ment, 
është inteligjenca. Pra,  Mnemosyne ishte perëndeshë e cila 
mësonte inteligjencën, kujtesën pasi   ment përcakton 
gjithashtu këtë veçanti   të mendjes, perment për Pru-
ment, mbaj mend. Nga kjo perëndeshë   lindën Muzat, në 
greqisht   Moussai, që rrjedhin nga fjala Msois, mësuese, 
frymëzuese.

Latona ishte gruaja e gjashtë e Jupiterit. Ajo lindi 
Dianen ose Arthémis (Αρτέμη) apo Sélini me të cilat do të 
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merremi më vonë. Le të themi vetëm se Latona, në greqisht 
ishte njëra nga më të urtat, por edhe njëra prej 
perëndeshave më fatkeqe, veçanërisht për shkak të 
Apollonit, birit të saj, i cili u dëbua nga Qielli prej  Jupiterit.  
Ja sesi ka ndodhur. Faji i parë i Apollon-it ishte që ia besoi 
qerren e Diellit, djalit të tij më të vogël. Djaloshi i 
papërvojë, devijon qerren nga rruga  e rregullt dhe e djeg 
Tokën. Jupiteri e gjuajti me vetëtimë djaloshin e 
pakujdesshëm duke e hedhur në Eridan. Apolloni e pyet 
Zotin e zotave (kryezotin) për arsyen e ashpërsisë ndaj 
djalit të tij. Jupiteri i tregon se çfarë kishte bërë ky djalë.  Ai 
e kritikon edhe atë për papërgjegjshmërinë e tij, dhe në 
fund i thotë: Është faji juaj - Fai-tan, fai, faji; tane, ne 
shqipen e sotme fajin tënd. Prandaj nga kjo përbërje është 
edhe emri Phaéton, i biri i Apollonit.

Apolloni ia mori mëri Jupiterit për këtë ashpërsi dhe 
ka pritur rastin për t'iu hakmarrë. Djali i tij i dytë 
Aeskulapiusi, babai i mjekësisë, të cilit Apolloni ia kishte 
mësuar artin e shërimit, ia shpëton jetën Glaucus (Glaukut), 
djalit të Minos dhe Hippolitit, birit të Tezeut. Jupiteri i 
zemëruar në Aeskulapiusin i cili kishte lejuar t’i zgjasë jetën 
atyre që duhej të vdisnin, e gjuan me vetëtimë   këtë 
bamirës të njerëzimit. Apolloni nuk mundi të qëndrojë më 
shumë, shigjetat godasin supet e zotit të zemëruar (sipas 
Homerit), armatos harkun dhe shpon me shigjetat e tij të 
pagabueshme ciklopët që i fabrikonin vetëtimat e Jupiterit. 
Vullkani ankohet te zoti i zotave (kryezoti) për plogështinë e 
tij të detyruar, për shkak të Apollonit. Jupiteri merr 
Apolloin, e zhvesh nga të gjitha atributet hyjnore dhe e 
dërgon atë në tokë dhe e shndërron në   bari, duke i thënë: 
Ik prej këtu, dhe në qoftë se guxon e bën gabime, nuk do të 
harroj. Fai-ban, edhe sot e kësaj dite shqip, në dialektin 
gegë, thuhet faj-ban apo ban faj. Prandaj grekët, nga kjo 
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përbërje fjalësh,  krijuan emrin e tyre Phébus (Febus) Zotin, 
drejtuesin e qerres së Diellit, Apollonit.

Pra, emri i Apollonit, si hyjni qiellore, është Phébus. 
Për shkak të qëndrimit të tij në tokë, ai u emërua Apollo,  
në greqisht (Απόλλων)  dhe ja me çfarë rasti iu dha ky emër. 
Bariu Admet, ngushëllohej për fatkeqësitë e veta duke i 
rënë fyellit. Zoti Pan apo Tan, zoti i të gjithave; bari, 
gjahtar, peshkatar, etj. etj. dhe Marsya njeri i shthurur, i 
lejojnë vetes ta sfidojnë zotin e mërgimit. Merret vendimi 
për një konkurs dhe caktohet vendi për konkurim dhe 
Phrygian (frigjian), mbreti i krahinës së Midas, ishte lutur të 
jetë gjyqtar. Pjesa tjetër e kësaj legjende dihet, e cila 
gjithashtu tregohet në Shqipëri, me këtë ndryshim, se 
berberit të mbretit, të cilit i kishin dalë veshët e gomarit, ia 
beson këtë sekret, jo në një fushë të kallamishteve,   por në 
një pus, në të cilin fshihet e Vërteta, të cilën ua zbuloi   një 
ditë kalimtarëve.

Sido që të jetë fabula, ne theksuam faktin e 
rëndësishëm që Phrygianis (frigjët) ishin pellazgë dhe 
flisnin të njëjtën gjuhë si bashkatdhetarët e tyre të Thesalisë 
dhe kështu ky fakt rrjedh nga vetë fabula. Bariu i tufave të 
Admet-it dhe pa dyshim,   i barinjëve të tufave të Frigjit, u 
sfiduan në flaut, para mbretit të Midas, i cili urdhëroi tre 
kampionëve të luajnë në instrumentet e tyre një arie të 
zgjedhur. Mbreti i mirë, si duket nuk ishte ndonjë muzikant 
i mirë, pasi vuante nga shurdhimi apo nuk i kishte veshët 
për muzikë.   Sepse, kur kampionët mbaruan ekzekutimin, 
mbreti i Midas kthehet kah njerëzit që e rrethonin dhe u 
thotë në gjuhën pellazge: A kanë luajtur të gjithë siç duhet? 
ose pa gabime? Apo los tan mâr si ànsht? ose me arsye? 
Dhe njerëzit e pranishëm përgjigjen, pa dyshim, duke e 
lavdëruar njërin nga baritë e   mbretit të   Midas, të cilit, 
mbreti i jep çmimin. Që atëherë,  tre barinjtë morën emrat 
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e tyre të cilët gjinden në fjalinë e mëparshme. Apollo është 
a-po-los, tan, të gjithë, zot Pan dhe mar-si-ànsht ose me 
arsye për Marsyas. Kurse mbreti Midas, emri i tij do me 
thënë se ai ishte një mik i Pan. Ne e dimë se ky zot paraqitej 
me brirë në kokë dhe me këmbë dhie, megjithatë, Midas 
duke qenë  mik-dashit që do të thotë ishte mik i cjapit.

Junon-a më në fund ishte gruaja e shtatë e Jupiterit. 
Grekët e quanin Hera (Hpa) nga   erh, erha që në gjuhën 
shqipe do të thotë ajr (ajër), atmosferë. Kjo perëndeshë 
ishte jashtëzakonisht xheloze dhe ndiqte me një furi të 
pabesueshme të vdekshmit (njerëzit e zakonshëm), madje 
edhe perëndeshat, të cilat kishin ditur që me bukurinë e 
tyre, ta tërheqin, qoftë edhe për një moment, shikimin e 
burrit të saj të fuqishëm. Si rezultat i këtij pasioni fatal, ajo 
nuk pati asnjë moment qetësie dhe mbolli më shumë se një 
herë, çrregullime serioze në vendbanimin e zotave. 
Viktimat e para të saj ishin Latona, nëna e Apollonit dhe e 
Dianës, nimfa Echo ( Jehona), spiunia dhe besnikja e saj.

Io e bukur, e bija e Inachus (Inakusit), që Junona ia 
kishte besuar për kujdes Argus-it, princin argjir, me njëqind 
sy; Paris (Paridi) dhe me atë, të gjithë trojanët, sepse ky 
princ kishte preferuar Venus-in.

Përfaqësimi i atmosferës së Tokës, gruaja e ajrit të 
pastër, eter, nga një perëndeshë gjithmonë e shqetësuar 
dhe gjithnjë në lëvizje për të mbikëqyrur veprimet e burrit 
të vet, në vazhdimësi i ndryshueshëm, është njëra nga 
inspirimet më të harmonishme të kohërave alegorike.  
Është e natyrshme se paqëndrueshmëria e kësaj atmosfere 
ka qenë e dëmshme për qetësinë e rajoneve të mjegullta. 
Dhe kjo është përsëri një karakteristikë e situatës 
gjeologjike, e planetit tonë, në ato kohëra.

Në latinisht, gjithashtu, Jupiteri është zot, shtëpia e 
të cilit është në ajër (Ju-pi-ter), dhe Junon-a është 
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perëndesha e grave (Ju-ion) Ju për Zéus, Deus, ion,  i jon-i. 
Në të vërtetë, Junon-a ishte e preferuar kryesisht nga gratë. 
Ajo i kishte shërbyeset e saj, domethënë e Junones dhe e 
çonte burrin në shtëpi, Domiduca,   (në gjuhën shqipe, ajo 
duhet të shihej, apo me u pa nusja), festat e kësaj 
perëndeshe, në të cilat mund të merrnin pjesë  aq zonja 
romake po aq edhe skllave,   quhej Caprotina (Kaprotina), 
dhe sipas rrënjës së fjalës thuhet;   festa  për të gjithë, 
d.m.th. Ka-pru-tan (në gjuhën pellazge) apo në shqipe të 
sotme; ajo i solli të gjithë ose në gegë, i ka pru tanë).

Këshilli i Zotit të zotave (Kryezoti),   i Qiellit dhe 
Tokës, ishte i përbërë prej dymbëdhjetë hyjnive, të cilin e 
kryesonte ai vet. Anëtarë të këtij këshilli ishin:   Junona, 
Neptuni, Merkuri, Apolloni, Marsi, Vulcani, Ceres, Minerva, 
Vesta, Diana dhe Venusi.

Ne tashmë i njohim shumicën e këtyre hyjnive. Le të 
shohim se çfarë ishin përgjegjësitë e të tjerëve, domethënë: 
Neptuni, Merkuri, Marsi, Vulcan, Vesta dhe Venus.

Neptuni, që grekët e quajnë Poseidon apo Poseithon  
(Ποσειδώνας) bir i Saturnit dhe Rhéa, ishte mbreti i deteve. 
Emri i kësaj hyjnie na thotë se deti apo oqean ishte përtej 
tokës, në fakt, kjo ishte ideja që e kishin të lashtit (moçmit).  
A nuk thoshin se përtej Tokës, ishte një lumë i madh që e 
kufizonte botën. Poseidhon rrjedh nga fjala pos, që ka 
kuptimin përtej, dhe dhe (dheu) toka e cila në rasën 
kallëzore në shumës, bën dhen, domethënë përtej tokës. 
Herodoti na tregon se zoti Poseidhon nuk kishte qenë i 
emëruar nga pellazgët, por nga lydians (lidianët). Edhe këta 
të fundit të cilët ishin me origjinë pellazge, siç do të shohim 
më vonë, pas rënies (përmbytjes) së kontinentit të 
Arkipelagut, nuk ka dyshim që kanë besuar se të gjithë 
kontinentet evropiane ishin zhdukur, e shpikën këtë zot 
dhe i dhanë një emër në gjuhën e tyre, i cili tashmë e kishte 
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ndjerë kontaktin e arianëve, të përfaqësuar prej   Medasve 
dhe Persëve.

Mercure (Mekuri) ose Hermes (Ερμής) i grekëve, i 
biri i Zeusit dhe i Maia, ishte në thelb një zot pellazg. 
Mbrojtës i tregtisë dhe vjedhësve, e paraqisnin lakuriq, të 
veshur me një rrobë mbi supe, këmbët me thembra me 
krahë, krahë mbi supe dhe shkop në dorë. Ky shkop nuk e 
kishte, siç thuhet,  origjinën nga një degë  dafine e rrethuar 
me banderola; as nuk e ka origjinën nga fabula e 
mitografëve të Aleksandrit, sipas së cilës, Merkuri i kishte  
pa dy gjarpërinj sesi kafshonin njëri-tjetrin, i ndau me 
shkopin e tij përreth të cilit ata u mbështjellën. Shkopi 
paraqiste bashkimin midis dy gjinive, për të cilin Merkuri 
ishte për njerëzimin, organi mashkull.

Karakterin dallues të këtij zoti na jep Herodoti.  9

Athinasit, tha ai, të parët e grekëve, e mësuan nga pellazgët 
traditën për ta paraqitur Hermesin nën formën e një 
statuje, me penis në ereksion. Pellazgët i japin një motiv të 
shenjtë këtij zakoni (tradite) që e ruanin, në Samothrace, 
konservatorët e statujës së këtij zoti, i cili fshihej nën emrin 
Misteret e Kabiri-it, që s’ishin asgjë më shumë veçse 
misteret e akuplimit (bashkimit) të sekseve, të ç’natyruara 
me fillimin e sodomisë, të vendosur shumë qartë me fjalën 
Cabire (Ka-birë),  birë ka, domethënë, të mashkullit.

Emri Hermes rrjedh nga erh, terh, dhe e kemi thënë 
tashmë, do të thotë, errësirë, terr, që do të thotë mungesa e 
dritës  dhe nga fjala mys, mbys (vras) nga folja me myt. 
Hermes ishte zot i cili vriste errësirën. Nëse ne krahasojmë 
këtë alegori mistike, alegoria   e bashkimit (akuplimit) të dy 
gjarpërinjve rreth shkopit dhe mënyrën se si njeriu e  kishte 
gjetur për të prodhuar zjarrin, fërkimin e një druri duke e 

 Euterpe, II, 50, 51.9
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futur në  vrimën e një guri , jemi të prirur të besojmë se në 10

bashkim (akuplim), njeriu primitiv e konsideronte 
mashkullin si pjesë aktive e femrën si pjesë pasive, sa i 
përket afrimit dhe bashkimit nga i cili lindte drita, 
inteligjenca,  njeriu i gjallë dhe zjarri. Pra, mund të jetë 
Hermes, siç e thotë emri i tij, një zot i cili vriste errësirën, 
që do të thotë e zhdukte.

Sa i përket Merkurit poet, muzikant, shpikësi i lirës, 
instrumenti i parë me korda, që njeriu gjeni e ka krijuar, ne 
gjejmë personifikimin e tij në fjalën   trisméghiste, që iu 
kishte dhënë nga grekët. Vetëm fjala që përbën rrokjen e 
parë të kësaj fjale është deformuar. Dhe zgjidhja është 
kështu,  fjala tris, është marrë nga fjala kris, pasi është 
kështu atëherë do të kemi kris-me-gishta, që do të thotë, 
kris (godit) me gishta. Kris, do të thotë godas, por në të 
njëjtën kohë oshtinë,  bëj një zhurmë.

Marsi, të cilën grekët e quajnë Arês (Άρης) ishte 
perëndia e gojëtarisë (elokuencës). Ai paraqet idenë e 
thellë; të ruajtur në mënyrë fetare deri më sot,  mbrojtjen e 
nderit të individit, familjes, fisit apo racës. Në të vërtetë, 
Ares, rrjedh nga Ers, që do të thotë nder-i. Një fyerje çfarë 
do qoftë ajo, duhet  larë me gjak, kjo ishte një luftë. Gjeli që 
gjithmonë e shoqëron Marsin është simbol i vigjilencës, të 
tilla si luftimet. Ndër kafshët, gjeli është i vetmi mashkull që 
kujdeset me shqetësim të pakrahasueshëm,   për pulat në 
oborrin e shtëpisë së t i j . Pra, për kujdesin e 
paprekshmërisë së shtëpisë. Si simbol të luftimeve deri 
tani, luftërat e gjelave janë ende në rend të ditës në 
Shqipëri.   Gjithkund i mbajnë gjelat dhe i përgatisin për 
këto duele, që i eksitojnë te shqiptarët (Shkyptars) në një 
shkallë të paimagjinueshme.

 Femra quhet grûe, gru, që i ngjan emrit gûr; analogjia është e lejuar10
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Vulcani (Vullkani), zot i zjarrit nëntokësor, qoftë 
Vulcanus i romakëve apo Hephaistos (Ἥφαιστος) i grekëve 
është përshkruar në gjuhën e pellazgëve. Vullkani, latinisht 
rrjedh nga folja me Veilh dhe Kan. Folja me veihl, në 
pjesoren e së kaluarës bënë vulh, që do  thotë në gjuhën e 
sotme shqipe vjellë, Kan (kanë), është veta e tretë e 
shumësit të kohës së tashme të mënyrës dëftore të foljes me 
pas (gegërisht) apo kam (sot). Pra, Vulh-Kan do të thotë; 
ata vjellin ose habitorja vjellë-kanë, veta e tretë shumës 
(v.j). Përveç kësaj, fjala e përbërë Vulkan e papërcaktuar, 
do të thotë, vjellin. Atëherë në vazhdën e kësaj, e kemi 
shprehjen; Malet vulkan zierm (malet vjell-kanë zjarr). 
Qartë shihet se karakteri dallues  i vullkaneve është 
përkufizuar në mënyrë të përkryer.

Hephaistos apo Ephistos (Efiktokë), rrjedh nga një 
fjali, ashtu domethënëse si fjala vulkan. E-fik-tok, që do të 
thotë, shkatërrojë, asgjësoj, tokën produktive. E, është një 
përemër pronor, që përfaqëson një gjë të veçantë; tij, ai etj. 
Fik është veta e tretë njëjës e kohës së tashme të mënyrës 
dëftore të foljes me fik, shkatërroj, asgjësoj, ndërsa tok, 
është toka produktive, e kultivuar zakonisht. Pra, Vulkan 
është zot, i cili shkatërron, asgjëson, arat, të lashtat, 
njeriun. Po në këtë kuptim thuhet:  Mordia ka fik két shpî, 
domethënë Vdekja e ka fik (faruar) këtë shtëpi.
 Vesta (Vaiz) nuk duket të ketë qenë e njohur nga 
pellazgët, veç nëse emri rrjedh nga fjala Vaiz që do të thotë 
një vajzë e virgjër dhe e pastër. Një tjetër karakter (virtyt) i 
Vaiz shqiptare që te romakët ishte një nga funksionet e 
femrës së virgjër,   ishte ajo që duhej të mbante gjithmonë 
të ndezur zjarrin e shtëpisë. Kur kjo vajzë i ishte 
përkushtuar beqarisë, ajo ishte bërë   e shenjtë, dhe askush 
nuk do të guxonte të vërë dorë mbi të. Ne e dimë se 
romakët kishin një nderim të madh ndaj virgjëreshave, të 
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cilat shpesh ishin thirrë për të gjykuar çështje të veçanta. 
Në Shqipëri, një njeri i përfshirë në sferën e gjakmarrjes, 
nëse udhëton në një vend, duke marrë një nga këto vajzat si 
udhëzues (përcjellëse), e cila i është përkushtuar beqarisë,  
nuk do të sulmohet nga kundërshtari së tij. 
 Sa i përket Vénus (Afërdita) apo Aphrodite 
(Αφροδίτη) e grekëve perëndesha e bukurisë, duhet të ketë 
qenë e para e hyjnive që helenët ta kenë pagëzuar 
(emërtuar) dhe emri i saj në asnjë mënyrë nuk është 
shpërfytyruar. Aphrodite (Afërditë) rrjedh nga fjala afr, afer 
afër, dhe dits, rasa gjinore njëjës e fjalës dita. Si parim 
mbarësues femëror, Afërditë e grekëve thuhet se kjo 
perëndeshë ishte afër ditës, dritës, e cila siç e kemi parë, 
është jeta. Si planet, Venus e bukur, i paraprin lindjes së 
Diellit, mbret i dritës dhe i ditës. Ky planet i shkëlqyer, në 
mëngjes, duket se luan me valët e përkëdhelura nga agimi, 
perëndeshë që ia hapi qerres së Diellit dyert e Lindjes. 
Fabula gjithashtu shpreh të njëjtën ide.   Pra, e bija e Qiellit 
dhe detit, nga gjaku i Uranit, e plagosur nga i biri i saj, 
Saturni,   dhe disa copa prej mishi të rëna në det e të 
përplasura nga valët, u formua një shkumë vezulluese si 
argjendi dhe ari, në gjirin e së cilës lindi një perëndeshë e 
bukur me emrin Afërditë, e cila do të ishte nëna e Amorit  
dhe Cupidon-it. 
 Për të përfunduar me këto hyjni, të themi se 
Plutoni,  Hadès (ᾍδης ou Ἅιδης), i grekëve, vëllai i Jupiterit 
dhe Neptunit, ishte mbret i ferrit, i perandorisë së të 
vdekurve. Hadesi ishte i urryer, megjithatë i frikësoheshin 
dhe për të  flijoheshin  madje dhe njerëz. Mu për këtë ia 
dhanë   një emër në përputhje me rrethanat. Kështu,   ai që 
ushqehet, që ha të vdekurit; Hadès që rrjedh nga fjala Ha, 
dhe Deks, vdekur, d.m.th. në shqipen e sotit, (ai) ha të 
vdekur.  
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 Këto janë idetë kryesore të pellazgëve primitivë, të 
cilëve grekët dhe popujt e tjerë, pasardhës të tyre, iu dhanë 
trupat dhe emrat, iu ngritën tempuj dhe statuja, i 
institucionalizuan me festa dhe flijime që paraardhësit e 
këtyre popujve, të gjithë të përshkuar nga fuqia e 
shpirtrave të natyrës, sigurisht nuk kanë mundur t’i shpikin 
(imagjinojnë). 

Legjendat shqiptare 

N ë teogoninë e pellazgëve, me të cilën i kemi parë 
shenjat kryesore që e karakterizojnë origjinën e 
perëndive dhe idenë fetare,   besojmë se është e 

dobishme ta shtojmë një prezantim të shkurtër të 
legjendave më të rëndësishme të këtij  populli primat (të 
lashtë). 
 Nëse jemi detyruar të kthehemi  përsëri në vendin e 
shqiptarëve (Shkyptars), llogarisim të mbledhim në një 
libër, të gjitha elementet, të shpërndara dhe të shkëputura 
nga historia dhe fabulat që tregohen dhe transmetohen nga 
babai te djali, me një pietet të pashoq. Le të kënaqemi në 
këtë moment   me disa mostra apo karakteristika. Është e 
vërtetë se këto janë kujtime të një të kaluare të largët, por 
të një interesi të padiskutueshëm dhe të padiskutuar, për 
shkencën e origjinës sonë.  
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 Të fillojmë me detajin e krijimit, që besojmë se është 
plotësisht i ri dhe lidhet në veçanti me tokën ku duhet të 
jetë paraqitur (shfaqur)  raca e lashtë pellazge.

Perëndia bëri tokën të bashkuar si ujin. Ai hodhi 
shikimet e tij   të dashura mbi veprën   e vet dhe mendoi se 
ishte e paplotë; qëndrimi në vende uniforme (koherente) 
për njeriun që mendonte ta krijojë, nuk iu duk se do të 
ishte më i kënaqshmi. Ai më pas vendosi t’ia ndryshojë 
pamjet (peisazhin), të shpërndaj gati gjithkund male dhe 
kodra dhe kështu të thyej këtë monotoni uniforme. 
Prandaj, ai u ngarkua me një thes të madh, në të cilin i 
kishte grumbulluar elementet e nevojshme, për të krijuar 
këto depresione, aksidente të tokës, të cilat duhet të bënin 
gëzimin e njerëzve. Ai udhëtoi në të gjithë botën, duke 
përhapur djathtas dhe majtas elementet shtuese të punës 
së tij. Por, duke u kthyer në pikën fillestare, që ishte 
pikërisht vendi i shqiptarëve (Shkyptars) të lashtë, duke 
vërejtur se i kishte mbetur ende në çantën e tij, një sasi e 
shpërpjesëtuar e maleve, në të vetmen pjesë të Tokës, që 
nuk e kishte vizituar ende. Kështu, Zoti dyshoi në veten e tij 
dhe në këtë dyshim, ai harroi se mbante në dorë thesin e 
maleve të mbetura. Ky harrim ishte fatal; malet i   ikën 
bashkë me thesin dhe u shpërndanë   pa dallim (me nxitim) 
dhe u përhapën në tokat në të cilat duhej të shfaqej (dukej) 
raca pellazge. Dhe ky është tipari goditës i sistemit 
orog jenik të Shqipërisë, duke fi l luar nga malet 
Acroceraunian (Akrokeranian) deri te vargmalet   e mëdha 
te Mokra, të cilat kufizojnë në Veri, territorin e shqiptarëve 
(Shkyptars). 

Nëse e krahasojmë këtë legjendë, me historinë e 
gjigantëve që e rrëzuan nga froni Saturnin dhe titanët që 
sulmuan Jupiterin dhe të gjithë Olimpin, duhet të pranojmë 
se Primati-njeri tashmë jetonte, në atë kohë aq të frikshme, 
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me paraqitjen (dukjen) e tokës terciare. Imagjinata e tij, për 
gjithçka që po ndodhte rreth tij, i dha përmasa gjigande. Si 
fëmijë, i cili kur rritet, çuditet me objektet që i kishte parë 
të mëdha, ishin reduktuar në përmasa shumë më të vogla, 
por më reale, njeriu primitiv në mes të fenomeneve 
gjeologjike që merrte pjesë (asistonte), imagjinonte vizione, 
i krahasonte me kafshët përbindësha, bashkëkohësit e   tij, 
dhe në këtë mënyrë krijonte fabula.
 Epoka karakteristike e reshjeve atmosferike të 
frikshme, rëniet  e  pandërprera të meteorëve, shpërthimet 
vullkanike të mëdha, shembjet e papritura, periudha 
terciare,  i tregojnë njeriut primitiv frymëmarrjet (shpirtrat) 
e Natyrës, zotat duke mbjellë malet, duke luftuar kundër 
bijëve të Tokës, të cilët përfunduan të mposhtur dhe 
nxituan bashkë me kontinentet në fund të ferrit. – Toka, 
thotë legjenda, digjej, deti vlonte, ajri ishte ndezur dhe në 
hendeqe të mëdha, ujërat e   deteve nxitonin me një 
shpejtësi të madhe. Njeriu i asaj kohe sheh  përmbytjen e 
pjesëshme, për të ishte përmbytje e përgjithshme që i 
shkatërroi racat e ndyta (fëlliqura), duke i zëvendësuar me 
racat më të përsosura, të cilat i njihnin zotat, Krijuesit e 
natyrës, duke i nderuar dhe sakrifikuar për ta. 
 Po në qoftë se njeriu primitiv, pandehte se kishte 
parë në retë e atmosferës, vorbullat e tokës, qeniet 
fantastike të cilat merrnin të gjitha format e ndryshme, 
atëherë asgjë e jashtëzakonshme, pasi edhe ne vetë, a nuk  
kemi besuar   në ekzistimin e dragoit, i cili donte ta hajë  
Hënën kur ndodhte ndonjë Eklips i hënës? Sigurisht, të 
g jitha supozime, mund edhe të themi, të g jitha 
halucinacionet ishin të lejuara për njeriun e asaj kohe, 
përkundrazi, ai duhet të ketë parë edhe përbindësha të 
tmerrshëm të vërtetë, të  shëmtuar dhe të frikshëm.    
 Phorkys (Forkus) dhe gruaja e tij Kéto, gjeni të 
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stuhive fatale, Echidna (Eshina), bija fatale e këtyre 
përbindëshave, gjysmë grua e gjysmë peshk dhe fëmijët e 
tmerrshme që ajo i kishte pasur me Typhon (Tifon); 
Cerberus, kujdestari i ferrit, Orthos, kujdestari nën formën 
e qenit, i kopeve e gjigantit  Géryon (Gerion), Chimera 
(Shimera), pastaj Hidra, për të cilën, shqiptarët e kanë 
kujtimin e gjallë dhe ende thonë për një qenie të 
pathyeshme, të pamposhtur dhe mizore, se i kishte nëntë 
koka që rilindnin posa ia prenin. Sphinx-i (Sfinks), Scylla 
(Skila), tre motrat Grées (Gres), të cilët kishin një dhëmb 
dhe një sy për të tria, që njihen në Shqipëri tri plaka, dy 
prej tyre të shurdha dhe e treta e verbër. Gorgons, 
Harpies, Furies, që i ndjekin vrasësit dhe sjellin pikëllim 
dhe shkatërrim, sidomos në familjet e vrasësve frikacakë, të 
cilët fshiheshin për të goditur në hije armikun e tyre. Dhe 
tipari i fundit është aq i gjallë në Shqipëri, saqë  sot ende 
thuhet, gjaku i papaguar gjithnjë vlon. Erinnyes (Erinies),  
përndryshe, nga erh, erhnt, errët, zymtë, dhe nga rhéné, 
rhénimi, shkretëtirë,  rrënojë; vepër e Erinnyes, 
hakmarrëse e gjakut, shkatërruese që jetonte në errësirë.

Në atë kohë, një kataklizmë e frikshme  ndodhi  në 
natyrë. Shumica e këtyre përbindëshave, e këtyre 
gjigandëve dhe burrave primitivë u shkatërruan.  Një njeri i 
vetëm, me gruan e tij, u fal nga zotat, të cilët ikën me një 
varkë. Ata ishin Deucalion (Dukaluan)  dhe Pyrrha.

Deucalion (Δευκαλίων / Deukalíôn-Dukaluâ-n) është 
një pellazg, shefi i një fisi, si në Dukagjin , i arsyeshmi i 11

fundit nga udhëheqësit e maleve më të fuqishme klanore 
shqiptare të Mirditës (Myrditës). Ky ka jetuar, ndoshta i 
fundit, në fillim të epokës së krishterë, mbi lartësitë e 
rrethit të Pukës, i quajtur tashmë Duka, që do të thotë 

 Theksohet Dughagjin11

57



principatë. Është ky ai shefi i frikshëm i cili ua la 
shqiptarëve, ligjet e famshme  që e mbajnë emrin e tij, për 
të cilat do të flasim më vonë.

Duk, duka, do të thotë në gjuhën shqipe, Princ i 
pavarur, që s’ka nevojë për asgjë dhe askënd. Gjin ose 
gjinë, do të thotë njerëz, popuj. Dukagjini pra ishte princ i 
popujve (princ i gjinve). 
 Në mënyrë të ngjashme, Deucalion (Deukalion) 
derivon nga Dukaluâ,  i cili shpërbëhet (zbërthehet) më sa 12

vijon: duka, (dukë) princ, dhe lûa, luani apo luanë. 
D u k a l u â mbretëroi në Thesal i në shekul l in e 
gjashtëmbëdhjetë para Krishtit, thotë historia. Thesalia nuk 
ekzistonte ende në atë kohë. Ajo u pushtua në shekullin e 
pesëmbëdhjetë nga Deukaluani, i cili erdhi nga veriu dhe i 
cili ishte mbret i njerëzve të ashpër, molosëve (Molosses), 
 me të cilët nuk duhet luajtur (bërë shaka), siç e thotë edhe 
emri tyre. Këta njerëz mbanin qenë të një race monstruoze, 
të ashpër dhe të etur për gjak, se imagjinata e popujve 
(njerëzve) i krahasonte me luanët dhe nga kjo vjen emri 
Deuclion (Dukaluâ), emri i Princit të luanëve. 

Barkë ose varkë (në shqip, në dialektin gegë bark(ë), 
e papërcaktuar, jep idenë e përgjithshme të një gjëje të 
uritur, dhe nga kjo vjen bark-stomak, në të cilën Deucalion 
(Dukalua) dhe gruaja e tij kishin ikur, ndalen në një mal, që 
tani quhet Mali Zhukali në Gegëri (Ghuéguerie-Shqipëri e 
Veriut dhe Kosova v.j.). Nga dy majat e këtij mali, më e larta 
është e shkretë dhe dominon një rrafshnaltë të rrethuar, 
përveç në jug, ku gjendet një thyerje e rrëpirët, një çarje. 
Ky është pa dyshim krateri i një vullkani i kohërave të 
lashta-primare. Ne nuk i gjetëm në këto maja që arrijnë 
lartësinë prej 1454 metra dhe 1398 metra mbidetare, 

 Theksohet Doukalouan. Kështu do të vëni re se theksi ka rëndësi shumë të madhe.12
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mbetjet e barkës së njohur të Deucalion, siç na premtuan 
malësorët e   fisit Témali,   të cilët jetojnë në gjirin e këtij 
mali.

Gjithsesi, mu këtu kishte ateruar barka e   Deucalion 
(Dukluani), sot arka e Noé, sepse këta malësorë u bënë 
katolikë. I zgjedhuri i zotave dhe gruaja e tij Pyrrha, 
zbarkuan dhe   flijuan për Zeusin. Pyrrha, në këtë qift, 
paraqet ose gjënë ose femrën e njeriut.

Në rastin e parë, Pyrrha është një korrupsion i 
Tierha, që do të thotë një tjetër. Shqiptarët rrallë i quajnë 
(thërrasin) gratë e tyre me emër, sikur që një grua nuk e 
thërret në emër  burrin e vet. Pra, mes tyre thirrën: ajo, ai, 
 burrë, grua, ky, kjo, etj, etj.   Pasi është kështu, Deucalion 
dhe Pyrrha, ose Dukaluani dhe tjetra,   që do të thotë, 
gruaja e tij. 
 Në rastin e dytë, femër e Dukaluanit, Pyrrha është 
ajo që lind (pjellë) si një kafshë. Ne do të shohim 
shpjegimin e mëtejshëm të pozicionit të saj karakteristik, 
sipas pleqve, të kësaj krijese të dytë të natyrës.

Mund të gjendet gjithashtu origjina e fjalës Pyrrha në 
faktin në vijim. Kur pellazgu i dha gruas një pseudonim të 
tillë, ajo duhet të ketë ditur të tjerr kërpin ose linin, ose 
lirin, dhe quhej   Tierhzha (tjerrësja), ajo që tjerrë, tierrsja 
dhe më vonë është gjendur  lehtë emri Pierha, Pyrha.

Gjithsesi, do të shohim se etimologjia e dytë i 
përgjigjet më mirë   idesë grua - femra e njeriut dhe dy të 
tjera janë derivate të saj. 

Dukaluani dhe Pyrrha i bënë flijime Zeusit dhe duke 
parë tokën shkretëtirë, ata i kërkuan edhe favore Kryezotit 
të Olimpit edhe bashkëjetuesit: "Merrni eshtrat e nënës tuaj 
e qitni mbi supe dhe dëshirat tuaja do të realizohen 
(përmbushen)”, i thotë Zeusi, Dukaluanit. Ai dhe gruaja e 
tij e kuptuan se eshtrat e nënës tyre nënkuptonin gurët e 
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Tokës. Bënë   ashtu sikur që   Kryezoti   i kishte porositur... 
dhe gurët e hedhur nga Dukaluani u bënë burra, meshkuj, 
e gurët e hedhur nga Pyrrha,  u bënë gra, femra.

Jo vetëm që kjo legjendë është ruajtur në Shqipëri, 
në çdo detaj, por kjo ka rezultuar në kushtëzimin e një  
zakoni të respektuar i cili konsiston në betimin që bëhet në 
gur, në eshtrat e nënës së përbashkët, betim me të cilin nuk 
abuzohet kurrë dhe rezervohet për raste të veçanta, për 
çështje serioze, sikur, për shembull, që Kryetarët e Malësisë 
apo Kréna (krenat) takohen për të diskutuar mbi një 
çështje të një rëndësie të madhe.

Vetë Roma, kishte miratuar betimin mbi gur që ia 
kishin sjellë, si duket, etruskët, degë e lashtë  i pellazgëve 
perëndimorë. 
 Diktatori Sylla , 1800 vjet më parë, kishte shkuar të 13

luftojë kundër Mythridate (mitridadëve), mbretin e Pont, 
armikun e papajtueshëm të romakëve duke lënë Cinna-n në 
vend të vetin, në Romë. Para largimit, Sylla kërkon nga 
Cinna të bëj një betim mbi gurin e shenjtë, e jo në hyjnitë 
romake dhe si gjithmonë, që çfarëdo që të ndodhë dhe 
gjatë tërë kohës së mungesës së tij, nuk do të ketë risi 
(ndryshime) në Romë. Cinna pranon kërkesën; së pari e 
kalon gurin mbi shpatullën e tij, pastaj e hedhë mbrapa 
duke dënuar vetveten me zë të lartë, nëse nuk do t’i 
përfillte angazhimet e  marra.

Shpesh na ka ndodhur të dëgjojmë rreth betimit në 
gurë. Toni me të cilin është folur, na  ka sjellë më afër një 
vlere reale filozofike. Nëse shqiptari,   cilit do religjion që t’i 
përket,  e respekton edhe sot me fanatizëm altarin, kishën e 
krishterimit, është sepse pasi e kanë bindur se ky altar 
është altari i sakrificës hyjnore ngase aty gjendet një gur i 

 Historia Romake në Romë, nga J.J. Ampère.13

60



shenjtë, i cili i kujton atij një traditë të nderuar, betimin më 
të shenjtë. 

Përndryshe, shqiptari nuk betohet vetëm në gur. 
Shpirtrat (mendjet) si; shpirti i natyrës, fryma e jetës, 
materia molekulare atomike, këto forca të shumëfishta për 
te, si për shkencën sot, edhe pse të padukshme, të 
pakapshme, pellazgu i zbuloi, i ndjeu, me të gjitha këto i 
bëri (krijoi) zotat e vet, nuk guxoi t’i mishëroj, i adhuroi dhe 
u betua me dëshirë në ta, sikur edhe sot, pavarësisht 
çfarëdo feje që i përket. Është e njëjta gjë edhe kur thotë; 
për Zotin, Zoti atij i   kujton zërin e zhveshur, shpirtrat e 
atmosferës. Dhe, shprehja për Zotin, është e pranishme aq 
shpesh në të folur, sa që i shpëton shpesh edhe predikuesit 
i cili gjëmon nga podiumi kundër përdorimit të betimit. 
Është e njëjta gjë kur thonë; per ket Zierm (për këtë zjarr), 
për këtë dhê (për  këtë tokë)  etj.

Zakonisht, betimet janë inspiruar në preokupimin e 
përkohshëm ose nga preokupimi i mendjes së atij që ka 
pranuar të betohet. Dhe në tryezë, ai betohet për bukë e 
kripë në mes të miqve të lumtur, duke përkëdhelur një 
shishe mejhane, betohet në verë apo djathë, një gjë 
thelbësor për një shqiptar për të pirë siç duhet. Shtruar 
shkujdesshëm  një qilim të gjelbër  mbi barë, përmes të cilit 
gjarpëron një   lumë i kthjelltë, shqiptari betohet në ujë, 
armët e tij në dorë ose në krah, ai betohet në to, nëse ia 
vlen. Më në fund betohet në ditën,   betohet në dritën e 
diellit, në Diellin, dhe gjatë natës, në  Hënë, në yje, etj, etj.

Por, t’i kthehemi edhe një herë Dukaluanit dhe 
Pyrrha. Ky çift i preferuar nga zotat lindi Helenin, që 
grekët thonë se janë pasardhësit e tij.  Sipas neve, emri  
Helen, nuk ishte një emër i përveçëm, që e bartte i biri i 
Dukaluanit. Sikur Dukaluani dhe Pyrrha, Heleni përfaqëson 
një ide të përgjithshme mbi misterin e njerëzimit, me faktin 
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e bashkimit (sodomisë) të mashkullit dhe femrës. Burrat 
nga koha (epoka) e Dukaluanit nuk janë asgjë tjetër veçse 
pasardhësit e Dukaluanit, bijtë e lindur nga Dukaluani dhe 
Pyrrha, dhe jo fëmijët e Tokës, të Qiellit, të Oqeanit, etj. etj. 
Hellen ( Ἕλλην) përndryshe rrjedh  nga  rrënja organike lê, 
nga ideja e përgjithshme me lind, përcaktohet nga 
parashtesa e partikulave (grimcave) verbale me, dhe bëhet 
folje, me lê. Megjithatë, në kohën e tashme të dëftores duke 
karakterizuar aktualitetin e momentit kur flasim, folje me 
lê, na jap, në vetën e tretë  në shumës; ata po lein, ata apo 
ato po lein (gegë). Përveç kësaj, akti i lindjes është i 
definuar   me ; e lêna (e lindura). Shihet pra, se Heleni   nuk 
ishte emri i njërit prej bijve të Dukaluanit, por përmes tij 
përcaktohej, se njerëzit  që kishin lindur, ishin pasardhës të 
Dukaluanit dhe Pyrrha.

Në këtë legjendë, është e qartë se pellazgët morën 
pjesë në një përmbytje, ne besojmë rajonale dhe jo 
universale  dhe ndoshta do të korrespondonte  me kohën e 
përmbytjes së kontinentit të humbur të Arqipelit dhe 
bashkimit të Detit të Zi me Mesdheun nga ngushtica e 
Bosforit, e cila filloi të shfaqej (dukej).

Dhe kjo legjendë nuk është një fabul, ose një iluzion, 
por një faqe e shquar në historinë e këtyre kohëve të lashta, 
e cila ka mundur të arrijë deri te ne, nga kujdesi i ruajtjes së 
traditës. 

Është e njëjta gjë me legjendën e Herakliut (Herkulit) 
apo Heracles (Ἡρακλῆς / Hêraklễs i grekëve dhe Hercere i 
Romakëve.

Herodoti na tregon se Hercules (Herkuli) nuk është 
një zot grek, por egjiptian, por ky populli nuk dinte asgjë 
për  Herkulin për të cilin flisnin grekët. Megjithatë, duhet të 
theksohet se ky gjysmë zot, te të dy popujt përfaqësonte 
idenë e forcës.
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Në latinishten e lashtë, të cilët ishin pellazgët, pasi 
ishin pasardhës të etruskëve, e kishin bërë  Herkulin një zot 
baritor, i cili kujdesej mbi gardhin e shtëpisë.

Në të dyja rastet, si zot baritor apo si zot i fortë, me 
rrënjë organike shqiptare që hyn me fjalët Hercules Hercules 
Hercere, i kemi shpjeguar atributet e ndryshme të këtij 
perëndie. 
 Si zot baritor, Hercere rrjedh nga Her, korruptim i 
Ar (arë) fushë dhe Kyré, urdhërorja jo e rregullt e foljes me 
pâ,  që do të thotë për të parë, shikoj, mbikëqyr. Fillimisht, 
për këtë arsye Hercere duhet të jetë Arkyré (shqiptohet  
Arkuré) shikues, ai i cili mbikëqyr,  fushën, gardhin.

Si zot që përfaqësonte forcën, ai ishte Herkul. Kjo 
fjalë që individualizon, personifikon idenë abstrakte të 
forcës muskulore rrjedh nga fjala: Hékur-percul 
(shqiptohet hekour perkoul), që do të thotë;  hekur përkulës, 
lakues. Pra, Herkuli ishte, lakues, përkulës i hekurit. Ideja 
duke qenë e plotë, folëm për fuqinë e këtij njeriu që e 
lakonte hekurin,   dhe duke e quajtur   këtë njeri, Hékur-
perkul njeri, i kemi emrat  Héraclès dhe Hercules.

Me rrezikun e përsëritjes së vetvetes, ne themi që 
nuk besojmë se njerëzit primitivë ishin në gjendje për të 
paraqitur (shpikur) asgjë, pa e parë. Njeriu i lindur i verbër, 
a mund të tregojë   se si duket dielli, hëna, malet, oqeani   i 
gjerë, etj, etj? Njeriu i lindur i shurdhër, a mund të thotë se 
çfarë është toni, zëri, të folurit e artikuluar fonetik? 
Sigurisht që jo. Prandaj, jemi të prirë të besojmë se duke i 
parë disa fenomene, duke marrë pjesë (asistuar) në 
paraqitjen   (manifestimin) e tyre, ka mundur t’i imagjinojë 
qeniet mitike, të cilat sipas mendimit tonë nuk ekzistonin. 

Për të marrë një shembull të rastit, Typhon (Tifon) i 
tmerrshëm, gjeniu i vorbullave dhe stuhive nga koka e të 
cilit dilnin gjarpërinj, gojët e të cilëve villnin flakë, në mes 
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të cilave gjuante vrullshëm gjuhë të zeza, duke lëshuar  
pallje, fishkëllimë, derisa nga tërë trupi i tij, i dilnin flakë 
dhe përrenj të rrëmbyeshëm. Këtë përbindësh të 
tmerrshme dhe të frikshëm, të lashtit e kanë parë   në ato  
ciklone të frikshme, të mbështetur mbi tokë dhe me kokën 
e tij të   stolisur me një pendë prej   reve dhe stuhive me një 
mijë forma, prekte qiellin, shpërthente plotë rrufe, duke 
vjellë elektricitet të përflakur, shi të pandërprerë dhe 
shkatërrime kudo që kalonte.

Në qoftë se njerëzit e lashtë nuk kishin parë ish 
përbindësha realë, nëse nuk kanë dëgjuar fishkëllima 
gjarpinjsh, dhe në qoftë se ata nuk i kishin parë qeniet 
fantastike, shtrohet pyetja sesi ka qenë e mundur t’iu 
kujtohen përshtypjet e tyre, me këtë vulë të veçantë të 
realitetit, që ne po kërkojmë pa sukses për t’i imituar sot.

Herkuli gjithashtu nuk është një mit, por ishte një 
njeri i cili ishte në gjendje të bëjë akte të shquara e me vlerë 
dhe për forcën e pazakontë, me të drejtë e kanë përjetësua. 
Ne nuk jemi, megjithatë, nga ata që besojnë se Herkuli i ka 
ekzekutuar të gjitha veprat që i atribuohen. Nga 
dymbëdhjetë veprat të mëdha dhe performansat, me të 
cilat do të merremi, Hesiodi i dinte vetëm tre: luftën me 
hidrën e Lernas, luftën me luanin e Nemean, marrjen e 
bagëtisë të Geryon-it. Homeri duket të ketë ditur vetëm për 
marrjen e Cerberus-it, kujdestarit të nëntokës. Prej 
Peisandrit, i cili shkroi një poemë rreth Herkulit (Héracles) 
dymbëdhjetë punë të tjera kryesore e bënë të pavdekshëm 
heroin.

Si do qoftë, ky zot, gjysmëperëndi, apo vetëm hero, 
ka qenë objekt i urrejtjes i popullit të vet, që nga dita e 
lindjes. Ai iku prej Tebës, ku, thuhet, u lind dhe shkoi për të 
kërkuar pasuri nëpër botë. Ne shohim në këtë fakt,  një 
ushtrues, një mundës, një njeri të talentuar me forcë të 
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jashtëzakonshme, i cili do të fitojë jetën (bukën) e vet duke 
dhënë shfaqje në qendrat më të populluara dhe më të 
pasura.

Mbërriti në Argos, ku u rekrutua si shërbëtor te 
mbreti i vendit dhe djali i Eurystheus e shndërroi (bëri) 
Herkulin në skllav. Ky fakt është vështirë të besohet, 
sidomos për një njeri si Herkuli, i cili nuk ishte aspak i 
detyruar të sakrifikojë pavarësinë e tij ndaj askujt. I 
talentuar siç ishte, me përparësi dhe aftësi trupore që i 
siguronin shumë lehtësira. - Që Herkuli ka punuar për 
mbretin e Argos dhe djalin e tij. - Që këta të fuqishëm e  
kanë shpërblyer në masë të madhe dhe që është thënë se 
Eurystheus e urdhëronte pasi që e paguante, kjo është 
shumë e mundshme. Por që Herkuli qe skllav (rob)  i birit të 
mbretit të Argaulides (Argolidës), është vështirë të 
pranohet. 
 Herkuli, sipas mendimit tonë, mund të ketë qenë rob 
i një gruaje që ai e donte dhe me të cilën ka  abuzuar. Ajo e 
përzuri dhe urdhëroi atë për ta rehabilituar veten me 
veprimet e vlefshme, pastaj ajo mund ta falte. Dhe kjo grua 
ishte Omphale (Omfale), mbretëresha e Lidias, emri i të 
cilës thotë: Pastaj unë do të fal ty. Nuk dihet as pse apo si 
Herkuli papritmas martohet me Déjanira, bija e Oeneusit 
(Oenée),   mbretit të Calydon në Aetolia. Kjo princeshë që 
donte të dhunonte kentaurin (krijesë gjysmë njeri gjysmë 
kalë) Nessus, i beson seduktorit ( joshësit), i cili   vdes nga 
plagët mizore të marra nga shigjetat e Herkulit. E mjera, i  
pranon si një hajmali, rrobat e Nessus, të stërpikura me 
gjakun e tij. Ia dërgon Herkulit, i cili pasi i vesh iu 
nënshtrohet vuajtjeve deri në agoni. Atëherë,   princesha 
fatkeqe vajton dhe gjëmon për fatin e saj duke bërtitur:   E 
nisa (vetëkuptohet tunikën) e Diéga njeri: d.m.th. Ia dërgova 
dhe e djega njeriun tim. Që atëherë, pa dyshim, kentauri 
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mori emrin e Nessus, dhe princesha fatkeqe, bashkëshortja 
e Herkulit, u bë Diéga-njeri apo Déjanire. Me pak fjalë, 
sikur Herkuli të kishte jetuar në kohën tonë, do të kishte 
qenë një hero i një romani, ndoshta shumë i kërkuar e i 
lumtur për çështje zemre (ndjenjave). Sa u përket punëve 
që i   atribuohen, nuk do të kishte pasur ndonjë jehonë të 
madhepërballë: gjimnastëve, gjahtarëve të shkathtë, 
eksploruesve të guximshëm dhe shpuesve të   Isthmes, të 
cilët nuk janë të shumtë në ditët tona.

Në urdhrin e Eurystheus, thotë legjenda, Herkuli 
vret luanin e frikshëm të Nemeas, me lëkurën e të cilit e 
kishte bërë një parzmore të padepërtueshme nga shigjetat. 
Pastaj, Hidrën nga Lerne, me nëntë krerë, duhej ta 
shkatërrojë dhe nëse ia arrin, sipas legjendës shqiptare, e 
bënë duke iu falënderuar besnikërisë së shërbëtoreve që ia 
lidhnin kokat Hidrës në atë mënyrë që posa ia priste 
Herkuli, nuk i rriteshin (dilnin) përsëri. Pas kësaj 
performanse, radhën e kishte derri i Erymanthian 
(Erimantian), që heroi duhej t’ia sillte të gjallë mjeshtrit të 
vet dhe zogjtë mishngrënës dhe të egër të liqenit Stmpfal  
që Herkuli duhej t’i mbys me shigjetat e tij. I pakënaqur me 
këto të bëra, Erimantian urdhëroi Herkulin  t’ia sjellë 
drenushën me këmbët tunxh me brirë të artë që   ia kishte 
kushtuar perëndeshës Artemis. Heroi niset në ndjekje të 
bishës fisnike dhe të palodhur dhe pas një viti, ai e kap dhe 
ia sjell Erimantian, i cili urdhëroi Herkulin për të pastruar 
stallat e Augesit.  E vërteta është se Erimantian këtë punë ia 
sugjeroi Herkulit, por për pagesën duhej të merrej vesh me 
mbretin e Ephéens (Efens). Herkuli e kreu punën duke 
devijuar lumin Alfe dhe duke e detyruar të pranojë plehun 
që kishte qenë atje për 30 vjet. Pasi  Augean nuk ia paguan 
çmimin sipas marrëveshjes, Herkuli i shpall luftë, e mund 
dhe i plaçkiti qytetet e mbretit.
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Pas kësaj ndërmarrjeje, Herkuli niset për Thraki për 
ta dënuar mbretin e këtij vendi, Diomedin, i cili i ushqente 
kuajt e tij me të huajt e mjerë që stuhia i qiste në breg. Me 
një trupë miqsh, Herkuli i shkatërron shërbëtorët e mbretit, 
e zë mbretin dhe ua jep kuajve të vet për ta hëngër. 

Nga Thrakia, heroi kthehet në Argos, ku ai ishte 
urdhëruar të shkonte në Kretë, për ta zbutur dhe sjellë të 
gjallë demin që Poséidhon apo Poseidoni i zemëruar e 
kishte nisur kundër Minos së pabesë. Herkuli korr sukses 
në këtë detyrë të vështirë, e lidh me zinxhir kafshën e 
zemëruar, e ngarkon në shpinë dhe rikthehet në Argos me 
këtë trofe, i cili më vonë do t’ia sjellë miqësinë e Theseus 
(Tezeut). Ne do të shohim më vonë vlerën e udhëtimit të 
Herkulit nga Argos në Kretë. Të them këtu, vetëm për të 
përkujtuar, se nëse Herkuli e kishte përdorur një varkë për 
të kaluar këtë rrugë, ne nuk e kuptojmë pse, pasi demin e 
vogël të lidhur me zinxhirë, e ngarkon mbi supet e tij për të 
kaluar në Argos. Një zgjidhje e vazhdimësisë (tokësore) 
duhet të ketë ekzistuar në mes të Peloponezit dhe Kretës, 
në kohën kur ndodhën këto ngjarje.

Sido që të jetë, Eurystheusi   (Euristeusi) nuk duket 
ende i kënaqur me Herkulin. Ai urdhëron heroin të shkojë 
në vendin e Amazonave për t’ia marrë me forcë nga femrat 
luftëtare mbretëreshës,   Hypolitte (Hipolitë), rripin e saj. 
Herkuli pajtohet, dhe niset me shokun e tij Tezeu.  Dy 
heronjtë maten me këto virgjëresha të ashpra, të cilat e 
kishin hequr (pre) gjoksin e djathtë për të përdorur më 
mirë harkun. Ata ia marrin rripin me forcë mbretëreshës 
Hippolyte, të cilën Theseu e merr për grua dhe Herkuli ia 
sjellë rripin (veshjen) e heroinës Euristeusit. Është me 
interes të g jurmojmë orig jinën e fjalës Amazone 
(αμαζόνα).  Etimologët pretendojnë se kjo fjalë rrjedh nga a 
primitive dhe të sisë (gji)  μxζός, që do të thotë pa gji,  disa 
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tjerë e nxjerrin këtë fjalë nga μαζα hënë, sepse siç thonë, 
ato e donin në veçanti Hënën. Ato madje e kishin si armë 
defensive një mburojë një formë të gjysmëhënës. Për ne, as 
njëra as tjetra, prej këtyre burimeve, nuk janë të 
mjaftueshme për të karakterizuar popullin e Amazonave.

Duke studiuar legjendën e ekspeditës së Herkulit 
kundër luftëtareve, nuk duhet të humbim kohë për të thënë 
se objektivi i tij ishte të marrë rripin  (rrobat) e 
mbretëreshës së tyre. Ky rrip duhet të ketë pasur një 
funksion që i karakterizonte këto luftëtare, pra duhet të 
ketë  pasur një reputacion. Dhe nëse e thellojmë kuptimin e 
rripit në gjuhën shqipe, që do të thotë, sipas analizës së 
fundit; brez apo gjeneratë (katërt brenz; brezi i katërt), ne 
jemi të prirë të supozojmë se rripi (brezi) te  amazonat 
tregonte dëshirën e dëlirësisë dhe duke dashur marrjen 
(grabitjen) me forcë, rripin e mbretëreshës nga luftëtaret, 
ata donin  ta përdhunonin. mbretëreshën Rripi kështu ishte 
kujdestar i virgjërisë dhe duhej të ishte i domosdoshëm për 
të mbajtur të shtrënguar femrën që e mbante. Po, çka do të  
thotë fjala Amazone në gjuhën shqipe: E-ma-zhan, e mban 
ngushtë (shtrënguar). Tani, në qoftë se shkojmë edhe më 
thellë në këtë ide, e gjejmë gjithashtu: E-ma-djià, e mban, 
ruan tërë pasurinë (rripi). Apo, në atë kohë, kostumi 
primitiv do të duhej të ishte vetëm një pece rreth këllqeve, i 
mbajtur në bel me një rrip, në të cilën armët dhe trofetë 
mund të vareshin në këtë rrip, i cili   ishte veshje shumë e 
ngushtë në bel, siguronte seksin dhe mund të mbante të 
gjitha të mirat e saj. 

Pasi Herkuli e kishte sjellë rripin e famshëm të 
mbretëreshës së amazonave, ishte ngarkuar me një mision 
tjetër. Duhej t’i sillte demat gjigant të Gerionit, të cilët i 
kishin tre trupa, e ky  banonte  një ishull të quajtur Erythée 
(Erite), toka e re në gjuhën shqipe. Në rrjedhën e kësaj 
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ekspedite Herkulit ndau Afrikën nga Evropa dhe ngriti 
shtyllat (kolonat) që mbanin emrin e tij. Ai vret qenin 
Orthros dhe loparin (bariun) dhe i merr demat. Gerion 
vihet në ndjekje të Herkulit dhe bie i shpuar nga shigjetat e 
 heroit, të cilat i kishte helmuar duke i lagur   në  gjakun e 
Hidrës të Lernes.

Herkuli besonte se kishte mbaruar punën me 
Euristeun, por ky i urdhëroi të sjellë edhe mollët e arta të 
Hesperides. Pas aventurave të shumta, ai zbarkoi në Afrikë, 
ku gjiganti Aritée e detyron heroin të matet me të. Herkuli 
ia zë frymën dhe arrin në kopshtin e Hesperides.   Vret 
dragoin që ruante   pemën dhe vjel mollët e arta dhe ia 
sjellë Euristeut.

I pakënaqur edhe pas sprovës së njëmbëdhjetë, bir i 
mbretit të Argos i kërkon Herkulit t’ia sjellë përbindëshin 
Cerberus, rojtarin e portave të ferrit. Heroi shkon dhe pas 
kësaj sprove ishte liruar. Ai shkoi pastaj, thotë legjenda, 
nëpër botë për llogari të vet dhe kreu një numër të pafund 
të sprovave.

Në legjendat shqiptare, Herkuli nuk është i emëruar, 
ato numërojnë veprat, aventurat e një njeriu të fortë, me 
një madhësi kolosale, i veshur me lëkurën e luanit, i 
armatosur me një topuz, një hark dhe shigjeta, njeri i 
fuqishmi i cili lakonte hekurin, i cili ua merrte frymën 
përbindëshave që e sulmonin, apo mbyste me shigjetat që 
nuk e humbnin  kurrë cakun e tyre. I lodhur nga një jetë 
plotë aventura, e mbuluar me lavdi dhe pasuri, pasi ishte 
endur shumë kohë nëpër botë, u kthye në shtëpi dhe u 
martua me të bijën e mbretit.

Është e paqartë se çfarë kombësie ishte Herkuli. E 
kanë quajtur egjiptian, fenikas, helen. Ne nuk kërkojmë ta 
zgjidhim këtë çështje.   Megjithatë, mendojmë se është e 
mundshme që Herkuli ishte nga vendi i getëve, popull i 
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Trakisë. Getët, thotë Herodoti , më trimat dhe më të 14

mençurit  e trakëve besonin se ishin të pavdekshëm. Armët 
e tyre të preferuar ishin harku dhe shtiza. Ata e kishin 
zakon të gjuanin me shigjeta Diellin, bubullimën dhe 
rrufetë. Ky tipar i fundit është shumë karakteristik pasi e vë 
në pah Herodoti. Por legjenda e Herkulit na tregon se kur 
heroi e ndau Evropën nga Afrika, pasi dielli ishte i nxehtë 
dhe i padurueshëm, Herkuli ngrehi harkun dhe shtiu disa 
shigjeta kundër diellit të ndritshëm duke çuar kështu në 
vend një porosi të getëve. Të vazhdojmë; Dielli,  i habitur 
me guximin e heroit, mori një simpati ndaj tij dhe ia huazoi 
kupën e tij të madhe të artë, me të cilën Herkuli lundroi. 
Këtë kupë, Herkuli e barti gjithmonë me veti të lidhur në 
rripin e tij derisa ia fali, bashkë me harqet Echidnes 
(Eshidnes),   gruas së rastit me të cilën pati tre djem, nga të 
cilët, më i vogli duhej të bëhej mbret i parë i skuthianëve, i 
cili, në kohën e Herodotit, ende e mbante kupën në rrip, në 
kujtim të   gjyshit të tij: të cilin, skuthianët e thërrisnin 
"papaius", si babgysh te shqiptarët.

Nëse Herkuli ishte egjiptian ose fenikas, shtrohet 
pyetja si arrinte të kuptohej kudo që u detyrua të shkojë 
për të kryer sprovat e tij? Në qoftë se nuk ishte pellazg, get 
apo helen, si këta të fundit, të cilët nuk mund të duronin 
një të huaj, a do të kishin rënë dakord ta lënë të marrë 
pjesë në ekspeditat e argonautëve? Së fundi, arma e 
frikshme dhe e preferuar e Herkulit, sikur te getet, ishte 
harku dhe shigjetat, sepse Sgjet në shqipt do të thotë 
shigjetë, prandaj getët mund të kenë qenë pellazgë ose me 
origjinë pellazge.  
 Sa i përket porosisë për brezin, më shumë ose më 
pak të pasur, më shumë ose më pak të zbukuruar, mbylljet 
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e të cilit paraqesin zakonisht dy seksione, ai është ende në 
përdorim në të gjithë territorin e shqiptarëve dhe madje 
edhe në vendet sllave, të cilat pa asnjë dyshim, shpesh janë  
përzier me të parët, pra shqiptarët, të cilët i përfaqësonin 
pellazgët. 
 Legjenda e Herkulit, në përfundim, na vërteton që 
ekzistonin në epokën gjeologjike të largët, përbindësh, 
kafshë shkatërruese, gjigandë, që njeriu punonte për t’i 
shkatërruar për qetësinë e vet. Do të na marrte shumë kohë 
dhe ne do të dilnim nga kuadri që kemi trasuar, në qoftë se 
do të kërkonim të dëshmonim mundësinë e ekzistencës së 
të gjithë këtyre përbindëshave, tani të zhdukur që ne i 
quajmë kafshë përrallore.

Disa legjenda kanë lënë gjurmë të thella në 
imagjinatën popullore dhe morali, nëse mund të themi 
kështu, ka kaluar në proverb, në të folur. Kështu, kur një 
person është vrarë për të prodhuar një punë të pamundur, 
të parealizueshëm, është thënë se ai është duke u përpjekur 
për të prerë dru me gjilpërë, ose për të bartë ujë me një 
kovë pa fund ose në një kulluese. A nuk na kujton kjo  
reminishencën e torturës së Danaides, ato dyzet e nëntë 
bijat e Danaus, të cilat e vranë të njëjtën natë burrat e tyre, 
të dyzet e nëntë djemtë e Egyptos (Egiptos), vëllait të 
Danaus dhe birit të Mbretit të Egjiptit, mundimin që 
konsistonte për të mbushur një fuçi pafund.

Dikur në këto legjenda janë parë në paraqitje të 
shkurta midis masave, artistë, shpikës dhe prodhues të 
shquar, të cilët nuk duhet të kenë qenë me bollëk në atë 
kohë. Dëshmi është skulptori i parë, Prometeu, prodhuesi 
varkës së argonautëve dhe i labirintit të famshme të Kretës.

Për këtë të fundit, për të cilin nuk kemi gjetur asnjë 
gjurmë, siç besohet, të hapur në shkëmb, sikur na thotë 
etimologjia e fjalës, Labirintos (λαβύρινθους) që shqip do të 

71



thotë: La-bir-in-tok, la-vrimë-në-tokë. Ky labirint iu kishte 
dedikuar Minotaurit, përbindëshit të shëmtuar që ushqehej 
me mish njerëzor. - Dedali, ndërtues i famshëm i këtij 
burgu, nga i cili, nëse hyni një herë, ishte   vështirë për të 
dal, duke i favorizuar dashuritë kriminele të Pasiphae 
(Pasifhas), gruas së Minos, u burgos në atë labirint me 
Ikarusn, të birin. Dedal, siç kuptohet lehtë, do të kishte 
mundur të del nga labirinti, sikur hyrja të kishte qenë e lirë. 
Pa dyshim, Minosi i mençur kishte urdhëruar të ruhej, 
prandaj ky fakt përcaktoi shpikësin-artist  për të gjetur një 
tjetër mënyrë për të shpëtuar. Ai i punoi krahët me pupla të 
shpendëve, me qiri  i ngjiti për trupin e vet dhe të djalit të 
tij dhe nga një pikë e labirintit u hodh në ajër bashkë me të 
birin, duke e këshilluar këtë të fundit të mos i afrohej 
shumë Diellit. Ikarusi, i pafat, injoron rekomandimin e 
babait, bie në det dhe mbytet, ndërsa Dadali vazhdon 
udhëtimin ajror dhe mbërrin në Sicili, ku edhe zbret.

Kjo legjendë për ne është, veçse historia e një ikjeje 
të shquar, që bëri një zhurmë të madhe, të dy burgosurve 
të merituar, që Minos nuk denjoj t’i ndjek. Gjithkush e ka 
treguar këtë arratisje dhe nuk ka dyshim në gjuhën 
pellazge: T'dy dalin e hikin n’ajr. Të dy dalin jashtë dhe 
ikën nga ajri, thuhej. Pikërisht nga fjalia që thuhet sesi të 
burgosurit u arratisën, janë nxjerrë emrat e këtyre dy 
personazheve. Në fakt, nga   t’dy dalin, u krijua Dedal dhe 
hikin n’air, ka krijuar emrin Ikar (Icarus).

Disa legjenda e karakterizojnë kohën gjeologjike, 
gjatë së cilës kanë jetuar paraardhësit e paraardhësve tanë. 
Sidomos, dy legjenda janë tipike: dasma e Peleus dhe 
Thetis; kalimi i argonautëve nga Propontida në urën e Detit 
të Zi, nga ngushtica e Bosforit. 
 Një orakull i kishte treguar Acaste (Akastes), mbretit 
të Iolchos (Iolkos), se do të vritej nga fëmija i cili do t’i 

72



lindte. Që predikimi (parashikimi) i orakullit të mos mund 
të realizohej, Acaste e braktis fëmijën në pyjet e malit 
Pelion, i banuar nga përbindësh dhe kafshë të egër. Ky 
fëmijë pagëzohet me emrin Pele (Peleus) etimologjia e të 
cilit do të tregojë se ishte lindur në pyll. Në mënyrë të 
ngjashme mali  Pelion njihej si një pyll me luanë dhe shtazë 
të egra. 
 Pele (Peleus) nuk ishte hëngër nga këta përbindësha, 
por ishte ushqyer. Ai u rrit dhe u bë njeriu i pyjeve, i fortë, i 
guximshëm, i egër dhe i ashpër, si kafshët që ua kishte 
thithur qumështin.

Ndërkohë, perëndesha detit Thetis (Dedit, nënë 
shqiptare) nuk gjente dot një burrë. Një orakull kishte 
parashikuar se fëmija që do t’i lindte  nga kjo perëndeshë 
do të jetë më i madhe se babai i vet. U vendos që t’i jepet 
Thetisit për grua,  një burrit të thjeshtë dhe i vdekshëm, siç 
ishte Pele.

Thetis nuk e donte këtë burrë dhe kërkoi shpëtimin e 
saj duke ikur. Por Pele ishte një gjahtar i patrembur, e sheh 
perëndeshën dhe nga natyra e flaktë e burrit të pyllit, 
betohet se do ta posedojë. Sipas legjendës, niset në ndjekje 
të Thetis dhe e surprizon në bregdet. Atëherë, perëndesha 
e pafat për t’u çliruar   nga i dashuri i saj i frikshëm dhe i 
ashpër është transformuar dalëngadalë në zjarr, në ujë, në 
luaneshë, në gjarpër, në përbindësh, në dragua. Por asgjë 
nuk e ndihmon. Peleus nuk ishte dekurajuar, nuk e frikëson 
asgjë as  format e ndryshme të marra nga perëndesha. Ai 
shihte vetëm Thetisën tërheqëse të cilën ishte betuar ta 
posedojë. Më në fund, perëndesha, duke shteruar të gjitha 
mjetet dhe duke parë se ajo nuk mund të shpëtojë nga i 
dashuruari i saj, merr formën e saj të parë dhe bashkohet 
me Pele, në prani të të gjithë zotave të Olimpit.
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Duke lënë mënjanë zhvillimin e shkëlqyer të 
legjendës, ne aty shohim vetëm luftën e elementit të 
lëngshëm me kontinentin. Pele përfaqëson kontinentin, i 
cili kërkon të shkel mbi det, duke   forcuar argjilën e lymin 
nga vegjetacioni. Thetis përfaqëson detin që kërkon për ta 
pushtuar dhe shkatërruar formimin e tokave të reja 
bregdetare. Me këtë, sikur që vullkani ishte dhe është 
kryesisht detar,   një fenomen i këtij lloji ka mundur të 
ndodh në atë kohë dhe në ato vende, duke motivuar  
legjendën e metamorfozave të perëndeshës Thetis, në një 
gjarpër, në luan, në zjarr, në ujë, përbindësh detarë 
ndoshta kanë mundur të hedhin në bregdet, gjuajtje 
(vjellje) të lavës që shfaqeshin përkohësisht për t’u shukur 
po aq shpejt   nga ujërat, etj, etj . Të gjithë perënditë, thotë 
legjenda, merrnin pjesë në dasmë. Kjo kompleton alegorinë 
dhe përcakton fenomenin vullkanik. Zeusi me bubullimën e 
tij dhe rrufetë,   pasoja të pashmangshme të shpërthimeve, 
Vullkani, me zjarr,   është erupsioni, Hera, me retë e trasha 
dhe erërat; është atmosfera e papastër, e cila është 
përgjegjëse për rezultatet e shpërthimeve, Poseidoni me 
përmbytjet dhe tornadot që zhvilloheshin si gjarpërinjtë e 
mëdhenj dhe të frikshëm, etj, etj ... Asgjë, siç shihet, nuk 
mungonte për të karakterizuar një shpërthim vullkanik  
bregdetar.

Nga martesa e Peleus dhe Thetis, u lind hyjnori Akili 
  i Homerit, Achilles (Αχιλλεύς ) i grekëve. Ai ishte hyjnor 
nga ana e nënës dhe hyjnor nga emrin i tij, pasi Akhilefs ose 
Achilles rrjedh nga fjala e-Qielhi (shqiptohet Kily) qiellor, 
hyjnor, nga emri lé dhe nga folja me lé. Por, ne më vonë do 
të merremi këtë hero.

Legjenda e dytë na tregon kalimin nëpër grykën e 
Bosforit, të sotëm,  të Trakisë prej argonautëve. 
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 Në hyrje të Detit të Zi, thotë legjenda, dy shkëmbinj 
të mëdhenj, të quajtur Symplegades, u ngritën dhe 
ndërprenë kalimin. Këta shkëmbinj janë lundrues, aty 
gjeten shumë mbetje (plehra) të grumbulluar që largohen 
dhe bashkohen befas në atë mënyrë sa që edhe një zog ka 
vështirësi për të kaluar në mes tyre.

Ideja e fjalës symplegades, sipas grekëve do të ishte 
lëvizja e kurtheve që i shtrydhnin anijet që përpiqeshin të 
kalonin. Kur anija e argonautëve dështoi të kalojë, sipas 
fabulës, perëndesha Minerva e ndali lëvizjen e këtyre 
kurtheve, të cilat, që prej asaj kohe, u bënë të palëvizshme. 
Nëse shërbehemi me gjuhën shqipe, ne gjejmë në fjalën 
symplegades tre rrënjë organike që na tregojnë se mbi këto 
kurthe shumë plehra organik ishin tubuar. Në fakt Sym 
(shum) do të thotë shumë, pastaj plé (pleh) dhe   gades për 
gadi që thotë,  krejt gadi, furnizimi. Nëse ideja e 
lëvizshmërisë ishte ideja dominuese, ne nuk shohim pse 
emri i njëjtë nuk është dhënë për ishullin Lesbos, i cili, 
sipas Herodotit, ishte po aq i lëvizshëm para se Laton të 
strehohej për të lindur Apollonin dhe Dianën. Herodoti, 
gjithashtu, thotë se shumë plehra organike ishin tubuar, ne 
besojmë se kjo është karakteristika e vërtetë e këtyre 
grackave dhe heqja e plehut, që penguan rrjedhjen e lirë të 
ujit, iu ka ndihmuar argonautëve të kalojnë në anën tjetër.  

Ja shpjegimi jonë:
Gjatë rënies (përmbytjes) së kontinentit të Arqipelit, 

që e kishte parë paraqitjen e  racës së pellazgëve, kjo 
përmbytje që ishte motivuar nga zgjimi i vullkanizmit 
terciar, i cili kishte gjetur një terren të pastruar, një çarje 
pak a shumë të rëndësishme, kishte ndodhur nëpër tokat 
primitive që përbënin shtyllën kurrizore të ishullit 
Kalcedeon që trasonte ngushtica e Bosforit. 
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Natyrisht, masa e ujërave të tepërta zgjati shumë 
kohë, kështu që   ajo nxitoi të futet në këtë plasaritje drejt 
Propontidës, e cila formonte një liqe të madh përpara 
hapjes së Helespontit, dhe prej andej drejtë Arqipelit të 
humbur, i   cili duhej të bëhej i tillë çfarë e njohim. Është e 
kuptueshme, që në princip, çarja e Bosforit nuk është 
dashur të jetë e lirë, sepse një masë shkëmbinjsh mbi dhe 
nënujorë, siç ekzistojnë aty edhe sot, do të duhej të shfaqej 
aty këtu dhe të përcaktojë, jo një ngushticë siç është sot, 
por me shpejtësi të tmerrshme, siç e shohim te disa lumenj 
apo përrenj të rrëmbyeshëm apo me prejardhje të 
rrëmbyeshme. Ujërat që rrjedhin  dhe shkaktojnë zhurmë 
përmes këtyre pengesave, ata më në fund, një ditë, me të 
drejtë do të ngriheshin natyrshëm në çdo kohë dhe kështu 
paraqisnin një spektakël që paraardhësit tanë e kishin 
interpretuar në mënyrë të gabuar, duke supozuar dhe duke 
thënë se këta shkëmbinj, këta ishuj, këto gracka ishin të 
lëvizshme, se largoheshin dhe afroheshin në atë mënyrë që 
një zog nuk mund të kalonte në mes tyre.

Megjithatë, ata kishin vërejtur se masa të mëdha të 
plehut organik ishin mbledhur në ishujt shkëmborë, dhe 
kjo vërejtje ishte e bazuar, ishte një fakt real që kishte për 
rezultat të drejtpërdrejtë një rrjedhë aktive, e cila duhej të 
ndodhte në veri të Ngushticës së Trakisë duke shkatërruar 
të gjitha sipërfaqet e tokës, reshje të forta të motivuara nga 
zgjimi i vullkanizmit të mësipërm. Pyje të tëra, bimore dhe 
shtazore, të shpaluara nga uji, duhet të jenë bartur nga 
rrjedha e rrymave drejt gojës dhe çarjes së re dhe ishin 
bashkangjitur dhe rrasur në këta shkëmbinj, ishuj, këta 
shkëmbinj ishin në pikën e përcaktimit të një solucioni të 
vazhdimësisë mes tyre dhe vorbullave të tmerrshme që 
ndalon kalimin. Në disa pika, ndoshta kur fuqia e ujit ishte 
në gjendje për të kapërcyer rezistencën e këtyre digave 
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natyrore edhe i kishte marrë me veti, pikërisht në atë 
momentin kur anija e argonautëve kishte tentuar kalimin 
dhe kishte hy në Detin e Zi. Dhe fabula, legjenda bëhen 
histori, e pastruar nga alegoria dhe perdet e saj, e kuptojmë 
se ajo e fshehte të vërtetën.

Të tilla janë legjendat që mund të quhen historike, të 
atyre kohërave të lashta dhe karakterizojnë fazat kryesore 
të epokës parahistorike, gjatë të cilave jetuan pellazgët. Ne 
do të shohim tani në qoftë se traditat dhe zakonet e këtyre 
banorëve të parë të tokave   të evropianëve   lindorë, që na 
tregojnë legjendat specifike, të cilat janë ruajtur deri në 
ditët tona, në gjirin e shqiptarëve (Shkyptars), të cilët, ne i 
quajmë pasardhësit e drejtpërdrejtë të pellazgëve.

Pothuajse të gjitha legjendat e antikitetit duket t’i 
jenë kushtuar rrëmbimit, rrëmbimit vullnetar ose me forcë 
të gruas apo vajzës që ka qenë e vërejtur dhe e dëshiruar. 
Ky rrëmbim, përndryshe, ishte gjithashtu në natyrën e 
njeriut primitiv, i cili kërkonte,  si kafshë, femrën e vet, i cili 
e ka përdorur atë pa kërkuar pëlqimin e saj, kur ndjesitë 
trupore e stimulonin. Më pak i çoroditur se ne, njeriu i asaj 
kohe i përmbushte dëshirat urgjente të natyrës, pa u lidhur 
me partneren, i cili, më vonë duhej ta lidhte me fatin e vet 
për t’i kërkuar mbrojtje, ndihmë, dashuri, vetësakrifikim 
dhe më në fund  për t’i dhënë një emër qesharak.

Nëse rrëmbimi dhe ikja janë ende meritë e një 
veprimi të guximshëm, me vlerë dhe meritor për vetë 
pengmarrësin shqiptar, nuk është më pak e vërtetë se ky 
akt mund të çojë në pasoja fatale për familjet, apo edhe për 
klane e fise të interesuar, veçanërisht në qoftë se ky 
rrëmbim i ka ndodhur  një femre tashmë të martuar. 
Ndërsa, vajza, në një këndvështrim, është konsideruar më e 
hapur dhe mund të bien dakord me rrëmbyesin e saj. 
Përndryshe, zotat e të parëve duket të kenë vendosur 
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shembullin dhe autorizimin e rrëmbimit. Jupiteri i 
shndërruar në një dem e ik (rrëmben) Europen e bukur, 
vajzën e mbretit fenikas Agenor, e mrekulluar nga 
madhështia e një demi të admirueshëm në një livadh afër 
një plazhi të këndshëm. Pra,   Europa, e pavetëdijshme, në 
mes të këtij peizazhi, e cila lahej në ujërat e kaltra dhe 
rrezitej në diell, vëren ecjen e ëmbël dhe jo shqetësuese e 
fisnike të kafshës, i afrohet, ia përkëdhel mollaqet (vithe) e 
rritura e të bukura dhe ia zbukuron   brirët e fildishtë me 
kurorat të luleve, që virgjëreshat u qëndisin shokëve të 
tyre, duke i kënduar romanca pranverës së gjelbër.

Kafsha e urtë dhe e dashur gjunjëzohet, sikur donte 
t’i bëj nderime   sovranit të vet, dhe Evropa e bukur, pa 
asnjë dyshim, e pavetëdijshme për veprimet e saj, në 
ekstazë para kafshës fisnike, i hip në shpinë që duket të jetë 
përshtatur në format e të vdekurës nga frika se do ta 
lëndonte. Por kur demi ngrihet dhe shkon larg, duke marrë 
me veti vajzën e mbytur në lot, nëpërmjet valës së hidhur, 
deri në Kretë, ku Zoti   i madh merr formën e njeriut, ia 
thanë (fshinë) lotët e bijës së pakrahasueshme të mbretit 
dhe e bënë ta harrojë vendin dhe  popullin e saj.

Agenor, megjithatë, mëson rrëmbimin e të bijës dhe 
dërgon të birin  Cadmus (Kadmys)   vëllain e Evropës në 
ndjekje të rrëmbyesit, të cilin duhej ta vriste, pastaj ta sillte 
princeshën.

Europa dhe Cadmus (Kadmys), si të gjithë emrat e 
atyre kohërave, janë pseudonime të destinuara për të 
karakterizuar një fakt thelbësor që ka kaluar nga tradita 
kah e ardhmja. Në këtë rrëmbim, duhet vënë në pah se 
Europa, pa   dyshime dhe e pavetëdijshme, i hip në shpinë 
kafshës fisnike e cila e merre me veti, ndërsa Agenor babai i 
saj e urdhëron Kadmy ta ndjek rrëmbyesin dhe ta vras. Pra, 
Europa, do të rridhte ose nga fjala  Ylh, yll dhe hyp, hip, që 
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do të përkthehej me shprehjen;  e bukura si një yll hip mbi 
demin, ose nga fjala malhylé që përmban rrënjën arabe 
hylé, që do të thotë argëtim hyp apo hip. Europa  prandaj 
do të ishte në korruptim i Ylh-hyp ose Hulé-hyp. Sa për 
emrin e Cadmus (Kadmy) është i qartë në kuptimin e 
komandës së Agenor, pra buron nga Ka, dem dhe do t'mys, 
nga e ardhmja e vullnetshme e foljes me myt (gegë) apo i 
foljes mbys (standarde v.j.). Kadmys do të thotë; ka do 
mbys, ne origjinal do të duhej të thoshte Ka-do t’mys 
(Kadotmus), i cili më vonë u bë Cadmus.

Duke ndjekur shembullin e vëllait të vet,  kryezoti i 
perëndive, Hades ose Plutoni, zot i padukshëm i 
nëndheshëm,  rrëmben Koran, të bijën e Ceres, për të cilën 
e kemi treguar më herët  alegorinë interesante. 
 Jason, rrëmben Mede-n, magjistaren, të bijën e 
Mbretit Eétès (Etes), pasi ia kishte   vjedh qethjen e artë që 
Pelias, mbret i Iolcos, i kishte urdhëruar t’ia sillte. Tezé 
(Θησεύς / Thêseús) niset për Kretë si një viktimë e caktuar 
për Minatourin e mbyllur në labirint. Athinasëve u kërkohej 
që t’ia dërgojnë  çdo vit për ushqim këtij përbindëshi shtatë 
djem dhe shtatë vajza. (Legjenda shqiptare thotë se 
përbindëshi ushqehej çdo ditë me një vajzë apo një djalë). 
Tezeu vret Minotourin. Ariadne, e bija e Minos i cili ishte në 
dashuri me heroin dëshiron ta shpëtojë. Ajo e di se Tezeu 
mund ta vras përbindëshin, por ajo ishte e bindur 
gjithashtu se ai nuk mund të dilte nga labirinti. Atëherë,   i 
jep një lëmsh me penj  për t’i endur që duke ecur  ta sillnin 
atë përsëri në pikën ku kishte hyrë. (Legjenda shqiptare 
thotë se ajo i dha   një qese plot me hi, që duke rrjedh 
përmes një vrime Tezeut do t’i  duhej t’ia tregonte rrugën e 
bërë). Duke dalë nga Labirinti, heroi rrëmben Arianen, të 
cilën e braktis më vonë në ishullin e Naxos, ku Bacchus 
(Bakusi) e takon, të mbytur në lot dhe e merr për grua. 
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 Këtë ngjarje Herodoti  na tregon kështu.15

Në atë kohë, në Argos, sundonte mbreti Inachus 
(Inakhu) (në greqishtën e vjetër Inakhos / ναχος ), vajza e 
të cilit, Io, ishte rrëmbyer nga fenikasit që vinin në Argolidë 
për të shitur produktet e industrisë së tyre. Në shenjë 
hakmarrjeje, disa grekë vendosin të shkojnë në Tyr (Tir) 
për ta rrëmbyer Evropen, të bijen e mbretit. Demi i 
legjendës, për të cilin folëm më herët, në realitet ishte një 
anije greke në harkun e të cilës ishte e gdhendur ndoshta 
koka e një demi që i pëlqeu Evropës dhe se kjo princeshë e 
pamatur e stolisi me kurora dhe lule, pastaj hyri në barkë e 
cila e nxori jashtë. Dihet   se zbukurimi i harkut të anijeve  
me personazhe simbolike ekziston edhe sot.

Pas këtij rrëmbimi të motivuar, grekët, pa ndonjë 
arsye, shkojnë në Kolshis (Κολχίς) dhe pas përfundimit të 
misionit të tyre primar, që ishte sjellja e gëzofit të artë, ata e 
rrëmbejnë magjistaren Medea, të bijën e mbretit të atij 
vendi. Ky u dërgon grekëve një lajmëtar për të kërkuar 
drejtësi për rrëmbimin   dhe kërkon Medean. Grekët thonë 
se nuk kishin marrë asnjë dhuratë për rrëmbimin e Io së 
argonienëve dhe çështja përfundon aty.

Dy gjenerata më vonë, Paris, i biri i Priamit, pasi i 
dëgjon këto aventura, vendos ta rrëmbej në grua greke. Ai 
ia arrin qëllimit dhe ajo ishte Helena e bukur, gruaja e 
Menelas (Men-e-laç, i cili e humbi arsyen (mendja e la) 
vëllai i Agamemnonit, mbreti i mbretërve, që Parisi e solli, 
sipas Homerit të Trojës dhe sipas   Herodoti, në Egjipt . 16

Herodoti thotë se Homeri madje dukej të ketë qenë i 
vetëdijshëm për këtë fakt, por ishte më e përshtatshme për 
epopenë të mbyllej  rrëmbyesi dhe Helena në Ilion. 

 Clio, I. 1, 2, 3.15

 Euterpe, II. 112, 11816
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Pavarësisht protestave të Priamit, që betohej se nuk 
e kishte as Helenen, as thesaret e Meneles, se gjithçka që 
ishte kërkuar prej tij ndodheshin në Egjipt dhe nuk mund 
të kënaqte në mënyrë të mjaftueshëm për atë që e fajësonte 
mbreti  Proteus, grekët e sulmuan, morën dhe shkatërruan 
Trojën, por nuk  gjetën as Helenen, as thesaret e Meneleut. 
Atëherë, fituesit e dërguan Meneleun te Proteu, ku e gjeti 
gruan e tij dhe tërë pasurinë, që i mori me mirësi pa u 
zemëruar.

Sidoqoftë, epopeja sublime e Homerit qëndron, por 
ne nuk jemi nga ata që nuk  besojnë që ky poet i verbër të 
ketë ekzistuar dhe sidomos që të ketë qenë poet i vetëm i 
cili e ka shkruar Iliadën dhe Odisenë. Ne më shumë 
besojmë se Homeri ishte një nga ata këngëtarët publik, një 
nga ata improvizuesit e shkëlqyer aq të dashur nga publiku, 
dhe para tij, pas çdo strofe të një vajtimi apo kënge heroike, 
populli i entuziazmuar bërtiste, në gjuhën e pellazgëve : O 
mir ! ô mer ! pasthirrma admiruese. 
 Ky supozim nuk është aspak i rrezikshëm,  sidomos 
nëse kemi parasysh se pothuajse të gjithë emrat e 
përveçëm të   heronjve të Iliadës dhe Odisesë   kanë një 
kuptim të përsosur etimologjike në gjuhën shqipe. Ne do të 
përmendim disa:

Akili (në greqishten e vjetër Ἀχιλλεύς / Akhilleús) 
nga martesa e Pelé dhe Thétis lindi hyjnori Achille, (te 
grekët Akhilefs). Ai ishte hyjnor nga ana e nënës dhe nga 
emri, pasi Akhilefs vjen nga fjala e-Qeilh (që shqiptohet Kily 
ose sot Qilly- Qielli) Qiellor, hyjnor, dhe nga lé (me le). Mu 
për këtë Homeri e quan hyjnori Akil.

Ajax (në gr. e vjetër - Αἴας / Aías), te Homeri quhet 
gjakatar  ; ngase, në shqip e gjaks (e ghiaks) d.m.th. 
gjakatar dhe në të njëjtën gjuhë na del emri gjakësor, që 
ka të njëjtin kuptim edhe sot.
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Trojanët, që origjina e   tyre pellazge nuk 
kontestohet, nuk besonin në predikimet e profetës  
Kasandrë   (Cassandre) e cila kishte parashikuar 
shkatërrimin e Trojës. Padyshim, ata mendonin se kjo 
profete e frymëzuar, ashtu siç e thotë edhe emri i saj, 
ëndërronte. Në të vërtetë Kasandrë d.m.th. nga Qes-anrha, 
që përkthehet, qes ëndrra, sikur që do të thoshim, qes apo 
hedh magji.

Uliks (në gr., e vjetër -   Ὀδυσσεύς / Odusseús) heroi 
më i shquar pas Akilit tërë historinë e ka të gjallë edhe sot 
në malet shqiptare  dhe me   siguri mund të thuhet se 
shqiptarët nuk e mësuan këtë histori nga grekët, pasi nuk e 
dinin gjuhën greke. Emri Uliks, përndryshe, vjen nga Ulh 
 mâr ( udhë e mbarë) rrënja organike është udhë, udhëtim. 
Kështu thuhet shqip  : Ulhe mâr, udhëtim, rrugë e drejtë, 
d.m.th.  : udhë e mbarë, aq më tepër kur në Shqipërinë e 
Poshtme ( Jugore) thuhet, udhën e bardhë. Prapashtesa s te 
Ulysse, në fund të fjalëve shqipe, është një kualifikim 
personal, ulh d.m.th. udhë dhe atij që merr udhë i thonë 
udhs ose udhës. Dhe siç dihet Uliks (Ulysse) ishte udhëtar i 
madh i cili kthehet në shtëpi pas njëzet viteve mungesë. 
Aventurat më rrethanore të heroit, si para Trojës, si dhe 
gjatë kthimit të tij, tregohen  në të gjitha shtëpitë e maleve 
shqiptare, kur në mbrëmje mblidhen rreth zjarrit të 
ndezur, apo, kur gruaja, për kujdesin e një trashëgimtari në 
djep, për ta vënë në gjumë, i këndon fëmijës aventurat e 
heroit të së ardhmes.

Ne nuk duam të ndjekim historinë e shumë 
episodeve   të kthimit të Uliksit, por nuk mund të kalojmë 
pa e përshkruar kthimin e tij në shtëpinë e vet, arritjen 
(kthimin) e tij pranë të vetëve, pasi ky episod ka karakter 
krejt lokal nga mënyra sesi e gjejmë edhe sot në Shqipëri.
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Babai i moshuar Uliksit, Laerte, i lindur i virtytshëm (nga lé 
dhe urt, virtytshëm) e kishte braktisur shtëpinë     ku 
qëndronte i biri, i cili ishte i pafuqishëm për t’i përzë 
princat pretendues që ishin vendosur në shtëpinë e tij që 
Penelope (Πηνελοπεια / Pênelopeia) gruaja e Uliksit,   ta 
zgjidhte njërin prej tyre.  Kjo e vejë e pangushëllueshme 
dhe besnike, ende e plotë, pas njëzet vitesh, nga kujtesa e 
burrit të saj fisnik ishte angazhuar për të zgjedhur në mesin 
e pretenduesve të saj një burrë të ri, por kjo do të ndodhte 
vetëm pasi të ketë endur çarçafin e morgut të Laérte (në gr. 
e vjetër - Λαέρτης / Laértês). Penelopa e zhbënte gjatë natës 
punën që e bënte ditën, por është krejt e natyrshme që 
mashtrimi t’iu ketë zbuluar pasi Penelopa nuk kërkonte 
kurrë perin. Dhe vetë emri i gruas së virtytshme a nuk e 
shpreh këtë largpamësi, pasi Pen-e-lyp d.m.th në shqip pen 
(in) e lyp.

Tjetër karakteristikë: Penelopa punonte në çarçafin e 
morgut të vjehrrit të saj. Ky është një zakon që ende 
ekziston. Nusja ia sjell burrit, me pajën, një çarçaf special të 
virgjër, në të cilin do të mbështillet kufoma e tij, si dhe 
shokën dhe shaminë që shërbejnë për t’ia mbështjellë 
kokën, duart dhe këmbët. Pasi mbërrin në shtëpinë e 
burrit, gruaja do të punojë, para se gjithash, në këso 
veshjesh për vdekjen e  burrit dhe për të afërmit e tij.

Një natë, Uliksi mbërrin; sikur lypës, por edhe në 
këtë cilësi, është nën mbrojtën e Zeusit. Si i tillë është 
pranuar dhe vendi i tij caktohet në anën e djathtë të 
shtëpisë që ishte edhe prona e zotave. Pasi e ushqejnë, e 
vendosin në një dhomë afër asaj ku flinin Penelopa dhe 
Telemak. Uliksi nuk e kishte njohur djalin e vet dhe nuk 
dinte që Penelopa e kishte lindur vetëm pak kohë pas  
largimit të tij. Ky supozim që e bëjmë, i kundërt me atë që  
është pranuar sot, ne e bazojmë madje në emrin 
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Telemakut, i cili rezymon bisedën e dy bashkëshortëve pasi 
të jenë rinjohur: T’Ka lé mék, do ti ketë thënë Penelope, 
 Uliksit, që do të thotë se pas largimit tënd (nga shtëpia) të 
ka lé një qarës.  Uliksi e sheh Telemakun duke shkuar në 
dhomën e gruas së tij; e mendon djaloshin si dashnor të 
gruas dhe në një mbushje me xhelozi dhe hidhërim 
mendon të ngritët natën ta mbys gruan dhe dashnorin e 
saj. Por si gjithmonë duke gjykuar ngadalë dhe i 
kujdesshëm, flak ndjenjën dhe i premton veti të reagoj në 
pikë të ditës, në dijen dhe në sytë e të gjithëve, jo si një 
vrasës tinëzar por si një hakmarrës i nderit të shtëpisë. Nuk 
fjeti gjithë natën.

Sikur që e do zakoni, Penelope, të nesërmen, 
 zgjohet e para, ndez zjarrin në shtëpi dhe pret zgjimin e të 
birit dhe të mysafirit. Papritmas, nga shtrati, Telemaku 
thërret nënën e tij duke e pyetur, Nan, a është zgjuar 
mysafiri dhe a e ke përgatitur mëngjesin? Uliksi e dëgjon 
fjalën, Nan (nënë)! Ndjenja prej babai, ia dridh gjithçka 
brenda trupit ; nxiton nga dhoma e tij, i tregon kush është, 
ngreh harkun të cilin asnjëri nga pretenduesit nuk kishte 
mundur ta ngreh, e armatos harkun dhe me ndihmën e të 
birit i masakron ndërhyrësit që ishin vendosur në shtëpinë 
e tij dhe merr në pronësi mbretërinë e vet. 
 Të këtilla janë legjendat e shqiptarëve, ose thënë më 
mirë, një ide e përmbledhur që ne u munduam ta sjellim 
këtu. Ndërsa, sa u përket fabulave, ato ekzistojnë me bollëk 
dhe të gjitha me kuptim dhe me peshë patriarkale që e 
karakterizonin shoqërinë e njerëzve të parë.

Ne do të përmendim vetëm një me karakter të 
veçantë: atë të merimangës, karkalecit dhe bletës.

Një grua e moshuar dhe e sëmurë, i kishte tre vajza 
me karaktere shumë të ndryshme: E para një kokë e 
çmendur, e preokupuar me kujdesin më të madh për 
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shëndetin  personal,  e  quajtur Mârimang, merimangë, që 
rrjedh nga mâr, d.m.th. e marrë dhe ment që d.m.th. 
inteligjente.

E dyta e lumtur, e kalonte gjithë kohën duke 
kënduar dhe quhej   Kigjâl, gjinkallë, fjalë e derivuar nga 
Kenoi, këndon.

E treta e zellshme, e cila nuk   humbte një minutë të 
kohës së saj, e quajtur Bléta, rrjedh nga fjala me blu, bluaj, 
prej kësaj fjale vjen bleta. 

E moshuara (plaka) e gjorë e palëvizshme, i thërret 
tri vajzat e veta për ta  ndihmuar të kthehet në shtratin e saj 
dhe për  t’i sjellë pak  ushqime.

- Jam duke e përgatitur pëlhurën e kanavacës time 
dhe s’mund të shqetësohem, përgjigjet e para.

- Ensh e ensh, i përgjigjet plaka, e kurr mos mlosh.
Domethënë, gjithmonë paç çka të përgatitësh, e 

kurrë mos e  përfundosh punën dhe mos u duktë puna jote. 
Edhe e dyta përgjigjet:  

 - Unë jam duke kënduar dhe këngën s’mund e ndal. 
 - Kenosh e Kenosh, i përgjigjet plaka, der plaç in 
shpin. Këndo dhe këndo deri sa të pëlcet shpina. Dhe kjo 
është gjinkalla gjithmonë këndon derisa i thahet skeleti dhe 
e lë, si dëshmi të mallkimit të nënës së saj, trupin e 
bashkangjitur në degë me një të çarë prapa.

- Vajza e tretë ia plotëson dëshirat nënës së vetë 
plakë, ajo i afrohet, e kthehen në shtratin e vet dhe e vë në 
pozitë sipas dëshirës, atëherë ajo ia përgatit asaj një tortë 
me të cilën e ngushëllon dhe plaka e bekon. 
 - Kiosh bâku! Ee Kiosh drita t'parvé e shuinta e 
gjiâlvé.

Ti qofsh e bekuar! dhe qofsh drita e paraardhësve 
dhe ushqimi i të gjallëve.  Dhe kjo është bleta zgjua i së cilës 
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jap dyllin i cili do ta mbajë zjarrin e shenjtë të varrit dhe 
mjaltin që do t’i  ushqej të gjallët.

Përveç karakterit shumë të ndryshëm të   tri motrave 
është përcaktuar në mënyrë të përkryer kjo gjuhë lakonik, 
karakteristikë e një gjuhe primitive, ku vërejmë dy zakonet 
e kohëve të lashta; nderimin dhe adhurimin e të vdekurve 
dhe në fund ushqimin e të gjallëve.

Duke i falënderuar, pa dyshim, këtij bekimi, bletët 
janë të respektuara në Shqipëri deri në idhujtari. Ju kurrë 
nuk do të dëgjoni blasfemi në një shtëpi ku ka koshere 
bletësh dhe ideja  për ta respektuar deri në atë pikë bletën, 
duhet të jetë thellësisht fetare dhe e fuqishme për të 
parandaluar shqiptarin te betohet, i cili ka gjithmonë në të 
paktën një betim në një fjali. Aq më tepër,   burri apo grua 
kur shkon për të marrë mjaltin nga kosheret, duhet të 
pastrohet dhe të vesh rroba të pastra, që është ende një 
koncesion i madh për zakonet e tyre. Kuptohet ne nuk po 
flasim për shqiptarin e civilizuar.

Gjithçka që kemi thënë deri tash mbi teorinë e 
Teogonisë, legjendat, përrallat e lashta të pellazgëve, ne 
besojmë, jep një ide mjaft të gjerë të këtyre popujve 
primitiv dhe aftësinë për të pranuar se pellazgët janë nga 
vendet që ishin nga kontinenti i humbur Arkipelagut aktual 
dhe Greqisë së lashtë. Në vazhdim, do të hasim në prova të 
tjera që do të mbështesin mendimin tonë, sidomos kur do 
ta studiojmë bazën e gjuhës shqipe, për të cilën ne tashmë 
e kemi dhënë një ide. Megjithatë, paraprakisht duam t’i 
themi dy fjalë   për flijimet e  njerëzve, të cilat gjithmonë 
ishin të porositura nga orakujt e lashtë, ndërsa oguret ishin 
të pafavorshëm, kur u kërkohej prognoza për të ardhmen.

Shqipëria ka legjendën e vet, dhe koha në të cilën ne 
jetojmë për herë të parë   gjaku i njeriut rrjedh për një 
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sakrificë, për idenë e fesë , që i referohet   kohëve të lashta 17

ku pellazgët ciklopë filluan të ngrenë monumentet e 
pavdekshme, të cilëve ua kanë lënë emrin e tyre.

Tre vëllezër, të tretë të martuar me tri motra, 
vendosin për të hedhur themelet e një muri. Punët që i 
ekzekutonin ditën u prisheshin natën. Të dëshpëruar, tre 
vëllezërit konsultuan një orakull i cili u tha se duhej gjak 
njeriu për t’i shenjtëruar themelet, në mënyrë që të mund 
të mbahej.

Çdo ditë, njëra nga tre motrat, sipas radhës,  ua sillte 
drekën të tre vëllezërve. Vëllezërit, pasi shqyrtuan fjalët e 
orakullit, vendosën ta sakrifikojnë njërën prej motrave të 
cilës fati do t’ia kishte caktuar për t’ua sjellë ushqimin të 
nesërmen. Ata u angazhuan në të njëjtën kohë, duke u 
betuar,   që mos t’u tregojnë bashkëshorteve të tyre për 
fjalët fatale të orakullit dhe vendimin mizor që e kishin 
marrë.  
 Dy të mëdhenjtë kishin tradhtuar gjatë natës, secili 
nga vëllezërit e vënë gruan e vet në dijeni të situatës. Më i 
riu, i cili e kishte martuar motrën më të re, e cila kishte 
lindur rishtas e kishte mbajtur sekretin në fshehtësi që i 
kishte kushtuar jetën e nuses.

Të nesërmen, fati e deshi që motra e madhe   duhej 
t’ua çonte drekën të tre vëllezërve. Ajo pretendoi se fëmija i 
saj qante dhe nuk mund të shkonte. E dyta tundte bukën 
dhe nuk mund ta braktiste. Atëherë nëna plakë e tre 
vëllezërve i tha më të voglës: Bija ime, edhe pse nuk është 
radha jote, shko dërgoju bukën dhe kripën burrave. Dhe 
gruaja e re, pa asnjë hezitim, ngritët, ia beson të 
porsalindurin e saj vjehrrës, e vë ushqimin mbi kokë, merr 
kënatën në dorë dhe niset duke ecur lehtas dhe e lumtur, 

 Religjioni për ne është vetëm besimi në diçka dhe asgjë tjetër17
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duke kënduar dhe duke qeshur…  Çfarë ke i thotë burrit, 
duke u afruar kah dy më të moshuarit dhe duke ua lëshuar 
te këmbët   bukën? Asgjë serioze, thotë më i moshuari, i ka 
ra çekani në gropë dhe mund të jetë thyer, prandaj po e 
vajton fatin e tij. T’i ndalë lotët, thotë nëna fatkeqe, unë do 
të zbres dhe do t’ia sjellë. Sapo zbret dhe fillon ta kërkojë, 
dy vëllezërit e mëdhenj,  menjëherë i rrokullisin dy blloqe 
të mëdhenj gurësh   mbi fatkeqen,   e cila thërret: Unë i 
kuptoj lotët e burrit tim, por ju lutem, në qoftë se është një 
domosdoshmëri fatale që ju detyron të më sakrifikoni, ma 
lini të paktën njërin gji përjashta të shihet, në mes të plasës 
së dy gurëve, ashtu që fëmija im i vogël të mund të 
vazhdojë të ushqehet me qumështin e nënës. Sapo e tha, 
gropa e heshtur u mbush ... dhe në mes gurëve shihej gjini i 
nënës që jepte qumësht.

Sot, në të gjitha shpellat ku stalaktitet fillojnë të 
marrin formë, thuhet se është qumështi i gjirit të gruas së 
re të sakrifikuar. Në kodrën shkëmbore me pamje kah 
Shkodra, kryeqyteti i provincës së Shqipërisë Veriore, 
duket si kurorë një fortesë veneciane, aty ekziston një 
burim dhe uji e ka pamjen sikur qumësht. Thuhet  se aty u 
zhvillua një flijim i njëjtë dhe shpesh shihen gra, të cilave u 
ka shterur qumështi,   shkojnë dhe e pinë këtë ujë 
çudibërës, të bindura se do t’iu vjen qumështi  përsëri.

Natyrisht, sakrificat njerëzore nuk janë më në 
përdorim në Shqipëri, por ende sakrifikohet një dele para 
hedhjes së gurit të parë të një ndërtese, apo kazmës së parë 
që është dhënë për një punë të rëndësishme. Kështu, gjaku 
i viktimës është themeli dhe si në ato kohë të hershme, 
mishi u është shërbyer të gjithë atyre që kanë marrë pjesë 
në sakrificë. 
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Zakonet shqiptare 

P avarësisht nga mijëra shekuj që kanë kaluar që nga 
paraqitja e racës pellazge e deri sot, shqiptarët, këta 
pasardhësit krenarë dhe besnikë të kësaj race 

mashkullore, kanë ruajtur gjuhën e etërve të tyre. Prandaj, 
a  mund të thuhet me këtë rast se ata kanë mundur t’i 
harrojnë, ose të paktën t’i transformojnë në një shkallë të 
panjohshme, zakonet dhe traditat patriarkale të 
stërgjyshërve të tyre? Ne nuk besojmë, e nëse gjuha ka 
mundur të mbetet e njëjtë, të paktën në sfond, atë sfond 
gjithashtu ta gjejmë përsëri,  te zakonet e familjes, klaneve, 
fiseve që përbënin   këta popuj primitivë. Ne duhet t’i 
gjejmë së paku në linja të trasha, te shqiptarët e sotëm, 
 karakteret e tyre kryesore.

Në të vërtetë, për vëzhguesin që e ka kaluar vetëm 
mbi kalë nëpër Shqipëri,   ky është ende një vend i egër në 
mesin e vendeve të civilizuara evropiane. Kur njeriu i sheh 
këta njerëz ende me armë në dorë, ose të paktën duke i 
bartur, këta njerëz, të cilët i përdorin madje edhe për jastëk 
të njëjtat armë, udhëtari instinktivisht është i kapluar nga 
ideja, absolutisht mashtruese, se gjendet në   vendin e 
hajdutëve dhe vrasësve.

Ja   një karakteristikë tipike nga njëmijë tjera që e 
karakterizojnë shqiptarin. Me dy miq, një ditë shkova për 
gjueti, aktivitet i cili  më kaplon vetëm kur është fjala për  
një kafshë të madhe, që ka me   bollëk në Shqipëri. Dy 
miqtë e mi, ndjekës të palodhshëm të thëllëzave dhe 
shkurtave, u larguan derisa unë përgatitesha të pres në 
mënyrën time prenë e madhe. Ata e kuptuan  qëllimin tim 
dhe shkuan. Pasi mbeta vetëm, mbështeta armën për një 
pemë, çantën   mbi një rrënjë dhe duke u shtri për tokën e 
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fortë, kërkoja një gjumë kompensues. Dy orë të plota kishin 
kaluar. Kur u zgjova, përkundër pritjeve të mia, nuk isha 
vetëm.  Katër shqiptarë krenarë më kishin rrethuar dhe më 
kishin marrë në shënjestër me armë në dorë dhe me cigare 
në gojë,   duke folur me qetësi të përsosur. Zotëri  më 18

thanë, është gabim, për Zotin, të vini vetëm në vendin tonë 
dhe larg nga shtëpitë, sepse mund t’ua vjedh ndokush 
pushkën, mund t’ua bëjnë ndonjë të keqe të vogël dhe kjo 
është arsyeja pse jemi këtu.  Kemi dashur t’iu marrim nën  
kujdesin tonë. Faleminderit, ua ktheva, unë nuk kam frikë 
nga asgjë në vendin tuaj, sepse unë e di se shqiptarët 
vjedhin vetëm nga hakmarrja apo reprezalja. Sa i përket 
asaj se dikush mund të më bëj ndonjë të keqe, unë e di që 
jam mysafir i pronarit të këtij vendi dhe nëse më preket një 
fije floku, pronari i kësaj toke dhe i gjithë klanit i tij do ta 
kërkojnë vrasësin dhe do t’i kërkojnë atij dhe klani të tij, 
dyzet gjaqe, për të marrë gjakun tim. Ju keni të drejtë, për 
Zotin, më thanë, le të flasim për diçka tjetër atëherë.

Ja i tillë është vjedhësi dhe vrasësi shqiptar që e 
njohim. Për një vëzhgues i cili ka qëndruar në Shqipëri dhe  
e ka mësuar gjuhën shqipe,   ka jetuar si me të pasur si me 
të varfër, si me qytetarin, si me malësorin, si me njeriun 
paqësor, me atë që është nën fushëveprimin e hakmarrjes 
apo siç thonë ata, në gjak,  për këtë vëzhgues, shqiptarët 
janë krejt tjetërkush. Pikërisht për këtë, nëse dikujt i 
kujtohet se një ditë e ka lexuar me admirim, Hesiodin, 
Homerin dhe Herodotin, në çdo hap që do ta bëj nëpër 
vendin e shqiptarëve, ai do të  mendojë se gjendet në një 
territor  (vend) të njohur.

Nëse do lexuesi të na shoqërojë në një udhëtim 
përmes këtij vendi, me Iliadën dhe Odisen në dorë,  ai do të 

 Gjithmonë kështu dhe me këto fjalë shqiptarët i drejtohen të huajit18
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bindet bashkë me ne se shqiptari i tanishëm është një 
pasardhës i drejtpërdrejtë i pellazgëve, të cilët janë 
paraardhësit tanë të kohës parahistorike. Ta lëmë fushën 
(rrafshin) që është relativisht e re, krahasuar me kohën e 
gjigantëve dhe ciklopëve, paraardhësit dhe bashkëkohësit e 
Dukalion-it, si dhe pasardhësit apo burrit prej guri dhe të 
zgjedhurit të perëndive. Të depërtojmë në këto male të 
vendosura njëra mbi tjetrën, pa renditje e pa ligje nga ana e 
Titanëve të rebeluar kundër perëndive apo nga shkujdesja e 
krijuesit. Të depërtojmë në këto lugina, t’i arrijmë 
rrafshnaltat, të mbushura me dru ku duken si të varura dhe 
shtrihen shtëpitë e këtyre malësorëve, bij të shqiponjave  
dhe shqipe vetë.

Hyjmë në shtëpinë e të pasurit, e gjerë dhe komode, 
e rrethuar nga një mur apo një mbyllje gardhi, në një 
vendndodhje të përcaktuar, në të cilën do të gjjemë bashkë; 
babën, nënën, fëmijët, dhëndurët, rejat dhe pasardhësit e 
tyre, pastaj kafshët, të lashtat, furnizimet e të gjitha llojeve 
madje edhe grumbullin e plehut në mes të oborrit, si në 
fermat e Augean-it (Augias (në gr. e vjetër -   Αὐγείας / 
Augeías) në kohët e lashta.

Shtëpia ka një kat përdhes dhe katin e parë, në të 
cilin mund të ngjitesh nëpërmes   shkallëve gjithmonë të 
vendosura jashtë ndërtesës. Në katin përdhese,   ka vetëm 
plevica, stalla, bodrume ndonjëherë, nuk ka dritare, por 
frëngji vdekjeprurëse që mundësojnë depërtimin e një tufe 
drite dhe një tyte pushke.

Në katin e parë janë dhomat, të organizuara rreth 
një salloni të madh, duke formuar një verandë (çardak) në 
të cilën hyhet përmes shkallëve të hyrjes. Pjesët (dhomat), 
dy, tri, katër apo më shumë, në varësi të numrit të çifteve, 
të cilët përbëjnë familjen, janë pak a shumë të gjera, por 
gjithmonë pa dritare dhe më shpesh pa tavan. Nga njëra 
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prej këtyre dhomave ose nga veranda, një shkallë apo trap i 
fshehtë, i mbuluar me kujdes, të çon   në bodrume dhe 
stalla, i cili t’i kujton   ndërtimet e shtëpive mbi shtylla, 
hapja (trapi) i të cilave mundësonte qasjen në vendin ku 
gjuhej  peshku që përdorej për ushqim.

Në çdo dhomë, në vend të mobileve ekziston vatra, e 
cila pothuajse gjithmonë është e vendosur në mes të murit 
përballë derës së hyrjes. Kapur në mure, në lartësinë e 
kokës, një raft i vetëm rreth e rrotull dhomës dhe një arkë e 
cila ka ardhur në shtëpi me pajën e nuses.

Në këto shtëpi, drita hyn nëpërmjet hapjeve 
(dritareve) në kulme, nëpërmes dyerve dhe   frëngjive, të 
cilat kurrë nuk mungojnë në shtëpinë shqiptare. Tymi nga 
zjarri që pothuajse gjithmonë digjet në vatër dhe të cilin e 
mbajnë ndezur gratë dhe vajzat (na kujton vestalet),  del 
nëpër çati, që shpesh është e punuar një hapje e vogël 
katrore (oxhaku), e vendosur vertikalisht dhe del deri mbi 
shtëpi. Në secilin oxhak shtëpie, që gjendet në raport me 
vatrën, është i lidhur një zinxhir (verigë), në skajin e të cilit 
 ka grepa dhe mbi zjarr është e varur tenxherja,  hyrjet tjera 
të fermave shërbejnë për ta varur mishin  e tymosur, qepët, 
hudhrat, etj. etj. Nën rafte, që folëm më herët, të ngjitur 
rreth e rrotull gjithë dhomës, vërehet një numër gozhdash 
të shtrembëruara e të rezervuar veçanërisht për armë. Në 
mes të këtyre grepave, në hapësirën e lirë të mureve, duken 
imazhe shenjtorësh, shumë të respektuar, të cilët shpesh 
me kujdes i mbulojnë apo i kthejnë mbrapsht për disa 
raste, kështu i bëjnë të dukshëm vetëm për ata banorë që 
kanë interes t’i shohin. Sa u përket rafteve, ata   janë të 
mbushur me pllaka, vazo lulesh, dhe me një fjalë, aty mund 
të ekspozohen dhe të vihet mbi to vetëm gjëra që do 
pronari. 
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 Të shikojmë dhomën e rezervuar për vizitorët, 
mysafirët dhe bashkimet familjare, e cila zakonisht është 
dhoma e shefit të familjes. Të gjithë ulen rreth zjarrit, 
burrat formojnë me të gjithë fëmijët, sidomos meshkuj, një 
gjysmë-hark, një lloj patkoi, në rendin e parë, gratë një 
rend të dytë pas të parit.   Me të hyrë, përshëndetja bëhet 
sipas rëndësisë së uljes. Burrat që bisedojnë duke   pirë 
duhan: Mir se po rîn, ose mir se po g jen burha; 
domethënë,   mirë se ju gjej burra të mirë, të vlefshëm. 
Ndërsa grave, që duke bërë thurje dëgjojnë kur flasin 
burrat: Lum dora zonja shtëpie, nuse apo gra. Nëse 
çdokush është i zënë me ndonjë punë: Puna mar, puna 
juaj shkoftë mirë. Nëse të gjithë janë në tryezë: Bânft mir 
(gegë) që korrespondon me paçi oreks të mirë, apo   ju 
bëftë mirë (gj. standarde). Nëse rrugës e takojnë një njeri i 
thonë: Ulha mar (gegë) udha e mbarë, që do të thotë, 
udhëtimi juaj qoftë i mbarë sipas dëshirave tuaja. Nëse 
takojnë një njeri duke zbrazur (shti) me armë, e ka qëlluar 
cakun apo jo: Lhum Pushk, e bekuar qoftë pushka, por 
gjithnjë kur i flasim një njeriu, duhet shtuar  Burh (burrë) i 
mirë, burrë i fortë, me vlerë, që do të thotë i aftë për 
mbrojtjen e të vetëve.

Nëse vizitori është një njeri i rangut ose i huaj, 
ndërsa ai hyn dhe përshëndet, të gjithë ngriten në këmbë, 
lirojnë rrugën në shtëpi, nga të cilët vetëm zoti i shtëpisë 
mbetet në këmbë, duke iu përgjigjur në përshëndetjen: Mir 
se ke ardh apo mir se po erdh, Zatni, urno, (gegë) d.m.th. 
mirë se erdhe apo mirë se ke ardhur zotëri (gj.sh.st.) 
  urno, urdhno apo urdhëro që më mirë i përgjigjet fjala  
italiane favorisca (d.m.th. favorizoj, jepi përparësi).

Posa të zëni vend në  të djathtë të dhomës, që  është 
vendi i nderit dhe të cilin i zoti i shtëpisë ju ka caktuar duke 
iu përgjigjur përshëndetjes suaj, secili, sipas radhës,   duke 
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filluar nga kreu i familjes do t’ju adresojë përshëndetje dhe 
do t’ju pyes, se si jeni, a jeni mirë, se a jeni mirë me 
shëndet, a jeni i lumtur, i gëzuar, etj. etj. Dhe të gjitha këto 
përshëndetje ju drejtohen duke qëndruar në këmbë para 
teje, pastaj secili ulet, natyrisht, nga toka dhe nga respekti, 
në gjunjë, ashtu që në realitet, ne fillim  ulur në thembra 
dhe vetëm më vonë, kur intimiteti është themeluar ose 
nëse i kërkoni, do të ulet rrafsh, këmbëkryq, siç thuhet në 
mënyrën turke.

Pastaj, i zoti i shtëpisë fillon të pyes për   shëndetin 
tuaj, të gruas suaj, të fëmijëve, për anëtarët e shtëpisë. 
Anëtarët e familjes nuk do t’i përsërisin përshëndetjet, 
përveç zonjës së shtëpisë, veçanërisht nëse ju jeni i afërt 
(intim). Nëse me ata që i ke gjetur bashkë, ndodhet ndonjë 
komshi apo ndonjë vizitor i huaj edhe   ai përsëri do të ju 
pyes pas zotit të shtëpisë,  për shëndetin tuaj.

Gjatë gjithë kohës sa zgjasin këto përshëndetje 
pafund, pyetje dhe përgjigje, i zoti i shtëpisë, i cili ka zënë 
vend përballë jush,  nga ana e majtë e dhomës, do ta afrojë 
xhezven e kafes në zjarr, në të cilin do të hedhin shumë dru 
sipas pozitës së lartë që mbani. Ndërsa për vizitorë të varfër 
dhe të mjerë, do ta hedhin gjithmonë të paktën një 
ngarkesë me lianë, sikur të donin  ngritjen e flakëve të reja. 

Pasi të mbarojnë përshëndetjet,  njëra nga vajzat e 
shtëpisë apo njëra nga nuset do të afrohet   me dëshirë apo 
pa dëshirën tuaj, t’i zbath këpucët dhe çorapet dhe t’i lanë 
këmbët. Ky është një zakon patriarkal i mikpritjes dhe 
duhet pranuar se kjo praktikë ju çlodh sikur me magji.

Nëse keni armë, i zoti i shtëpisë ose njëri djalë, ua 
merr dhe ua varë në grepat e raftit që folëm më herët.  

Pasi të kenë mbaruar të gjitha këto formalitete, 
kthehet gjithçka në qetësi, gradualisht njerëzit jashtë 
shtëpisë, fqinjët, largohen, vetëm nëse i ftojnë të 
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qëndrojnë. Më në fund jeni vetëm me të zotin e shtëpisë 
dhe anëtarët e familjes së tij.   Atëherë mund të filloni të 
flisni  në lidhje me qëllimin e udhëtimit tuaj. Askush nuk ka 
të drejtë të dijë nëse ju me të vërtetë doni ta fshihni 
qëllimin tuaj.

Në shtëpinë e të varfrit është absolutisht e njëjta gjë, 
vetëm mjediset janë të ndryshme dhe kureshtja është më e 
madhe. Ju vëzhgojnë nga këmbët deri te koka, veçanërisht 
gratë.  Jeta e tyre është aq e njëllojshme, kështu që ato janë 
të izoluara, fatkeqet e mjera, saqë  me kënaqësi të madhe 
do të dëshironin ta inspektojnë gjithë udhëtimin tuaj që 
nga nisja ose edhe personalitetin tuaj, saqë do të mund të 
linin disa efekte të pakëndshme në kujtesë. Unë kam qenë 
në disa vende në male shumë të izoluara, ku më shikonin si 
një kafshë të egër, me sy e gojë hapur. Përndryshe, njëherë 
më ka ndodhur që gratë dhe fëmijët u shpërndanë dhe 
shkuan për t’i kërkuar burrat.

Te të varfrit ju vendosin në katin e parë (përdhesë). 
Shumë shpesh, gjysma e Ksolha, (kasollës) do të jetë 
strehimi yt, bashkë me të gjithë anëtarët  e familjes, burra, 
gra, vajza dhe fëmijë dhe gjysma tjetër në stallën e 
kafshëve. Kështu,   një pengesë e thjeshtë ju ndan nga lopa, 
delet, dhitë, derrat, etj. Megjithatë, mikpritja është aq 
miqësore, sa shumë shpejt do të harroni situatën e vështirë 
në të cilën gjendeni, duke gjetur një zbavitje në detajet 
intime të brendshme të kësaj shtëpie, e cila nuk do të 
ndryshojë për ju asnjë nga veçoritë e karakterit të saj intim. 
Përkundrazi, ju do të ndiheni   ngushtë sepse vetëm për një 
të dhjetën e sekondës, ndodh ajo që s’e prisni, ashtu që 
sytë e gjithë të pranishmëve do të shkëputen nga ju.

Kureshtja në male është e madhe, nëse te i pasuri ajo 
është më e pak e shprehur, deri në një shkallë të caktuar, 
kjo ndjenjë shumë natyrshëm, nuk është e njëjtë te të 
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varfrit. Kështu që i gjithë vendi do të merr vesh se jeni aty 
dhe pasi supozohet se jeni aty për diçka, fatkeqi te i cili keni 
ndaluar, do të jetë i rrethuar nga kureshtarët. Pasi nuk 
mund ta përzë askënd, ai e di se do t’i duhet ta ushqejë një 
grup, derisa enën në zjarr e ka   llogaritur vetëm për 
familjen e vet. Kështu, si djathi, pulat, qumështi i thartuar 
dhe buka shpesh nuk llogariten, madje edhe një dele do të 
jetë i detyruar ta shtojë në meny, pa e pasur në plan sepse 
është një fyerje për shefin e familjes   nëse mikpritja e tij 
nuk është në nivel.  Por ai e di se ju jeni i njoftuar  se grave 
dhe fëmijëve, si vizitor që jeni, duhet t’u lini një peshqesh 
në fund të   vizitës.   Kështu pra, nëse vendosni të bëni 
shpesh vizita në këto male (te malësorët), më së miri është 
që të pajiseni me mijëra gjëra të vogla   që mund t’i 
argëtojnë (kënaqin)   dhe të përmbushin (shtojnë) bukurinë 
e këtyre fshatareve bujare, të cilat, si të gjitha bijat e Evës 
apo edhe më mirë të  Pyrrhas,  janë goxha kokete dhe kanë 
dëshirë të zbukurohen.

Por kur bie nata, siç thonë vendasit, bashkë me të 
edhe të gjithë skrupujt dhe tërë turpi: rezymeja e 
ndërlikuar nga rakia e  rrushit e ringjallë bisedën dhe krijon 
më shumë intimitet mes teje   dhe këtyre malësorëve të 
ashpër. Edhe pse pihet me orë të tëra, prapë pihet, mu 
sikur të ishim ende në kohët e lashta të legjendave. Njeriu 
që nuk e ka nxjerrë gjakun e ndonjë anëtari të familjes, nuk 
pi me të tjerët.   Vendi i tij është jashtë rrethit i formuar  në 
shtëpi rreth vatrës  dhe para tij një gotë e derdhur (zbrazët) 
me raki, në të cilën për tallje do t’ia    hedhin dy pika të 
kësaj pije, që është tregues se ky njeri, për atë që nuk e di, 
nuk është burrë apo është burrë i lig. Askush nuk i shpëton 
këtij zakoni të tmerrshëm dhe poshtërues, i cili për fat të 
keq, mban gjallë borxhin e gjakut (ose gjakmarrjen).
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Në fund, shtohet (shërbehet) darka. Natyrisht, hahet 
me gishta. Piruni është një luks, s’ka për të asnjë fjalë në 
gjuhën shqipe (pirun, ka hy në përdorim më vonë v.j.). 
Luga është   nga druri por secili ka thikën e tij në rrip, në 
brez, e cila është diçka e rrallë në tryezë, ndërsa buka 
duhet thyer e mishi duhet të shqyhet. Duke ngrënë, pasi 
ushqimi është në një pjatë të përbashkët ku ngjyhet 
kafshata, kemi të drejtë për t’u shërbyer vetëm me dorën e 
djathtë, e majta konsiderohet e papastër. Hahet shumë 
shpejt dhe pihet prapë, sikur të lashtit, në një vazo të 
madhe të përbashkët, që  zë një litër e gjysmë apo më 
shumë, e cila në të shumtën e rasteve e ka formën e 
amorfes, me një vegë në një anë dhe në anën tjetër një gojë 
të veçantë të përshtatur. Askush nuk mund të qëndrojë në 
tryezë pas jush dhe të gjithë e presin sinjalin e juaj për t’u 
ngritur.

Dhe gjithë kjo festë është e ndriçuar nga pisha 
tradicionale, pishë rrëshinore, të cilën e ndez shtëpiaku 
apo gratë,  të cilat kurrë nuk ulen   me ju në tryezë. Dikur, 
kjo është vendosur në një mbështetje të veçantë të quajtur 
pishtar, d.m.th. mbajtës i pishës rrëshinore. Në shtëpitë e 
pasura, të cilat janë të vendosura në afërsi të qendrave të 
mëdha, tash   bëhet me djegie të naftës (është fjala për vitet 
1890-ta, v.j.)

Pas darke, mbrëmja nuk vazhdon më. Secili tërhiqet 
dhe vetëm gratë mbesin për t’iu shtruar burrave. Për 
dallim, ju lënë   vetëm në dhomën e nderit, nëse ka një të 
tillë. Nderi më i lartë që mund t’iu bëhet është nëse e 
mbajnë  zjarrin ndezur në vatër gjatë tërë natës. Zakonisht, 
është një vajzë e shtëpisë që do të kujdeset gjatë kohës që 
ju flini.   Ajo do të kujdeset për ju si për një bebe duke 
filluar   me vendosjen e skajeve të   batanijes dhe sa herë që 
ju të zbuloheni, ajo do të ju mbuloj përsëri me batanije, me 
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një delikatesë që kurrë nuk do të besonit se do ta gjeni te 
një grua që bën punët e shtëpisë, e cila kujdeset për 
kafshët, shkon në fushë,  me një fjalë, e ka barrën e punëve 
të vështira dhe më të rënda.

E tillë është jeta në një shtëpi të malisors apo 
malësorëve. Për të hyrë në të gjitha veçantitë interesante të 
jetës   së këtyre natyrave të ashpra, do të na duhej të 
shkruajmë vëllime të tëra, por do të dalim jashtë kuadrit që 
ia kemi fiksuar veti. 

Kreu i familjes, e kemi thënë tashmë është babai, 
shqiptarët e quajnë bab, tat, apo at. Nëse gjyshi është i 
gjallë, por jo shumë i vjetër, që do të thotë jo i paaftë, 
atëherë ai është kreu i familjes dhe quhet babgysh 
(babguch) babagjysh (gj.sh.st. v.j.)   që do të thotë gjysmë 
baba. Kur gjyshi vdes, kur flitet për të quhet thjesht gysh, 
kuptimi i të cilit është paraardhësi i drejtpërdrejtë. Duke 
vënë fjalën në shumës, gysha, ky emërtim i përket disa 
brezave, pra këta janë pastaj paraardhësit. Pasi të kalojë 
një limit, më nuk konvenon për të përshkruar fjalën 
paraardhësit, me fjalën gysha, por fjala t'mocmé 
(t’moçmit), të moçmit në kohët e t’parvé, (e të parëve) e më 
të vjetërve.

Gjuhëtarët e autorizuar kanë gjetur se në gjuhën 
ariake (ariane), nuk ka asnjë fjalë të veçantë për gjyshin, siç 
e kemi parë te shqiptarët se i kanë disa, një kryesor është 
gysh (gjysh). Ndërsa, skithianët - Scythians (sɪθi.ən apo 
ˈsɪði.ən; në greqisht Σκύθης, Σκύθοι) të cilët janë arianë të 
pakontestuar, kanë huazuar nga pellazgët fjalën për 
gjyshin, pasi sipas Herodotit, ky populli e kishte quajtur 
Jupiter-in   paraardhës të vetin, me fjalën; Papaïus, ndërsa 
kjo fjalë te shqiptarët ka kuptimin - babgysh.

Njihet gjithashtu një ndryshim në të shënuarit e 
emrit të Babait dhe të Nënës, që do të thotë, e atyre që 
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përfaqësojnë familjen, krijimin e individit. Pasardhësit e 
arianëve, thuhet, bazuar në rrënjë organike ; pâ, që do të 
thotë të mbroj, mbështes, e kanë bërë fjalën pâtar, 
mbrojtës, baba. Në mënyrë të ngjashme, bazuar në rrënjë, 
mâ,   mbroj (me mbrojt) e kanë bërë fjalën mâtar, që do të 
thotë nënë.

Që, pâ, nga parimi, jep idenë plotësisht të 
përcaktuar; me mbrojt,  familjen, e cila nga principi   do të 
duhej të kishte qenë tashmë e formuar, çka është e 
pabesueshme. Që, mâ, të ketë mundur, nga parimi, të 
definojë lindjen, do të kishte qenë e nevojshme që primati 
të ketë pasur njohje riprodhimin (ri-lindjen), e kjo gjë është 
ende e papranueshme.

Ne nuk jemi nga ata që pranojnë se familja ka 
ekzistuar në parim.  Përkundrazi, ne besojmë se kjo familje 
është themeluar vetëm kur njeriu e ka njohur nevojën për 
strehim dhe për t’u bashkuar me farën e vet, për të 
ndihmuar njëri-tjetrin dhe për të mbrojtur veten e tyre. 
Por, para kësaj, burri sikur gruaja   jetonin si bruto në pyll 
dhe ky ishte pellazgu, e që Pelagus në gjuhën shqipe do të 
thotë njeri i   malit e i   pyllit. Njeri ishte një mashkull dhe 
gruaja ishte një femër dhe si kafshët, mashkulli iu afrua një 
femre, pa u shqetësuar nga ajo apo nga qeniet që ajo kishte 
lindur. Ku ishte pra familja që rrënja   pâ të mund të ketë 
idenë e mbrojtjes dhe të mbështetjes? Ku ishte pra familja 
që rrënja mâ mund të kishte pasur një rrënjë që të jep 
idenë e riprodhimit (ri-lindjes)? Përveç kësaj nëse këto 
rrënjë do të kishin një kuptim të plotë, të përcaktuar me 
veten e tyre, pse ishte menduar më vonë për t’i plotësuar 
prapashtesën tar për të përcaktuar mbrojtësin dhe 
riprodhuesen?

Të pranojmë për një çast se për gjuhën origjinale, 
monosilabike ariane, rrënjët pâ dhe mâ kishin kuptimin 
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me mbrojt dhe me riprodhua (ri-lindje). Supozojmë se 
sanskritja, duke marrë kuptimin e përgjithshëm të këtyre 
rrënjëve, ka përcaktuar me ndihmën e prapashtesës tar, 
babë dhe nënë, që do të thotë mbrojtës dhe riprodhim. Pse 
gjuhët indo-evropiane nuk i kanë ruajtur, me kuptimin e 
tyre të plotë, këto dy të njëjtat rrënjë origjinale në të gjitha 
fjalët që lidhen me këto dy akte të mëdha? Pse në gjuhën 
shqipe, e cila duhet të jetë sipas shkencës,   një ideomë 
indo-evropiane, këto dy rrënjë të njëjta origjinale, kanë një 
kuptim krejtësisht të ndryshëm në krahasim që e kanë   në 
sanskritishte dhe në  gjuhën ariane?

Arsyeja për ne është e thjeshtë: gjuha shqipe në 
vetvete është origjinale, kjo do të provohet një ditë, se ajo 
është gjuha pak a shumë e transformuar   e pellazgëve, që 
është gjuha amtare e gjuhës greke dhe latine.

Rrënjët pâ dhe mâ, në gjuhën e shqiptarëve,     kanë 
një kuptim të plotë dhe nuk kanë nevojë për parashtesë 
apo prapashtesë për të definuar idenë që ato shprehin. Kur 
hyjnë në një fjalë për të formuar një rrokje, ato nuk e 
humbin kurrë kuptimin e tyre origjinal. Por, siç thamë më 
herët, ato shprehin çdo gjë tjetër përveç idesë së mbrojtjes 
dhe riprodhimit (rilindjes). 
 Apo të shohim më mirë.

Pâ, e pa definuar nga vetvetja, por duke shprehur 
ide të përgjithshme, është definuar si të gjitha rrënjët 
verbale, me pjesëzën; me, si parashtesë,   si dhe pâ, që   do 
të thotë me pâ (gegë). Në mënyrë të ngjashme mâ, që 
shpreh ide të përgjithshme të ushqimit, të konservimit, të 
trashjes, bëhet e përcaktuar në shprehjen me mait ( me 
majtë). 
 Si atribut i njeriut, që do të thotë i mashkullit, aftësia 
për të parë është e mesme, sepse mashkulli, kafsha, në 
çështjen e afrimit të femrës, nuk mund të udhëhiqet me 
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sytë e vet por nga instinkti, domethënë përceptimi i 
pandikuar nga shpirti, ose në qoftë se duam nga lëngu i tij 
jetik. Sa i përket rrënjës mâ,  mund të supozojmë se gruaja, 
por vetëm ajo, mund të ketë menduar se duhet të mbajë 
dhe ushqejë frytin e barkut të saj. Në mënyrë racionale, 
sikur   burri që nuk ka mundur të mendojë kurrë se në 
parim, kjo ishte detyrë e gruas,   madje ai s’ka mundur t’i 
jap një emër kësaj detyre. Gjithashtu, emri i nënës a nuk 
përmban në parim rrënjën mâ. Do të shohim kur ka 
mundur të adoptohet kjo rrënjë.

Këto dy rrënjë pra nuk na tregojnë përshtypjet e 
para të njeriut - mashkull e të gruas – femër, para aktit të 
rikrijuesit, para arsyes së familjes. 

Në shqip, në dialektin gegë , babai thirret bab dhe 
nëna nân. Bab rrjedh nga folja me bâ   (gegë) që do të thotë 
bëj (me ba) ekzekutoj, prodhoj, ndërtoj dhe madje krijoj 
pasi thuhet: ka ban dial, ka bërë një djalë. Bab, pra është 
ai që e bën anën aktive. Nga bâ është krijuar bâr 
(ngarkesë) dhe folja me bar, me barrë (gegë). 

Lopa shtatzënë quhet bartz (bars) dhe një grua 
shtatzënë gjithashtu ende quhet; nji grûe me bar (barrë), 
d.m.th. një grua me ngarkesë, një bartëse. Por kjo grua, kjo 
femër, çfarë bartë? Barrën që mashkulli e ka bërë, bab 
krijuesi, pjesa (ana) aktive. Atëherë, nga kjo del, se të folurit 
(gjuha) e artikuluar është zbuluar, njeriu nuk ishte kurrsesi 
në fillim babai, por ai i cili e kishte bërë barrën që e barte 
gruaja, nëna, bartësja apo ana (pjesa) pasive, njeriu duke 
qenë ana (pjesa) aktive. Duke pasur parasysh këtë që thamë 
më sipër, nuk do të jetë asgjë e pabesueshme të mendojmë 
se njeriu duke e trajtuar gruan si femër, duhet ta ketë 
thirrë, në agimin e kohërave të lashta,  bartz, sikur që e 
thërret sot lopën. Përndryshe, çdo bartëse (shtatzënë) e 
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ngarkuar me çfarëdo   barre   (njeriu - burri është i prirë, 
pasi s’e ka bartur kurrë) ta quaj bartz.

Përkundër asaj që thamë, ne nuk mendojmë se ky 
ishte emri i parë që iu dha gruas nga njeriu. Para se ta 
realizojë se gruaja ishte me barrë ai e kishte parë duke 
lindur.   Ky akt ia ka tërhequr vëmendjen, jo vetëm për 
gruan, por gjithashtu edhe për kafshët si për lopë, delen 
dhinë, kudrën, etj. etj. 

Dhe meqë ky akt ishte një karakteristikë e femrave, 
në përgjithësi, d.m.th. e qenieve të cilave dukej se u 
mungonte diçka që ai e posedonte, ai ka mundur t’i kuptojë 
të gjitha në një karakteristikë të veçantë. Në fakt, historia 
na tregon se gruaja e Dukalion-it quhej Pyrrha. Ky është 
emri i vërtetë i gruas së pellazgut, ose njeriut të maleve 
dhe  pyjeve. Pyrrha është mami (ajo që lind), e cila, si lopa, 
si delja, si kudra, e vënë poshtë, ose në   përkthimin fjalë 
për fjalë, organi seksual i femrës që e hedh fetusin, pasi 
Pyrrha rrjedh nga fjala pidh, organ seksual i femrës dhe 
hielh, gjegjësisht hedh. Ne nuk mund ta mohojmë se njeriu 
primitiv mund të ketë konstatuar për gruan, përpara çdo 
funksioni tjetër goditës, atë të lindjes ose më mirë të themi 
të hedhjes (qitjes) së fetusit jashtë, kështu që gruaja ishte 
mami Pyrrha, nëna e llojit njerëzor, ose më mirë me thënë 
të  species njerëzore  aktuale (të sotme)  në vend dhe racës 
pellazge. 

Herodoti  e konfirmon në çdo pikë, hipotezën tonë 19

mbi situatën përkatëse të burrit dhe të gruas, jo vetëm në 
kohët parahistorike, por edhe në kohën historike te 
barbarët. "Mithridat, bariu i Astiage, thotë ai, "e kishte 
martuar të dashurën e vet të skllavërisë, e cila "   quhej, në 
gjuhën greke Cyna, dhe në gjuhën e medesëve, Spacca, 

 Clio I, 110.19
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emra që i referohen kudrës”. Gruaja, pra Mithridat ishte një 
kudër, domethënë një femër. Dhe kjo ide është ende aq 
këmbëngulëse në edukatën e shqiptarit, saqë kur inatoset 
kundër një gruaje, fyerje e parë që ia hedh në fytyrë, është 
fjala shak, e që do të thotë kudër. Aq më tepër, një grua që 
lind shpesh, konsiderohet gjithashtu si një kudër, është 
sikur prostitutë, është bushtër, pas së cilës të vrapojnë si 
qentë, një trupë dashnorësh.

Pra, nëna nga ajo që u tha më sipër, si një nënë, nuk 
kishte ndonjë vend rangimi në shoqërinë primitive deri 
shumë vonë, si personi i dytë në familje, edhe pse ajo 
kishte qenë thelbi i vërtetë i saj. Pra, familja duhet të jetë 
formuar,  vetëm atëherë kur fëmijët filluan të shohin veten 
si vëllezër dhe motra, sepse  ata nuk e njihnin babën e tyre, 
ata nuk kishin ide dhe nuk ndjeheshin si vëllezër dhe 
motra. Ata nuk e kishin idenë se cili ishte babai i tyre dhe e 
konsideronin si vëllain e madh dhe e thërrisnin Ap. Këta 
fëmijë rriteshin dhe nëna e tyre ishte  pak e interesuar të 
mendojë gjatë, kohë për t’i ushqyer, i braktiste dhe i linte të 
gjinden vetë dhe t’i plotësojnë nevojat e veta dhe as ata nuk 
mendonin gjatë në gruan që i kishte lindur. Por, erdhi një 
kohë kur njeriu ndoshta kërkoi strehim në shpella dhe u bë 
njeri i malit, njeri shpelle, ku fëmijët dilnin në mëngjes për 
të siguruar ekzistencën e tyre dhe babai dhe nëna u 
thoshin; eini prap te na, kthehuni prapë te ne .   Këta 20

fëmijë, që natyrshëm, ishin të lidhur më shumë për nënën 
sesa për babën,   pasi ajo i kishte ushqyer, që u kishte 
dhënë   mam e tyre, këta fëmijë që në na finale të fjalisë së 
sipërme, shihnin diçka që i përkiste nënës së tyre, e cila 
prej atëherë është quajtur nan. Gjithashtu edhe ushqyesja 

 Ky zakon ekziston ende sot në Shqipëri; gratë çdo mëngjes e përcjellin burrin (banën) 20

apo fëmijët, që shkojnë në punë apo në shkollë, deri te dera e oborrit dhe u dëshirojnë 
udhë të mbarë dhe kthim të shpejtë. 
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(mbajtësja), e ruajti emrin e saj pasi quhej  mamizh, nga 
mam, ushqim që kërkohet nga fëmija, është prapashtesë e 
konspektit mizh.

Pra, nëna, në fillim mami, pastaj ushqyese dhe  nënë 
që përfaqëson shtëpinë, ishte gjithçka  në agimin e para-
historisë. Baba u bë shumë më vonë kreu i familjes, i asaj 
shtëpie të cilën  nëna mundi dhe e krijoi vetëm.

Ky shef konsiderohej sipër të gjithë anëtarëve   tjerë 
të familjes, por i vendosur edhe  për ta mbrojtur atë edhe të 
rrezikojë jetën e tij. Nëna është parë shpesh si një motër e 
madhe, moter (shqiptohet sikur e të mos ekzistojë). Dhe ky 
emër ka mbetur që të caktojë sot motrat, nëna dhe vajza 
(nanë e bijë) kur flasin mes tyre, sidomos kur vajza bëhet  e 
madhe dhe ka zë konsultativ në familje, shpesh ia japin 
njëra-tjetrës atë emër. Babai shpesh e thërret gruan me 
emrin e motrës. A nuk thuhet se kjo është reminishenca e 
kohës së lashtë kur është lejuar martesa ndërmjet 
vëllezërve dhe të motrave, zakon i përkushtuar nga 
bashkimi i Jupiterit me  Junon, motrën  e vet?

Detyrimisht, me një zot shtëpie  në familje, qeverisja 
e tij duhej të ketë qenë despotike, siç është, përndryshe, 
edhe sot. Të gjitha pronat e familjes i përkasin këtij: kopetë, 
fushat, kullotat, të lashtat, të korrurat, etj, etj.   Megjithatë, 
duhet përjashtohet pasuria e fituar drejtpërdrejt nga 
anëtarët, sidomos meshkujt e familjes, si armët, veshjet, etj. 
etj.

Fshatrat e para janë formuar nga anëtarët meshkuj të 
familjes, të cilët nuk mund të gjenin strehim, me të gjithë 
fëmijët e tyre nën të njëjtën çati, ose më mirë në të njëjtën 
shpellë. Këta anëtarë duhet të kenë qenë të detyruar të 
kërkojnë përreth shpellës së atit të tyre dhe liderit, një 
tjetër shpellë, duke formuar kështu dy, tre, katër ose më 
shumë shtëpi. Edhe sot, në pikat më të harruara, më të 
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egra, të maleve shqiptare, ju do të hasni në të 
ashtuquajturat fshatra, të përbëra nga tetë apo dhjetë 
shtëpi larg nga njëra-tjetrës, nganjëherë disa kilometra, dhe 
banorët e tyre janë gjithmonë në lidhje parentale.

Nëpërmjet aleancave, shumë prej këtyre qendrave 
janë plotësuar dhe i kanë   formuar klanet, bashkimi i të 
cilëve e ka formuar fisin. Dhe e gjithë kjo me një vetëdije të 
tillë reflektuese të fatkeqësisë së joaleancave të barabarta 
dhe të vlerës së gjakut dhe racës, që të parët e shtëpive 
atërore, para se të angazhohen për të kontraktuar lidhje të 
reja, kërkojnë me vëmendje të pabesueshme në detaje, 
origjinën e aleatëve të rinj që paraqitën. Pra tani, pas 
gjetjeve që do t’u bënte nderin shumë popujve më shumë 
të civilizuar sesa të popullit shqiptar, na del se fisi trim e me 
vlerë i Myrdithes (mirditorëve), është i njëjti gjak i fisit 
Shoshé dhe Shala, prandaj ndërmjet këtyre dy fiseve 
martesa është e ndaluar   dhe kjo bëhet me një mbrojtje të 
një fetarie të pabesueshme.

Klanet pra i formuan fiset dhe fiset të bashkuar, 
formuan racën që  është ajo e pellazgëve, të përfaqësuar sot 
nga shqiptarët, apo Shkyptars. Për shqiptarin, raca quhet  
fis. Klanin,   ky e   quan gjak, gjaku i fshatit, i familjes, i 
shtëpisë, quhet edhe rôdi. Këto emërtime të ndryshme janë 
larg nga të qenit të përcaktuara mirë dhe shpesh janë 
përdorë për njëri-tjetrin, aq sa emrat e familjes janë shpesh 
të një fshati apo fisi, apo edhe një mali.

Fshati ka këshillin e vet të pleqve, që do të thotë 
njerëz të shtruar dhe me përvojë, ai quhet  këshilli i Plékvé 
(pleqve).   Klani ka këshillin e të parëve, që do të thotë, më 
të moshuarve (të urtëve); ai quhet Këshilli i t’parve.  
Këshilli i fisit e ka këshillin e krerëve, që do të thotë, 
udhëheqësit e të gjitha klaneve që quhet këshilli i Kréna, 
që kryeson Urdhnush-i një komandant i njohur zakonisht 
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Bairaktar – në gjuhë turke, ndërsa shqip Flamurtar-bartës. 
Ky nuk mund të bëjë asgjë nga vetja, për të vepruar, ai 
duhet të bien dakord me Krena. Para pushtimit të 
Shqipërisë nga osmanlinjtë, Urdhnush-i përfaqësohej nga 
princi i quajtur Duk (Douk). I fundit që mbante atë emër 
ishte Dukagjin i famshëm, Princi i Mirditës, i cili shkroi 
ligjet shumë të famshme të gjakut (vendetta). Gjithashtu, 
mirditorët edhe sot, a nuk e quajnë familja e Duk-es, prej të 
c i l i t , shtëpia princore D oda është pasardhës i 
drejtpërdrejtë.

Fisi i   mirditorëve është më trimi, më i denduri, më 
solidi dhe më pellazgu prej të gjitha fiseve të shqiptarëve të 
veriut, si në karakteristikat fizike, ashtu edhe  nga zakonet e 
tyre. Të dy fiset Shoshé dhe Shala, të cilat janë të njëjtit 
gjak, janë të ngjashme në të gjitha aspektet me mirditorët, 
përveç madhësisë dhe supeve që janë më të zhvilluara. 
Fiset Témal, Shkrel, Kastrat, Kelment dhe Hott, janë 
gjithashtu fise të guximshme, shumë shtatlartë, gjigandët e 
shekullit, por edhe me karakter të rëndë.   Mund të themi 
që janë më shumë  të kujdesshëm në mendime, sesa 
mirditorët, zakonisht të shkurtër, të imtë dhe më të hollë,  
por plot me nerva,   të gjallë si   pudra, të lehtë si gazelat, të 
fuqishëm e inteligjentë, dhe relativisht mirë të kuptueshëm  
në edukimin e tyre.

Në përgjithësi, të gjithë këta malësorë janë krenarë, 
të guximshëm, barinj dhe bujq të ndarë ende nga çështjet e 
gjakut, por gjithmonë të bashkuar kur është fjala për një 
çështje që ndikon në racën e shqiptarëve. Ata janë fëmijët e 
vërtetë të maleve, bijtë e vërtetë të shqiponjave që e kanë 
sikur ato folenë në Shkrépa, shkëmbinj të   pjerrët, që 
shkreptijnë si vetëtima, apo si shqiponja, në majat e larta, 
që djegin shtëpitë dhe të lashtat,   që grabisin (rrëmbejnë), 
ndonjëherë edhe   bagëtinë dhe gratë e armiqve të tyre.   I 
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vrasin nëse rezistojnë, tani me armë zjarri sikur dikur  me 
heshtat (shtizë) e tyre të pamëshirshme (copë shtize nga 
ashti ) pinjiul fleksibël (shtizë) dhe Xgjèt  e tyre (shigjetat 21 22

e tyre), të shpejta si fluturimi   i gjeraqinës, të cilat madje i 
hedhin edhe kundër qiellit,  si sfidë.

Në hakmarrjen e tij, shqiptari është kalorsiak, por ky 
tipar ka  humbur karakterin e vërtetë që nga futja në vend e 
armëve të zjarrit. Megjithatë, ne kemi parë shqiptarë, sesi 
ia ka hedhur kundërshtarit,  të paarmatosur, një pistoletë të 
mbushur, duke i thënë: " Mbroje veten". Ne kemi parë dy 
armiq në të njëjtën tryezë duke darkuar bashkë, duke 
ruajtur në bisedë gjakftohtësinë e patrazuar  dhe pastaj të 
dalin jashtë për të ecur në varg të ngushtë pa u stepur. 
Megjithatë, duhet të kuptojnë këta të mjerë, se kur 
udhëheqësit e tyre të dikurshëm dekretonin ligjin e 
hakmarrjes, ata në duar nuk kishin gjë tjetër veç thikës, e 
cila e kishte zëvendësuar harkun dhe shtizën, dhe se i njëjti 
ligj nuk është më i zbatueshëm pa ndryshime, sot  kur edhe 
një fëmijë mund, me një martinë apo një revolver, të arrijë 
liderin më të guximshëm të malit. Ja argumenti që kleri, i 
cili ka një ndikim të fuqishëm mbi këto natyra të përafërta, 
duhet të zbatojë për t’iu dhënë një fund këtyre masakrave 
reale, kundër të cilave nuk mund të bëjë kurrë asgjë, as 
autoriteti më i fuqishëm. Pra, këta burra duhet bindur, pa u 
munduar t’iu merret një zakon që për ta është më i shenjt 
se religjioni (feja).   Për mijëra shekuj, shqiptari nuk ka 
harruar se ai është pellazg dhe ju doni brenda natës ta bëni 
të harrojë një borxh të gjakut (gjakmarrjes)? Kjo është e 
pamundur.

 Do të vërejmë se shqiptarët duhet ta kenë ruajtur në kujtesë kohën kur i përdornin 21

eshtrat e kafshëve si armë mbrojtëse, pasi fjala hesht (shtizë) është derivat (rrjedhë) i 
fjalës asht që do të thotë kockë.

 Shqiptohet Jgèt (zhgjèt) d.m.th. shigjetë.22
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Kur është fjala për gratë, fëmijët, sidomos vajzat, 
është diçka krejtësisht tjetër. Mos t’ju shkoj mëndja, 
megjithatë, se këto të paprivilegjuara nuk kanë gjak 
shqiptar në venat e tyre. I kemi parë të armatosura   duke u 
përpjekur për të larë (apo marrë) gjakun e derdhur, më me 
shumë zell sesa meshkujt, por vetëm kur nuk kanë më 
mbrojtës, pasi ata të gjithë ia kanë  paguar fisit gjakun.

Në brendësi të saj, gruaja është vetë aktiviteti. Ajo i 
kryen të gjitha punët e shtëpisë, e veshë bashkëshortin dhe 
fëmijët, trajton kafshët dhe korr. Kjo është Zoja (Zoya) 
Shpis perëndesha, e zonja e shtëpisë, si njeriu (mashkulli 
apo burri) ,   Zoti shpis (zoti shtëpisë), zoti, kreu i familjes, 
ajo nuk pushon deri kur vjen koha për të bërë Korzha, 
korrjen, sepse atëherë ajo shkon me shoqet e saj, për ta 
korrur grurin dhe për t’i harruar problemet e familjes. Kur 
lëviz, ajo shkon në treg për të shitur produktet e bagëtisë, 
të shpezëve ose të industrisë, ajo ngarkon kalin, kapistrën  
në rrip, ngarkohet edhe   vetë, shpesh fëmijën e saj më të 
vogël në djep dhe me marshim të lehtë e të palodhshëm 
duke tjerrë në furkë ose duke thurur. Edhe në qoftë se ajo 
del nga shtëpia, vetëm sa për të marrë në burim apo për të 
mbushur shtambën  apo fuçinë, që e vë në shpinë, duart e 
saj janë vazhdimisht  të zëna me diçka. 

A nuk është ky karakteri dallues i gruas peoniene 
(Péonienne), e cila   me shtambë në kokë, kalin e 
bashkangjitur në krah, do të shkojë për ujë në burim, i jep 
kalit ujë, dhe në të kthyer rrotullon boshtin. Paeonianët,  
dihet, kishin emigruar nga Troja dhe këta ishin pellazgët e 
fundit. Nëse këto ishin praktika që këta njerëz, të themi 
aziatikë, i bartnin nga paraardhësit e tyre, si është e 
mundur që Dari (Darius), i urdhëroi togerit të vet 
Megabazusit, t’i përzë paeonianët dhe t’i sjellë në Azi, që 
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gratë e persëve   të marrin shembull nga gratë peanionase, 
për t'u bërë të vyeshme, sikur këto të fundit.

Kjo është gruaja shqiptare, jo vetëm grua nevojtare, 
por gruaja më e pasur.

Fëmijët e saj meshkuj, ajo i humb shumë herët dhe 
babai kujdeset për ta dhe i mëson   që nga mosha më e 
hershme  përdorimin e armëve. Megjithatë, nuk i kursen, 
por përkundrazi i trajton shumë ashpër, por rrallë apo 
ndoshta kurrë, ata nuk do të rebelohen kundër kërkesave 
dhe abuzimit të babait, për të cilin, ata kanë nderim të 
lartë.

Sa për vajzat, ato janë deri në ditën e tyre të dasmës 
nën tutelën e nënës dhe punojnë edhe më shumë se gratë e 
martuara. Nëse vdes nëna, atëherë është gruaja e djalit të 
madh të shtëpisë që e merr komandën, por ajo duhet të 
jetë e kujdesshme, përndryshe asaj vazhdimisht i tregohet 
vendi saj nga bijat e shtëpisë. Përndryshe, jeta e një 
familjeje, në një shtëpi malësori është aq uniforme saqë 
secili e di se çfarë duhet të bëj dhe kurrë nuk pret që zonja 
e shtëpisë t’i japë urdhrat për të ekzekutuar punën që i 
takon.

Dasmat janë karakteristike dhe varen kryesisht nga 
shqiptimi i pëlqimit apo mohimit së babait. Beqari e kërkon 
një grua. Pothuajse, gjithmonë të rinjtë pajtohen, para se të 
bëhet kërkesa. Burri i ardhshëm së pari hulumton terrenin 
përmes të afërmve   apo miqve. Kur është i sigurt se vajza 
nuk do të refuzojë, sepse kjo do të jetë një vepër e rëndë që 
mund të degjenerojë në çështje të gjakut, i riu bën një 
kërkesë babait të vajzës dhe merren vesh për çmimin e 
blerjes, sepse vajza blihet sot me të holla, ndërsa dikur me 
një numër të bagëtisë (jemi ende në shekullin e 18, v.j). Në 
disa pjesë të Shqipërisë, nuk e blejnë vajzën, por i blihet 
veshja e nuses që ende praktikohet sot e gjithë ditën. Kur 
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janë dhënë para, kanë shërbyer   për të paguar një pjesë të 
kostos së dasmës, të cilat janë të rëndësishme në lidhje me 
situatën ekonomike të malësorëve.

Kur marrëveshja bëhet në mes babait të vajzës, 
mendimi i së cilës kurrë nuk përfillet,  burrit të ardhshëm, 
vajza duhet t'i bindet. Refuzimi i saj do t’i armiqësojë dy 
familjet dhe g jaku do të rrjedhë në mënyrë të 
domosdoshme. Megjithatë, në qoftë se vajza motivon 
(arsyeton) refuzimin e saj, duke thënë se ajo heq dorë nga 
martesa përjetë dhe angazhohet duke u   betuar që të 
mbetet e pamartuar, atëherë kërkuesi nuk do të 
këmbëngulë më dhe vajza merr një pjesë të kostumeve të 
burrit, një emër mashkullor, dhe këtu përfundon gjithçka. 
Këto vajza, të betuara për beqari, janë udhërrëfyeset më të 
mira dhe më të sigurta që mund të gjinden në Shqipëri. Ato 
janë në të njëjtën kohë edhe udhërrëfyeset më të 
këndshme, pasi shumë rrallë janë të përfshira në çështjet e 
gjakut dhe janë të shmangura për shkak të natyrës së tyre 
femërore. Të vetëdijshme për këtë natyrë si dhe të beqarisë 
me të cilat janë të lidhura, në mënyrë të pashmangshme, 
sipas shijes, këta burra - vajza gjithmonë kanë diçka për t’u 
treguar gjatë rrugës dhe e dinë se me një revoltë të të gjitha 
femrave, mund të tallen me njërin, të bëjnë shaka me 
tjetrin, thënë me një fjalë,  ndryshe nga  gruaja, ndryshe 
nga vajza, ndryshe nga burri. Kuptohet  se sa  kjo e papritur 
mund t’iu ofrojë lehtësira në udhëtim.

Nëse të gjithë janë dakord, që do të thotë, babai, bija 
dhe natyrisht  burri, martesa realizohet. Kjo martesë është 
një ngjarje, bëhen përgatitje paraprakisht për muaj të tërë 
dhe këndohet për një javë para dasmës. Kjo dasmë 
 simulon një kidnapim dhe pikërisht kjo është fshehtësia e 
madhe antike (lashtë), ku i bëhet një nder   traditave të 
parëve të tyre dhe madje edhe perëndive (zotave) të 
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Olimpit. Ditën e shënuar (caktuar), burri me numrin më të 
madh të mundshëm të miqve, të afërmve, të veshur me 
rrobat e tyre më të mira, armët që shkëlqejnë, të mbushura 
me fishekë, shkojnë   ta kërkojnë apo ta rrëmbejnë nusen 
duke shti gjithë gjatë rrugës me armë të gjithë së bashku, 
duke kënduar këngë të vjetra, përmbajtja e të cilave është 
pothuajse gjithmonë çështja e grabitjes së nuses.

Me të arritur në shtëpinë e nuses, kortezhi e kërkon, 
ajo simulon rezistencë. Ajo bën sikur nuk   do të rrëmbehet 
dhe vrapon nga një dhomë në tjetrën, kapet për dyer dhe 
mobilie, qanë, gjëmon dhe nuk do t’i shkojë pas 
rrëmbyesit. Së fundi e rrëmbejnë, zakonisht e hipin mbi 
kalë   duke e mbuluar atë me një vello të kuqe, e cila 
gjithashtu kujton zakonin e lashtë, i cili kërkonte që vajza e 
virgjër të dalë nga shtëpia e saj vetëm e mbuluar. Asnjë 
prind mashkull apo femër nuk lejohet ta shoqërojë nusen te 
rrëmbyesit e saj, e ky zakon është plotësues i alegorisë së 
rrëmbimit. Megjithatë, një apo dy gra, zakonisht fqinje, e 
përcjellin nga larg kortezhin   deri në kishë, ku do të 
sanksionohet bashkimi, pas të cilit, ata do të njoftojnë këtë 
bashkim në shtëpinë e nuses.

Me të arritur te burri, nusja bëhet e zonja e shtëpisë, 
por mbetet subjekt për nënën e burrit të saj dhe ndaj nuses 
që e ka paraprirë në shtëpi. Në ditën e dasmës, një karrige 
e veçantë i rezervohet, një karrige e vërtetë e 
kryepeshkopit, më e lartë nga të gjitha tjerat, nëse nuk 
është edhe shpesh e vetmja që ekziston në shtëpi. Ajo është 
e gdhendur dhe duket, me një fjalë, karrige tradicionale, që 
flet Homeri. Në shtëpinë e të varfërve, ku zakonisht ulen në 
tokë,  vetëm nusja ka karrigen e vet, e cila huazohet nga 
fqinji, të cilës, djemtë e shtëpisë duke u   argëtuar në kohën 
e tyre të lirë, i kanë dhënë një karakter fetar duke e 
zbukuruar me njëmijë hieroglife.
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Kjo karrige, si të gjitha tiparet e rrëmbimit të nuses, 
ka këngën e saj karakteristike dhe me interes të veçantë, 
sepse ajo i kujton doket dhe zakonet, ose ndonjë fakt të 
veçantë të kohëve të lashta.

Ne do të përmbledhim disa nga këto këngë, të cilat 
thuhen pothuajse me një ritëm gjenerik monoton të 
quajtur Vâldé, për shkak të notave   që jep instrumenti me 
tre tela i cili përdoret për shoqërim.

Këngët e helenëve, në kohën e Homerit, për dasma, 
konsistonin në vargje në kor, që këndohen edhe në një 
ritëm monoton e uniform dhe quhen Hymémée. Ato i 
karakterizojnë këto këngë, të cilat shqiptarët e tanishëm i 
kanë ruajtur këto finale tipike dhe ato këndohen ende sot.  

Ja një fragment i vogël: 
  
 Ulé rhézé malité, moj ménèngcé (Oulé rrézé malit,   
 moï 
 Atjié poshté zalité, moj ménèngcé ! (méneingtché). 
 Né t'ardha plaku per njiét, moj ménèngcé ! 
 Biéri shtiélhm, kité per dhé, moj ménèngcé ! 
  Né t'ardha dial per ujiét, moj ménèngcé ! 
 Kitia doren qiafézé, moj ménèngcé ! etj, etj. 
  
 Moj ménèngcé  ! rrjedh nga moj, imja, nga ménéng 
që do të thotë, zbukurime pa grim dhe të çé (tché) për çik 
(vajzën).Vetë fjala ménèng rrjedh nga fjala mén, zgjuarsi, 
mendje dhe nga èng, zbukurim. Pra, përkthimi i fjalës Moj 
ménèngcé, do të ishte; moj vajza ime e zgjuar pa grim dhe 
pa zbukurime, dhe gjashtë vargjet e lexuara, sot do të 
thuheshin me sa  vijon:
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 Zbrit rreze nga mali, vajza ime e zgjuar, etj. 
 Atje poshtë, në plazh, e mençura, ime, etj. 
 Nëse të vjen afër një plak, ime, etj. 
 Me këmbë hidhe për tokë, ime, etj. 
 Nëse të vjen afër një djalë, ime, etj. 
 Hidhja duart rreth qafës së tij, etj. etj. 
 

Vajza nuk e njihte pra zyrtarisht të shoqin, është e 
natyrshme që t’ia mësojnë (tregojnë) se si duhet të sillet 
sipas rrëmbyesëve, është; i vjetër apo i ri. Për më tepër, 
kënga duke thënë:   Zbret rreze nga mali, atje poshtë në 
plazh, etj, etj, na kujton, veçanërisht,   rrëmbimet 
legjendare në të cilat rrëmbyesit vinin nga fenikasit 
(Phoenicians), me një barkë, për ta rrëmbyer një të 
pakujdesshme, që do të shkojë, si Europa, rrobat e saj në 
plazh për t’u llastuar në ujërat e mashtruesit Thetis (Tetisi).

Ja një këngë tjetër dasme që flet për një rrëmbim 
(grabitje).                   
                        Broj! Broj!
                        Nje Sokol qé ishte sue,
                        Me bâ xhég nen nji prue!
                        Shkoi flanxha mé pushue, etj., etj.
 

Broj! Broj! është nota e këngës, për të cilën mund të 
themi kështu, diapazon mbi të cilin këngëtarët duhet ta 
rregullojnë zërin.

Ja shpjegimi dhe përmbajtja e vargjeve të para të 
kësaj kënge.

Një gjeraqinë e kishte zakon të shkojë, për një sy 
gjumë, pas dreke në afërsi të një burimi (vend i frekuentuar 
vetëm nga gratë dhe vajzat). Një thëllëzë shkoi për të 
pushuar dhe ra në gjumë. Sa e lumtur që jam, tha gjeraqina 
dhe në të njëjtën kohë i hap krahët e saj për ta strehuar nga 
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dielli thëllëzën. Në këtë mënyrë, mendon ta rrëmbejë 
thëllëzën dhe ekzekuton projektin. Thëllëza i dërgon fjalë 
nënës së vet që ditë më parë, një gjeraqinë e kishte 
rrëmbyer. Nëna i përgjigjet: Ik, vajza ime, në qoftë se 
mundesh! Ajo ikën, dhe fluturimi i saj i shpejtë për të 
shpëtuar nga grabitësi, i cili e ndjek, ia shqyen  gjoksin dhe 
bie e vdekur nën këmbët e të dashurit, etj. etj. 
 Por, potpuria e këngëve të martesës (dasmës), është 
më sa vijon; e është pa dyshim grabitja e parë për të cilën 
flet Herodoti:  
 

Larg e larg, lyvdoin nji vash !
Larg e larg, e anéj detit !
Me m'so, nan, si ta mar ! etc., etc.

 
Larg, larg,   po krenohet një vajzë! Larg, larg, dhe 

përtej detit! Më mëso, nënë, si ta grabisë? - Unë do t'ju 
mësojë, biri im, se si duhet të veproni me te. Mbush një 
varkë   të madhe, mbushe plot me pasuri: pambuk të 
bardhë dhe me ngjyra, mëndafsh të ngjyrosur, rruza dhe 
bizhuteri, kujdesu për varkën duke e stolisur, që velat dhe 
litarët t’i ketë prej mëndafshi dhe direkun nga druri i hollë. 
Kështu i pajisur, përballu me detin. Kur t’i afrohesh  afër 
qytetit të fortifikuar, luaj në instrumente, të gjithë do të 
vrapojnë në breg. Gra të veshura me shije, ajo që do të jetë 
e veshur me ar do të jetë për ty, nëna e saj do të jetë e 
veshur në argjend. Ftoje të bukurën të zbretë në barkë për 
të zgjedhur sendet që i dëshiron dhe derisa ajo ta bëjë 
zgjedhjen, ti ik nga bregu e merr detin.  - Këtu nëna heshtet 
dhe kënga vazhdon. – Derisa varka merr detin, sytë e vajzës 
mbushen me lot dhe zemra e grabitësit me gëzim. 
Menjëherë,   fatkeqja ngushëllohet dhe   lotët e saj teren 
(thahen)!
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Kjo është Europa e grabitur dhe e ngushëlluar nga   
 Jupiteri. 
 Ky është pellazgu që grabit një fenikase. 
 Kjo është kënga e preferuar e dasmave shqiptare.

Nga sa u tha më sipër, grabitjet (rrëmbimet) janë një 
nga tiparet karakteristik të zakoneve shqiptare, si zakonet 
pellazge. Për fat të keq, ato nuk janë gjithmonë fiktive, dhe 
sidomos mirditorët që janë, siç e kemi thënë, shqiptarët që 
i kanë ruajtur traditat më besnikërisht dhe dallohen me 
grabitjet e tyre, të cilat janë mjaft të zakonshme edhe sot.

Një nga princat më të shquar të epokës së sodit, u 
martua me vajzën e njërit prej banorëve të rrafshit, të cilët, 
konsiderohen si një degë e shqiptarëve që ka pësuar 
ndryshime, për shkak të kontaktit të tyre me të huajt dhe 
progresit të tyre në qytetërim. Duke vepruar kështu, Princi 
për të cilin kishin   filluar tashmë të flasin rreth tij, veproi 
kundër dëshirës së nënës së tij dhe zakoneve të vendit të 
fisit të tij. Nusja, megjithatë, erdhi në male dhe disa ditë më 
vonë ajo u gjet e vdekur pasi u vra nga vjehrra e saj . Pas 23

kësaj tragjedie, Princi u rimartua, dhe këtë herë ai kishte 
grabitur një vajzë nga malet (Malësia) e fisit të L. ... 
Rrëmbimi bëri epokë në Shqipëri, por pasi anëtarët e 
familjes mbretërore dhe të fuqishme, ende gjallë, ne u 
ndiem të detyruar t’i mbajmë të fshehtë emrat dhe detajet 
rrethanorë të rrëmbimit dhe pasojat e saj.

A mund të kemi dyshim se pas asaj që gjithçka kemi 
thënë, se shqiptarët janë pasardhës direkt të   pellazgëve 
dhe se ata i kanë të gjitha karakteristikat e një race 
origjinale dhe autoktone? A mund të themi se pellazgët 
flisnin të njëjtën  gjuhë  që sot e flasin shqiptarët dhe se kjo 
gjuhë është një gjuhë-nënë?

 Shih Bardha e Témali, nga V. Pasha23
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Një përgjigje afirmative është e autorizuar dhe derisa 
të vërtetohet ndryshe, ne do ta mbajmë dhe mbrojmë duke 
mbledhur edhe prova të tjera, përderisa kuadri që ia kemi 
caktuar vetit,  nuk do të na lejojë që t’i përdorim.

Nëse historia e kohërave të lashta të kësaj race është 
e bazuar në supozime (hipoteza),   mbi fabulat dhe 
legjendat, ne besojmë se kemi treguar, se nën figurën e 
alegorisë,   nuk ishte e mundur për të zbuluar të vërtetën. 
Pra, duhet të pranojmë se të vetmet dokumente të historisë 
parahistorike kanë një shkallë të caktuar të origjinalitetit, 
veçanërisht duke pasur parasysh gjuhën e shqiptarëve, e 
cila siç u pa, shpjegon gjithçka, që përndryshe është e 
frytshme për  shkencën etimologjike, ne do të themi madje 
edhe të gjuhësisë (linguistikës), më shumë sesa gjuha 
hipotetike ariane, mbi të cilën bazohemi sot,   e cila është e 
njohur nga gjuhët që vijnë (rrjedhin) prej saj. 

Si shtesë për këtë studim, ne do të flasim me javë,  
muaj, sezone e vite, dhe të ligjit të hakmarrjes nga 
pikëpamja gjithnjë e shqiptarit. 
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Muajt dhe emrat e tyre 

N e tashmë e kemi shkruar një artikull mbi këtë temë 
n ë s h t o j c ë n l e t r a r e t e P av a r ë s i a b e l ge 
( l ’ I n é p e n d a n ce b el ge ) . Me këtë, do ta 

përmbledhim këtë artikull dhe do ta kompletojmë. 
Marsi ishte muaji i parë i vitit dhe quhej  Marzh (sot  

Mars), rrjedh nga rrënja mâr, që do të thotë drejt, që është 
muaji kur çdo gjë në natyrë gjallërohet për të ecur drejt.

Prilli quhej Pridhi, që do të thotë, muaji i fillimit, 
emri i muajit rrjedh nga Prin, që do të thotë paraprin,  ec 
përpara. 

Maj quhej mâï, i cili rrjedh nga mâïm (majm), që në 
shqip do të thotë yndyrë, i ushqyer mirë.

Qershori quhej Kershori, ky emër rrjedh nga Ker 
për Kur, kurrë dhe nga shori për shî, që do të thotë shi. Do 
të thotë se në këtë muaj, kurrë nuk bie shi, shiu është fatal, 
sidomos për qershitë që quhen Kershî (qershia).

Korriku quhej Korik, buron nga Kor, korrje, ky pra 
është muaji i korrjeve.

Gushti quhej Dushk, që do të thotë thatësirë, djegie 
e përgjithshme. Ky është muaji kur malësori sjell gjethe për  
ta ushqyer bagëtinë  në dimër.

Shtatori quhej Britm i-par, tetori quhej Britm i-
dyt, që do të thotë, muajt e parë dhe të dytë, i zhurmës,  
stuhisë, i bubullimës dhe i rrufesë . Këto dy muaj janë me të 
vërtetë ata që natyra duket jashtë kontrollit.

Nëntori quhej Brymor, që do të thotë muajt e 
mjegullave dhe ngricave. 
 Dhjetori quhej Dimnori ose Dnimori apo muaj i 
ngrysur (mrrolur). Dielli duket se i mërrolet tokës, netët 
janë të gjata, të mërzitshme,  ditët janë të shkurtra dhe të 
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pamjaftueshme. Kjo fjalë rrjedh nga fjala dita, dhe mni, i 
zemëruar, i ngrysur.

Janari quhej Kalnori, muaj në të cilin, një shtresë 
akulli mbulon tokën e që rrjedh nga Kalni, ngrirje, që 
rrjedh nga  vetë fjala Akul, akull.

Shkurti quhej Frori, i cili në gjenezë (origjinal)  ishte 
Farori, që rrjedh nga rrënja organike, far (farë), ishte pra 
muaji i mbjelljes, por edhe muaj mashtrues, sipas fjalisë 
frori bishnori, d.m.th., shkurti që s’e mban fjalën, i pabesë.

Për t’i mbajtur më mirë në mend emrat e muajve, janë 
formuar fjali me këta emra të cilët qëndronin (zinin vend), 
me kuptimin e tyre të plotë në fillim të fjalisë dhe i jepnin 
një kuptim  fjalisë.

Kështu, tre muajt e pranverës (prènver), që i 
paraprijnë verës, shqiptarët formuan (bënë), Mar prin 
mâïm, që do të thotë, drejt (i ngritur), i paraprin  muajit në 
të cilin ushqehemi mirë, që do të thotë, në qoftë se marsi 
nuk është i frytshëm si duhet, muaji maj nuk do të jetë 
muaji i yndyrës – i të ushqyerit mirë.

Kur shî mas korik ban dushk. Kurrë shiu pas 
korrikut nuk do të sjellë thatësi përvëluese të përgjithshme. 
Kjo është e padiskutueshme.

Britm i-par, britm i-dyt bier brym. Moti i lig, 
stuhitë, zhurmat e natyrës në shtator dhe tetor do të sjellin 
mjegullën e nëntorit.
 Dnimit e calni ban fror bishnori. Zymtësia   dhjetorit 
dhe ngricat e janarit e bëjnë shkurtin të pabesë 
(mashtrues). 
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 Ja pra, padyshim emrat që kanë lënë njëfarë vule të 
natyrës të cilët impresiononin dhe frymëzonin pellazgët 
parahistorikë . Tani, shpjegimi për emrat e ditëve të javës. 24

Java 

K ur pellazgët, idhujtarë (fetishit) siç ishin, u bënë 
politeistë dhe idhujtarë, Dielli dhe Hëna ishin 
perënditë e tyre më të mëdhenj. Megjithatë, ata 

duhet të kenë pasur   më shumë nderim për Hënë se për 
Diellin, kundër të cilit, siç e kemi parë, ata hidhnin 
shigjetat. Por, fyerja e tyre nuk shkoi, megjithatë, aq larg sa 
ta mënjanojnë yllin e ndritshëm e shpesh jo shumë të 
nxehtë. Pra, ata iu (për) kushtuan atij (Diellit) dhe Hënës 
një ditë të javës. Megjithatë, ditën e Hënës e caktuan të 
parën, ndërsa të Diellit caktuan ditën e fundit dhe arsyen 
për këtë dhënie   preference për mbretëreshën e natës, ne 
tashmë e dimë. Dielli, kohë të gjatë e kishte tërheq pas 
vetes Hënën, para se ajo ta arrijë dhe t'i japë atij, dy prej 
rrezeve të saj. Pellazgët pra, i hakmerreshin (Diellit) dhe kjo 
ishte në natyrën e tyre.

Por pastaj, kur pellazgët filluan të respektojnë veten 
e tyre, që do të thotë, që të dinin vlerën e secilit, ata 
gjithashtu filluan të respektojnë të vdekurit e tyre dhe iu 
përkushtuan për përdorim   shtatë ditë të zisë, të 
shpërndara si vijon  :25

 Një referencë që lexuesi mund ta gjejë në N° e datës 30 prill 1893 në detale në 24

« Pavarësia Belge » (Indépendance Belge)

 Ky zakon, për të cilin do të flasim, ishte ende i gjallë para disa shekujve.25
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Dita e parë ishte ajo e vdekjes.
Tri ditë tjera, gratë qëndruan të përkulura 

(ngrysura), gjithë ditën, duke qarë e duke vajtuar, pa u 
shqetësuar për vizitat e ngushëllimit dhe mund të vinte 
kushdo dhe për të cilët, ato nuk shqetësoheshin.  

Tri ditët e fundit, vizitat (vizitorët), priteshin në 
këmbë.

Vaj dhe vajtimet e atyre shtatë ditëve u quajtën Vâj 
(vaaï), nga kjo, më vonë u formua (lindi) fjala Jav, që është 
emri i javës. Kjo është origjina e vërtetë e shtatë ditëve të 
javës. 
 Emrat e dy ditëve të kësaj jave u gjetën nga pellazgët 
idhujtarë, duke u falur para Diellit dhe Hënës: E-hâné, dita 
e Hënës, që rrjedh nga hân, (sot Hënë), è-dilhé, dita e 
Diellit, ishte e diela nga  dilh - Diell.

Le të shohim së pari çfarë na thonë këta dy emra 
dhe ne do të merremi pastaj me emrat e pesë ditëve tjera.

Dita e Diellit, è dilhé, është dita e dritës, ajo që është 
më e mira në natyrë. Dhe çdo gjë që lidhet me dritë të 
ditës, me të vërtetën, etj., rrjedh nga rrënjë dilh ose më 
mirë dylh që do të thotë dyllë, i cili gjithashtu   jep dritë. 
Nga dilh, është krijuar fjala dit (ditë), drit (dritë) ; diég, 
(djeg) Délos, tempulli i Diellit, dial, dielm, fëmija mashkull 
apo fëmijët meshkuj, që do të thotë drita, lavdia e një 
familjeje, vajzat nuk numërohen, pa asnjë vlerë, por janë të 
nevojshme për të mbajtur zjarrin në vatër dhe për të 
zbutur, si në legjendë, efektet e fuqisë   së shkëndisë 
hyjnore që shtyn njeriun qysh prej vjedhjes së Prometeut. 
Për këtë qëllim, këto vajza duhet të jenë të pastra dhe të 
bardha si kostumet e vestaleve. Kjo ide e pavlefshmërisë 
mund të gjendet në emra të ndryshëm të një fëmije në 
djep, cik apo zhuzh, që do të thotë asgjë, një atom, nga 
dilh në fund është krijuar folja me-dit (Gegë paskajorja, me 
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dit), domethënë, i dishmi, shkencëtari, i dishum, ai që di 
shumë;  që është drita e shpirtit.

E hâné është dita e Hënës, e Hënë. - Hëna, thoshin 
pellazgët, dhe konkretisht arkadianët (Arcadians) që janë 
më të ri se paraardhësit tanë dhe të cilët e kanë parë 
lindjen (shfaqjen) e tyre. Dhe ky pohim, në mënyrë 
monstruoze që duket në shikim të parë, duket të jetë një 
fakt historik para legjendës shqiptare e cila rrëfen se  Hëna, 
pasi e kishte  ndjekur për një kohë të gjatë diellin, 
përfundimisht e arrin dhe duke goditur seksin e saj - femër, 
ia mori dy rreze. Që atëherë toka është e lumtur:   dita i ka 
rrezet e Diellit dhe nata ato të Hënës.

Kështu, mund të thuhet se të lashtët kishin 
konstatuar se në fillim Hëna ishte e errët, e cila më vonë u 
bë me dritë (ndritshme). A nuk është kjo një formë e vjetër 
e fabulës së Prometeut që ia kishte vjedhur një rreze Diellit, 
për të ngjallë statujën që e kishte bërë? A kishin pasur arsye 
të lashtët për të besuar se paraardhësit e tyre të lashtë e 
kishin parë lindjen (shfaqjen) e Hënës? Sa na përket neve, 
ne kemi pohuar tashmë faktin në pjesën e dytë të librit, 
“Hipoteza kozmogonike –atomike”, se Hëna është terciare 
dhe i detyrohet për rishfaqjen e saj  vullkaneve të frikshme 
që karakterizuan këtë periudhë gjeologjike.

Sido që të jetë, grekët e kishin quajtur hënën Sélini. 
Fillimisht, kjo fjalë duhej të shqiptohej Zéléné dhe duhej të 
rrjedhtë nga Zéa,  perëndesha Lene, lindja. Sélini prandaj 
ishte perëndeshë e lindjes. Nga ana tjetër, ne e dimë se 
Hëna është edhe Diana perëndeshë e lindur nga Leto 
(Latone), nënë e Apollonit apo   Febus (Phébus) drejtues 
(shofer) i qerres së Diellit. Por, Leto ishte perëndeshë nga e 
cila kishte lindur hân, Hëna, Dianë, siç e thotë vetë emri. 
Në të vërtetë, Latona nuk mund të ketë rrjedhur veç se 
nga, lé t’hâna, le hëna. Dhe të gjitha shenjat janë se Diana 
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lindi pas vëllait të saj Febus (Phébus), i cili për disa kohë e 
refuzoi dritën.

Nëse ne e konsiderojmë Dianën aziatike, e 
pasardhësit e njëjtë të pellazgëve e quanin Artemis, atëherë 
ajo na del   një hyjni më e vonshme, e cila konfirmon idenë 
që e kemi thënë më herët, në lidhje me gruan, e cila ishte 
konsideruar si një lindëse - një mami dhe pastaj si një 
ushqyese. Në të vërtetë, ne kemi parë se Diana 
konsiderohej si perëndeshë e lindjeve, për Artemis, statuja 
e kësaj perëndeshe, e cila ishte vendosur në tempullin e 
Efesit, ishte një grua, trupi i të cilës ishte e mbuluar me 
gjokse (nishane). Perëndesha e lindjes u bë perëndeshë 
ushqyese dhe pasi kjo situatë krijon dy mosha të ndryshme, 
edhe hëna gjithashtu duhet të ketë pasur dy epoka, që 
arkadianët e definonin duke thënë se paraardhësit e tyre   e 
kishin parë lindjen e Hënës.

Sa për origjinën e fjalës Artémis (në gr., e vjetër 
Ἄρτεμις / Ártemis), ne e gjejmë vetëm në fjalën ose rrënjën 
Art e mih ose Art e miélh, fusha të lëruara apo fusha të 
mbjella, shprehje të cilat i konvenojnë në mënyrë ideale 
perëndeshës ushqyese (dado). 

Dhe kjo  perëndeshë apo perëndeshë e lindjes, është 
ajo që nderohej që ditën e parë të javës. Por, nuk mjaftonte 
të emërtohen dy ditët ekstreme të javës që kjo ( java) të 
përcaktohej, duhej gjetur edhe emrat e pesë ditëve të 
ndërmjetme (mes tyre).

E hâné, duke qenë dita e parë, e hënë, pellazgët e 
quajtën ditën e dytë, è marté, (sot) e martë, të mërkurën, è 
merkur, të enjten, è éinté, të premten, è prène, dhe të 
shtunën, è shtuné, të dielën , è dilhé.

Në shikim të parë, duket si è marté është dita e 
Marsit, è merkur, ajo   e Merkurit. Megjithatë s’ka gjë nga 
kjo. Duke i vënë   hënën dhe diellin në të dy skajet e javës, 
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pellazgët e kishin idenë se nga  perëndesha e ëmbël dhe 
zoti i shkëlqyer, duhet t’iu jepnin, emrave të ditëve tjera të 
javës, emra që ishin të lidhur me idetë dhe mund të 
krijonin marrëdhënie që kishin ekzistuar në mes Diellit dhe 
Hënës dhe se nga ana religjioze ata donin t’i ruanin 
gjithmonë.

Nëse ne nuk e pranojmë këtë hipotezë, arsyeja e 
emrave të pesë ditëve nuk është e gjetur, sepse nëse   è 
marté dhe é merkur kanë një kuptim, emrat e enjte, e 
premte dhe e shtunë nuk kanë asnjë; në fakt, e enjte është 
dita e hyrjes; e premte, dita e perëndimit; e shtunë, dita e 
shtyrjes, e ndjekjes, emërtime që nuk do të kishin asnjë 
kuptim. 
 Me hipotezën tonë, pellazgët deshën të ruajnë idenë 
se dielli ia refuzoi për një kohë të gjatë dritën hënës, 
ndjekjen  për të cilën  folëm më herët. Dhe pastaj ata thanë: 
E hâné merre mer Kur hinté prénim e shtynté dilhé, apo 
fjalë për fjalë:   Hëna merrte mirë kur të hyjnë perëndimi, 
ajo përcillte (ose shtynte) diellin, sipas këtij kuptimi: drita e 
hënës ndriçon me shkëlqim nga perëndimi i diellit duke 
shtyrë diellin. Kjo është e vërteta edhe sipas legjendës. Dhe 
në këtë fjali ne gjejmë;  hâné, e hënë; merté apo é marté, e 
martë; mer kur, për e merkur; hinté për einté, enjte; 
prénim për préné, premte; shtynté për shtuné, shtunë; 
dilhé, e diele.

Kjo është origjina e javës së shtatë ditëve dhe emrat e 
ditëve të kësaj jave. Dikush mund të dyshojë se shqiptarët 
janë pasardhës direkt të pellazgëve, për në çdo hap mund 
të gjenden në gjuhën e tyre, traditat, zakonet dhe 
legjendat, me të gjitha karakteristikat e këtyre njerëzve 
primitivë që ne do t’i kërkonim kot te popujt e tjerë. 
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Numërimi 

N umërimi, gjithashtu është primitiv. Ne madje 
besojmë se koncepti i numrave i ka parapri shumë 
emërtimit të sezoneve, muajve dhe javëve. Por, ne 

nuk besojmë se numërimi ka tejkaluar numrin dhjetë dhe 
duhet përmendur se pellazgët nuk ishin në dijeni të numrit 
zero, pasi thoshin:   nji, dy, tré, katr, pens, gjash, shtât, 
têt, nân dhe dhêt për dhjetë. Në vazhdim të numërimit, 
shqiptarët thonë: n jëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, 
trembëdhjetë, etj, etj, pra thonë, nje m’dhjét, dy m’dhêt, 
tré m’dhét (m’ për me) d.m.th., një me dhjetë, dy me 
dhjetë, tre me dhjetë etj, etj. Njëzet, thuhet nji dhjet apo 
nji Zet, apo madje dy zèt, do me thënë një dhjetëshen e 
parë një e dytë, tridhjetë, dyzet (katër dhjetë) etj., thuhet 
pra, tri dhét, katr dhét, d.m.th. tre dhjetë, katër dhjetë etj. 
Ne nuk mendojmë se nji gjin, nji mî, një qind, një mijë, i 
përkasin gjuhës shqipe. Këto nominime janë të vona dhe i 
takojnë epokës latine. Pellazgët, dhe më vonë shqiptarët, 
ishin në gjendje të gjykojnë për numërimin, duke 
numëruar mbi gishtat e tyre dhe atë me dekada, të cilët, 
 për nevojat e veta,  i kanë shumëzuar në pafundësi: dhjetë 
gishtat ishin baza e tyre aritmetike, sikur ende edhe sot, 
për masën e madhe të malësorëve. 
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Konkluzion 

Ç farë mund të arrijmë në përfundim nga e gjithë kjo 
që kemi thënë në lidhje me pellazgët dhe 
pasardhësit e tyre? Së pari, ne dimë se pellazgët 
janë racë primitive që janë shfaqur në Tokë, më së 

voni, atëherë kur terreni sedimentar miocen, vizatonte 
pamjen e tij.

Së dyti, kur ky njeri i parë filloi të artikulojë gjuhën 
(të folurit), ai ishte njeriu i pyjeve dhe maleve, që ende 
mbante për paraardhës të tij, antropomorfin, duke jetuar si 
ai pastrehë ose zjarr dhe pastaj duke e quajtur Pylhagjin, 
Pélagus, Pélage.

Së treti,  kur ai u bë i vetëdijshëm për dallimin që 
kishte midis tij dhe primatëve të tjerë, që gjuha (të folurit) 
e tij është më e perfeksionuar dhe e zhvilluar dhe ndjeu 
nevojën të bisedojë me sivëllain (vëllezërit), për të mbrojtur 
veten kundër kafshëve të frikshme, nga bashkëkohësit e tij, 
atëherë formoi familjen dhe u kujdes për të gjetur një 
strehim për të vetët dhe për vetveten. Dhe ky strehim i 
parë, vatër e parë, ishte shpella dhe Pylhagjin u bë 
Shpélhagjin, njeriu i shpellave, të cilin shkenca aktuale e 
quan Troglodytes.

Së katërti, ky njeri i shpellave, në një moment të 
caktuar, duke mos u ndier i sigurt, sepse kafshët e egra 
vinin dhe   e kërcënonin aty (në shpella), i braktisi dhe 
pastaj ndërtoi mbi drunjtë e pyjeve, të cilët i kishte parë 
duke lindur, shtëpitë (pirgje), mbi hunj (shtylla) mbi ujë në 
një distancë të caktuar nga bregu. Dhe shpélha, shpella, u 
bë shpija, shtëpia e tij. Në pyll, pellazgu ishte ushqyer 
kryesisht me fruta, në shpella me mishin e kafshëve, në 
pirgje mbi shtylla, fruta, mish të kafshëve, butak dhe 
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peshk. Në pyll, pellazgu ishte i zhveshur, në shpella, ai ishte 
i mbuluar me lëkurat e kafshëve që i vriste, në pirgje mbi 
shtylla, ai veshi lëkurat dhe rrobat e endura.

Në pyll, ai   vështroi qiellin dhe pak natyrën, në 
shpellë e adhuroi zjarrin dhe iu drodh zëri nga gjëmimi i 
rrufeve, në pirgje mbi shtylla, ai i kushtoi të gjithë 
adhurimin e tij,  çdo zëri (gjëmimi) dhe të gjitha lëvizjeve të 
natyrës.

Në pyll, të folurit e tij kishte origjinë të përbashkët 
monosilabike, me pasthirrma dhe imitime, në shpellë e 
përsosi dhe e pasuroi gjuhën (të folurit), pastaj e formoi 
fjalinë dhe imagjinoi fabulën. Në pirgje mbi shtylla,  i 
themeloi zakonet dhe traditat dhe ia kushtoi  traditës. E 
folura e tij nuancoi aglutinimet  dhe përkuljet.

Por, këta njerëz të pyjeve dhe maleve, të shpellave 
dhe pirgjeve, me një fjalë, pellazgët në çfarë toke (terreni), 
 filluan të shkelin së pari? Ku ndodhi paraqitja e tyre e parë? 
 – Pikërisht, mbi kontinentin e lashtë të zhdukur siç 
ishte Arqipeli, i cili lidhte Evropën me Azinë. Kjo e fundit, 
me vargmalet  Lydian nga Tmolos (e t'molha, të mollëve), i 
cili vazhdonte për Taurus, deri në Kaukaz dhe në Evropë, 
nga vargmalet e Peloponezit dhe Atikës, që vazhdonin deri 
në Ballkan dhe në Alpe, me vargmalet e Pindit dhe malet 
Akrokeraunien (Acrocérauniens), të   maleve të Ematyes 
dhe Ilirisë.

Në jug të kontinentit, vargmalet e Peloponezit, nga 
ana e Evropës, vargmalet e Lycias dhe të Pisidisë, nga ana e 
Azisë, lidheshin në vargmalet aktuale të ishullit të Kretës,  
që duhej të formonte kufirin jugor të kontinentit të 
humbur, që ne mund ta konsiderojmë tokën primitive të 
banuar nga pellazgët dhe archi-Pelasgus që formon 
Arqipelin e sotëm.
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Kur ky kontinent ishte zhdukur, pellazgët që 
gjendeshin në vendet aziatike, të cilët vetëm kishin qenë të 
tronditur nga fatkeqësia, u ndanë nga vëllezërit e tyre, të 
cilët jetonin në Peloponnez  dhe Atikën aktuale, nga deti i ri 
që po formohej. Pastaj edhe ndodhi çarja     e Bosforit, 
përmes të cilit, masa e ujërave të tepërta gjeti një kalim dhe 
e përmbyti kontinentin që po zhdukej, derisa filluan të 
duken fushat e mëdha terciare post-miocene të Thrakisë, 
Maqedonisë, të Danubit, etj. etj.

Dhe pellazgët që morën pjesë në këtë përmbytje, u 
a r r a t i s ë n d h e m b i j e t u a n k ë t ë k a t a s t r o f ë t ë 
paimagjinueshme.  Pellazgët të cilët kishin qenë dëshmitarë 
të zhdukjes së tokave, përmbytjeve të frikshme, 
fenomeneve të tmerrshme vullkanike, që ishin pasojë e ujit 
që zhdukej në boshllëqet e brendshme të tokës, për të cilat 
erupsione të tmerrshme kanë lënë si dëshmitarë të gjithë 
ishujt vullkanikë të sotëm.  Pra, pellazgët të themi, para një 
terrori të ligjshëm, harrojnë gjithçka dhe largohen në të 
gjitha drejtimet, drejtë pllajave (rrafshnaltave) malore, që 
dukej se sfidonin zjarrin e brendshëm dhe ujërat 
pushtuese.

Në Azi, ata pushtuan vendin që e quajtën Frigji, dhe 
pellazgët u bënë frigjë (Phrygians), që në gjuhën e tyre do 
të thoshte, njerëz të frikësuar, nga fjala frig, frikë, lemeri 
dhe gjin, njerëz, burra.

Në Evropë, natyrisht pellazgët u ngjitën në 
veriperëndim nëpër vargmale, që i kemi cituar më lart; më 
të frikësuarit shkuan edhe më larg në vendin e banuar nga 
yjet. Dhe pastaj, më të guximshmit, ata të cilët, në ikje 
zgjodhën për   shtëpi  Greqinë e lashtë, Epir dhe Thesali. 
Ata   që ishin zhdukur përtej maleve Acroceraunian, i 
quajtën ilirë (Illyriens) dhe vendi i tyre ishte Iliria (Illyria), 
emër që rrjedh nga Hylh, yll dhe nga rîn nga folja me ri, 
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rri, qëndroj, banoj, që do të thotë, aty ku banojnë yjet, 
banimi, shtëpia që ka për karakteristikë vendin ku flemë 
(natën). 

Ne do të shohim se të arratisurit e njëjtë do   të 
kthehen më vonë hapave të   vetë duke hasur në fusha 
(rrafshina) të gjera të cilat shpaloseshin para tyre në të 
njëjtën kohë që ujërat niveloheshin.  
 Nga këta pellazgë evropianë dolën dardanët 
(Dardhaniens), banorët e vendeve të njohura me pyjet e 
dardhëve të egër, të cilat janë ende një tipar i vendit të tyre 
të parë dhe ushqejnë arinj, speciet e të cilëve i gjejmë në të 
gjitha qytetet e Turqisë. Dardhat ia kanë dhënë emrin  këtij 
populli, pasi që Dardha do të thotë dardha (fryti) dhe 
pema dardha (drunjtë e dardhave).

Nga këta pellazgë dolën edhe molosët (Molosses) dhe 
getët (Gèthes), për të cilët kemi folur më herët, emathienët 
(Emathiens), të njohur për kopetë e derrave që mbanin, 
sikur edhe  tani, ishin derra që i merrnin  shpesh për derrat 
të egër dhe jetonin nëpër male në grupe. Emathi ishte 
vendi i tyre dhe kjo fjalë rrjedh nga E mâ thi, mban, 
ushqen derra.
            Nga këta pellazgë dolën edhe peonianët (Paeonians), 
të njohur për britmat e tyre të luftës që u thoshin burrave 
të vlershëm, mbrojtësve të shtëpisë,  Péjian  ejani,  këta 
ishin populli i Péjian, peonienët.

Gjithmonë, po nga të njëjtit pellazgë dolën helenët 
dhe grekët; të parët e helenit, djali i Deukalion dhe Pyrrha, 
për të cilët, i kemi trasuar gjurmët e legjendës, të dytët e 
Graïkos, i biri i Zeusit dhe gruaja e Deukalion, e famshmja 
Pandora, thotë fabula. Për ne, sikur helen (heleni), sikur  
Graikos (greku),   nuk është asnjëri, as emri i një njeriu. 
Graïkos karakterizon epokën interesante kur pellazgët e 
arratisur rimorën vetën   nga frika pas një vazhdimësie 

128



gjeneratash, të cilët atë frikë e kishin harruar, filluan   të 
zbresin në fusha (rrafshina), me tufat e tyre, të dhive dhe 
deleve. Aktualisht, dihet se edhe sot,   barinjtë malësorë të 
Shqipërisë së Epërme,   lënë çdo vit, në fillim të dimrit, 
malet dhe vendosen në fushë (rrafshe), dhe siç thonë ata: 
me grik e me ogika, dmth, me qengja, me dele, me dhitë 
dhe deshtë që kanë kambanat e ngjitura në qafë. Pra, në 
qoftë se fjalës Grik, ia shtojmë prapashtesën krejt helenike 
os, e formojmë Grikos, djali i supozuar i Zeusit dhe 
stërgjyshi i grekëve.

Së fundi, nga këta pellazgë evropianë dolën 
maqedonasit, që do të thotë, popuj pastoralë, par 
excellence, dhe të cilët më vonë u bënë luftëtarët më të 
patrembur, të komanduar nga Aleksandri i Madh, i biri i 
inspiruar i Filipit, i cili   lindi si një ëndërr (e lé si âner ose 
ânder), që do të thotë, i papritur. Maqedonasit zgjodhën 
për vendbanim, në fushat e formuara rishtas të Maqedonisë 
dhe e morën këtë   emër në kujtesën e gjendjes së tyre. Në 
të vërtetë, maqedonas do të thotë, ose njerëz të cilët kanë 
majmë dhi dhe dema,   nga fjala mâ, mirëmbaj ose 
majmëri; qé shumës, njëjësi ka (dem)  nga dhî, dhi dhe nga 
niers-njerëz që dhanë fjalën Mâ-qé-dhî-niers dhe nga kjo në 
gjuhën greke Makhédhonis.

Frigjët (Phrygiens), të cilët, egjiptianët u njohën më 
herët se ata, që e   quanin bukën Békos, ose më mirë të 
themi ushqimin (në shqip buk, që do të thotë bukë, by, ujë 
në gojën e fëmijëve), frigjët, do të themi, dolën nga lidienët  
(Lycians), banorë   liqenesh (liqe, liqé), hititët, mbreti i të 
cilëve quhej Cresus, fjalë që rrjedhin nga Kry dhe Zeus, 
zot, Jupiter, që do të thotë, kreu i zot (kryezot), ai cili 
komandonte lidienët. Një fis i Cryézéz ende ekziston sot në 
Shqipëri, emri i të cilit ka të njëjtën origjinë. 
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Një detaj, i biri i Cresus-it (Kresusit) u vra padashje 
nga një frigjian i quajtur Adraste, i bir i Gorgius, Mbreti 
gjysmë-bujk, i biri i Midas, mbret mik i capit, nga Pan. Ky 
Adraste ishte një njeri fatal, thotë Herodoti, dhe në  gjuhën 
frigje, do të thoshte, me ik (ik). Por me drasht, në shqip do 
të thotë me pas frikë, që ishte emri i vrasësit. Prandaj, 
frigjët si lidienët dhe hititët, ishin pellazgë dhe flisnin 
gjuhën pellazge.

Një tjetër provë. Në kohën e Cresusit (Kresusit) kishte 
ndodhur kontakti i dytë i armatosur, në Azinë e Vogël, në 
mesin e pasardhësve të racës pellazge dhe asaj ariane, 
persianët, që i ndante nga pellazgët frigjë, lumi Halys  
(përbindëshi i maleve). Kontakti i parë historik i regjistruar  
kishte ndodhur në kohën e Cyaxares, mbretin e mediasëve 
(Mèdias), i cili, pas gjashtë viteve të luftës, për shkak të 
Scythians, pajtohet me Alyattes, baba i Crésus   dhe një 
vajze të quajtur Aryénis, e cila iu kishte dhënë me këtë rast, 
për grua, djalit të Cyaxares, Astyage, mbretit të fundit të 
medasëve, i cili e kishte përmbys Cyrus. Emri i vajzës së 
Alyattes na e kujton këtë bashkim. Aryénis rrjedh nga dy 
fjalë shqipe, i pari është emri i vendit që hyri në besëlidhje 
(aleancë) dhe i dytë kujton  dërgimin e vajzës së  Alyatte në 
atë vend; dmth,  Ary është vendi i arianëve dhe è-nis, ai që 
e dërgon. Aryénis prandaj nuk ishte emri i vajzës së 
Alyatte, por fliste për dërgimin e vajzës në vendin e 
arianëve.

Në Evropë, kemi thënë, invadimi nga fenikasit 
(Phoenicians) dhe egjiptianët në Peloponez, përcaktoi 
përzierjen që mund ta quajmë kopto-pellazge (Cophto-
p e l a s g u e s ) , a p o m ë m i r ë p e l l a z g o - s e m i t i k e 
(Pélagosémitique), nga e cila u formua gjuha helene – greke.

Pra, pellazgët e lashtë, do të përbënin një racë-nënë, 
për të cilën,   do të ishte interesant të përcaktohen  
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karakteristikat fizike dhe anatomike. Për këtë do të duhej të 
gërmohet   toka, të zgjohet raca e harruar, duke i pyetur 
kryesisht stacionet parahistorike, të cilat caktojnë migrimet 
nga jugu në veri dhe nga malet në fusha. Ne i njohim disa, 
por për fat të keq pa pasur mundësi t’i hulumtojmë.

Sido që të jetë, nëse karakteret gjuhësore, të besimit, 
të zakoneve dhe traditave, të fabulave dhe legjendave që i 
studiuam gjerësisht, jo për të bërë zhurmë, por për të 
mbledhur elemente nga të cilat mund të përfitojë shkenca, 
në qoftë se themi, të gjithë karakteret kanë një vlerë të 
caktuar, shqiptarët aktuale, atëherë, janë përfaqësuesit e 
fundit,   të mbijetuarit e fundit të pellazgëve të lashtë 
autoktonë, të cilët   flasin në gjuhën e tyre, e cila s’ka asgjë 
të përbashkët, qoftë me racën, qoftë me gjuhën e arianëve.

Që mund të ketë pasur më vonë,  siç kemi thënë, një 
përzierje të dy racave, dhe rrjedhimisht midis dy gjuhëve, 
kjo është e padiskutueshme. Që pellazgët,  më vonë me 
kalimin e kohës, të përzënë në malet e tyre të pathyeshme, 
arritën t’i zmbrapsin të gjitha pushtimet e huaja edhe kjo 
është gjithashtu e padiskutueshme. Dhe, duke iu 
falënderuar kësaj pavarësie, ata gjithmonë janë përpjekur 
për të ruajtur, me të gjitha mjetet, ia kanë arritur   ta 
mbajnë ende gjallë gjuhën e tyre, pak të zbutur dhe disi të 
amplifikuar (përforcuar), zakonet dhe traditat dhe 
kualitetet kalorsiake, nga të cilat mund të merret pjesa më 
e  mirë, në qoftë se do të mund ta përdornim njeriun, pa ia 
dëmtuar parimet dhe sedrën e tij.

Për fat të keq, kjo racë e guximshme (trime), është e 
dënuar të zhduket, së bashku me gjuhën e saj. Sllavët nga 
veriu dhe nga lindja, grekët nga jugu dhe latinët nga 
perëndimi, duke harruar se ende në venat e tyre rrjedh 
gjaku i pellazgëve, janë duke kërkuar ta minojnë 
monumentin e fundit në këmbë që na tregojnë (dëshmojnë) 
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origjinat tona. Ata janë futur me klerin dhe besimtarët dhe 
me mësuesit e  shkollave, në këtë vend besnik, por të egër, 
të cilin do ta asimilojnë përfundimisht. Osmanët, të 
preferuarit e vendit, po e lejojnë këtë gjë, sikur po e 
mohojnë këtë racë, e cila iu dha   gjeneralë të shkëlqyer, 
shtetarë të pashoqë dhe trima, të cilët, gjatë pushtimit, 
pranuan sundimin osman, me një kusht të imponuar nga 
ana e tyre; që gjatë luftërave, legjionet e shqiptarëve do të 
jenë gjithmonë në ballë,  për të marrë (pranuar), goditjen e 
parë të armikut! 
 Lexuesi do mbetet i kënaqur, nëse në fund i japim 
përmbledhjen e ligjit të famshëm Dougagjins (Dukagjinit).

1 °. Kush vret do të vritet nga prindërit, të afërmit e 
të vrarit. Derisa  gjakderdhja nuk është larë, borxhlinjtë do 
të urrehen,   vetëm nëse gjakësi, vrasësi, mund të tregohet 
vrasës, apo të afërmit e tij të liruar nga hakmarrja duke 
ikur, duke imigruar. Atëherë,   nëse Këshilli i të urtëve  
vendos, do të mund të merret gjaku i një njeriu tjetër të fisit 
ose të klanit, në qoftë se këta të fundit refuzojnë të 
detyrojnë vrasësin për të paguar borxhin. (Në këtë rast, 
duhet pasur arsye të forta që të adoptohet).

2 °. Kush vjedh e kthen dyfish dhe u paguan një 
gjobë kraneve (shefave) të Parisë. Njeriu i   vrarë për 
vjedhje, çnderohet.

3  °. Një gjak për një njeri të vrarë,  një gjysmë gjaku 
për një njeri të plagosur, një gjak të dytë  për atë që shti në 
një të plagosur dhe të paaftë për të mbrojtur veten, një gjak 
të tretë nëse i merren armët një njeriu të vrarë. (Ne   kemi 
dëgjuar t’i shqiptohet dhe t’i bëhet e ditur një shtëpie, një 
borxh prej tre gjaqesh për një rast të tillë).

4 °. Një gjak për rrëmbimin e një gruaje të martuar.
5 °. Një gjak për thyerjen e fjalës së dhënë për një 

fejesë. Nëse vajza kundër dëshirës së prindërve të saj, është 
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rrëmbyer, nusja dhe prindërit e vajzës duhet të kërkojnë 
gjakun.

6 °. Tradhtia bashkëshortore është e dënueshme me 
vdekje, nëse burri dëshmon tradhtinë apo në qoftë se e 
gjen gruan me joshësin.

7 °. Borxhliu duhet të paguajë borxhin në mënyrë të 
plotë, në natyrë ose në të holla.

8 °. Prona është e shenjtë. Çështjet e limitimit 
(kufizimit) të pronës u nënshtrohen të urtëve (pleqve), të 
cilët shqiptojnë dënimin pa apel dhe të ekzekutueshëm me 
dëshirë ose me dhunë. 
 9 °. Ligjet janë të njëjtë për të gjithë, për të pasurin si 
për të varfrin, si për të dobëtin, si për të fortin, si për 
 zotërinë si për shërbëtorin, si për udhëheqësin (kreun), si 
për njeriun e fundit të fisit apo klanit. Kur bëhet 
 paragjykim,  kapen armët.

10 ° Mysafiri   është i shenjtë. Nën asnjë rrethanë, 
mikpritja nuk mund të shkelet. Fyerja, abuzimi, vrasja e tij, 
është ekspozim ndaj nderit edhe gjaku nuk mund ta lajë. 
Njeriu i cili është fajtor i kësaj çështje do të dëbohet nga 
klani, shtëpia e tij do të digjet, i digjen të lashtat,  i shkulen 
pemishtet, i shiten bagëtia, dhe askush nuk mund të jetë 
aleat i familjes së tij. Ai i cili e vret mysafirin e tjetrit, i ka 
borxh dyzet gjaqe, që do të thotë, dyzet jetë të njerëzve, 
klani që i ka dhënë mikpritje ka të drejtë t’i pretendojë 
(kërkojë).

- Para disa viteve, rreth dyzet përafërsisht, e kishin 
ndaluar një individ në rrugën kryesore në mes të Shkodrës 
dhe Prizrenit për ta vjedhë. Ky   reziston, por kërcënohet 
me vrasje.   Zbret nga kali,   e lidh për një dru pylli që   e 
përshkonte  rrugën dhe vihet (bie në dorë), nën mbrojtjen e 
pronarit ...   Dhjetë plumba e gozhdojnë në pemë. Dyzet 
gjaqe është paguar kjo vrasje, dhe viktima e dyzetë për këtë 
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vrasje burracake është goditur (vra) vetëm katër ose pesë 
vjet më parë. - Pronari i pyllit kishte bërë   tridhjetë e pesë 
vjet për ta  marrë gjakun e derdhur të mysafirit të tij.
  
 11 °.Njeriu i cili vret një grua është i çnderuar!
 
            I këtillë është shqiptari, pasardhës i pellazgëve! 

Autoktonia e shqiptarëve 
Pellazgët dhe pasardhësit e tyre të drejtpërdrejtë dhe gjuha e tyre 

N ë pjesën e parë të këtij studimi e kemi mbajtur 
lexuesin mbi racën pellazge, kemi gjetur për të disa 
gjurmë në fabula, mitologji, tradita, zakone dhe 

historinë e popujve, që përfaqësonin   familjen e madhe  
dhe interesante të homiens të kohës parahistorike, dhe se 
pasardhësit më të drejtpërdrejtë, pa kundërshtime janë 
shqiptarët (Shkyptars), përndryshe ata malësorë të 
tmerrshëm e barbarë të Herodotit.

Duke shkruar pjesën e parë të këtij libri, ne nuk kemi 
llogaritur aspak ta përcjellim me një të dytë. Jo më shumë, 
ne rezervoheshim  që më vonë të zhvillojmë disa pika kyçe 
që i kemi skicuar në librin e parë, si për shembull, pyetjen e 
madhe të natyrës autoktone të kësaj race primitive, apo 
realitetin e emigrimit të saj nga vendi i arianëve dhe nëse ky 
migrim ka mundur të demonstrohet. Ne kemi llogaritur 
gjithashtu të japim një koleksion të plotë të këngëve dhe 
legjendave të rapsodëve të panjohur dhe të errët të këtyre 
banorëve të egër të maleve,   të shpellave dhe të shtëpive 
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mbi shtylla, të cilat i kanë frymëzuar aq shpesh poetët e 
pavdekshëm të historisë së lashtë.

Megjithatë, me tu kthyer nga një udhëtim që e  
ndërmorëm në brendësi të vendit, nëpër të cilin kishin 
shkelur këta barbarë, paraardhësit tanë, ne i morëm dy 
libra  interesante,   që i lexuam me padurim, jo si një 26

gjuhëtar apo një filolog, por si një tifoz kureshtar i gjithçka 
që ka të bëjë me origjinën e botëve, kohërave dhe popujve. 
 Dhe ky lexim na frymëzoi idenë për t’i dhënë pjesës 
së parë të studimit tonë edhe pjesën e dytë, kryesisht 
shkencore, duke vizuar   gjuhën shqipe, të panjohur për 
shumicën e dijetarëve e të shkencëtarëve specialistë, dhe 
që na duket   jehona më besnike dhe më e pastër e gjuhës 
amtare (nënë) të pellazgëve. Ne zgjidhëm aq më tepër, të 
kërkojmë në rrënjët origjinale të kësaj   gjuhe, prova që 
mund të tregojnë supozimet e ndryshme të njohura deri 
sot,  për të shpjeguar origjinën e të folurit. 

Nuk do të zgjatemi shumë. Siç është   në karakterin 
dhe  në aftësitë tona, ne do të japim vetëm një përmbledhje 
të këtij programi gjithëpërfshirës, duke i lënë shkencëtarët 
më të ditur se ne, kujdesin për të krahasuar dhe klasifikuar, 
racë dhe gjuhë, në familjen e madhe të hominiens  që 
dallohet në grupin e primatëve, nga aspekti   njëgjinor 
(congénére) i tyre, nga pikëpamja morale, vetëm nëpërmjet 
gjuhës së artikuluar dhe në pikëpamje fizike, me shtatin e 
drejtë të tyre dhe disa karakteristika të tjera të organizmit 
të tyre.

Ne kemi treguar tashmë se primati-njeri, të cilit i 
kemi dhënë deri kohët e fundit vetëm disa shekuj 
ekzistencë, kishte jetuar tashmë në epokën e ngjarjeve aq 
të bujshme   të kohës terciare, dhe që tashmë duhej të 

 “Linguistika” nga Lovelacque dhe “Origjina e të folurit” nga Zaborowsky.26
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kishte qenë i formuar  njeri, pasi ka ditur ta ruaj kujtimin e 
ngjarjeve të asaj kohe, në tregimet përrallore që kanë 
ardhur deri tek ne dhe në ditët tona, jo nga arianët apo 
popujt semitë, por nga grekët, këta pasardhës të 
pakontestueshëm dhe të padiskutueshëm të Dukalionit 
pellazg, Princi i Molosëve dhe gruas së tij Pirrha, mamia. 
 Këta grekë të njëjtë, të cilët kurrë nuk e kanë mohuar 
gjakun që rrjedh në venat e tyre, origjinën e tyre, gjithnjë 
duke lustruar e fisnikëruar gjuhën e barbarëve, të ashpër, 
por aq të pasur, të etërve të tyre, megjithatë, janë 
përpjekur për t’i mbajtur të paprekura rrënjët origjinale të 
asaj gjuhe, e cila ndodhet (takohet) në të gjitha fjalët e 
gjuhës së bukur të poetëve të mëdhenj, të oratorëve të 
paimitueshëm të Greqisë heroike.

Ne jemi duke folur për tregimet fabuloze, të 
quajtura  mithos (μύθος), këta grekë, të cilët më vonë 
formuan fjalën "Paramithia" (Παραμυθια) që do të thotë, 
ngushëllimet   dhe në mënyrë vulgare dhe thashetheme që 
na pëlqen t’ua  ngarkojmë fëmijëve. Meg jithatë, 
"Paramithia" rrjedh nga shqipja dhe kanë një kuptim shumë 
të rëndësishëm e të plotë. Kështu ne gjejmë në këtë gjuhë 
foljen me than (them), që do të thotë për të thanë   apo 
folur në   një vetore bën than që ka kuptimin thuhet.. Para 
se të fliste, njeriu bërtiste, pa artikuluar, ai përdori zërin që 
ne tashmë e dimë që është quajtur Zan dhe atëherë ende 
ishte kafshë, ose në qoftë se doni antropomorf. Than dhe 
Zan mund të jenë dhe janë derivate. Nëse tani e marrim 
parashtesën para, që do të thotë përpara, e kemi lehtë ta 
shpjegojmë fjalën paramithia: para-me-than, para se të 
fliste, që do të thotë para se të ishte (konstituohej) fjala, ose 
njeri i cili ende nuk artikulonte. Fabulat pra, janë tregimet e 
fakteve të kryera, dhe të cilat kanë ruajtur kujtimin përpara 
se njeru të ketë folur, ose të paktën, para se ai filloi të 
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artikulojë mendimet e tij. Në të gjitha fabulat, personazhet 
kryesore janë kafshët, ne mund të themi pa frikë e duke u 
larguar nga e vërteta, se fabula janë historia e njerëzimit, 
atëherë kur përfaqësuesit e tyre   ishin antropomorf, lemur,  
etj. etj.

Gjithsesi, pa pohuar faktin (ne nuk pretendojmë të 
krijojmë autoritet), ne besojmë, ashtu si grekët, që 
paraardhësit e tyre ishin pellazgët autoktonë dhe nga ta 
lindën raca që quhen pelazgo-ariane ose kopto-pellazge. Të 
parët do të kenë qenë të përfaqësuar nga njerëz të tillë si 
grekët dhe romakët, gjuha e të cilëve i ka ruajtur rrënjët 
pellazge të gjuhës-amtare (nënë), dhe të tjerët, të tillë si 
egjiptianët dhe arabët, të cilët ruajnë larg e më larg gjurmët 
e kësaj gjuhe dhe shohin gjuhën e tyre në grupin e rrënjëve 
të gjuhës-nënë në gjuhën semite.

Kështu, për shembull, për popujt e parë Zan, Zoti 
shqiptar, që do të thotë zëri, verbi, Zoti,  e ka dhënë Zeusin 
e grekëve dhe Jupiterin e romakëve, të cilët nuk ishin Pater 
Deus siç e kemi thënë, por Zéus, Zë, Zot i cili e ka  shtëpinë 
e vet në ajër (Zan Shpi, erh).

Kjo vlen   edhe për popujt tjerë, Osiris dhe Isis të 
egjiptasëve, Hilleh të hebrenjëve, Allah,  Lahilahlah 
arabëve; Haylli i peruvianve, Hill i pirineanve, do të 
lidhen, si në Zan   dhe në Zotin shqiptar po aq edhe në 
Hylh, Hyi, Hyni shqiptarë ose në qoftë se duam, të 
pellazgëve, që i përcaktojnë yjet, të pandashëm, të 
pakapshëm, shenjtëri, Zoti, apo edhe më mirë,   për  Hyni 
në mënyrë specifike, e cila është përmbi të gjithë. 
 Para se të studiojmë në gjuhësi,   formimin e fjalëve 
dhe të pjesëve të fjalimit të gjuhës   shqipe, le të na lejohet 
që të përshkruajmë një ese mbi origjinën e gjuhës, tashmë 
të trajtuar nga disa autorë të shquar, në tiparet e 
përgjithshme të saj, dhe ne do të rifillojmë në rastin e 
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veçantë të gjuhës shqipe, për të mbështetur teorinë që ne 
të mbrojmë: pellazgët, racë autoktone, siç ka mundur të 
jetë ariane, apo njerëz të tjerë në një ndonjë pjesë tjetër të 
botës, pellazgët, paraardhësit e shqiptarëve.

Ne jemi transformistë dhe në të njëjtën kohë 
poligjenistë. Ne jemi të bindur se në ato kohë të hershme, 
dy raca origjinale kanë mundur, për të thënë kështu, të 
takohen (fërkohen) , duke u shfaqur mbi tokë, pa qenë në 
dijeni për fqinjët. Rrjedhimisht, këto dy raca kanë ardhur 
në një fazë relativisht të avancuar të zhvillimit, pa e kuptuar 
se afër njëra-tjetrës jetonin qenie të ngjashme që ushtronin 
në formimin instiktiv të të folurit të artikuluar.

Pra, ja se si ne e kuptojmë pyetje interesante të 
origjinës së të folurit të artikuluar.

Duke u nisur nga principi i transformimit, ne mund 
të quajmë sipas teorisë sonë, teori kozmologjike atomike, 
hipoteza e rimodelimit   dhe e manipulimit të atomeve 
kozmogjeneratore, embrion i familjes së hominies, ka 
mundur të zhvillohet në të gjithë globin kudo që mjediset 
në të cilat ai ka mundur të jetojë, për të kanë qenë të 
favorshme.

Siç është e pamundur që vetëm në një pikë të 
sipërfaqes së tokave (vendeve) të shfaqura, që vetëm në 
disa qoshe të atij apo këtij kontinenti të veçantë, 
përfaqësuesi i parë i llojit të shfaqet, nuk është e arsyeshme 
të pranohet që vetëm në një pikë të vetme, mjedise dhe 
ndikime të veçanta natyrore, të jenë bërë bashkë për 
shfaqjen e tij. Përkundrazi,  ne jemi të prirë të pranojmë 
shfaqjen   e njeriut, ose në qoftë se doni të antropomorfit,  
në disa pika të globit që jetojmë, ose në të njëjtën kohë ose 
në kohë të ndryshme dhe ndoshta edhe të largëta nga 
njëra-tjetra.
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Dhe me njeri, ne nënkuptojmë primatin kafshë, i cili 
e ka transformuar gjuhën e paartikuluar të bishës, në gjuhë 
të folur, si të thuash, të menduar. Dhe për mjedise dhe 
ndikime, ne nënkuptojmë një dendësi të caktuar të 
atmosferës tokësore, elementet që përbëjnë tokën, koren 
tokësore e veçanërisht ato që përbëjnë individin, sidomos 
në qendër të veprimtarisë së tij intelektuale, të cilat 
përfaqësojnë dy organe kryesore të të folurit: veshin dhe 
syrin.

Kjo do të thotë, mjediset dhe ndikimet e 
përcaktuara, më shumë ose më pak të qarta, kanë qenë 
thelbësore për zhvillimin e embrionit origjinal, në të njëjtat 
mjedise dhe nën veprimin e ndikimeve të njëjta, fëmijëria e 
të folurit të artikuluar duhet të ketë krijuar terma origjinale 
që duhet pak a shumë të jenë të njëjta. Kjo do të thotë se në 
  tinguj të ndryshëm dhe zhurma, në forma të ndryshme 
fonetike të lidhura me pëlcitëse, pasthirrma,  admirime ose 
të ngjashme, që njerëzit e parë i kanë artikuluar, duhet të 
ketë nuanca shumë të zbehta, por të kapshme, që 
implikojnë nevojën absolute për të pranuar, jo një, por disa 
gjuhë-nëna.

Megjithatë,  në analizën e fundit,   mund të thuhet se 
edhe pse konsiderohen të izoluar, këta tinguj të ndryshëm 
dhe zhurma paraqesin një "gjuhën-nënë” të vetme, e 
kundërta do të ishte gabim.   Por, pasi këta tinguj dhe 
zhurma nuk janë vetë gjuha ( të folurit) e artikuluar,  kafsha 
me të cilën fërkohemi (takohemi),   i emeton gjithashtu, një 
gjuhë-nënë nuk do të mund të karakterizohet vetëm prej 
tyre, por nga lidhja e këtyre tingujve dhe këtyre zhurmave, 
të çfarëdo natyre qofshin, që do t’i   përbënin fjalët 
monosilabike, formën e parë të të folurit.

Si rezultat i këtyre elementeve përbërësi i të folurit, i 
takon   një grupi të vetëm që jeton në natyrë: i kafshës që 
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artikulon, jo instinktivisht, por nga fakti i ndjesisë  që ka 
marrë (pranuar), truri i saj nëpërmes organeve të të parit, 
të dëgjimit dhe më vonë të prekurit. Kjo është prerogativa e 
familjes më të përsosur të këtij grupi, ajo e  njeriut i cili 
inauguroi të folurit e  vërtetë të artikuluar, të menduar. 

Kështu, për shembull, fonemat a, e, i, pak a shumë të 
theksuara, i përkasin pothuajse të gjitha gjuhëve të  familjes 
së primatëve, kështu shpërthyeset b, d, k, p, t etj. etj., 
gjithashtu i përkasin të së njëjtës familje. Por,  ba, pa, ma, 
ta, be, te, pe etj.,  edhe pse i përkasin shumicës së gjuhëve, 
ato në shumicën e rasteve mes tyre kanë një kuptim krejt 
tjetër.

Për shembull, rrënja verbale e pa sanskritisht do të 
thotë  mbrojtje (me mbrojt), ndërsa pa në shqip do të thotë 
shoh (me pa). Në mënyrë të ngjashme, rrënja verbale ba në 
sanskritisht do të thotë baj (me bajt), e në shqip bëj (më 
bâ), madje edhe mâ në sanskritisht do të thotë prodhoj, 
ndërsa mâ në shqip do të thotë të mbajë (me maj). etj, etj. 
Siç mund të shihet, përbërësit e këtyre fjalëve rrënjë iu 
përkasin të dy g juhëve të lartpërmendura, por 
marrëdhënia e tyre ka dhënë në këto fjalë në të dy gjuhët, 
kuptime krejt të ndryshme. 

Sa për nuancat që folëm më lart, ato kanë për shkak 
diversitetin e peisazheve, situatën e ndryshme të vendeve 
që e kanë pa shfaqjen e njerëzve të parë, e këta të fundit 
kanë pasur, nga një pikë apo nga një tjetër, mundësinë   të 
shohin fenomenet natyrore duke ndodhur para syve të 
tyre, dhe të dëgjojnë mija zhurma të natyrës së animuar në 
të cilën ata jetonin, me një shkallë të caktuar të 
inteligjencës, për të dalluar, krahasuar, kuptuar dhe 
regjistruar në kujtesën e tyre atë që kishin parë dhe çfarë 
kishin dëgjuar.

140



Origjina e të folurit prandaj duhet të kërkohet në 
kuptimin e të pamurit dhe të dëgjimit në veçanti, dhe më 
vonë në kuptimin e prekjes, të shijimit dhe të nuhatjes.

Unë kam pa disa fëmijë duke lindur, të cilët sapo 
kanë parë dritën, dy prej tyre, vajzat e mia i hapën sytë dhe 
shikonin rreth tyre sikur donin të shihnin, sikur gjoja mund 
të shihnin! Vetëm pak minuta më vonë, ato lëshonin  
britmën e tyre të vogël! Vallë a shihnin? A shohin fëmijët e 
posalindur? A dallojnë ata diçka në shikim të parë që 
hedhin rreth tyre? Askush nuk do di kurrë. Por është e 
sigurtë, se fëmija i posalindur përcepton ndjesinë që rrjedh 
nga drita, për të cilën natyrisht, nuk mund të jetë i 
vetëdijshëm.   Por ajo që do ta dëshmonte realitetin e kësaj 
ndjesie të parë, do të ishte ngjyra e mollës së syrit, e cila 
është ajo që fëmija do ta ketë, pasi  do të jetë zvjerdhur. Ne 
nuk e dimë nëse ky fakt është vënë re; fëmija i lindur me 
një mollë të pastër, ditën e dytë tashmë ngjyra bëhet si e 
mbuluar, si qumështi, dhe kjo gjendje zgjatë   dymbëdhjetë 
apo tetëmbëdhjetë muaj që ai është për gjiri.

Pavarësisht nga këto detaje anatomike, ne besojmë 
se ekziston përceptimi i pamenduar, i paarsyeshëm i 
fenomenit të dritës në momentin e lindjes, ashtu siç është 
përceptimi i shqisës së të prekurit dhe të dëgjimit e 
sidomos i dushit (larjes) të parë.

Si dëshmi e përceptimit të britmës së parë, ne mund 
të marrim në klithmat e qenve të vegjël të posalindur. 
Mjafton që vetëm një nga këto kafshë të lëshojë një 
klithmë,   të gjithë tjerët do të fillojnë të lehin së bashku. 
Sikur mos të merreshin vesh nuk klithnin (lehnin), dhe 
ç’është edhe më e shquar,   është fakti se në qoftë se njëri 
prej tyre ankohet për ndonjë dhimbje, të tjerët nuk i 
përgjigjen. I këtillë është fëmija: ai lind,   sheh, bërtet dhe  
tenton, pa i përcaktuar këto ndjesi që i bëjnë përshtypje në 
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trurin e tij të vogël dhe atij do t’i kujtohen instinktivisht një 
ditë. Por ky fëmijë rritet. E marrim atë në djepin e parë, 
sikur gjethe e pyllit.

Nëna e tij, atëherë femër njerëzore ushqyese, e 
rrethuar sigurisht me të njëjtin kujdes sikur kafshët, u jep të 
vegjëlve të saj, që do të thotë, ajo i jepte për një kohë  
ushqimin e vet, gjirin, dhe e mësonte më vonë për të 
kërkuar ushqim në frutat e rënë, rrënjë, etj. etj.

Ndërkohë, babai, mashkull njerëzor, ishte larg, nuk 
kujdesej për femrën dhe ikte nga ajo, pa u shqetësuar në 
lidhje me çfarë do t’i ndodhë shoqes së tij një moment, 
nënës së  fëmijës së tij.

Është e natyrshme pra, që mëmësia ka dominuar në 
fillim në familje, e cila duhet ta ketë pasur një ekzistencë të 
kufizuar, që do të thotë,  mbaronte ditën kur fëmija linte 
(braktiste), nënën e vet.

Pra, ky fëmijë përnjëherë u gjend  vetëm.
Ai do të shkojë vetëm ta gjejë ushqimin, vetëm do të 

shikojë për të gjetur një shtëpi, do të shkojë vetëm për 
kënaqësitë e tij, ai do të zgjedhë shokë, do   të luftojë për të 
jetuar, për t’u ushqyer, të rritet dhe të bëhet njeri. Dhe 
pastaj do të vijë një ditë kur ai do të takohet me nënën e tij, 
ndoshta nuk do ta  njeh dhe do të bëhet i dashuri i saj.

Por para se të arrijë deri aty, ky njeri ishte fëmijë dhe 
ka jetuar pranë asaj që e lindi, në një mjedis shumë të 
përshtatshëm nga i cili shumë detale do t’i mbeten në 
kujtesën e tij të  vogël. 
 Në këtë mjedis, ai ka dëgjuar të gjitha zërat e 
natyrës, ne mesin e të cilëve dominonte pa dyshim ai i 
nënës, në këtë mjedis, i ka pa njëmijë lojërat e dritës,   mbi 
të cilën është ndaluar shikimi   i tij fillestar   i mbushur me 
habi.
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Këta zëra, kërkoi t’i kuptojë, t’i mbajë, dhe këto loja 
të dritës,  punoi për t’i dalluar dhe e gjithë kjo pa llogaritje, 
pa paramendim, por instinktivisht. Ai më vonë i dalloi 
lojërat e dritës, imitoi zërin e natyrës, kërkoi   t’i shprehë 
ndjenjat e tij dhe në të folmen e artikuluar kur u krijua.

N e m u n d t ’ i s h o h i m k ë t o f e n o m e n e t ë 
mrekullueshme të aktiviteteve imituese intelektuale në 
mesin e të gjithë fëmijëve të lindur. Shumë më përpara se 
sa fëmija mund të kuptojë, t’ju përgjigjet, t’ju mundësojë, 
se ju sheh dhe ju dëgjon, ju do ta shihni të bashkëngjitur 
disi, sytë dhe veshët e tij të vogël në sytë tuaj dhe buzët e 
tua. Fiksimi i vështrimit të tij është shquar si edhe 
depërtimi. Do të thoshim se gjithë duke dëgjuar   melodinë 
harmonike, ai mundohet të bëhet në shikimin tuaj, ndjenjat 
që ju frymëzojnë, dhe t ’ i kapë lëviz jet më të 
papërceptueshme të buzëve të tua, përmes të cilave dalin 
këto zhurma, këta tinguj që veshi i tij i dëgjon.

Për më tepër, fëmija do të përpiqet të prekë gojën 
tuaj, kur ju flisni, dhe gishtat e tij do të ndryshojnë tingujt 
dhe zhurmat e artikuluara, që do të dëshironte t’i imitojë 
dhe paket duke qeshur. Ai do të zbulojë në sytë tuaj një 
imazh, një fëmijë të cilit i ngjan, që i pëlqen dhe që ju 
pëlqen ndërsa ju si njeri i rritur, ju nuk kërkoni kur shikoni 
në sytë e atij që i flisni. 

Ja për sa i përket jetës së brendshme, ndërsa nëna 
është aty, pranë fëmijës. Por kur ajo nuk është, ky fëmijë 
mbetet vetëm me shikimin e tij shqyrtues, me veshë të 
hollë dhe mendjen që punon   aq sa mendja e një fëmije 
mund të punojë. 

Mund ta imagjinoni efektin që syri, veshi, mendimi i  
këtij fëmije rri joaktiv vetëm një moment? Sigurisht që jo, 
sepse materia që përbënë anëtarët e familjes e hominies, 
më shumë se çdo tjetër është ndryshuar, manipuluar, 
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transformuar, ka fituar një lëvizje molekulare të ndryshme 
nga ajo që animon materien   shtazore në përgjithësi, dhe 
rrjedhimisht, lejon dhe forcon disi inteligjencën e fëmijës 
në një aktivitet që do të jetë në avantazhin e gjuhës së 
artikuluar, në shtresën e tij të thatë, të kësaj qenie të vockël. 
 Fëmija sheh vetëm zjarrin në vatër që ndriçon, 
drurët e gjelbër sesi djersiten, duke u fuzionuar, derisa 
shkëndijat që plotësojnë vatrën gazmore! ... Regjistron në 
memorien e tij të këtë dritë artificiale dhe të gjitha këto 
zhurma që nuk do të harron.

Fëmija do t’i shoh gjethet duke ra, duke u   dridhur, 
degët duke u përkulur, duke   pëlcitur, e dëgjon erën duke 
fry, fshkëlluar, gjëmuar ose duke shfry në ikje .....! Sytë e tij 
të mëdhenj do t’i ndjekin të gjitha këto lëvizje, dhe veshi i 
tij do të mësohet   në nuancën   që e karakterizon frymën e 
stuhisë dhe flladit, pëlcitjet e degëve dhe shushurimën e 
gjetheve, dhe më vonë atij do t’i kujtohen.

Fëmija do të shohë shiun duke ra, ujërat duke 
rrjedhur, shtazët duke kaluar, zogjtë duke fluturuar, me një 
fjalë, të gjitha pjesët e natyrës, me zhurmat e tyre, britmat 
dhe këngët e tyre! - dhe memoria e tij do t’i regjistrojë të 
gjithë këto pa pëlqimin e tij, pa dëshirën, pa qenë i 
vetëdijshëm për atë që ndodh rreth tij.

Dhe ky fëmijë pastaj do të belbëzojë, do trillojë 
gjuhën e tij personale, të cilën më vonë do ta korrigjojë 
duke i dëgjuar të afërmit,  të cilët do t’ia definojnë mendjen 
më mirë se ai vet, por me të njëjtat elemente origjinale 
primitive që truri i tij i ka projektuar.

Kjo është faza e parë e të folurit të artikuluar.
Po të ishte ndryshe, nëse përshtypjet personale të 

fëmijës nuk do të korrespondonin me fjalët që fliten rreth 
tij dhe një mijë zërat dhe zhurmat e natyrës, në gjirin e 
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çfarë kaosit do të gjendej e hedhur inteligjenca e tij e 
njomë?

Nëse ideja e pëlcitjes, fishkëllimës, ditës etj., nuk do 
të ishte në fjalët e përdorura për të përshkruar këto 
fenomene, çfarë do të thoshte fëmija, i cili në vetminë e 
viteve të tij, e ka dëgjuar degën duke u thyer, erën duke 
fishkëlluar,   që e ka pa dredhjen me valët e pluhurit që ajo 
ngre, dhe dritën në mes të natës?

Si rezultat i asaj që thuhet më lart, interesat e natyrës 
në procesin e transformimit janë vetëm në lojë dhe aspak 
individuale, të folurit duket të ketë qenë në mënyrë 
rigoroze imitues dhe i pastër monosilabik, në kohët e para 
njerëzimit.

Prandaj edhe matriarkati ka qenë i detyruar t’i 
paraprijë patriarkatit. Fëmija në fillim e ka njohur nënën e 
vet dhe vetëm atë. Shumë kohë më vonë e ka njohur babën, 
por jo si autor për krijimin e tij por si vëlla të madh, një 
mbrojtës. Te kafshët, për më tepër, e shohim të njëjtin ligj 
të natyrës të dominojë në marrëdhëniet e fëmijëve dhe 
prindërve mes tyre. Nëna është gjithçka, babai nuk është 
asgjë, dhe interesant, edhe pse mashkulli është më i fortë, 
më i guximshëm, ai ende ka frikë femrën, sidomos kur ajo 
ka fëmijët e saj afër veti. Duke marrë për shembull, pulat 
dhe gjelat në oborrin e shtëpisë, e shohim klloçkën të 
rrethuar nga zogjtë e vet, të cilët e sulmojnë edhe gjelin 
nëse  vjen për të ngrënë afër saj. 
 Pavarësisht hipotezave të ndryshme mbi origjinën e 
të folurit (gjuhës), ne duhet të pranojmë se kuptimet e 
ndryshme të individit, kanë qenë në masë të madhe në 
shfaqjen e këtij fenomeni karakteristik të racave njerëzore, 
që sigurisht   e transformon   atë që   kishte ndodhur në 
natyrën anatomike të këtij primati të lashtë dhe sidomos në 
trurin e tij.
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Ne duhet të pranojmë se edhe shumë kohë para se t’i 
artikulojë zhurmat (tingujt), antropomorf apo edhe njeriu i 
parë, ka qenë i detyruar t’i shprehë idetë me tinguj të 
thjeshtë dhe   dysh (dubl), të lidhur   apo jo të lidhur, pak a 
shumë të theksuar, të cilët do të përbënin atë që ne i 
quajmë zanoret dhe diftongjet, gjysmë-zanoret dhe zanoret 
dyshe si dhe diftongje të rreme. Ne do të shohim më vonë 
se gjuha shqipe ka ruajtur shtatëdhjetë e pesë prej këtyre 
nën-fonemave primitive nga nëntëdhjetë sa mund t’i ketë.

Më vonë, kur inteligjenca e antropomorfit është 
zhvilluar më tej, kur ai mundi të kuptojë se kjo natyrë 
përtëritej vazhdimisht para syve të tij, kur ai mësoi për të 
dalluar gjëra të reja, fenomene të reja, për të mbledhur 
tinguj të rinj, për t’i ndarë gjetjet dhe përshtypjet e tij, ai 
nuk gjeti asgjë më të lehtë se sa përdorimin e parashtesave 
dhe prapashtesave shpërthyese, të thjeshta,   dyfishe apo 
trefishe që përfaqësojnë bashkëtingëllore tona të çdo lloji.
Ne do të shohim më vonë se këto parashtesa dhe 
prapashtesa eksplozive janë tridhjetë në numër dhe në 
gjuhën shqipe kanë qenë në gjendje të përbëhen me 
gjashtëdhjetë e tre tinguj   të përmendur tashmë  ato shtat 
qind e pesëdhjetë e nëntë   fjalë rrënjë monosilabike të 
kësaj  gjuhe.

Ne nuk do të mund të themi asgjë, lidhur me 
a d o p t i m i n , n ë p a r i m , t ë   p a r a s h t e s i m e ve e 
prapashtesimeve. Çdo gjë sugjeron se përdorimi i 
prapashtesave i ka paraprirë përdorimit të parashtesave, të 
paktën në gjuhën shqipe.

Së pari, antropomorfi që ka shërbyer në parim, si 
primatët tjerë, tingujve të izoluar apo bashkuar mes tyre, 
duhet t’iu ketë dukur më e lehtë dhe më e natyrshme për të 
shtuar të tillë tinguj, të tilla prapashtesa përcaktuese, 
shpjeguese apo bindëse. Ka edhe disa fjalë rrënjë në gjuhën 
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shqipe që e karakterizojnë veçanërisht situatën dhe 
gjendjen e atit tonë të parë, në atë kohë aq të largët 
prehistorike, atëherë kur e shqiptonte   të folmen e 
artikuluar.

Kështu, për shembull, nëna duke jetuar me fëmijën e 
saj në mes të pyjeve, kafshët e egra, konvulsione   e një 
natyre të çmontuar dhe të egër, duhet t’i ketë ngjarë pulës 
së oborrit të shtëpisë sonë, e cila,   me një   kakarisjet e 
 veçantë, i thërret zogjtë e vet të vegjël, të cilët fshihen nën 
pendët e saj, ose gjeli, që me një britmë krejt të veçantë, di 
t’i paralajmërojë pulat për praninë e ndonjë zogu grabitqar 
që fluturon në ajër.

Femra njeri, gjithashtu, me siguri ka pasur shumë 
herë mundësinë t’iu thërraë (bërtasë), pasardhësve të saj, 
për t’u fshehur, të ikin, të ngjiten në një pemë për t’i 
shpëtuar armikut ose rrezikut, për të ecur, përkulur, 
hëngër etj. etj. , gjithashtu, ne gjejmë në gjuhën shqipe 
fjalët;  hî (me hi) ik, hyp, hipur, ngjitje, etz (ecje) ûl, ha, 
etj, etj. shkronjat h, si parashtesa mundën lehtë të zhduken  
pa e ndryshuar në asnjë mënyrë kuptimin e fjalëve.

Por ka ende më mirë. Kur shqiptari që jeton në male, 
ende dëshiron të flasë me një nga të vetët që është larg prej 
tij , ai fillon të thërrasë, duke përdorur zëra tingëllorë 27

tepër të zgjatur, që i ndërpret nga një prapashtesë 
përfundimtare shpërthyese, apo edhe duke futur një 
shpërthyese të shkurtër mes dy fonemave shumë të gjata. 
Për shembull: O........ ô Zef! Ô Jozef!, etj. 

Si do që të jetë, qoftë adoptimi i prapashtesave t’i 
ketë paraprirë adoptimit të parashtesave, ose e kundërta, 
kjo është një çështje që nuk mund të ketë një interes të 

 Fshatrat në Shqipëri kanë shumë kilometra mes tyre; dy shtëpija janë rrallë afër njëra 27

tjetrës; për të folur duhet bërtitur.
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vërtetë përveç gjuhëtarëve të vërtetë të cilëve ua lëmë 
zgjidhjen e problemit.

Të shikojmë se si   kanë mundur të formohen fjalët, 
në parim, me fonetikën kryesore të gjuhës shqipe, në qoftë 
se këto fjalë kanë mbajtur të ruajnë mes veti diçka nga 
origjina tyre.

Me rrënjën origjinale të fonemës   a, i gjejmë, për 
shembull, fjalët hâ (ha), hân (hënë), at, (babë). Saturni, 
thotë mitologjia, i hante fëmijët e vet dhe Hëna, është 
thënë edhe në Itali, i ha retë. Megjithatë, rrënjë verbale hâ 
(ha), që do të thotë me ngrënë, është gjetur me kuptimin e 
saj të plotë në të dy fjalët në at dhe e hân (At,   Hënë) dhe 
folja me hëngër, pra kanë  të njëjtën origjinë.

Edhe më mirë:
Rê, (re-ja); ré, degradim; râ, bie; rhên, rrenë; rân, 

rëndë, të gjitha këto fjalë  përmbajnë rrënjën verbale 
origjinale râ (me ra) dhe idenë e mashtrimit; reja është 
shpesh e rrejshme dhe shpesh bie, rrena është e rëndë dhe 
bie në vetvete, që do të thotë, shpaloset, etj, etj.. Nga rân, 
është bërë vrân (errët) gjendje e veçantë e atmosferës që 
pushtojnë retë, nga  e vrân,  u krijua  më vonë u-vrân, u 
errësua, dhe helenët oupxvoç (uvranos) qielli.

Në mënyrë të ngjashme, nga êrh, ajri, atmosferë, 
është bërë   térh,   terr, hije, pastaj u-térh është errët, që do 
të thotë që ajri nuk është më i dukshëm, është i mbuluar. 
Dhe u-térh, e helenët krijuan   έθέρ eter,   ky ajër i 
padukshëm, ky blu që i dominon retë.

Po në të njëjtën mënyrë, u;   ka dhënë për shembull, 
rhû (me rru, rruaj) kry (kokë) kréna (kryetarë fisesh) krûe, 
(krue), krhû (kruaj, gërvishtje). Megjithatë, nëse na 
kujtohet, se kur çakalli   ishte kapur  te një burim, aty u 
ngreh një fantanë, e cila stolisej  zakonisht me një kokë dhe 
atë me kokën e një armiku të skalpuar,  nga vjen edhe 
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zakoni që ende ekziston në rruajtjen e kokës, ne do të 
shohim se rruaj, krye, burim, krena dhe gërvishtje kanë të 
gjitha rrënjën origjinale Rhû (rruajtje).

Duke marrë fonemën i, ne gjejmë fjalët; im (imtë), hi 
(me hi),  hî (hyjë) dhe wrhim (zhurmë). Duke ia hequr fjalës 
së fundit prefiksin wrh, e cila është një onomatope që 
imiton frymën (fishkëllimën) e stuhisë, e gjejmë, rrënja im 
që përcakton  një gjë të imtë që depërton kudo. Prandaj, do 
të thoshim,  Wrhim hin me hî im, stuhia hi me hirin e imtë, 
dhe të gjitha këto katër fjalë përmbajnë rrënjën hi që i 
përshtatet pluhurit, hirit dhe stuhisë (trazirës).

Dhe kurrë nuk mbaronim në qoftë se t’i kërkonim 
origjinën e të gjithë fjalëve të përbëra që rrjedhin fjalët 
monosilabike primitive, ose më mirë në të cilat gjejmë 
nganjëherë disa rrënjë origjinale. Megjithatë,  ne nuk mund 
të mos demonstrojmë   origjinën e disa fjalëve të caktuara 
që karakterizojnë fakte që kanë një  rëndësi kryesore  për 
racën shqiptare.

Së pari fjala gûr, gur, na kthen në   një fazë 
interesante në ditët e para të njerëzimit, atë të zbulimit të 
rastësishëm të shkëndisë,   zjarrit. Ne kemi folur në librin 
tonë " Hipoteza Kosmogonike atomike”, se si njeriu Adam  
zbuloi rastësisht këtë fenomen: paraardhësi jonë i nderuar 
kishte qenë i detyruar ta mbrojë veten kundër armiqve, 
kafshëve apo të ngjashmëve, së pari me krahët dhe pastaj 
masën e tij.

Kur ndjehet më i fortë, ka qenë i detyruar t’i ndjekë 
dhe kur nuk i ka zënë i ka gjuajtur me gurë  që i ka gjetur 
rrugës; një gur i drejtuar keq ka rikoshuar mbi një tjetër 
duke shkaktuar shkëndija... dhe pastaj ky njeri primitiv ka 
vendosur të zbulojë sekretin e shkëndijës, dhe duke u 
përpjekur të gjuaj gurë e duke provuar gurët, ai gdhendi 
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sileksin me të cilin nxitoi të armatosë shkopin e tij të 
pandashëm.

Por, Gûr, rrjedh nga gjûj (me gjuajt) dhe nga rézé, 
rreze drite. Kjo do të thotë duke gjuajt (farkuar)  gurë është 
bërë (formuar) drita. Pra, në origjinë, ishte fjala Gjurézé që 
më vonë ka dhënë fjalën   Gûr dhe xur, guri dhe guralecë, 
zhavorr.
 Është konstatuar se banesat e pellazgëve kurrë nuk 
kishin pasur dritare, ende edhe sot në male, shtëpitë  
shqiptare janë pa dritare (shekulli XVIII),   janë të lejuara 
vetëm frëngjitë   (hapje vdekjeprurëse). Gjithashtu, ende 
nuk ka asnjë emër për dritaren. Përkundrazi, ka pasur 
gjithmonë një derë, ose më mirë dera bosh, e quajtur Dér, 
dera që helenët (grekët), nga kjo fjalë krijuan të tyren Thira. 
Der ose dera rrjedh nga del-era, domethënë një hapje 
përmes së cilës del ajri. Kur helenët reformuan gjuhën dhe 
traditat e zakonet e stërgjyshërve të tyre, ata i ndërtuan 
shtëpitë që i quajtën παραθιρια, domethënë hapje të 
praktikuara para-dér, para se të arrihet te dera.  
 Të marrim tani mitin grek që është historia e asaj 
kohe, gjatë të cilës grekët janë konsideruar ende pellazgë të 
vërtetë.

Prometeu, Pandora dhe Epimetheu.
Gjithkush e di  historinë e këtyre dy personazheve, i 

parë krijuesi i njeriut të parë, i cili e bëri nga lymi i tokës 
dhe i cili ringjalli (animoi) zjarrin  që ia vodhi qiellit, e dyta, 
gruaja të cilën e bëri Vulkani (Vulcan),   me   urdhër   të 
Jupiterit, dhe të dytë të pajisur me shumë bukuri.

Emrat e Promete, Epimethe dhe Pandora kurrë nuk 
kanë qenë, të paktën në atë kohë, emra individësh. Ne as 
nuk mendojmë se kanë ekzistuar emra të tjerë veç atyre që 
kanë përcaktuar (referuar) vendin e origjinës, ose ndonjë 
veçori dalluese nga e zakonshmja. Për ne, nëse kërkojmë 
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origjinën e këtyre fjalëve, duhet të pranojmë se ky është një 
modelues eminent, ndoshta i pari, që do të inaugurojë   në 
ato kohë industrinë qeramike. Ai e mbaroi një statujë, e 
mbylli atë në një furrë, ku ndezi zjarrin, argjila mori 
ngjyrën e kuqe të zjarrit, ndoshta edhe një transformim i 
substancës në qelq dha reflektime, që  bëri të mendojë 
pavetëdijshëm se zjarri nga qielli e animonte statujën, dhe 
kjo ishte e tëra! Atëherë, admiruesit e modeluesit tregonin 
mrekullinë në gjuhën e tyre; Pun me dor por me dhé e per 
mî dhé, që do të thotë Punë me dorë, por me dhe (tokë) 
dhe mbi tokë (punëdore e bërë me dhe (argjilë) mbi tokë).    
            Në të vërtetë:
            Pun-me-dor ka bërë Pandora
            Pun-me-dhé ka bërë Promete
            Eper-mî-dhé ka bërë Epimethe

Kështu, janë formuar fjalët jo vetëm me shtimin e 
parashtesave   dhe prapashtesave por   duke shtuar disa 
rrënjë që përcaktonin (tregonin), një veprim të shquar 
formonin fillimisht një frazë (fjali). Ne besojmë se ky është 
rrjedhimi (devijimi) i së vërtetës. 

Gjuhëtarët shpesh e kanë përcjellë një urdhër të 
derivimit, që ka konsistuar t’iu japë rrënjëve një kuptim 
gjeneral, të cilat   kanë shërbyer për të krijuar fjalë   që  
tregojnë një objekt të veçantë. Ne besojmë se me z. 
Zaborowsky, mënyra e këtij derivimi mund të pranohet, 
por me rezervë të madhe, që do të thotë, vetëm atëherë kur 
mund të dëshmohet se derivimi nuk e ndryshon kuptimin e 
rrënjës dominuese. Kështu për shembull, një gjûtar dhe 
roktar (gjahtar dhe shtëpiak), rrjedhin (derivojnë), nga gjû 
(gjuaj, me gjujt) dhe ruit (ruaj, me rujt). Gjithashtu, 
Σπιλéιον (Spiléîon) greqisht, derivon nga Shpél (shpellë) 
dhe ion ( jonë) nga shqipja dhe në greqisht do të thotë 
antre, shpellë.  
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 Pasi të miratohet ky  rend i derivimit, rrënjët as, av 
dhe gav duke shprehur të trija idenë e lëvizjes, e para 
shpejt, e dyta dhe e treta lëvizje të ngadalshme dhe të butë, 
kanë mundësuar lindjen e asva (kalë), avis (dele) dhe gaûs 
(kau, demi). 

Është e vështirë të imagjinohet se njerëzit e parë 
ishin në gjendje të bëjnë dallimin e këtyre mënyrave të 
ndryshme të lëvizjes, para çdo aspekti tjetër më të spikatur 
për kalin, delen dhe demin, pasi ai ishte shumë pak i 
detyruar për t'u kujdesur për këto kafshë. Kali, po, ai është 
një qenie e shpejtë, por ai nuk ishte i vetmi   nga kafshët e 
asaj periudhe të hershme që e kishte këtë veçori.   Demi i 
cili është përfaqësuar edhe nga Auroch, kishte gjithashtu 
lëvizje pothuajse të barabartë me atë të kalit, nëse   është e 
vërtetë, se kalorësit e guximshëm vështirë se mund të 
arrijnë sot, bizonët e Amerikën së Veriut. Rrënjë as për 
këtë arsye do të ketë mundur gjithashtu të shërbejë për të 
formuar fjalën asva, sikur edhe atë gâus.

Përveç kësaj, asva, avis et gaûs nuk janë 
monosilabike dhe kali, delja dhe demi (kau) duhej të 
pagëzoheshin, ndërsa gjuha e folur ishte ende në fazën e 
parë. Nëse as ka shprehur idenë e një qenie të shpejtë, dhe 
në qoftë se këtë ide, njeriu i parë e pati, duke vënë në dukje 
ecjen e kalit, ne nuk e kuptojmë se pse ka pasur nevojë për 
të shtuar edhe prapashtesën va, që nuk mund as të rrisë as 
të paragjykojë idenë e plotë.

Duke studiuar gjuhën shqipe, ne lehtë mund të 
bindemi se fonema a dhe derivatet e saj o dhe u, të 
theksuara apo jo, duket se tregojnë, në numrin më të madh 
të rasteve, një mashkull, apo një veprim mashkulli, sidomos 
me parashtesa dhe prapashtesat e forta, të tilla si:

Kâ, kal, dash, datz (dac), hâr (ari), sqap (cjap); at, 
bab, lua, burh (burrë), dial (djalë) etc. 
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Të gjitha këto fjalë humbin fonemën karakteristike të 
fortë posa të bëhet fjalë për gjininë femërore. Kështu për 
ka thuhet lope, dash, dele; kâl (kalë) pél (pelë); sqap (cjap) 
dhî, etj, etj, pastaj burh (burrë) dhe dial (djalë) grua dhe 
vajzë, domethënë  është se këta emra që iu  janë dhënë për 
femrën   e mashkullit,   shumë kohë   pasi ati ynë ishte i 
vetëdijshëm për rolin e gruas që quhej, siç e kemi parë, 
mami. Dhe kjo duket se vërtetohet nga tendenca e 
 përkuljes që shihet në fjalët gru-e dhe va-ïz (va-jzë).

Nga sa u tha më sipër, për këtë arsye është e 
pamundur që ideja e të qënit i shpejtë është përdorur për 
të përcaktuar kalin. Këtë ide, njeriu i parë mund të ketë 
pasur, vetëm kur e zbut këtë kafshë fisnike dhe atëherë ka 
mundur të kuptojë shpejtësinë e vrapit të tij. E megjithatë, 
kjo veti nuk do të ketë goditur pasi dimë se në gjuhën 
shqipe mban emrin kâ (kalë). Greku, ky pasardhës i 
pellazgëve e quan hyppos (ιππος). Por, hyppos, a nuk është 
hyp ose hip shqiptar që do të thotë me hyp?

Ja pra karakteristika e vërtetë e kalit katërnar, por jo  
e kalit terciar të cilin pellazgët e kanë quajtur kâl.

Por pse na intereson, përse stërgjyshi helenit 
(grekut) ia dha këtë emër kalit?

Ne besojmë se kali ishte quajtur kâl në të njëjtën 
kohë si kau që u quajt kâ. Dhe për këtë, duhet të ketë pasur 
disa pika të ngjashmërisë në mes të këtyre dy kafshëve. Ky 
supozim duket i justifikuar nëse konkluzionet e 
evolucionistëve e radhisin këtë hypparion (shtazë gjitae) të 
miocenit në familjen e elefantëve. Por, pastaj këmba e tij 
nuk ishte bërë për vrapim, pasi që kjo këmbë tashmë 
ndryshonte në thelb nga këmba e kuajve të pliocenit, si në 
këtë kuptim ashtu edhe   në të parin, këmba e tij përbëhet 
nga tre metakarpë (tre gishta), e "rrethuar nga dy 
metakarpë të tjerë, më të shkurtër, të cilët nuk mund të 
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prekin në tokë, ndërsa në kalë, këmba është reduktuar 
thjesht në një metakarp të vetëm. Kështu, pra shohim se 
ideja e të qënit i shpejtë do të mund të jetë frymëzuar nga 
kali i periudhës së miocenit, që u pagëzua nga pellazgët.

Ne mendojmë se kali u quajt kâl, i ngjante emrit kâ 
dhe kishte vrapin e luanit, lua; domethënë në një fjalë i 
gjejmë sikur kâ-lua (ka-luan) dhe ja përse.

Fabula tregon për një krijesë mitike të quajtur 
Hippogriff (ιππογριφος), kalë-me-kthetër. Në anën tjetër, 
kthetër ishte gjithashtu një kafshë e shkëlqyer, gjysmë luan 
e gjysmë shqiponjë. Dhe këto kafshë, gërvishtnin, grithin 
tokën, fushën, sikur e thotë fjala greke  (γριφος), në qoftë se 
e kërkojmë origjinën e saj në gjuhën shqipe; në të vërtetë 
griffos do të derivonte nga fjala shqipe grith   (gërryej, 
shqyej) dhe fush (fushë);   kështu që fillimisht ishte 
grithfush e më në fund u bë grifush dhe përfundimisht u 
bë griffos. 

Por në qoftë se griffon-i ishte një kafshë gjysmë luan 
e gjysmë shqiponjë, dhe në qoftë se hippogriff   ishte një 
kafshë   gjysmë-kalë e gjysmë-griffon (gërvishës), hiparioni 
(gishtori) i miocenit, me këmbën e tij të veçantë, dhe 
ndoshta edhe ishte një mane (leshatak), i papunuar dhe i 
furnizuar mirë, ka mundur të japë idenë të quaj kâl, flasim 
për kalin primitiv,   i cili më vonë u bë e hippos, kalë i 
zbutur që i hipej (hipim).

Emri i hippos tregon një kohë shumë karakteristike, 
agimin e kohërave të historisë. Por ende në këtë epokë, do 
të duhej të vërehen dhe tregohen zbutësit e shquar dhe 
krenarë të kafshëve të egra. Helenët, të shkëputur tashmë 
nga paraardhësit e tyre barbarë, pellazgët, ishin 
impresionuar shpesh, po sikur romakët, nga këto kafshë, të 
tilla si elefantët, saqë  këta barbarë të pamposhtur i vënë në 
ballë të legjioneve të tyre të armatosura. Pirro i 
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pamposhtur, mbreti i Epirit, me elefantët e tij i tmerroi 
ushtritë romake në shekullin e tretë para Krishtit, por 
përkundër tyre dhe guximit të tij ushtarak, ky pellazg, që 
ushtarët e tij i krahasonte me shqiponjën, u mund në 
Benevento, në vitin 276. Para tij, Filipi i Maqedonisë, i biri i 
Argeut, që ishte njëri nga të bijtë e Uranit dhe Tokës, (arh 
ose erh, d.m.th. atmosferë; dhé, tokë), është njëri nga 
zbutësit e elefantit, në shekullin e gjashtë para Krishtit. Dhe 
emri i tij  Philippos (Filip), na kujton pa dyshim këtë fakt të 
veçantë, pasi, Phil nuk është asgjë tjetër veçse fil-i  shqiptar 
apo elefanti, dhe ippos, siç e pamë tashmë, shpreh 
aksionin e hipjes (me hip).

Këto huazime të bëra nga grekët, nga gjuha e 
pellazgëve janë të zakonshme dhe të natyrshme,   pasi 
grekët siç e kemi parë, janë dhe quhen pellazgë. Nëse fjalët 
shpesh kanë ndryshuar në formë,   kuptimi origjinal është 
gjetur aty gjithmonë.

T’i marrim disa shembuj të rastit:
Njeriu, ανηρ (anir) i grekëve, a nuk është nier (njeri)  

shqiptar? Gruaa, γνηρ greke, a nuk është ajo e njëjta ide si 
piédh, sikur lehona e gjuhës shqipe?

Σωζω (Sosso) të shpëtoj, shëroj, derivon thonë 
gjuhëtarët grekë nga ςοος dhe φρην, shpirt. A nuk është 
fjala shqipe shnosh, që të thotë të shëndetshme?

Në mënyrë të ngjashme Σωφρονιςμος  do të rrjedhë 
gjithashtu nga ςοος, dhe φρην shpirt. Ne kemi parë se ςοος, 
është   shnosh shqiptar, nëse themi se φρην d.m.th shpirt, 
pra është e njëjta fjalë si frymë, shpirt   në shqip, 
sofronismos grek ishte, shnosh-frymë, pra është shpirti 
shenjtë te  shqiptarët.

Οδος (odos), rrugë; μορòς, i marrë (çmendur); 
μωριας, çmenduri, a nuk janë shprehje identike me udh, 
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(rrugë), mar (marrë, çmendur) dhe marî   (marri), që i 
përdorin shqiptarët?

“Buka” quhet në greqishten e vjetër   αρτος. Ne e 
gjejmë në këtë fjalë dy rrënjë origjinale të cilat janë të themi 
praktikisht arsyeja për bukën. Ar (arë) është fusha e lëruar 
dhe tok (tokë), pra çdo tokë e punueshme, kur ajo është e 
përcaktuar, quhet si në këtë fjalë. Kështu, thuhet ar-buk 
(arë buke) sikur tok-buk (tokë buke) tregon fushat ku 
kultivohet gruri, misri dhe madje thekra, që janë siç dihet, 
elementet përbërëse të bukës. Duke i bashkuar pra dy 
rrënjët ar e tok (arë e tokë), për të krijuar fjalën αρτος, 
 grekët e lashtë tregonin frytin e fushave të punuara. 

Kjo na mundëson ta caktojmë origjinën e fjalës 
agrikulturë, që në gjuhën greke d.m.th: Τεωρyiá. Gjuhëtarët 
grekë thonë se rrënja e kësaj fjale është Té, tokë në 
kuptimin e përgjithshëm, ερυον (εργασία), punë. Por Té - ja 
greke, s’është asgjë tjetër veçse dhé shqip, fjalë me   kuptim 
të njëjtë. Εργον, do të derivojë në rkgjâ (shqiptohet 
rrghian), që në shqip do të thotë argjend, pasuri, që edhe 
vet derivon nga rhui, ruaj, konservoj dhe nga gj, të mirat, 
pasuritë. Agrikultura pra është një pasuri, që rezulton nga 
punimi i tokës; toka i ruan pasuritë që agrikultura ose 
punimi i tokës i vë në dispozicion.

Të marrim tani një fjalë frëngjisht që rrjedh nga 
gjuha greke: Docimasie (analizim), ose arti i testuesit 
(kontrollorit), rrjedhin nga δοχιμαζω, mundohem. Arti i 
testuesit (kontrollorit), ka për qëllim të përcaktojë 
përmasat e elementeve që hyjnë në çdo mostër të materies 
minerale, bimore apo shtazore.

Gjuha shqipe na jep fjalinë në vazhdim; dot kên mat 
(do të kenë matur). Dot-kên është e  ardhmja e vullnetshme 
e foljes me pas, kam, dhe mat është paskajorja e së tashmes 
e foljes mat. Nga dotkenmat   në δοχιμαζω transformimi 
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është krejt klasik. Kështu, dot është dashur të zbutet nga 
shtimi i gjysmë zanores së aspiruar (thithur) h që ka dhënë 
dho; edhe rrokja e fortë ken është zëvendësuar me rrokjen 
më të butë ki; shpërthyesja t duke u ndryshuar dhe 
shndërruar në fishkëllyesen s, dhe duke shtuar 
prapashtesën finale greke o, fitohet dhokimaso, 
dhokimaxo, dhokimassia dhe të gjitha derivimet tjera, të 
cilat përmbajnë idenë e shprehur nga rrënjët e gjuhës-
nënë, dhe thonë që kanë për të matur, ide kjo konkrete nga 
fjala docimasie.  
 Për të përfunduar, do të japim një shembull të 
formës së derivuar të fjalëve në gjuhën   shqipe. Fjalët; 
kulm, kulô (kullos), kular, përkul, derivojnë të gjitha nga 
fjala ul (me ulë). 
 Kulm, kjo është maja përtej të cilës nuk mund të 
shkohet më dhe nga ku duhet domosdoshmërisht të 
zbresim poshtë. Kjo është një figurë gjeometrike e majës 
më të lartë, një ndarjeje e cila paraqitet mekanikisht me një 
shkop apo një bar hekuri që është palosur dhe në këtë akt 
ne gjejmë fjalën perkul, paloj, e cila derivon nga fjala prâ-
kulm, që përcakton majën,   nga ku përkul. Vetë fjala kulm 
që vjen nga ka-ul-malit d.m.th. ka zbrit malit.

Kulô të thotë kullos, por për t’u ushqyer, për të 
kullotur   barin e livadheve, kafsha ul kokën e saj dhe 
përcakton në fyt një përkulje, një kurriz, me dy linjat e 
qafës dhe shpinës. Ideja dominuese pra e  njeriut,  i cili që e 
shihte   bagëtinë duke kullotur bar, nuk ishte se ato e 
kullotnin barin  por që ato e përkulnin qafën.

Në mënyrë të ngjashme për të kullotur barin, kau 
nën zgjedhë, ul kokën dhe bën të njëjtën përkulje të fytit, 
kështu që edhe zgjedha është quajtur Kulâr,  që rrjedh nga 
Ka-ul-n’ar dhe thuhet, kau ul në   një fushë  që nënkuptohet 
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koka ; nga Ka-ul-n’ar,   ka qenë shumë e thjeshtë për të 
krijuar fjalën Kulâr. 
 Pas kësaj që posa pamë,   besojmë se do të ishte për 
të ardhur keq,   që   gjuhëtarët dhe filologët, që shkenca në 
një fjalë, nuk i vë gjithçka në vepër   për të gërmuar këtë 
vend dhe këtë gjuhë, e cila tashmë do të ishte e vdekur pa 
vlerën e këtyre pasardhësve krenarë të pellazgëve, që kanë 
ditur të rezistojnë për mijëra shekuj, për kënaqësinë e 
shkencës e të origjinës sonë, nga të gjitha ndikimet 
transformuese të kohërave.

Të kërkojmë ende, për të mbyllur këtë kapitull, nëse 
ka, në shprehjen e fytyrës që e shoqëron të folmen e këtij 
populli dhe analizën e zhurmave dhe tingujve imitues, 
ndonjë karakter i cili thotë lashtësinë e shqiptarit dhe 
gjuhës së tij.

Të qeshurit në gjuhën shqipe thuhet; qesh. Duke 
shqiptuar këtë fjalë qeshet, sepse goja hapet dhe qoshet e 
buzëve zgjaten, ndërsa skajet e syve marrin një palosje 
karakteristike, siç thonë në Lindje: kush qesh tepër, 
rrudhave shpejt.

E kundërta ndodh kur qahet, që thuhet me Kiâ. Goja 
rrumbullakohet dhe fytyra tendoset duke u shtrirë, rezultat 
e kësaj është fonema â e gjatë. 

Vâi, gjëmimi, vaj, e ka të njëjtën karakteristikë për të 
njëjtin shkak; sikur që wail, gjëmimi te anglezët,   oïle është 
vajtimi i grave fidjiane .28

Tèsh, me tash, është sikur Kchu sanskrite. 
Pshtym, pështyej, është hût-hû sanskrit, dhe φτυω 

grek. 
Frhy, fryej, me fry, shqiptohet sikur aksioni i frymës.

 Zaborowski. Origjina e të folurit.28
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Shfry, shfryrje, me shfry, tregon gjithashtu një 
lehtësim gjoksi i cili ngritët dhe psherëtin nga lehtësimi, 
ashtu sikur e thotë vetë fjala, shum-frhy – shumë frymë.

Sharhû, sharris, me sharritë, është shumë më 
shprehëse   sesa Kra-Kra dhe Kra-Kacha e sanskritishtes, 
pasi sharra bën Chrru-chru sesa Kra-Kra. Shar, përndryshe, 
duke treguar sharrën dhe ca   (shqipto tcha), që tregon 
aksionin e ndarjes, ajo e sharritjes do të ishte e ndarjes së 
drurit me zhurmën karakteristike të sharrës, rhu.  

Hyp ose hip, tregon në mënyrë të qartë, me h ajruese 
apo thithëse, nevojën për thithje shtesë, e cila ishte 
veçanërisht e nevojshme, kur njerëzit e parë hipnin mbi 
kuaj pa shalë.

Kor, korrje, tregon zhurmën e draprit të 
dhëmbëzuar i cili bërtet në fillesa ose gjeth të grurit, ndërsa 
Kossit, kositje, jep atë fishkëllimën karakteristike më të 
butë, apo kosën që pren barin.

Ziej në shqiptare thuhet me  wlû, zhurmë e 
përsëritur që tregon ujë të valë, që është sikur   chichita e 
budistëve.

Ziérm është zjarri i ndezur në oxhak që duhej të 
animohet me ato kohëra, me drunjtë të gjelbër. Shknî nuk 
është për t'u përbuzur si imitim   i xixave që shpërthejnë, 
duke  lënë të  dominojë zërin e drurit të gjelbër që shkrihet 
sikur Sh.

Kô1, a  nuk është me të vërtetë kollë?
Shi, a nuk është ajo zhurma e shiut që bie në pyll, 

përmes gjetheve dhe degëve të drurëve? 
 Bréshn, a nuk është zhurma e breshrit?

Rhfé (rrufe), a nuk ka fishkëllima e  rrufesë? Kjo fjalë 
rrjedh përndryshe   nga Ré, pra  re dhe Frym, që do të 
thotë, shpirt, shpirt reje.
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Fijét, me fjet, fjet, fik, a nuk japin, të dy fjalët një f  
fishkëllyese dhe idenë e një frymëmarrje? Për më tepër, ajo 
është gjithashtu një fjalë e derivuar, pasi fik-jet domethënë, 
fik jetën, atë që ne e quajmë imazhin e vdekjes, e fik   dhe 
veten, na tregon frhym-hik, fryma ik.

Mishi,  jep idenë e një gjëje ushqyese pasi  origjina e 
kësaj fjale gjendet në Maïm, yndyrë dhe shum (shumë), që 
do të thotë mishi i majmë.

Puskh (pushkë) fjalë krejt e re, me vlerë pupuhi, ku 
pu, e um-pu, të egër. Në të vërtetë, pu, është zhurma e 
sileksit që godit legenin, pluhuri ndezët në të njëjtën kohë 
që rrjedhin shkëndija, dhe rrokja shk imiton këtë situatë, 
pasi sh është fishkëllyese e thithur  që imiton zhurmën e 
pluhurit mbi legen që rrëshqet dhe rrokjen shk, 
shpërthyese e dobët nga shkni, na tregon shkëndijën.Sa u 
përket klithmave të kafshëve, duket se pellazgët ishin 
munduar fare pak për t’i imituar. Pa dyshim, mijëra tinguj 
dhe zëra të natyrës   së epokës terciare ishin më imponues  
për ta, dhe disa imitime që ekzistojnë në gjuhën e tyre janë, 
ne besojmë, kryesisht të epokës së katernarit, që do të 
thotë, koha kur njerëzit kishin disa kafshë shtëpiake.

Kështu, për   hungërimat e kalit,   thuhet  Hinjilon 
(shqiptohet hignilone), kur kali është i lodhur dhe frymon, 
sikur kur ai teshtinë, thotë se Turfulon (turfullon).

Qeni që leh thuhet se léh, kur qanë thuhet po 
ungron (uluron).

Macja bën mijau 
Pula, kokoriz; gjeli, kikaki, këndon. 
Gomari  bërtet.
Zogjtë në përgjithësi bëjnë ci-cin.
Pula me zogjët e saj,    Kluk. Kumrija pyes veten ku 

duhet   të qëndrojë;   Kukuvazh apo Kukuvaj ankohet dhe 
është fatale, etj, etj ...
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Bazuar në parimet e gjuhësisë së shpallur nga z. 
Hovelacque, g juha shqipe nuk është aktualisht 
monosilabike ose izoluese, por një gjuhë aglutinative.

Si gjuhët nënë, megjithatë, ajo në fillim ishte 
izoluese, dhe ajo që e  karakterizon nga gjuhët tjera, ajo i ka 
ruajtur, nëse jo të gjitha, të paktën shumicën e rrënjëve të 
saj monosilabike në pastërtinë e tyre origjinale.

Sipas autoritetit të kësaj   teme që e përmendëm më 
lart, këto rrënjë-fjalë, siç i quan z. Hovelacque, nuk duhet të 
zgjojnë më shumë se një ide të përgjithshme, pa asnjë 
shenjë të personit, gjinisë, numrit, kohës apo mënyrës. 
 "Gjuha, në këtë fazë të parë, ishte formuar vetëm nga 
elementet,  kuptimi i të cilave është i përgjithshëm:  pikë të 
prapashtesave, pikë të parashtesave, asnjë ndryshim, cilido 
qoftë ai, i cili do të mund të tregojë një marrëdhënie apo  
çfarëdo marrëdhënie”.

Të tilla duhet të jenë fjalët rrënjë monosilabike   të  
një gjuhe origjinale ose gjuhe amtare.

Më tej, duke e ekspozuar formën e dytë të gjuhëve, 
aglutinimin,  thotë Hovelacque,  se fjalët e formuara nga 
grumbullimi i disa rrënjëve, këto të fundit, me përjashtim 
të asaj që paraqet idenë kryesore, gjithnjë duke humbur 
vlerën e saj kryesore, pavarësinë, posedon ende një shtrirje 
individuale, por relative. Me një fjalë, rrënjët infikse në një 
rrënjë kryesore "do të kenë rolin për të përcaktuar mënyrat 
e të qenit" ose “ të veprimit të elementit në fjalë”, që do të 
thotë, nga rrënja e  pandryshueshme, e cila në   fjalën e 
formuar përsëri, e  ka ruajtur të gjithë vlerën e saj 
origjinale.

Kështu, rrënja fal do të japë një falshé, unë falja, në 
të pakryerën e dëftores dhe falsha ogurzi, që të mund të 
falsha. Në këtë fjalë të fundit, fal ruan vlerën e saj dhe bën 
falës, por sha që gjithashtu është një rrënjë,  e humb 
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plotësisht rrënjën e vet,   pasi ajo tregon një qesëndi,   duke 
ndryshuar formën ose më mirë vlerën, dhe shpjegon 
mënyrën se si duket rrënja fal.

Një shembull tjetër: 
Bâr paraqet një barrë, bârt është një rrënjë verbale 

që do të thotë baj (me bajt) ; bârtz,   është një emër që 
tregon bartësen (burri kurrë nuk është bartës te shqiptari, 
është atribut i gruas, femrës).

Sipas z Hovelacque, këtu kemi një derivat të  vërtetë 
me prapashtesë të përfaqësuar nga Rr. Do të kemi të 
njëjtën gjë për gjû, gjuaj, gjueti dhe gjûtar, gjuetar; 
vnésht, hardhi dhe vishtur, rojtar i vreshtave, etj., etj.. 
 Por në qoftë se bëjmë një fjalë njërrokëshe të 
thjeshtë, p.sh. thik, thikë,  gjithçka që është ose duket të 
jetë e mprehtë, i gjejmë dy rrënjë të shkurtuara në këtë 
fjalë, thî (derr) dhe ik, me ik, që secila ka një kuptim të 
përcaktuar dhe   humbin të dyja vlerën e tyre origjinale, 
duke formuar me bashkimin e tyre, një fjalë që nuk ruan 
asnjë lidhje me njërën apo tjetrën prej dy rrënjëve që e 
përbëjnë atë. Tani, ndajshtimet duke mos përcaktuar as 
mënyrën e të qenit,  as mënyrën e të vepruarit të njërit  ose 
  tjetrit, të dy elementeve përbërëse, fjala që rezulton nga 
thik nuk do të mund të ishte as ngjizje,   as një   fjalë e 
derivuar, por thjesht një fjalë kryesisht izoluese, që ne 
besojmë se mund të quajmë rrënjë. 
 Nuk do të jetë e njëjta gjë, për shembull me fjalën 
shâr (sharrë). Kjo fjalë, në qoftë se ai kishte formën  
fërshëlluese që do të duhej ta kishte në origjinë, që do të 
thotë, në qoftë se shâr është një transformim i fjalës çâr  
(shqiptohet Tchar), të dy rrënjët e ngjizura do të ishin   çâ  
(çarë) dhe âr (arë), e para do të thotë ndarje dhe e dyta 
fushë e punuar. Do të mund të etablonim   një marrëdhënie 
në mes sharroj, ndarje dhe fushë të lëruar, kjo e fundit 
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duke qenë e hapur, çarë nga parmenda, ashtu sikur sharra 
që   hap dhe të ndan një copë druri. Shâr, që do të ishte në 
fakt një fjalë e ngjizur, dhe fjalët rrënjë që e përbëjnë do të 
ishin shâ për ça e ar (arë). Shâr,   në analizën e fundit nuk 
do të ishte pra një fjalë-rrënjë.

Rezyme: të gjithë tingujt, të shoqëruar nga 
prapashtesat dhe parashtesat dhe që përbëjnë një fjalë 
monosilabike, do të konsiderohen fjalë-rrënjë, sa herë që i 
dekompozohen, elementet mbeten ato që ishin në fjalë, 
d.m.th. e mbajnë vlerën e parë që nuk ka asgjë të 
përbashkët me fjalën në të cilën janë gjetur, si në thik. Në 
të kundërtën, njërrokëshet nuk do të jenë fjalë-rrënjë, 
ndërsa elementet që e përbëjnë do ta përcaktojnë mënyrën 
e të qënurit të fjalës që e formojnë, sikur në fjalën Shâr 
(sharrë).

Duke pasur parasysh këtë, vijmë në gramatikë.
Fjalët e gjuhës shqipe janë të përbëra nga shkronjat 

që mund të klasifikohen, si në gjuhë të tjera, shkronja  
fonema ose zanore pëlcitëse apo bashkëtingëllore, të 
theksuara në mënyra të ndryshme. 

Fonemat e gjuhës shqipe janë këto:

1°. Primitive radikale: a, e, i.
2°. Dytësore (sekondare) substanciale: o, u, y.
3°. Primitive dhe sekondare nazale (hundore): a, e, i,   

 o, u, y, 
4°. Diftong i vetëm i vërtetë është ; j

Këto zanore janë të theksuara me theks të mprehtë, 
theks të rëndë dhe me theks hundor.

Theksimi i parë vihet mbi të gjitha zanoret, përveç 
mbi zanoren  y, kur këto zanore nuk janë as memece dhe as 
të shkurtra, as të gjata dhe as  hundore,   theksi vihet mbi 
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zanoret fundore të një fjale e cila duhet të shqiptohet me 
forcë, i treti,  mbi të gjitha zanoret që janë të gjata, për të 
shmangur dublimin e kësaj zanoreje.

Gjashtë zanoreve organike si: a, e, i, o, u, y, iu 
bashkëngjitën gjashtë hundore dhe  gjashtëmbëdhjetë  
zanoret e theksuara nga tetëmbëdhjetë që do të duhet të 
ekzistojnë, y e theksuar dhe y e rëndë  nuk ekziston. 

Përveç kësaj ne gjejmë zanoren diftong  j, e cila kur u 
shtohet atyre të mëparshmeve, japin një total prej 29 
zanoreve, fonemave të thjeshta të theksuara dhe jo të 
theksuara. 
 Përveç këtyre zanoreve, zanorja diftong j përbënë,  
me gjashtë zanore organike, të theksuara apo jodiftongje të 
vërteta gjuhësore që na hyjnë në punë, të cilat janë 
katërmbëdhjetë   nga   njëzet e katra që kanë mundur të 
jenë. Ato janë: ja, je, jo, ju, jy, ji, jé, jî, jè, jò, jê, jû, jè, jà. 
 Diftongjet   tjera nuk përcaktojnë iatus, na japin një 
seri e njëzet e dy fonemash, nga tridhjetë që mund të 
ekzistojnë , duke përjashtuar format e theksuara.29

Në tërësi, gjithsej shtatëdhjetë e pesë nën-fonema 
dalluese, të cilat padyshim e karakterizojnë një gjuhë të 
pasur dhe e cila i ka humbur disa nga   karakteri i saj 
origjinal, duke pasur parasysh një shqiptim të veçantë, e 
cila tregon se një periudhë   ku gramatika mungonte 
plotësisht dhe gjatë rrjedhës së të cilës, natyra ishte 
përgjegjëse për zgjedhjen e të preferuarës së saj.

Bashkëtingëlloret ose zhurmueset shpërthyese 
(pëlcitëse), fishkëllyese, rrotulluese, përplasëse, etj., janë 
gjithsej tridhjetë e një. Ato janë: b, c, ç, d, f, g, h, k, l, m, n, 
p, q, r, s, t, v, w, x, z, gj, nj,  lj, xh, gf, dh, rr, sh, th, ng, zh.

 Do të donim ta vëmë në spikamë, sepse nuk e njohim ende gjuhën që të mos na kenë 29

shpëtuar disa tinguj të cilët nuk figurojnë në këtë listë.
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Shkronjat: b, d, k, l, m, n, p, t, f,  h, s, v, w, r, z, 
shqiptohen sikur në gjuhën italiane.

Shkronjat: c, g, q, y, x, m , n dhe, gj, nj, lh, rh, sh, th, 
xh, zh, ng, shqiptohen me vështirësi. Shkronjat;  m, n, janë  
bashkëtingëllore hundore. Shqiptimi i tyre është i zorshëm 
kur i paraprijnë një bashkëtingëlloreje tjetër. Në Shqipërinë 
e Jugut (Toskëri), e kanë humbur tingullin hundor duke e 
zëvendësuar më një d, sikur për shembull ; nãlet, që 
shqiptohet në Gegëri, shqiptohet, ndalet, në Toskëri. Fjalët; 
me shênrit, bën shëndrit, me methye, bën mderthye.

dh – shqiptohet si δ  në gjuhën greke: p.sh. dhé
gj – në mes të g dhe k, sikur në fjalën kief persisht.   

 P.sh, gjak (ghiak –shqipe e vjetër),
nj – sikur gn italian, p.sh. nji (gni). 
lh – dy l palatale (qiellzore). Kjo është njëra nga 

shkronjat më të rënda të alfabetit për t’u shqiptuar; ajo e 
zëvendëson shkronjën e vjetër édhé. P.sh. lhom, rh, sikur 
dy r, e fortë. P.sh. rheze (rreze).

sh, si ch frëngjisht: P.sh,  shî (chii) apo shi
th, si th në anglisht në thauk: P.sh. thye (thue) thej 

 xh, si g italiane 
zh si dz dhe tz. P.sh. dzhen (dzen), mëson; zhizh   

 (tzitz) 
 ng (hundore-fytore). Në shqiptimin e kësaj shkronje 
të dyfishtë hundore, tingulli hundor n  zhduket disi, pas 
kalimit në fytoren g, në atë mënyrë sa që edhe kjo 
shndërrohet në hundore. P.sh; ngréh (ndërtoj)   ngordh, 
ngâ,  shqiptohen sikur;  nghréh, nghordh, ngha.  
 Në rezyme, në gjuhen shqipe i gjejmë  shtatëdhjetë e 
pesë tinguj ose zanore dhe tridhjetë e   një bashkëtingëllore 
apo tinguj, që përfaqësojnë njëqind e gjashtë elemente  
përdoruese për formimin e fjalëve të kësaj gjuhe. Disa 
vërejtje në këtë alfabet janë të nevojshme.
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Së pari ne duhet të pranojmë se fonema dominuese 
e këtyre bashkëtingëlloreve është mjaft e ashpër: hundoret, 
fytoret, fishkëllyeset dhe rrotullueset, gjithmonë të 
zorshme, megjithatë, janë shpesh të zbutura nga h e 
aspiruar, e cila përdoret shumë shpesh në gjuhë. Zanoret, 
të gjitha mund të bëhen hundore, me përjashtim të zanores 
së dyfishtë j, i nënshtrohen edhe ato shumë shpesh, 
afërsisë së një shpërthyeseje hundore apo fytore, edhe pse 
nuk janë të tilla në formë. Edhe zanorja e dyfishtë j, reagon 
ndaj  zanoreve, sikur  h e aspiruar  ndaj bashkëtingëlloreve. 
 Vërejtja e dytë që është për t’u theksuar   është 
shqiptimi dallues i toskërishtes (shqipja e jugut), nga  
gegërishtja (shqipja e veriut). Të parët e kanë bërë   gjuhën 
shqipe edhe më të vështirë se sa që është duke reduktuar sa 
më shumë që është e mundur, përdorimin e shkronjës h  
aspiruese dhe duke ua shtuar hundoreve, edhe ashtu të 
forta me veten e tyre,  shpërthyesen d.

Ndoshta, kjo diferencë në shqiptim është për shkak 
të kontakteve më të shpeshta që toskët patën me helenët, 
këta pellazgë të hershëm,  të cilët  u ndanë nga dega mëmë. 
Shqiptarët aktualë të jugut, sikur thesalitë  dhe epirotët  e 
vjetër, sikur te eolienët dhe dorianët, madje edhe më të 
vjetër, që tani flasin me fonetikë të vështirë, që 
karakterizohet me largimin e bashkëtingëlloreve aspiruese 
duke i zëvendësuar me bashkëtingëllore të vështira, dhe me 
përdorimin shumë të shpeshtë të  shpërthyeses dhëmbore 
d. Dhe kjo është, çka do që thuhet,   i vetmi ndryshim në 
shqiptim.

Fonetika e vërtetë e gjuhës shqipe gjendet në veriun 
e Shqipërisë, te gegët.   Këta janë   edhe ashtu të fundit që u 
kanë rezistuar gjithnjë, madje vetëm,  përpjekjeve të bëra 
nga fqinjët e tyre për t’i pushtuar. Nuk ka histori që thotë se 
Gegëria është dorëzuar ndonjëherë  përpara osmanëve. Të 
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gjithë pushtuesit kanë pasur sukses vetëm t’i përzënë në 
malet   ose rrafshnaltat e tyre të pathyeshme shkëmbore, 
këtë popull, që dinte me kohë të zbresë   dhe t’i sfidojë 
pushtuesit. Gjithashtu, në qoftë se gjinden pika të 
pafundme dhe gjurmë të lashta të pellazgëve parahistorike, 
të cilëve i pasuan ndërtuesit e punëve të ciklopëve, të cilët 
kanë bërë epokë në histori, do të kërkohen më kot, të 
vetmet gjurmë të kalimit, për shembull, të   ushtrive 
romake, të cilat gjithmonë i kanë ikur   Gegërisë, duke 
depërtuar nëpër  Toskëri për të shkuar në Maqedoni. 
 Karakteristika e tretë e alfabetit shqip është në 
diftongje, të cilat formojnë një formë fonetike,  gjerësisht të 
përdorur. Të gjitha, pa përjashtim, janë diftongje të vërteta. 
Vetëm fjala voe që do të thotë vezë (ve), në shqipen e sodit 
shqiptohet në një territor të izoluar të shqiptarëve, sikur të 
ishte diftongu oe i rremë dhe sikur të thuhej veu. Duhet të 
theksohet se gjuha shqipe ka ruajtur, siç e kemi parë 
tashmë tridhjetë e gjashtë diftongje nga  54 që ka mundur 
t’i ketë. Ne e vlerësojmë rëndësinë e këtij fakti, duke 
shënuar se gjuha greke i ka ruajtur vetëm nëntë, nga të 
cilat, pesë kanë prirjen të zhduken çdo ditë. Derisa gjuha 
sanskrite posedon vetëm dy, që latinishtja nuk e ka ruajtur 
asnjë, që gjuha zende dhe përse përdorin vetëm dy 
diftongje nga gjuha e  përbashkët, gjuhë indo-evropiane, që 
gjuha spanjolle dhe italiane i përdorin vetëm  dy dhe më në 
fund gjuha franceze i përdor vetëm katër. 

Pa këto diftongje, gjuha shqipe me hundoret e 
fytoret e saj të shumta dhe hundore-fytoret , do të ishte një 
thyerje e pabesueshme, zanorja e dytë   e  diftongut duket 
që e ka  zbutur ngurtësinë e të parës. 
 Kështu, për shembull, piék (pjek-gatuaj) është më 
pak e vështirë se piek; pastaj viérh është më e butë se 
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vierh.   Toskët e  shqiptojnë pa e bërë të ndihet zanorja e  
dhe të thonë pik dhe  virh. 

Por kjo është kryesisht në fjalët që mbarojnë me 
zanoret   e vështira  u dhe y, se përdorimi i një e të heshtur 
duket se bëhet  për të zbutur fonemat fundore. Kur kjo e 
heshtur nuk duhet të shtohet në rezultatin e këtyre dy 
shkronjave, është që në fonema fundore u dhe y është 
nazale. Dhe ky rregull nuk ka përjashtim. P.sh. shty (shtyj), 
pru, vu (vënë) shqiptohen , chtûn, proûn,  dhe voûn, që 
do të thotë nazale e heshtur,  e   e heshtur nuk ekziston, 
ndërsa shkue, lye, thye, shqiptohen në mënyrë eufonike : 
shkoué, lié, thue. Kjo e duhet megjithatë të jetë e theksuar 
si në miratimin e sipër, ku nuk ka theksim.

Sa i përket shkronjës   x-indo-europiane, ajo nuk 
ekziston në gjuhën shqipe. Kjo bashkëtingëllore është 
rezultat i ks ose kth, si në fjalët ksolha (kasolle) dhe kthélh 
(thellë). Pothuajse të gjithë ata që nuk e dinë fonetikën e 
kësaj gjuhe e shqiptojnë   xola dhe xéla; toskët kanë 
tendencë për shqiptimin e fundit.

Më në fund duhet regjistruar vërejtja e fundit e që 
është g j i thashtu e rëndësishme. Mohorja nuk , 
zëvendësohet pothuajse gjithmonë prej bashkëtingëlloreve 
fishkëllyese   s, sh,   që fillojnë në fillim të fjalëve. Kjo 
gjithashtu është një formë   zbutëse. Kështu, në përgjigjen 
prej   mjeshtri, despoti, thuhet;   nuk dû, (nuk dua), ne 
formën më të edukuar do të thuhej; s’du, apo nuk banhét 
(nuk bëhet),  por edhe më mirë mund të thuhet sbanhét (n 
dhe h nuk lexohen apo shqiptohen sban-hét (s’bëhet).

Duke adoptuar klasifikimin e bashkëtingëlloreve, 
sipas rregullave të gjuhësisë, ne gjejmë vetëm gjashtë 
kategori të bashkëtingëlloreve që kjo  shkencë i ka miratuar 
e që korrespondojnë me shkronjat   e mëposhtme të 
alfabetit të gjuhës shqipe. 
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1°. Bashkëtingëlloret fytore (guturale): g, k, q, ng, rh, h. 
2°. Bashkëtingëlloret fërshëllyese: s, x, c, sh, xh. 
3°. Bashkëtingëlloret dhëmbore: d, t, z, dh, th, zh. 
4°. Bashkëtingëlloret i buzore: b, f, p, v, w. 

5°. Bashkëtingëlloret hundore (nazale):  m, n, m¯ , n̄, nj (m 
dhe n e dytë kanë viza përmbi) 
6°. Bashkëtingëlloret e lëngshme: l, r, lh, gj 

E lëngshmja   ng është hundore-fytore, rh është e 
lëngshme-fytore; e lëngshmja lh merr pak dh, por me këtë 
goja është plotësisht e plotë gjatë shqiptimit, por që s’është 
sikur te dhëmborja e thatë dhe. Dhëmborja zh  anon pak 
kah fërshëllyeset dhe ka dy tinguj, që mund t’i dallojnë 
vetëm ata që kanë përvojë; herë shqiptohet dz e herë tz. 
Hundoret m dhe n të thjeshta të gjuhës indo-evropiane 
dyfishohen disi në shqip dhe bëhen hundore të dyfishta. 
Toskët për t’i treguar këto përsëritje i ndjekin këto 
bashkëtingëllore me një d,   kështu shkronjat që i kemi 
paraqitur si hundore,  do të paraqiten si md për m ( me një 
vizë përmbi), dhe nd apo n (gjithashtu me një vizë përmbi), 
në dialektin e shqiptarëve të jugut.

I këtillë është alfabeti i shqipes (është fjala për 
alfabetin e shqipes para vitit 1908 dhe Kongresit të 
Manastirit). 
 Nëse këtyre elementeve, në këtë alfabet natyror 
mbresëlënës, aspak të kërkuar, as të punuar – të cilin vetëm 
sot po e shkruajmë, ndërkohë që ka mijëra vjet që është 
formuar vetvetiu në gjuhën e folur nga pellazgët dhe i cili  
ende flitet në Shqipëri, nëse   themi që me këto elemente 
radikale e thelbësore, e afrojmë situatën e Primatit në 
natyrë me agimin e tentimeve të para të të folurit të 
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artikuluar,   atëherë,   jemi të detyruar të pranojmë se gjuha  
shqipe ka vulën e një gjuhe origjinale.

Kjo gjuhë ishte e ashpër, ulëritëse, guturale, e thellë, 
fërshëllyese, karakteristike dhe eufonike   nga fakti origjinal 
monosilabik, mu sikur natyra e atyre kohërave të lashta, 
sikur kafsha, primati, antropomorf, njeriu, me një fjalë, i 
cili ka jetuar atë kohë. 

Ne kemi parë tashmë se disa fjalë kanë këtë karakter 
kohor parahistorik, të cilave ne nuk mund t’ua injorojmë 
vlerën nga pikëpamja e përshtypjeve të para, pasi e kanë 
stigmatizuar trurin e njeriut primitiv, si dhe karakteristikat 
kryesore të një kohe që ne nuk mund edhe të thirremi as në 
hijen e një kujtimi, sikur mos ta kishim pasur fabulën dhe 
mitin që e kanë ruajtur nën figurën tërheqëse të alegorisë, 
historinë e origjinës sonë.

Nëse studimet paleontologjike, nëse kërkimore 
arkeologjike do të  mund të bëhen në vendin e lashtë të 
pellazgëve, në qoftë se varri do të mund të shkelej 
(dhunohej),  nëse njeriu apo skeleti i njeriut mund të bjerë 
në duart e ndonjë specialisti inteligjent, dhe në qoftë se 
toka mund të hulumtohet shkencërisht; zbulimet, surprizat 
do të shënonin dhe theksonin  karakteristikat e së kaluarës 
dhe do të kënaqnin   kureshtjen e pionierëve të palodhur të 
shkencës!

Ne besojmë se tashmë kemi bërë shumë, duke 
treguar një cep të tokës, në kontinentin më të civilizuar të 
botës, që sipas nesh është më pak i njohur se shkretëtirat e 
Afrikës. Shpesh është shkruar për këtë popull, për këtë 
vend, për gjuhën e tij, por ato ishin për fat të keq vetëm 
thashetheme. Nuk do të thotë që duke banuar në qendrat e 
mëdha, pak a shumë të civilizuara të Shqipërisë, mund të 
pretendojmë se e njohim vendin, gjuhën dhe zakonet e 
njerëzve që jetojnë atje. Pastaj duke kaluar si turist   nëpër  
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vende të këtilla dhe duke ndjekur rrugët kryesore, nuk 
mund të gjykojmë një popull, i cili e ka ruajtur gjuhën dhe 
pavarësinë e vet përmes një mosbesimi instiktiv ndaj të 
huajit, i cili nuk mund në asnjë mënyrë të marrë  kontakt të 
drejtpërdrejtë me të. Dhe për këtë arsye, në sytë dhe fjalën 
e të cilit (turistit), indigjeni nuk do të dijë të bëhet motiv i 
pranisë së tij, pavarësisht nga ky depërtim instiktiv i 
shquar, që   transformimi   civilizues nuk ka mundur ende 
t’ia shkatërrojë.

Ne flasim në cilësinë e njohësit, sepse kam jetuar me 
të pasurin e me të varfrin, kam ngrënë bukë dhe kripë 
shpesh i shtrirë në gjethe të thata, sikur vendasit, kam folur 
gjuhën e tyre,  kam hulumtuar të gjitha gjurmët, nuk do të 
themi të hajdutit, por të gjakësit, të atij që ka borxh një 
gjak, i cili u shmanget qendrave të mëdha, i cili ushqehet 
me atë që gjen dhe fle përjashta.

Pra, kështu kemi mundur ta njohim dhe kuptojmë 
këtë vend. 

Mbi gramatikën e gjuhës shqipe 

P osa bëmë një rishikim të të gjitha shkronjave të 
alfabetit shqiptar të cilat janë të domosdoshme për 
formimin e fjalëve të kësaj gjuhe. Më vonë do të 

përkushtohemi në  nënndarjen e mëtejshme të fjalëve, të 
cilat gramatikisht, formojnë diskursin; që do të thotë se ne 
ende nuk do të   flasim për emrin, përemrin, foljen, 
mbiemrin, etj, etj.. 
 Për të vendosur moshën e kësaj  gjuhe sa më shumë 
të jetë e mundur, ne do të mbledhim në grupe të ndryshme 
të fjalëve monosilabike, të cilat përfaqësojnë një ndjenjë të 
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vetme të plotë me veten e tyre dhe për këtë arsye mund të 
konsiderohen si fjalë rrënjë.

Në këto fjalë, ne nuk do të konsiderojmë si fjalë të 
tilla, elementet përbërëse të të cilave janë vetëm zanore; ne 
nuk do të klasifikojmë as shprehje pasthirrmë apo çuditëse, 
të cilat mund të i përkasin,   në bazë të thurjes së tyre në të 
folmen  e paqartë të kafshës. 
 Studimi ynë do të përqendrohet në pesë grupe të 
fjalëve:

Grupi i parë: Një tingull një shpërthyese parashtesë
Grupi i dytë: Një tingull dhe një shpërthyese    

 prapashtesë
Grupi i tretë: Një tingull dhe disa shpërthyese     

 prapashtesë
Grupi i katërt: Një tingull dhe shumë shpërthyese   

 prapashtesë
Grupi i pestë: Një tingull i futur (interkale), në mes    

 dy apo shumë shpërthyeseve, parashtesë apo    
 prapashtesë. 

Të gjitha këto grupe kanë dhënë vetëm një 
transmetim të vetëm të zërit. 

Të fillojmë t’i klasifikojmë fjalët e përbëra me 
diftongje, të cilat janë seria e pare.

Në këtë rast do të kemi:
  Grupi i parë: Diftong dhe parashtesë: 29 fjalë.

Vâi -vaj, vajtim; kiâ-qaj; kié - prerë degët, giâ-si, zie - 
ziej, kiô-kjo, viu -onomatope, zhurmë, ose më mirë 
fishkëllima e një guri të hedhur, voe-vezë,   moi-muaj, lua-
luan, lia - lija e madhe; rruajtje, rhûe-rruaj, lye-lyej, thye-
thej, nye-ndyj, voi-voj, vôi, bë vezë,   héi- akull që varet nga 
streha, thoi-thoi, fâi-faji, nue-nyja, hûi-rri me turinj, sue-
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mësua,   kûe-jap fëmijëve për të ngrënë,   cue-çua, goi-gojë, 
kriû-krijoj, knei-këndej, hîe- ndryshim, zia-mungesë. 

Grupi i dytë: Diftong dhe prapashtesa: 13 fjalë

Âir-hapësirë, bosh; uik-ujk; jiosh-ftoftë; âulh -avull i 30

padukshëm; iav-javë; iét-jeta; jiozh-parazit; égjer-thekër; 
éigr-egër; ârh-arrë; ân-anë; as-as; aq-aq. 

Grupi i tretë: Diftong dhe shumë parashtesa: 19 
fjalë.

Shkûe-shkoj; kthye-kthim; shkye-shqyej; grûe-grua, 
brie-brirë; pshtue-shpëtuar; shtue-shtoj, rris;   blu-bluaj, 
redue-bluaj; mlue-mbuloj;   lshue-lëshoj, trhue-blasfemoj; 
prueevitoj; shtrue-shtroj, drejtoj;   knue-këndoj, gjiu-gju, 
g jîu- gjiri, rhshâi-gjarpër helmues; ftue-ftua; broi-
balancim. 

Grupi i katërt: Diftong dhe shumë prapashtesa: 1 
fjalë

Jasht-jashtë. 

 Grupi i pestë: Diftong i futur (interkale) në mes të 
dy ose disa infiksave: 57 fjalë. 
  
Tierh-endje, mait-mbaj; wierh-varur , bier- humbas, zierh-
heq; hiedh-lancoj, nisë;  muet - tejkaloj ; niek-ndjek; pjekë, 
pjekje, thuer-thurë; viedh-vjedh;  dieg-djeg, zgièdh -zgjidh, 
shpéit-shpejtë, luit-luaj; ruit-ruaj; diérg-zbres, diath- 
djathë; dial-djalë; sqiap-cap, dhi; ziérm , ziérm-zjarr; nîer-
njeri; gîat-gjatë; giân-i gjerë; vaiz-vajzë e virgjër: mièr- i 

 Derivimet e kësaj fjale kanë humbur një u që është zëvendësuar me një v, sikur, vlhu-30

vloj, vâlh-i nxehtë valë, etj.

173



varfër , dréit-e vërtetë: diehl-dielli; qiel-qiell; viét-vit; 
viésht-vjeshtë , viéft-vlerë; vîam-yndyrë; violzh –violet; 
void-shkoj; miâl –mjaltë; miék-mjek;   kiép-qepje;   diép-
djep; hîék-heq, gjiunh-gjuhë;  déidh- dej, vena; fial-fjalë, të 
folurit;   straizh-strajcë, çantë; stein-fitil llambë; voez-vezë;  
shtielhzh-term i një pjese të punës; biésk-pyell i virgjër;  
buint- buaj, ftesë për të fjetur dhe darkuar në   mbrëmje;   
dierh-humbas; gièlhz-qiellzë e gojës; shoiz- i vetëm; ; 
niâlh-ngjalë , zgjue-qeliza; miéft-mjaftë; diath-i drejtë;  
kreit-krejtësisht.

Këto diftongje, siç e pamë përdorën shumë shpesh. 
Në lakime dhe zgjedhime janë  edhe më të përdorura. Ne 
kemi mundur të mbledhim një numër edhe më të madh të 
fjalëve të tilla monosilabike, në qoftë se do ta kishim 
konsideruar të veçantë diftongun j.
  

Seria e II 
 
            Grupi parë: Zanore të thjeshta, të theksuara apo jo 
me parashtesë.
 
Me buzoren b:  bâ-bëj; bé-betim; bî -bie; bī-bij; bŷ-ujë 
(onomatope që imiton shiun kur bie) 
Me vërshëllyesen c: câ-çaj; cô-dërgoj.
Me dhëmboren d: dâ-ndaj; dê-dehur; dy-dy.
Me buzoren f: fā-ngopur; fê-fe; fī-lavandëri; fty-
peshkim.
Me qiellzoren h: hâ-ha; hī-hiri; hū-fetar; hî-hyj. 
Me langoren l: lâ-laj; lê-le, lind; lī-lin; 
Me hundoren m: mi-mi, miu; ma-plu.
Me hundoren n: nē-shtrij, zgjeroj; nî-dëgjoj; nū-uri. 
Me buzoren p: pâ-shoh; pē-fike; pî-pi (ujë); po-po.
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Me grykoren q:  qî-akt seksual; qī-qengj.
Me langoren r: râ-bie; rē-re; rî-rri; ri-i ri (femërore re).
Me vërshëllyesen s: sỹ-sy; sy-mësyj.
Me dhëmboren t: tâ- qëndroj në këmbët e tij i habitur; ti-
ti., 
Me buzoren w: wâ-va
Me dhëmboren z: zā-zëri, zë; zî-zi
Me dhëmboren dh: dhè-dheu; dhî-nevojë biologjike; dh-
dhia
Me langoren gj: gji-gji i femrës; g jû-gjuaj  
Me hundoren nj: nji-një 
Me langoren sh: shâ-shaj; shā-ofshaj; shî-fshij 
Me dhëmboren th: tha-thaj; thi-derr; thī - zbardhje e 
flokëve
Me vërshëllyesen xh:
Me dhëmboren zh:  zhê-nxehtë, zhī-nxij.
Me grykoren ng:  ngâ-vrapoj; ngē-kam kohë 

Grupi i parë i serisë së dytë, na jep 65 fjalë-rrënjë
 
Grupi i dytë: zanore të thjeshta, të theksuara apo jo dhe 
me prapashtesë 
 
Me zanoren  a: at-baba; am-nënë; âr-farë; ardh-vi (me 
ardhë)  
Me zanoren e: ét-etje, ézh-ec; érh-terr; êrh-atmosferë . 
Me zanoren i: iq-erë e keqe; im-shumë hollë; ik-ik. 
Me zanoren o: .......... 
Me zanoren u: ûl- më i ulët; urh-urë: un-unë; ûdh-
udhë
Me zanoren  y: ........  
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Grupi i dytë i serisë së dytë na jep 15 fjalë-rrënjë.

Grupi i tretë: zanore të thjeshta të theksuara apo jo dhe 
shumë parashtesa
 
Zbé, zbeh ; rhfé, rufe ; fry, fryj; shknî, shkëndijë ; lpî, lëpij ; 
shpî, shtëpi; shpū, sjell këtu ; shpû, thej ; shky, shqyej ; vrâ, 
vras; trâ, tra ; brī, bri ; pré, prej ; shtrī, shtroj ; nrŷ; ndryj ; 
prū, sjell ; fry-, fryj; shry-, shtyj , rris; wlâ, vëlla ; wla-  , 
kopsht katror; gja-, pasuri, pasje;   fmî, fëmijë ; bli-, 
gëlqeror ; blî, bli ; fre, frena; dr-e, dre ; ktu, këtu; prâ, pra.
Grupi katër: zanore të thjeshta, të theksuara ose jo dhe disa 
prapashtesa. 
 
Ardh, ardhur; asht ose ashk, me bollëk; arn, pjesë lara-
lara; idht, hidhur; elb, grurë. 

Grupi i katër i serisë së dytë jep gjashtë fjalë-rrënjë.
 
Grupi i pestë: zanore të thjeshta të futura në mes një ose 
më shumë afiksave.

Me buzëven b, kemi gjetur 41 fjalë-rrënjë, të cilat janë:  

Bârt, barti, bat-dantella (kurth); bâlh-balli; bath, ethe, 
bèrh-tufë, bir-birë; bôlh-bollë,  bôr-borë; bot- koha, bozh- 
shishe; buk-bukë , bûr-njeri, burrë; bub-frikëson, buq- 
kashtë e copëtuar; byth-pemë trung; but- i butë; buz- 
buzët; bulk- krikët; burg-vend i errët; brit-bërtas, bèzh-
emër për qengjat;   bisht-bisht i prerë; brisk-thikë e vogël: 
breshk- breshkë; blet-bletë, bêt- budalla, i trashë; brum-
pastë, breg-shkëmb, brush-furçë; bûlh-buall; būnz-
kufomë; brēnz-rrip, bélbt-belbëzim, bôz-meli dhe misri që 
jep   një pije freskuese, një lloj birre; bosht-boshti: bark-
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barku, bish-kafshë e egër; brav-dry; bar-medikament; 
bashk- së bashku; balt- baltë.

Me fërshëllyesen C, e shndërruar më vonë në Ç, i 
gjejmë 9 fjalë-rrënjë që janë:

Çâl-i çalë; çik-pak; cikë-vajzë; çil-hap; çud- kureshtar; 
çuk-i vogli i pelës; çun-djalë; çart-prish; çén-nofull.

Me dhëmboren d, i gjejmë 28 fjalë-rrënjë, të cilat 
janë:

Dâl-dal, dam-humbje, dëm; dâsh-dash; dazh-dac, 
mace;   dath- këmbëzbathur, dék vdekje;   dét-det; derh-
portë; desh- zhveshur; dég- degë; dit-ditë, dûk- princ; dylh-
dylli; dreq-  dreq; drasht-kam frikë; dasht-dua, dashuroj, 
derdh- derdhur, përhapur; dredh-dredhë, kthesë; dridh-
dridhje; dlîr-pastër; drom-autoudhë; dromzh- thërrime; 
drâs- dërrasë; dor-dorë; dlir-pastër; drug-sterile, dushk-
fletë të thara; dang-damkë.

Me buzoren f: i gjejmë  37 fjalë-rrënjë, të cilat janë: 

Fâl- fal; fâr-farë; fat-njëri nga dy bashkëshortët; fâlh-
fat; fēn-fryrje, pordhë; fép-shpejt; fêr- gjemb, drizë; fiq-
fiku; fik-shuaj; filh-elefant; fis-racë; fît-intrigë; fidh, renditje 
në mënyrë të rregullt; fish, bashkim i pjesëve jo të 
ngjashme; fôl, flas; fuk, papritur; fûr, furrë; fut, mbushi, 
plot; fût, lloj   shamie e zisë; fush, fushë; fyt, fyt; ftyr, 
fytyrë; ftoft, ftohtë, flét, fletë; frig, frikë; furk, furkë; flok, 
flokë, fun, sfond; fydh, flaut; flak, flakë; flam, edhen truri, 
fâsh, qetë; flhanzh, thëllëzë;   filh direk; fshtīr, vështirë; 
frŷnz, kallam; flhig, pis.

Me fytoren g, i gjejmë 18 fjalë-rrënjë, të cilat janë:
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Gaz, qeshje, gazh; zharavë; gèm; degë; got, gotë, 
gozh; predhë, gûr; guri, gys; gjysma, gost; gosti,   glazh; 
glasë zogjsh; griq, tufë e deleve dhe dhive, gryk; grykë, 
grop; gropë, grith; gërvishtje grīnth; grerzë, grôsh; fasule, 
gān; pavullnetshëm, grim; copë e vogël,  gûlt; rrjedhë.           

Me fytoren h, i gjejmë 20 fjalë-rrënjë të cilat janë:

Hâl; halë, hâp; hapur krejtësisht, hâr; ariu, hat; i 
denjë, hān; hënë, hôlh, i hollë; hyp apo hip; hip, ngjitem, 
hylh; yll, hup; zhduket, hûn; hundë, hut; pushkë me gur, 
hūn; matje e kapacitetit që formon ngarkesën, bâr (100 
Kg), heg; mbetja nga një racion, hûrt; i qetë, hesht; shtizë, 
hedh; gisht, helm; helm, hîr; në mënyrë të përshtatshme.

Me fytoren k, i gjejmë 40 fjalë rrënjë, të cilat janë:

Kâl; kal, kam, këmbë; kap, kap; kar, organi seksual 
i njeriut; kalh, dritë; kéq,   keq; kem, temjan; ken, të jetë 
(folje); ker, kockave; kir, përrua; koh; ora, koha, kok, 
kafkë; korh, korrje; kot; më kot; kôlh, kollë; kosh, kofshë; 
kozh, maja e kockave; kup, kupë, vazo; kuq, i kuq; kut, 
matje, një kubit; kryq, kryq; kryp, kripë; kthèlh; thellë; 
knét, këneta; kin; këndi, kurth; kurth; kryq, kryq (pjesë e 
trupit të njeriut te veshkët); kâlhz, tuboj; kôs; i rremë; kos, 
gjizë; krap, krap; kpuzh, këpucë; krym; krimb, kënaq; 
argëtoj; kûr; kur, kurh, kurrë; kurm; copë, krél; krela, 
kaçurela; kaq; kaq shumë,  kopsht, kopsht. 

 Me të lëngshmen l, i gjejmë 32 fjalë-rrënjë, të cilat 
janë: 
 Làn; lë, lak; lak, kurth, lag; lagur, lâm; lama ose 
vendi ku fshihet drithi, lap; lap,  lâr; dafinë, lāsh; top leshi, 
lâsh; lafshë gjeli, lal; vëlla,   lêh; lehje, lân; lë, liq; një nga 
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pjesët e profesionit, léq; ndaj në katër anët e kuadrit, lèz; 
shpërthim i lëkurës, lèn; lenë lisi, lig; i sëmurë, lîr; lirë, jo 
shtrenjtë,   lidh; për të lidhur, lim; limë, lis; lis-i, lug; lugë, 
lut; lutje, lush; pleh, lop; lopë; lodh; i lodhur, lozh; i 
dashur, lyp; lyp, lāng; lang (supë), lkûr; lëkurë, lhmashk; 
zhul, lëmashk, lét; i lehtë, larg; larg. 

 Me hundoren m, i gjejmë 41 fjalë-rrënjë, të cilat janë: 

Mâl; mal-i, mam, të ushqyerit e fëmijëve ;   mān 
pemë manit; mâr; marrë; mar, ligji; mār, i marrë, i 
çmendur; mât; matur; madh, i madh; mazh, maçok; mék, 
rënkim; mèl; mushkë; men;   inteligjencë; mès; mbesë,  
mih; mihje, rrëmihje, mik; mik, mir; mirë; miz, mizë; 
midh; miell,   mish; mish; mûn, stërngarkuar; mûr; mur; 
mut, jashtëqitje njerëzore; mûsh; mbushur, myk; i mykur,  
myt; mbys, vras, myz; përmbysur; myhl;   mbyll, môl; 
mollë, mor, morr; mot; moti, koha, mlédk; mbledh; 
mardh, bllokoj,   mshéh, fsheh; mnêr; befasi, mêt; mbesë,  
mrhit, arrij; mûlhzh; mullzë, stomak, mānq; mëngë, 
mram; mbrëmë; mren, në; mkat; mëkat. 

 Me hundoren n, i gjejmë 29 fjalë rrënjë, të cilat janë:

Nâl; ndali, shuki, nâm; i njohur; nān; nënë, nat;  
natë; nax, pengesë; nèn; specie purple, nèr; adhurim, nàz; 
djeg, nip; nip-i, nis; nisje,  nidh; thirrje (për kafshët), nûn; 
nuni, kumbara, nodh; një takim i rastit; nyk; frut i vjelur 
para kohe për tharje, nūh; i uritur; nohl;  i pranishëm; nuk; 
nduk, këpus qimet, nryshk, ndryshk; njit, ngjes; nesh, 
takohen; njéh, numërim; njâlh; ringjall, njoft, njoh; nzit, 
shtytje; neps; zakonisht,  nil; kurvar.
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Me buzoren p, i gjejmë 60 fjalë-rrënjë, të cilat janë: 

 Pac, i grirë, i zier fort; pak, pak ; pah, arrij; pâl, pala 
; paq, paqe, qetë ; par, i parë ; pâr, palë ;pas, posedoj; 
pât, patë ; pâlh, ëmbël, bukë e ëmbël; pâzh, pelikan ; pél, 
gjykim; pém, pemë ; pén, pendë (zogu) ; pēn, pendë, épi ; 
përkëdhel, lloj i përkëdhelur; pès, pesë ; pésh, gur i 
hedhur; pesh, shok, turbullirë ; pézh, copë lecke e vjetër; 
pip, një pemë e prerë ; pik, shije, pak (special për lëngje) ; 
pidh, organ seksual i femrës ; pish, pemë pishe, pizh, 
kapelë e mprehtë ; pol, laik (një) ; puc, buton, puçërr ; pul, 
pulë ; pun, punë; pus, pus ; push, duvet pëlhure; puth, 
puth; puzh, fiku i bërë me forcë dhe lejohet të thatet në 
pemë; pŷk, qoshe; pylh, pyll ; prâlh, tallje; plas, plas, 
vdes ; prék, prek ; préh, mpreh; pvét, pyes ; pshtét, 
mbështet ; prish, prish ; posht, poshtë, nën; pos, përveç; 
psé, pse; por, por ; pok, pak ; prit, pres ; plak, plak; 
planzh, pankreas ; plesht, plesht ; pléh, pleh ; plhum, 
membrana ; plhoc , shenjë, mbresë; pâk, proshutë ; plum, 
plumb ; plhum, pëllumb ; peshk, peshk ; prak, prak ; 
pushk, pushkë.

Me fytoren q, i gjejmë 13 fjalë-rrënjë, të cilat janë :

Qaf, qafë ; qas, qastit, i paftuar ; gél, famulli ; chien ; 
qēn;  qép, qepë; gèrh, karrocë; qesh, qesh ; qéth, qethi ; 
qit, qes jasht ; qulh, i lagur si çull ; quk, fytyrë gropësirë; 
qint, qind (100) ; gènth, tabaka për përhapjen e brumit.

Me lëngorën r, i gjejmë 19 fjalë-rrënjë, të cilat janë:

Rān, rërë; rât; shtrirë në shtrat; rèd, me radhë; rék, 
qëllimmirë; rèk, i lodhur; rêm, i çmenduri; rép, grabit; rik, 
kallam; riz, shall; rod, zbres;   ros, rosë e egër; rôt, rrotë; 
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rôsh, rrojë (në një kuptim të keq); rub,  shami, kapelë; rud, 
i rrudhosur; rulh, rrudhur; ruzh, varfër; reth, përreth; 
rmak majtas; répt, imponuar, i madh (për mirëqenien, 
pasurinë). 

 Me shushuritësen s, i gjejmë 15 fjalë rrënjë, të cilat 
janë :

San, sanë ; sèn, send ; sit, sitë ; sor, korb ; sos, 
shkatërroj ; sot, sot; suk, kodër ; sûlh, përdorim ; sul, 
dhomë e motorit ; sut, klovis ; stol, stol ; sgith, zgjidh; 
sakt,  sakt ; stréh, strehë; spik, kordonë, litarë mëndafshi.

Me dhëmboren t, i gjejmë 23 fjalë rrënjë, të cilat janë

Tân, tanë, të gjithë ; tas, tas, kupë ; tég ,degè ; tis, 
platane ; tolh, kokë tullac ; tub, tubë, buqetë ; tuf,lis ; tûl, 
tul buke ; tun, shkund, tund ; brique ; tûlh, tullë, tût, 
kërcënoj, tutë ; tym, tym; tésh, teshtij; têsh, gjë send ; tet, 
tetë ; trét, humbas ; trédh, tredh ; tok, tokë ; tûrh, copë ; 
trim, dridhem ; tér, fshij; trap, varkë ; troft, troftë; tins, 
fshehurazi.

Me labialen v, i gjejmë 22 fjalë-rrënjë, të cilat janë: 

Vâp, vapë (ngrohje e dukshme); vāth, një palë vathë; 
vath, vathë, vend për kafshët; vél, me vela; vesh, xhaketë, 
veshje; vên, verë vēn; verë, vendndodhja, vendndodhja; 
vic, viçi; vid, pëllumb; vith, elm; vig, urë me stil rustik mbi 
një lumë; vōn, vonë; vûlh, të vjella; vdar, humbas; 
vîs,tipar; vès zakoni, vôtrh, vatër; varg, në radhë; verbt, i 
verbër; vân, vonë; vec, vetëm; vnésht, hardhi.
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 Me labialen w , i gjejmë 7 fjalë-rrënjë, të cilat janë: 

Wâl, përvëlues ; worh, varr ; wârh, plagë; 
wok,vakët; wirh, bërtas ; wélzh, gushë ; wrhug, shi dhe 
diell.

Me dhëmboren z, i gjejmë 5 fjalë-rrënjë, të cilat janë:

Zan, nxë, mësoj ; zâlh, zhavorr; zog, zog ; zor, 
zorrë ; zot, zot

Me fërshëlluesen x, i gjejmë 8 fjalë-rrënjë, të cilat 
janë: 

 Xab, i butë; xag, pëlhurë e trashë; xég, zheg, kohë 
më të nxehta të ditës në verë; xûr, zhavor; xub, furçë ; 
xgjèt, shigjetë ; xgûl, shkulje; xgât, lëviz me dorë.

Me dhëmboren dh, i gjejmë 5 fjalë-rrënjë, të cilat 
janë:

Dham, dhëmb ; dhan, jap ; dhâs, dhënje ; dhét, 
dhjetë ; dhimt, dhimtë, dhimbje.

Me hundoren nj, i gjejmë katër fjalë rrënjë, të cilat 
janë:

Njâlh, përsëri; njet, lidh; njoft, njoh; njom, njomë

Me të lëngshmen lh, i gjejmë katër fjalë-rrënjë, të 
cilat janë:

Lhān, lëndë druri; lhom, baltë; lhmâllh, dhëmb, 
dhëmballë; lhot, lotët. 
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 Me lëngoren gj, i gjejmë 9 fjalë-rrënjë, të cilat janë:

Gjak,gjak ; gjâlh, gjallë; gjig, gjigant; gjél, gjel; gjèt, 
gjej; gjin, gjinë (njerëz); gjum, gjumë; gjup ngarje; gjegj, 
dëgjoj. 

 Me lëngore-grykore rh, i gjejmë 19 fjalë-rrënjë, të 
cilat janë:

Rhag, shtof ; rhâl, i rrallë ; rhah, përleshje ; rhim, i 
rëndë; rhegj, cirk; rhèz, rreze, dentellë; rhit, rris ; rhon, 
puthje; thgjān, argjent ; rheth, rreth ; rhûl, mbështjell; 
rhuy, rrugë ; rhush, rrush ; rhén, rrej; rhshqit, rreshqas ; 
rhuf, grip; rhgulh, kath (sëmundje e çepalles) ; rhebt, i 
rreptë; rhgost, gërshet. 

 Me fishkëlluesen sh, igjejmë 49 fjalë rrënjë, të cilat 
janë: 

 Shâh, argëtim; shak, kurvë; kudër, shâl; shalë, 
shap, shap  ; shâr, sharrë; shat, lopatë; shof, shoh; shéq, 
tenxhere druri ; shér;  sherr, dëm, shit; shes, shēgj, shenjë, 
gjumë; shég, shegë; shik, llambë; shogj, tullac; shok, 
shoqërues; shog, plak; shôlh, i vetëm; shot, bajukë; shosh, 
sitë, shoshë; shûrh, urinë; shyt, të thyer; shput shakull; 
shtyp, shtypur; shtég, rrugë; shkop, shkop; shtīnz, bosht, 
shtizë; shpat, shpatë; shtér, llaç; shpūnz, sfungjer; shtam, 
jare; shkrép, shkëmb; shkrèt, i mjerë; shūl, shul, bllokadë; 
shkoz, plep; shkâl, shkallë; shpalzh, goditës sipërfaqeje; 
shirydh, shtyp; shkèlh, shkelur; shpalak, shuplakë e 
dorës; shnosh, të shëndetshëm; shlhin, shëllirë; shkûrt, 
trembem; shpélh, shpellë; shtrat, shtrat; shkûrt, shkurtër; 
shum, shumë; shlylh, kolonë; shtérh, thahet; shkoq, 
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caktoj, përcaktoj.  
 

Me dhëmboren th, i gjejmë 17 fjalë-rrënjë të cilat 
janë: 

 Thun, me thënë ; thak, fundi i penjve të cilët i lidhim 
që shtofi mos të shpërbëhet ; thât, thes; thân, thanë, ftun i 
egër ; thék, shtof i trashë dhe i vrazhët ; thép, thepi, copëza 
këndore të mbetura pas një cope të thyer të drurit; thèr, 
kunj ; thés, thes ; thik, thikë; thim, ngjyrë në mes të bardhë 
dhe e zezë; thirh, thërret, me thirrë ; thith, me thith; thuk, 
yndyrë ; thum, buton i rrobave ; thunr, thundra e 
shtazëve ; thark, thark i derrave ; tharpt, thartë, hidhur.

Me fërshëlluesen xh, i gjejmë pesë fjalë rrënjë, të 
cilat janë:

Xhad, grindavec; xhixh, shkëndijë; xhik, pa kuptim; 
xhup, pallto lesh; xhûxh, bufon.

Me dhëmboren zh , i gjejmë 7 fjalë rrënjë, të cilat 
janë:

Zhan, të bashkohen; zhék i cekët; zhok drejtë; zhop, 
copë ; zhub, njeri i vetëm, tek ; zhof, ngodhur (vdekje për 
shtazët) ; zhuhnk, zhunk. 

 Me grykoren  ng, i gjejmë 11 fjalë-rrënje, të cilat janë:

Ngordh, ngorudh ; ngût, me shtyp ; ngûl, bimë ; 
ngjesh, veshje ; ngâl, ndaloj ; ngréh, ndërtoj; ngran, me 
hëngër; ngjit, nxjerrë në pah, lartësoj ; ngrof, ngrohje ; 
ngûst,ngusht ; nguf, përmbytje, gufim i ujit.
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Grupi i pestë i serisë së II-të, na jep 552 fjalë rrënjë. 

Duke marrë totalin e këtyre fjalëve rrënjë, ne e 
gjejmë shifrën   785, e cila   besojmë e tejkalon larg totalin e 
fjalëve rrënjë, krahasuar me të gjitha gjuhët e tjera, të 
vdekura apo të gjalla. Dhe këtë numër duhet ta themi, nuk 
është përfundimtar. Me këtë ne nuk pretendojmë të dimë të 
gjitha fjalët e kësaj gjuhe.  Një fjalor i kësaj gjuhe është bërë 
nga një misionar që jeton në Serbi, dhe e themi lirshëm, në 
të gjejmë më shumë fjalë turqisht, greqisht dhe sllave sesa 
fjalët shqiptare. Këto të shqipes, pa përjashtim, vërehen 
lehtë sepse prononcimi i tyre nuk është i njëjtë me 
drejtshkrimin që është zgjedhur. 

Gjithsesi, me shtatëdhjetë e pesë tinguj fonetikë; me 
tridhjetë e një bashkëtingëllore shpërthyese dhe 785 fjalë 
rrënjë, një gjuhë mund të arrijë në një shkallë të 
paimagjinueshme përsosmërie, por i duhet një gramatikë, 
duhen shkolla dhe njerëz të kualifikuar të cilët kujdesen për 
të. Pa këto, gjithçka është asgjë.

Gjurmët e një gjuhe-nënë të panjohur, që dukej e 
zhdukur, u gjetën nga shkrimtari rumun Hasdeu, i cituar 
nga Hovelacque të Szeklerëve të Transilvanisë. Bazuar në 
gjetjet e tij, shkrimtari shprehu idenë se gjuha e vjetër Dace 
duket t’i përkiste familjes trako-ilire, të cilës   i ngjiteshin, 
mes tjerat edhe idiomat  e gjuhës  frigje dhe shqipe.

Ne e treguam identitetin e këtyre dy racave dhe dy 
shprehjeve, dhe në qoftë se Dace, që s’është asgjë tjetër 
veçse gjuha gete (Gète), pellazgët,   ngjashmëria e tyre, ne 
pranojmë shumë bindshëm, nëse kjo do të ishte e 
nevojshme, se gjuha nënë e numrit më të madh të gjuhëve  
indo-evropiane, do të ishte ajo që ne e quajmë gjuhë 
pellazgjike, domethënë g juha shqipe do të ishte 
përfaqësuesja më besnike. 
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Përfundim 

S iç e kemi parë, fjalët rrënjë të gjuhës shqipe, janë të 
përbëra nga një zanore dhe disa fiksime eksplozive, 
duke përbërë   një rrokje të vetme, të artikuluar me 

një transmetim të vetëm  të zërit.
Në këtë kapitull, ne do të studiojmë formimin e 

fjalëve në përgjithësi, si dhe vlerën e tyre në pjesë të 
ndryshme të fjalës, të cilat përbëjnë elementet e sintaksës 
së gjuhës shqipe.

Për sa i përket rregullave gramatikore të këtyre 
pjesëve të fjalës, i referohemi gramatikës së thjeshtuar, të 
publikuar në Londër nga P. V, (Ekselencës së tij   Vaso 
Pasha, i cili vdiq në Bejrut, derisa përmbushte funksionin e 
Guvernatorit të Përgjithshëm në Liban) P j e s ë t e 31

ligjëratës në gjuhën shqipe janë tetë në numër: emri, 
përemri, mbiemri, folja, ndajfolja; parafjala, lidhëza dhe 
pasthirrma.
               Do të vërejmë se në numërimin e këtyre pjesëve të 
fjalës, e kemi lënë jashtë mbaresën (nyjën). Kjo heqje është 
e qëllimshme. Misionarët katolikë në gramatikën dhe 
fjalorin e tyre, na japin një mbaresë dhe madje edhe e 
zgjedhojnë. Nisur nga kjo, pasi mbaresa në gjuhën shqipe 
nuk i paraprin emrit, ata i gjetën  një vend në fund të emrit, 
dhe mbaresat e emrave janë të lakuara  dhe për ta nuk janë  
asgjë tjetër veçse nyje që në disa gjuhë u paraprijnë 
emrave.

 Vaso Pasha, Pashko Vasa ishte shqiptar me origjinë nga Mirdita. Kjo familje kishte lidhje 31

farefisnore me familjen mbretërore të Dukajve (Duka i Mirditës, degë e moçme e 
Dukagjinit).
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Tani në qoftë se këto mbaresa janë nyje, nuk do të 
kishte asnjë arsye që mbaresat e lakimeve të gjuhës latine 
gjithashtu të mos e përcaktojnë një mbaresë për atë gjuhë.

Më shumë se kaq, mbaresa duke qenë një  element, i 
cili ka për objekt të paraqesë emrin si të definuar dhe që 
rrjedh nga një përemër dëftor, ne nuk shohim pse ky 
përcaktues i emrit, si prapashtesë e tij, do të mungonte në  
thirroren e lakimeve të gjuhës shqipe, e cila ka nevojë për 
një element të thirrores për t'u përcaktuar, pasi thirrorja e 
emrave pa këtë ô, është plotësisht e padeterminuar. Kështu, 
emri   lis, është i padeterminuar; emërorja, lisi, është e 
determinuar, ndërsa ô lis në thirrore nuk do të ishte pa ô.

Nga ana tjetër, në qoftë se me z. Hovelacque, e 
gjejmë se mbaresa organike e thirrores në njëjës ishte t, të 
cilën latinët e zëvendësuan me d; nëse vërejmë se mbaresa 
e   dhanores ishte ai, e përfaqësuar në shqip me it dhe 
mbaresa e kallëzores është m, kur i njëjti rast në shqipe 
është n, ne jemi të detyruar të pranojmë një afërsi të 
madhe në mes të lakimeve latine dhe shqipe; prandaj, ne 
konkludojmë se nëse mbaresat e fjalëve të lakuara në shqip 
kanë prapashtesa si në gjuhën rumune dhe bullgare, 
mbaresat e lakimeve latine janë gjithashtu mbaresa të kësaj 
gjuhe.

Pra, nuk ka asnjë mbaresë në gjuhën shqipe dhe 
fjalët: emrat, përemrat, mbiemrat, të cilat janë të 
lakueshëm, të gjithë janë të përcaktuar nga mbaresa, me 
përjashtim të thirrores që paraprihet gjithmonë nga 
pasthirrma ô, fjalë që e ka ruajtur  formën e padefinuar.

Dhe ky rregull i përgjithshëm, pa përjashtim, është 
po aq i zbatueshëm në njëjës dhe në shumës, duke parë se 
në gjuhën shqipe, ka dy forma të papërcaktuara, në njëjës 
dhe shumës. Kështu lis është e papërcaktuar në njëjës, e 
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lisa, i papërcaktuar në   shumës; si kâl, në njëjës, kuai 
(kuaj )në shumës, etj, etj.

Emri është elementi më i rëndësishëm i një gjuhe, ai 
është dashur të definohet nga principi i miratimit të gjuhës 
së artikuluar: si i definuar, ai emërtoi njerëzit, kafshët dhe 
gjëra, që tërhoqën vëmendjen dhe kënaqën veshin e 
njerëzve të parë. Lakimi i natyrshëm, organik, ka rezultuar 
nga emri.

Ky lakim në gjuhën shqipe është një thjeshtësi 
karakteristike;   asgjë e kërkuar, asgjë e punuar; mbaresa 
shumë pak të larmishme, por në të njëjtën kohë të 
mjaftueshme për të definuar gjininë, madje  edhe numrin e 
emrave.

Vështirësi e madhe, megjithatë, në këtë gjuhë është 
që të njihen këto dy gjini që janë dy, si numrat: 
mashkullorë, femërorë, njëjës, shumës.

Praktika vetëm mund të bëjë të dallohet një mashkull 
e një femër; sa për dallimin e njëjësit dhe shumësit, ajo 
është më e thjeshtë: shumësi paraqitet në emra në tri forma 
në përgjithësi si a, na, ja; përveç përjashtimeve.

a, për emrat mashkullorë dhe femërorë duke 
mbaruar në njëjës me një bashkëtingëllore.

na, për emrat njëjës mashkullorë që mbarojnë me 
një bashkëtingëllore.

ja, na dhe për emra femrash që përfundojnë në një 
zanore.

ja e na, për emrat femërorë që mbarojnë me një 
zanore.

e, si përjashtim, për emrat mashkullorë që mbarojnë 
me një bashkëtingëllore dhe shndërrohen në gjininë 
femërore në shumës.
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Për ata që e njohin gjuhën shqipe, në qoftë se 
dyshohet në gjininë e një fjale, ekziston një rregull i 
përgjithshëm që jep këtë lloj gjinie; shtohet një mbiemër 
kualifikues në rasën emërore emrit që doni t’ia dini gjininë; 
nëse emri është mashkull, pjesëza i,   i paraprin mbiemrit,  
nëse emri është femëror, do të jetë pjesëza e. P.sh. lisi i 
math, lisi i madh; ama e mirë, nënë e mirë.

Kur dihet gjinia, lakimi i emrit nuk paraqet 
vështirësi. 
 Ekzistojnë pesë lakime dhe dallohen nga emërorja 
njëjës, d.m.th emri i shquar.

Lakimi i parë: Zot, i pashquar. Emërorja zoti, i 
shquar.

Lakimi i dytë: Nan, i pashquar. Emërorja nana i 
shquar.

Lakimi i tretë: Kôhl, kollë, i pashquar. Emërorja 
kôhle (kolla) i shquar.

Lakimi i katër: Shpî, (shtëpi) i pashquar. Emërorja 
shpija (shtëpia) i shquar. Lakimi; Brie (brirë) i pashquar.

Lakimi i pestë : Trâ, tra, i pashquar. Nominativi bën 
trau.

Kjo na jep mbaresat e emërores: i pari-i, i dyti-a, i 
treti-e , i katërti-ja-na, i pesti-u. 
 Por me këtë, ne duhet të dimë shumësin emërorës, i 
cila përgjithësisht është shumësi i emrit që dëshirohet të 
bëhet, e të cilit duhet tï shtohet një t.

Nan (nanë), në shumës bën nana, dhe emërorja 
shumës do të ishte nanat.

Kôhl, në shumës bën kôlhe dhe në emërore në 
shumës, kôhlet.

Shpi (shtëpi), në shumës bën shpîja (shtëpia), dhe në 
emërore në shumës  bën shpijat (shtëpiat).
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Brie (bri), bën në shumës briera (brirë), dhe në 
emërore në shumës bën brienat (brirët).

Trâ (tra), në shumës bën trena dhe emërorja në 
shumës bën trenat.

Me disa përjashtime të kufizuara, emrat e gjuhës 
shqipe ndahen si më poshtë, në pesë lakime.

1. Lakimit të parë i përkasin të gjithë emrat 
mashkullorë, që mbarojnë me një bashkëtingëllore në të 
pashquarën e njëjësit dhe shumësi i tyre mbaron me 
prapashtesën a.

Psh: njëjësi i pashquar zot, shumësi i pashquar zota, 
në emëroren e njëjësit bën zoti e në emëroren e shumësit, 
zotat. 
 Njëjësi i pashquar; zot, e pashquara shumës zota, në 
të pashquarën njëjës bënë zotit, e në gjinoren shumës bënë 
zotavet.

Njëjësi i pashquar zot, shumës i pashquar bënë zota, 
në dhanoren njëjës zotit e në rrjedhoren shumës bënë 
zotave.

Njëjësi i pashquar; zot, e pashquara shumës zota, në 
rrjedhoren njëjës bën zotin, rrjedhorja shumës bënë zotat. 
Njëjësi i pashquar zot, e pashquara shumës zota, në 
thirroren njëjës ô zot, e në thirroren shumës bën ô zota. 
Njëjësi i pashquar zot, e pashquar shumës zota, në 
rrjedhoren njëjës bën prej zotit, e në rrjedhoren shumës 
bënë prej zotavet, zotash. 

2. Lakimit të dytë i përkasin të gjithë emrat e gjinisë 
femërore që mbarojnë me një bashkëtingëllore të pacaktuar 
në  njëjës dhe në shumës bëjnë me prapashtesën shkronjën 
a. 
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 Psh: e pashquara njëjës e emrit nan dhe e pashquara 
shumës  bën nana, atëherë kemi: 
 Në njëjës bën:   nāna,   nāns, nānen, ô nān, prej 
nānet.

Në shumës bën: nānat, nānavet, nānavé, nānat, ô 
nāna, prej nānat, ash.

3.  Lakimit të tretë i takojnë të gjithë emrat 
mashkullorë që në njëjës mbarojnë si në   shumës me një 
bashkëtingëllore, ose duke i bërë ato në shumës, 
prapashtesë me shkronjën e. Shembull: e pashquara njëjës 
e emrit kôlh (kollë), në të pashquarën shumës bënë kôlha 
(kolla).

Në shumës : kôlhet, kôlhebet, kôlheve, kôlhet, ô 
kôlhe, prei kôlhevet, esh. 

4. Lakimit të katërt i përkasin të gjithë emrat 
femërorë që mbarojnë me një zanore dhe të cilët e bëjnë 
shumësin me prapashtesën ja ose na.  
 Psh: E pashquara njëjës në shpi (shtëpi), dhe brie, 
në të pashquarën shumës bën shpija (shtëpia) dhe briena, 
atëherë kemi : 
 Në njëjës : shpîja, shpîs, shpts, shpîn, o sphî, prei 
shptîjt; briena, bries, bries, brien, o brie, prei briene. 
 Në shumës: : shpîjat, shpîjavet, shpîjave, shpîjat, 
shpîja, shpîjavet-ash ; brienat, brienavet, brienave, brienat, 
briena, brienavet - ash.

5. Lakimit të pestë i takojnë të gjithë emrat meshkuj 
që mbarojnë me një zanore dhe shumësin e bëjnë me 
mbaresat a ose e duke u shndërruar në emra femërorë.
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Psh: njëjësi i pashquar i emrit trâ, kâ, në shumësin  
e pashquar bën trena dhe qé, atëherë kemi: 

Në njëjës: trâu, trâut, trâut, trâurt, o trâ, prei traut.
Në shumës : trénat, trénavet, trénavé, trénavet, ô 

tréna, prei trénavet - ash.

Rezyme: 

1°.Thirrorja në të gjitha gjinitë, si në të gjithë numrat, 
është gjithmonë emër i padefinuar njëjës apo në shumës, i 
paraprirë nga ô.

2°. Treguesit e shumësit në të gjitha lakimet   janë 
gjithmonë t, vet, vé, t, vet,  apo sh. 
 3°. Format e lakimeve në njëjës ndryshojnë nga:

1. Lakimi parë: i, it, it, in, - in 
2. Lakimi dytë: a, at, at, an, - at
3. Lakimi i tretë: i, it, it, in, - it
4. Lakimi katërt: ja, s, s, n, - jet
5. Lakimi i pestë: u, ut, ut, un, - jet

4°. Në Shqipëri, Toskëri, më së shpeshti e formojnë 
thirroren duke zëvendësuar prej me nga ose ku. 

Kështu, prej rhuget (prej rrugës) dhe prej rhugash 
ose rhugavet, thuhet nga rhuga (rruga) ka rhuga dhe nga 
rhugat, ka rhugat. 

5°. Në pamje të parë, do të mendonim si rrjedhorja 
sikur në gjermanisht e në greqisht, mund të zëvendësohet 
nga kallëzorja apo dhanorja duke përjashtuar kalimin e 
katërt;  kjo, megjithatë nuk është kështu: rrjedhorja është e 
paraprirë gjithmonë nga pjesëza prej  që rezulton në këtë 
rast se përkthehet  me jashtë, për bri, afër, etj, dhe 
përcakton një zhvendosje të objektit. Kështu, e gjejmë prei 
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rhuget (vjen nga rruga); del prej detit, del prej shpîjet 
(shtëpie) etj, etj. Këto forma ekzistojnë edhe në italisht.

6°. Kur emri menjëherë pason një mbiemër, në 
njëjësin e padefinuar do të ruaj formën e vet, sepse 
mbiemri ia përcakton ; në shumës, do të jetë i njëjtë për të 
njëjtën arsye, por forma e papërcaktuar do të jetë  në 
shumës. Psh: i mieri burh (i mjeri burrë); te miert burha 
(të mjerët burra). I shkréta grua (e shkreta grua); të 
shkréta grâ. 
 Mbiemri cilësor apo i determinuar, në shqip 
paraqitet nën forma,   disa forma që rrjedhin nga  mënyra 
sesi  i bashkohet emrit ose përmes së cilës i përshtatet. 
 Ky bashkim apo akordim bëhet me ndihmën e 
shkronjave i dhe e ashtu që pjesëza te, e cila i paraprin 
gjithnjë mbiemrit, qoftë para apo pas emrit. 
Nyja i  përcakton gjininë mashkullore njëjës të emrit. 
Nyja e  përcakton gjininë femërore njëjës të emrit.
Kështu që, për emrat e gjinisë mashkullore, mbiemri 
cilësor , gjithmonë duke qenë i paraprirë nga pjesëza te, 
për të përcaktuar shumësin, mbetet në formën e vet të 
papërcaktuar. Psh: i-mir, te mir (të mirë).
e - përcakton emrin njëjës të gjinisë femërore.
te - përcakton numrin e emrit në shumës.

Për më shumë, për emrat e gjinisë mashkullore, 
mbiemri kualifikues, gjithnjë duke qenë i paraprirë nga 
partikula (grimca) te,   për të përcaktuar shumësin, mbetet 
në formën e vet të pacaktuar. Psh: i mir;  (i mirë) të mir, të 
mir (të mirë).

Për emrat e gjinisë femërore, partikula te   tregon  
numrin shumës, dhe a një prapashtesë e mbiemrit,  gjininë 
femërore. Shembull: e-mir, mirë; të  mira.

Disa mbiemra femërorë, që mbarojnë me shim , 
marrin në njëjës dhe shumës prapashtesën é,  gjithnjë duke 
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ruajtur   mbajtjen e dhe te përcaktuese të numrit. P.sh. i 
dishim (dijshëm) , bëhet   e dishmé (dijshme), te dishmé (të 
dijshëm).

Por kjo rregull vlen vetëm për mbiemrat me   një 
drejtim të panyjshëm. Posa këta mbiemra bëhen të nyjshëm 
ose   të determinuar dhe të bashkohen me një emër, ata 
bëhen të lakueshëm paarsyeshëm me këtë emër, dhe 
zakonisht i nënshtrohet një lakimi të caktuar që mund të 
përmblidhen si më poshtë:

1. Çdo mbiemër që determinon një emër mashkullor, 
dhe i paraprin, do të marrë në rasën   emërore dhe gjinore 
njëjës, në të shquarën njëjës nyjën i ; në të gjitha rastet 
tjera, si në njëjës si në shumës, partikulën te.

2. Çdo mbiemër që cilëson një emër femëror, dhe i 
paraprin, në emërore dhe gjinore njëjës do të marrë  
determinuesen   e gjinisë e, gjithkund dhe në çdo rast, si në 
njëjës dhe në shumës, do të marrë partikulen ose grimcën 
te.

3. Çdo mbiemër që e determinon një emër 
mashkullor apo femëror dhe e përcjellë atë ,   humb në 
kallëzore dhe thirrore e rrjedhore, nyjet   i, e, te   dhe në 
dhanore transformohen në e për të dy gjinitë. 

4. Në dy rastet e para, mbiemri mbetet i 
pandryshuar në formën e vet të pacaktuar, dhe vetëm  emri 
lakohet.

5. Në rastin e tretë është e kundërta: mbiemri 
lakohet dhe emri mban formën   e vet të papërcaktuar, 
njëjës dhe shumës.

Për karakteristikat e tjera të mbiemrave, ne i 
referohemi gramatikës së cituar më lartë të P. W.  
 Ne nuk do të preokupohemi për pjesët e tjera të 
ligjëratës, të cilat besojmë janë trajtuar mjaftueshëm dhe sa 
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duhet në gramatikën e mësipërme, për fazën në të cilën 
ndodhet aktualisht gjuha shqipe. 
 Megjithatë, do të trajtojmë  disa veçori të caktuara të 
foljes, këtij nervi të gjuhës, e cila për   gjuhën që e kemi 
objekt studimi, ka një rëndësi së klasës të parë, në 
pikëpamjen e formave  dhe mënyrave, dhe kohës që i vë  në 
dispozicion sintaksës, për të krijuar në gjuhën shqipe, 
pasurinë të panjohur për gjuhë të tjera.

Para së gjithash, konstatojmë: 
1. Që në gjuhën shqipe, folja ka shtatë mënyra dhe 28 

kohë.
2. Që njëra prej kohëve së saj, e quajtur nga PW koha 

e tashme e mbaruar, nuk ekziston në asnjë gjuhë tjetër të 
gjallë apo të vdekur.

- Paskajorja: Forma e pacaktuar, kiâ, e përcaktuar; 
me kiâ (kja)

- Dëftore, e tashmja : Unë kiâi (unë qaj)
- Dëftore,   e tashmja aktuale; Un po kiâi (po qaj në 

këtë moment)
- Dëftore, e tashmja e përfunduar; un kiâkam, (unë 

qakam)
- Dëftore, e pakryera: Un kiâshé (unë qaja)
- Dëftore, e kaluara e thjeshtë: Un kiâva ( unë qava)
- Dëftore, e kaluara e përbërë: Un kam kiâ ( unë 

kam qa)
- Dëftore,  e kryer e plotë: Un pata kiâ ( unë pata qa)
- Dëftore, e kryera e plotë;  Un kisha kiâ ( unë kisha  

qa) 
- Dëftorja: e kryera e plote e tejshkuar; Un kisha pas 

kiâ (unë kisha pas qa) 32

 Këto dy kohë janë lënë anash, pa dyshim nga harresa, në gramatikën e përmendur më 32

herët.
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- E ardhmja absolute ; Un kam me kiâ (unë do të 
qajë)

- E ardhmja volative: Un dot kiâi (unë do të qajë)
- E ardhmja kontigjente: Un mund kiâi (unë mund 

të qajë)
- E tashmja e kushtores: Un kisha me kiâ (do të 

kisha qarë) 
- E kaluara e kushtores: Un kishé kiâ (unë do të 

kisha qarë)
- E tashmja e lidhores: Un t’kiâi ( që të qajë)
- E pakryera e lidhores: Un t’kiaishé (unë të kisha 

qarë)
- E kaluara e lidhores: Un t’kemi kiâ (të kem qarë)
- E kryera e plotë e lidhores: Un t’kishé kiâ (unë të 

kisha qarë) 
- E kryera e plotë ogurale e lidhores: Un t’kishé pas 

kiâ (unë të kisha pas qarë)
- E shkuara e lidhores: Une me pas kiâ (sikur të 

kisha qarë) 
- Deshirorja : Un no kiâsha (në qoftë se unë të kem 

qarë)
- E tashmja e urdhërores: (veta e parë mungon)
- E ardhmja e urdhërores: Le t’kiâi ( më lë të qajë)
- Urdhërorja agurale: Kiâsha (qafsha)
- Pjesorja e së tashmes: Tui kiâ ( duke qarë)
- E kaluara e definuar: Kiâ, kiamoun ( qa)
- E kaluara e padefinuar: Tui pas Kiâ (duke pas qarë)

Ne jemi të detyruar për të komentuar mbi kohët e 
lëna anash.

1. E kryera e plotë komparative (krahasuese): Un 
kishé pas kiâ. Kjo është një formë që shpjegohet kështu në 
këtë fjali: Thuhet se, unë   kisha pas qarë kur kam qenë i 
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vogël, pra kisha pas qarë edhe unë sikur kjo bebja. Kjo 
është një e kryer e plotë për të cilën nuk ka kujtime.

2. E kryera e plotë ogurale e lidhores, Un t’kishé pas 
kiâ. Pra, është dashur të gjendem në një situatë të tillë, që 
unë të kisha pas qarë. Kjo kohë do të quhej më lirshëm e 
kryera e plotë e kushtores. 

Përveç këtyre vërejtjeve, duhet të themi se fjala që 
përfaqëson një folje është e përcaktuar vetëm kur ajo është 
paraprirë nga grimca (partikula) me. Pjesore e së   kaluarës 
e foljeve është   kjo fjalë e papërcaktuar dhe me grimcën  
me, kjo fjalë bëhet paskajorja e foljes. Kështu, kiâ, bëhet 
me kiâ, në paskajore. Fâl, në paskajore, me fâl (fal) etj., etj.

Pastaj, në qoftë se në mes grimcës me dhe   pjesores 
se kaluar e fusim një u, folja bëhet vetvetore 
(pronominale).P.sh,: me kiâ bëhet me u kiâ; me lâ, laj, 
bëhet, me u lâ, lahem., etj. 

Këto janë tiparet kryesore të gramatikës së gjuhës 
shqipe, që do ta kompletojmë, duke ligjëruar disa vërejtje 
mbi formimin e fjalëve të gjuhës së shqiptarëve. 
 Fjalët e gjuhës shqipe, sikur të çdo gjuhe tjetër, janë 
të thjeshta ose të përbëra (togfjalësha). Fjalët e thjeshta 
janë të përbëra nga një fjalë-rrënjë dhe nga një prapashtesë  
e lakueshme. P.sh.: styl (shtyllë) styl-a (shtyll-a).

Fjalët e prejardhura janë të përbëra nga një fjalë-
rrënjë dhe nga një prapashtesë e prejardhur. P.sh.: Gjâ-tar 
(gjuetar), rhug-izh (rrugicë). 
 Togfjalëshat (fjalët e përbëra)   janë formuar nga dy 
ose më shumë fjalë-rrënjë, prej të cilave vetëm njëra e ruan 
kuptimin origjinal, ndërsa të tjerat humbin kuptimin e tyre 
për të përcaktuar ose   kualifikuar idenë e përfaqësuar nga 
rrënja e pandryshueshme. Ky lloj i fjalëve është i rrallë në 
gjuhën shqipe; mund të themi se vetëm përemrat në 
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përgjithësi, janë fjalët e vërteta të përbër, por edhe rrënjët 
përbërëse nuk janë shkrirë në njëra-tjetrën, ato mbeten të 
paprekura dhe   formojnë një fjalë të përbërë, me faktin e 
vizëndarëse që lidh ato.

P.sh.: Tiéter-kui (tjetërkujt), kurh-kush (kurrkush).
Megjithatë, ka shumë fjalë në të cilat kemi arritur të gjejmë 
një germë të fundit nga një rrënjë që është zhdukur 
plotësisht dhe e cila u formua njëherë, ne nuk do të thomë 
një fjalë e përbërë, por për të plotësuar kuptimin e saj, ose 
të atyre të mbetura.

Numri më i madh i këtyre fjalëve nuk do të mund,  
besojmë ne,   të quhet togfjalësh, por duhet të jenë fjalë të 
prejardhura, një ide që shpesh shprehte një fjali.

Kemi cituar tashmë disa shembuj në rrjedhën e këtij 
studimi, për fjalët e huaja aktuale në gjuhën shqipe: 
Pandore, Pun-me-dor (punë me dorë). Prométhé, Por-me-
dhé (pra me dhé) etj.

E kemi parë gjithashtu që fjala shqipe kulâr është e 
prejardhur nga fjalia : ka-ul-n’ar. 

Ja edhe një shembull: Folja me shkelzye (me 
shkëlqye, shkëlqej) ka për të pashquar shkelzye, e cila 
derivon nga shkni (shkëndijë), nga kzhye (kërcej). Vet shkni 
derivon nga shk, onomatope e drurit të njomë që 
vërshëllen në zjarin e vatrës, dhe nga hylh, yje, hyi ose 
hyni, yjet në shumës. Pra, shkëndija është ylli meteor dhe 
bën shkelzye, shkëndijë që kërcen; e që në princip do 
duhej të bënte, shkni-kzhye, nga shkelzye apo shkelzhye, 
sikur që e shqiptojnë disa. Dhe sa u përket fjalëve të 
përbëra (prejardhura), do të ndalemi këtu.

Tu kthehemi fjalëve të thjeshta dhe të derivuara.
Fjalët e thjeshta, siç e kemi thënë, janë të përbëra 

nga një fjalë rrënjë dhe nga një prapashtesë e lakueshme.  
Kjo disonancë në fund është zakonisht një prapashtesë, që 
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nuk ka kuptim në vetvete, por përcakton ose përshkruan 
mënyrën se si ka qenë rrënja primitive.
Kështu, fjala primitive lhug (lugë), e papërcaktuar, por duke 
shprehur idenë e përgjithshme të një sendi të gërryer, në të 
cilën është e mundur dhe të mbledhë apo tuboj diçka, 
është e përcaktuar me prapashtesën e emërores njëjës a, 
duke u bërë lugha (luga); fjalë e thjeshtë me disonancë   të 
deformuar. Lugha (luga), nga ana e saj, me prapashtesën t 
bëhet lughat,   lugët dhe     glotuni, d.me.th, një njeri që 
është i aftë të mbledhë në gojën e vet tërë përmbajtjen e një 
luge. 
 Nëse e afrojmë këtë fjalë primitive lhug   kah rrënja 
greke λεγ, që jep idenë e përgjithshme  mbledh, d.m.th për 
të bashkuar fjalët; ashtu që rrënja latine, leg, që e ka të 
njëjtin kuptim në gjuhën greke, i gjejmë derivatet; λογας, 
λογύω për greqishten dhe lego, dilego, për latinishten. 
Kështu jemi të detyruar të pranojmë se lhug, në shqipe, 
λεγ,  greke, dhe leg latine kanë të tria origjinë të njëjtë.  
Fjalët e prejardhura janë të përbëra nga një fjalë rrënjë dhe 
nga një prapashtesë lakuese. Zakonisht në gjuhën shqipe, 
këto mbaresa janë prapashtesa shpërthyese, por shpesh 
ndodh që rrënja ka një parashtesë, zakonisht përfaqësohet 
nga një onomatope.

Për shembull, fjala shkrue, e papërcaktuar në këtë 
formë, definohet   nga grimca verbale   me dhe bëhet me 
shkrue (shkruaj, vizatoj). Rrënja organike e kësaj fjale është 
grith e pashquar që ka dhënë foljen me grith (gërvishtje). 
Në fjalën shkrue, ne kemi grimcën sh, si prefiks 
onomatope, zhurmë gërvishtëse, pendë që gërvisht dhe 
shkruan. 
 Rrënja grith duke kaluar në  fleksion  është dëmtuar, 
por ka ruajtur   kuptimin e vet origjinal në fjalën Shkrim 
(shkrim). Shkrue, në  thelb do të thotë gërvishtje, duke bërë 
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të dëgjohet zhurma duke lëmuar, gërvishtur  një gur ose një 
dru, ose të pendës duke shkruar në letër. Dhe ne e dimë se 
të parët që e kanë përdorur shkrimin dhe vizatimin kanë 
përdorur grrithjen apo  gërvishtjen. 
 Por shqiptarët, si grekët, si latinët kanë prejardhje 
nga pellazgët.  Grekët pellazgë zbuluan apo përjetuan një 
krijesë fantastike të quajtur grifon, γρύος (gjysmë-luan e 
gjysmë-shqiponja) dhe   të gjithë këta popuj i kanë njohur 
thonjët e shtazëve dhe u shërbyen me majën e tyre për të 
nxjerrë gjuhën e tyre të parë. Dhe në gjuhën e këtyre tre 
popujve i gjejmë  fjalët e njëjta fjalë-rrënjë: grith, shkrim në 
shqip,   γραω në greqisht dhe scribere, scripta në latinisht. 
Në këtë të fundit, e gjejmë një fjalë edhe më karakteristike e 
cila na tregon funksionet e grifon (shqiponje-luan), në të 
njëjtën kohë edhe të atyre instrumenteve që grithin tokën. 
Ex-ara-re, d.m.th. grith (gërvish) tokën, ngase, ex, është 
vetëm ndryshim i rrënjës e-k-s, grith; ara, është toka 
punuese në shqip; re, një disonancë   e fleksionit   foljor 
(verbal).

Shkrue, pra është një fjalë e prejardhur nga rrënja 
organike grith.

Pavarësisht nga këto ndryshime dhe këto etimologji, 
ne do të japim një tabelë sa më të gjerë të mbaresave të 
ndryshme të fleksioneve dhe derivimeve të gjuhës shqipe.

1°) Prapashtesat é, esh, përcaktojnë femëroren e 
emrave mashkullorë që shprehin aksionin apo kualitetin. 
Psh: Barî, bari-é (bareshë); rob, rob-é (robinjë). 

2°) Prapashtesat; a, na, ja,   në përgjithësi i tregojnë 
emrat në shumës. Psh: Zot, zot-a; qen, qen-a; mish, mish-
na; grue, gruja, etj. 

3°) Prapashtesat përcaktuese; t, s, vet, vé, sh 
tregojnë, pothuajse gjithmonë, mbaresat e variacioneve të 
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emrit, të mbiemrit, të përemrit, që këto mbaresa 
përcaktojnë.

4°) i, e, te, t   kur i paraprijnë mbiemrit, tregojnë 
gjininë, numrin. Derisa, i, e, refleksive, i paraprin gjithnjë 
foljes së definuar. 

Me, para foljes së padefinuar, e definon foljen. 
Ndërsa,   u ne futur (interkale) ndërmjet grimcës me dhe 
pjesore, tregon foljen refleksive (pronominale).

5°) Fishkëlluesja s kur i paraprin fjalës, tregon 
formën negative. Psh: kluk (klluq) skluk (shklluq) me prū 
(sjell këtu), me sprū (mos me sjell) etj, etj. 

6 °) Agjenti në shqip, njësoj si në latinisht dhe 
greqisht, zakonisht përcaktohet nga prapashtesat; tar, tor, 
tur, cur, sur, ur. Psh,: shkyptar (rojtar, gjuetar, banor i 
regjioneve të shqiponjës), për nga afërsia, Shkyptars 
(shqiptarët), i quajnë bijtë e shqipes; gjutâr (gjuetar), 
malisor (malësor), g jaksur (gjaksi), etj, etj. 

7°)   E gjithë masa e njerëzve ose gjërave të specieve, 
apo një gjini, njeihet   me prapashtesat: ia, nia, sia.   P.sh.: 
Trimnîa, masa e njerëzve të guximshëm;   bukurîa, në 
masë ose të gjitha bukurive; vaiznîa, të gjitha virgjëreshat 
(vajzat e reja); pleksîa (pleqnia), masa e të moshuarëve, etj.

8°) Diminutivët janë të përfaqësuar nga prapashtesat; 
in, izk, lezk. P.sh. paqizk (pak); rkugizh, (rrugicë); 
rkugjin, (korridor); guralezk, (gurë të vegjël); nūngjizk 
(gjë e cila u mungon pak tashmë); rkupizh (fjongo e vogël) 
etj, etj. 

9°) Prefiksat; per, mer, dhe mâr,  tregojnë prezencën 
e një rrënje, vepromi i së cilës do të jetë i modifikuar ose i 
kualifikuar. P.sh. me g jeg j (dëgjoj); me perg jeg j 
(përgjigjem); me mervesht (marrvesh ose dëgjoj); ose fjalë 
për fjalë, marrë veshët. Per është për  prù (sjellë këtu) dhe 
me për mâr (marrë), etj.
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10°) Temperamenti, natyra karakterizohet nga 
prapashtesat: at, ah, zhak. P.sh.: renzhak, gënjeshtar; 
idhnak, i vrullshëm; lhugat, lakmitar. 

11°) Prapashtesa umé, tregon gjendjen apo aksionin e 
momentit. P.sh.: Marhumé, i zhbërë, i dobësuar; idhnumé, 
i hidhëruar, etc. 

12°) Prapashtesat; sh, sha, shi, shin, prapashtesa me 
një folje tregojnë një dëshirë, ogur: P.sh,: fal-sha, prufshin, 
shifshi, etj.

13°) Prapashtesa im, tregon rezultatin e një aksioni. 
Psh: vet-im, vetëtimë; bumbul-im, bubullimë, mar-im, 
fund ose mbarim, etj.    

14°) Prapashtesat an, ak, as, tregojnë vendin e 
origjinës: P.sh.: Shkodran, banor i Shkodrës; tiranas, 
banor i Tiranës, durzhak, banor nga Durrësi.

15°) Parashtesa sh është një onomatope që imiton 
drurin e njomë që shkrin në zjarrin e votrës, zhurmën e 
sharrës, majë shkruese e lapsit mbi letër. P.sh.: shkrim, me 
sherhue (me shërue) sharroj, me shpue, etj. 
 16°) Për të treguar cilësinë abstrakte, mund të 
shërbehemi me prapashtesat î dhe nî. Psh.: trimnî, bukuri, 
dashnî, magji, dhunî (turp). 

17°) Sht, si prapashtesë, tregon një emër radikal që 
përcakton një ndajfolje; trimnisht (trimërisht), urtisht, 
varfnisht (varfërisht) etj.

18°) Prapashtesa zhin, tregon një modifikim të 
momentit të gjendjes së përgjithshme. P.sh.: vrazhdin, 
gjysmë errësirë që ndodh pas zhdukjes së përkohshme të 
diellit; butzhin, gjysmë të ftohtë, etj. 

19°) Prapashtesat ti, shti, caktojnë   profesionin ose 
gjendjen permanente. Psh.: shkreti, mjerim; trekti, lëvizja 
e këmbimit tregtar, lighshti, ligështi, flhigshti, shthurje. etj.
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20°) Së fundi, ne besojmë se duhet të theksohet se 
mbaresat foljore në paskajore janë dy llojesh:  

a) Foljet që përfundojnë   me zanore: shtatë lloje që i 
përcaktojnë shtatë zgjedhime që janë:  a, è, î, û, y, ue, ye ou 
îe.

b) Foljet që mbarojnë me bashkëtingëllore dhe 
lakohen të gjitha në një të vetmin zgjedhim dhe japin një 
seri prej 55 mbaresave paskajore:  ag, ah, al, alh, an, ap, ar, 
ardh, art, as, asht, at, az, edh, eg, egj, eh, ek, el, elh, emb, 
en, ep, er, erh, esh, et, ezh, idh, M, ik, il, imt, ir, irh, is, ish, 
it, ith, of, oft, ok, ol, oih, om, ordh, orh, op. uk, ul, ush, ut, 
uit, ylh, yshk.

Gjithçka që u tha më sipër është ajo që mund të 
themi sot për gjuhën shqipe.   Ndoshta një ditë do të mund 
të themi më shumë, për progresin shkencor të origjinës 
sonë, gjithmonë duke marrë si bazë Pellazgët sepse ne 
besojmë se janë më pak hipotetikë se Arianët.

FUND
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