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DY FJALË LEXUESITTË NDERUAR
E ndjejmë të nevojshme të sqarojmë që në krye se në këtë libër
nuk trajtohen vetëm mite, po në një këndvështrim të gjerë, një seri
mbijetojash të religjionit pagan, të shfaqura në mite, në rite, në besime
e kulte të ndryshme, për aq e ashtu si na kanë ardhur ndër Shqiptarë
në shekujt XIX - XX. Miti, riti e të besuarit me bindje, ashtu si dhe dogma
a kodi, janë katër përbërës më të qenësishëm të religjionit, të pandarë
njëri nga tjetri e në vështrim të thelbit të dukurisë së caktuar, plotësojnë,
përforcojnë e sqarojnë njëri-tjetrin; e bëjnë të qëndrueshëm sistemin e
të besuarit, në elementë a në dukuri të veçanta, ose dhe më gjerë. Në
shkrimet shkencore të dijetarëve të ndryshëm termi mitologji përdoret
dendur në kuptimin e religjionit pagan në përgjithësi. Mitet janë rrëfenja,
histori, përfytyrime të mbinatyrshme, të sendeve e dukurive të caktuara.
Një religjion i caktuar mund të mos t'i ketë të katër përbërësit kryesorë.
Kështu, mund të mos ketë dogmë a kod në sistem normativ, klasifikues,
detyrues.
Besimet pagane (pra paganizmi, politeizmi, besimi në qenien e
shumë perëndive, të qenieve të mbinatyrshme dhe të shumë dukurive
kultike të veçanta), janë fe të popujve të lashtë apo të fiseve primitive,
por në popujt e sotëm të Europës e të botës, kryesisht në vise fshatare
më të veçuara nga jeta urbane, ashtu si ka ndodhur dhe tek Shqiptarët,
kanë arritur vetëm copëza të tyre, por jo sisteme tërësisht të plota të
kësaj natyre. Janë ruajtur më tepër rite e mite të veçanta të asaj zanafille,
mbijetesa nga ato të hershme, por edhe mbetëza besimi që mund t'i
quajmë të mjegulluara e të ngatërruara. Këto rite, mite e besime të
amësisë pagane, në rrugën e rrjedhës së gjatë të shekujve, kanë ardhur
deri në bashkëkohësi duke evoluar e ndryshuar së tepërmi nën trysninë
e kushteve e rrethanave shoqërore e historike të veçanta, të kryera në
kohë të ndrvshme. Disa herë mhiietoiat e hesimeve nanane rlnke n
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suar e përshtatur me kohën më të re, janë sinkretizuar me dukuri të
sçanta të feve monoteiste, me krishtërimin e islamizmin. Megjithatë,
3 thelbin e shfaqjet e tyre, ruhen dukshëm copëza të zanafillës së lashtë.
ganjëherë, dukuri krejt të veçanta e të ndryshme nga të tjerat, janë
ikrirë në një, si në emërtime dhe pjesërisht në funksione.
Në rite ato ruhen më afërzanafillës së lashtë, më të pandryshuara.
dërsa në rastet e folklorit tregimtar e poetik ato janë më të
ëfenjëzuara, më të përrallëzuara.
Kjo mitologji popullore, këto mbijetojatë paganizmit, janë në njëfarë
jptimi pasqyrë e rrugës së veçantë të zhvillimit etnik të bashkësive
loqërore të caktuara, të popujve, në varganin e gjatë të shekujve; ato
isin shumë për veçoritë e etnokulturës në tërësi të popujve të veçantë
se dhe më gjerë, marrë në kuptimin e shtrirjeve të arealeve
itropogjeografike në përmasa më të mëdha.
Në këtë monografi kemi synuartë zbërthejmë, me sa kemi mundur,
ë qerthull dukurish të mitologjisë popullore shqiptare nga ato që na
në dukur më themelore, më kryesore, më të ruajtura, më të kapshme,
ë tipike, për etnokulturën e kombit tonë. Por nga ana tjetër, duam të
eksojmë se mitologjia shqiptare është një det i gjerë e, pra, nuk
ëtojmë aspak se i kemi përfshirë të tëra, qoftë edhe shkarazi, ato që
;rbëjnë bazën e lëmit në fjalë, brenda kuadrit të etnokulturës shqiptare.
ito që kemi trajtuar janë vetëm një pjesë e një tërësie të madhe të
isaj pasurie kulturore të Shqiptarëve.
Çdo çështje të veçantë e kemi shqyrtuar duke u mbështetur në një
aterial të gjerë dëshmues, mbledhur në kërkime terreni, në arkiva e
(literaturën e shkruar. Jemi përpjekur që interpretimet t'i bëjmë me
asë e me kujdes, duke u mbështetur, në anën teorike e metodike, në
itjet më të mira të shkencës së mitologjisë në botë në kohë të sotme.
3gjithatë, doemos, ka vend për kuvend, e këtu e ka fjalën lexuesi.
Çdo element, çdo dukuri e mitologjisë popullore, është gjurmuar
shtrirje të përmasave ndërkrahinore e shpesh-herë dhe mbarë
like, parë në vështrim diakronik e sinkronik; kështu del më e plotë
3ndia e veçanësitë, origjina e çdo riti e miti, edhe pse mbijetoja të
saj natyre diku ruhen më të qarta e më të plota e në vise të tjera më
zbehta e herë-herë vetëm në legjenda toponimike a në rrëfenja të
rrallëzuara. Në kërkimet e këtij lëmi të dijes ka dhe veçanësi krahinore
r elementë e dukuri të caktuara, ka pra, si të thuash, "dialekte" e "të
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folme", po brenda së njëjtës "gjuhë", në këtë rast "gjuha" e mitologjisë
së kombit tonë. Ne vërejmë se në mitologjinë shqiptare, ashtu si ndodh
dhe në lëmenj të tjerë të traditës popullore, në jo pak raste, dukuria
krahinore qëndron ndaj së përgjithshmes mbarëkombëtare si pjesa
ndaj së tërës. Paralele të të njëjtëve elementë të përafërt, i ndeshim
edhe tek Arbëreshët e Italisë e tek Arbërorët e Greqisë. Dukuri paralele,
me brendi të përafërt, vërejmë dhe në mitologjinë e popujve të tjerë të
Ballkanit, të Europës, e më tej. Këto afri kanë arsyet e veta historike
me rrënjë në lashtësinë ballkanike, europiane, indoeuropiane,
mesdhetare e më tej, po dhe në dhëniet e marrjet kulturore në mes
popujve në kohë të ndryshme, ose dhe si shfaqje të të njëjtave dukuri
paralele, nga kushte të njëjta e pavarësisht nga njëri-tjetri, gjëra që
trajtohen më në hollësi në krerë e sythë të ndryshëm të kësaj sprove
monografike.
Në këtë punim, janë bërë përpjekje për të përfshirë një
problematikë sa më të gjerë e për t'u hapur rrugë kërkimeve të
mëtejshme.
Kreu i parë i këtij libri, "Vështrim i përgjithshëm", sqaron më në
imtësi disa çështje të historisë e të teorive të shkencës së mitologjisë,
të besimeve në tërësi dhe të historisë së kërkimeve në këtë fushë nga
kolosët e etnologjisë botërore.
Dëshiroj t'i bëj të ditur lexuesit të nderuar, se kjo monografi me
titull "Gjurmime në mitologji e besime popullore ndër Shqiptarë...", është
shkruar, diskutuar e miratuar pjesë-pjesë gjatë 7 viteve, duke filluar që
nga viti 1969, është mbaruar së shkruari tërësisht dhe është diskutuar,
miratuar, përgatitur për botim në fillim të vitit 1976; ka një histori të gjatë
ejotëkëndshme.
Aty nga fundi i vitit 1975 e fillimi i vitit 1976 m'u hoqën nga shypi tre
shkrime të miat: "Kulte të bujqësisë e të blegtorisë në popullin tonë',
"Kulti i të parëve e i të vdekurve ndër Shqiptarë" (të dyja në Etn. Sh.
1976, përkatësisht numrat VII e VIII) dhe "Ku/fe të natyrësnëpopullin
tonë" (në St. Histr. 1976,1), studime që përbënin trungun themelor të
kësaj sprove shkencore. U hoqën nga shtypi e autori i tyre u sulmua
rëndë me motivin se në këto shkrime kishte ide e të dhëna që binin në
kundërshtim me idetë e politikën zyrtare të kohës. Politikën zyrtare e
patën si mbështetje, po e vërteta është krejt ndryshe: në tjetër gozhdë
rrihte çekiçi i atyre që u bënë autorët e nëpërkëmbjes së veprës sime.
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ar fat të keq mua nuk më takon nderi të kem qënë disident i ideve e i
)litikës së kohës: me anë të shkrimeve të mia. Në atë kohë më doli
nri për të shkruar për "tre" vjet me punë në Malësinë e Tiranës prapa
ajtit, gjë që e kundërshtova katërcipërisht. Kanë qënë Prof. Aleks
jda e Prof. Eqrem Çabej që më shpëtuan që të mos më hidhnin në
ë greminë të thellë, prej nga nuk do të mundesha të dilja më. Më vonë
jnimet e hequra nga shtypi u lejuan të botohen, dhe u botuan, portë
)litizuarasëtepërmi.
Gjatë këtyre tre dhjetëvjeçarëve të odisesë së këtij punimi, disa
ajtime të variantit të parë të librit i kam riparë dhe përpunuar më gjerë
më thellë duke u mbështetur në materiale më të reja e në një përvojë
ofesionale më të arritur, ndërsa disa krerë, a pjesë krerësh, janë futur
3 këtë botim ashtu si kanë qenë shkruar në atë kohë, duke hequr
Dlitizimet që, për kohën e atëhershme, ishin të detyrueshme. Gjatë
jtyre viteve, pjesë të kësaj monografie që trajtojnë problemet kryesore
në botuar si shkrime në revista e manuale, akte shkencore e kulturore
3 Shqipëri e në institucione të ndryshme në vende të botës. Lidhur me
3to probleme janë mbajtur shumë kumtesa në veprimtari shkencore
Dmbëtare e ndërkombëtare, në Shqipëri e jashtë saj.
Ka qenë shumë e vështirë të njëjtësoheshin e të harmonizoheshin
/thët e krerët e variantit të vjetër me ato që u përpunuan më vonë,
legjithatë besojmë se ia kemi dalë në krye kësaj pune. Ndërkohë në
unim, në përputhje me synimet më themelore të shestuara për t'u
gjidhur, janë bërë edhe plotësime sythësh në mënyrë që tërësia e
roblematikës të dalë në pah sa më e qartë e sa më e plotë.
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KREU I PARË
VËSHTRIMIPËRGJITHSHËM
1. Areali kulturor
e mitologjia
Etnia shqiptare e paraardhësit e saj, Arbërit e Mesjetës e më tej,
me rrënjë autoktone në të njëjtattroje që nga koha e lashtë, në rrjedhë të
shekujve, kanë krijuar, ruajtur e ripërtërirë një kulturë gjenuine të traditës,
të pasur e të larmishme, largvështruese, mbartëse të jetës dhe të
përparimit. Ky kompleks kulturor me fytyrë etnike, ka për autor e aktor
popullin, tërë shtresat sociale të tij, njerëz që kanë jetuar në kohë të
ndryshme, më të largëta a më të afërme. Vërehen krijime e ripërtëritje në
këtë etnokulturë në vazhdimësi të pafund, me trashëgimi e risime të
vazhdueshme nga brezi në brez. Mbështetur në këtë kulturë, me të cilën
është shërbyer e mëkuar në nevojat e vështirësitë e jetës, ky popull ka
mundurtë mbijetojë e të zhvillohet me veçanësitë e tij etnike në rrjedhat e
kohëve. Ndonëse pa u ndjerë, në mugëtirën e shekujve, ajo ka qenë
gjallëria, forca, arti, argëtimi, energjitë e punës, mendja e zemra e tij, me
një fjalë e tërë qenia e këtij populli; ka qenë kështjella e qëndresës. Kjo
kulturë është ndërlidhëse mes kohëve e gjeneratave më të largëta, nga
më të hershmet e deri tek më të vonat, në shndërrime e në mbijetesë të
organizmit kombëtar, që vjen i gjallë e tërë energji deri në ditë të sotme.
Pa këtë etnokulturë, si areal kulturor etnik, nuk mund të kuptohet fizionomia
e kombit shqiptar; ajo ka qenë ndër shekuj mjet e dëshmi qëndrese,
mjet e dëshmi zhvillimi, dëshmi e forcës krijuese, e mençurisë së tij. Kjo
kulturë përbën në vetvete, bashkë me bartësit e saj, një qark kulturor, një
areal etnik që në shtrirje gjeografike përfshin të gjithë trojet e banuara
nga shqiptarët e në shtrirje më të gjerë nga paraardhësit e tyre; bashkë
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me të komunikuarit në gjuhën shqipe, kjo paraqet fizionominë etnike, të
mëvetësishme të këtij populli, në ndryshim nga popujt e tjerë.
Në etnokulturë nuk ka një gjendje të ngrirjes në vend, nuk ka akullzim,
por ka një zhvillim të brendshëm, të vazhdueshëm, të kushtëzuar nga
faktorë historikë, tradicionalë integrues, por në raste të veçanta dhe
dezintegrues. Në ruajtje ose ndryshime ndikojnë faktorë të shumtë
materialë e shpirtërorë, që janë shprehje e përpjekjeve të mundimshme
për mbijetesë, për zhvillim, për të ndryshuar gjendjet e pakëndëshme a
fatkeqe të jetës, për t'u forcuar me anë të lidhjeve sociale e shpirtërore.
Ka jo pak raste ku, në disa anë e aspekte të veçanta, sidomos në
bashkësitë fshatare disi të veçuara nga jeta urbane, të vërehen
elementë e dukuri që i sjellin copëzat e parahistorisë deri në kohën
tonë. Këtë shërbim e kryen më së miri mitologjia: shfaqje të saj duken
në mite, rite e besime, që i kanë rrënjët në kohë të lashta, duke pasqyruar
shkallë të ndryshme të mendësisë së bashkësisë shoqërore parake.
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Në kulturë ka dhe ndikimë të ndërsjellta, marrje e dhënie me popujt
e tjerë me të cilët popullin tonë e kanë lidhur fatet historike si fqinjësia,
pushtimet, popuj të ndryshëm që përshkuan Ballkanin, apo që u ngulën
në Ballkan në periudha të caktuara historike. Kjo është një dukuri krejt
e natyrshme. Pra, kemi dukuri kulturore të traditës të ngjashme ose
edhe tërësisht të njëjta me të tjerët, sidomos me popujt fqinjë dhe këto
shprehin praninë e kontakteve kulturore në rrjedhë të historisë. Ky popull
në të kaluarën ka dhënë e ka marrë me të tjerët në kulturën tradicionale
të thjeshtë popullore, ose dhe në kulturën e kultivuar: nga shkolla, nga
shteti, nga shkenca, nga arti i kultivuar, ashtu si ka ndodhur kudo në
ndërlidhjet midis popujve. Por, nga ana tjetër, duhet dalluar kompleksi
kulturor etnik në tërësi nga elementët a dukuritë e veçanta të ndikimit
nga jashtë. Tërë gjuhët e Europës, me pak përjashtime, kanë të njëjtët
tinguj me të cilët shërbehen; kanë edhe elementë të ngjashëm të leksikut
dhe të strukturës gramatikore; gjithashtu kanë edhe jo pak fjalë të
përbashkëta në rrënjë, si huazime, ose nga rrjedha të përbashkëta
parahistorike e indoeuropiane; por secila gjuhë në fjalë ka strukturën e
saj krejt të veçantë që e dallon në themel nga të tjerat. Kështu ndodh
pak a shumë në sferën e etnolokulturës së çdo populli, megjithëse në
këtë të fundit vërehen më tepër ngjashmëri ndër-etnike. Kjo vjen nga
faktorë e kohë krejt të ndryshme e rrugë shpjegimi tepër të mjegulluara,
ndoshta sepse këto i kanë rrënjët në parahistori, ashtu si ndodh edhe
me mitologjinë. Duhet theksuar se këta elementë a dukuri kulturore të
përafërta, të njëjta në popuj të ndryshëm, nuk janë domosdoshmërisht
ndikime të ndërsjellta; ato mund të jenë mbarë-njerëzore, të lindura e të
formësuara nga të njëjtat kushte e shkallë të caktuara të zhvillimit
shoqëror, pavarësisht nga lidhjet me rite e besime si: për syrin e keq,
për kultin e ujrave, për kultin e pyjeve e të majave të maleve. Mundet që
rrënjët e këtyre ngjasimeve të humbasin në mugëtirën e parahistorisë
së popujve indoeuropianë, mesdhetarë, euroaziatikë e më tej.
Një rrymë pulsore e veçantë që qarkullon në tërë damarët e
kompleksit etnokulturë është mitologjia popullore: mite, rite e besime.
Mitologjia shqiptare është e pasur, e larmishme e domethënëse për
rrugën e zhvillimit historiko-kulturor të kësaj etnie.
Mitet, ritet e besimet, përgjithësisht të burimit pagan të mitologjisë
sonë, janë të sinkretizuara me elementë e me dukuri të feve monoteiste,
sikundër ndodh edhe në popujt e tjerë. Dukuritë mitologjike i vërejmë
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Dollap muri. Druri. Zbukurime me
shumë elementë mitikë

në ndërtimin e trajtimin e banesës, në mënyrën e të ushqyerit të traditës,
në veshje e shtroje, në bujqësi e blegtori, në zeje e mjeshtri të ndryshme,
në të kremte të motmotit, rite e besime në momentet më në shenjë të
jetës së njeriut, për male, shpella, ujëra, drunj të veçantë shekullorë,
për prodhime të ndryshme në dobi të njeriut; hyjni të paganizmit e heronj
kulturorë të lashtësisë. Ato kanë ardhur deri në ditët tona përmes figurave
të mitologjisë popullore, kultittë njerëzve të jashtëzakonshëm, të ruajtura
në rrëfenja mitike.
Çdo shqiptar, pavarësisht nga botëkuptimi i tij, e përcakton veten,
me ndërgjegje, me përkatësi në njërën nga besimet monoteiste: i
krishter ortodoks ose i krishterë katolik, mysliman sunij ose i ndonjë
tarikati tjetër, ose i komunitetit bektashian. Por nga ana tjetër, në popullin
tonë janë ruajtur deri vonë mjaft rite, besime e mite të paganizmit,
përgjithësisht të përbashkëta për të gjithë Shqiptarët, pavarësisht nga
përkatësia fetare monoteiste. Nuk janë të pakta rastet kur festa, rite e
mite që në anën e jashtme janë të lidhura me të kremte krishtere a
islame, të jenë në tërësinë e riteve, festa pagane, siç është, për
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shembull: rituali i Kërshëndellave, i Nevruzit, i Shën Gjergjit, i Shën Gjinit,
disa rite të Bektashinjve në male, tradita e pelegrinazheve dhe e riteve
në maja të maleve. Në këto rite vërehet ndonjë element i krishterë ose
islamik, por në përgjithësi vërejmë dukuri të tilla të riteve e besimeve
pagane, madje në një denduri po kaq të madhe vërehen dhe në popuj
të tjerë të Ballkanit apo të Europës. Për këtë po sjellim mendimet e dy
studiuesve. Njëri nga mendjet e ndritura, një ndër themeluesit e
etnologjisë religjioze, anglezi Xheims Frejzer (1854 -1941), thekson:
"...fshatari i Perëndimit, francez, gjerman ose anglez, civilizimi i tij
është një farë mbulese e hollë, të cilën goditjet e rënda të jetës e
pastrojnë lehtë, për të dalë para nesh palca e egërsisë dhe e
paganizmit'. Profesori i Universitetit të Sorbonës (Paris) dhe të Çikagos
(SHBA), M.EIiade (1907-1986), një ndër studiuesit më të shquar të
shkencës së religjionit krahasues, vë në dukje se: "Disa skenarë mitikoritualë, akoma të gjallë e në veprim te fshatarët e Europës Qendrore
dhe të asaj Juglindore (pra të Ballkanit) në fillim të shek. XX, ruajnë
disa fragmente mitologjike dhe disa rituale që kanë qenë zhdukur në
Greqinë e lashtë (kupto "në vendet urbane", shën. i M.Tirtës) që para
Homerit'. Dëshmitë e eksploruesve të ndryshëm e vërtetojnë më së
miri praninë e riteve e besimeve të lashta në gjirin e bashkësive fshatare
në vise të ndryshme të ekumenës.
Mitologjia e mirëfilltë, e cila nga kohët e lashta na sjell mesazhe të
shumëllojshme e disa herë të mjegulluara dhe jo shumë të lehta për t'u
deshifruar, jeton deri sot aty-këtu, si mbijetojë, në popuj të ndryshëm të
botës, po ashtu dhe në mesin e Shqiptarëve. Madje nga disa studiues
thuhet se kjo është ruajtur në një masë edhe më të gjerë tek popujt e
Ballkanit e doemos dhe në popullin tonë. Ajo përbën një gjymtyrë të
rëndësishme të kompleksit kulturor etnik të Shqiptarëve; përshkon të
gjithë damarët e kësaj etnokulture sikundër gjaku organizmin e njeriut.
Mitologjia është një nga treguesit e rëndësishëm të fizionomisë etnike
të këtij kombi, përsëritje në të njëjtin rreth gjeografik e etnik, veçse i
ngushtuar nga koha në kohë nga trysnitë e jashtme.
Dihet se terminologjia, në disiplina shkencore, nuk paraqet thjesht
emërtime gjërash e dukurish, por ajo ka më tepër natyrë konceptuale e
klasifikuese, brenda kontekstesh të caktuara. Disa herë termat
përdoren me kuptime më të gjëra e në raste të tjera më të ngushta.
Gjithësesi, është e nevojshme që në këtë punim monografik të sqarohen
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Karrigë Mirdite. Me elementë kultikë

Veshje gruaje e fshatrave të Gjakovës.
Zbukurime me kuptime mitike

kuptimet në të cilat përdoren disa terma, disa kategori dhe po kështu
edhe brendia e disa dukurive.
Etnologjia, si disiplinë shkencore, merret me studimin e
etnokulturës së mirëfilltë në tërësi, me origjinën e proceset etnike në
kohë e kushte të ndryshme shoqërore-historike. Një disiplinë e veçantë
shkencore e etnologjisë së përgjithshme është edhe etnologjia
reiigjioze, që në manuale të ndryshme shkencore e universitare quhet
dhe "Shkenca e religjionit", por që natyrisht nuk është aspak teologji.
Pak a shumë, në të njëjtin kuptim përdoret dhe termi "mitologjia" në
manuale a studime monografike të kësaj natyre. Disa autorë në studimet
e tyre shkencore përdorin termin "mitologjia antike greke" ose
"mitologjia romake", ndërkohe që të tjerë përdorin emërtime:
"religjioni i lashtë grek", ose "religjioni romak" dhe si në njërin rast
edhe në tjetrin, merren në shqyrtim besime, kulte-fetishe, rite dhe mite
duke e dhënë secilën me emrin përkatës që, natyrisht janë të lidhura
pandarësisht midis tyre e në ndriçimin e së vërtetës ato plotësojnë njëratietrën. Termi "mitologji" përdoret në kuptime të ndryshme, sipas
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kontekstit: 1. tërësi e miteve të një vendi ose një qerthull mitesh, dhënë
në një libër antologjik; 2. shkencë që merret me studimin e miteve, të
besimeve e të riteve përkatëse, ose vetëm si disiplinë që studion një
kompleks mitesh e jo më tej.
Shkenca e religjionit, ashtu si dhe mitologjia, merren me studimin
e formave më të lashta të besimit, me mitet e ritet e tyre përkatëse, e
ndërkohë dhe me evoluimin e gjendjen e tyre më të fundit në popujt e
ndryshëm të botës. Kanë mitologjinë e tyre dhe religjionet monoteiste.
Në çdo rast të dhënë duhet theksuar se çdo fe (besim, religjion) e
lashtë apo e vonë, religjion natyror a i kodifikuar, fe e paganizmit apo e
Mesjetës e më vonë, e politeizmit apo e monoteizmit, ka në themel
katër përbërës kryesorë:
1. Bindja në ekzistencën e
forcave
vepruese
të
mbinatyrshme, në qenie mitike, në
demonë e më tej në perëndi që u
atribuojnë çdo gjë që ndodh në
botë; një përjetim mendor e
psikologjik i lidhjes së të
natyrshmes me të mbinatyrshmen,
me misteret, me mrekullitë.
2. Ritet, praktikat rituale, të
çfarëdo kuptimi apo synimi qofshin
ato, shprehin në mënyrë të qartë
lidhjen e varësinë, frikën e
adhurimin, lutje, ndaj forcave të
mbinatyrëshme, të papërcaktuara
e krejt të panjohura, ose ndaj atyre,
"të njohura": animistike, hyjnore. Me
këto praktika përjetohet e
përforcohet
mendësia
e
psikologjia e të besuarit, sipas
kodeve e rregullave të përcaktuara
në traditë apo në religjione të
organizuara në mënyrë të veçantë.
Në këto veprime rituale,
w , ~ * „ - _i
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Furka nga Kelmendi. Simbole te

Sdryshmemitike
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rrugë krejt konkrete apo në rrugë simbolike, ose në një përfytyrim
animistiktë përgjithësuar, shprehen kërkesa apo lutje përt'u mbrojtur
nga fatkeqësitë, për mbarësi e mirëqenie në familje, për shërim në
raste sëmundjesh, për arritje të dëshiruara në ekonomi, shtesë në
njerëz, mbarësi. Në rite hyjnë dhe pelegrinazhet, dhuratat, flijimet me
motive besimi.
3. Mitet (nga gr. Mithos - "fjalë, fjalim, bisedë") janë rrëfenja
tregimtare që paraqesin lidhjet e të natyrshmes me të mbinatyrshmen,
me kultin e hyjnive, por edhe të heronjve të kulturës, me zanafillën e
mbinatyrshme të sendeve e të dukurive të botës reale. Për mitet ka
mbi 500 përkufizime, bërë nga autorë të ndryshëm. Mitet kanë një natyrë
etiologjike të veçantë: tregojnë fillesën e fshehtë ose metamorfozën e
shumë dukurive dhe kanë lidhje të ngushtë me besimin në forcat e
fshehta e të pakuptueshme, në demonë e në hyjni. Eshtë e nevojshme
të sqarohet se jo çdo tregim etiologjik është mit; janë të tillë vetëm ata
që lidhen drejpërdrejt ose tërthorazi me një dukuri të caktuar të religjionit.
Mitet kanë përmbatje etiologjike në thelb dhe në strukturë të tyre, ndërsa
përrallat kanë etiologji të sipërfaqshme, ornamentale.
4. Një përbërës i veçantë është kodi ose dogma e fesë, e shprehur
në rregulla e teori të veçanta. Këtë të fundit nuk e kanë të gjithë
religjionet.
Këta katër përbërës të paraqitur më sipër janë të lidhur midis tyre
në mënyrë të pandashme, plotësojnë e sqarojnë njëri-tjetrin e, në vijim,
aspekte të veçanta të çdo dukurie e forme të religjionit, qoftë të
religjioneve të lashta politeiste, qoftë të feve morale monoteiste.

2. Fillimetebesimit
Ashtu si bashkësitë njerëzore, edhe besimet, përmes një evoluimi
prej mijëra vitesh, kanë kaluar në shkallë të ndryshme zhvillimi e
ndryshimesh, si edhe religjionet e popujve të lashtë, politeistë. Mendimi
mbizotërues i dijetarëve mitologë është se religjioni i mirëfilltë për herë
të parë shfaqet në jetën e shoqërisë në të njëjtën kohë me lindjen e
përfytyrimeve animiste. Animizmi është dukuria e shpirtittë padukshëm,
të ndarë nga trupi, tërësisht të veçuar nga të perceptuarit e masës
lëndore. Teorinë e animizmit si fillesë e shfaqjes së religjionit të vërtetë
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e ka përpunuar për herë të parë dhe në rrugë shkencore etnologu i
shquar anglez E.Teilor (1832-1917). Të tjerë e kanë mbështetur dhe e
kanë çuar më tej këtë interpretim, me anë të burimeve faktike të reja e
të një analize më gjithëpërfshirëse. Gjithnjë është fjala për besimin e
lashtë politeist e mbijetesat e tij të ardhura deri në kohën tonë. Sipas
tyre, foshnjëha e njerëzimit, ashtu siç ndodh edhe tek fëmijët e vegjël,
nuk arrinte në përgjithësime animiste religjioze në arsyetimin e saj, gjë
që do të ndodhë më vonë, në shkallë më të larta të zhvillimit shoqëror.
Mendohet, sipas studiuesve të mirënjohur etnologë, se idetë religjioze
dëshmohen sadopak te homosapiens, por nuk dëshmohen thuajse
aspak tek homohabilis dhe as tek homoerektus, pra aty-aty, rreth
300.000 vjet më parë. Me dëshmi më të shumta, të studiuara më thellë
e më gjerë nga antropologët, për areale të caktuara të bashkësive
njerëzore, ato na bëhen më të qarta vetëm këtu e 50.000 vjet e këtej.
Edhe para shfaqjes së ideve fetare të njëmendta ka ekzistuar një
farë kulti për të panjohurën: në lidhje me objekte, gjallesa a dukuri
natyrore; ky kult kishte si shkak frikën, habinë e admirimin në drejtim të
së panjohurës në natyrë e në jetën e njerëzve. Kësaj kohe i përkasin
forcat e pakuptueshme e idetë magjike në përgjithësi; e po kështu
fetishizmi, si cilësi të mbinatyrshme të objekteve të botës reale. Në
rrënjë të tyre më të lashta, edhe totemizmi e disa përfytyrime magjike
për të vdekurit shpjegohen si të natyrës magjike parafetare. Janë
përfytyrime të mjegulluara të foshnjërisë së njerëzimit. Me zhvillimin e
mëvonshëm të shoqërisë njerëzore, këto forca të lashta magjike marrin
veti animistike e bëhen pjesë përbërëse e religjioneve të ndryshme, të
lashta politeiste. Xh. G. Frejzer thekson së magjia ishte një formë e
bindjes parafetare, me veti të mbinatyrshme e të pakuptueshme të
sendeve e dukurive të natyrës e të gjallesave. Edhe totemizmi ishte,
sipas tij, një formë e përfytyrimeve dhe e veprimeve magjike më të
lashta. Më vonë të gjitha këto forma, në shumë raste, animizohen dhe
bëhen shoqëruese të religjioneve të vjetra politeiste dhe të mbijetojave
të tyre deri në kohë të vona, fillimi i shek.XX. Mbrojtës e zhvillues të
këtyre teorive janë dijetarë të shumtë. I pari që e ka trajtuar magjinë
teorikisht e në mënyrë të gjithanshme si dukuri me rrënjë parareligjioze
është I. H. King. Të tjerë, si Xh. Lubbock, K. Beth, T Otto, G. VVerbernin,
E. Durkheim, M. Mos, A. H. Krappe, E. De Martino, R. Pettazzoni, duke
lënë pa përmendur edhe shumë të tjerë, e kanë shqyrtuar këtë dukuri
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në këndvështrime të ndryshme, duke e parë atë gjithnjë me rrënjë
parafetare, por që ndërkohë është edhe shoqëruese, edhe e integruar
në besimet e ndryshme politeiste e më tej. Dijetari anglez J. Lebok
(Lubbock) (1834-1913) i ka ndarë në 6 faza periudhat e zhvillimit të
njerëzimit në përkatësi me idetë fetare. Në fazën e parë, më të lashtën,
kanë sunduar ide ku mungon besimi, ateizmi, pra mungesë e plotë e
ideve fetare. Kjo nuk ka të bëjë aspak me ateizmin e sotëm, që në të
vërtetë është kundërteizëm. Së dyti, fetishizmi; së treti, adhurimi i natyrës
(kafshëve, bimëve, gurëve); së katërti, shamanizmi; së pesti:
antropomorfizmi (hyjnitë të paraqitura në pamje njerëzore) dhe së fundi:
besimi në një perëndi të vetme e të gjithëfuqishme, pra monoteizmi.
Ka disa dijetarë, etnologë të shquar si: W. Shmidt (1868-1954), E.
A. Vestermarch (1861 -1939) dhe pasues të tyre, që duke u mbështetur
tërthorazi në teoritë teologjike të krishtera, theksojnë se religjioni, madje
vetë monoteizmi është aq i vjetër sa edhe shoqëria njerëzore. Sipas
tyre, në fillim, kanë ekzistuar si bazë e shoqërisë besimi monoteist,
sistemi patriarkor si organizim social e familja, e cila është më e
hershme dhe paraprirëse në krahasim me fisin primitiv. Mohohet
universaliteti i disa institucioneve shoqërore në shoqëritë parake, siç
është totemizmi, ekzogamia, e drejta e amësisë etj. Ato japin shpjegime
arsyetuese mbi shfaqjen e këtyre dukurive të sipërpërmendura, në
rrethana shoqërore të caktuara.
Shmidt, duke iu kundërvënë me forcë determinizmit evolucionist,
formuloi parimet e veçanta të metodës së kërkimeve në etnologji,
natyrisht e inkuadruar në shkollën kulturore - historike gjermane. Ai e
quajti këtë "Shkolla kulturore-historike" në kuptimin e mendimit se në
studimin e shoqërisë njerëzore nuk mund të përdoren metoda të
evolucionit natyror, por metoda historike, që lidhen me parime morale,
që përputhen me fakte e të dhëna të kulturës njerëzore në shkallë të
ndryshme të zhvillimit të saj. Ky studiues e ndan kulturën e bashkësive
njerëzore parake në tre shkallë zhvillimi të ndryshme, sipas komplekseve
kulturore gjeografike dhe të burimeve të jetesës: 1. kultura parësore,
pra me veçanësi tepër të lashta: disa tipe të bashkësive njerëzore si:
popullsi mbledhëse e ushqimitthjeshtë nga natyra, gjahtari e peshkim;
2. kultura dytësore, një shkallë më e zhvilluar se e para, e vlerësuar si
tip i veçantë jetese, si kompleks kulturor; 3. kulturatretësore, tipe kulturore
mft të zhvilluara se e dyta, po krejt të veçanta. Në tërë këto tipe kulturore
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të fiseve primitive, qoftë dhe në ato lashtësi më arkaike siç janë Pigmejt
në Afrikë, krahas besimeve në magji e që kanë një religjion politeist
mjaft arkaik, kanë në besimet e tyre idenë e zotit më të lartë, i vetmi
krijues e drejtues i botës dhe i njerëzve. Këtë teori të monoteizmit, si
më parësor, të lindur bashkë me njeriun, i cili ka një Krijues të Lartë, e
mbështet në të dhëna misionarësh eksplorues. Shmidt, teorinë e tij të
paramonoteizmit e ka shqyrtuar në veprën e tij 12 vëllimëshe "Origjina
e idesë për Zotin" (1926-1955), shoqëruar me shumë të dhëna të
eksplorimeve të kryera në bashkësitë e njerëzve primitivë në anë të
ndryshme të botës, me referenca burimesh të shumta e të
shumëanshme. Edhe vetë Shmidt ka kryer eksplorime në bashkësi të
ndryshme të njerëzve parakë.
Studiues të ndryshëm të historisë së religjionit e ndërkohë dhe
eksploratorë të mirënjohur në bashkësitë parake, e kanë hedhë poshtë
katërcipërisht praninë e monoteizmit në fiset e egra; këtë "monoteizëm"
e kanë quajtur të mbështetur në fakte të dhunuara, të keqinterpretuara.
Etnologë të mirënjohur në botë si F. Grebner, P. Erenrah etj. theksojnë
se për monoteizëm, për një Zot të Vetëm Suprem Krijues, në bashkësitë
primitive as që duhet bërë fjalë; në to vërehen vetëm besime politeiste
që nuk kanë lidhje aspak me ide të perëndisë supreme si i vetmi krijues.
Studiuesi më klasik i historisë së religjionit, R. Pettazzoni, e ka quajtur
teorinë e pranisë së monoteizmit në fiset e egra, "një mit shkencor i
shekullitXX".

3. Riti e magjia
Mbijetojat e besimeve të lashta, me rrënjë nga kohët e paganizmit,
që janë të shumta në popullin tonë, janë ruajtur kryesisht në rite e
nëpërmjet riteve, në skenarë mitiko-ritualë, praktikuar në ditë të caktuara
të vitit, në festa, në ngjarje të shënuara të jetës së njeriut, sipas rastit,
me qëllime shërimi e parandalimi të sëmundjes, të së keqes, për
mbarësi në familje, në ekonomi e më tej. Si i vërejmë nga shqyrtimi i
brendësisë së tyre, ato janë ruajtëse e përforcuese të kodeve të të
besuarit e përjetimit të tyre, të fshehtësive të pakuptueshme (mistereve),
në ndjenja e në mendime të njetëzve. Në shqyrtimet e mëposhtme në
këtë monografi ritet e skenarëve mitiko-ritualë do të zënë një vend të

