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Rreth dy vite më parë, tek mbaja në duar librin “Çështja e valles popullore shqiptare në 
Preshevë dhe rrethinë”, u gëzova shumë, ndonëse ishte thjesht një përmbledhje e 
kumtesave që janë mbajtur në Preshevë në Tribunën Shkencore të 24 dhjetorit 2010. 
Gëzimi im kishte të bënte me faktin e rëndësishëm se për herë të parë do të merrja një 
informacion më të përgjithshëm rreth një pjese të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve në 
Luginën e Preshevës. Ndaj i kushtova kohë dhe e lexova me shumë vëmendje. Ngaqë 
kushtet nuk më kishin lejuar që ta “prekja” me duart e mia folklorin e atij mjedisi 
shqiptar, e shfletova librin ethshëm, duke u ndalur më së shumti në ato trajtesa që m’u 
dukën më me interes profesional, më afër fushave të mia studimore.  

Libri më nxiti për të kërkuar edhe ndonjë botim tjetër me krijime folklorike, për t’u 
njohur akoma më afër me krijimtarinë folklorike të shqiptarëve të Preshevës. Kërkesës 
sime iu përgjigjën miqësisht dhe shpejt për të më sjellë dy përmbledhje me tekste 
folklorike të shënuara në fshatra të ndryshme të asaj hapësire (këtu gjej rastin për të 
falënderuar atë që ma mundësoi dërgesën, një nga studentët e mi që e udhëheq për tezën e 
doktoraturës, z. Albin Sadiku). Në këto përmbledhje folklorike vura re se më së shumti 
kishte tekste këngësh lirike, kryesisht këngë dasme dhe dashurie. Përmes tyre nxirrej në 
pah, në një masë të caktuar, tradita shqiptare në Luginën e Preshevës, në aspekte të tilla, 
si momentet nëpër të cilat kalonte ceremoniali i dasmës dhe tematika e këngëve të 
dashurisë. Por që këtej mund të ndriçoheshin një sërë problematikash, krahas, edhe 
raportet e lokales, krahinores me krahina apo treva të tjera, si dhe me kombëtaren.   
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Kjo lëndë folklorike ishte pikërisht ajo që më bëri të jem i gatshëm për të pranuar për të 
qenë pjesëmarrës me kumtesë në Tribunën e dytë Shkencore, të organizuar nga Shoqata 
për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore – Preshevë.  Kur lexoja botimet faktike dhe 
studimore për folklorin e Luginës së Preshevës, nuk e dija se pikërisht një vit më vonë, 
më 24 – 25 dhjetor 2011, do të zhvillohej e njëjta veprimtari shkencore, në të njëjtin 
mjedis. Ndryshonte problematika e shtruar për t’u trajtuar, kohëzgjatja e veprimtarisë, 
lista më e gjerë numerikisht e kumtuesve. Nga organizatorët ishte paraparë për t’u trajtuar 
tema: “Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot”. Dhe ishte kjo lloj 
“parapërgatitje” ajo që më nxiti të pranoj ftesën e organizatorëve. Nga ana tjetër, ndjeva 
dhe kënaqësi të madhe për një pjesëmarrje në një veprimtari shkencore pikërisht në 
Preshevë, nga e cila kisha vetëm një kujtim mikpritjeje, në një ditë shtatori të vitit 1979, 
kur e vizituam kalimthi qytetin dhe shkollën e mesme, në përbërje të një ekipi studiuesish 
nga Tirana. Kureshtja për një rivajtje në Preshevë ishte vërtet shumë e madhe, aq më 
tepër që do të isha pjesëmarrës me kumtesë në një qytet që dikur vetëm e kisha soditur…  

Me emocione mbërritëm në vendin mikpritës, në mbrëmjen e datës 23 dhjetor, së bashku 
me një pedagoge të re, të cilën e udhëheq për temën e doktoraturës, znj Riselda Sejdia, e 
cila mundësoi udhëtimin tonë, jo fort të lehtë deri atje, ku na pritën me shumë përzemërsi 
jo vetëm organizatorët, vendas të tjerë, por dhe të ftuar për pjesëmarrje në Tribunën 
Shkencore, të ardhur më herët nga Kosova dhe Maqedonia. Gjetëm një mjedis vërtet 
vëllazëror, atmosferë premtuese se çdo gjë do të kalonte më së miri…  

E nesërmja na surprizoi. Kishte një pjesëmarrje vërtet të lakmueshme, jo vetëm 
numerikisht, gjë që do ta shihnim gjatë zhvillimit të seancave. Salla e Kuvendit Komunal 
ishte e mbushur plot e përplot. Fillimi i veprimtarisë shkencore u bë në një mënyrë 
simbolike, duke dëgjuar me respekt hymnin tonë kombëtar. Pastaj e hapi Tribunën 
Shkencore kryetari i Shoqatës për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore – Preshevë, z. 
Xhemaledin Salihu. Ai falënderoi kumtuesit e pjesëmarrësit, si dhe foli për veprimtarinë 
e Shoqatës, duke përcjellë shkurtimisht një historik të Preshevës. U sollën përshëndetje 
nga studiues të ndryshëm, si: Gj. Shkurtaj, A. Stipçeviq, A. Xhagolli, U. Xhemaj, H. 
Xhaferi. U kalua pastaj në leximin e kumtesave të planifikuara për t’u realizuar në tri 
seanca gjatë dy ditëve. Pastaj, sipas programit të paraparë, u mbajtën kumtesat e 
planifikuara. Krahas, kishte pyetje, diskutime, të cilat në përgjithësi ia shtuan vlerat kësaj 
veprimtarie. Në këtë mënyrë u vazhdua edhe në seancat e tjera. Në fund të Tribunës 
Shkencore u dhanë dhe përfundimet e punimeve, të cilat përgjithësisht u quajtën të 
suksesshme, pasi realizuan më së miri pikësynimet e organizatorëve. 



 

PJESËMARRËSIT E TRIBUNËS SHKENCORE NË PRESHEVË, MË 24 E 25 
DHJETOR 2012 

Por këtu dëshiroj të theksoj dhe një ngjarje tjetër, të planifikuar dhe të organizuar nga 
Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore – Preshevë, në kuadër të Tribunës 
Shkencore. E kam fjalën për organizimin e një programi me krijime folklorike, titulluar 
“Dasma shqiptare në Preshevë, dikur”, realizuar në sallën e shfaqjeve të Shtëpisë së 
Kulturës “Abdulla Krashnica” të Preshevës. Ky program u mirëprit me shumë interes nga 
të pranishmit. Ajo që u shpreh në shumë kumtesa teorikisht, tashmë po shihej në skenë 
dhe kjo përbënte një befasi të këndshme, sidomos për ne që nuk e kishim pasur fatin deri 
atëhere ta shihnim një gjë të tillë. Artistët popullorë, pasionantë, të përkushtuar për të 
sjellë në skenë një lëndë folklorike sa më afër autenticitetit folklorik, si në jetën e 
përditëshme, merituan po aq duartrokitjet e publikut artdashës, krahas studiuesve, 
pjesëmarrës në Tribunën Shkencore.  



 

Drejtuesit e seancës së paraditës : Prof.dr. Agron Xhagolli, Dr. Nevrije Bislimi-Ismajli 
dhe Xhemaledin Salihu 

  

Gjatë ditëve që u mbajt veprimtaria, nga ana e organizatorëve të saj m’u kërkua me 
shumë mirësjellje që të shkruaja pikërisht këtë parathënie, pasi parashikohej botimi i 
përmbledhjes me kumtesat e mbajtura në Tribunën e Dytë Shkencore. Menjëherë e 
mirëprita këtë ftesë, jo thjesht për të plotësuar një kërkesë, por edhe se do të kisha rastin 
të shprehja kënaqësinë time për një veprimtari që mendoj se i realizoi më së miri 
objektivat e veta dhe, njëherazi, të komunikoja respektin personal jo vetëm për 
organizatorët, që ishin parapërgatitur shumë seriozisht, por dhe për të gjithë pjesëmarrësit 
me kumtesa, si dhe auditorin e interesuar për përcjelljen e veprimtarisë.  

Personalisht e përshëndes dhe e mirëpres çdo lloj botimi që sjell dhe pasqyron 
trashëgiminë popullore shqiptare, ngado që ajo të ketë gjalluar apo dhe që e vazhdon 
ende këtë proces. Për më tepër, për hapësira që në një shtrirje kohore tepër të gjatë nuk 
kam pasur asnjë lloj informacioni paraprak më shtohet së tepërmi, ndjeshmëria, 
interesimi dhe vëmendja. E një gjë e tillë ngaqë mendoj se ajo çka botohet, jo vetëm 
shërben për një rreth më të gjerë lexuesish të interesuar, por, në të njëjtën kohë, siç dihet, 
e shkruara mbetet më gjatë dhe shërben shumë për breza të tërë të interesuarish.  



 

Pamje nga Tribuna 

  

Ndaj do të dëshiroja që në këtë parathënie ta sillja pikërisht një frazë optimiste, të 
shprehur në fundin e librit që përmblodhi kumtesat e mbajtura në Tribunën shkencore të 
mbajtur në Preshevë në dhjetor të vitit 2010: “Vërtet po nisen ditë e vite të mira për 
trashëgiminë kulturore dhe kombëtare në Luginë të Preshevës”. E vërteta është që, për 
kushte të caktuara dhe të njohura për të gjithë, regjistrimet, dhe aq më pak studimet, për 
krijimtarinë folklorike të shqiptarëve që jetojnë prej shekujsh në trojet e tyre, në të 
quajturën Luginë e Preshevës, kanë qenë shumë të kufizuara numerikisht. Ndaj dhe nuk 
mund të kishte njohje të plotë e shkencore lidhur me folklorin e praktikuar ndër shqiptarët 
në atë hapësirë, edhe pse individë pasionantë dhe të dashuruar me folklorin kanë sjellë 
disa botime të lëndës folklorike, kryesisht tekste këngësh, të regjistruara në fshatra dhe 
qytete të atij regjioni. Mirëpo kjo punë e lavdërueshme dhe që meriton përshëndetje të 
përzemërta nuk ka qenë plotësisht e mjaftueshme dhe ndriçuese për realitetet e atjeshme 
folklorike. Ende mbetet nevojë dhe kërkesë, sidomos për studiuesit, njohja dhe plotësimi 
i informacioneve rreth jetës dhe praktikave të folklorit në Preshevë, Bujanoc, Medvegjë 
dhe rrethinat e tyre. Për këtë do të duhej që të realizoheshin kërkime folklorike nga 
specialistë të fushave të ndryshme sipas përbërësve të folklorit, duke e parë si art 
sinkretik, pra nga studiues të prozës dhe të poezisë popullore, të muzikës dhe të valleve 
popullore, si dhe të veshjeve popullore. Një përqëndrim në kohën e nevojshme, edhe pse 
nuk është koha më e mirë për qarkullimin folklorik, me siguri që do të sillte informacione 



dhe dëshmi të pasura, faktuese të realiteteve folklorike në Luginën e Preshevës. Le të sjell 
këtu vetëm një fakt të pohuar, por jo të vërtetuar me lëndë folklorike, se në fshatra të 
Luginës së Preshevës janë praktikuar edhe këngë të kreshnikëve. Për më tepër, dëshmi 
gojore më kanë informuar se ende gjallojnë disa lahutarë në ato hapësira. Por kjo e dhënë, 
me interes të veçantë shkencor, mbetet për t’u verifikuar në terrenin konkret. Ndaj janë 
me shumë interes dhe të mirëseardhura kërkime folklorike nga specialistët përkatës të 
përbërësve të krijimtarisë folklorike.  

Megjithëkëtë domosdoshmëri, duhet  shënuar, siç e përmenda dhe më lart, se në një 
mënyrë të caktuar informacione rreth folklorit të shqiptarëve në Luginën e Preshevës 
kanë ardhur përmes një numri botimesh, por edhe vrojtimesh apo përjetimesh të 
drejtpërdrejta në realitetet folklorike përkatëse, në fshatra apo qytete. Besojmë se 
pikërisht këtu, mbi këtë bazë lëndore, e ka pikënisjen organizimi i veprimtarive 
shkencore, kushtuar folklorit të shqiptarëve të Preshevës dhe rrethinave, ku shumica e 
kumtuesve janë pikërisht banorë apo me origjinë nga këto troje. Nga ana tjetër, kjo situatë 
e paplotë faktike, e përcjellë dhe e pasqyruar nga specialistë të fushave studimore, mund 
të ketë sjellë edhe ndonjë mangësi apo mungesë thellimi në trajtimet e realizuara përmes 
kumtesave të ndryshme, gjatë dy viteve në vazhdim, kur janë realizuar Tribunat 
Shkencore në Preshevë për tematika të caktuara të folklorit.  

Për të gjithë ata që nuk dinë apo nuk kanë informacione rreth këtyre dy veprimtarive, 
pasqyruese të jetës së folklorit shqiptar në Luginën e Preshevës, më poshtë do të ndalem, 
në vija të përgjithëshme, rreth përpjekjeve dhe arritjeve, si dhe të ndonjë mangësie.     

Më lart solla një citat shpresëdhënës, të shkëputur nga përmbyllja e librit të parë me 
kumtesa, lidhur me fillimin e mbarë të një nisme që meriton përshëndetje. Dhe një gjë të 
tillë e bëra jo pa baza. Duhet të them se tashmë ka disa vite që Shoqata për Trashëgimi 
dhe Krijimtari Kulturore, me qendër në Preshevë, ka marrë nismën e vlerëshme për të 
realizuar punë konkrete në shërbim të trashëgimisë së shqiptarëve, ndër të tjera, në vartësi 
edhe të mjeteve materiale; të organizojë punë konkrete për ndriçimin sa më të plotë dhe 
të gjithanshëm të krijimtarisë folklorike, por jo vetëm. Edhe organizimi i veprimtarive 
shkencore është një nga pikësynimet e kësaj Shoqate. Njerëzit pasionantë dhe të 
përkushtuar të drejtuesve të saj, me në krye z. Xhemaledin Salihi, na bëjnë me shpresë 
për të pranuar se pohimi i një citati të tillë është krejt i përligjur deri tani, pasi me të 
vërtetë po ecet mirë në këtë rrugë. Nuk mungojnë as planet për të ardhmen. Por, mbi të 
gjitha, pas këtij organizimi shihet një interesim mjaft i madh i një numri jo të vogël 
banorësh të Luginës së Preshevës, me profesione të ndryshme, të cilët e kanë ndjekur me 
vëmendje dhe me interes jetën e krijimtarisë folklorike në hapësirat e tyre të jetesës. Ata 
janë të gatshëm për të realizuar shumëçka dhe shprehin shqetësimin e tyre për mbrojtjen e 
kësaj pjese të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare, si një shfaqje e identitetit 
kombëtar. Edhe ndonjë debat gjatë Tribunës së dytë Shkencore, që u duk se bartte energji 
negative, përgjithësisht ishte shprehje e një shqetësimi qytetar, e një rrahje pulsi me 
interesa të shumanshme, kishte të bënte kryesisht me saktësimin e dukurive folklorike 
apo dhe thjesht me mosplotësimin e ndonjë dëshire të “fjetur” për të shprehur mendimet e 
veta, nga që besonin se i njihnin më mirë problematikat e diskutuara… 



Të gjitha këto interesime dhe shqetësime, në thelb mjaft pozitive, Shoqata për Trashëgimi 
dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë duket se i ka marrë përsipër për t’u dhënë një 
orientim institucional, natyrisht, për aq sa ka mundësi konkrete realizuese. Ndër të tjera, 
ajo ka ndërmarrë hapa të vlefshëm dhe seriozë për të nxjerrë në pah vlerat e trashëgimisë 
kulturore të shqiptarëve që jetojnë në hapësirën e tyre në Serbi.  Midis tyre, është parë me 
shumë vlerë organizimi i veprimtarive shkencore, në të cilat shpalosen vlerat e kulturës 
popullore shqiptare në një rrafsh të përcaktuar mirë, siç është Lugina e Preshevës. Këtij 
qëllimi i kanë shërbyer pikërisht edhe dy Tribunat Shkencore, të organizuara në 
vazhdimësi, gjatë viteve 2010 dhe 2011. Nëse vitin e parë ishte paraparë që të bëheshin 
objekt shqyrtimesh çështje të valleve popullore në Preshevë dhe rrethinë, më 24 – 25 
dhjetor të vitit 2011 Tribuna Shkencore pati një temë më të përgjithshme dhe me 
pjesëmarrje shumë më të zgjeruar, jo vetëm numerikisht, por dhe në kohëzgjatje. 
Kumtesat e mbajtura në këtë veprimtari të dytë përbëjnë dhe lëndën e këtij botimi që 
tashmë është e mundur të jetë dhe në duart e lexuesve të interesuar.  

Organizimi i kësaj Tribune ishte planifikuar me kohë dhe përpjekjet e Kryesisë së 
Shoqatës kishin të bënin kryesisht me përcaktimin e temës bosht të veprimtarisë, si dhe 
me sigurimin dhe përzgjedhjen e atyre specialistëve që do të mund të realizonin më së 
miri kërkesat për një veprimtari shkencore. Lista e pjesëmarrësve në këtë veprimtari, që 
pasqyrohet përmes emrave të kumtuesve, dëshmon më së miri se pati jo vetëm 
pjesëmarrje të kënaqshme, por dhe emra të spikatur në trajtesat rreth kulturës popullore 
shqiptare në përgjithësi. Në këtë veprimtari u lexuan kumtesa nga autorë të tillë, tashmë 
shumë të njohur për botën shkencore shqiptare, si: Prof. Dr. Aleksandër Stipçeviq, Prof. 
Dr. Gjovalin Shkurtaj, Prof. Dr. Ukë Xhemaj, Prof. Dr. Hamit Xhaferi, Prof. Dr. Mustafë 
Ibrahimi, Prof. Dr. Nebi Dervishi etj. Është për t’u theksuar se vetë pjesëmarrja e emrave 
të tillë të nderuar përbën dhe një garanci për nivelin shkencor të veprimtarisë. Por dhe 
pjesëmarrësit e tjerë, me tituj dhe me grada shkencore, apo edhe thjesht njohës dhe 
dashamirës të folklorit të Luginës së Preshevës, sollën kumtime përgjithësisht me nivel të 
kënaqshëm. 

Tema bosht e veprimtarisë, “Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot”, 
krijonte hapësirë për ta parë këtë aspekt të rëndësishëm të jetës shqiptare në përgjithësi, si 
një nga momentet kulmore të jetës së një çifti, nga këndvështrime të ndryshme, sipas 
specialiteteve të pjesëmarrësve me kumtesa. Ndaj në këtë veprimtari pati vend për 
trajtesa të mirëfillta të planit folklorik, ku dhe ishte përfaqësimi më i madh i kumtimeve, 
kryesisht për tekstet e këngëve, por dhe të muzikës dhe të valleve të dasmës, krahas 
shprehjes së dukurive të dasmës në planin etnologjik. Në këtë mënyrë, si të thuash, dasma 
në Luginën e Preshevës, por dhe më gjerë, përmes disa kumtesave, u shqyrtua në tërësinë 
e vet, duke sjellë në një mënyrë të caktuar jetën e këtij ceremoniali në sinkretizmin e vet. 

Në fund, do të doja edhe një herë të falënderoja organizatorët e Tribunës Shkencore, 
“Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot”, duke shprehur besimin se me 
veprimtarë të tillë pasionantë mund të realizohen synime realiste, natyrisht, pa marrë 
përsipër zëvendësimin e rolit të institucioneve shkencore. Projektet e Shoqatës për 
Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore – Preshevë, si ato që tashmë janë realizuar, ashtu 
dhe ato që janë projektuar, së shpejti do të na bindin se harta folklorike shqiptare po 



pasurohet në tërësinë dhe plotërinë e saj edhe me trashëgiminë folklorike të një pjese të 
popullsisë shqiptare, ende të panjohur nga studiuesit dhe lexuesit në përgjithësi. 

Pamje nga “Dasma Shqiptare në Preshevë dhe rrethinë” në sallën e Shtëpisë së Kulkturës 
“Abdullah Krashnica” më 25 dhjetor 2012 

 



 

 



 

 



 

 



  

Shkruan: Prof. Dr. Agron XHAGOLLI, Instituti i Kulturës Popullore i Akademisë 
së Shkencave të Shqipërisë 
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