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Ferid Selimi,  

 

Recension për librin: 

 

Dasma shqiptare në Preshevë e rrethinë, dikur dhe sot  

 

Libri, Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot, që 

tani më po e promovojmë, është produkt i dalë nga Tribuna 

shkencore, mbajtur më 24 dhe 25 dhjetor të vitit 2011, me po të 

njëjtin titull, e të organizuar nga Shoqata për trashëgimi e 

krijimtari kulturore, me seli në Preshevë.  

Në ato dy ditë të javës së parafundit të vitit 2011, Presheva ishte 

nikoqire e shumë studiuesve të etnosit popullor, thuaja nga të 

gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët, të cilët dhanë një kontribut të 

çmueshëm në shpalimin e dokeve e të zakoneve të organizimit të 

dasmës shqiptare, jo vetëm në Preshevë e rrethinë, por edhe gjetiu, 

si në Shqipëri, (Tropojë) Maqedoni (Tetovë) Në Kosovë, 

(anamoravë e Gollak) Në Medvegjë, etj, ku ishin përfshirë gati të 

gjitha ngjarjet që i paraprijnë dasmës, e që janë: shkuarja e mësitit, 

shkuarje ardhjet e miqve për fatim, dita e petkave, ndarja e vades, 

etj.  

Libri në vete ngërthen parathënien, 23 kumtesa të studiuesve, 

pjesëmarrës në atë tribunë, një shkrim për atë ngjarje të një 

gazetari preshevar që jeton dhe vepron në Strugë, si dhe fjalët 

përshëndetëse dhe urimet e pjesëmarrësve, që i janë adresuar 

shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore me seli në 

Preshevë.  

Studiuesit nga trojet shqiptare, që aktivisht merren me studime të 

folklorit popullor, secili në mënyrën e vet e dha kontributin për 

zbardhjen e shumë ndodhive brenda këtij institucioni, të quajtur 

dasmë, e që madhështuan, jo vetëm atë tribunë, por edhe këtë libër 

që sot po e promovojmë.  

Unë nuk kam dashur të hy në analizë të secilit studim, ose secilës 

kumtesë, sepse nuk kam parë të arsyeshme që punët studimore të 

autorëve që kanë nënshkruar punimet të bëheshin temë trajtese në 
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këtë promovim, por të promovohet libri në tërësi, si një dokument 

që do të mbetet gjallë për shumë kohë, mbase edhe kur mbase ne të 

mos ekzistojmë.  

Mbaj këtë qëndrim, sepse, në ato dy ditë, përkatësisht më 24 dhe 

25 dhjetor të vitit 2011, kishte mjaftë të interesuar, e që ishin po në 

këtë sallë, që debatuan lidhur me ato trajtesa.  

Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore ka bërë dhe po bën 

një punë të madhe dhe të rëndësishme jo vetëm për këtë popullatë, 

e për këtë rreth, por angazhohet që në kuadër të aktivitetit kësaj të 

përfshijë edhe për pjesët e tjera të trojeve shqiptare.  

Kështu, në tribunën shkencore të mbajtur më 24 e 25 dhjetor të 

vitit 2011, dhe në këtë libër trajtohen tema të ndryshme, e që kanë 

të bëjnë kryesisht për dasmën shqiptare në Preshevë e rrethinë, pa 

anashkaluar as dasmën shqiptare në të gjitha trojet e banuara me 

shqiptarë, ani pse tribuna ishte organizuar nga SHTKK dhe 

titullohej “Dasma shqiptare në Preshevë e rrethinë, dikur dhe sot”.  

Kjo larmi trajtesash, jo vetëm që begatoi tribunën shkencore, por, 

edhe këtë libër që po e promovojmë sot.  

Nëpërmjet asaj tribune dhe produktit të saj, do të thotë, këtij libri, 

ku u botuan kumtesat e të gjithë studiuesve, pjesëmarrës në 

tribunë, e që u kushtoheshin dasmës, këngës, valles, mikpritjes, 

mësitit, fatimit, dërgimit të petkave, kanagjeçit, natës së pulave, 

kurorëzimit, teslimit, natës së hoxhës, të dhëndrit, etj, të 

interesuarit i rikujtuan, ose gjatë leximit të këtij libri, do t’i 

rikujtojnë ato çaste të bukura e plot hare, por ama të shkuara, kur 

organizoheshin dasma të tilla.  

Në përgjithësi, si tribuna shkencore, ashtu edhe ky libër i dalë nga 

ajo tribunë, mund të konsiderohen si të suksesshme, sepse publiku 

me atë rast, gjatë referimit të kumtesave në tribunën shkencore 

kushtuar dasmës shqiptare, pati rastin të dëgjonte, ndërsa lexuesi, 

në këtë libër ku janë përmbledhur të gjitha kumtesat e asaj tribune, 

ka rast të lexojë për të gjitha ato ngjarje që ndodhin ose kanë 

ndodhur në të kaluarën gjatë organizimit të dasmës shqiptare në 

Preshevë e rrethinë, e bile edhe gjetiu, që mbase u kanë ikur 

padashur me kohë, e në kohë. 


