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Përmbledhje 

Dasma në vetvete është një ceremoni jetësore e ciklit rrjedhimor të jetës si rezultat i një fati, i një ligji 

jetësor, për vijimësi jetësore, nga një çift i zgjedhur në mënyrë rastësore apo me ndërmjetësime shoqërore. Në këtë 

aspekt, martesa në traditën shoqërore është pjesë e paevitueshme e ciklit njerëzor, e cili hy në ritet e kalimit që 

përbëjnë lindjen, zhvillimin dhe vdekjen. Pikërisht në zhvillimin e tij, apo në kapërcimin nga fëmijëria në pjekuri, 

njeriu hy në një sërë situatash me domethënie të rëndësishme, si fejesa e martesa, të cilat janë rite shoqërore me 

domethënie jetësore. Atë e përcakton një koherencë shoqërore në varësi të stadit zhvillimor shoqëror. Pra, dasma 

si ceremoni kryesore e martesës për kulturën shqiptare (është plotë me rite dhe ceremoni, nga ato tradicionale e 

deri ato me baza të reja.  

Në ritet e dasmës, himnin kryesor e kanë këngët e dasmës, në të cilat  pasqyrohet çdo lëvizje e njeriut, sa i 

përket organizimit të dasmës. Në to përshkruhen si qëndrimet shoqërore, psikologjike, satirike apo dhe ekonomike 

të një familjeje, apo të një bashkësie. Pikërisht këngët, janë ato që zbërthejnë çështjet ekonomike të organizimit të 

dasmës, si ato me rend shoqëror, ritual e deri te ato grotesk e komik, e që i japin dasmës pasqyrim më të thellë. 

Regjioni i Strugës njihet për këngë ceremoniale të të gjitha llojeve, duke përshkruar edhe çështjet ekonomike, të 

cilat ndryshojnë trajtën e përshkrimit në bazë të zhvillimit shoqëror. 
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Hyrje 

Si te shumë popuj, edhe te populli shqiptar, dasma si ngjarje e rëndësishme e jetës së 

njeriut rregullon marrëdhëniet martesore, me ç'rast tregohet njëkohësisht edhe një kompleks i 

tërë veprimesh, ceremonish, ritesh e zakonesh, të cilat imponojnë qasje e vështrime të thella 

shkencore. Ato janë marrëdhënie që e përcaktojnë një fazë të rëndësishme të jetës dhe prej ku 

rrjedhimisht përcaktohet edhe tjetërsimi personal i jetës së njeriut, në të cilën ai merr edhe një 

rol shoqëror dhe kodifikohet si një qenie ambivalente dhe si vazhdimësi e trashëgimisë  

familjare. Kjo fjalë e vetme, që mban në vete shumë kuptime të lidhura drejtpërdrejt me ngjarjen 

që shënon jetën e njeriut dhe përherë ka zgjuar kërshërinë e njeriut në përgjithësi, por edhe të 

shkencëtarëve në veçanti. Në kulturat në të cilat martesa rrjedhimisht është ndërlidhur me 

arritjen e pjekurisë gjinore, nuk ka ekzistuar shprehimisht faza e rinisë ( Митерауер, 2005:18). 
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Si zakonisht, në Evropën Juglindore jo vetëm në momente kritike të kalendarit jetësor, 

por edhe në ngjarje të rëndësishme të jetës shoqërore festohen me ceremoni të shumta, shpesh 

të shoqëruara me këngë. Martesat janë raste speciale për subjektet e riteve, të cilat janë shumë 

më të bukura se ceremonitë zyrtare në kishë apo xhami. Në të shumtën  e rasteve, mbetjet rituale 

nëse i trajtojmë në mënyrë adekuate, vërejmë se janë shumë komplekse, ritet e “zënies së nuses” 

janë ende të fuqishme në ritet e dasmës (Lloyd, 1968: 205). 

Interpretimi i ritualit të këngëve të dasmave, del nga ideja se nga këto mund të dalë një 

shpjegim i vargjeve dhe pikërisht thelbi i riteve, e më pas mënyra e modelit poetik dhe lidhjeve 

rituale (Ајдачих, 1998: 218). Ritualet janë pjesë e rëndësishme e kohezionit shoqëror. Ato 

shprehin lidhshmërinë në mes njerëzve të një përkatësie familjare apo edhe nacionale. Pikërisht 

ritualet janë ato të cilat e kanë mbajtur nën kontroll sistemin shoqëror (Kertzer, 1989: 56). 

Ceremoniali i dasmës përbën një lloj të teatrit folklorik, në të cilin nëpërmjet përbërësve 

të mësipërm gjenerohet një kod simbolik i kuptueshëm për të gjithë pjesëmarrësit, aktorët e tij. 

Ai kumton ndryshimin e gjendjes sociale të çiftit bashkëshortor, kalimin e tyre në një stad e 

grup të ri social (Doli, 2019: 178). Ceremoniali i dasmës, përgjithësisht është një sintezë e artit 

me veprimtarinë praktike të këngës folklorike, me muzikën, vallen, me lojërat popullore, 

urimet, me ritet ceremoninë etj. Ajo është sa e thjeshtë, aq dhe e ndërlikuar në morinë e 

veprimeve të saja,  të cilat dikur kishin një skenar të paracaktuar, e që me kohë kanë ndryshuar 

edhe rrjedhën e veprimit në varësi nga zhvillimet shoqërore.  

Mënyra e organizimit dhe e konceptimit tregon gjendjen ekonomike dhe statusin social 

të familjes dhe çiftit të ri në shoqërinë ku jetojnë. Këto të dhëna përveç nga jeta e përditshme, 

mund t’i marrim edhe nga kënga, e cila gjithmonë përveç elementit bazë i përshtatet edhe kohës 

kur këndohet, lokalizmit apo edhe folklorizmave të sintetizuar në një rreth më të gjerë të një 

kontrolli shoqëror të cunguar.  

Rajoni i Strugës si habitat kulturor është i çuditshëm, sepse në të e has të gjallë këngën 

folklorike, këndohet me pasion, sidomos vargjet që janë më interesante, por edhe që kanë shtuar 

kërshërinë e dasmorëve. Për shkak depërtimit të elementeve të reja, të cilat gjithmonë e më 

shumë ndërhyjnë në një dasmë të organizuar, edhe kënga folklorike ndonjëherë neglizhohet, 

duke i lëshuar hapësirë të madhe tupanëve. Por kjo nuk është temë diskutimi thelbësore në këtë 

tematik, por do të përmendet përciptazi në vazhdën e këtij punimi shkencor. 

 

 

Ekonomia familjare dhe kënga folklorike 

Këngët në dasmë, si komponent themelor paraqesin ritin, i cili simbolikisht kryen 

funksionin estetik. Bazë për realizimin e funksionit estetik të riteve në këngët e dasmës është 

shenja e kodifikuar, kumti i fshehtë, i shprehur me anë te simbolit. Nga këtu nëpërmjet të 

analizës më të thellë nga një vështrim antropologjik, mund të përshkruhen edhe më shumë. Në 

këtë këndvështrim, ky simbolizëm përfaqëson një kërkesë nga e padukshmja, e madhërishmja 

për mirëqenie ekonomike dhe për pjellshmëri në familjen e re. Nëpërmjet të këngës, mund të 

nxjerrësh atë që është në interes të qasjes studimore, sepse kënga përshkruan gjithçka që 

karakterizon ndonjë dasmë të caktuar. Vargjet janë të ndërthurura me pastërtinë shpirtërore të 

poetit popullor, i cili di edhe të shtojë fjalë nga më të bukurat, di të bëjë lajka për të tërhequr 

shpirtin e dëlirë të çiftit dhe familjes së re.  

Në këtë kuptim, për këngën gjithçka është e përsosur, vetëm që ky lloj teatri të jetë me 

mbarim pozitiv për të gjithë aktorët. Në bazë të këngëve mund të nxirren në pah edhe disa 

shqyrtime: 

1) Llojet konceptuale, vlerat dhe qëndrimet që janë transmetuar nga gratë në këngët e 

dasmës. 

2) Si këto këngë reflektojnë dhe i përforcojnë karakteristikat e caktuara strukturore në 

shoqëri. 
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3) Si interpretimi i këngëve të caktuara kontribuon në mirëmbajtjen e marrëdhënieve me 

të afërmit dhe relacionet e tjera. 

4) Si këngët i informojnë aktorët e riteve dhe i orientojnë njerëzit në rolet e reja dhe 

relacionet si detyrim nga dasmat (Henry, 1975: 61).  

Ceremoniali i dasmës përbën një lojë të teatrit folklorik ku nëpërmjet përbërësve të 

mësipërm gjenerohet një kod simbolik i kuptueshëm për të gjithë pjesëmarrësit, aktorët e tij. Ai 

kumton ndryshimin e gjendjes sociale dhe ekonomike të çiftit bashkëshortor, kalimin e tyre në 

një stad e grup të ri social dhe ekonomik. Dasma, që i jep fund beqarisë apo  dasma që bëhet në 

shtëpinë e dhëndrit dhe të nuses, luan rolin e një konstatimi tradicional të martesës. Ajo si një 

proces që ka jetuar prej kohëve më të para, me ritet dhe ceremonitë e shumta e të larmishme, 

sjell elemente me interes dhe prejardhje të ndryshme etnologjike.  

Ndër shqiptar, sidomos në rrethinën  e Strugës, riteve të dasmës i kushtohen shumë këngë, 

duke filluar prej momenteve që i paraprijnë dasmës e deri në mbarimin e saj. Këngët kryesisht 

trajtojnë etapat e zhvillimit të ritit, specifikat e dasmës, por edhe më gjerë. Nëpërmjet tyre në 

mënyrë më të detajuar, mund të njoftohesh dhe me mënyrat dhe mendësitë njerëzore të 

organizimit shoqëror. Me fjalë të tjera, këngët e dasmës krahas fenomeneve dhe dukurive që 

lidhen me martesën, me procesin e formimit të celulës familjare, mbrojnë edhe fenomene të 

tjera që e karakterizojnë njeriun dhe botën e tij në përgjithësi.  

Ato lidhjen me mirëqenien ekonomike, me formimin e një bashkësie ku mbisundon 

solidariteti, formimi i një kodifikimi të ndihmës nga më të afërmit etj. Në to, gjithashtu lëvdohen 

familjarët e rinj, tregohet statusi i tyre ekonomik, bëhen krahasime dhe me statusin ekonomik 

të familjes ku ka qenë, përqeshen familjarët e vajzës dhe lëvdohen familjaret e djalit. Nëpërmjet 

këngëve, kuptojmë dhe shpenzimet që  bëhen në dasma. Varësisht nga krahina ku jeton çifti që 

martohet, harxhimet janë në vlera të ndryshme. Duke filluar nga martesa apo dasma me niqah, 

siç thuhet në popull, e deri në ceremoninë e fundit të mbylljes së çiftit, çdo gjë ka çmimin e vet. 

Këtu ka fitues edhe humbës, varësisht se si e sheh veten gjithkush.  

Por, këto fitues nga ana tjetër mund të jenë fitues moral, por humbës ekonomik (Useini, 

2019: 189 ). Në gjithë këtë shpenzim, ndikim ka dhe atmosfera që krijohet nëpërmjet të këngëve 

të dasmës. Te këngët e dasmës, mund të bëhen lirisht edhe disa nënndarje, si ato të: fejesës, apo 

siç ndryshe quhet “nisja e rizës”, që merret si simbol fejese; “nisja e bojes”, që është shenjë e 

fillimit të dasmës, shkuarja e dasmorëve nga ana e dhëndrit për ta vizituar nusen,211 apo siç i 

thonë “gjyvealka” e kështu me radhë (Lumani, 1998: 7). Historikisht këto këngë kanë ndryshuar 

me ndryshimin e zhvillimeve shoqërore.  

Në të kaluarën ka qenë traditë, ku dyert dhe portat e mëdha u janë mbyllur familjarëve të 

dhëndërrit dhe ato është dashur që me forcë ta thyejnë, duke zhvilluar luftëra të ashpra në oborr. 

Sipas kodeve të maleve, ana e djalit është konsideruar si grabitqare, jo si mysafir në shtëpinë e 

vajzës (Sokoli, 1965: 117). Pra kënga është një pasqyrim më i thellë i jetës dhe i psikologjisë 

popullore. Kështu, ajo pasqyron rëndësinë e aktit të martesës, jo vetëm si nevojë e shtimit të 

njeriut, por thekson edhe probleme, që reflektohen në të gjithë periudhën e mëpastajme të 

veprimit dhe të ekzistimit të tij që lidhen dhe me çështjet ekonomike të së ardhmes.  

Paraja dhe çështjet ekonomike përdoren edhe në raste kur s’ka lidhje me ndonjë rit të 

caktuar, por bëhet vetëm përshkrimi i nuses, si: Oj Emine, Emine, flokët pare pare, tëj të zgjodhi 

vjerra, ce ishe mendare (Lumani, 1998: 8). Në këngët me veçori ekonomike lëvdohet kamja e 

dhëndrit dhe familjes së tij. Më së shumti vihet në pah pasuria e tij, si: çifligu, shtëpia, arat, 

livadhet, vreshti, kopshtet me pemë të ndryshme etj., p.sh te toskët këndohet kështu: Oj syzeza, 

syzeza / Duërt me qershia / Merre moj Mendiun/  ka dy lagje shpia. Ose: Aj syzeza, aj te ne, 

Ajde mos ke gajle, Çifliku i Mustafait, Ara e livadhe, Ara e livadhe, Mbjellur trëndelinë, Me 

                                                 
211 Në popull thuhet për me pa nusen. 
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molla, me dardha, Ta mbushish shaminë. Ta mbushish shaminë, Sa 'erë çkojsh te baba (Asani, 

1996:43).   

Fejesa dhe martesa materialisht janë të kushtueshme, prandaj djali i përgjigjet dëshirës së 

nënës, e cila do ta fejojë: - Tëj mor gjal, mor kinxh i njom, Epma izën tët fërcojmë, Ku të duesh 

të kërkojmë, Fjalën dy s'na e bojnë. - Prëit mor bab se jem i ri, Ta mbush qemerin me flori 

(Fetahu, 2003:65). Në të kaluarën, syzezës – nuses së ardhshme i këndohej duke e lavdëruar 

djalin e pasur me një ekzistencë të sigurt, sot me zhvillimin shoqëror e sidomos me arsimimin 

e të rinjve, nuses i këndohet dhe i lavdërohet djali i arsimuar, djali me fakultet, p.sh.: Oj syzeza, 

syzeza,/Paske pas kismet./E more Bekimin/Djalë me fakultet Shkon Almati rrugës, çizmat gjer 

në gju. Jam zemëruër me babën, Më la pa fërcu. (Asani, 1996:42).  

Te një numër i këngëve të para fejesës i këndohet nishanit, apo nishaneve, të cilat i 

përgatisin vajzat para se të fejohen: kështu struganeja qëndis “çevren e beqarit”. Hodha çevren 

kra më kra,/ nuk di ku më ra./ I rash malit qosh më qosh/  e lava me lot./ Mos ma laj me lot/ 

more Driton bej dylber,/  se tsjell nusja tjetër, Akull o me tjel! (Lumani, 1998, 112). Kënga 

popullore e dasmës është këshilluese, por ka edhe një funksion propagandistik. Kënga 

propagandon veprimin, njofton, urdhëron, thërret.  

Ajo ka një thellësi psikologjike mendimore e bazuar në ritet e jetës së përditshme dhe në 

normat shoqërore. Këngët rituale në dasmën tradicionale paraqiten në forma shumë të 

përcaktuara, janë të pagabueshme në përcjelljen e ritit sikurse tregojnë për statusin dhe 

mirëqenien ekonomike. Në fakt, duke qenë riti një “rregull” i paracaktuar, mund të të krijojë 

idenë e një unifikimi në të gjitha krahinat. Natën e njëjtë kur gatuhet kulaçi, bëhet edhe nata e 

pulës. Këtë natë ato përqeshin nënën e dhëndrit, duke e quajtur dorështrënguar. Gjatë gjithë 

kësaj kohe, ato kërkojnë pula prej zonjës së shtëpisë, pastaj i zënë ato, i therin dhe i pjekin tërë 

natën, deri në mëngjes (informatore: Anife.B, 55 vjeçe). 

Po ashtu në këngët e dasmës, glorifikohet edhe bollëku i shtëpisë, shtëpia e madhe e 

rregulluar me shumë elemente të një familje të ngritur ekonomikisht, me kopsht e me pemë: 

Oborri i jonë rreth e rreth me dardha,/  Hajde moj syzeza ku tka vëndu baba/  Aman aman, 

amen , ne/ , Ajde moj syzeza ti e jona je./  Oborri jon rreth e rreth me molla/  Hajde moj syzeza 

ku tka vendu nona,/  Oborri jonë rreth e rreth qershia,/  hajde moj syzeza ku tka vëndu vllaznia,/  

Aman, aman, aman ne,/  Ajde moj syzeza, ti e jona je!. (informatore: Amide.B, 55 vjeçe). 

Në rajonin e Strugës, përgatitja e arkës te shtëpia e dhëndrit, përcillet me këngë të shumta 

rituale dhe jorituale. Si p.sh.: Tin, moj, manastire, / Tin, moj, buzëlule, / Të nis aga baba, / Bojën 

me lule. (Asani, 1996:57) ose: Aj peri, dil peri, Kush ta nisën bojën ty? Aga baba si zotri. Aj 

peri, dil peri. Kush ta nisën bojën ty? Anko nenja si kumri. Aj peri, dil peri, Kush ta nisën bojën 

ty? Aga daja si zotri (Baftiari, 1999:372). Le të shohim tani një këngë të zhvilluar në dialog 

midis krushkave, nga njëra anë e dhëndërrit dhe e nuses nga ana tjetër, ku zhvillohet një 

polemikë e ashpër poetike.  

Këndojnë krushkat të cilat kanë ardhur ta marrin nusen: Ilir aga në Angare, Solli nji 

senduk me pare. Isenllarët t'i boj idare, Sa të ndezin nga nje cigare! Përgjigjen gratë nga ana e 

nuses, të fyera: Sa i bon Mislimes kocaku, Nuk i bon Ilirit oxhaku. Sa i bon Mislimes shamia, 

Ilirit s'i bon shtepia! (Informatore: Qiflie.U 64 vjeçe). Nga qerrja, nusen e nxjerrë babai dhe 

nëna e dhëndrit dhe e çon deri te pragu i derës së shtëpisë, kurse gratë këndojnë këngën e nuses. 

Erdhe nuse, erdhe shyqyr që na erdhe dole nuse dole prej asaj kasolle, hyre nuse hyre në sarajat 

tona. (Informatore: Mirlinda.Sh, 45 vjeçe).  

Kur mbaronte ceremonia, e shoqëruar e gjitha me këngë, nusen e dërgonin në konakun e 

grave. Këtu ajo nusëronte dhe e mbante për krahësh kunata ose motra e dhëndrit. Pastaj sipas 

kërkesave që thuheshin me këngë, nusja fillonte të bënte temena: Në ke hatrin e aga babës, 

nuse ungjeshë pagëzë, aga baba të ka merak, t'i bojsh tre her' temena. Në ke hatrin e hanko 

nënës, nuse ungjeshë pagëzë, hanko nëna të ka merak t'i bojsh tre her temena. (informatore: 

Qiflie.U, 64 vjeçe). 



225 

Me këtë rast nuses, vjehrri i vënë edhe pjesë nga ari, të cilat bëhen pasuri e saj personale, 

pavarësisht të ardhmes së çiftit (por ka raste që edhe ua kërkojnë t’i kthejnë nëse është periudha 

e shkurtër e martesës etj.). Këngë: Agai Moj Emine, nuk e bën hesap, ti ka vu gjithë këto flori e 

i duken pak...Mos kujto moj Emine se të ndritën Dielli, të ndritën qosteku, që ta vëndu 

vjerri...Vjerra jote Emine, një fjalë e ka thonë, kur tja marish dorën, do tvene allton. Do tvene 

allton, so tvene nji valle, lumja tëj e lumja nusja ma mendare.(Lumani 1998: 159). 

Gjithsej edhe në këngët e kanagjegjit, nuk harrohet apostrofimi dhe glorifikimi i statusit 

social të familjes së dhëndrit, zotësisë së dhëndrit, bukuria dhe cilësi të tjera, të cilat në krahasim 

me vajzën, qëndrojnë më lart: Kush ta derdhi arkën, nuse krye molle? ajo nusja e vēllaut, ju 

thaftë njona dorë! Ju thafte njona dorë edhe qetra, ju thafshin te dyja sa t'jetë jeta! Oj motra e 

madhe, mori gjypkë e hollë, ruju mos ma ban ti darin me bojë! (Informatore: Mirlinda.Sh, 44 

vjeçe). 

Po ashtu, lëvdohet edhe në mënyrë pozitive nga ana e dhëndrit paja e saj, e lëvdojnë 

anëtarët e familjes së nuses: As me pas moj Emine, vëllain në Amerikë, ta ka bo çeizin, atllas e 

ilik (Lumani, 1998: 122). Në këngët  e dasmës, kuptohet edhe ndikimi që ka jeta shoqërore dhe 

zhvillimet e jashtme. Në to lëvdohen edhe veshjet e vendeve të perëndimit, sidomos Amerika: 

Ma paske shtatin nazike, për furde pi Amerike, ma paske dorën nazike, për sahat pi Amerike, 

ma paska gishtin nazike, për unazë pi Amerike, ma paske komën nazike, për koundra pi Amerike 

( Lumani, 1998: 139). 

Sado që shitblerje të vajzave në Strugë, Prespë e Dibër nuk ka, megjithatë zakoni i 

shitblerjes është ruajtur në kënge sikur të ketë ndodhur dje apo sikur të ndodhë edhe sot para 

syve tanë. Vajza e shitur i ka humbur të gjitha të drejtat e saj te shtëpia e burrit, ajo s'guxon të 

dalë as në oborr, e as të shkojë te prindërit, sepse ata e kanë shitur me napolona. Në kohë të 

vështira, atë e ka shitur vëllai, babai, nëna dhe të hollat që merr ana e vajzës, i shpenzon për 

qëllimet e veta: Or zaman, zaman i shkretë, Bijën baba me pare e shet. -Më ke shëjtt baba me 

napolona, Jom astret të dal te loma, Napolonat mashalla, Der e babés elvida. Or zamon, zamon 

i shkret, Vllai motrên me pare e shet -Me ke shajt vllai me mexhedia, Jam astret të dal te via. 

Mexhedia mashalla, Der e vellait elvida. (Asani, 1996:105). 

Le të shohim një këngë, e cila i këndon vajzës në rajonin e Strugës. Ajo shkon kryelartë 

te burri i saj: sepse as nuk është e shitur, as dhe pajën nuk ia ka blerë familja e burrit, por babai 

dhe familja e vet: Ngrie kokën Emine, Mos na rri me mbarre, Baba jot, moj, Emine stë ka shit 

me pare. Ajo fjalë, moj, syzeza është e vërtetë, Ja ka bor çeizin, Me mundimin e vet. (Asani, 

1996:106).  

Darovitja e nuses: Gjatë kohës që nusja nusëronte dhe merrte temena, ajo do të darovitej 

nga njerëzit më të afërt të shtëpisë. Në zona të ndryshme, nusja darovitej me florinj, por mund 

të darovitej edhe me para dhe me objekte të ndryshme. Aty ngriheshin me radhë njerëzit e 

shtëpisë (dhe të ftuar) për t'i venë flori. Kishte një rregull, i cili respektohej. Nuses i vinin flori 

sipas radhës. Në fillim ngrihej gjyshi, gjyshja, vjehrri, vjehrra, xhaxhai, daja, tezja, halla etj. I 

vendosin nga një flori (vjehrri i vendos një qostek floriri, zinxhir ari me gjatësi dy metra).  

Por edhe këtu është kënga ajo që urdhëron nisjen e ritit dhe i “orienton” pjesëmarrësit të 

respektojnë radhën e darovitjes së nuses: “Aga baba Emine, nji fjalë e ka thënë, nouses së Riniut, 

do ti ve alltan, do ti ve alltan, do ti ve një valle, nusen e Riniut e kam më të madhe. Zgjatma 

gishtin Emine at gishtin e mëjr! Të ka proumun vjerra, të ka prou mihëjr...Zgjatma dorën Emine 

atë dorën e gjatht! Të ka ble vjerri, të ka ble sahat. Zgjatma dorën Emine, at dorën nazike! Të 

ka prou kunata, tka prou bilizike (Lumani, 1998:140). 

Do të ishte me vend këtu thënia e dijetarit skocez, Andre Fleçer: “Më jepni krijimtarinë e 

këngëve të një kombi dhe nuk dua të di se kush i shkruan ligjet e tij”. (Andrew Fletcher Quotes 

- QuotesCosmos). Me nuancat dhe ritualin që përcjellin, këngët e dasmës tradicionale në të cilat 

ndjehen modifikimet e kohës, mbeten një nga perlat e folklorit shqiptar, një emocion i gjatë për 

t'u përjetuar dhe një kënaqësi për studiuesin, i cili gjen një “arsenal” burimor të traditës, gjë që 

https://www.quotescosmos.com/people/Andrew-Fletcher.html
https://www.quotescosmos.com/people/Andrew-Fletcher.html
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ia lehtëson punën e tij krijuese. Ato janë një enciklopedi e hapur ku gjen gjithçka të inskenuar 

në mënyrën më të bukur dhe ku çdo varg këndohet në vendin e duhur dhe është bërë përçuese 

e ndjenjave, e psikologjisë në vendin dhe në kohën e duhur. 

 

 

Përfundim 

Këngët e dasmës si pjesë e folklorit, përveç që janë një shenjë identifikuese e traditës 

popullore, që ende diku kultivohet, janë shumë të rëndësishme për të treguar apo shënuar situata 

që përfshin dasma shqiptare me të gjitha ritet e saj paramartesore deri pasmartesore. Këto këngë 

përshkruajnë në forma të ndryshme, me figura stilistike të artit popullor të gjitha çështjet 

organizative të dasmës shqiptare, duke filluar që nga koha e përgatitjes për  martesë e duke u 

kënduar të pamartuarve si një mënyrë nxitëse, e deri në mbarimin e ceremonive të dasmës, duke 

u dëshiruar që çifti të kenë lumturi dhe trashëgimtar.  

Këtë më së miri e shikuam edhe tek këngët që janë kënduar dhe ende këndohen në 

regjionin e Strugës, si në anën e toskëve, ashtu dhe të gegëve. Në të kaluarën e largët në këtë 

regjion ka pas dallime në vargje sepse martesat janë kryer brenda regjionit të fshatrave përreth. 

Shumë pak kanë dhën toskët te gegët e kundërta gegët janë martuar te toskët më shumë. Por në 

dekadat e fundit kjo ka ndryshuar dhe ka cuar në balancimin e këngëve.  

Ka qenë traditë që familjes t’i shtohet një krah pune, por edhe të shtohet numerikisht dhe 

në këtë mënyrë të vazhdohet trungu familjar. Siç e theksuam, shumë të rëndësishme janë dhe 

çështjet ekonomike, të cilat në mënyra të ndryshme e theksojnë mirëqenien e familjes së re. Kjo 

apostrofohet me hiperbolizime, me ironi apo dhe me satirë, varësisht nga situata rituale ku 

ndodhen. Mund të thuhet që këngët folklorike janë ato që i japin dasmës ende atë sharmin 

tradicional të dikurshëm. 

 

 

 

Summary 

Wedding songs as part of folklore, in addition to being an identifying mark of the popular 

tradition that is still cultivated somewhere, are very important to show or mark the situation that 

includes Albanian weddings with all its pre-marital and post-marital rites. These songs describe 

in various forms with stylistic figures of folk art all the organizational issues of the Albanian 

wedding starting from the time of preparation for the wedding singing to the unmarried as an 

encouraging way until the end of the wedding ceremonies wishing to couple to have happiness 

and heir.  

We saw this best in the songs that have been sung and are still sung in the region of Struga, 

both on the side of Tosks and Ghegs, because even though they have a different dialect, they 

still live in a region which has led to the balancing of songs, especially in times last when no 

differences are encountered in the dialectal aspect. It has been a tradition to add a workforce to 

the family but also to add as much as possible and in this way to continue the family tree. As 

we pointed out, economic issues are also very important, which in different ways emphasize 

the family well-being of the new family. This is apostrophized with hyperbole, irony or even 

satire, depending on the ritual situation where they are. It can be said that it is the folk songs 

that give the wedding that traditional charm of the past. 
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