shqip
E SHTUNË, 6 TETOR 2012
18

@

NDRYSHE

PER ME SHUME
www.gazeta-shqip.com

NJË POEZI SHQIPE
të paktën 3600 vjet e vjetër
NIKO STYLOS

K

jo poezi është shkruar në njërën anë të diskut të njohur me emrin
Disku i Festos ose Faistos. Ky disk, që sot ndodhet në Muzeun
Arkeologjik të Heraklionit të Kretës, u gjet nga arkeologu italian
Luigi Pernier, më 3.7.1908, gjatë gërmimeve në pallatin e vjetër të
Festos, i cili llogaritet se ishte në përdorim në periudhën kohore 1850 1600 p.e.r. Është një disk qeramike me diametër 158-165 dhe trashësi
16-21 milimetra dhe konsiderohet, nga vendi ku u gjet, se ruhej në
arkivin e këtij pallati.
Për Feston, shkurt do të them, se ishte një nga qytetet më të
rëndësishme të Kretës minoike gjatë mijëvjeçarit të dytë p.e.r., dhe sot
është qendër (hapësirë) e shkëlqyer arkeologjike. Për emrin e tij, që
konsiderohet paragrek dhe nuk ekziston asnjë shpjegim, unë besoj se e
ka marrë nga hyu Ifestos (Ιfaistos, Ήφαιστος) me lënien jashtë (rënien)
të germës nistore I (Η).
Historiani Diodor Siqelioti apo Diodori nga Sicilia (5,78), themelues
të Festos konsideron Minosin dhe te Homeri emrin e tij e gjejmë te Iliada
(Kënga 2, vargu 648) dhe te Odisea (Kënga 3, vargu 296).
Sipas arkeologëve, epoka minoike fillon më 2.600 p.e.r. dhe
pallati parë i Festos u ndërtua rreth vitit 2.000 p.e.r. me argolitodomi
(αργολιθοδομή1), siç e quajnë, domethënë me ndërtim muresh prej
gurësh pa asnjë përpunim.
Disku i Festos

Ky pallat u shkatërrua nga tërmeti rreth vitit 1730 p.e.r., dhe mbi
gërmadhat e tij u ndërtua më madhështor, ku dhe ai u rrënua nga zjarri
rreth vitit 1600 p.e.r.
Ndërkohë, me metodat e reja të matjes së vjetërsisë së objekteve,
datohet dhe prodhimi i diskut, shpëtimi i të cilit konsiderohet fatmirësi në
fatkeqësi, se u ruajt pas një pjekjeje në një temperaturë shumë të lartë
gjatë zjarrit, që dogji pallatin e Festos.
Studiuesit që u morën me të na thonë se konsiderohet monumenti i
parë i tipografisë (i shtypshkrimit), se teksti u shtyp apo më mirë u vulos
në dy pllaka prej argjile të njomë, të cilat në vijim u ngjitën në një. Mbi
të gjitha na thonë edhe se është unik për sa i përket mënyrës së grafisë
(shkrimit) dhe simboleve të veta; ndërsa qëllimi i ndërtimit të tij dhe
prodhuesi i tij, konsiderohen një nga misteret e shumta të arkeologjisë

Ngaqë besoj se këta studiues nuk janë marrë dhe aq shumë me
këtë temë, po jap dhe paraqitjet e lashta vijuese, ku kemi dhe dy nga
simbolet e Diskut të Festos, nga ku mund të them se mëtimi që këto
simbole nuk janë gjetur asgjëkund, nuk është i saktë.
Në të parën e këtyre paraqitjeve, ku kemi një monedhë nga Kerkyra
(Korfuzi), të quajtur dhe ndryshe ishulli i Epirit, siç shikojmë ekziston
dhe simboli

, të cilin te Disku i Festos e gjejmë

madje katër herë të shkruar
.
Në paraqitjen e dytë, ku kemi një hajmali të besimit (fesë) të quajtur

në latinisht të Abrax-it, në qendër të mbishkrimit që mban Abrax-i, kemi
dhe simbolin
të shkruar

, që e gjejmë dhe te Disku i Festos dhe madje dy herë
.

simbolet me paraqitje njerëzish:

,

Lidhjen e Kerkyrës së stërlashtë me gjuhën arvanitase dhe në
përgjithësi me gjuhën e shqiptarëve, e gjejmë në historinë e këtij ishulli,
gjersa sipas shkrimeve historike, para vendosjes së të quajturve kolonë
të parë grekë nga Eritrea e Eubesë në shek. e 8 apo të 9 p.e.r., banohej
nga ilirë.
Për të vërtetuar origjinën arvanitase të trupit të njeriut me kokë
këndesi, një figurë fantastike, zgjodha dhe hajmalinë e dytë të këtij besimi
të karakterizuar nga të krishterët e sotëm satanik dhe i mallkuar, ku siç
shikojmë, kemi të shkruar me alfabetin grek emrin arvanitas ΒΡΑCA
(ΒΡΑΣΑ, Vrasa), që do të thotë vrasës.
Gjatë kërkimit për më shumë të dhëna, zgjodha dhe paraqitjen e
mëposhtme, ku për burrin me këndesin në mburojë kemi emrin ΤΥΔΥΣ
(TYDHYS).
Për TYDHYS-in, që në
greqisht e quajnë Tidheus
(Τυδεύς), na është e
njohur se ishte bir i
Oineas (Οινέα), mbretit të
Etolisë (Αιτωλίας), që ishte
një vend në bregdetin
e Detit Jon. Ndërsa
shpjegimin se përse mori
emërtimin Vrasa (Βράσα)
apo Vrasës, e gjejmë te
Apollodori, ku lexojmë:

,

,

,

,

ku siç shikojmë se të gjitha shohin për nga e djathta.
Për vulosje janë përdorur në tërësi 46 vula me simbole figura të
ndryshme dhe në shumatore me to kemi 241 vulosje, 123 në të quajturën
nga unë ana e parë dhe 118 te tjetra.
Ngaqë numri i këtyre 46 simboleve apo figurave, që secila shqiptohet
si dhe tingulli i asaj që pasqyrohet, nuk ishte i mjaftueshëm për të dhënë
gjuhën arvanitase, krijuesi i këtij alfabeti, me katër nga këto simbole,
plotësoi edhe 7 të tjera me të kthyer në vulosje apo në grafinë e figurës
së tyre, duke bërë në tërësi (shumatore) simbolet apo shkronjat e tij 53.
Të katër këto simbole janë:
të cilat të shkruara i gjejmë dhe

,

,
,

,
,

,
,

,

,

,
.
Te tabela e mëparshme, të cilin unë e quaj tabelë e alfabetit të Diskut
të Festos, jap të gjitha ato simbole me radhën që i gjemë, duke marrë si

“Kur Tidheu (Tideu) u rrit dhe u bë një djalë trim, u internua,
sepse vrau, siç thonë, vëllain e Oineas Alkanthin, apo siç thotë
autori i Alkmeonidës, ngaqë vrau bijtë e Melanosi), Fineun,
Eurilaun, Yperlaun, Antiokun, Eumidin, Sternopin, Ksanthipin dhe
Stenelaun, që komplotonin kundër Oineas, apo më në fund, siç
thotë Ferekidisi, se vrau vetë vëllanë e tij, Olenian. Dhe meqë
Agriosi (Egri) hapi gjyq kundër tij, u strehua në Argos pranë
Adrastit (Άδραστο)... (Apoll. VIII. 5).
, nga
Ngaqë te monedha nga Kerkyra me simbolin
ana tjetër kemi lopën që i jep qumësht viçit të vogël, simbol që e gjejmë
në më të shumtat e monedhave të të quajturave koloni të saj, domethënë
të Apollonisë dhe Epidamnit apo Dyrrahit të mëvonshëm, zgjodha dhe dy
statirët e argjendtë të
mëpasshëm nga Karistoja (Κάρυστο) e Eubesë, te të cilët kemi po të

njëjtën paraqitje.
Duke ditur se edhe sot në Karisto flasin arvanitisht, dhe duke marrë
këndesin, apo gjelin apo kokoshin, që gjendet në anën tjetër te të dy këto
monedha, si simbol etnik i banorëve të Karistos, atëherë do të mund të
thosha se alfabeti, të cilin e kemi të shkruar te shishja e bojës e mëposhtme
në formë këndesi, nëse nuk është alfabeti i stërlashtë i Karistos, të paktën
është alfabet që mund ta përdorte dhe ky
qytet i lashtë.
Shishja e bojës e Viterbos
Ky objekt qeramike, i tipit të famshëm
të qeramikës së teknologjisë “bucchero”,
që është karakteristik për ngjyrën e zezë
të ndritshme dhe për paretet e holla,
është gjetur në Viterbo të Tirrenisë dhe
kronologjizohet i shek. të 7 p.e.r. dhe sot
ndodhet në Metropolitan Museum of Art
të Nju-Jorkut.
Teksti i Diskut të Festos, i cili është
shkruar në radhë (trajtë) helikoidale
(spirale) me figura simbole, fillon nga të

dyja anët në qendër dhe shkon për nga jashtë, në një mënyrë grafie si
e sotmja, domethënë me shkrim me drejtim nga e majta në të djathtë.
Vërtetimin e kësaj mënyre shkrimi, e kemi shumë mirë te të gjashtë

të parë anën e sipërpërmendur, duke i shtuar madje edhe një shtyllë, ku
jap dhe se sa herë secilin nga këto simbole e kemi të shkruar në tërësi.
Duke arritur në përfundimin se Disku i Festos është shkruar në
arvanitisht, nisa të merrem me alfabete të ndryshme të kësaj gjuhe që
janë ruajtur. Ndërmjet tyre, që janë jashtëzakonisht të shumta, gjeta dhe
një, i cili edhe ai ka 53 germa, domethënë sa alfabeti i Diskut të Festos,
dhe që në Epir është i njohur me emrin “Alfabeti i Dhaskal Thodh”.
Ky alfabet, që për mua është më i përsosuri për interpretimin e gjuhës
arvanite dhe në përgjithësi të dialektit toskë, siç e emërtojnë albanologët,
në bibliografinë e Europës Perëndimore e gjejmë me emrin “Alfabeti i
Elbasanit” dhe nga libri “Das Buch der Schrift” i austriakut Carl Faulmann,
po jap në fotokopje dhe tabelën e mëpasshme me titullin “Schrift von
Elbassan”.
Emërtimin “Alfabeti i Elbasanit” e ka marrë se Elbasani është vendi

ku është gjetur apo më mirë është ruajtur. Gjermani Johann Georg von
Hahn, që u përket studiuesve të mirë në lëmenjtë e kërkimeve të gjuhës,
folklorit dhe gjeografisë të shekullit të mëparshëm, këtij alfabeti i kushton
një kapitull të tërë te libri i “Albanesische Studien” . Dhe në një artikull të
Kostandin Kristoforidhit me titull “Doktorit von Hahn”, dorëshkrimi i të cilit
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Kjo poezi është shkruar në njërën
anë të diskut të njohur me emrin
Disku i Festos ose Faistos. Ky disk, që
sot ndodhet në Muzeun Arkeologjik
të Heraklionit të Kretës, u gjet nga
arkeologu italian Luigi Pernier, më
3.7.1908, gjatë gërmimeve në pallatin e
vjetër të Festos, i cili llogaritet se ishte
në përdorim në periudhën kohore 1850
- 1600 p.e.r. Është një disk qeramike
me diametër 158-165 dhe trashësi
16-21 milimetra dhe konsiderohet, nga
vendi ku u gjet, se ruhej në arkivin e
këtij pallati
gjendet në Arkivin Kombëtar në Tiranë, lidhur me këtë alfabet lexojmë:
Shkrimi i këtyre shenjave është i çuditshëm dhe sqarimi i tyre është i
zhytur në humnerën e harresës; kaq mund të themi se banorët e Elbasanit
i përdorin këto dhe veç këtyre edhe fshatrat e afërme; ndërsa në vendet e
tjera të Shqipërisë janë krejtësisht të panjohura.
Banorët e Elbasanit i mendojnë këto autentike dhe tradicionale duke
shtuar në të se qyteti shqiptar i shkretuar i Voskopolis i përdorte ato
jashtëzakonisht shumë. Një dijetar banor i Elbasanit i quajtur Theodhor
Filipi, që kishte studiuar në Voskopuli dhe rrojti gjer në vitin 1780, filloi të
bëjë përkthimin e Dhiatës së Vjetër dhe të Re në gjuhën shqipe, të cilat i
shpuri gjer në fund; meqë nuk u përcollën në shtyp, u zhdukën si dhe të
tjerat, nën pështjellimin e kohës.
Trajta e shenjave (shkronjave) të tanishme krahasuar me atë të
shkronjave të tjera, nuk ka asnjë afri, veçse me shenjat e fenikasve; prej
nga studimi filologjik supozon këto me shenjat e grekëve paraardhëse të
shenjave të përdorura gjerësisht, por mbetur të palëvruara duke ruajtur
trajtën e para dy mijë vjetëve, meqë Kadmi duke kaluar nga Fenikia në
Greqi mbarti dhe shenjat me vete, ku vërtetë i paraqiti për përdorim të
popullit pellazgjik, ndërsa banorët e Helladës, të shumuar u tërhoqën drejt
vendeve të thella të Helladës, domethënë Epirit dhe Shqipërisë, duke
ruajtur megjithatë gjuhën e folur pellazgjike të lashtë.
Ndërsa këto shenja janë një sërë germash kur dyfishe dhe kur trefishe.
Më hollësisht shih punimet e nënkonsullit austriak Georg Han të shtypura
në Vjenë që trajtojnë këto dhe të tjera.
Më 1854 maj 25 Durrës
Nga K. A. Kristofori

Këtu pa u zgjatur, thjesht do të them se alfabeti i “Dhaskal Todhit”, i
quajtur dhe “Alfabeti i Elbasanit”, edhe për mua është një alfabet shumë i
lashtë. Ndërsa karakteri i tij akeas, si dhe afria e tij me simbolet shkronja
të Diskut të Festos, e gjejmë shumë mirë te germat γ, h, hj και f, që jap
te tabela e mëpasshme, ku siç shihet, të dy këto alfabete janë pothuaj të
njëjta.
Ngaqë pa njohjen e alfabetit të Dhaskal-Todhit
deshifrimi i simboleve të Diskut të Festos është një
gjë e pamundur, po jap dhe tabelën e mëpasshme
dhe të dy këto alfabete me rendin alfabetik të
alfabetit latin, duke shtuar në fund dhe katër
shkronja të greqishtes, të cilat nuk i përfshin dhe
alfabeti i sotëm i shqipes.
Për qëllimin e krijimit të Diskut të Festos, thjesht
do të them se është një abetare, dhe mbase
abetarja e parë në botë, për nxënien e këndimit
(leximit) dhe të shkrimit. Meqë në anën, që unë
e quaj të parë, kemi një himn të adhurimit të
Demetrës Akease në tempujt e së cilës, siç na informon Herodoti (V 61),
kremtoheshin dhe orgji të fshehta, për arsye të përmbajtjes epshndjellëse
të këtij himni, hamendësoj se shkrim-këndimi i asaj kohe mësohej në
moshë djaloshare, se në këtë moshë të rinjtë dhe të rejat dëgjojnë me
shumë vëmendje çdo gjë që ka lidhje me këtë temë, që besoj se do të
duhej ta dinte shumë mirë krijuesi i diskut.

Në të parën prej këtyre paraqitjeve që janë pikturuar në enë qeramike,
në veshjen e

(Hermesit), që gjendet bashkë me Apollonin
mbi një qerre, siç
shohim,
është

dhe simboli
,
domethënë simboli
që kemi në qendër të
njërës anë të Diskut
të Festos, të cilën
unë e quaj të parën
dhe
rrjedhimisht
edhe germa e parë
në tekstin e këtij
disku. Duke marrë
parasysh dhe të
dhënën që gjejmë te “Komentet vati-kanase” të gramatikës më të lashtë, të
gramatikës së Dionis Trakasit, nga shkrimtari, matematikani dhe gjeografi
Mnasea nga Patra, që jetoi në fund të shek. të 3-të dhe fillimet e shek. të
2-të p.e.r., dhe studioi në Aleksandri me mësues Eratosthenin, se gjetjen
e shkronjave ia atribuon Hermesit, atëherë si përfundim mund të them se
simboli
është simboli i Diskut të Festos, krijues (ndërtues) i të cilit
është Hermesi. Që germat e këtij Hermesi ishin me paraqitje me figura, që
ndryshe i quajnë dhe hieroglife, e gjejmë te fragmenti i mëpasshëm nga
veprat e ndaluara prej të cilësuarit Pseudo-Manethó, në veprën Georgio
Syngelit “Përzgjedhje kronikash”, ku kemi përmbledhje fragmentesh nga
kronikanë apo ndërtues të botës gjer më 284 të e.s.:
“... Nga toka Siriadike tekste të gdhendur në shtyllë në
dialektin ieratik (priftëror), dhe me germat hieroglife të Thodh-it (të
quajtur) dhe Hermesit
(Ερμή) të parë...”
Meqë emri Hermes është emri hyjnor i ndonjë njeriu të rëndësishëm,
të cilin e hyjnizuan, në kërkimin për të gjetur cili ishte ky njeri, zgjodha dhe
paraqitjen e lashtë në qeramikë, ku kemi Ηënë (Selinin) me të bijtë, të
quajturit nga grekët Dioskurë. Te kjo paraqitje, siç shohim, njëri nga burrat
mban në dorë në mënyrë treguese dhe një disk, i cili ngjan shumë me
Diskun e Festos. Si dëshmi se gruaja, që si simbol të saj ka gjysmëhënën,
është hyjnesha e madhe e Europës Ηënë (Selini ose Luna), që gjer më
sot dita e dytë e javës, vijon të mbajë emrin e saj, të quajtur nga italianët:
lunedi, nga francezët: lundi, nga gjermanët: Montag, nga shqiptarët: e
hënë etj., po jap përbri edhe fotografinë e një shtylle romake të shek. të
2-të p.e.r., në të cilën na është e ditur se kemi Ηënë (Selinin) me të bijtë
Dioskurë, që janë të njohur dhe me emrat Kastor dhe Polideuk, si dhe
Avjerinos, Ylli i Mëngjesit dhe Aposperitis, Ylli i Mbrëmjes.

Alfabetet e Dhaskal Todhit dhe të Diskut të Festos
Fillesë themelore këtij alfabeti, sipas meje alfabeti i parë fonetik, është
se çdo figurë (vizatim), që unë e
quaj ikonogramë (εικονόγραμμα,
figurëshkronjë), shqiptohet si tingulli
i parë i asaj gjëje që pasqyron. Nga
këto figura p.sh. , që shqiptohet
mb, është fara e rrushit, që në
arvanitase e quajnë mbërthám.
, që shqiptohet c, është fëmija
i vogël që në arvanitase e quajnë
cilimi. , që shqiptohet zh, është
i skllavëruari që në arvanitase
, që
i thonë zhavrakósur.
shqiptohet z, është zgjedha e qeve,
që në arvanitase e quajnë zygo etj.
Për krijuesin (ndërtuesin) e këtij
alfabeti, në tekstin e vjershës, që
dhashë në fillim, kemi të dhënën se
është i Egri (Agriosi), që gjithashtu
u bë i madh ngaqë me këtë emër
është shumë e vështirë për të bërë
përpara, se në mitologji e kam gjetur
vetëm një herë, dhe konkretisht te
fragmenti i Apollodorit që citova më
përpara, do të kalojmë te paraqitjet
e lashta, ku kemi dhe simbolin
, të cilin, në shumë e shumë
paraqitje të lashta, e gjejmë si simbol të Diskut të Festos.

Gjatë kërkimit për të gjetur se cili nga djemtë e Ηënës (Selinit)
është ai që mban diskun, dhe rrjedhimisht dhe krijuesi i tij, zgjodha
dhe paraqitjen e mëpasshme etruske, ku siç shikojmë se për atë
që mban diskun kemi emrin
Kastor.

, që grekët e quajnë

Duke marrë parasysh se Hermesin e parë e quanin Thoth (Θωθ), që
në arvanitisht mund ta themi dhe Thodh (Θωδ), - gjersa shndërrimi i Thsë (Θ) në Dh (Δ) në fund të fjalëve në këtë gjuhë, është diçka shumë
e zakonshme, - atëherë i quajturi Alfabet i Dhaskal Thodh-it mund ta
quajmë dhe Alfabet i Dhaskal Thoth-it, domethënë alfabet i Hermesit të
parë.
Ngaqë jam
i sigurt se kjo
nuk mjafton si
vërtetim, por
mund të përdoret
dhe si argument
akuzues, nga ata
që konsiderojnë
punën time të
privuar nga
bazat shkencore, zgjodha dhe ikonat e mësipërme të Kishës së
krishterë Ortodokse, ku siç shikojmë në gjoksin e Shën Teodor Tireasi,
që në arvanitase e quajnë Shën Thodh, kemi me një koincidencë të
habitshme, të pikturuar dhe një disk.
Përgjigjen e pyetjes se çfarë lidhje ka Shën Teodor Tireasi me Kastorin
apo Hermesin e hyjnizuar, e gjejmë gjithashtu te ikonat e krishtera, nga
të cilat njëra është dhe e mëpasshmja, ku siç shikojmë Shën Teodorët në
përqasje me monedhat romake, nuk janë tjetër veç Dioskurët.
Duke besuar
se këto janë të
mjaftueshme, në fund
jap dhe tekstin e kësaj
vjershe shkruar në
mënyrën e grafisë
sonë, për ata që do të
dëshirojnë të ndjekin
dhe transkriptimin.
Këtu shkurt do të
them se ky alfabet, që
me emrin fenikas, karakterizohet dhe bashkëtingëllores, nuk ka simbole
apo germa për të shkurtrat e dhe i, se çdo bashkëtingëllore ndiqet nga
e shkurtër, që alfabeti shqip e shkruan ë.
Mbishkrim i stërlashtë nga Epiri
Κjo e
e shkurtër
shndërrohet në
i të shkurtër kur
vazhdon vija
ndarëse vertikale.
Këtë sistem
grafie e gjejmë
dhe te alfabetet
e ndryshme të
lashta para shek.
të 5-të p.e.r. Ndërsa si shembull karakteristik të këtij shkrimi, po jap dhe
mbishkrimin e stërlashtë të mësipërm nga Epiri, ku siç shikojmë, në
radhën e tretë nuk kemi asnjë zanore.

