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nstitucionet bibliotekare të shqiptarëve në shtetin e tyre
janë relativisht të reja, por tradita bibliotekare në Shqipëri
është, pa fjalë, e moçme. Dëshmi të shumta vërtetojnë se gjatë
Mesjetës në oborret e princërve shqiptarë, si dhe të bujarëve,
kontëve, arhonëve etj., funksiononin kancelari në të dyja gjuhët
diturore të kontinentit: latinisht dhe helenisht dhe, pranë tyre,
edhe bibliotekat përkatëse. Në historinë e trazuar të atyre
bibliotekave mbeten për t'u kërkuar edhe vetë
fillimet e shkrimit dhe të shtypshkrimit të shqipes,
me një histori ende gjithë zbrazëti. As nga gati
pesë shekuj përfshirje në Perandorinë Osmane
shqiptarët nuk e humbën traditën bibliotekare.
Në kushtet e reja, ajo u përcoll kryesisht
nëpërmjet bibliotekave të familjeve të mëdha,
të pashallarëve e bejlerëve, por edhe atyre të
institucioneve fetare: abacive benediktine,
kuvendeve franceskane ejezuite, manastireve
ortodokse, medreseve, teqeve të bektashinjve
etj. Kështu u mbërrit një ditë të dhjetorit 1920
te Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, si
institucion i parë shtetëror, publike laik.
Në historinë e pasur të kësaj Biblioteke, fillimi i
botimit të revistës Bibliothecae shënon një ngjarje
jo vetëm për të, por për gjithë bashkësinë e "punëtorëve
të librit" në Shqipëri. Në momentin kur fillon botimi i saj, libri
është së rishti në qendër të debateve në botën kulturore. Epoka e
kibernetikës dhe e internetit, konkurenca e informimit dhe
formimit me anë të mjeteve të reja të teknologjisë informatike,
deri edhe vetë bibliotekar virtuale bëjnë që libri të vijojë të jetë
"i diskutuari i madh". Ndërkohë që ai nuk lëviz nga vendi i tij si
guri i themelit i fillimit të çdo kulture, vijon të vihet në dyshim
fuqia e tij qëndresëtare. Por, në bashkësinë e "punëtorëve të
librit", të gjithë janë të bindur se pa librat, historia do të ishte e
heshtur, letërsia do të qe memece, shkenca do të çalonte, vetë
mendimi njerëzor do të kishte mbetur në-vend-numëro. Pa librat,
krejt zhvillimi i qytetërimit do të kishte qenë i pamundur. Si për
njeriun e vjetër, ashtu edhe për njeriun modern librat janë shokë,
miq apo, sikurse i quan një kolegia jonë, "bankierë të pasurive
të mendjes". Pavarësisht konkurencës së botës së magjishme të
virtualitetit, librat vijojnë të jenë vetë humaniteti "in print" dhe
kjo është një arsye e mjaftueshme për t'u shtuar atyre edhe këtë
revistë.
Botuesi
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Ligji për bibliotekat
- mbështetje dhe
nxitje për zhvillim
Ramazan VOZGA
Biblioteka Kombëtare

M

ë në fund bibliotekat
shqiptare
kanë një ligj
bashkëkohor
ku mbështetin
veprimtarinë dhe funksionet e tyre.
Në kuadër të përpjekjeve për hartimin
e një strategjie të re kombëtare për
zhvillimin e bibliotekave, Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve trajtoi me përparësi
krijimin e kuadrit ligjor për këtë sektor të
rëndësishëm të kulturës sonë kombëtare .
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Deri para daljes së ligjit bibliotekat tona
kanë funksionuar të mbështetura në një
kuadër ligjor të vjetëruar, në përgjithësi
larg kërkesave
që shtronte zhvillimi
ekonomik-social i vendit si dhe ai i vetë
shkencës së bibliotekonomisë. Kjo kishte
krijuar një kontradiktë midis prirjes së tyre
për t'iu përshtatur standardeve ndërkombëtare dhe bazës ligjore frenuese.
Përgatitja e ligjit shqiptar të bibliotekave
ka kondicionuar në kohë me angazhimin
e organizmave përkatëse europiane për reformimin e legjislacionit në këtë fushë. Që
nga fillimi e deri në fund grupi i punës i
ngarkuar për hartimin e këtij ligji u është
referuar materialeve dhe konkluzioneve të
Këshillit të Europës, Madje, para se projektligji t'i dërgohej Qeverisë, Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e ka diskutuar atë në Tiranë në një seminar ku morën
pjesë, veç menaxherëve dhe specialistëve
të bibliotekave tona, edhe drejtues të kulturës nga ky Këshill. Por duhet theksuar
se gjithë kjo përvojë europiane është ballafaquar me situatën konkrete të bibliotekave tona, me specifikat e tyre të zhvillimit.
Ligji Nr.8576 "Për bibliotekat në Repub1ikën e Shqipërisë",
miratuar
më
dt.03.02.2000, mbështetet gjerësisht në të
drejtën kushtetuese të shtetasve për hyrje
të lirë në informacion (neni 23 i Kushtetutës) si dhe riformulon të drejtat e përdoruesve në përputhje edhe me konventat
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ai
është konceptuar si një ligj unik i krejt
sistemit kombëtar të bibliotekave, ndaj
edhe sfera e veprimit të tij është e gjerë
dhe gjithëpërfshirëse.
Ligji me të drejtë
parashikon funksionimin e bibliotekave të

vendit si një rrjet unik kombëtar. Gjithashtu ai i konsideron bibliotekat si pjesë integrale të sistemit kombëtar të informacionit.
Ligji njeh përgjegjësinë
dhe rolin e
veçantë të Ministrisë së Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve ndaj këtyre institucioneve,
pavarësisht nga vartësia dikasteriale e tyre.
E vërteta është që bibliotekat kudo në botë,
pra edhe në vendin tonë, veprojnë në bazë
të standardeve profesionale të njëjta. Ka
një sistem botëror bibliotekash, ashtu siç
ka edhe sisteme kombëtare të tyre. Në këtë
kontekst, sistemi botëror i bibliotekave, si
të thuash, menaxhohet në pikëpamje metodike dhe profesionale nga lFLA (Federata Botërore e Bibliotekave), ndërsa sistemet kombëtare të bibliotekave në këto drejtime menaxhohen nga dikasteret e kulturës.
Po ashtu ekziston një komunitet bibliotekarësh në nivel ndërkombëtar, europian dhe kombëtar dhe puno-njësi i bibliotekës, kudo që të punojë: në një bibliotekë kombëtare, bibliotekë publike, akademike, universitare etj. - e ndien veten
pjesëtar të këtij komuniteti. Ndaj me të
drejtë ligji parashikon që strategjinë dhe
politikat e zhvillimit të sistemit tonë kombëtar të bibliotekave, pavarësisht vartësisë së tyre, t'i hartojë dikasteri i kulturës.
Nuk mund të ndodhë që strategjinë dhe
politikat kombëtare për bibliotekat t'i hartojë p.sh. dikasteri i arsimit apo ai i shëndetësisë, i bujqësisë apo i rendit, të cilët
kanë edhe ata, si dikasteri i kulturës, në
vartësi të tyre biblioteka në institute kërkimore-shkencore, shkolla dhe universitete,
spitale, burgje etj.
Për t'i ardhur në ndihmë Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për hartimin,
zbatimin dhe orientimin e strategjisë dhe
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politikave të lartpërmendura si dhe për
ndjekjen e veprimtarisë së bibliotekave
në shkallë vendi, në bazë të këtij ligji
funksionon
Këshilli Kombëtar i Bibliotekave. Në të marrin pjesë përfaqësues
nga të gjitha hallkat e sistemit apo rrjetit
kombëtar të bibliotekave, të cilët sjellin
aty problemet dhe shqetësimet e bibliotekave të nënsistemit të tyre. Ky këshill
ka për detyrë të analizojë, studiojë dhe të
orientojë situatën e bibliotekave në tërësi, po ashtu dhe në segmente të veçanta
të sistemit kombëtar të tyre.
Trajtim i posaçëm ligjor u është bërë
sidomos bibliotekave publike, si qendra
lokale të rëndësishme që venë në shërbim
të përdoruesve të gjitha llojet e dijes dhe
të informacionit. Ato janë konsideruar si
një nënsistem tepër i rëndësishëm i sistemit kombëtar të bibliotekave dhe të informacionit dhe janë ngarkuar me përgjegjësi ligjore për të ndihmuar qytetarët të jenë
të mirëinformuar për të qenë në gjendje
kësisoj të ushtrojnë të drejtat e tyre
demokratike dhe të luajnë rol aktiv në shoqëri. Ligji siguron gjithashtu raporte të
drejta mes centralizmit dhe autonomisë së
këtyre bibliotekave duke caktuar dety-rime
konkrete për organet e qeverisjes qendrore
dhe asaj vendore.
Vend i veçantë i kushtohet rregullimit
ligjor të veprimtarisë dhe statusit të Bib-
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liotekës Kombëtare, si institucioni kryesor i vendit në këtë fushë. Si kudo, edhe te
ne ky institucion përfaqëson kurorën dhe
elitën me të cilën mburret komuniteti i bibliotekarëve përsa u përket formës së organizimit të punëve, aftësive profesionalemetodike, por, mbi të gjitha, rrezatimit të
punës në rrjetin kombëtar të bibliotekave.
Biblioteka Kombëtare përcaktohet si një
institucion kulturor, shkencor dhe informues i një rëndësie të veçantë që kërkon
po ashtu një trajtim të veçantë social dhe
ekonomik. Ajo ka një status të veçantë si
arkiv kombëtar i trashëgimisë intelektuale
të shkruar, të shtypur dhe elektronike. Është përcaktuar gjithashtu përgjegjësia ligjore e Bibliotekës Kombëtare si qendër
bibliografike, informuese dhe kualifikuese
në shkallë vendi.
Veprimtaria e bibliotekave të llojeve
ose tipeve të tjera parashikohet jo vetëm
në kapitujt që flasin drejtpërsëdrejti për
to, por edhe në dispozitat e përgjithshme
të këtij ligji.
Së fundi, duhet theksuar se ky ligj, sadoqë tepër i rëndësishëm, përbën vetëm
bazën e përgjithshme ligjore që mbështet
veprimtarinë e bibliotekave tona. Ndaj është e domosdoshme që ai të pasohet nga
aktet nënligjore të nevojshme si dhe nga
një varg rregulloresh e udhëzimesh, të cilat
do të siguronin zbatimin efektiv të tij.

THE LAW ON THE LIBRARIES-SUPPORT
DEVELOPMENT

The Albanian Libraries have at last a
contemporary law, the basis for their activity and functioning. In the framework
of the efforts for creating a new national
strategy for the development of the libraries, the Ministry of Culture, Youth
and Sports set as its priority the creation
of a legal framework for this important
sector of our national culture.
Up to now, the libraries have functioned on the legal basis of an outdated
legal framework, generally far from the
demands of the social and economic development of the country and the development of the librarianship itself. This had
created a contradiction between their
tendency to adjust the intemational standards and the refraining legal framework.
The Law on the Libraries is founded
on the constitutional right of the citizens
for free access to information (Article

FOR PROMOTION

ANO

23 of the Constitution) and it re-formulates the rights of the users in accordance
to the intemational conventions on human
rights, too.
lt has been conceived as a unique law
of the whole national system of the libraries, therefore the sphere of its operation is broad and all-inclusive. The law
rightly foresees the functioning of the
country's libraries as a unique national
network. Ttalso considers the libraries as
an integral part of the national system of
information.
It should be emphasized that this law,
although extremely important, represents
only the general legal basis supporting the
activity of our libraries. Therefore a series of regulations and instructions which
would assure an effective enforcement
of the law are necessary as well.
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për UNICUM-in
e Kavaliotit
Dr. Aure/ PLASARI
Biblioteka Kombëtare

"Da er das Griechische, das
Wlachische und Albanische a/s
Muttersprachen versieht und
redet. .. "
J. Thunmann, I, 178
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"Datëlindja" e vetëdijes kombëtare, si
një dukuri e re e qytetërimit modern
europian, merret rëndom viti 1789, si vit i
Revolucionit frëng. Një përsëritje e këtillë
nuk është veçse artikulim i një "mitologjie
pragmatike", sikurse E. Hobsbawm-i e
emërton drejt1 •
Në Gadishullin ballkanik ka shembuj
të mjaftueshëm për të dëshmuar shenjat e
zgjimit të kësaj vetëdije përpara "frymës
luftarake" të përhapur prej revolucionit në
fjalë, madje përpara vetë këtij revolucioni.
Një ndër këta shembuj është, pa dyshim,
Voskopoja e shek. XVIII me lëvizjen
mendore që ajo në këtë shekull dha.
Kjo lëvizje u kushtohet, në radhë të
parë, kontakteve të asaj qendre të madhe
tregtare, që ishte Voskopoja, me Lindjen
dhe Perëndimin.
Rrjeti i rrugëve i
organizuar mirë e lidhte atë jo vetëm me
qytete të rëndësishme brenda Gadishullit
(Vlorë, Durrës, Ulqin, Elbasan, Strugë,
Kostur, Larisë, Beograd, Sarajevë etj.), por
përtej tij me metropole të tjera, si me
Siqilinë, Gjenovën, Livornon, Sardenjën,
Napolin, Ankonën (port që i përkiste shtetit
papnor), Venedikun, Triestën, me republikën autonome të Raguzës, me arrnatorët
e "Bokave të Kotorit" (Kastelnovo, Perast,
Dobrota), me Maltën, Kadisin, Vjenën,
Lajpcigun, Poznanin, Budën dhe Pestin,
Bukureshtin, Odesën, në përgjithësi me
tregjet e mëdha të Lindjes dhe qendrës së
Europës, deri në Egjipt, Kostandinopojë
dhe Azi të Vogël". Është fjala, pra, për një
qytet që, mes viteve 1720-1770, qe bërë
metropol i vërtetë i Gadishullit, me rreth
njëzete katër kisha, me një shtypshkronjë,
një bibliotekë, madje një "Akademi të re",
me lagje të shumta e të pasura, me tregje
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të lulëzuara, të tillë siç e karakterizonte
një burim i kohës: "urbs amplissima 11011

moda in tata Grecia, sed etiam fere per
totum Turcarum imperiuni"3.
Një hapje e tillë kushtëzoi ardhjen në
atë qendër, si dhe mandej formimin në
të, të një vargu figurash që e ndikuan
fuqishëm jetën intelektuale të qytetit:
Joan Halkeu, nxënëse mandej mësues i
shkollës së Voskopojës, më mbas drejtor
në Venedik i kolegjit në zë Filangini;
Sevast Leontiadi , nga Kosturi, nën
drejtimin e të cilit më 1744 shkolla e
Voskopojës
u riorganizua
dhe mori
emrin "Akademia e re". Mbërrinte nëpërmjet tyre ndikimi
i një Eugjen
Vulgari, zëmadh në gjithë Orientin
europian si përkthyes i Voltaire-it; kishte
dhënë mësim thuajse në të gjitha shkollat
e rëndësishme ortodokse të Perandorisë
osmane; veç teorive të Leibnitz-it e të
Wolf-it, propagonte teoritë e Locke-ut,
at i enciklopedistëve
dhe mbrojtës i të
drejtës për revolucion. Vjen mandej kryefigura e qytetërimit
të Voskopojës,

"protopapa" Teodor Anastas Kavalioti,
nxënës i Eugen Vulgarit, profesor dhe
drejtor i "Akademisë" së qytetit qysh kur
ishte vetëm 22 vjeç, filolog, gramatikan
dhe poet. Ndonëse veprimtaria e tij nuk
njihet ende në zhvillimet e saj konkrete,
mund të pohohet pa mëdyshje se ke të
bësh me një djalosh gjenial, "profesor
edhe drejtues shkolle, me një potencë
pune të jashtëzakonshme, sa të bëhej frymëzuesi kulturor dhe shpirtëror i një
breznie të tërë, shpirt i Akademisë", sikurse e quan Skenderesi4.
Burimet e
vjetra (të shek. XIX) flasin me terma të
lartë për kulturën e tij: Thunmann-i e

përshkruan

gjithë admirim",

log mjaft

të mirë"

dhe

e quan "filo"predikator

të

Zavirasi e thërret "gjenial"7;
Sathasi e përshkruan të apasionuar gjithnjë
për "kulturë të re"8.
Pikërisht te një libërth i tij, që më
duket se përbën produktin më tipik të
kësaj lëvizjeje mendore, do të ndalem
këtu: tek i ashtuquajturi
"Fjalor i
Kavaliotit".
Po e përshkruaj simbas
ekzemplarit unik që ruhet në Bibliotekën
e Akademisë
së Shkencave
të
Republikës së Rumanisë.
Protopeiria paraqitet si një libër i
vogël, in 8°, me 96 faqe. Kapakët i ka të
dëmtuar nga koha, por lidhjen ende të
fortë. Faqja e titullit është kompozuar
simbas modelit tip të shtypshkronjave
venedikase me këtë tekst në greqishte:
"Protopeiria I preji Fort-të-mësuaritZ
dhe
Fort-të-ndritslimit
Mësues,/
Predikator iShenjtë,/ dhe Protopapë Zotëri/ Teodor
Anastas/
Kav al ioti/
Voskopojarit/ e shkruari dhe e nxjerrë në
dritë nga shtypi tani së pari 111.e
shpenzime
të Fort-të-nderuarit
dhe
Fortpunëmbarit/ Zotëri ]orgji Trikupa, i
mbiemëruar edhe Kos/miki prej atdheut/
Voskopojë./ [Një frizë.] I Në Venedik/ më
1770 I prej Ant oni o Bort ol i-t ", Në
rreshtin e fundit latinisht: "Superiorum
permissu ac privi-legio", Në f.3 ndodhet
një parathënie e shkurtër e Kavaliotit. Në
verso të së njëjtës faqe një gravurë në dru
që paraqet Trininë e Shenjtë. Faqet 5-11
përfshijnë abetaren greke, ndërsa në f. 12
vijon një gravurë që paraqet Shën Mërinë
me Jesuin foshnjë. Prej f. 13 fillon fjalori
greqisht-vllahisht-shqip,
në tri kolona,
me radhë alfabetike. Mbi tekstin ndodhet
talentuar"6;

një frizë, nën të titujt e tri kolonave me
fjalët: Rho-majika, Vllahika, Allvanitika:
Ka l070 fjalë. Fjalori zë 46 faqe dhe
mbyllet me një gravurë në dru në f. 59.
Më tej Protopeiria ka përmbajtjen e zakonshme të librave të leximit të asaj kohe.
Në f. 61 ka një lutje drejtuar Shën Mërisë.
Vijojnë disa faqe me pjesë nga Bibla. Prej
f. 68 deri më f. 79 ka mësime lë ndryshme morale, fjalë të urta dhe lutje. Faqja
80 ka disa gravura më të vogla, megjithëkëtë të qarta, që paraqesin Darkën
e Fshehtë, Mundimin e Krishtit dhe Varrimin. Në faqen vijuese, sipër, një
gravurë që paraqet Ngjalljen. Deri në f.
92 vijojnë tekste kishtare, ndërsa prej f.
93 deri në f. 96 përfshihet
pjesa
aritmetike e Protopeirise.
Në teknikën e gravurave specialistët
kanë dalluar elementet tradicionale të artit
të shtypjes venedikas, të famshëm në
gjithë Europën, dhe që Republika ia detyronte mjeshtrit të shquar gjerman
Ratdolt9. Pjesa tjetër e zbukurimeve:
iniciale, korniza, friza, si dhe trajta
kursive e shkronjave dhe formati in 8° i
përkasin stilit të quajtur aldiu'",
Nga rrjedhojat e mëtejshme të shkatërrimit të Voskopojës për kërkuesit europianë u shpëtuan prej këtij libërthi vetëm
dy ekzemplarë. 1pari qe ai i shpëtuar prej
aventurierit voskopojar Kostë Haxhi Jorgji
Xhehani, ish-nxënës i Akademisë së Voskopojës dhe admirues i Kavaliotit, me
rastin e udhëtimit në Gjermani më 1773.
Ky ekz. ra në dorë të gjuhëtarit gjerman J.
Thunmann, profesor në Universitetin e
Halle-s dhe bashkëkohës i Kavaliotit, i cili
e riprodhoi fjalorin në veprën e tij". Mbas
vdekjes së Thunmann-it, ky ekz. u zhduk.

•...

a:
~

:c

(/)

w
w

:c
c
!::

a:

m

:i
w

a:

o
•...
(/)

:I:

~
~
~
IU

z
...•
I

:::&:

a.z...

::»
~
:IU
a.
:IU
~

IU

:c

:IU
""'

z

IU

:c
Q

IU

Kur më 1882 Miclosich-it i duhej për
hulumtimet e veta, nuk gjeti dot asnjë ekz.
dhe mbërriti në përfundimin: "Protopeiria
është zhdukur"12• Ekz. e dytë e zbuloi
gjuhëtari G. Meyer më 1895; duket se ky
i dyti kishte shpëtuar në sajë të një tregtari
voskopojar që ndodhej në Austri ose ishte
strehuar
atje mbas shkatërrimit
të
Voskopojës. Meyer-i e ribotoi më 1897,
me përkthimin
gjermanisht
dhe me
shënime gjuhësore": Ndërsa ekz. i Meyerit kishte 96 faqe, ai që riprodhon Thunmann-i ka pasur I04 faqe, të cilat edhe në
ekz. që përshkrova mungojnë. Simbas përshkrimit të Thunmann-it, në to ndodhej një
alfabet latin. Kjo mungesë i ka bërë
hulumtuesit të mendojnë se ekz. që ruhet
në Bibliotekën e Akademisë së Rumanisë
duhet të jetë po ai me të cilin ka punuar G.
Meyer-i 14• Kur më 1909 dijetarit P. Papahagi i duhet ta riprodhojë në antologjinë e
tij Shkrimtarë arumunë të shek. XVlll, i
mbetet
të mbështetet
vetëm mbi
riprodhimet e Thunmann-it, Miclosich-it
dhe Meyer-it. Një vit më vonë hulumtuesit
rumunë e zbulojnë ekz. e Meyer-it në
katalogun
e antikuarit
I. Baer nga
Frankfurti-mbi-Mein,
nën titullin Die
Protopeiria des Kavaliotis dhe me nëntitullin sensacional Ein Unicum15• Prej Baerit e ble Biblioteka e Akademisë Rumune.
Për habi të studiuesve, mbas Luftës I
botërore as në këtë bibliotekë ekz. i vetëm
nuk gjendej më, madje nuk rezultonte as
regjistrimi i tij në librin e inventarit!". Kur
më 1936-39 dijetari shqiptar I. M.
Qafëzezi e ribotonte Fjalorin në Shqipëri
duke e vënë pjesën shqipe në alfabetin
shqip, mbështetej po te riprodhimet, pa e
ditur se më 1935 Protopeiria qe rishfaqur

nga depozitat e transferuara në Moskë prej
Akademisë Rumune në kontingjencat e
luftës17.
Sikurse shihet, kemi të bëjmë me një
libërth krejt të thjeshtë, të shfaqur pa kurrfarë buje, por që ka shënuar një nga
karrierat më të habitshme në jetën e librave
për shkak të "fjalorit" që përmban. Duke
e vendosur në kuadrin e lëvizjes mendore
ku ai u shfaq dhe funksionoi, së toku me
katërgjuhëshin
e Danielit, ato i kanë
quajtur edhe "më të bukurat dhurata të
popujve ballkanikë për kulturën e botës"18•
Ç'është e vërteta, studimet e para për
njohjen e gjuhëve shqipe, vllahishte dhe
bullgarishte janë realizuar mbi bazën e
këtyre fjalorëve disagjuhësh, dhe autorët e
tyre duhen përfillur me të drejtë si
pararendës të gjuhësisë së krahasuar për
Ballkanin. Por Fjalori i Kavaliotit dhe ai i
ndonjë ndjekësi
të tij paraqiten
të
rëndësishëm në një aspekt përtej-filologjik:
me ta fillon në Ballkan historia e rilindjes
mendore të popujve përkatës, para përhapjes në rajon të "frymës luftarake" të
Revolucionit frëng, madje përpara vetë këtij
revolucioni. Rëndësia enjë libërthi të këtillë
në rizgjimin kombëtar të popujve në fjalë
shihet edhe nga fakti që Fjalori i Kavaliotit
ka qarkulluar edhe i rikopjuar me dorë,
sikurse dëshmon kopja e gjetur në manastirin e Shën Pandelejmonit të Malit Athos19;
disa vjet mbas botimit të tij, ka lindur nevoja
për katërgjuhëshin greqisht-vllahisht-shqipbullgarisht të Daniel Voskopojarit; ndërsa
më 1841 bullgarëve u është dashur të bëjnë
një "botim" të dytë të katërgjuhëshit si
trigjuhësh, duke i zëvendësuar vllahishten
dhe shqipen me turqishten.
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Ajo çfarë e ka bërë më "të habitshme"
karrierën e këtij libri, si për studiuesit e
tij, ashtu dhe për bibliografët,
është
doemos zhdukja e plotë e tij. Sado i
kërkuar dhe i përdoruar të ketë qenë ai. si
dhe sado i reduktuar të ketë qenë tirazhi i
tij, së paku në bilbliotekat e Greqisë duhej
të gjendeshin prej tij ekzemplarë. Sepse
njohim botime, dhe sidomos libra dore,
shumë më të vjetër nga Protopeiria, që
kanë qenë po aq të kërkuar e të përdorur,
prej të cilëve megjithëkëtë janë ruajtur
ekzemplarë.
Sakaq, qysh kur i bën
riprodhimin, vetëm tre vjet mbas botimit,
Thunmann-i thotë në shënimet e tij se

••••
Protopeiria ishte bërë tanimë (më 1773)
një "libër i rrallë'?". Këto fakte shtyjnë që
shpjegimi i zhdukjes së kësaj vepre të
kërkohet jo te "përdorimi" a "konsumimi",
por në drejtime të tjera.
Në gjysmën e dytë të shek. XYIIl,
ndërsa popujt e Ballkanit prireshin drejt
jetëve të tyre "kombëtare", Kisha e Kostandinopojës, e njohur si "kishë greke",
shpërthente një fushatë të egër për të
ruajtur hegjemoninë e vet të ashtuquajtur
të "traditës bizantine". Duke përdorur si
përligjje rrezikun e myslimanizimit që,
sidomos mbas shek. XVJ, po hapej me
shpejtësi në zonën në fjalë, Patrikana Ekumenike e Stambollit suprimoi Kryepeshkopatën e Pejës më 1766 dhe atë të
Ohrit më 1767. lshte një veprim që synonte
drejtpërsëdrejti
pengimin e lëvizjes
rilindëse të popujve jogrekë të Ballkanit,
sidomos të shqiptarëve dhe vl/ehëve të
cilët, për vetë pozicionin e tyre gjeografik,
depërtonin thellë në zemër të Greqisë dhe
mund të krijonin aty konflikte si etnike,
edhe kulturore, të padëshirueshme për
grekët". Në këtë mënyrë Kisha greke
përqendronte
në duart e veta edhe
mitropolitë e zonës në fjalë. Rrënimi i parë
i Yoskopojës realizohej më 1769, pra pikërisht dy vjet mbas këtij suprimimi. Ky
proces regresiv i Kishës greke vononte
ndjeshëm, krahas lëvizjeve kombëtare,
edhe lëvizjet për pavarësimin e Kishave
përkatësisht shqiptare dhe vllahe, që në
shek. XVIIl tanimë kishin filluar. Pikërisht
Kavalioti, autori i trigjuhëshit, si protoiere
i madh i Yoskopojës,
kishte dhënë
kontributin e vet edhe në Mitropolinë e
Ohrit dhe kishte predikuar edhe në
katedralen e Prima lustinianës (Ohrit)22.
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Si gjuhë dijeje, njëherësh liturgjike dhe
letrare, gjuha e Kishës greke, e "Patrikanës
Ekumenike", vijonte të përdorej si gjuhë
unike, duke ngulmuar të bashkonte gjithë
"popullsinë e krishterë" në një bashkësi të
vetme. Prej kësaj Kishe greqishtja mbahej
"gjuhë e shenjtë", ndërkohë që gjuhët e
tjera vendore përfilleshin "vulgare". Simbas kësaj ndarjeje, jo çdo gjuhe i ishte
dhënë e drejta e të shprehurit të mistereve
të besimit, dhe përdorimi në liturgji i
"gjuhëve të tjera" nuk mund veçse ta
tradhtonte fjalën e shenjtë, "ta bënte Zotin
të thoshte atë çfarë ai nuk e kishte thënë"23.
Nuk ka dyshim që një gjendje e tillë të
ketë krijuar për "qytetërimin voskopojar"
një situatë dileme, në mos kundërshtie.
Vetë përpjekja
e Kavaliotit,
që në
trigjuhëshin e tij krahas një gjuhe "të shenjtë" (greqishte) vendos dy gjuhë "vulgare"
(vllahishte dhe shqipe), e vërteton këtë:
është një akt bravure që, në një mjedis të
tillë, të trajtosh nën shenjën e barazisë
gjuhën "e shenjtë" të grekëve me gjuhët
"barbare" të vllehëve dhe të shqiptarëve24;
për këtë arsye studiuesit nuk kanë ngurruar
ta lidhin këtë akt te gjeneza e ideologjisë
nacionaliste që, në fund të shek. XVIII dhe
në fillim të shek. XIX, do të trondiste botën
ballkanike.
Në ballafaqim
dhe, sidomos,
në
kontrastim me këtë situatë të krijuar nga
Kisha greke, është zhvilluar prirja e
Kavaliotit
dhe pasuesve
të tij në
"Akademinë ere" të Voskopojës për t'i
kundërvënë teologjizmit rigjid të klerit të
vjetër ballkanas "filozofinë ere" të modelit perëndimor duke futur në këtë akademi
teoritë e Descarters-it, Leibnitz-it, Kantit, Gassendi-t, Malebranche-it etj. Nga ana
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tjetër, ka ardhur duke u theksuar prirja e
vetë aristokracisë
voskopojare
për t'i
dërguar bijtë e vet për studime në Perëndim, ku të mësonin gjuhët perëndimore,
për të mbajtur letërkëmbim në frëngjisht,
për të shtypur tekste shkollore në Venedik,
Padovë etj „ përgjithësisht
për të përvetësuar
një mënyrë jetese
sa më
perëndimore. Ka shumë të ngjarë të ketë
qenë ky ballafaqim gjuhësor një ndër
shtysat më të fuqishme që i ka dhënë shkas
clash-u qytetërimor, për të cilin do të flasë
në shekullin tonë Huntington-i". dhe i cili
në gjysmën e dytë të shek. xvm shkaktoi
rrënimin e qytetit të Voskopojës dhe
bjerrjen, së toku me të, të atij që e quaj
"qytetërim voskopojar". Ne, njerëzit e
sotëm, e kemi të vështirë ta kuptojmë një
këso procesi, mbasi jetojmë në epokën kur
është imponuar prirja për ta modeluar
gjuhën mbi kombin; ne, të sotmit, e
përfillim gjuhën si një fakt thjesht natyror.
Por shkencërisht nuk mund të mos vihet
re se një gjuhë nuk është thjesht "fakt natyror", ajo është një institucion njerëzor
që evoluon së toku me ngjarjet historike.
Fakti që në një interval 167 vjetësh nga
shtypja e Propopeirisë u gjendën vetëm
dy ekzemplarë të saj, të dy në Perëndim,
pra jashtë zonës së goditur nga veprimaria
e klerit grek, të detyron të pranosh se
Fjalori i Kavaliotit është zhdukur si pasojë
e fushatës së shpërthyer prej Kishës greke,
qysh nga fundi i shek. XVIll, kundër të
gjithë librave që ndihmonin në zgjimin e
ndërgjegjes kombëtare të popu-jvejogrekë
nën Perandorinë osmane. Detyrohesh,
atëherë, t'u japësh të drejtë autorëve si
Ruffini sa u përket shkaqeve të zhdukjes,
në kuptimin e plotë të fjalës, të një libri si
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ai i Kavaliotit:
"Ka, pra, arsye të
mjaftueshme që të mendojmë se është dhënë urdhri që libri të hiqet nga shitja dhe
madje të digjet"26•
Nga
perspektiva
e studime ve
bashkëkohore, Protopeirisë së Kavaliotit
duhet t'i njohim edhe një meritë më të
rëndësishme: dëshminë e rrallë që trigjuhëshi i saj na jep mbi një situatë shumëgjuhësie, e cila ka funksionuar në rrethana të
një "trazim fqinjësie" (turbulence de
voisinage) para përhapjes së ideve të
nacionalizmit gjuhësor agresiv. Fusha e
njërës prej gjuhëve më të vjetra në
Gadishull,
greqishtes,
ngatërrohej
tradicionalisht
me shtrirjen
e të

ashtuquajturit
"qytetërim helen". As
gjeografët e antikitetit (si Straboni) nuk e
dallonin njërën nga tjetri. Nën organizimin
perandorak osman greqishtja funksiononte
jo vetëm si gjuhë kishtare, jo vetëm si
gjuhë mësimi, por edhe si gjuhë e
transaksioneve tregtare, si për vetë grekët,
ashtu dhe për pjesë të tjera të popujve
jogrekë të Gadishullit. Epërsia e kulturës
helene
gjatë shekujve
të parë të
funksionimit të kësaj Perandorie qe transmetuar edhe në organizimin mësimor të
Voskopojës; edhe në "Akademinë" e saj
greqishtja shërbente si gjuhë dijeje. Por
realiteti i fakteve dëftonte se prej disa shekujsh, mbas shtrirjes në Ballkan të
Perandorisë romake, sado që e adoptuar
prej Etërve të Kishës dhe redaktorëve të
Ungjijve, greqishtja e kishte humbur
hegjemoninë e vet përkundrejt një tradite
latine perëndimore
dhe, brenda saj,
gjuhëve "popullore" të Gadishullit.
Një tradite të tillë, tanimë të re, i
brendashkruhej
lëvizja mendore
e
Voskopojës e shek. XVTII: mësuesit dhe
shkruesit e saj e quanin praktikë normale
që greqishtja si gjuhë dijeje të mos i
pengonte, nga njëra anë, të përthithnin në
qytetin e tyre kulturën perëndimore (me
libra në latinisht, italisht, frëngjisht dhe më
vonë gjermanisht)
dhe, nga tjetra, të
lavronin gjuhët "popullore". Këtë situatë
na e dëshmon trigjuhëshi i Kavaliotit dhe,
deri diku, katërgjuhëshi
i Daniel
Voskopojarit mbas tij. Po të shtojmë dhe
faktin që na vjen prej Thunmann-it, të
informuar prej voskopojarit Kastë Haxhi
Jorgji Xhehani, se Kavalioti "kupton dhe
flet greqishten, vllahishten dhe shqipen si
gjuhë amtare'?", atëherë vëmë re se për
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një intelektual voskopojar të asaj kohe
duket të ketë qenë diçka e zakonshme t'i
përdorte të tria gjuhët e mjedisit shumëgjuhësh të qytetit të tij.
Është fjala, pra, për një situatë
bashkekzistimi disa gjuhësh, në të cilën
shumëgjuhësia duket diçka aq normale,
saqë identifikimi i individit vetëm e vetëm
nëpërmjet njërës prej tyre do të delte arbitrar. Në këtë kuptim, pikërisht prej
situatash të këtilla të rralla gjuha e një
populli shfaqet, si mbas shprehjes së Einar
Hanger-it, si "artefakt kulturor'?". Është,
me sa duket, një nga ato situata shumësie
të gjuhëve dhe të popujve, për të cilat një
historian i madh i ideve thotë se "vetëm
në sajë të një përgjithësimi të vonë qeniet
njerëzore
që flasin të njëjtën gjuhë
konsiderohen miq, ndërsa ata që flasin një
gjuhë tjetër konsiderohen armiq"29. Situata
në fjalë, si e pamë, do të përdhunohet qysh
në të gjallë të Kavaliotit; madje ajo duket
se ka qenë e lëkundur qysh kur ai ka qenë
i detyruar që, për të botuar Protopeirinë,
të vejë në Venedik dhe ta shtypë atë nën
lejen e autoriteteve të Vatikanit: "Superiorumpermissu, acprivilegio". Edhe vetë
shkatërrimi i Voskopojës mund të lexohet
simbolikisht si përmbysje e dhunshme e
kësaj situate.
Simbas kodikut të Manastirit të Shën
Jan-Prodromit, Kavalioti ka vijuar të jetojë e të punojë në Voskopojë, por tanimë
mësuesi gjuhëtar e filozof i përshtatet
"shkatërrimit të madh": me sa kuptohet
prej së njëjtës kronikë, regjistrohet në
esnafin e bakejve dhe i vihet tregtisë". Në
faqen 29 të kodikut igumeni i Manastirit
ka shënuar në greqisht: "1789 gusht 11,
ditë e dytë [e martë], përmbushi detyrën e
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përbashkët protopapa ierodhaskal dhe
ieroqiriks Teodor Anastas Kavalioti. 1
përjetshëm kujtimi i tij"31• Është, si për
një trill të fatit, pikërisht viti i Revolucionit
frëng. Tanimë, prej fundit të shek. XVIII
në fillim të shek. XIX, nacionalizmi
gjuhësor ballkanik do të shfaqte aspekte
gjithnjë më "luftarake". Mjaft të hapim një
libër tjetër, dalë po prej traditës së
Voskopojës, tanimë të rrënuar, lsagogjike
didaskalia të Danielit (1802). Në një
parathënie të gjatë në vargje autori e shpall
sheshit qëllimin e veprës së tij, i cili është
helenizimi artificial i popujve që jetonin
në "trazim fqinjësie" në mjedisin ku
punonte ai:

Shqiptarë, vllehë, bullgarë,
gjuhëtjetërfolës, gëzohuni
dhe gatiiuni të gjithë të bëheni rome]
[grekë],

ta lini gjuhën barbare, zërin dhe doket
që stërnipërve tuaj si përralla
t'u duken [...];
popuj dikur tjetërgjuhëfolës, por të
krishterë,
tani e mbrapa do tëfitoni gjuhën dhe
të folmen e romejve [grekëve],
duke përfituar shumë për punët tuaja
dhe tregtinë tuaj;
bij bullgarësh, shqiptarësh e vi/ehësh,
gëzohuni,
dhjakë, priftërinj e murgj, zgjohuni
nga gjumi i thellë i padijes,
mësoni gjuhën romajke [greke] që është
mëma e dijes;
u lodhe u mundua për këtë libër i
nderuari ikonom Danieli... etj.

Në pikun e "Krizës së Orientit", gjatë
periudhës së formimit të shteteve "moderne" në Gadishull, ndërkohë që vepra si ajo
e Kavaliotit do të llogariten të zhdukura
ose të mbuluara me heshtje, zona ShqipëriMaqedoni-Epir-Greqi
do të bëhet fushë
beteje e filologëve grekë, sllavë etj.
Hulumtuesit
që do të vijnë nga
"Perëndimi" do të çmeriten në këtë zonë
prej nacionalizmit gjuhësor agresiv që
ngrehe hedh në përdorim shkollën kundër

familjes, kishën kundër shkollës, armët
kundër kishës etj. Gjatë luftërave ballkanike,
mandej, komisione ndërkombëtare si ai i
të famshmit Carnegie Endowment 32 do
të indinjohen kur të konstatojnë se si zona
të tilla, ish-babele gjuhësh dhe etnish, do të
shtypen me hekur, do të digjen me zjarr
dhe do të lahen në gjak, duke shkruar në
këtë mënyrë kapitujt e trishtë në historinë
e tyre të luftës së "gjuhëve kundër gjuhë-

Enough examples in Balkan Peninsula evidence the awakening of the
national consciousness before the
"military spi rit" diffused by Frencli
Revolution. One of these examples is
Voskopoja (Moschopolis)
of the l Sth
century with its intellectual
movement. From the leader of this civilization, Theodorus Anastasiu Cavalliotti,
it had been treated here 011e of his
booklet, Protopeiria
(Venice 1770),
whlclt constitutes
one of the most
ty pica/ products
of Voskopoja 's
civilization.
Jt is described according the unique copy keeping in the
Library 's Academy of Sciences (Republic of Romania), giving also the
history
of the copies ·discovered
and later disappeared.

'E. Hobsbawm: Nations and nationalism since
1780, bot.shqip Tiranë 1996, f. 101.
'F.-C.-H.-L. Pouqueville: Voyage de la Grëce,
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ONCE MORE ON THE "UNICUM"
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OF CAVALLIOTTI

The party, inside of this booklet,
which is k11ow11as the Vocabulary of
Cavalliotti (Greek - walachian - Albanian) presents importance in an extraphilological aspect; with sucli vocabulary begins in Balkans the intellectual
rebirth 's history of respective peoples.
lt is a question of a coexistence of several languages, in wliich the multilanguage situation seems as normal, as
the identification of the individual 011/y
through one of this shall be appeared
arbitrary. Just later, witli the beginning
of the movements for the "national"
states i11the southeastern Europe, in one
sucli area previously Babe/ of languages
and ethnic groups shall be written the
sad chapters of the struggle of " languages against languages ".

bot. I, vëll. Il, f. 173-174;G. Alexici: Macedoromanii.
në "Convorbiri literare", an. XXXYLI.f. 592: ·-... ul,
curn negotiandi causa [voskopojarët] in varias
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"Y. Papacostea: Povestea.... f. 14.
provincias Asiae, Europae rnigrarent"; V. Papahagi:
"Po ai, po aty.
Moscopo/e, metropola comerciala si cnhurala a
17Po
ai. po aty.
Romani/or din Peninsula balcanica in secolul ai
"Po ai, po aty, f. 4.
XV/11-lea,Rosiorii-de-Yede 1939. f. 6-9; M. Ruffini:
19Th. Capidan:
U11 lexicon grec-aronian-albanez:
TeodorAnastasie Covallioti crittore moscopolitano
në "Revista istorica rornana", Bucuresti 1934. f. 20del secolo XV/11,në "Rivista d'ltalia". Roma J 941,
21.
f. 114-115; për tregjet e Francës dhe të Spanjës M.
20J. Thunmann: vep. e cit.. f. 178.
Ruffini: I romeni dell'Albania, në 'Termini", 1939,
21M. Ruffini: Cavallioti
f. 121-122.
nr. 40, f. 871.
22M. Ruffini: Cavollioti
3G. Alexici:
f. 110. f. 124.
vep. e cil„ f. 951; P.P.
23 Më gjerë A. Plasari: Fenomeni Voskopojë,
Aravandinos: Hronografio 1esEpeirou ..„ Athenai
Tiranë 2000, f. 55-63.
1856 (rishtyp. J 979), vëll. ll, f. 35.
2~v. Papacostea: Povestea... f. 10.
1
'K.H. Skenderes: 'l sioria les ah aias kai
"S.P. Huntington: Lo scontro de/le cil•i/1de i/
synghronou Moshopoleos, Athenai 1906„ f. 135.
nuovo ordine mondiale, Milano 1997 etj.
'J. Thunmann: Untersuchungen
li ber die
26M. Ruffini: Cavallioti.... f. 122. Ky shkrim ishte
Geschichte der ëstlichen europaischen Vëlker, I.
dhënë
për shtyp këtu. kur prej Dr.Max Demeter
Leipzig 1774 (rishtyp. në Uberdie Geschichte der
Peyfussi-r (Universiteti i Vjenës) u mor njoftimi për
Albaner und der Wlachen, Hamburg 1976), f. 178:
një ekz. tjetër të Protopeirisë, të zbuluar në
"Er ist ein gelehrter Mann, der gelehrteste unter
Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të
seinem Yolke, der Sprachen, Philosophie und
Ljubljanës. Ekz. që ai i ka prezantuar (Protopeiria e
Mathematik mit Nutzen studiert hat".
Kavaliotit (dhe sllavisht)- një ekzemplar i panjohur,
'Po aty: "vornehmste Prediger".
në "Sud-Est", 1998. 3/33, f.42-48) ka titull të
7G.J.
Zaviras: Nea El/as e Ellenikon Theatron,
ndryshëm nga Protopeiritë e cituara deri tani, letër
Athenai 1872 (rishtyp. Athenai 1972), f. 319-320.
të ndryshme nga ekz. i njohur. faqe të numeroruara
8K.N.
Sathas: Neoe/lenike filologia, Athenai
ndryshe. si dhe një alfabet latin që unicum-i nuk e
1868, f. 459.
përmban.
9V.
Papacostea: Povestea unei carti, Bucuresti
27J.
Thunmann: vep. e cit .. f. 178.
(1937], f. 15.
28E.
Hanger: Language Conflicts and l.anguage
10S.
Dahl: Historire du livre de l'ontiquitë d
Planing ; Hague 1966; po ai: The Scandinovion
nos jours, Paris 1933. f. 100-102, 121-125 të dhëlanguages as cultural anifacts, në "Language
na mbi prejardhjen e stileve venedikase të
problems of Developing Nations", New Yorklibërshtypjes; Y. Papacostea: Povestea .. „ f. 15 etj.
Sidney- Toronto 1968 etj.
11
U111ers11c/11111gen
..„ 57 faqe brenda _197faqeve
29
A. Borst: Der T11mba11van Babel: Geschichte
në të cilat bëhet fjalë për historinë e gjuhës së
der Mei111111ge11
iiber Ursprung und vielfalt der
shqiptarëve dhe të vllehëve.
SchprachenderYolker, v. fY,Stungai11963, f. 1913.
"F. Miclosich: Runiunische U111ersuch1111ge11. 30Kronika e Manastirit lë Shën Prodromit; edhe
lstro- und macedo-runtunische Sprach-den-konS. Adhami: Voskopaja dhe monumentet e saj, Tiranë
hler, I, Wien 1882, f. 2.
1998, f. 99.
13G.
311.M.
Meyer: Albanesische Studien, lV, Wien
Qafëzezi: Priftër të qëmoçëm punëtorë të
1897.
shqipes: Protopapa Theodhor Nastas Kavallioti"Në reklamën e tij në katalogun 593 antikuari
Voskopojari ( 1726-1789), në ·'Leka", Shkodër 1934,
J. Baer nga Frankfurti shënonte: "Ky ekzemplar
f. 274.
që Meyer-i e mbante me të drejtë si një unicum "Camegie Endownient for luternational Place.
me gjithë kërkimet tona, nuk ia kemi dalë deri më
[Division oflntercourse and Education, Publ.. no4.]
tani të zbulojmë një të dytë, ndërsa ai i ThunmannReport on the lnternational Commission to inquire
it ka mbetur i zhdukur- ndodhet tani në pronësinë
into dhe causes and conduct of the Balkan Wars,
tonë", simbas V. Papacostea: Povesrea..„ f. 16.
Washington DC 1914.
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Një "pinjoll" i
Kalendarit
kombiar
Maksim GJINAJ
Biblioteka Kombëtare

N

ë kujdes i përhershëm për
të qenë shterrues në
kërkimet për hartimin e
bibliografive bëri që, fatmirësisht,
të gjej të "fshehur" brenda
skedarëve të Bibliotekës Kombëtare
një "pinjoll" të "Kalendarit kombiar",
veprës madhore të Mithat Frashërit.
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Them "të fshehur'', sepse brenda së
njëjtës skedë mbi "Kalendarin kombiar
për vitin 1910", jashtë çdo kriteri, ishte
regjistruar edhe sigla topografike e një
botimi disa herë më të vogël, të titulluar
"Kalendartlt kombiar", të cilin vetëm
rastësia
bëri që të ridalë në dritë.
Konstatova se nga skeduesit nuk ishte
marrë parasysh fare fjala e parë e titullit,
që është shkruar me simbolet
në fund,
madje as numri i faqeve.
Fillimisht, diçka mbi "Kalendarin

e

kombiar":

•

Më 1896 u ngrit në Sofje shtypshkronja
"Mbrothësija'' dhe një vit më pas u botua

"Ditërrëfenjësi - Kalendari kombiar".

shqiptare, i cili që në fillim të punës i
shfaq dukshëm synimet dhe aftësitë e tij
për ndryshimin e fizionomisë së këtij
organi duke tentuar një tematikë të
larmishme enciklopedike me informacion
të pasur. Siç theksohet aty, "qëllimi i

shkronjësit ka qenë që të nxirret në shesh
një fletore, që t'i hyjë në punë çdo njeriu,
plakut si dhe djalit, të diturit si dhe të
paditurit, të pasurit si dhe të vobektit".
Kalendari, pothuaj tërë kohën, deri më
1916 u botua në Sofje. Vetëm për vitet
1909 dhe 1910 u botua në Selanik,
gjithnjë si organ i Shoqërisë "Dëshira".
Më 1909, madje diçka para botimit të

"Kalendarit kombiar për motin 1910",

botuesi, por kemi idenë se më tepër
Edhe ky botim është sendërtim i idesë së
përgatitësi Lumo Skëndo, njofton: "Me
përbashkët të rilindësve tanë, kudo që
qenë që ndiejmë një nevojë të madhe për
ishin, që të përdornin shtypin shqip për
të patur dhe një Kalendarth të vogël, më
ngjalljen e ndërgjegjes kombëtare. Në
·shumë për të vobektit, djemt' e vegjël dhe
disa qendra të Europës shohin dritën e
vashat të cilat s'mund të blenë një
botimit atë vit (1897) disa organe shqip.
kalendar prej 5 grosh, u menduam që ta
Në Sofje "Ditërrëfenjësi", në Bukuresht
mbushim këtë mungim, dhe sinivjet,
"Shqipë-ria", në Bruksel "Albania", në përveç "Kalendarit kombiar", të ciline
Katanxa-ro (Itali) "La nazione albanese"- kemi 14 vjet që po e nxjerrim, po shtypim
organe të një rëndësie krejt të veçantë në
dhe këtë kalendarth, për ata që pëmendim
histo-rinë e Rilindjes dhe me një shtrirje
më sipër, një librëzë prej 32 faqesh''.
gjeogra-fike me përmasa kontinentale, se
Shënimi mban datën 30 shëndre (dhjetor)
shpër-ndarje të tillë patën edhe shqiptarët e
1909 (Selanik). Ky kalendar u botua
rnër-guar. Dalja në dritë më 1897 e "Kalen-. pothuaj paralelisht me atë të vitit 1910,
darit kombiar" pati rëndësi të posaçme për me idenë që të jetë i përshtatshëm për
lëvrimin e gjuhës
shqipe
dhe për
fëmijët dhe të rinjtë me mundësi të pakta
përhapjen e diturisë dhe kulturës dhe
financiare. Është një doracak i vogël me
ndikoi dukshëm në ngritjen e ndërgjegjes
32 faqe, i përmasave 13, 8 x I S, S cm.
kombëtare. Rolin kryesor vitet e para të
Titullohet "Kalendartb kombiar për
botimit e luajtën Kosta Jani Trebicka dhe' motin 1910". Botohet në shtypshkronjën
Kristo Luarasi.
"Mbrothësia" në Selanik. Në kopertinë
Pas dy vjetësh (1899) kalendari
ka një pamje të Gjirokastrës. Në ballinë,
botohet nën drejtimin e Mithat Frashërit
krahas shtypshkronjës, ka të shënuar edhe
(Lumo Skëndo), figurë e njohure kulturës
emrin e botuesit Kristo Luarasi.
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