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.ë themelues historik shumë institucionesh ernërmëdha,
perandori Hadrian, thoshte me gojën e shkrimtares
Margueritte Yourcenar se "të ngresh një bibliotekë do me thënë
të grumbullosh rezerva në hambar për të përballuar dimrat e
mendimit, që gjithnjë priten të vijnë". Punëtorët e librit që,
këtu e 60 vjet të shkuar, themeluan ish-bibliotekën
krahinore të Kosovës, atëhere në Prizren, sot
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare në
Prishtinë, mund të mos e kenë ditur këtë
parim, por instinkti i tyre prej krijuesish të
hambareve duket të ketë funksionuar me
përsaktësi: ndoshta aspak rastësisht ata e
themeluan këtë bibliotekë në një dimër jo
vetëm"meteorologjik", por me siguriedhe
politike social, siç mund të përfytyrohet të
ketë qenë ai i 1944-ës. Është një akt që i
bën nder historisë së kulturës së Kosovës,
por dhe asaj shqiptare në përgjithësi .
Përshtypja ime është se përdoruesit e
bibliotekave, sikurse i quajmë në gjuhën
teknike "lexuesit",janë të prirur të mendojnë gjithnjë se "dirnrat e e mendimit" i kemi
kaluar, se i kemi tanimë mbrapa. Krijuesit
dhe mbarështuesite bibliotekave,përkundrazi,
me punën e tyre vijojnë të jenë ende ata që
dyshojnë duke llogaritur ngaherë dimra të rinj
mendimi,dimra të mundshëm, që dikur mund të na
presin përpara. Ky më duket të jetë kulmi fisnik i punës së tyre.
Për këtë arsye të gjithë ata që punojnë ende sot për të ngritur
biblioteka të reja, prej atyreve komunale/bashkiake tek ato
shkollore, si dhe për të mbarështuar bibliotekat tanimë historike,
e kanë të drejtën të ndihen paksa - të ndihemi paksa - "perandorë
të vegjël". Me këtë ndjesi dëshiroj të përshëndes festën historike
të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës dhe të
uroj që së bashku të marrim pjesë si në festa përvjetorësh, ashtu
dhe në ceremoni themelesh të reja, me shpresë në mote me
pranverë "meteorologjike" e jo me dimër, si në Kosovë edhe në
Shqipëri.
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(Nga fjala e-V1:Aure/ Plasarit në ceremoninë festive të 60-vjetorit të
Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës)

11

I

60 vjet të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të 8
Kosovës
Dr. Sali Bashota
Biblioteka

Kombëtare

dhe Universitare

e Kosovës,

Prishtinë

HISTORIE LIBRIT DHE E SHTYPIT
I

o
:z:
·LU
•

I

Një kodik i panjohur për Shën Nikodhimin

e Beratit

13

Dr. Aurel Plasari
Biblioteka Kombëtare

VEPRIMTARË TË ALBANOLOGJISË

I

Roberto ALMAGIA (1884-1962)

21

I

AmiBOUË(1794-1881)

21
22
23

I

NiloCATALAN0(1637-1694)

I

Carleton Stevens COON (1904-1981)

I

Jules-Alexandre-Theodore DEGRAND (1844-?)

I

Hyacinthe HECQUARD (1814-1866)

I

Suleyman KOLCHE (1884-1955)

I

Karl Heinrich Theodor REINHOLD (1834-1880)

I

Francesco ROSSI DAMONTALTA(1814-1888)

I

Giuseppe SCHIRO (Junior)(1905-1984)
Matteo SCIAMBRA(1914-1967)
Franz SEINER (1874-1929)
Ludwig (Laj6s)von THALLoczy

(1854-1916)

24
24
25
25
26

27
28
28
29

BOTIME

I "Bibliografi e letërsisë artistike të përkthyer në shqip

33

1944-2000" - një vepër me vlerë e bibliografisë dhe e
kulturës shqiptare
Ramazan VOZGA
Biblioteka Kombëtare
1 Një botim me vlerë për ruajtjen dhe konservimin e

40

koleksionit të bibliotekave
Alida KALENJA
Biblioteka Kombëtare

BIBLIOTEKONOMI
1 Interneti i hapur, Interneti komercial, periodiku elektronik
dhe referen<;:atdigjitale
Grant HARRIS
Biblioteka e Kongresit, Uashington (SHBA)
1

Sistemi informatik në Bibliotekën Kombëtare

50

lng. Gjergj SHT JEFNI
Biblioteka Kombëtare
I Përjetësimi në bibliografitë kombëtare i mjedisit të ri

56

virtual të informacionit
Marcelle BEAUDIQUEZ
Biblioteka Kombëtare e Francës, Paris
•

Katalogimi ,në botim i librave
Marjeta DACI
Biblioteka Kombëtare

65

•

Probleme të depozitimit të kopjes së detyruar të

69

botimeve në Bibliotekën Kombëtare
Dhimitër MYZEQARI
Biblioteka Kombëtare

•

<::(

o

Fabio CIOTTI
Universiteti La Sapienza, Itali

•

Pesëdhjetë vjet përkthim: lndex Translationum mbush

80

një gjysmë shekulli
Vaiju NARAVANE
UNESCO, Paris

•

Bibliotekat publike dhe informacioni për bashkësinë

87

Tefta Buzo

z
:LU

73

E-book: revolucioni i të lexuarit

Biblioteka Kombëtare

BIBLIOTEKA TË REJA- KULTURA TË REJA

•

Një vështrim mbi bibliotekën e Institutit CO-Plan

95

Filoreta PIRUSHI
Bilioteka

e Institutit

Ca-Plan

PROJEKTE TË REJA

I••
11

INTERREGlll

! ·-~ ·~

-

100

DOKUMENTE

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Deklarata e Parimeve dhe e Planit për Veprim « Ndërtimi i
shoqërisë së informacionit: një sfidë globale në Mijëvjeçarin e Ri »
Deklarata e Gjenevës për të ardhmen e Organizatës Botërore të
Pronësisë Intelektuale (WIPO)

105

NGJARJE
Çmimi "Best Practise" për Dr. Aure! Plasarin
Në Bibliotekën Kombëtare përurohet Këndi Amerikan
Promovimi i ribotimit të Fjalorit latinisht-shqip të Henrik Lacajt
dhe Filip Fishtës
Dhurohen koleksione shtypi
70-vjetori i bibliotekës publike "Qemal Baholli" të Elbasanit

123
124
126

VEPRIMTARI NDËRKOMBËTARE
Vizitë pune në Bibliotekën e Kongresit në Uashington
Seminari ndërkombëtar "Bibliotekat në epokën e Informacionit dhe
Teknologjive të Reja"
E ardhmja e integrimit europian kalon përmes bibliotekave
Konferenca ndërkombëtare "Bibliotekat, globalizimi dhe
bashkëpunimi"

131
132

LEXIME TË REKOMANDUARA
Recensione

•

Hyrje të reja

•

Website

•

TERMINOLOGJI
Në ndihmë të temninologjisë së shpjeguar të bibliotekonomisë

118

127
128

134
135

137
145
160

162

Farfuri Xhaja
Biblioteka Kombëtare

11

60 vjet të Bibliotekës
Kombëtare dhe
Universitare të
Kosovës

Dr. Sa/i BASHOTA.

Biblioteka Kombëtare
dhe Universitare e Kosovës,
Prishtinë

N

ë kujtesën e Kosovës,
krahas të dhënave të
tjera, që lidhen me lashtësinë,
gjuhën, kulturën, identitetin etj.,
dëshmohet edhe për ekzistencën e
institucionit të parë bibliotekar, i cili
është themeluar në vitin 1944 në
Prizren.
* Drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës
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Është pra, Biblioteka Kombëtare dhe
Universitare
e Kosovës në Prishtinë,
institucion i cili kaloi nëpër disa faza të
zhvillimit dhe të ndërprerjes, që tanimë
kremton 60 - vjetorin e themelimit.
Gjatë kësaj periudhe, faktet dëshmojnë
për ndërprerjen e punës së institucionit,
për ndryshimin e emrit, ndërsa në vitet
nëntëdhjetë të shekullit XX, Biblioteka
Kombëtare dhe Universitare e Kosovës,
përjetoi fazën më të rëndë të okupimit nga
pushteti serb, madje edhe me asgjësimin
e fondeve bibliotekare. Nga kujtesa e së
kaluarës kosovare, pos anatemimit dhe
okupimit, ky institucion ka krijuar një
traditë në zhvillimin dhe përparimin e
shkencës, edukimit, qytetërimit tonë, duke
u bërë vend i shkrimeve dhe i librave,
tempull i dijes dhe i kulturës. Po kështu,

është pikë referimi në dhënien e
rekomandimeve, udhëzimeve profesionale
dhe standardeve të tjera që kanë të bëjnë
me botën e librit dhe me veprimtarinë
bibliotekare.
Pra, përbrenda periudhës gjashtëdhjetëvjeçare Biblioteka Kombëtare dhe
Universitare e Kosovës është ballafaquar
me sfida të moçme dhe të reja në shumë
drejtime. Gjithsesi, ka frymuar me
veçantinë e saj autentike, duke prezantuar
modelin kulturor të bibliotekarisë në
Kosovë, mbështetur në përvojat dhe
arritjet bashkëkohore të bibliotekarisë në
Amerikë dhe Europë, madje, vitet e fundit,
duke u inkuadruar edhe në informacionet
më të fuqishme të komunikimit dhe të
teknologjisë
bashkëkohore,
duke
projektuar një vizion të ri për misionin dhe
rolin e bibliotekës në shekullin XXI, duke
hapur kështu një kapitull të ri në
bibliotekarinë e Kosovës.

Institucionet e Kosovës, veçanërisht
Ministriae Arsimit, Shkencësdhe TeknoIogjisë dhe Zyra e SHBA-së në Prishtinë,
në vitet 2002 dhe 2003, kanë krijuar një
realitet të ri në procesin e zhvillimit dhe të
funksionalizimit të shumë projekteve
madhore që kanë të bëjnë me të tashmen
dhe të ardhmen e këtij institucioni. Kështu
është arritur që të prezantohen idetë dhe
konceptet më të përparuara, që kanë të

bëjnë me strategjinë, prioritetet dhe
objektivat e bibliotekarisë në Kosovë.
Është vendi dhe rendi që të përmendim
disa nga rezultatet kryesore të BKUK, të
arritura në periudhën 2002/2003.
•

••

•
•

•

Organizimi i veprimtarisë kulturore
Java e Bibliotekës në Kosovë, e cila
koincidon me Javën e Bibliotekës
në SHBA, organizuar së bashku me
Zyrën e SHBA në Prishtinë;
Hapja e Qendrës Amerikane;
Nënshkrimi i Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet BKUK dhe
Kompanisë Ex Libris-Aleph 500 dhe
implementimi i sistemit të automatizuar bibliotekar;
Revizioni i koleksioneve bibliotekare;
Antarësimi i BKUK në Lidhjen e
Bibliotekave Hulumtuese të Europës
(LJBER);
Themelimi i Qendrës informative për
Qeverisje Parlamentare bashkë me
UNDP (Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara) dhe Kuvendin
e Kosovës;
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•

Themelimi

•
•

tekave Elektronike
të Kosovës;
Themelimi i Arkivit Medial;
Riaktivizimi
i laboratorit
për

i Konsorciumit

të Biblio-

restaurimin dhe konservimin
e
materialit bibliotekar;
• Pasurimi i fondeve (blerja, dhuratat, ekzemplari i detyrueshëm
etj.);
• Themelimi i Dhomës së shkrimtarëve dhe personaliteteve të kulturës;
• Themelimi i Fondacionit Miqtë e
BKUK-së;
• Qasja në publikimet elektronike,
publikimet e BKUK, reforma dhe
struktura e re organizative e shërbimeve të BKUK etj.;
• Përmirësimi i infrastrukturës dhe i
kushteve të punës për punonjësit
dhe për shfrytëzuesit
e fondeve
bibliotekare.
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Duke e forcuar rolin dhe misionin e
zhvillimit të bibliotekarisë në relacione
ndërkombëtare,
BKUK ka arritur
bashkëpunim të frytshëm me shumë
biblioteka kombëtare europiane e më
gjerë: Shqipëri, Poloni, Gjermani, Rumani,
Turqi, Itali etj. Gjithsesi, projektet e
përbashkëta, në inicimin dhe në zgjerimin
e aktiviteteve, në radhë të. parë, me
Bibliotekën e Kongresit Amerikan dhe
me Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë,
si dhe me bibliotekat europiane, do të
ndihmonin në krijimin e një strategjie
afatgjatë për përparimin e bibliotekarisë,
si dhe nevojën për shkëmbime kulturore
me interes të përbashkët.
Prandaj,
bashkëpunimi me bibliotekat kombëtare të
vendeve të tjera, është një nga prioritetet
kryesore për zhvillimin e këtij institucioni.
BKUK është gjithashtu, qendër e
ruajtjes së trashëgimisë
kulturore,
institucion i promovimit të kulturës

kosovare, por edhe asaj botërore, si dhe
qendër e zhvillimit të koleksioneve
të
veçanta që lidhen me historinë, kulturën,
identitetin e Kosovës, duke i favorizuar
librat e rrallë dhe dorëshkrimet me vlerë.
Në librin Plani Strategjik për Bibliotekën Kombëtare
dhe për Bibliotekën
Universitare, botuar nga BKUK dhe Zyra
e SHBA në Prishtinë, projekt i cili pritet të
realizohet, ish drejtori i përkohshëm i
BKUK-së Dr. Kenneth J. Oberembt,
ndër të tjera, thotë: "Biblioteka Kombëtare
shikon nga e kaluara, ndërsa Biblioteka

Universitare nga e ardhmja".
Në shenjë të kremtimit të 60-vjetorit të
BKUK, lirisht të thuhet se e kaluara dhe
e ardhmja, mbështetje kryesore le të kenë
kriterin e vlerave dhe të rezultateve.
Kështu, rritet misioni i Bibliotekës
Kombëtare
bashkë me pasurimin
e
fondeve, zhvillimin
e koleksioneve,
përsosmërinë e shërbimeve, teknologjinë
moderne të komunikimit, bashkëpunimin
ndërbibliotekar, qasjen e lirë në informata
etj.
Dhe kështu rritet Tempulli i Dijes.
Kujtesa dhe Vizioni i Kosovës.

60 YEARS OF THE NATIONAL ANO UNIVERSITARY
LIBRARY OF KOSOVA
The National and Universitary Library oj Kosova was established in Novemberof 1944 in Prizren. This library institution,whichpassed throughchallengingperiods in its development history, closed re/ated to thefate and history oj Kosova, moved to Prishtina in 1946. Todayit is the central and main
llbrary as wel/ as the centerfor library information,which collects,processes
and preserves materials oj documentary, cultural and scientific values.
Being the primary institutionfor preserving Kosovas memory-heritage,the
National and Universitary Library of Kosova is the center for legal deposit
and maintenance of the union catalog and database. It is a/so the centerfor
~tudies in the field of librarianship and bibliography.
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Një kodik i panjohur për Shën Nikodhimin e
Beratit
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Një kodik i panjohur
për Shën
Nikodhimin e
Beratit
Dr. Aure/ PLASARI
Biblioteka Kombëtare

I

shpëtuar regjistrimit
dhe pasqyrimit në
bibliografitë Albanica I
(Tiranë 1998) dhe Kodikët e Shqipërisë (Tiranë
2003), një kodik i dorëshkruar
i fillimit të shek. XVlll, ende i pastudiuar,
shfaqet prej fondit dorëshkrimor të Bibliotekës
Kombëtare, Tiranë, në nr. vendi Drh 1/ 1E.
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Titullohet: Akolouthia tou ajiou
osiomarturos Nikodhëmou tou neou
(Në shqip: Shërbesë e të shenjtit martir
oshënar Nikodhimit të ri). Ka 60 fletë,
prej të cilave 53 të shkruara në recto e
verso dhe 7 të pashkruara, me përmasa
23.5 x 17 cm. Shoqërohet me një
pasaportë të shkurtër, por cilësisht
profesionale, të datës 19.12.1987, prej
theologut Dhimitër Beduli. Deri më sot për
Shën Nikodhim "Vithkuqarin" njihej në
Shqipëri botimi me titull Akolouthia tou
ajiou osiomarturos Nikodhëmou tou
Marturësantos en te Polei Belëgradon,
kata to J 709 Etos, Ioulio JO,poiëtheisa
para tou en ieromonahois Grëgoriou
Mos 'hopolitou (Shërbesë e të shenjtit
martir oshënar Nikodhim të martirizuar
në qytetin e Beligradit [Beratit} më 1O
korrik 1709, hartuar prej ieromonahut
Grigor Voskopojari),
shtypur në
shtypshkronjën e qytetit të Yoskopojësmë
1742; ndërsa prej Malit të Shenjtë vinte
jetëshkrimi i tij me titull: 'O Thaumatos
bios kai to neou osiomarturos Nikodhëmou (Jeta e mrekullishme e martirit të
ri oshënar Nikodhim), bot. "Orthodoksos Kypseli". Kodiku i shfaqur tani nga
fondi dorëshkrimor
i Bibliotekës
Kombëtare përfaqëson një nga ato tekste
që quhen martirologj, i cili sjell elemente
të reja dhe origjinale për plotësimin e
figurës së Nikodhim "Vithkuqarit" që
martirizoinë Berat dhe nderohet si shenjtor
në Shqipërinë e Jugut dhe përtej saj.
Simbas Shërbesës dhe Jetës, Shën
Nikodhimi quhej Nikollë Dede ose Dalia.
Ai punonte rrobaqepës në Berat, ku kishte
ardhur nga Vithkuqi. "Martiri i ri oshënar

Nikodhimi me ardhje prej Vithkuqit", e ka
shënuar edhe Anthim Aleksudhi, ishmitropolit i Beratit, në Shkurtoren e tij
(Kerkura 1868, 119).Ndonjë burim tjetër,
si Gjeorgjiu-Athanas Ikonomos, e bën atë
"kriprokristian" nga Shpati (Spathia) i
Elbasanit (Shenjtorët e Epirit, 56). Por,
në këtë rastin e dytë mund të ketë ndodhur
një kontaminim i legjendës së Shën
Nikodhimit nga Vithkuqi me atë të
neomartirit Nikodhim nga Elbasani duke
qenë se ngjarjet që përmenden për
rikthimin e tyre në Krishterim janë thuajse
të njëjta (Nikollaidhos: Kriptokristianët,
65).
Nikolla qe martuar katër herësh dhe
gruan e katërt e kishte marrë muslimane,
ndaj dhe ai vetë u pat kthyer në Islam së
toku me familjen. Në Neomartirët e
krishterë
ortodoksë
të periudhës
osmane (1437-1860) (New York 2000),
Vaporisi e thjeshton çështjen duke shënuar
se "arësye për apostazinë e tij qe
pamundësia për t'u martuar në kishë për
të katërtën herë" (shën. 162-265). Për
Beratin dhe trevën përreth ishte një
periudhë kur kthimi në Islam përparonte
me të shpejtë. Në mbarë Shqipërinë e
Jugut dhe Epirin, mes një anarkie thuajse
të egër, zotëronte terrori strukturor kundër
besimit të krishterë dhe institucioneve të
tij. U shtohej këtyreve edhe padija që kishte
nisur të rritej mes popullsisë: "Aq e madhe
ishte padija, sa që banorët e mësonin
afrimin e Pashkëve të Mëdha nga vezët
e kuqe që shiteshin në tregun e Beratit",
ka shënuar për këtë periudhë në
Kronografinë e tij Aravantinoj. Po ky
kronograf delvinjot ka dhënë edhe raste
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Fletë nga pjesa e Sherbesës-himnografisë

kur, si në trevën në fjalë edhe gjetiu,
ndodhte që banorët enjë fshati të tërë ose
të një krahine kërkonin me lutje që të
bëheshin muslimanë, "si rasti i fshatrave
të Beligradit
[Beratit]
në kohën e
Nikodhimit".
Për t'i shpëtuar kthimit të padëshiruar në
Islam djali i madh i Nikollës iku prej shtëpie
dhe u strehua në Malin e Shenjtë
(Ajonoros). Kur Nikolla e mori vesh
vendstrehiminetij, u nis edhe ai përnëAthos
me qëllim që t'ia kthente mendjen të birit.
Porse nga çfarë pa, dhe sidomos çfarë
përjetoi në atë vend të shenjtë, ndodhi e
kundërta: ktheu mendje ai vetë edhe u
pendua për aktin që kishte kryer duke
lëshuar besimin e gjysh-stërgjyshërve dhe
duke marrë një tjetër. Në skitin e Shën Anës
në Malin e Shenjtë ai u bë murg oshënar

duke marrë emrin Nikodhim dhe duke
bërë pendesën: kaloi tre vjet me kreshme,
lutje dhe agripni. Mirëpo parimet e besimit
e donin që fajin e bërë botërisht duke
braktisur fenë e Krishtit ta pranoje po
botërisht. Kështu vendosi të kthente në
Berat, i ndërgjegjshëm se, në atë kohë,
lëshimi i Islamit dhe ripërqafimi
i
Krishterimit
faqe botës kishte për
rrjedhojë dënimin më të rëndë: vdekjen.
la kishin përforcuar këtë paraprakisht
Shën Mëria, e cila i qe shfaqur një nate
duke i ofruar një kupë ("hape gojën dhe
prano këtë kupë martirizimin 'emrin eAtit,
Birit dhe Shpirtit të Shenjtë"), si dhe vetë
Krishti, i cili i pati dëftuar përsaktësisht të
gjitha mundimet që do të pësonte, si dhe
vendin ku do të martirizonte. "Zoti mandej
u ngjit në qiell, ndërsa Nikodhimi vijoi
rrugën e tij", tregon Shërbesa.

11

~

"'ww

:c
c
•...
ii2
m
:i
w

ii2

o
•...

!a:c

I kallëzuar prej fanatikëve të Beratit,
që e kishin marrë vesh rikthimin e tij në
Krishterim, në Berat u shpu drejt e para
kadiut. Para tij Nikodhimi pohoi Krishtin.
Si nuk ia doli ta bindte të hiqte dorë nga
një akt i tillë, kadiu dha urdhër ta flaknin
nga dritarja e pallatit të tij teposhtë kalasë.
Simbas legjendës, Nikodhimi nuk pësoi
gjë: ra më këmbë dhe u ngjit së rishti në
kala për t'iu paraqitur kadiut. I befasuar
nga kjo "mrekulli", kadiu u mat ta lironte,
por dha urdhër ta ekzekutonin duke iu
druar reagimit të masës fanatike dhe,
sidomos, rrezikut që përbënte një shembull
i tillë për popullsinë përreth. Nikodhimi u
shpu në vendin e ekzekutimit të cilin,
simbas legjendës, ai e njihte: ishte vendi
që ia kishte paradëftuar Krishti në njërin
nga vegimet. Aty u krye ekzekutimi me
prerje të kryes: më I O të korrikut 1709,
si mbas Shërbesës së Grigor Voskopojarit,

ose më 11 të korrikut 1722, simbas Jetës
së mrekullishme. "Kur trupi i tij ra
përdhe,- tregon Shërbesa, - engjëj zbritën
nga lart dhe ia çuan shpirtin në qiell". Të
krishterët e Beratit paguan shumë për të
blerë trupin e tij, i cili u varros në kishën e
Shën Mërisë në Mangalem.
Ekzekutimi i "mbrojtësve me çdo
kusht" të Krishterimit prej autoriteteve
turke-muslimane kryhej në publik për të
shërbyer si shembull për ata që, si qenë
kthyer një herë në fenë e Muhametit,
përqafonin së rishti besimin e të parëve.
Të tilla duket të kenë qenë rreth
dymbëdhjetë ekzekutimet e një vargu
"dëshmorësh të rinj" në Epirin e Veriut/
Arbërinë e Jugut: duke filluar prej Shën
Joanit të Janinës, që martirizoi në Stamboll

më 1526, deri te Shën Gjergji i Janinës, i
cili martirizoi më 1838; ndër ta edhe dy
më të njohurit dëshmorë të rinj që
martirizuan në Berat: Shën Nikodhimi ynë
më I709 dhe Shën Gjenadi më 1722. Në
mënyrë të përimtuar ata i ka përshkruar,
për shembull, Gjergjiu-Athanas Ikonomosi
në monografinë Shenjtorët e Epirit
(Janinë 1935). Nga ana tjetër, përkujdesja
dhe përnderimi i lipsanave (relikteve) të
tyre, si dhe ruajtja e kujtesës së tyre brez
mbas brezi janë tregues të efektit të
përkundërt që duket të kenë bërë në
popullsinë e krishterë ekzekutime të atilla
publike:jeta e tyre më e rëndësishme bëhej
pikërisht ajo mbas vdekjes. "Martirët dhe
kultet e tyre u japin identitet popujve dhe
vendeve të botës ortodokse dhe bizantine", ka vënë re studiuesi i kulteve të
shenjtorëve martirë në Epir dhe Arbëri
Anthony Bryer (Kultet, 53).
Edhe përnderimi i Nikodhimit të Beratit
si shenjtor duket të ketë filluar qysh herët.
Figura e tij u përhap në mbarë rajonin
ortodos Shqipërie Jugut/ Maqedoni/ Epir,
por edhe më tej. Në Voskopojëajo ndodhej
e pikturuar në një afresk, tanimë të prishur,
të aneksit të kishës së Fjetjes së Shën
Mërisë. Nga ana tjetër, piktori në zë
voskopjar Theodhor Grundo (Gruntovic)
e pikturoi atë edhejashtë Ballkanit, sikurse
e ka regjistruar akademiku maqedon
Cvetan Grozdanov, studiues i artit bizantin
(Portrete, Skoplje 1983). Në Vithkuq
portreti i Shën Nikodhimit shfaqet në
kishën e Shën Kozmajt dhe Dhamianojt,
të manastirit të Apostujve, përbri Shën
Naumit. Ai del edhe në ikonografinë e
Ohrit, në një afresk të kishës së manastirit

të Shën Naumit. Portreti i është përfshirë
në Stematografinë e tjetrit voskopojar të

famshëm, Hristofor Zhefarit (Zefarovic)
po përbri Shën Naumit, sikurse është
gjendur i pikturuar në afreske e ikona të
Malit të Shenjtë, në Sofje të Bullgarisë,
në disa kisha ortodokse jounite të
Hungarisë etj.
Posaçërisht në trevën e Beratit kulti i
tij ka qenë dhe ka mbetur i gjallë. Në
kishën e Shën Mërisë në Mangalem
përgjatë tre shekujsh venin besimtarë që
u faleshin lipsanave (relikteve) të tij, të
cilat mbaheshin mrekullibërse, deri në
kohën e pushtimit italian kur, me shkasin
e sistemimittë rrugës, kisha e Shën Mërisë
u pat prishur. Fati i lipsanave (relikteve)
të tij nuk u mor vesh. Beduli ka treguar

që, kur ndodhej në Berat më 1992 me
rastin e zgjedhjeve kishtare, një besimtar
plake informoise kishteruajturnë shtëpinë
e vet kryet e Shën Nikodhimit.
Dorëshkrimi i sapogjetur, sikurse e ka
pasë vënë re autori i pasaportës, nuk ka
të bëjë me tekstin e e Grigor Voskopojarit.
"Duket se është një nga dorëshkrimet që
kanë qenë në qarkullim nëpër kishat para
botimit në shtypshkronjën e Voskopojës
të librit të njohur të Shërbesës së Shën
Nikodhirnit", ka shënuar Beduli. Po të
mbahet ekzekutimi i Nikodhimit më I709
dhe botimi iShërbesës prej Grigor Voskopojaritmë 1742,datimiidorëshkrimitmund
të vendoset mes viteve 1709-1742;ndërsa
nëse pranohet për vit të ekzekutimit ai i
Jetës së mrekullishme,
ky datim
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ngushtohet
mes 1722-1742.
Jam i
mendimit se viti i saktë i ekzekutimit të
Nikodhimit në Berat duhet të jetë 1709a, që ka dhënë Grigor Voskopojari, jo
vetëm ngase ai e njihte trevën e ndodhisë
dhe rrethanat e saj shumë më mirë se, të
themi, autori i Jetës, por edhe sepse 1722shi mund të jetë kontaminimi i vitit të
ekzekutimit të Nikodhimit me vitin kur po
në Berat martirizonte Gjenadi i përmendur
sipër: 1722. Për t'u vënë re që në Shkurtoren e tij edhe ish-mitropoliti i Beratit
Anthim Aleksudhi ka dhënë si vit të
martirizimit të Nikodhimit në Berat po
1722-shin ( 112).
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Duke gjykuar nga fillimi i kanonit, i
dorëshkrimit të sapogjetur, me fjalët
"Nikolla i thur këngë Nikodhirnit", mund
të nxirret që autori i tij tëjetë një "Nikollë".
Ndërsa duke llogaritur
që në këtë
shërbesë Berati (Beligradi) dhe beratasit
përmenden
më shpesh se në atë të
Grigorit, mund të pranohet përfundimi i
Bedulit që "Nikolla" në fjalë të jetë nga
Berati. Një autor të tillë ndër agjiografët
e Beratit nuk e kanë vënë re studiuesit e
dorëshkrimeve beratase: nga Batiffoli te
Qafëzezi dhe, së fundi, Popa. Një numër
autorësh që janë marrë, kalimthi, me
Shërbesën e Grigor Voskopojarit për
Shën Nikodhimin kanë përsëritur, pa e
verifikuar
në tekst, një kalesë që
tingëlluakësh pakashumë kështu: "Gëzohu,
o shqiptar i Shqipërisë sonë të dashur,
gëzohu se Shqipëria është krenare për
ty!" Një kalesë të tillë, e cila në vetvete
tingëllon e pagjasshme për një tekst
himnografie kishtare, nuk kam mundur ta
gjej në tekstin e Shërbesës në fjalë nga
ekzern alar i i saj që ruhet në fondin

LJll

"Antikuar" të Bibliotekës Kombëtare,
Tiranë, me nr. vendi An I/ 20A. Në
dorëshkrimin e sapogjetur tani, përkundrazi, ndeshen rëndom shprehje si: "„. nga
Albanoni lulëzove" (fl. 4 verso), ".„ ti
krenaria e Ilirikut" (fl. 9 verso), "„. ti
mbrojtës i Beratit" (po aty) etj.
Dorëshkrimi paraqitet dy pjesësh, që
ndryshojnë nga mënyra e të shkruarit, por
jo nga shkrimi: përmban Shërbesën e plotë
rituale për Shën Nikodhimin në fletët 1-25
recto dhe33 verso- 52 verso, ndërsa
Jetëshkrimin e tij në fletët 25 verso- 33
verso. Himnografia e shërbesës lavdëron
qëndresën e Nikodhimit dhe martirizimin e
tij, ndërsa dënon aktin barbar të ekzekutimit;
jetëshkrimi jep të dhëna që diçka ndryshojnë
si prej Shërbesës së Grigor Voskopojarit,
ashtu edhe prej Jetës së mrekullishme.
Shkrimi është dy ngjyrësh: teksti me të zezë,
ndërsa dhoksat dhe kryeshkronjat me
ngjyrë të kuqe; këto të fundit të lajluara,
ndonjëherë të stolisura edhe me material
të paidentifikuar.
Për duarsh me këtë martirologj të
pashfrytëzuar,
studiuesit do të kenë
mundësi të thellojnë hulumtimet në disa
drejtime: për të saktësuar marrëdhëniet e
tij qoftë me Shërbesën e botuar të Grigor
Voskopojarit, të vitit 1742, qoftë meJetën
e mrekullishme apo jetëshkrime të tjera
të shenjtorit martir të Beratit; për të
ngulitur sa më përpikërish!
kohën e
shkrimit të kodikut të sapozbuluar; për të
saktësuar prejardhjen e këtij dorëshkrimi:
nga kisha e Shën Mërisë e Beratit, ku
Qafëzezi pati zbuluar të shumtat e
kodikëve si ky? Apo nga ndonjë bibliotekë
tjetër kishtare? Po ashtu: për të indentifi-

kuar figurën e autorit të kësaj Shërbese,
"Nikollës nga Berati", himnolog dhe
agjiograf njëherësh; por edhe për të shtuar
një dëshmi me vlerë mbi gjendjen e
Krishterimit ortodoks në kohën në fjalë

t:

dhe në trevat në fjalë etj.
Puna për tejshkrimin, përkthimin dhe
botimin e tij shkencor tanimë mund të
quhet e filluar.
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• Roberto ALMAGIA (1884 -1962)
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• Arni BOUE (1794 -1881)
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• Nilo CATALANO (1637 -1694)
• Carleton Stevens COON (1904 ;'1981)

23

• Jules-Alexandre-TheodoreDEGRAND (1844-?)

24

• Hyacinthe HECQUARD(1814·1866)

24

•

25

Suleyman KULCHE (1884 -1955)

• Karl Heinrich Theodor REINHOLD(1834·1880)
• Francesco ROSSI DA MONTALTA(1814·1888)
• Giuseppe SCHIRO (Junior) (1905·1984)
• Matteo SCIAMBRA (1914·1967)
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25

26
27
28

• Franz SEINER (1874 -1929)

28

• Ludwig (Lajos) von THALLOCZV (1854·1916)

29

historike e aktuale: Le piu antiche
rappresentazioni
cartographice del/a
regione a/banese,
(Roma
1914 );
Intorno ai carattere ed a/la distribuzione del centri abitati nell 'A lbania
centrale (Roma 1914). 15 vjet më pas
botoi Le nuove car te dell 'A lbania
(Roma 1929) dhe L 'Albania (Roma
1930).

Roberto ALMAGIA
(1884 - 1962)
Gjeografi e hartografi italian Roberto
Alrnagia lindi në Firence më 1884. Gjatë
viteve 1915-1959 ishte profesor në
Universitetin e Romës. Themeloi e drejtoi
kolanën "Le Regioni d'Italia" të shtëpisë
së njohur botuese "Utet". Mes viteve
1925-1937 drejtoi seksionin gjeografik të
Enciklopedisë Italiane. Është autor i
shumë studimeve, i një atlasi gjeografik
dhe i disa hartave të njohura murale. Në
bibliografinë e tij të pasur të studimeve
gjeografike veçohen: Studi storici di
cartografia napoletana, 2 vol. (1913);
La cartografia dell'ftalia ne/ Cinquecento (1915); Monumenta
Italiae
cartographica ( 1928); Monumenta
Cartographica Vaticana, 4 vol. ( 19441955).
Edhe Shqipëria u bë objekt i vëmendjes
dhe interesave shkencore të Almagia-s.
Më 1913 mori pjesë në një ekspeditë
gjeografike në Shqipëri, e cila i dha të
dhëna të konsiderueshme. Ndër veprat e
tij me tematikë albanologjike ruajnë vlera

Arni BOUE
(1794 - 1881)
Mjeku francez Arni Boue lindi në Hamburg më 16 mars 1794. Familja e tij
emigroi në Vjenë ku ai kaloi pothuaj tërë
jetën. Në universitetet e Edinburgut,
Parisit, Berlinit dhe Vjenës studioi
mjekësinë, por pasioni i tij i vërtetë ishin
etnologjia dhe gjeologjia, për të cilat la
disa vepra. Ishte anëtar i disa institucioneve shkencore të Francës, Zvicrës,
Çekisë etj. Filloi me Essai geologique sur
l 'Ecosse ( 1820) dhe Memoires geologiques et paleontologiques (1830).
Interesat shkencore e çuan në Turqinë
europiane, të cilën e përshkoi tri herë,
përfshirë dhe Shqipërinë. Rezultatet
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kërkimore i parashtroi në mbi pesë vepra,
por me interes të veçantë, edhe për
shkencat albanologjike mbeten dy: E para,

La Turquie d 'Europe, ou observations
sur la geographie, la geologie, l'histoire
naturel/e, la statistique, l 'archeologie,
le moeurs, les coutumes, l 'agriculture,
I 'industrie, le commerce, I 'histoire et
l'etat politique de cet empire [Turqiaeuropiane ose vrojtime mbi gjeografinë,
gjeologjinë, historinë natyrore, statistikën, arkeologjinë, doket e zakonet,
bujqësinë, industrinë, tregtinë, historinë
dhe gjendjen politike të kësaj perandorie] (1840), e përbërë prej katër

Nilo CATALANO

(1637 - 1694)
Studiuesi italian lindi më 1637 në
rrethinat e Mesinës. Që në moshën 22
vjeçare nisi jetën murgare në manastirin
e njohur të Grottaferratës pranë Romës,
ku punuan e studiuan mjaft arbëreshë të
njohur. Atje mësoi edhe greqishten e re
dhe të vjetrën, mesa duket edhe shqipen.
Në Mezzoiuso (Munxifsi), fshat arbëresh,
praktikoi shqipen mes viteve '60 të shek.
XVII. Mbas një çerek shekulli rikthehet
në atë komunitet arbëresh.

vëllimesh me rreth 2200 faqe, siç vërehet
nga vetë titulli i saj, ka një shtrirje tematike
të gjerë. Studiuesit kanë vlerësuar në këto
vepra pasionin dhe kompetencën shkencore
të një franko-gjermani.
Në vëllimin e parë të veprës Recueil

d'itineraires dans la Turquie d'Europe,
details geographiques, topographiques
et statistiques sur cet empire [Përmbledhje itinerarësh në Turqinë europiane, detaje gjeografike, topogra-fike
dhe statistike për këtë perandori] autori
sjell të dhëna e përfundime me mjaft interes
për gjeografinë dhe topografinë e Shqipërisë
në kuadrin e Perandorisë osmane. Kjo
vepër, ndonëse u shkrua më 1840, u botua
vetëm më 1854. Po më 1840 pa dritën e
botimit një vepër tjetër me interes për
gjeologjinë e Shqipërisë, me mjaft të dhëna
për rezervat natyrore të Fushë-Krujës,
Selenicës, Vlorës, Dibrës etj. Vepra
titullohet Esquisse geologique de la

Turquie d 'Europe [Përshkrim gjeologjik i Turqisë europiane].

11

Me librat e botuara deri në atë kohë
mësoi shqipen e shkruar të dialektit verior.
Kjo i krijoi mundësinë të dallojë qartë
afrinë midis dy dialekteve. Siç thekson
Nilo Borgia, "gjithë jeta shkencore e
murgare e përgatiti Catalanon për misionin
bazilian të Himarës". Nga papa mori titullin
e lartë të peshkopit të Durrësit (1693). Po
atë vit filloi misionin në Himarë, madje
predikoi edhe në zonat në brendësi të
vendit, deri në Kuçe Zhulat, ku zgjerohej
ajo krahinë. Në krye të misionit çeli shkolla
në të cilat mësohej shqip Doktrina e

krishterë, fillimisht në Dhërmi, ku vinin
nxënës edhe nga thellësia e Labërisë,
madje edhe nga Vithkuqi i Korçës.
Mësoheshin edhe lëndë reale si aritmetika
etj. V<liqmë 3 qershor 1694 dhe u varros
në Dhërmi.
Nga Catalano në letrat shqipe mbeti një
fjalor dorëshkrim shqip-italishte italishtshqip, Vocabolarioa/banese - italiano
ed italiano - a/banese, shkruar me alfabetin e Veriut, sipas traditës së atëhershme
të botimeve shqipe. Fatkeqësisht të dy
veprat nuk njihen drejtpërdrejt
nga
studiuesit e sotëm; dorëshkrimet mbas një
rruge të gjatë, i pati në bibliotekën e tij
edhe Zef Skiroi, ndërsa sot ndodhen në
Bibliotekën Mbretërore të Kopenhagenit
(Danimarkë). U pasuan nga një Sprovë

gramatike të shqipes me pjesë nga
Bogdani, poezi arbëreshe etj., me
rëndësi
për gjurmët
e para të
gramatologjisë
dhe leksikografisë
shqiptare. Citohet dhe përshkruhet ende
sipas të dhënave të tërthorta. Gramatika i
shërbeu për shkollën shqipe të Himarës.

Carleton Stevens COON*
(1904 - 1981)

C.S.Coon lindi në Wakefield, Mass. më
23 qershor 1904. Rreth 15 vjet ( 19341948) ishte profesor në Universitetin e
Harvardit dhe po aq në atë të Pensilvanisë
( 1948-1963). Gjatë periudhës së dytë ishte
edhe kurator i etnologjisë i Muzeut
Universitar të Filadefias. Realizoi kërkime
antropo-kulturore
në Afrikën Veriore,
Lindjen e Mesme, Amerikën Jugore dhe
Indi. Ndër veprat e tij të njohura shquhen
Tribes of Rif ( 1931), Reader in General
Anthropology (1948), The Story of Man
( 1954), The Seven Caves ( 1957), Origin
of Races 1962).
Veprimtaria shkencore e solli edhe në
Shqipëri ku gjatë viteve 1929-1930 realizoi
matje e këqyrje antropometrike mbi 1067
shqiptarë në 1O zona të mëdha të Veriut.
Studimet u thelluan më tej me studiues të
tjerë në vitet 1946-4 7 mbi të dhënat
antropometrike të shqiptarëve me banim
në rrethinat e Bostonit.
Vepra e tij The Mountains of Giants
[Malet e gjigantëve] (1950, 1970)
cilësohet si më e plota mbi antropologjinë
e shqiptarëve.
Krahas të dhënave
antropologjike në të trajtohen mjediset
natyrore e sociale si faktorë me ndikim të
rëndësishëm mbi organizmin e njeriut,
veçanërisht
në periudhën
e rritjes.
Përfundimi i kërkimeve rezultoi në një tip
homogjen të shqiptarëve të ekzaminuar.
U arrit në përfundimin se "popullsia e
Shqipërisë Veriore, duke qenë e izoluar
dhe lokalizuar prej kohësh, duket më
dinarikja në botë".

• Foton na e vuri në dispozicion z. Sali Hidri,
drejtor i Muzeut Historik-Durrës, të cilin e
falenderojmë.
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