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Jarge Luis Borges ( 1899-1986) poet, eseist dhe tregimtar
argjentinas. Që nga viti 1937 punoi si katalogues në
bibliotekën publike të Buenos Airesit. Procesi i katalogimit
frymëzoi një nga tregimet më të famshme të Borgesit
"Biblioteka e Babelit"(l 94_1),në të cilin biblioteka, e
strukturuar në mënyrë të përsosur, përfaqëson Universin. Më
1955 Borges u bë drejtor i Bibliotekës Kombëtare të vendit të
vet. Me atë rast ai pati thënë se fati ishte tallur me të dhe i
kishte dhënë njëherazi libra pa fund dhe errësirë, duke
aluduar për verbërinë thuajse të plotë që e kishte kapluar.
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Biblioteka e Babelit
Jorge Luis Borges

"By this art you may contemplate
the variation of the 23 letters ... "
The Anatomy of Melancholy
part 2, sect. 11,mem. IV.
Universi (që të tjerë e quajnë Bibliotekë)
përbëhet nga një numër i pacaktuar, dhe
ndoshta i pafund, galerish gjashtëkëndëshe, me puse të gjera ajrimi, në qendër, të
rrethuar me parmakë shumë të ulët.
Prej secilit nga këta gjashtëkëndësha
shihen katet e poshtme dhe të sipërme,
pa mbarim. Shpërndarja e galerive është
e pandryshueshme. Njëzet rafte të gjatë,
nga pesë për anë, mbulojnë krejt muret
me përjashtim të dy prej tyre; lartësia e
tyre, që është sa ajo e vetë kateve, nuk e
kalon aspak shtatin e një bibliotekari me
fizik normal. Secila prej faqeve të lira bie
në një korridor të ngushtë, i cili del në një
tjetër galeri identike me të parën dhe me
gjithë të tjerat. Në të djathtë dhe në të
majtë të korridorit ka dy kthinëza fare të
vogla. Njëra sa për të fjetur në këmbë,
tjetra sa për të kryer nevojat. Aty pranë,
kalon një shkallë spirale që ulet e ngrihet
sa të ha syri. Në korridor ka një pasqyrë
që dyfishon me besnikëri pamjet. Njerëzit
nga kjo nxjerrin përfundimin se Biblioteka

nuk është e pafund; po të ishte ashtu me
të vërtetë, përse duhej ky dyfishim i rremë.
Unë për vete parapëlqej të ëndërroj se këto
sipërfaqe të lëmuara janë atje për të
paraqitur pafundësinë dhe për ta premtuar
atë ... Ca si fruta sferike të quajtura llamba
sigurojnë ndriçimin. Nga dy për çdo gjashtëkëndësh dhe të vendosura horizontalisht, këto globe lëshojnë një dritë të pamjaftueshme, të pareshtur.
Si të gjithë njerëzit e Bibliotekës, unë
kam udhëtuar në të ri; kam bërë pelegrinazhe në kërkim të një libri dhe ndoshta
të katalogut të katalogëve; tani që sytë e
mi mezi deshifrojnë çka shkruaj, po bëhem
gati të vdes diku afër gjashtëkëndëshit ku
linda. Kur të vdes, nuk do të mungojnë
duar të përshpirtshme që të më hedhin nga
parmaku e poshtë: varri im do të jetë ajri i
humnershëm; trupi im do të zhytet thellë
për një kohë të gjatë, do të kalbëzohet, do
të shpërbëhet në erën që përftohet nga
rënia, e cila është e pafund. Sepse unë e
thashë se Biblioteka është e pambarue-
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shme. Për idealistët, sallat gjashtëkëndëshe janë një formë e domosdoshme
e
hapësirës absolute, ose të paktën e intuitës
sonë për hapësirën; ata mendojnë se një
sallë trekëndëshe apo pesëkëndëshe do
të ishte e pamendueshme. Sa për mistikët,
ata pretendojnë se ekstaza u zbulon një
dhomë rrethore me një libër të madh
gjithashtu rrethor me shpinë të vijueshme,
që i bie përqark plotësisht mureve, por
dëshmia e tyre është e dyshimtë, fjalët e
tyre të errëta: ky libër ciklik, është
Zoti ... Po mjaftohem tani për tani me
përsëritjen e sentencës klasike: Biblioteka
është një sferë, qendra e vërtetë e të cilës
është një gjashtëkëndësh i çfarëdoshëm
dhe perimetri i saj është i paarritshëm.
Çdo njëri nga muret e secilit gjashtëkëndësh mban pesë rafte, çdo raft ka
ai dhjetë e dy libra, të gjithë me të njëjtin
format, çdo libër ka katërqind e dhjetë faqe;
çdo faqe dyzet rreshta dhe çdo rresht
afërsisht tetëdhjetë shkronja të zeza. Ka
gjithashtu shkronja në shpinë të çdo libri;
këto shkronja as tregojnë as paralajmërojnë
atë çka do të thonë faqet: mospërputhje
që, e di edhe vetë, nganjëherë duket
misterioze. Para se të përmbledh zgjidhjen
(zbulimi i së cilës, pavarësisht nga shfaqjet
e saj tragjike, është ndoshta fakti kryesor i
ngjarjes) dua t'ju kujtoj nja dy aksioma.
Aksioma e parë: Biblioteka ekziston ab

aeterno.
Në këtë të vërtetë, njedhoja e menjë-

hershme e të cilës është përjetësia e ardhshme e botës, nuk mund të dyshojë asnjë
njeri me mend. Qëllon që njeriu, bibliotekari jo i përkryer, të jetë vepër e rastësisë
ose e demiurgëve dashakeqës; universi me
pajisjene vet elegante me rafte, me vëllime
enigmatike, me shkallët e palodhshme për
udhëtarin dhe me nevojtoren për bibliotekarin që rri ndenjur, s'mund tëjetë veçse
vepër e Zotit. Për të matur largësinë që
ndan hyjnoren nga njerëzorja, mjafton të
krahasosh këto simbole të vjetëruara e të
paqarta që dora ime e gabueshme shkarravite shkarravit mbi kapakun enjë libri
me shkronjat organike të pjesës së brendshme: të përpikta, të brishta, në një mellan
të zi, me një simetri të paimitueshme.
Aksioma e dytë: numri i simboleve
ortografike është njëzet e pesë'.
Qe ky shënim që lejoi, para nja treqind
vjetësh, të formulohej një teorie përgjithshme e Bibliotekës dhe të zgjidhte në
mënyrë të kënaqshme problemin që s'kish
mundur ta deshifronte asnjë hamendje:
natyra e pafonnë dhe kaotike e pothuaj
të gjithë librave. Njëri prej këtyre, të cilin
im at e zbuloi në një gjashtëkëndësh të
rrethit pesëmbëdhjetë-nëntëdhjetë e katër,
përmbante vetëm tri shkronja MCV të
përsëritura mbrapshtisht nga rreshti i parë
tek i fundit. Një tjetër (që e shohin shumë
në zonën time) është një labirint i vërtetë
shkronjash, por në faqen e parafundit
gjendet kjo frazë: O kohë, piramidat e

' Dorëshkrimi origjinal i këtij teksti nuk përmban as shifra as shkronja të mëdha. Pikësimi ishte
kufizuar me presje epikë. Këto dy shenja, hapësira dhe njëzete dy shkronjat e alfabetit janë njëzete
pesë simbolet e mjaftueshme të numëruara nga i panjohuri (shënim i botuesit).
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tua! S'ka sesi ta injorosh më këtë gjë:
për një rresht të arsyeshëm,
për një
informacion të saktë ka lega e lega të tëra
kakofonish të çmendura, shkarravinash
pa kuptim e fjalësh pa lidhje. (Njoh një
vend barbar ku bibliotekarët kanë hequr
dorë nga zakoni për t'u gjetur një kuptim
të çfarëdoshëm librave, si një zakon bestyt
e të kotë, dhe e krahasojmë me zakonin
për të shpjeguar ëndrrat dhe vijëzimet
kaotike të dorës ... Ata pranojnë se shpikësit e shkrimit kanë imituar njëzete pesë
simbolet natyrore, por pohojnë se ky
zbatim është i rastësishëm dhe se librat
vetë nuk thonë asgjë. Ky opinion, sikundër
do ta shohim, nuk është plotësisht i
rremë).
Për shumë kohë u mendua se këto libra
të padepërtueshëm
u përgjigjeshin
gjuhëve të harruara e të largëta. Është e
vërtetë se njerëzit më të lashtë, bibliotekarët e parë përdornin një gjuhë krejt të
ndryshme nga ajo që flasim ne tani; është
e vërtetë se disa dhjetëra milje në të dja. thtë gjuha bëhej dialektore dhe nëntëdhjetë kate më lart, e pakuptueshme. E
gjithë kjo, e përsëris, është e saktë, por
katërqind e dhjetë faqe me MCY të pandryshueshme
nuk mund t'i korrespondonin
asnjë gjuhe, qoftë edhe
dialektore apo rudimentare. Disa lanë të
kuptohej
se çdo shkronjë
mund të
ndikonte te shkronja pasardhëse dhe se
vlera e MCV-së në rreshtin e tretë të
faqes 71 nuk është e njëjtë me vlerën e
këtij grupi në aksh rresht të një tjetër

faqeje, por ky propozim i paqartë nuk pati
aspak sukses. Të tjerë thanë se qe fjala
për kriptografi; është kjo hipotezë që më
në fund triumfoi dhe u pranua botërisht,
megjithëse me një kuptim të ndryshëm nga
ai primitiv.
Pesëqind vjet më parë, shefi i gjashtëkëndëshit të sipërm2 vuri dorën mbi një
libër po aq të ngatërruar sa të tjerët, por
që kishte dy faqe, apo pothuaj dy, me
rreshta homogjenë e, me sa duket, të lexueshëm. Ai ia tregoi zbulimin e tij një deshifruesi shëtitës, i cili tha se ato ishin hartuar
në portugalisht; të tjerë pretenduan se
ishte jidish. Më pak se një shekull më vonë,
u përcaktua gjuha e saktë: bëhej fjalë për
një dialekt lituanez të guaranitit
me
intonacione të arabishtes klasike. Përmbajtja gjithashtu
u deshifrua:
ishin
nocione të analizës kombinuese të ilustruar me shembuj të ndryshores me përsëritje konstante. Këta shembuj i lejuan një
bibliotekari
gjenial të zbulonte ligjin
themelor të Bibliotekës. Ky mendimtar
vuri re se të gjithë librat, sado të ndryshëm
qofshin, përmbajnë elemente të barabarta:
hapësirën, pikën, presjen, njëzet e dy
shkronjat e alfabetit. Ai përmendi një fakt
që e konfirmuan të gjithë udhëtarët: nuk

ka në gjithë atë Bibliotekë dy libra
njëlloj. Nga këto premisa të pakundërshtueshme ai nxori përfundimin se Biblioteka është e plotë dhe se raftet e saj ruajnë
të gjithakombinimet e mundshme të njëzet
e ca simboleve
ortografike
(numër,
ndonëse shumë i madh, jo i pafund),

2

Dikur kishte nga një njeri për çdo tre gjashtëkëndësha. Vetëvrasja dhe sëmundjet e mushkërive e kanë
prishur këtë raport. Kujtimi i një melankolie të papërshkrueshme: më ka qëlluar të udhëtoj për net të
tëra përmes korridoreve e shkallëve të lëmuara pa takuar asnjë bibliotekar.
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domethënë gjithë ç'është e mundur të
shprehet, në të gjitha gjuhët, gjithçka:
historia e hollësishme
e të ardhmes,
autobiografitë e kryeengjëjve, katalogu
besnik i Bibliotekës, me mijëra katalogë
të rremë, paraqitja e pavërtetësisë
së
këtyre katalogëve, paraqitja e pavërtetësisë së katalogut të vërtetë, ungjilli gnostik i Bazilidës, komenti i këtij ungjilli,
komenti i komentimit të këtij ungjilli, tregimi
i vërtetë i vdekjes tënde, përkthimi i çdo
libri në të gjitha gjuhët, ndërfutjet e çdo
libri në të gjitha librat.
Kur u shpall se Biblioteka i kishte të
gjithë librat, reagimi i parë qe një lumturi
e çmendur. Të gjithë njerëzit ndiheshin
zotër të një thesari të paprekure të fshehtë. Nuk kishte problem vetjak apo botëror
që të mos e gjente zgjidhjen të shprehur
diku: në ndonjë gjashtëkëndësh. Gjithçka
ishte ejustifikuar, gjithësia befas kishte fituar përmasat e pakufizuara të shpresës.
Në atë kohë u fol shumë për Justifikimet:
libra apologjie e profecie që justifikonin
përgjithmonë veprimet e çdo njeriu dhe
ruanin për të ardhmen të fshehta të mrekullueshme. Me mijëra të paduruar braktisën gjashtëkëndëshin e ëmbël të lindjes
dhe iu turrën shkallëve, të shtyrë nga qëllimi i rremë për të gjetur Justifikimin e
tyre. Këta pelegrinë grindeshin nëpër korridoret e ngushta, lëshonin mallkime të
pakuptueshme, kacafyteshin midis tyre në
shkallët hyjnore, flaknin në fund të tuneleve
librat mashtrues, vdisnin të rrokullisur
poshtë nga njerëzit e zonave të thella. Të
tjerë, shkalluan nga mendtë ... Nuk mund
të mohosh ekzistencën e Justifikimeve
(unë vetë njoh dy syresh që kanë të bëjnë
me personazhe të ardhshme, personazhe
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ndoshtajoimagjinare), por shkencëtarëve
nuk u shkonte mendja se mundësia që
njeriu të gjejë justifikimin
e vet, apo
ndoshta edhe ndonjë variant të rremë të
tij, është pothuaj zero.
Aso kohe shpresohej gjithashtu të hidhej
dritë mbi misteret themelore të njerëzimit:
origjinën e Bibliotekës dhe të Kohës. Nuk
është e pabesueshme që këto mistere të
rëndësishme të shpjegohen vetëm nëpërmjet fjalëve njerëzore: nëse gjuha e filozofeve nuk do të mjaftonte, Biblioteka shumëfonnëshe do të kishte krijuar një gjuhë
të padëgjuar, që do të duhej posaçërisht
për to, me gjithë fjalorët e gramatikat e
saj. U bënë katër shekuj që njerëzit, me
këtë shpresë,
shtrydhën
gjashtë-

këndëshat. ..
Ka kërkues zyrtarë, inkuizitorë. Unë
i kam parë tek ushtrojnë funksionin e tyre:
ata mbërrijnë gjithmonë të rraskapitur;
flasin për një shkallë pa shkallare ku desh
thyen qafen, flasin me bibliotekarin për
galeritë dhe korridoret; nganjëherë marrin
librin që kanë më pranë dhe i hedhin një
sy për të gjetur fjalë të ndyra. Me sa duket
asnjë prej tyre nuk shpreson të gjejë gjë.
Dalldia e shpresës u pasua, si zakonisht,
nga një ligështim shumë i madh. Siguria
që ndonjë raft i ndonjë gjashtëkëndëshi
ndrynte brenda tij libra të çmuar dhe që
këta ishin të paarritshëm dukej pothuaj e
padurueshme.
Një sekt blasfemues
propozoi të ndërpriteshin kërkimet dhe të
përzienin shkronja e simbole derisa të
arrinin të rindërtonin, po t'i ndihte fati, këta
libra kanonikë. Autoritetet u detyruan të
nxirrnin urdhra të rreptë. Sekti u zhduk;
por në fëmijëri kam parë pleq që fshiheshin
për një kohë të gjatë në nevojtore me disqe

të vegjël metalikë në fund të një koni të
ndaluar dhe imitonin keq rrëmujën hyjnore.
Të tjerë, përkundrazi,
menduan se
thelbësore ishte të zhduknin veprat e
panevojshme. Ata pushtonin gjashtëkëndëshat duke paraqitur fletë-leje, nganjëherë autentike, shfletonin me mërzi një
vëllim dhe dënonin rafte të tërë: pikërisht
tërbimit të tyre spastrues, asketik ia detyrojmë humbjen e pamend të miliona vëllimeve. Emri i tyre, kuptohet, urrehet në
kulm, por ata që qajnë "thesaret" e shfarosura nga furia e tyre harrojnë dy fakte
shumë të njohura. Së pari, Biblioteka
është aq e madhe sa çdo gjymtim me
origjinë njerëzore nuk mund të jetë veçse
i papërfillshëm.
Së dyti, nëse çdo
ekzemplar është unik dhe i pazëvendësueshëm, ka gjithmonë, meqë biblioteka
është e plotë, me qindra-mijëra faksimile
pothuaj të përkryera që nuk ndryshojnë
nga libri i saktë veçse nga një shkronjë a
një presje. Ndryshe
nga opinioni
i
përgjithshëm, unë mendoj se pasojat e
dëmtimeve të bëra nga Spastruesit janë
zmadhuar nga tmerri që kishte ngjallur
fanatizmi i tyre. Ata i kishte kapluar jermi
për të shtënë në dorë librat fantastikë të
gjashtëkëndëshit të Kuq gjak: libra me
format të zvogëluar, të gjithëpushtetshëm,
të ilustruare magjikë. Një besëtytni tjetër
e këtyre kohërave ka arritur deri te ne:
ajo e Njeriut të Librit. Mbi ndonjë raft të

ndonjë gjashtëkëndëshi,
mendohej se
duhej të ekzistonte një libër që është çelësi
dhe përmbledhja e përkryer e të gjithë
librave: është një bibliotekar që e ka lexuar
këtë libër dhe ai ngjan si perëndi. Në
gjuhën e kësaj zone ruhen ende gjurmë të
kultit blatuar këtij funksionari të hershëm.
Në kërkim të tij u organizuan shumë
pelegrinazhe, që për një shekull rrahën më
kot horizonte nga më të ndryshmet. Si ta
lokalizoje gjashtëkëndëshin e përnderuar
e të fshehtë që e mbronte? U propozua
një metodë prapavajtëse: për të lokalizuar
librin A, shihej më parë libri B që do të
tregonte vendin e A-së, për të lokalizuar
librin B, shihej më parë libri C dhe kështu
me radhë deri në pafundësi ... Në këto soj
aventurash shkriva dhe unë vetë forcat e
mia dhe harxhova më kot vitet. Është e
sigurt që në ndonjë raft të gjithësisë ky
libër i plotë duhet të ekzistojë;' lus
perënditë e harruara që një njeri - qoftë
edhe i vetëm, para mijëra vjetësh! - ta ketë
pasur ndër duar dhe ta ketë lexuar. Po qe
se nderi, urtësia dhe gëzimi nuk janë për
mua, qofshin për të tjerë. Rroftë e qoftë
parajsa edhe nëse vendi im është në ferr!
Le të poshtërohem e të bëhem hi, mjaft
që Biblioteka Jote e stërmadhe të gjejë
kuptim te një qenie, te një çast.
Të pafetë pohojnë se absurditeti është
rregull në Bibliotekë dhe se pjesët me
kuptim, ose vetëm me një farë lidhje, për-

3

E përsëris, mjafton ta imagjinosh një libër që ai të ekzistojë. Vetëm ajo që është e pamundur përjashtohet.
Për shembull: asnjë libër nuk është gjithashtu shkallë, megjithëse padyshim ka libra që e diskutojnë, që
e mohojnë dhe që e tregojnë këtë mundësi, dhe të tjerë struktura e të cilëve ka një farë lidhje me
strukturën enjë shkalle.
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bëjnë një përjashtim gati të mbinatyrshëm.
Ata flasin, e di, për "këtë bibliotekë të
ethshme vëllimet e pasigurta të së cilës
rrezikojnë pareshtur të shndërrohen në të
tjera vëllime dhe pohojnë, mohojnë dhe
ngatërrojnë gjithçka si një perëndi në
jerm", Këto fjalë, që jo vetëm tregojnë
sheshit rrëmujën, por edhe e ilustrojnë atë,
provojnë mirëfilli një shije të neveritshme
dhe një injorancë të pandreqshme. Në
fakt, Biblioteka
i përmban të gjitha
strukturat verbale, të gjitha ndryshimet që
lejojnë njëzete pesë simbolet ortografike,
por as edhe një absurditet absolut. Është
e kotë të vësh re se vëllimet më të mira
nëpër gjashtëkëndëshat
që drejtoj unë
kanë për titull "Rrufe kokëmbuluar",
"Ngërç allçie" dhe "Axaxaxas mlë". Këto
fjali, pa lidhje në pamje të parë, kanë
padyshim një shpjegim kriptografik ose
alegorik; një shpjegim i tillë është verbal,
dhe, ex hypothesi, figuron që më parë në

Bibliotekë.Nuk mund të kombinojnjëvarg
të çfarëdoshëm shkronjash, për shembull:
dhcmrlchtdj,që Biblioteka hyjnore mos ta
ketë parashikuar tashmë dhe që të mos
ketë një kuptim të tmerrshëm në një nga
gjuhët e saj të fshehta. Askush nuk mund
të artikulojë një rrokje që të mosjetë plot
dhembshuri e tmerr që të mos jetë diku
emri i fuqishëm i një hyu. Të flasësh, do
të thotë të biesh në tautologji. Kjo letër e
panevojshme dhe fjalëshumë që po
shkruaj ekziston tashmë në një nga
tridhjetë vëllimet e pesë rafteve të njërit
prej gjashtëkëndëshave të panumërt- dhe
përgënjeshtrimii sajgjithashtu.(Njënumër
n gjuhësh të mundshme përdor të njëjtin

m

fjalor; në këtë apo atë leksik, simboli Bibliotekë do të marrë përkufizimin e saktë
sistem universal dhe i përhershëm galerish gjashtëkëndëshe, por Bibliotekë do
të thotë kallëp ose piramidë ose çfarëdo
gjëje tjetër, po qe se shtatë fjalët e përkufizimit kanë një tjetër kuptim). Ti, që më
lexon,aje i sigurt se e kupton gjuhën time?
Të shkruarit metodik, për fat të mirë,
më heq mendjen nga gjendja aktuale e
njerëzimit. Siguria që gjithçka është
shkruar na kthen në hiç ose në fantazma... Njoh zona ku të rinjtë përkulen
para librave dhe lënë në faqet e tyre të
puthura barbare pa deshifruar dot asnjë
shkronjë të vetme. Epidemitë, përçarjet
heretike,pelegrinazhet që degjenerojnë në
mënyrë të pashmangshme në hajdutëri,
kanë shfarosur popullsinë. Më duket se i
kam përmendur vetëvrasjet, çdo vit edhe
më të shpeshta. Ndoshta jam gabuar nga
pleqëria dhe frika, pore parandiej se fara
njerëzore - e vetmja që ekziston - gati po
shuhet, ndërsa Biblioteka do të jetojë
ngaherë: e ndriçuar, e vetmuar, e pafund,
krejt e palëvizshme, e armatosur me vëllime të çmuara, e padobishme, e paprishur,
e fshehtë. Sapo shkrova e pafund. Nuk
e ndërfuta këtë mbiemër ngaqë më
rrëmbeu retorika; them se është me vend
të mendosh se bota është e pafund. Ta
mendosh të kufizuar do të thotë të postulosh se në ndonjë vend të thellë korridoret,
shkallët, gjashtëkëndësha! mund të
zhduken- gjë që është e paimagjinueshme,
absurde.Ta përfytyrosh pa kufi do të thotë
të harrosh se numri i librave të mundshëm
s'është aspak pa kufi. Problem i lashtë

për të cilin unë propozoj

këtë zgjidhje:

Biblioteka është e pakufizuar dhe
periodike. Po të kishte një udhëtar të
përjetshëm që do ta përshkonte në një
drejtim të çfarëdoshëm, shekujt, më në

fund, do t'i mësonin se të njëjtat vëllime
përsëriten gjithmonë në të njëjtin
çrregullim - që i përsëritur, do të bëhej
një rregull: Rregulli. Vetmia ime
ngushëllohet me këtë shpresë të hijshme4.
1941, Mar del Plata

Përkthyer nga Saverina Pasho

4

LetiziaAlvarez de Toledo vuri re se kjo Bibliotekë e madhe ishte e panevojshme: do të mjaftonte,
në fund të fundit, një vëllim i vetëm, meformat të zakonshëm, ishtypur me shkronja nëntëshe
ose dhjetëshe që të përmbante një numër të pafund fletësh të holla sa s'bëhet. (Kavalieri, në fillim
të shekullit XVII, shihte në çdo trup të ngurtë mbivendosjen e një numri të pafund planesh).
Përdorimi i këtij vade-rnekumi të mëndafshtë s'do të ishte i lehtë: çdo fletë e dukshme do të
ndahej në fletë të tjera; e pamendueshmja faqe e mesit nuk do të kishte anë të prapme.
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jë teolog i mirë lindet
për së dyti mbasi vdes;
Dhimitër Beduli, ndoshta,
është ndër të rrallat raste të
atyre që linden për së treti. Këtë
e dëfton bibliografia e veprës së tij,
e cila sa vjen dhe rritet.

Ndërsa prej veprimtarisë së tij të hershme (1934-1967), pos bashkëpunimeve
të shumta në organe si Predikimi apo
Jeta kristiane, njiheshin tanimë punimet:
Engolpion i çdo orthodhoksi ( 1936),

Jeta dhe çudirat e Shën Mitër Mirovlitit
(1936), Disa këshilla morale krishterore
(1939), Ngjallja e Krishtit (1940), Shën
Prokopi (1942), Mësime fetare, i, Jl, lll
dhe JV (1938-1940), Mbi përdorimin e
gjuhës shqipe në Kishë ( 1961 ), Të
dhëna për periudhën e Skënderbeut
nga një vepër agjiograjike e shek. XVJ
(1969) ëtj., mbas 1990-s do të shtoheshin
punimet: Kisha Orthodhokse Autoqefale
e Shqipërisë deri në vitin I944 (1992),

Një vështrim mbi kishat dhe manastiret
e Pogonit (1996), ashtu si edhe mbas
vdekjes së tij: Kungata hyjnore (1997),
Kodiku i kishës së Shën Prokopi! (1997),
Gjuha shqipe në Kishë ( 1997), Leksione ( 1998) etj.
Në këtë vëllim, që po botohet mbas
vdekjes së dijetarit, përmblidhen disa nga
punimet e tij të fushave të kulturës kishtare, posaçërisht të traditës bizantine dhe
mbasbizantine në Shqipëri. Të shkruara
në periudha të ndryshme të jetës së autorit,
këto punime janë përzgjedhur nga botimet
e tij të hershme ose të pjesshme, nga dorëshkrimet e lëna pa botuar, nga bashkëpunimet me Institutin e Studimeve Shqiptare,
mandej me Institutin e Shkencave, më
mbas me Institutin e Historisë dhe të
Gjuhësisë, me Fakultetin e Historisë e të
Filologjisë etj. Ato përfaqësojnë, sikurse
shpresojnë përgatitës dhe botues, pjesën
më substanciale të kërkimeve shkencore
të Dhimitër Bedulit dhe, njëherësh, atë më
pak të njohur të bashkëndihmës së tij në
kulturën tonë.

Dhimitër Beduli qe lindur më 1914 në
fshatin Skore të Pogonit, Gjirokastër, fshat
që, sikurse tregon vetë dijetari, së toku me
pesë fshatrat e tjerë të kësaj krahine,
Poliçan, Sopik, Çatistë, Mavrogjer dhe
Hllomo, flisnin greqishten si gjuhë amtare.
I ardhur në jetë në shtetin e ri shqiptar,
Beduli çunak do të formohej me modelin
e ri të edukimit, fjala vjen duke kënduar
së toku me bashkëmoshatarët në gjuhën
e mëmës këngën: Simera aspros uranos,

simera aspri mera.Zsimera eortazome
allvaniqi simea:" ("Sot është qiell i
bardhë, sot është ditë e bardhë,/ sot festojmë flamurin shqiptar„„"). Në vitin 1930
mbaronte shkollimin e mesëm (gjimnaz)
në Athinë dhe kthente në atdhe, prej nga
do të vente për studimet e larta për teologji
në Kishineu, Besarabi, të Rumanisë nga
1930 më 1934, duke u specializuar në
fushën e muzikës bizantine.
I kthyer në atdhe mbas studimeve universitare, u vu të jepte mësim në seminarin
kombëtar ortodoks "Apostull Pavli",
Tiranë, kur shërbeu prej 1935-s deri më
1944 si drejtor i tij. Po në atë peri udhë, që
mund të quhet e lulëzimit të parë të veprimtarisë së tij, drejtoi njëkohësisht revistën
Predikimi (1935-1939)
dhe mandej
revistën Jeta kristiane (1940-1944); prej
1935-s krijoi dhe drejtoi korin e ri mikst të
kishës katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë,
si dhe ndërmori një numër nismash të tjera,
duke iu vënë njëherësh edhe përkthimeve,
botimeve etj. Më 1945, ndërsa seminari
"Apostull Pavli" do të mbyllej duke "u
fikur", ai do të ishte ndër nismëtarët e
organizimit të "Lidhjes së Teologëve dhe
Seminaristëve
të Shqipërisë",
një
organizim i cili do të rrekej të shpëtonte të
shpëtueshmen në rrethanat e reja aspak

të mbrothta për lirinë e besimit dhe të
mendimit në Shqipërinë e mbas 45-s.
Mbaskësaj jeta e tij "e jashtme" do të
ndryshonte: teologu në zë do të shfaqej si
"referent statistike" në Drejtorinë Qendrore të Ofiçinave, Durrës (1946-1948);
si "referent plani" në Uzinën Mekanike,
Tiranë; madje si "shef plani" i po asaj uzine
(1948-1978). Por do të ishte jeta e tij e
brendshme ajo që nuk do të ndryshonte,
pavarësisht kontingjencave të mbrapshta.
Përkundrazi, pikërisht ato kontingjenca do
t'ia këndellnin fuqitë për t'i qëndruar sprovës së madhe. "Edhe në ecsha në luginën e hijes së vdekjes, nga asnjë e keqe
s'do të kem frikë, se Ti me mua je":
ishte një nga psalmet që atij ia kishte ënda
ta përsëriste. I mbyllur në shtëpinë e tij
në orët "e lira", duke dhënë e marrë me
librat që i pakësoheshin nga konfiskime
të njëmbasnjëshme, si dhe duke këmbyer
dendur letra me sivëllezërit e tij, koha e
vjedhur nga prehja ose nga gjumi i natës
konvertohej në punë: hulumtime, studime,
bashkëpunime shkencore. Shpirti i tij
vijonte të ishte ai që kishte qenë. Ballafaqimi ndodhte gati-gati si në Mesjetë: mes
qetësisë së manastirit dhe zallahisë së
panairit. Ndërsa aty brenda, i veçuar prej
botës, mjeshtri "ripërtypte" logosin, jashtë
spektakli qytetar-socialist
ziente me
sloganet e tij, mbledhjet, aksionet, agjitpropin zhurmëmadh. Qysh më l 942, në
një artikull te Jeta kristiane, ai lexuesit e
vet i pati paranjoftuar: "Nuk është nevoja
të jem i pasur, i lumtur dhe plot me
nderimet e kësaj bote. Më mjafton që
jam njeri i pajisur prej Zotit me dhuratën më të vlefshme, me arsyen, dhe si i
tillë duhet t'i shërbej A tij që më krijoi
e më solli në këtë jetë. Perëndia, pra,
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më dha arsyen për këtë qëllim: të jem i
tëri në shërbim të dëshirave të Tij, të
veproj për Atë".
Jeta e tij e dytë do të niste në shkurtin
e 1991-shit, kur do të shfaqej, së toku me
bashkënismëtarët e tjerë, në rihapjen e
kishës katedrale të Ungjillëzimit, në Tiranë,
në datën historike 3 l Mars: atë ditë do të
mbante fjalën e hapjes. Vetëm pak muaj
më vonë, mbrëmanet, i kthyer në shtëpi
nga mesha solemne për pritjen e Eksarkut,
do të përthërriste në shënimet e veta: "O
Irine [Banushi], o Theofan [Popa} I Sot
qava. Ëndrrën tonë që, kur të hapej
Kisha, ta hapnim duke kënduar "Krishti u ngjall", e plotësoi sot Eksarku, i
ndriçuar prej Zotit ... Dhe unë qava nga
gëzimi, duke ju kujtuar juve, o shpirtra
të ndritur, o Irine, o Theofan! Ëndrra

~
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jonë u plotësua. E kisha si peshë në
shpirt. Tani u lehtësova". Në Konferen-

w

cën e Parë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, më 1992, do të zgjidhej
anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të saj,
ndërsa më 1993 Sekretar i përgjithshëm i
atij Këshilli. Po më 1993 do të emërohej
Kryetar i Komisionit të përkthimeve dhe
shqyrtimit të veprave kishtare. Rihapja e
Seminarit do ta kthente, ashtu si gati 50
vjet të shkuar, në pupitrin e pedagogut.
Do të ishin, për teologun tanimë të rënduar
sëmundjesh,
vite të ethshme të një
veprimtarie me intensitet të pabesueshëm
për moshën e tij.
Befasues do të ishte edhe për mua,
ndoshta një ndër dhjetëra ose qindra të
tjerë të kaluar nëpër "ateizmin zyrtar",
identifikimi i tij. Ai ishte trajtuesi i Himnit
Akathist, të tillë siç e mbaja mend nga
vogëlia, kur mëma më merrte përdore dhe
venim në "kishën tonë", dhe që lypsej
kënduar vetëm më këmbë. Ai do të më lidhej më këngën "O Zot, thirra", të përkthyer po prej tij dhe së cilës në atë moshë
mezi ia menja vesh fjalët e rralla, ose me
"Meshën e Shën Joan Gojartit" me tre
zëra etj. Po ashtu edhe me libërthin me
titull të pakuptueshëm atëherë Engolpion
i çdo orthodhoksi, për të cilin tani do të
mësoja që ishte vepër e Bedulit të urtë,
dhe që do të më kthente oreçast te kremtet
"me kisha". Dheja ku ishte Beduli dijetar,
autor i studimit të Kodikut të Shën
Prokopit (Bashkësia ortodokse e Tiranës), që do të më lëvizte tani çelësin magjik të kuptimit të dokeve të pritjes e të
përcjelljes, kur venim përdore gjithnjë me
mëmën te "të vetët": në ditët e Emrit, në
Krishtlindjet, në Pashkët e Mëdha, në
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dasmat me kurora që shpesh viheshin
nëpër shtëpi, në Rrëshajët e deri te "të
shtunat e të vdekurve" me grurë të zier,
arra e rrushka të thata. Në kishën katedrale të Ungjillëzimit, ku e pati ofruar veten
për 50 vjet si psalt i parë, tanimë të rihapur,
dijetari modest do të vijonte të psallte me
zërin e ëmbël rinor deri me 25 dhjetor 1995
për të ndërruar jetë, i sëmurë rëndë, më
16 janar 1996.

"Sot, kur mësova se perëndia e mori
pranë Vetes, provova ndjesinë se u
dogj një bibliotekë e gjallë", thoshte
në fjalën përkujtimore në ceremoninë e
përmortshme
për të Kryepeshkopi
i
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Duke pasur mundësi tanimë të njoh,

lme sa kam mundur, punimet tij të fushave
të ndryshme të dijes, përkthimet e tij dhe,
falë gatishmërisë së të birit z. Kristofor
Beduli, edhe pjesë të dorëshkrimeve të
tij, të skedave, të shënimeve apo të letërkëmbimit, si dhe vlera të rralla të bibliotekës së tij, jam në gjendje ta pohoj përjetimin e ndjesisë së djegies së asaj "biblioteke të gjallë". Tani, kur teologu i madh
është lindur për së treti, mund të themi:
Një dijetar i mirë kaloi pranë nesh ... ndërsa
ne nuk e ditëm.
Punimet e Dhimitër Bedulit që këtu po
botohen, posaçërisht ato që kanë të bëjnë
me hulumtimin e traditës bizantine e
mbasbizantine në Shqipëri, të monumenteve të saj, si kodikë, kisha, manastire në
vendin tonë etj„ i përkasin historisë së
kulturës si shkencë humaniste
par
exel/ence. Pa e kuptuar studimin e historisë së kulturës si një "perandori mandarinësh", sikurse e quante Nikolla Jorga,
që japin e marrin mes tyre nga zyra në
zyrë nëpërmjet zhargonit të nj~ esnafi fe
çinteresuar për nevojat e lexuesve jashtë,
prej të cilëve i ndan "muri i madh", Beduli
i përket një shkolle studimore të përkundërt, themeluar nga Jorga pikërisht në
rastin e "studimeve bizantine": asaj të shembjes së murit dhe prirjes për t'iu afruar,
më shumë se "esnafit", lexuesve për të
cilët tradita është sa histori e kaluar, aq
edhe realitet ende sot e gjithë ditën.
Dijetarë si ai as nuk ndiejnë nevojën të
duken "të modës", as nuk kanë frikë se
mos ngjajnë demodes. Mund të bëhet ky
edhe shkas që një studiues i këtillë, i
parapëlqyer për t'u mbuluar me heshtje
prej "esnafit", ta ketë jetën e vet jo aq
mes tij, se sa në mesin e lexuesve të

dashuruar mbas historisë së kulturës së
tyre.
Pavarësisht
kalimit të viteve dhe
dhjetëvjeçarëve, pavarësisht të dhënave
të reja dalë tanimë në dritë, si dhe
qortimeve, përsaktësimeve etj„ që edhe
punimeve të tij, si atyre të çdo dijetari,
mund t'u bëhen, pjesa më e mirë syresh
mbeten me vlerë të mirëfilltë referative.
Jo aq nxënës i Descartes-it në kërkimin
shkencor, se sa i Etërve të Kishës, Beduli
hulumtues ngjan i vetëdijshëm që lëviz
brenda një historie, një tradite kërkimoreshkencore, prej se cilës ka mjaft për të
nxënë. Te një "nxënës" i tillë sensi i vijimësisë është thuajse kudo i ndjeshëm si
kriter përçues i një metodologjie jo thjeshte-vetëm të kërkimit shkencor, por edhe
të veprimtarisë intelektuale në përgjithësi.
Të mos ngrihesh mbi tematikat e trajtuara
duke e mbajtur veten për kulm të mendimit, por ta kuptosh veten dhe mendimin
tënd brendapërbrenda
një tematike të
rrahur prej shumë të tjerësh para teje,
qoftë për vlerësuar vijimësinë, qoftë për
të vënë në pah dallimet: ky është një nga
mësimet intelektuale që mund të nxirret
prej modelit kërkimor-shkencor
të Bedulit. Kjo, me sa duket, ia jep edhe stilit të
tij tonin e qetë të të argumentuarit, thuajse
asnjëherë të shenjuar ideologjikisht.
Ndoshta edhe kjo nevojë - e ruajtjes së
parimit të vijimësisë në kërkimin shkencor
dhe e mospërdhunimit të këtij parimi - qe
një nga shkaset
e përgatitjes
së
përmbledhjes "Kishë dhe kulturë".
Çfarë të shpresohet, më në fund, me
këtë botim të saj? Që me punimet e
zgjedhura të përmbledhura këtu të ndikojë
për njohjen e "dijetarit të mirë", që sapo
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kaloi pranë nesh, në rrafsh kombëtar dhe,
ndoshta, edhe më përtej falë bashkëndih-

mës së tij të vyer në ato fusha studimi ku
shokët i pati të paktë.
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THE LIFE BEYOND DEATH OF DHIMITËR BEDULI
Dhimitër Beduli is, perhaps, ane of the rare occasions of the people who
are brought to lije far the third time. The bibliography of his works, which
gets more and more bigger; is a good example of this.
In the book "Church and Culture" a posthumously publication of the
scholar; are .included some of his works in the fields of the culture of the
religion, especially regarding the byzantine and postbyzantine traditon in
Albania. The abovementioned works were written in various periods during the lije of the author and have been selected form earlier and partia/
publications, as well as from unpublished manuscripts. The studies of the
author; especially those which have to do with researches of the byzantine
and postbyzantine tradition in Albania, and the monuments of this culture, such as codics, churches, monasteries in our country ete., belongs to
the history of culture as a humanitarian science par excellence.
Despite the passing of the years and decades,. despite of the new data
coming into light, as well as corrections and precisements ete„ that might
be done to his works, a normal procedure that every scholar goes through,
the bulk of his works stili remains a valuable source of reeferences. What
we really do hope witb the publication of this book? That the selected
works included here to influence in making welknown publicly "the good
scholar", the ane who passed close to us, in national leve! and, who knows,
even beyond, thanks to his contribution in a field where he didn 't have
rivals.

Filip Fishta, gjurmuesi
i historisë shqiptare
në arkivat dhe
bibliotekat e
Europës /
Gjovalin ÇUNI
Biblioteka "Marin Barleti",
Shkodër

Jeta dhe personaliteti
shkencor
Filip Fishta u lind në Shkodër më 28
prill 1904. Po në këtë qytet ndoqi mësimet
fillore në Kolegjën Saveriane të drejtuar
nga Etërit Jezuitë. Studimet e mesme dhe
të larta i kreu në Jugosllavi. Mbaroi Universitetin e Beogradit duke patur si profesor balkanologun e shquar Henrik Bariç,
njërin nga drejtuesit e Institutit të Gjuhëve
Sllave dhe Orientale (1923) dhe të përmbledhjes së studimeve "Arhiv za arbansku starinu.jezik i etnologiju", i cilësuar
nga njohësite albanologjisë: " ...botim plot
interes për sendet shqiptare, sadoqë pjesa
më e madhe është shkruar serbisht, në
një gjuhë pak të arrijtshme". 1
Veprimtarinë e tij botuese e filloi me
disa poezi të shkurtra te "Kalendari i Vep1

2

rës Pijore" (1924-1925). Ashtu siç thekson me të drejtë doc. Dr. Zeqirja Neziri,
Filip Fishta: " ...bën pjesë në mesin e studiuesve shqiptarë të letërsisë, i cili veprimtarinë e tij edha para Luftës së Dytë Botërore. Duke studiuar ndonëse jo plotësisht
veprat e tij ky autor arrin në konkluzionin ...
"se emri i Filip Fishtës, nuk është aq
anësor".2
Dëshirojmë të theksojmë se Filip Fishta
mund të bënte pjesë edhe në radhët e
akademikëve të shquar të pasluftës, por
planifikimet komuniste për të zhdukur
inteligjencën shqiptare, aq më tepër atë
shkodrane, kishin përfshirë edhe atë. Që
në nëntor të viti 1942, Enver Hoxha në
një artikull të "Zërit të Popullit", me titull :
"Armiqtë përpiqen për një modus vivendi"
shkruante: " ...Filip Fishta, studentë të
degjeneruar që ndjekin në Romë univer-
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